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A központi költségvetésből 73 
millió forintot biztosít a kormány 
Celldömölk számára az energia-
válság kezelésére. Ágh Péter or-
szággyűlési képviselő és Fehér 
László polgármester sajtótájékoz-
tatón számoltak be a támogatásról.

A Városházán tartott sajtótájékoztatón 
Fehér László elevenítette fel, hogy az 
elmúlt év őszén a kormány 25 százalé-
kos energia-megtakarítási kötelezettsé-
get írt elő az önkormányzatok számára, 
amivel kapcsolatban a városvezető a 
Miniszterelnöki Hivatalban kereste fel 
Balla György miniszteri biztost Far-
kas Gábor jegyzővel és Mesterházyné 
Kovács Lilla pénzügyiiroda-vezetővel 
együtt. A különböző nagyságú tele-
püléseket eltérő kategóriákba rendez-
ték, és az egyeztetés során megadatott 
adatok alapján dolgoztak ki egy kép-
letet, amelynek nyomán a települések 
támogatást kaptak. A tízezer lakos fe-
letti települések 44 milliárd forintnyi 
támogatásban részesülnek, amelyből 73 
millió forint jut Celldömölknek. Az ösz-
szeget a kötelező feladatok ellátásának 

biztosítására, így például a bölcsődei, 
óvodai, szociális ellátásra, idősellátásra, 
az iskolai étkeztetést is magába foglaló 
gyermekétkeztetésre és a szociális ét-
keztetésre, ezek megnövekedett energi-
aköltségeire kell fordítani. Vizsgálták a 
települések adóerő-képességét is, ezen 
vonatkozásban Celldömölk az országos 
átlagnál jobban teljesít az éves mintegy 
600 millió forintos adóbevétellel. Fe-
hér László elmondta, hogy a korábbi 
két évtizedben megragadtak minden 
lehetőséget arra, hogy energetikailag 
korszerűsítsék az önkormányzati épü-
leteket, szigeteléssel, modern nyílás-
zárókkal, így már eddig is jobb volt az 
energiafogyasztás az átlagnál.
Ágh Péter kiemelte, hogy az elmúlt 
években is a kormány  és az önkor-
mányzat együttműködése által, a helyi 
szereplőkkel közösen sikerült előbbre 
vinni Celldömölk ügyét, a megfelelő 
fejlesztéseket elvégezni. Az energia-
válság okozta helyzetben a kormány 
fontosnak tartja, hogy a mindennapok 
biztonságát biztosítsa az önkormány-
zatoknak is, és a szűk országos keret-
ből támogassa az önkormányzatokat. 

A képviselő elmondta, hogy kizárólag 
szakmai alapon, a települések adóbevé-
telei, az energiafogyasztásra vonatkozó 
adatok és a kidolgozott képlet alapján 
határozták meg az egyes települések-
nek járó támogatásokat.
Fehér László hozzátette, jelenleg is van 
energetikai célú fejlesztésre elnyert pá-
lyázata az önkormányzatnak (erről a 
képviselő-testületi ülésről szóló tudósí-
tásban írunk). Elmondta továbbá, hogy 
a város átlagnál magasabb adóbevételei 
következtében tavaly 80 millió forintot 
fizetett be a központi költségvetésbe 
szolidaritási adó formájában, azonban 
ebben az évben várhatóan jóval többet 
kell befizetnie az önkormányzatnak az 
ország kasszájába.
 »ÚK

Támogatás az energiaválság kezelésére

Megkezdődött a 2023-as eszten-
dő, amelyre mindenkinek bol-
dogságot, sikereket, jó egészséget 
kívánok. Az eredmények mellett 
anyagi biztonságot kívánok Önök-
nek, Celldömölknek, hogy tovább 
gyarapodhassunk, és az elképzelt 
terveket megvalósíthassuk. Ter-
vezünk, megvalósítjuk a terveket, 

hogy szeretett városunk fejlődhes-
sen. Minden nehézség ellenére, 
hiszen nehézség a múlt évben is 
adódott, és sajnos erre az eszten-
dőre is kijut belőle.
A kétéves intenzív koronavírusjár-
vány-időszak után tavaly óta egész 
Európa példátlan energiaválsággal 
küzd, amely természetesen kihat 
Celldömölkre is. Hat az itt élők-
re, az itt működő vállalkozások-
ra, cégekre. Ahogy a háztartások 
és a vállalkozások, úgy az önkor-
mányzat előtt is feladatként áll az 
energiafelhasználás csökkentése. 
Tesszük ezt úgy, hogy a lakosság 
ellátására vonatkozó feladataink 
ne sérüljenek. Természetesen az 
önként vállalt feladatoknál most 
hátrább kell lépni, vannak intéz-
ményeink, amelyek nem a megszo-
kott formában működnek, hogy az 
energiafelhasználásuk kevesebb 
legyen.
Mindemellett örömünkre szolgál, 
hogy az európai uniós források 
megérkezése után számos fejlesz-
tést megvalósíthatunk majd, hiszen 
örömteli hír, hogy a tavaly beadott 
hét pályázatunkból hat esetében 
elnyert pályázatról beszélhetünk. 
Ennek nyomán összesen egymil-

liárd 718 ezer forint támogatással 
megújulhat az Alsósági Tagóvoda, 
a Rákóczi utcai konyha, a Szom-
raky utca, önkormányzati épületek 
energetikai fejlesztésen esnek át, új 
csúszdamedence épülhet a Vulkán 
fürdőben, az ipari parkra rávezetve 
Alsóságról új út épül. A projektekről 
részletesebben ebben a lapszámban 
is olvashatnak, a képviselő-testület 
üléséről szóló beszámolóban. Bí-
zunk a hetedik pályázat eredmé-
nyessé nyilvánításában, azzal több 
városi zöldterület újulhatna meg, 
kaphatnának új funkciókat.
Bízzanak bennünk, hiszen a 
képviselő-testület tagjaival, az 
önkormányzat szerveivel és intéz-
ményeivel együtt azért dolgozunk, 
hogy Celldömölk biztonságosan 
működjön, fejlődjön. Városvezető-
ként köszönöm, hogy Önök, váro-
sunk lakói, szervezetek, hivatalok, 
munkahelyek aktívan részt vesznek 
a közéletben. Kérem Önöket arra, 
hogy ebben a nehéz időszakban 
még inkább legyenek szolidárisak 
embertársaikhoz. Segítsünk egy-
máson, amennyire lehetőségeink 
engedik.
 Fehér László

polgármester

Új esztendő kezdetén
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Városunkban az együttműködés az 
adventi időszakban is megmutatkozott, 
amikor az ünnepi díszkivilágítás az 
összefogás erejével valósulhatott meg. 
Köszönöm az itt élők, a városunkból 
elszármazók, a bennünket támogatók 
egész éves együttműködését, jó érzés, 
hogy mindig számíthatunk egymás-
ra. Közösségünk nevében köszönöm a 
pénzbeli támogatásokat, amelyeket át-
utaltak ahhoz, hogy városunk közpon-
ti terei ünnepi fénybe boruljanak.
A végösszeg 2.427.600 forint lett, 
amelyet köszönünk a támogatóknak: 
Antók Nyomdaipari Kft., Bedy Csa-

ba Zoltán (Csakacell Kft.), Benkő Ti-
bor, Bianco Car Plus Kft., Cellcomp 
Kft., Cell-Coop Kft., Celldömölki 
Malom Kft., Cellhő Kft., Celli Ság-
hegyalja Zrt., Cellszervíz Trade Kft., 
Cselekvő Összefogással Celldömöl-
kért Egyesület, Csótár Anikó, Csuka 
Gáborné és Csuka Gábor, Deé Er-
vin Bádogos Ipari Kft., dr. Horváth 
András, Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület, Erős József, Forró Ingrid, 
Hajas Imréné, Kajdi Adrián, Keme-
nesaljai Temetkezési Kft., Keme-
nesalj-Busz Kft., Kiniczky Napelem 
Park Kft., Kocsis Zsoltné, Kovács 

Ágnes, Kovács Lajos Zoltánné (Dr. 
Mesterházy Zsuzsa), König Maschi-
nen Kft., László Szabolcs, Alapít-
vány a Celldömölk Városban és 
Városkörnyéken Élő Mozgássérül-
tekért, Nagy Barnabás, Nekro Kft., 
Némethné Orth Wanda, Rácz István, 
Renovo '82 Kft., Ritmo Kft., Roz-
mánné Csiszlér Diána, S.A.P Au-
tópatika Kereskedelmi Kft., Simon 
Józsefné (Simon Fodrászat), Swietel-
sky Vasúttechnika Kft., Szalai Zsolt, 
Varga Gabriella Cecília, Végh & 
Végh MKT Kft., Végh Szilárd e. v., 
Végh-Joó Vanda, Viola Szolgáltató 
Kft., Vulkán Festék Kft.  
 »Fehér László polgármester

Díszkivilágítás összefogással

Nyilvános sajtóeseményen számol-
tak be a kormány képviselői a Vas 
megyei útépítésekről január 12-én. 
Lázár János miniszterrel továb-
bi celldömölki fejlesztésekről is 
egyeztetett Fehér László polgár-
mester.

A csütörtöki piac forgatagában szólí-
totta meg a város lakosságát Ágh Pé-
ter országgyűlési képviselő, az állami 
beruházások társadalmi koordináció-
jáért felelős államtitkár. A képviselő a 
városon átmenő főút felújítására visz-
szautalva számolt be arról, hogy vá-
lasztókerületében, Észak-Vasban is 
több útfelújítás valósult meg 2022-ben, 
így például Lócson és Mesterházán. A 
celldömölki útszakasz 4,4 kilométer 
hosszú volt, és a MOL benzinkúttól az 
alsósági déli városhatárig tartott. Ágh 
Péter köszönetet mondott az együtt-
működésért minden egyeztető félnek, 
így az önkormányzatnak is, amelyet az 
eseményen Fehér László képviselt.
A polgármester kérte Lázár Jánost, 
az Építési és Közlekedési Miniszté-
rium tárcavezetőjét, hogy a malom-
tól az evangélikus templomig tartó, 
a beruházásban elmaradt útszakaszt, 
valamint az evangélikus templomtól 
kezdődően a Baross utat, a Pápa felé 
tartó útszakaszt szintén újítsák fel, hi-

szen ezzel válhat teljessé a rekonstruk-
ció. Lázár János megígérte a malomtól 
az evangélikus templomig tartó 560 
méteres útszakasz felújítását. Ahogy 
arról már írtunk, a 4,4 kilométeres fel-
újított útszakasz a 8429. jelű összekötő 
út része, míg a malomtól tartó 560 mé-
teres szakasz a 834-es főút része, ezért 
maradt ki ebből a beruházásból, így 
azonban bízni lehet a megvalósulásá-
ban, és remélhetőleg a Pápa felé vezető 
útszakasz is megújulhat hamarosan. 
Hiszen mind a miniszter, mind a kép-
viselő hangsúlyozták, hogy alapvető 
állampolgári elvárás a jó utak biztosí-
tása a közlekedéshez. Az eseményen 
jelen volt a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója, Szilvai József, 
aki szintén bízik a kimaradt útszakasz 
korszerűsítésében. A városvezető a 
miniszterrel egyeztetett a Vulkánpark 
melletti területre tervezett vasúti kiál-
lítóhelyről és lovas centrumról is, azok 
pénzügyi támogatásáról, bízva közel-
jövőbeli megvalósulásukban. »ÚK

Újabb útfelújítás lesz

A Celldömölki járás foglalkozta-
tási helyzetéről a novemberi kép-
viselő-testületi ülésen tartottak 
tájékoztatást a Vas Megyei Kor-
mányhivatal Celldömölki Járási 
Hivatala képviselői.
Horváth Melinda, a Celldömölki 
Járási Hivatal vezetője és Fodorné 
Hervert Éva foglalkoztatási ügyin-
téző szóbeli tájékoztatása a város 
honlapján a képviselő-testületi ülé-
sek anyagai között megtalálható. 
A beszámoló 2022. évre vonatkozó 
első megállapítása, hogy január és 
október között hullámzóan alakult 
a regisztrált álláskeresők száma, 

április–júliusban csökkent, augusz-
tusban és szeptemberben nőtt, majd 
októberben ismét csökkent a nyil-
vántartott munkát keresők száma. 
Októberben 437-en kerestek állást a 
járásban, ez 8,2 százalékkal keve-
sebb, mint az előző év ugyanezen 
időszakában. Az álláskeresők 42 
százaléka volt celldömölki lakos. 
Az álláskeresők közül legtöbben a 
feldolgozóiparban, valamint a ke-
reskedelem és vendéglátás területén 
dolgoztak korábban. A nyilvántartá-
si rendszerből kilépők 63 százaléka 
munkaviszony létesítése miatt, azon-
ban minden negyedik álláskereső az 

együttműködés hiánya miatt került 
ki a regisztrációs rendszerből. A 
korosztályi megosztás szerint Cell-
dömölkön a járási helyzethez hason-
lóan a 26-50 évesek az álláskeresők 
mintegy felét teszik ki, 13 százalék 
körüli a fiatalok, és harminc száza-
lék feletti a 50 év feletti álláskeresők 
száma. 2022 első tíz hónapjában 
élénk volt a munkaerő iránti kereslet, 
780 üres álláshelyet jeleztek a mun-
káltatók a járás területén, ez 27,5 szá-
zalékkal volt magasabb, mint a 2021. 
évben. 2022-ben a járásban 188 fő, a 
városban 39 fő közfoglalkoztatottra 
kötöttek szerződést. Diákmunka ke-
retében 57 diák kapott lehetőséget a 
nyár folyamán.  »ÚK

Közfoglalkoztatás és diákmunka
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A múlt évet záró és az ideit nyitó 
képviselő-testületi ülések között 
három hét telt el. Szervezeti átala-
kulásokról és személyi kérdések-
ről is határozott a várost vezető 
grémium.

2022. december 21-én tartotta ka-
rácsony előtti ünnepi ülését önkor-
mányzatunk képviselő-testülete. A 
nyílt ülés kezdetén a Celldömölki 
Városi Óvoda Vörösmarty Tagóvo-
dájának Margaréta csoportja adott 
szívhez szóló műsort, köszöntve a 
karácsonyt.

Fehér László polgármester a két ülés 
közötti történtekről számolt be, majd 
a 2023. évre vonatkozó terveket, 
szabályzatokat fogadtak el: megha-
tározták a képviselő-testület éves 
munkarendjét, a belső ellenőrzés 
tervét, módosították a Településképi 
rendeletet, a 2022. évi költségvetési 
rendeletet, felülvizsgálták a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot. Egy 
korábbi határozatnak megfelelően 
módosították az önkormányzat és a 
Vas Megyei Szakképzési Centrum 
közötti vagyonkezelési szerződést, 
miszerint a Sági u. 65 szám alatti 
sportcsarnok a szakképzési centrum 
vagyonkezelésébe került.

Intézményeket érintően hoztak dön-
tést arról, hogy a Kemenes Vulkán 
Parkban jelentős karbantartási mun-
kálatokat végeznek, a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár 
pedig ideiglenesen a Városháza iro-
dáiba költözik be.

Foglalkoztak a 2022-ben az euró-
pai uniós konstrukciók közül a TOP 
PLUSZ pályázati rendszerbe be-
adott kérelmekkel, amelyekből hatot 
megvalósításra hagyott jóvá az Irá-
nyító Hatóság, egy pedig tartaléklis-
tára került. Önkormányzati épületek 
energetikai fejlesztésére – Kemenes 
Vulkán Park és Városháza napelem, 
Népjóléti Szolgálat Központ és Idő-
sek Otthona II. napelem és hőszivaty-
tyú kiépítésére – 173.709.823 forint 
támogatást nyert az önkormányzat. 
Az Alsósági Tagóvoda fejlesztésére 
349.999.172 forintot, a Rákóczi utcai 
konyha fejlesztésére 200 millió fo-
rintot, a Dr. Szomraky utca fejlesz-
tésére – járda felújítása, parkolók 
kialakítása, zöldterület fejlesztése – 
311.909.224 forintot nyert a város. A 

Vulkán fürdőben csúszdamedence 
és Kneipp-taposómedence építésé-
re, a Vulkánpark melletti területen 
Kneipp-ösvény építésére és a két 
létesítmény között kerékpáros útvo-
nal kialakítására 362.991.182 forint 
az elnyert támogatás. Az iparterület 
fejlesztésének második ütemére, a 
nemrég az ipari parkban kialakított 
út és a Marx utca szilárd burkolatú 
úttal történő összekötésére, a szeny-
nyvízhálózat kiépítésére 318.658.287 
forintot nyert az önkormányzat. Az 
elnyert pályázati összeg összesen 
közel egymilliárd 718 millió forint. 
Egyelőre tartaléklistás az élhető 
település pályázat, amely a Budai 
Nagy Antal utca – Széchenyi utca 
– Kossuth utca közötti út és parkoló 
kialakítására; a Kodály-lakótelepen 
zöldterület fejlesztésére, KRESZ-
park kialakítására; a városi ligetben 
skate-pálya, kutyafuttató, agility pá-
lya létesítésére; az Alsósági Iskola le-
bontandó első épülete és az iparcikk 
üzlet közötti területen parkoló kiala-
kítására, játszóeszközök telepítésére; 
valamint az Izsákfai Faluház mögöt-
ti zöldterületen szabadtéri színpad 
és játszótér, zöldterület fejlesztésére 
vonatkozik, és amelyre 599.994.128 
forintot igényelt a város.

Január második hetében, 10-én rend-
kívüli üléssel kezdte meg munkáját 
a várost vezető grémium. Döntöttek 
a gyermekétkeztetéssel kapcsola-
tos feladatok ellátásáról. Eddig az 
óvodai és iskolai étkeztetést a Cell-
dömölki Városi Óvoda által mű-
ködtetett konyhák, a bölcsődei és 
szociális étkeztetést a Népjóléti Szol-
gálat konyhái látták el. A testület kö-
zös működtetésről döntött, azaz az 
összes konyhát a Népjóléti Szolgálat 
üzemelteti 2023. március 1-től. Az 
új formában hatékonyabb lehet mind 
a munkaerő-gazdálkodás, mind az 
árubeszerzés, és a konyhák üzemide-
je is tovább racionalizálható. Mivel 
lehetőség lesz a Rákóczi utcai kony-
ha felújítására, a kórház területéről 
kikerülhet a szociális konyha. A vég-
ső döntést a két intézményt fenntartó 
társulások hozzák majd meg, pozitív 
döntés esetén az átalakulás a kezde-
tét veheti.
Az óvodát működtető intézmény-
fenntartó társulás ülésén született 
meg a döntés, amelyet szintén a 
képviselő-testület kezdeményezett: 
Gasztonyiné Fódi Zita, a Celldö-

mölki Városi Óvoda vezetőjének 
közalkalmazotti jogviszonyának fel-
mentéssel történő megszüntetését. 
Az óvodavezető 2023. július 31-vel 
kérte a felmentését, mivel rendel-
kezik a nők kedvezményes nyugdí-
jazásához szükséges feltételekkel, 
így február 15-ig dolgozik még az 
óvodában, utána felmentési idejét 
és szabadságát tölti. A döntést hozó 
intézményfenntartó társulás pályá-
zatot ír ki a 2023. augusztus 1-től 
tartó ötéves időszakra óvodavezetői 
feladatok ellátásra.
A köztes időszakban is gondoskodni 
kell a vezetői feladatok ellátásáról, 
így a képviselő-testület javaslatára 
az intézményfenntartó társulás a feb-
ruár 16–július 31. közötti időszakra 
az óvodavezetői feladatok ellátásával 
Némethné Babos Mariannát, míg he-
lyettesítésével Kovács Ágnest bízta 
meg. Mindkét óvónő rendelkezik a 
közoktatás-vezetői diplomával, így 
Gasztonyiné Fódi Zita eddigi szín-
vonalas vezetői munkája szakszerű-
en folytatódhat tovább.

A rendkívüli ülésen a Vulkán für-
dő működéséről is szó volt. Időköz-
ben saját szaunát épített ki a fürdő, 
amely hamar közkedvelt lett a láto-
gatók körében. Ezzel egyidőben tíz-
százalékos jegyáremelést fogadott el 
a képviselő-testület, amelyet január 
15-től vezettek be: a napijegy 2400, 
az ötórás jegy 1650, a szaunajegy 
600 forint lett. 

»ÚK

Átalakítanák a városi konyhákat

Balogh József: Mit kívánok

Kívánok én hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utakhoz fényt, csodát, álmot,

békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,

emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,

bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,

tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,

és mosolyból minél többet!

Mindezt kívánjuk kedves Olva-
sóinknak a 2023-as esztendő nap-
jaira!

A Szerkesztőség
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Az ünnepi időszakot megelőző-
en karácsonyi vásárt szervezett 
a Celldömölki Városi Általános 
Iskola Szülői Munkaközössége 
december 14-én. A szülők által fel-
ajánlott portékák eladásából 
befolyt összeget az iskolai rendez-
vények támogatására, valamint a 
gyermekek javára fordítják.

Igazi vásári hangulat kerekedett ka-
rácsony előtt a Celldömölki Városi 
Általános Iskola aulájában. A Szü-
lői Munkaközösség ismét megren-
dezte a már-már hagyományosnak 
mondható „Karácsonyi kézműves 
termékek és finomságok” vásárát. A 
diákok családjaikkal és tanáraikkal 
közösen fogtak össze és készítettek 
eladásra szánt termékeket, édessége-
ket, melyet aztán a jelenlévő szülők 

kínáltak a vásári forgatagban részt-
vevők részére. Az egész délelőttöt 
magában foglaló rendezvényen töb-
bek között különböző technikával 
készült karácsonyfadíszek, asztali 
díszek, valamint ünnepi mézeska-
lácsok is gazdára találtak. A legki-

sebbek és legnagyobbak is örömmel 
válogattak a vásári termékek között, 
megalapozva ezzel a közelgő ünnep 
hangulatát. A nap végén befolyt tel-
jes összeggel a később megrende-
zésre kerülő iskolai rendezvényeket 
szeretnék támogatni, ezzel is az ott 
tanuló gyermekek javára fordítva azt.

»Novák Fanni

Vásári forgatag a CVÁI-ban

Karácsony alkalmából, a több éves 
hagyományt folytatva köszöntöt-
ték Alsóság szépkorú lakóit. Az 
eseménynek a Celldömölki Városi 
Általános Iskola Alsósági Tagisko-
lája adott otthont december 16-án.

Már hagyományosnak mondható, 
hogy a karácsonyt megelőző idő-
szakban ünnepi eseményre invitálják 
meg Alsóság hatvan évnél idősebb, 
valamint nyugdíjas lakóit. A mű-
sorral egybekötött estet Celldömölk 
Város Önkormányzata a részönkor-
mányzattal közösen szervezi meg év-
ről-évre. A rendezvényt Fehér László 
polgármester, illetve Kovácsné Söp-
tei Valéria részönkormányzat-veze-

tő ünnepi köszöntője nyitotta meg, 
akik áldott karácsonyi készülődést 
és ünnepet kívántak a megjelentek-
nek. Ezt követte a történelmi egy-
házak képviselőinek igehirdetése. 
Orsos Zoltán katolikus plébános, 
Kerekes Csaba evangélikus lelkész 
és Major Lehel református lelkész 
karácsonyra, valamint az azt köve-
tő új esztendőre kérte Isten áldását, 
mindenki számára. Az est hangulatát 
a helyszínt biztosító alsósági tagis-
kola diákjai tették még ünnepibbé, 
hiszen rövid műsorral kedveskedtek 
a településrész szépkorú lakóinak. 
Ennek keretében rövid jelenetek, 
dalok és versek is helyet kaptak, me-
lyek mind-mind az elkövetkezendő 

időszak hangulatát és érzésvilágát 
tükrözték. Az eseményt egy közös 
vacsora zárta, melyhez zenés műsort 
szolgáltatott Szórádi Szabolcs, ezzel 
alapozva meg a program hátralévő 
részét. 

»Novák Fanni

Karácsonyt várva köszöntötték a szépkorúakat

„A karácsony egymáshoz vezet ben-
nünket. Nem csak egy ünnep, hanem 
egy érzés.”- ezen elv jegyében szerve-
zett minden intézményegysége, rész-
lege számára karácsonyi ünnepséget 

a Népjóléti Szolgálat december 15. és 
20. között.
Ennek megfelelően az I. és II. számú 
Idősek Klubjában, az I. és II. számú 
Idősek Otthonaiban, a Házi Segít-
ségnyújtás részlegen, a Támogató 
Szolgálatnál, valamint a Nappali Tá-
mogató Központnál örvendeztették 
meg a tagokat, illetve lakókat hangu-
latos karácsonyi műsorral, szívet-lel-
ket melengető ünnepi gondolatokkal. 
Az ünnepvárás hangulatát verses, 
énekes, zenés produciók tették va-
rázslatossá és meghitté. 

»Reiner Anita

Az ünnep érzését adták át

Tisztelettel tájékoztatjuk 
kedves Olvasóinkat, 

hogy lapunk 
következő száma 

2023. február 10-én 
jelenik meg.
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A korábbiakhoz hasonlóan idén 
is megrendezte az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület a Városi 
Szilvesztert. Az ünneplő közönség 

a Szentháromság téren gyűlt ösz-
sze, ahol együtt köszönthették az 
új évet.
Az utóbbi években egyre inkább 
elterjedt az utcákon zajló újév kö-
szöntés, melynek keretein belül is-
merősök és ismeretlenek közösen 
tölthetik el az év utolsó perceit, ez-
zel elkerülve azt, hogy bárkinek is 
egyedül kelljen töltenie ezt az ün-
nepet. A nagyobb városok sorába 
csatlakozott be Celldömölk is, így 
a 2022-es évet egy fergeteges ösz-
szejövetellel zárhatták a város la-

kói. Forralt bor, forró tea, pezsgő 
és a jó hangulatot megalapozó mu-
zsika. Ez mind része volt a ’Városi 
Szilveszteri Party’-nak, melyet az 
Együtt Celldömölk Városért Egye-
sület szervezett december 31-én. A 
hajnalig tartó mulatsághoz Gergely 
István szolgáltatta a zenét, a fris-
sítőkhöz pedig helyi vállalkozások 
is hozzájárultak. Éjfélt megelőzően 
Fehér László polgármester mon-
dott újévi köszöntőt a téren ünnep-
lőknek, ezt követően pedig együtt 
lépett át a Szentháromság téren ösz-
szegyűlt közösség 2023-ba.

»Novák Fanni

» V I S S Z AT E K I N T É S

Szilveszter a város főterén

Fellobbant az adventi koszorú utolsó 
gyertyalángja is Celldömölk, illet-
ve a két városrész központjában. A 
szeretet gyertyájának meggyújtá-
sa köré szervezett ünnepi program 
december 17-én zajlott mindhárom 
helyszínen.
Az izsákfai és az alsósági városrészen 
rendezett gyertyagyújtási ünnepség 
keretében mindkét helyszínen köszön-
tőt mondott Szabóné Kiss Ildikó, a 
Celldömölki Városi Általános Iskola 
Alsósági Tagiskolájának igazgatója, 
igét hirdetett Kerekes Csaba evangé-
likus lelkész. Az ünnepi rendezvény 
közreműködői a Celldömölki Városi 
Óvoda Alsósági Tagóvodájának gyer-
mekei voltak karácsonyi hangulatot 
idéző műsorukkal, valamint a Girl's 
Csak Csajok formáció két tagja éne-
kelt. A résztvevőket vendégül látta az 
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat.
A celldömölki városközpont gyer-
tyagyújtási programjának kezdetén 

Marics Sándorné, az Együtt Celldö-
mölk Városért Egyesület elnöke kö-
szöntötte az egybegyűlteket, majd az 
ünnepi beszédet Fehér László polgár-
mestertől hallhatták a  Szentháromság 
térre kilátogatók. Ökumenikus igehir-
detést tartott Mikulyák László katoli-
kus plébános, Rác Dénes evangélikus 
és Major Lehel református lelkész. Az 
ünnepi gondolatok után a szeretetet 
szimbolizáló negyedik adventi gyer-
tya meggyújtására került sor Fehér 
László polgármester, Farkas Gábor 
jegyző, valamint a három egyház kép-
viselőjének közreműködésével. Az ezt 
követő ünnepi összeállításban elsőként 
a Városi Óvoda Vörösmarty úti Ta-
góvodájának ovisai léptek fel, majd a 
művelődési központ Senior Örömtánc 
Csoportjának tagjai táncoltak karácso-
nyi dallamokra. Ezután ismét a kicsiké 
volt a főszerep, először a Hajnalcsillag 
Evangélikus Óvoda gyermekei, majd 
a Szent Benedek Katolikus Általános 

Iskola diákjai szerepeltek karácsony-
váró műsorral. A koraesti órákban 
aztán jól ismert könnyűzenei slágerek 
kellemes dallamait élvezhette a tér kö-
zönsége, először a Girl's Csak Csajok 
formáció két tagjának előadásában; 
majd az idei évi adventi ünnepségek 
negyedik, záróprogramja az Eldorado 
zenekar fellépésével ért véget. A kará-
csonyi meglepetések vására, valamint a 
Cselekvő Összefogással Celldömölkért 
Egyesület és az Együtt Celldömölk Váro-
sért Egyesület tagjainak ünnepi kínálója 
ezúttal is, mint minden hétvégén remekül 
kiegészítette a kulturális programot. 

»Reiner Anita

Gyertyagyújtás a negyedik adventi hétvégén

A kreatív karácsonyi várakozás 
jegyében szervezett műhelyfoglal-
kozást a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár. A prog-
ramra december 16-án várták a 
jelentkezőket.
Karácsonyt megelőzően sem marad-
tak program nélkül a város kreatív 
foglalkozásokat kedvelő lakói. A mű-
velődési központ munkatársai a mé-
zeskalács készítő program után egy 
héttel kreatív műhelyt hirdettek meg. 
Előzetes jelentkezések alapján ás-
ványgyöngyöző workshopra invitál-
ták meg az érdeklődőket, mely nagy 
számban vonzotta a celldömölkieket. 

A foglalkozást ez alkalommal is Né-
methné Berki Veronika vezette, aki 
már hat éve foglalkozik ásványokkal 
és több rendezvényen is találkozhat-

tak vele korábban a város lakói. A 
délután során a résztvevők karkötő-
ket, kulcstartókat, fülbevalókat va-
lamint könyvjelzőket is készíthettek. 
Az ásványok jótékony hatásait már 
régóta ismeri és elismeri a tudomány. 
Némelyik lelkünkre van hatással, de 
vannak olyanok is, melyek testünkre 
és egészségünkre egyaránt gyakorol-
hatnak pozitív befolyást. Megjelenési 
formájuk sokféle lehet, így hordhatjuk 
ékszerként, de akár otthonunk díszei 
is lehetnek az ünnepi pillanatokban. 
A programon megjelentek vidám és 
örömteli percekkel gazdagodhattak, 
mellyel a meghitt hangulatot alapoz-
hatták meg a valódi ünnep előtt.

»Novák Fanni

Kreatív karácsonyvárás a KMKK-val
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Tavasszal már sikerrel szerepelt 
egy országos rajzpályázaton a Cell-
dömölki Városi Óvoda Koptik úti 
székhelyóvodája. A „Tehetsz méh 
többet!” című pályázaton ősszel is 
elindultak, részvételük ismét ered-
ményes volt.

A Pannon Értéktár Zrt. által kiírt or-
szágos rajzpályázat a „Tehetsz méh-
többet!” program keretében került 
meghirdetésre óvodás korú gyerme-
kek számára, hogy saját eszközeikkel 
mutassák meg, milyen fontos szerepet 
töltenek be mindennapi életünkben a 

méhek. Az óvodások egyénileg vagy 
csoportosan készíthettek rajzokat a 
pályázatra, melynek tavaszi forduló-
ján különdíjasként végzett az óvoda 
Vackor csoportja. Az őszi fordulóban 
is jeleskedtek a celli kisgyerekek, hi-
szen ezúttal az előkelő első helyezést 
érdemelték ki. A sikeres szereplés 
jutalma egy koncert volt, melyre de-
cember 16-án került sor az óvodában, 
ahova a Nektár zenekar méhekről szó-
ló zenés-dalos összeállítással érkezett 
a gyerekek szórakoztatására. Ezenkí-
vül Szabó Zsófi színésznő, műsorve-
zető is jelen volt a rendezvényen, aki a 

méhekről szóló mesével kedveskedett 
a gyerekseregnek.  Mint azt Gasz-
tonyiné Fódi Zita  intézményvezető 
elmondta, az óvodai nevelés során 
mindig szem előtt tartják a természet 
és környezetvédelem fontosságának 
hangsúlyozását, a természet-szeretetet 
és a környezet megóvását. Ezért is in-
dulnak rendszeresen az olyan jellegű 
felhívásokon, mint a fent említett „mé-
hes” pályázat is volt, melynek díjaként 
a résztvevő ovisok színezőfüzeteket 
kaptak, az óvoda pedig tíz kilogramm 
mézzel gazdagodott.     
 »Reiner Anita

A tavalyi év végén is megrendezte 
hagyományos karácsonyi hangver-
senyét a Celldömölki Ádám Jenő 
Alapfokú Művészeti Iskola. A nö-
vendékek családjaik és tanáraik 
körében gyűltek össze az iskola ka-
maratermében december 19-én.

A karácsonyi várakozáshoz hozzá-
tartozik a zene, a muzsika. Ilyenkor 
számtalan otthon falai közt csendül-
nek fel a népszerű ünnepi dallamok, 
melyek által még közelebb érezhetik 
magukat az emberek a közeledő ün-
nephez. Az Ádám Jenő zeneiskolában 
is ezt hirdetve rendezik meg évről-évre 
a karácsonyi koncertet, melyen növen-

dékek és tanárok együtt adhatják át a 
zene örömét, és az ünnep meghittségét 
közönségüknek. Az immár hagyo-
mányosnak mondható hangverseny 
keretében Bejczi Károly igazgató kö-
szöntője után a szokásokhoz híven a 
vonószenekar nyitotta meg az estet, ezt 
követően pedig a diákok álltak szín-
padra és szólaltatták meg hangszerei-
ken az ismert és kevésbé ismert ünnepi 
dallamokat. A megjelentek hallhattak 
többek között hegedű, gitár, kürt, furu-
lya, cselló, valamint zongora szólót, de 
természetesen az intézmény énekesei 
sem maradtak ki a sorból. A koncert 
záróakkordjaként pedig a zeneiskola 
tanári karának csengettyű játéka adott 

kellemes pillanatokat útravalóul a hall-
gatóságnak. »Novák FanniKarácsonyi dallamok a zeneiskolában

„Tehetsz méh többet!” -rajzpályázat ovisoknak

Pályázati felhívás a Kresznerics Fe-
renc Tehetségtámogató Alap 2023. 
évi ösztöndíjára.
Kik pályázhatnak? Olyan szülők/gyá-
mok/pedagógusok, akiknek kiváló ké-
pességű gyermeke és/vagy tanítványa a 
2022/2023-as iskolai évben az általános 
iskola 3-8. osztályában tanult és teljesíti az 
alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehe-
tővé vagy jelentősen nehezíti a gyermek 
tanulását; az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a 160.000 Ft-os havi átlagot.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén 
tőle telhetően biztosítja gyermeke tovább-
tanulását.
3. A tanuló a celldömölki járás területén 
működő iskola diákja legyen.
A pályázat leírása: A kedvezőtlen kör-
nyezetben élő és anyagi gondokkal küsz-
ködő családok gyermekei kiszorulnak 
az oktatásból, esély és támogatás híján 

tehetségek kallódhatnak el. A Kresznerics 
Ferenc nevét viselő könyvtár a névadó 
szellemi örökségének továbbviteleként 
a végrendeletében foglaltak felelevení-
tésével hátrányos helyzetű, tehetséges 
gyermekek támogatását vállalja fel ala-
pítványa révén. A tehetség nem kötődik 
iskolai tantárgyakhoz, bármiben megnyil-
vánulhat. A jó tanulmányi eredmény nem 
feltétele a jelentkezésnek, de előnyt jelent 
a pályázó számára. Bízunk abban, hogy 
kezdeményezésünknek lesznek támoga-
tói és a felajánlott adományok hathatós 
tehetségmentést tesznek lehetővé. A cél: a 
legtehetségesebbek elkezdhessék álmaik 
megvalósítását.
A 80.000 Ft-os támogatást az Alapítvány 
kuratóriumának ösztöndíj-bizottsága ítéli 
oda. A döntés nyilvánosságra hozatalára 
a Kresznerics Ferenc születésnapjához 
kapcsolódó ünnepségen kerül sor. Az 
Alapítvány a nyertes pályázókkal támo-
gatási szerződést köt, amely egy naptári 
évre szól. Indokolt esetben az ösztöndíj 

újrapályázás nélkül is meghosszabbítható.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kizárólag a 2023-as támoga-
tási évre szóló pályázati adatlapon nyújt-
ható be, amelyhez mellékelni kell az 
adatlap végén felsorolt dokumentumokat! 
A pályázati csomag (részletes pályázati 
felhívás, pályázati adatlap, űrlap a tanuló 
jellemzéséhez) letölthető a www.cellbibl.
hu/index.php/alapitvany címről, igényel-
hető e-mailen (kreszalap@gmail.com)  il-
letve személyesen a KMKK Kresznerics 
Ferenc Könyvtárában. A pályázat bead-
ható e-mailben, postai úton, vagy az Ala-
pítvány székhelyén: 9500 Celldömölk, 
Dr. Géfin Lajos tér 1. A pályázat céljaival 
egyetértők (magánszemélyek, vállalkozá-
sok stb.) támogatását örömmel fogadja a 
Tehetségtámogató Alap.
A pályázat részleteiről érdeklődni le-
het: kreszalap@gmail.com  illetve 06-
70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határideje 
2023. január 31. (kedd) 16.00

Pályázati felhívás
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Felavatták a néhány éve bezárt és az-
óta újjáépített Rezgőnyárfa vendéglő 
helyén nyílott új létesítményt. A Gilicze 
Kantin & Catering hivatalos megnyi-
tójára január 13-án került sor.

A 2019-ben a Kiniczky család birtokába 
került épület ünnepélyes avatásán Ki-
niczky Kálmán üzletvezető köszöntötte 
a meghívott vendégeket, majd Kiniczky 
István, a Kiniczky Mérnöki Iroda Kft. ki-
vitelezője méltatta a jelentős beruházást. 
A tervezés és megvalósítás folyamatát 
kronológiailag prezentálva az átvételko-
ri állapottól a napjainkig elkészült épí-
tési megoldásokat bemutatva nyújtott 
betekintést az átépítés során tapasztalt 

építészeti és vendéglátói kihívásokba fo-
tódokumentáció formájában.
A hat ütemben megvalósuló kivitelezés a 
gazdasági és fogyasztói ütem teljesítésé-
vel kezdődött, ezt követi majd az udvar, 

kert, parkolók és a szállást adó szobák, 
valamint kávézó kialakítása az emeleti 
részben. Mint elhangzott, a reggeliző, ká-
vézó és italos pultot februárban tervezik 
megnyitni. A megnyitó rendezvényen 
részt vett Marton Ferenc, a Vas Várme-
gyei Közgyűlés alelnöke, aki óriási si-
kertörténetnek titulálta a Kiniczky család 
legújabb, családi összefogásban létrejött 
vállalkozását, mellyel olyan többrétű 
(étterem, szállás, rendezvényszervezés, 

kávézó) minőségi szolgáltatás jött létre, 
melyre a város is büszke lehet. Fehér 
László polgármester is jelen volt  a ren-
dezvényen, és gratulált a véghezvitt fej-
lesztéshez, sok sikert kívánva az étterem 
működtetéséhez. A városvezető Farkas 
Gábor jegyzővel Celldömölk Város Ön-
kormányzata nevében ajándékot adott 
át a Kiniczky család számára, majd Rác 
Dénes evangélikus lelkész Isten áldását 
kérte az épületre. A hivatalos megnyi-
tást jelképező szalagot Marton Ferenc 
alelnök, Fehér László polgármester és 
Kiniczky István tervező-kivitelező vágta 
át, majd Kiniczky Kálmán üzletvezető 
ismertette a létestímény működtetésé-
vel kapcsolatos terveket. Mint elmond-
ta, az étkeztetésen kívül rendezvények 
lebonyolítását is vállalják 150 főig, az 
étterem technikailag és bútorzatilag egy-
aránt alkalmas erre. Céljuk a régi, dicső 
dolgokat visszacsempészni a vendéglá-
tás gazdag múltjából. Ami az étkeztetést 
illeti, hetente megújuló ajánlatokkal, 
változatos menükínálattal várják kedves 
vendégeiket helyben fogyasztással és 
elviteles formában egyaránt. Családi és 
céges rendezvények lebonyolítása az ét-
terem vendégterében, illetve kiszállással 
is igénybe vehető. A remények szerint a 
következő ütemek alapján a felső szállás 
és kávézó részt valamint a nyitott teraszt 
hamarosan helyi, szálló és átutazó vendé-
gek  töltik meg élettel.

»Reiner Anita

Impozáns épület a Rezgőnyárfa helyén

Mint minden évben, a Magyar 
Autóklub Nyugat-dunántúli Re-
gionális Szervezete a  tavalyi év 
végén is megjutalmazta a közle-
kedés biztonságáért legtöbbet tett, 
a Sárvári és Celldömölki Rendőr-
kapitányság állományába tartozó 
munkatársakat.

A celldömölki állományból Molnár Ádám 
főtörzsőrmester, a Rendészeti Osztály 
Körzeti Megbízotti Alosztály körzeti meg-
bízottja kapta meg a klub ajándékkosarát. 
Kitűnő munkáját elismerve, az ajándékot 
Kiss Ambrus a Magyar Autóklub régiós 
elnöke, valamint Kiss Teréz a Klubinvest 
Kft igazgatója adta át, valamint jelen volt  
dr. Nagy Ákos r. alezredes a celldömölki 
kapitányság vezetője is.       »Reiner Anita

Magyar Autóklub - díjátadó

A Ság hegy lankás tájai az otthont 
jelentő védelemként vesznek körül 
minket, kemenesaljaiakat. Mind is-
merjük rejtett zugait, azonban azt 
kevesen tudják, hogy 2015 óta része 
a Celldömölki Értéktárnak is, mint 
természeti érték.
A helyi lakosok mindegyikét szám-
talan emlék és élmény fűzi a Keme-
nesalja ékköveként számon tartott 
Ság hegyhez. Védelmező egységként 
magasodik felettünk, melynek rejtett 
kincseit ugyan ismerjük, de még a 

legtapasztaltabbaknak is tartogat 
új és új meglepetéseket. A Balaton 
felvidéki tanúhegyek legnyugatibb 
tagjaként ékeskedő hegyről a kora-
beli mondák azt tartották, hogy Lu-
cifer építtette, hogy a táj szépségét 
a magasból csodálhassa meg. Ki-
emelkedő turisztikai látványosság-
ként a környékre látogatók egyik fő 
kirándulási célpontja. Ezért is fog-
lalhatta el méltó helyét a 2015-ben 
létrehozott Celldömölki Értéktárban. 
A helyi értéktár bizottságot ugyan-

ebben az évben hívta életre Celldö-
mölk Város Önkormányzata azzal 
a célzattal, hogy felsorakoztassák 
és ezzel együtt megláttassák a helyi 
közösség különleges értékeit. Ennek 
körében a kulturális örökség és ter-
mészeti értékek kategóriája jelenik 
meg. Ahhoz, hogy további értékek 
is helyet kaphassanak köztük, bárki 
élhet javaslattal a bizottság felé. He-
lyi értékeinkről, illetve a Ság hegy 
keletkezéstörténetéről még több in-
formációt találhatnak Celldömölk 
Város honlapján.  

»Novák Fanni

Celldömölk kincse: a Ság hegy
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Tegye fel a kezét, aki nem tett az óév 
utolsó napján semmilyen fogadal-
mat! Akinek fent a keze, az abba a 
25%-ba tartozik, aki nem folytatja 
ezt a történelmi korokba visszanyú-
ló hagyományt, mely már Julius 
Caesar ideje óta létezik.
Uralkodása alatt ő indította el, hogy 
Janus, a kétarcú római isten tiszte-
letére fogadalmakat tettek. A ma is 
használt, 365 napos naptár bevezeté-
sével Kr. u 46-tól ez a nap már egy 
napra esett az újév napjával. Az óév 
és az újév napjához sok magyar szo-
kás is kapcsolódik, amik a mai napig 
élnek. Gondolok itt akár a kony-
hában gyakoroltakra: szilveszter-
kor nem szívesen eszünk baromfit, 
újév napján valószínűleg lencsét 
készítünk disznóval. Ha babonásak 
vagyunk, akkor a hozzá kapcsoló-
dó hiedelem miatt; ha nem hiszünk 
ezekben, akkor csak a szokás, a ha-

gyomány miatt. A dologtiltást talán 
már nem vesszük olyan szigorúan, 
mint elődeink. A szemét kivitelének 
vagy a mosott ruha teregetésnek a ti-
lalma ma már túlzásnak tűnik, nem 
beszélve az orvos kihívásáról, ha 
arra lenne szükség. De több szoká-
sunk továbbra is él, és talán jövője is 
van. Akárcsak a még mindig népsze-
rű fogadalomtevésnek.
Miért is tennék bármilyen fogadal-
mat?- lehetne kérdezni-, hiszen a ta-
valyit sem sikerült betartanom. Való 
igaz, hogy a fogadalmat tevők majd-
nem 80%-a nem marad hű az önma-
gának tett ígéretéhez. Hol bukhat el 
a dolog, mi lehet a probléma? Talán 
a vállalt célok túl elrugaszkodottak, 
vagy túl általánosak. A fogyás, az 
egészségesebb életmód vagy a spor-
tolás elkezdése a megfoghatatlanság 
miatt válik hamvába holt ötletté. 
Céljaink megfogalmazásakor érde-

mes konkrétan fogalmazni, ezeket 
leírni, majd az idő múlásával egy 
füzetben vezetni az eredményein-
ket. Tegyük számmá a célokat: le-
gyen számunkra világos, hogy hány 
kilót szeretnénk leadni, hány szál 
cigarettára fognánk vissza a napi do-
hányzást, hányszor ennénk naponta 
gyümölcsöt, vagy hány perc futást 
tartunk vállalhatónak. Részsikerek 
elérésekor megjutalmazhatjuk ma-
gunkat, így sikerélményünk is lesz, 
sőt ezzel motiváljuk is magunkat a 
következő lépés felé. Nincs minden-
kinek megfelelő tipplista a legjobb 
célokról, de nem érdemes irreális 
fogadalmat tenni, mert akkor annak 
nagy eséllyel lesz kudarcélmény és 
csalódás a vége. Betartható és reális 
cél lehet akár a tudatosabb vásárlás, 
a pazarlás elkerülése, a több helyi 
és szezonális zöldség fogyasztása. 
Mindhárom lehet egy tudatosabb 
élet építőköve is.

»Bincze Diána

Az újévi fogadalmakról

Több, mint harminc éve ezen a na-
pon ünnepeljük a magyar kultúrát. 
Talán ez a dátum még nincs úgy ben-
ne a köztudatban, mint Petőfi Sán-
dor vagy József Attila születésnapja, 
de egy tájékozott ember tudja, hogy 
a Himnusz kéziratának letisztázását 
ünnepeljük. Kár lenne nem megem-
líteni, hogy a szatmárcsekei termé-
keny magány emlékezetes pillanatai 
1823-ban, azaz éppen kétszáz éve 
történtek.
Miért is kell, hogy fontos legyen a 
magyarok számára ez a nap? A vá-
lasz sajnos egyszerű és egyben szo-
morú is: mert a 19. századig nem 
volt önálló nemzeti himnuszunk. 

Mindenki énekelte a felekezetének 
megfelelő néphimnuszt vagy zsol-
tárt, de ezeknek egy közös himnusz 
helyett történő használata nemzeten 
belül legalább annyira szétválasztott, 
mint összekötött. Kölcsey Ferenc 
leginkább ismert költeményéről már 
az iskolában megtanultuk, hogy mű-
faja óda, romantikus stílusú és keretes 
szerkezetű. Álmunkból felkeltve is 
tudjuk, hogy Erkel Ferenc zenésítet-
te meg. Talán sokunk emlékezetében 
megvan még egy kép is a Himnusz 
kéziratáról, aminek a papírján ott-
hagyta nyomát az idő vasfoga. Úgy 
tűnhet, hogy láng lehetett, ami meg-
szaggatta a már sárguló papirost, de 

egyes szakemberek úgy tartják, hogy 
savas tinta ráömlése okozhatta.
Több mint száz éven keresztül nem 
tudtuk, hol rejtőzhet nemzeti imánk 
kézirata, de Papp Viktor zenekriti-
kusunk 1944-ben megtalálta, és egy 
örömteli cikkben beszámolt a nagy hír-
ről. Ma az Országos Széchényi Könyv-
tárban letétben őrzik, de Kölcsey 
rokoni leszármazottainak birtokában 
van. A magyar kultúra napján a nyilvá-
nosság számára is megtekinthető.
Sokaknak – főleg a szövegét nem 
értőknek – szomorúnak és boron-
gós hangulatúnak tűnhet az énekelt 
Himnusz. Aki a magyar történelmet 
ismeri, nem csodálkozik rajta. A 
dallama miatt is búsnak tűnhet, de 
az Erkel által szerzett mű előadási 
tempója eredetileg gyorsabb volt, 
csak az 1920-as években lassították 
le ennyire. Hangulata így is emelke-
dett és ünnepélyes, és senkinek nem 
hiányzik belőle a pergő harciasság. 
Január 22-én adják át a magyar kul-
túráért fáradozóknak a tevékeny-
ségükért járó díjakat. A Márai-díj 
az egyik legmagasabb irodalmi el-
ismerés, amit az állam adhat annak 
az írónak, aki életműve alapján vagy 
egy prózakötetéért, netán külföldön 
elért sikeréért érdemes rá. Évente há-
rom író kaphatja. Emlékezzünk ezen 
a napon a Himnuszra, és becsüljük 
meg magyar kultúránkat és az érte 
tevékenykedőket!

»Bincze Diána

Január 22. – a magyar kultúra napja
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„Változnak az évszakok, rossz idők, 
szép napok...” - énekelte évtizede-
ken át Balázs Fecó előadóművész. 
És az évszakok éppen azáltal szé-
pek, hogy változnak. A kikeletet 
követi a forró nyár, aztán jön 
az elmúlást idéző ősz, és egyszer 
csak fehérbe burkolózik a táj, 
a város, a vidék. Ezt örökítette 
meg egészen sajátos nézőpont-
ból és megközelítéssel a celldö-
mölki származású Schell-Sali 
Réka, aki Tahin-Röszler Judittal 
alkotta meg a „Négy évszak vi-
déken” című könyvet, melynek 
fotós munkálatait a szintén cell-
dömölki Major Tamás végezte. 
A hiánypótló alkotás keletkezé-
séről, történetéről beszélgettem 
Schell-Sali Rékával.

- Mit jelent számodra a vidék?

Mindenkinek mást jelent a vidék. 
Van, akinek a nyugalom, a véget 
nem érő búzamezők, a vidéki ro-
mantika; másoknak a hajnali ka-
kaskukorékolás, a korán kelés és 
a hajnaltról késő estig tartó munka 
jut eszébe a falusi életről. Nekem 
a nagymamáimnál töltött felejthe-
tetlen nyarak emlékei villanak fel a 
szó hallatán, olyan élmények, me-
lyek miatt a szívem örömmel teik 
meg a vidék szó hallatán.  

- Mi mindenhez nyújt útmutatást a 
könyv?

A könyv megpróbál átadni egy 
kicsit a vidék hangulatából, a fa-

lusi élet egyszerűségéből, ins-
pirációt adva ahhoz, hogyan 
csempészhetünk az életünkbe egy 
kis provence-i hangulatot, vintage 
romantikát, falusi életérzést. Se-
gít abban, hogy miként alakítsuk 
át bútorainkat, hogyan dekoráljuk 
az otthonunkat saját kezűleg, szak-
ember segítsége nélkül. Továbbá 
ötleteket ad az újrahasznosításra, 
a természet megbecsülésére, vagy-
is arra, hogy bár a magunk ízlésé-
re alakítjuk a környezetünket, az 
mégis hogyan maradhat egyszerű 
és természetes. Mindig is imádtam 
a lakberendezős, dekorációs dol-
gokat, és mindig is érdekelt a kre-
atív tevékenységek világa, így ezt 
a részt én képviselem a könyvben.

- Szerzőtársad, Tahin-Röszler Ju-
dit mit tett hozzá a könyv tartalmá-
hoz?

Judit az Őrségben nőtt fel. Mai napig 
szívesen gondol vissza a vidéki élet-
re, a málnaszedésre, tökmagozásra, 
és a mákgubók bontogatására. Édes-
anyjától és nagymamáitól megtanul-
ta a kertgondozás, a sütés-főzés és a 
zöldségek, gyümölcsök eltevésének 
minden csínját-bínját. Judit írásai 
abban kívánnak segítséget nyújtani 
az Olvasóknak, hogyan használják 
ki jól a vidéki élet adta lehetősége-
ket. Megmutatja a kiskert ápolásá-
nak és a növények gondozásának 
fortélyait; azt, hogy hogyan zajlik 
a betakarítás, és hogyan tiszteljük 
eközben a természetet. A betakarí-
tott zöldségekből, gyümölcsökből 
ízletes, vitamindús ételek kerülhet-
nek az asztalra. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, mint minden fejezet vé-
gén a receptek, amik egyszerűek, de 
egyúttal nagyszerűek.

- Mi jelentette a vidék helyszínét a 
könyv készülése során?

Cziráki Barbara régi álmát való-
sította meg, amikor vásárolt egy 
eredeti állapotában megőrzött, 
1834-es építésű parasztházat Ka-
polcson. Ezek a csaknem 190 éves 
kőfalak adnak otthont ma a Hazai 
Provence Vendégháznak, melyben 
Barbi egy hamisítatlan, francia 
vidéki stílusú parasztházat álmo-
dott és valósított meg. Bár a falak 
omladoztak, és mindenütt benőtte 
az épületet az aljnövényzet, Barbi 

nem hátrált meg, és kevesebb, mint 
egy év alatt igazi védéki „kúriát” 
varázsolt a romos házikóból. Ide 
jártunk el dekorációkkal felpakol-
va minden évszak egy-egy napján, 
hogy létrejöhessen a könyv négy 
fejezete.

- Az illusztrációs fotókat Major Ta-
más készítette...

Igen, Tamás egy évtizede foglalko-
zik esküvői fotózással, így szinte 
minden héten új helyeken kell az 
évszaknak és a fényeknek megfe-
lelően megörökítenie a legszebb 
pillanatokat. Szereti az új kihívá-
sokat, és egyszemélyben riport-, 
portré-, kreatív, divat-és tárgyfo-
tós is, így habozás nélkül mon-
dott igent a felkérésünkre, hogy a 
könyvben fotósként közreműköd-
jön, és kipróbálhassa magát ezen a 
számára is új és izgalmas területen.   

- Mit nyújthat a könyvet lapozga-
tók számára  a kötet?

A könyvet úgy lehetne meghatároz-
ni, hogy egy romantikus történetbe 
ágyazott, csodás képekkel illuszt-
rált, praktikus útmutató nem csak 
frissen vidékre költözőknek. Egy 
városi lány történetével ismerked-
hetnek meg, aki hirtelen felindulás-
ból elköltözik a nagymama vidéki 
házába, megismerkedik a falusi élet-
tel, saját kiskertet gondoz, bútorokat 
újít fel, vendégeket fogad, és négy 
évszak leforgása alatt a házból ott-
hont varázsol magának. A könyvben 
találhatnak az évszaknak megfelelő 
dekorációs tippeket, vegyszermen-
tes kertészkedéshez tanácsokat, 
saját kezűleg véghezvihető felújítá-
sokat, és rengeteg izgalmas receptet. 
Szívet, lelket melengető olvasmány, 
nemcsak télre!

»Reiner Anita

Varázslatos évszakok vidéken



12

Új Kemenesalja »   2023. 01. 20.V E G Y E S «

Több évfordulót is ünneplünk 
2023-ban. Kétszáz évvel ezelőtt, 
1823. január 1-jén  jött világra Pe-
tőfi Sándor. Szintén abban az évben 
született egyik legnagyobb drá-
maírónk, Madách Imre. Még egy 
évforduló kapcsán, cikkemet annak 
szeretném szentelni, hogy idén, a 
magyar kultúra napján lesz kétszáz 
éves a nemzeti imánk.
De mi is a címe: Himnusz vagy Hym-
nus? A kéziraton, aminek letisztázását 
ünnepeljük január 22-én, még a tel-
jesebb címmel szerepel: Hymnus, a 
Magyar nép zivataros századaiból. Az 
első publikáláskor már egyszerűbben 
jelenik meg, alcím nélkül. Napjainkban 
a mai helyesírásnak megfelelően írjuk. 
Szövege mellett ejtsünk néhány szót a 
dallamáról is! Erkel Ferenc 1844 feb-
ruárjában a Nemzeti Színház által kiírt 

jeligés pályázatra nevezett. Kompo-
náláskor a pozsonyi harangok hangját 
idézte fel magában, és alig egy óra alatt 
el is készült a nagy mű. 1844 júniusá-
ban a tizenhárom pályázó közül neki 
ítélték a húsz aranyat érő díjat, és au-
gusztusban nyilvánosság előtt is meg-
szólalhatott a ma is énekelt Himnusz. 
Sajnos 1848-ban a forradalmi törvény-
hozás nem jelölt ki hivatalosan nemzeti 
himnuszt. Egészen a kiegyezésig tiltot-

ták, addig az osztrák császári himnusz 
szólt. 1867-től nagy fordulat jött: már 
különböző összejövetelek és ünnep-
ségek alkalmával is ezt énekelték, az 
iskolákban is ezt tanulták a gyerekek. 
A 20. század elejétől nemzeti imának 
kezdték nevezni Kölcsey Erkel által 
megzenésített Himnuszát. Az igaz, 
hogy eredetileg gyorsabb volt az előa-
dástempója, de a trianoni békediktátum 
után lelassították. Hivatalossá csak 
1989. október 23-án vált. A nagy spor-
teseményeken minden magyar fülének 
kedves, amikor felcsendül a Himnusz 
dallama, mely minden alkalommal ösz-
szeköti a büszke magyarok szívét. A 
szöveg éneklésekor már biztosan meg-
figyeltük, hogy van, aki „hozz reá”-t 
énekel; van, aki a „hozz” szót hajlítja: 
„ho-ozz rá víg esztendőt! Ezen kár len-
ne összeveszni, de az utóbbi változat a 
hivatalos. A víg esztendő reményével 
zárom soraimat!  »Bincze Diána

A kétszáz éves Himnuszt ünnepeljük

A Vasutasok Szakszervezete Nyug-
díjas Alapszervezete december 
9-én tartotta beszámoló és ve-
zetőségválasztó taggyűlését. A 
rendezvényen új tisztségviselők 
megválasztására is sor került.
Árbócz Györgyné, az alapszervezet 
elnöke beszámolt a legutóbbi válasz-
tás óta eltelt időszak munkájáról. El-
mondta, hogy a pandémia ideje alatt 
is igyekeztek a tagok ügyes-bajos 

dolgaival (nyomtatványok kitölté-
se, segélyek intézése) foglalkozni. 
A járványhelyzet miatt fogadóórát 
ugyan nem tarthattak, de törekedtek 
mindenben segítséget nyújtani tagja-
ik számára. A Szombathelyi Területi 
Képviselet elnöke méltatta az elnö-
kasszony két évtizedes odaadó, lelki-
ismeretes munkáját, és megköszönte 
a felsőbb szervek képviseletében ed-
digi tevékenységét. A taggyűlés kere-

tében Árbócz Györgyné bejelentette, 
hogy korára és egészségi állapotára 
hivatkozva lemond elnöki tisztségé-
ről. Ezt követően Klaffl Sándorné 
gazdasági felelős beszámolt az alap-
szervezet gazdálkodásáról, majd a 
tagság új vezetőséget választott: el-
nöknek az eddigi gazdasági felelőst, 
Klaffl Sándornét szavazták meg, 
gazdasági felelősnek pedig Árbócz 
Györgynét.  »Reiner Anita

Tisztújítás a vasutas nyugdíjas szakszervezetnél

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00032
Mersevát Község Csapadékvíz-elve-
zetési rendszerének fejlesztése

Mersevát Község Önkormányzata 
a Vas Megyei Önkormányzati Hi-
vatallal alkotott konzorciumban 
sikeresen pályázott a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében meghirdetett 
„TOP-2.1.3-16 Települési környe-
zetvédelmi infrastruktúra-fejlesz-
tések” című pályázati felhívásra, 
melynek keretében 273,06 millió Ft 
európai uniós vissza nem térítendő 
támogatásban részesült. 
A településen komoly problémát jelent 
a csapadékvíz-elvezetési rendszer kifo-
gásolható állapota. A régóta tervbe vett 
fejlesztés építési engedélyét már több 
alkalommal hosszabbították.  A sikeres 
pályázat nyomán megvalósult a fejlesz-

tés, amelynek eredményeként biztosít-
ható a vízkáresemények mértékének 
és előfordulásuk valószínűségének 
csökkentése, az érintett csapadékvíz 
elvezető hálózat hosszú távú üzembiz-
tonsága, fenntarthatósága. A belterületi 
csapadékvíz elvezető hálózat részét ké-
pezi a Petőfi Sándor, a Kossuth Lajos 
és a Vidos József utcák árokrendszere, 
a Hargita utca a Kossuth Lajos utcáig, 
valamint a Dózsa György utca a kato-
likus templomig tartó szakaszai, illetve 
a kapcsolódó levezető árkok, amelyek 
a csapadékvizet a befogadó Merseváti 
övcsatornába vezetik. A két vízgyűjtő 
területre kiterjedő fejlesztés egyikének 
főgyűjtője a tervezett CS-1-0-0 jelű 
csapadékvíz elvezető nyílt árok. Az 
árok a Merseváti övcsatornától, mint 
befogadótól indul és a Vidos József, a 
Petőfi és a Hargita utcákat fűzi fel. A 
másik vízgyűjtő a sportpálya melletti 
(36 hrsz-ú) közút, a Dózsa György és 
Kossuth Lajos utcák területén került 

lehatárolásra. A tervezett főgyűjtőkhöz 
csatlakoznak az utcák útárkaként meg-
tervezett mellékgyűjtők. A beruházás 
eredményeként csapadékvíz károkozá-
sától megvédendő területeken található 
a község sportpályája és -öltözője, mű-
velődési háza, illetve 123 lakóház. A ki-
vitelezés az eredményes közbeszerzési 
eljárás követően május végén kezdőd-
hetett meg és 2022 októberében zárult 
le. A fejlesztés részeként a lakosság 
környezettudatosságának és vízgaz-
dálkodással kapcsolatos ismereteinek 
bővítése érdekében szemléletformáló 
akcióra is sor került. A projekt a Szé-
chenyi 2020 program keretében va-
lósult meg. (Bővebb információ: www.
mersevat.hu)

Sajtóközlemény
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Jótékonysági Zumba és Latin Fit-
ness estet szerveztek városunkban 
karácsonyt megelőzően. A több 
edző közreműködésével megva-
lósult esemény december 16-án 
zajlott, a befolyt összeggel a celldö-
mölki zeneiskolát támogatták.
„Mert adni jó…” - karácsonyt meg-
előzően talán még többször hallottuk 
ezt a mondatot, melyet életünk során 
annyiszor megismétlünk, és amit 
a szervezők a decemberben zajlott 

esemény jeligéjének is választottak. 
Az ünnepi időszakban szervezetek 
és magánszemélyek fognak össze 
évről-évre, és karolnak fel olyan 
ügyeket, melyek által mások életébe 
is örömet tudnak csempészni kará-
csony előtt. A jótékonysági Zumba 
és Latin Fitness est szervezői rend-
hagyó módon, sporttal egybekötve 
álltak egy jó ügy élére, melynek ke-
retében hat edző közreműködésével 
valósulhatott meg az aktív mozgás-

sal töltött este. Mindkét stílus az ön-
feledt, boldog, valamint tét nélküli 
mozgás örömét hirdeti, mely által a 
testet és lelket egyaránt egyensúlyba 
tudják hozni, ehhez pedig egy igazi 
csapatélmény is társulhat. A prog-
ramot a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola új tornatermében 
rendezték, ahol a részvételen túl le-
hetőség volt támogatói jegyek vásár-
lására is. A befolyt összeget pedig a 
Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskolának ajánlották fel.  

»Novák Fanni

A mozgás öröme által fogtak össze

December végén rendezték meg 
Szombathelyen a csaknem negyven 
éves múlttal rendelkező kispályás 
labdarúgó tornát. A 36. Vulcano-Szil-
veszter kupán szép celli eredmény 
született. A női elődöntőkben a Sza-
sza Pizza 6-1-re verte a Kinizsi SK-t, 
így esélyesként jutott be a fináléba. A 

Szasza Pizza – Nyárád SE döntő ki-
élezett csatát, tüzes meccset hozott. 
Végül 2-2-es döntetlen után követ-
keztek a büntetők, itt pedig jobban 
céloztak a Szasza Pizza játékosai, 
akik így győztesként kerültek ki a 
mezőnyből.

»Reiner Anita

Celli siker a Szilveszter kupán
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A rossz emlékű tavalyi bajnokság 
után, bizonyítási vágytól fűtve, új 
idegenlégióssal soraiban vágott 
neki az idei pontvadászatnak a CV-
SE-Swietelsky Vulkán Fürdő ext-
raligás asztalitenisz-csapata. A 
Klampár-legénységhez Sanil Shetty, 
az indiai válogatott játékosa csatla-
kozott, akitől sokat várt a vezetőség, 
és a szurkolók egyaránt. Rajta kívül 
Jakab János, Fazekas Péter és Huzs-
vár Erik állt még a Mester rendelke-
zésére, de Kriston Dániel is fontos 
szerepet kapott idén az első vonalban. 
A nyitó fordulóban Shetty még nem 
állt a csapat rendelkezésére, helyén 
Kriston szerepelt. A várakozásoknak 
megfelelően, sima 8-2-es celli siker-
rel zárult a székesfehérvári találkozó. 
A folytatásban egy Szeged elleni 8-5 
következett, ezúttal Iván Csaba állt 
asztalhoz Shetty helyett, és három 
mérkőzéséből kettőt meg is nyert. 
A szeptembert egy Győri Elektro-
mos elleni 9-1-es diadallal zárták 
Fazekasék, az október viszonylagos 
nyugalomban telt, mindössze egy 

mérkőzésen álltak asztalhoz a celli-
ek. Erre a találkozóra Csákváron ke-
rült sor, és a papírforma ezúttal sem 
borult, sima 9-2-vel ért véget, mind-
össze Kriston és Huzsvár bukott 
egy-egy meccset. Az igazi asztalite-
nisz-ínyencek alighanem a novem-
bert várták leginkább, ekkor játszotta 
két legnagyobb rangadóját a csapat. 
Először a címvédő Pécs ellen kellett 
megmutatniuk Jakabéknak, hogy ki 
az úr a háznál, és hazai környezet-
ben nem is hibáztak a vasiak. Ezen a 
találkozón mutatkozott be a celli kö-
zönségnek Sanil Shetty, ez a premier 
azonban felemásra sikeredett. Páros-
ban, Huzsvárral az oldalán, kikapott 
a Gerold – Szántosi duótól, és két 
egyéni meccséből is csak a Demeter 
ellenit tudta megnyerni, Pető Zsolt 
túl nagy falatnak bizonyult számára. 
Mentségére szolgáljon, hogy fárasztó 
nemzetközi menetelés végén kellett 
még egy extraliga-rangadót is meg-
vívnia. Szerencsére Jakab János és 
Fazekas Péter ezen az estén hibátlan 
produkciót nyújtott, Huzsvár is csak 

Geroldtól kapott ki, így 8-4-es cell-
dömölki győzelmet ünnepelhetett a 
szép számú kemenesaljai publikum. 
A mecsekiek elszenvedték második 
vereségüket a szezonban, ugyanis 
két héttel korábban már Komlón is 
megfáztak egyszer. A folytatásban 
következett két veretlen gárda ösz-
szecsapása, a Hügiéne Bt-Komló 
otthonában volt jelenése a CVSE 
gárdájának. Nagy csatára, szoros 
meccsre számítottunk, ehhez képest 
egy nagyon magabiztosan játszó, és 
győzelme felől kétséget egyetlen per-
cig sem hagyó Celldömölköt láthat-
tunk a baranyai csarnokban. Pedig az 
előjelek egyáltalán nem adtak okot a 
bizakodásra, hisz a hétközi edzések 
során Jakab begyűjtött egy sérülést, 
így helyére Kristonnak kellett beug-
rania. Egészen a meccs napjáig kér-
déses volt Shetty játéka is, ő aznap 
délelőtt ért haza egy németországi 
versenyről. A baljós árnyak ellenére 
már a párosok után 0-2 állt az ered-
ményjelzőn, és az egyéni meccsek 
során is nagyon szembeötlő volt a 
celli dominancia. A hazaiaknál mind-
össze az ex-celli Szita Márton tudott 
felnőni a feladathoz, ő Kristont és 
Shettyt is legyűrte 5-5 szettben. Több 
babér azonban nem termett a Kom-
lónak, 8-2-re nyertek Klampár Tibor 
tanítványai. A Celldömölk nagy lé-
pést tett az alapszakasz-elsőség felé, 
hisz két nagy riválisát is legyőzve, 
hibátlanul vezeti a tabellát, ráadásul 
a komlóiak egy héttel később a Solt-
vadkerttől is vereséget szenvedtek, 
nem kis meglepetésre. Az őszi sze-
zon végén Fazekasék még begyűj-
tötték a DVTK, a Soltvadkert és a 
Mosonmagyaróvári TE skalpjait is, 
és megnyugtató helyzetből várhatják 
a tavaszi szezon küzdelmeit.

Kiváló ősz az extraligában

A S Z TA L I T E N I S Z «

Alsóbb osztályokban is téli szü-
netet tartanak a csapatok, és min-
denhol telel celli együttes is. Az 
NB I-ben 3 győzelemmel, 1 dön-
tetlennel és 5 vereséggel a hatodik 
helyen áll csapatunk, mindössze 

egyetlen ponttal lemaradva a do-
bogóról. Az NB II-ben, hasonlóan 
az extraligához, hibátlan a celli 
csapat, kilenc meccséből kilencet 
megnyerve vezeti a tabellát. Az 
NB III mezőnyében két alakulat is 

képviseli egyesületünket, mindket-
ten a dobogón várhatják a tavaszi 
folytatást, a listavezető Gyenesdi-
ás mögött a 2. és 3. helyen állnak 
azonos pontszámmal.

»Csuka László
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