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2010 õszén harmadszor választották
városunk polgármesterévé Fehér Lász -
lót. Az önkormányzati ciklus félidejében
kérte lapunk a városvezetõt, értékelje
az elmúlt két esztendõ eredményeit.

»Az elmúlt években számos jelentõs
fejlesztés valósult meg Celldömölkön.
Melyek voltak a legjelentõsebb önkor-
mányzati beruházások?
–A gondosan elõkészített, nyertes pá-
lyázataink legtöbbjét sikerült megvaló-
sítanunk. Polgármesterségem tíz éve
alatt kiemelkedõen szerepelt Celldö -
mölk, hiszen közel 13 milliárd forint ér-
tékû fejlesztéssel gyarapodott váro-
sunk. Nagyon fontosnak tartom, hogy
sikerült komoly felújításokat, bõvítése-
ket végrehajtanunk Celldömölk oktatá-
si intézményeiben, így a városi általá-
nos iskolában, a Vörösmarty utcai és az
alsósági tagóvodákban, illetve a szak-
képzõ iskolában. 2011 augusztusában
adtuk át a pedagógusoknak, diákoknak
a teljesen felújított városi általános is-
kolát. Külön öröm, hogy az alsósági vá-
rosrészen található tagintézmény épü-
letét is korszerûsíteni tudtuk. Az 598
millió forint összegû felújítási, bõvítési
munkához 435 millió pályázati támo-
gatást nyert városunk. Szeretnék emlé-
keztetni az iskola felújításhoz kapcsoló-
dó korábbi fejlesztésekre is. Az iskolai
ebédlõ bõvítésére 25 millió forintot
fordítottunk, az alsó tagozatos épület
hõszigetelése, nyílászárók cseréje szin-
tén több mint 25 millió forintba került.
Az iskola elõtti dísztér kialakításával 50
millió forint összegû fejlesztés valósult
meg, 8 millió forint önrész vállalása
mellett. A városi iskola közelében ta-
lálható orvosi rendelõk korszerûsítésé-
re 44 millió forintot fordítottunk, mely -
bõl 40 millió forint volt a pályázati tá-
mogatás. Az iskolák komfortos megkö-
zelítése érdekében végeztettünk el út-
és járdafelújítási munkákat az Ady End -
re és a József Attila utcákban, mint egy
76 millió forint összértékben. A Városi
Óvoda Vörösmarty utcai tagóvodájában
103 millió forint összegû felújítást sike-
rült megvalósítanunk, 88 millió forintos
pályázati támogatás felhasználásával.
A szakiskolai képzés területén komoly
elõrelépési lehetõséget jelent a 2012
májusában átadott tanmûhely. A Vasi
TISZK által bonyolított pályázati prog-
ram keretében 247 millió forint ösz-
szegbõl készült el egy 1200 m2 alapte-
rületû kétszintes, új, korszerû épület, s
további 100 millió forint értékben ke-

rültek beszerzésre a belsõ berendezé-
sek s eszközök. A tanmûhelyben faipa-
ri, gépipari, ruhaipari mûhelyek, pék-
cukrász tankonyha, informatikai és
ügyviteli szaktantermek segítik a ma-
gas színvonalú szakemberképzést. A
leglátványosabb fejlesztést a városköz-
pont-rehabilitációja jelentette. A 752
millió forintos beruházás keretében tel-
jesen átalakult Celldömölk belvárosa.
Utcák, terek, parkok kaptak új arcula-
tot, új parkolók épültek. Megszépült a
Dr. Géfin Lajos tér, az Ifjúság tér, a
Szent háromság tér, s a katolikus kegy-
templom környezete. A program része-
ként a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár épületében elkészült
a kor igényei szerint kialakított mozi,
valamint felújításra kerül az úgyneve-
zett közösségi ház a városközpontban.
A város turizmusának új lendületet ad-
hat a Kemenes Vulkán Park, melynek
fõépülete átadására 2013 tavaszán ke-
rülhet sor. A fejlesztés elsõ lépcsõjét a
TIG-raktártelep 2006 évi megvásárlása
és lebontása jelentette. A Vulkán Park
beruházás teljes költségvetése 510
millió forint, amelyhez 433 millió forint
pályázati támogatást nyert önkor-
mányzatunk. A program keretében
megépült a Ság hegy lábánál a vulka-
nikus tevékenységet bemutató vulkán-
ház, megújult a Sághegy Múzeum, s a
hegyen vulkánösvény kerül kialakítás-
ra. Városunk életében jelentõs mér-
földkövet jelenthet a Vulkán fürdõ fej-
lesztése, valamint a hozzá kapcsolódó
szálloda és kemping építése. A két vá-
rosrész között már állnak a 4 csillagos,
143 fõ befogadására alkalmas szálloda
falai, a fürdõ mögötti területen épül a
4 csillagos, 74 sátor-, illetve lakókocsi

férõhellyel rendelkezõ kemping. A
fürdõ új élményelemekkel, medencék-
kel, szauna-világgal gazdagodik. A
fürdõ elõtti területen – pályázati forrás-
ból – egy 105x68 méteres, villanyvilá-
gításos mûfüves labdarúgópálya épül,
melynek önrésze kifizetését a JUFA
Ungarn Kft. vállalta.
Így összességében egy több, mint 2,3
milliárd forint értékû fejlesztési prog-
ram valósul meg a Vulkán fürdõn és
környezetében. 
»A fejlesztésekhez, beruházásokhoz hi-
telt vett fel az önkormányzat. Mekkora
most a város adósságállománya, s mi-
lyen terheket ró a következõ évek költ-
ségvetésére?
– Celldömölk hitelállománya kezelhetõ,
s a hasonló lakosságszámú kisvárosok-
hoz képest egyáltalán nem magas.
Köt  vényt nem bocsátottunk ki, a váro-
si nagyberuházásokhoz – városmag-re-
habilitáció,  iskolafelújítás,  Kemenes
Vul kán Park – kedvezõ kamatozású, fo-
rint alapú fejlesztési hitelt vett fel ön-
kormányzatunk. E hitel tõketartozása
334 millió forint, amelyet 2012-ben
kezdtünk el törleszteni, s futamideje
2021-ben jár le. A Vulkán fürdõ építé-
séhez 2006-ban svájci frank alapú hitel
felvételére került sor, amelynek utolsó
részletét 2014-ben kell fizetnünk. Az
önkormányzat összes tõketartozása je-
lenleg 583 millió forint. A kormány be-
jelentése szerint az állam az önkor-
mányzatunk hitelének 40%-át, azaz
234 millió forintot vállal át. Ez a lépés
jelentõsen megkönnyítené a hitelállo-
mány visszafizetését. Bár az elõzõ ön-
kormányzati ciklusban politikai ellenfe-
leim folyton a város eladósodását hoz-
ták fel, tudni kell, hogy a közzétett
adatok szerint Celldömölk nincsen
benn az eladósodott települések listá-
ján az elsõ százban.
»Az elõzõ ciklusban viharos hangulatú,
sokszor személyeskedõ vitákkal terhelt
képviselõ-testületi ülések zajlottak.
2010 óta jóval békésebben zajlik az
önkormányzati munka. Mit érzékelhet-
nek ebbõl a város lakói?
–Valóban, jelenleg politikai vitáktól
men tes az önkormányzati munka,
nincs felesleges széthúzás, s így sokkal
gördülékenyebb a döntések elõkészíté-
se és végrehajtása. Ami a lényeg, szá-
mos sikeres pályázatot nyújtottunk be
az elmúlt idõszakban is. Ennek ered-
ményeként készült el az országos pá-

Eredmények, tervek a választási ciklus félidejében
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lyaépítési program keretében a CVSE
sporttelepén – elsõsorban tömegsport
céljára – egy mûfüves pálya. Jövõ év
tavaszán a városi iskola udvarán a diá-
kok számára építünk egy 40x20 méte-
res, villanyvilágításos mûfüves sport-
pályát. A sportcélú fejlesztéseken kívül
a Vörösmarty utcai tagóvoda és a
Vulkán fürdõhöz kapcsolódó beruházá-
sokhoz – szálloda- és kempingépítés,
für dõfejlesztés – már ebben a kor-
mányzati ciklusban nyertünk el támo-
gatást, mintegy 600 millió forintot.
Ez év õszén komoly útfelújítási progra-
mot indítottunk. Elkészült a dr. Szom -

raky Zoltán utca fõtérhez kapcsolódó
170 méteres szakasza. A kivitelezési
költségekbõl a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. 8 millió forintot, önkormányzatunk
2,5 millió forintot vállalt. Befejezõdött
a Temesvár utca felújítása, s folyamat-
ban van a Kodály Zoltán utcai lakótelep
parkoló rendszerének kialakítása. Alsó -
ságon elkészült az iskola elõtti terüle-
ten a park és parkoló kialakítása. A
program része – az izsákfai városrészen
– a Hegyalja utca martaszfaltos ki-
egyenlítése. Rövidesen elkezdõdik a
Heiner Kálmán és Táncsics Mihály utcák
egy-egy szakaszának, illetve az Ady ut-
ca – Arany János és Pórdömölk utcák

által határolt részének – felújítása, il-
letve az Ifjúság tér 5. szám mögötti jár-
daszakasz új aszfaltburkolattal történõ
borítása. A közelmúltban készült el – a
városkép szempontjából meghatározó
– K&H Bank épületének felújítása. A re-
noválás költségei megoszlanak az ön-
kormányzat és a magántulajdonosok
között. A képviselõ-testületre sok fon-
tos feladat vár még. Kiemelten, felké-
szülés a 2014–2020 idõszak uniós fej-
lesztési idõszak pályázati felhívásaira.
A megkezdett lendülettel akarjuk foly-
tatni a városépítõ munkát, a lakosság
megelégedésére. »ÚK
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Konzultációs fórumra várta Celldömölk
és a járás vezetõit, intézményvezetõit
2012. 11. 26-án a Celldömölki Ren dõr -
kapitányság vezetése a Keme nesaljai
Mû ve lõdési Központ és Könyv tár mozi-
termébe.
Elsõként dr. Palkó Andrea meg bízott
kapitányságvezetõ köszöntötte az egy-
begyûlteket, és reményét fejezte ki,
hogy a jövõben gyakoribbá váló sze-
mélyes találkozók még inkább segítik
munkájukat.  Többen  megfogalmazták
a prob lémát, miszerint kiskorúak ke-
rékpárjukkal és rollerükkel különbözõ,
önmagukra veszélyes mutatványokat
végeznek a város közterein. Erõss Ele -
mér kapitányságvezetõ-helyettes, Köz -

rend vé delmi és Közle ke dés rendé szeti
Osz tály osztályvezetõje elmondta,
hogy ezeket a gyerekeket nap mint
nap figyelmeztetik tevékenységük ve-
szélyeire. Megfogalmazódott a megol-
dás lehetõsége: kevésbé lenne veszé-
lyes, ha létrehoznának egy kifejezetten
erre a célra szolgáló pályát. Szóba ke-
rült a droghasználat kérdése is. Hor -
váthné dr. Németh Ildikó, a Bûn ügyi
Osztály vezetõje elmondta, hogy a vá-
rosban és a környéken leginkább a
lágydrogok, valamint az ún. dizájnerd-
rogok fordulnak elõ (utóbbiak azok,
amelyek újszerûségüknél fogva még
nem szerepelnek a kábítószer-jegyzék-
ben). Jánosházán nagy mértékben for-

dultak elõ az utóbbi idõ ben nagy ér-
tékû kerékpárlopások. Szabó Ferenc,
bobai polgármester kérte, hogy II. vi-
lágháborús és egyéb lõszerekrõl tart -
son a rendõrség az iskolában elõ adást,
elkerülendõ az esetleges balesetet, hi-
szen az utóbbi idõben sok lõszer került
napvilágra. 
A konzultációs fórum végén dr. Palkó
Andrea elmondta: mindenkit arra kér,
a karácsonyi bevásárláskor figyeljen ér-
tékeire, hiszen ilyenkor elszaporodnak
a zsebtolvajok, illetve a karácsonyi ün-
nepek alatt ne hagyjanak otthon égõ
gyertyát, égõfüzért, mert az év leg-
szebb ünnepe hamar a lángoló tûz
mar talékává válhat. »LA

2012. november 28-án tartotta soros
ülését Celldömölk Város Képviselõ-tes-
tülete. Fõ napirendi pont a város 2013-
as pénzügyi koncepciója volt.

Mivel az Országgyûlés még nem hatá-
rozott az állami költségvetésrõl, ez koc-
kázatosabbá teszi az önkormányzat szá-
mára is a tervezést. A bevételi oldal
megtervezését nagyban nehezíti a fi-
nanszírozási rendszer változása, ugyan-
is a normatív alapú finanszírozást fel-
adatalapú finanszírozás váltja fel. Az in-
tézményhálózat  és  a  finanszírozási
rend szer változása mögött a hatékony
feladatellátás és a kiadások megtakarí-
tásának szándéka húzódik meg. Az ön-
kormányzatok 2013-ra tervezett hiánya
gyakorlatilag a fele a 2012-re tervezett
hiánynak, az összesített mérleg hiánya
a jelenlegi állás szerint mintegy 86 mil-
lió forint. A Képviselõ-testület a 2013.

évi pénzügyi tervet 0 Ft hiánnyal és 20
millió Ft mûködési tartalékkal fogadta
el. Futó István könyvvizsgáló a pénz-
ügyi koncepciót elfogadásra és támo-
gatásra javasolta. Az ülés további ré-
szében jelen volt dr. Tiborcz János dan-
dártábornok, Vas Megye rendõrfõkapi-
tánya és dr. Palkó Andrea, a Cell dö möl -
ki Ren dõr kapi tányság megbízott vezet-
õje. Dr. Tiborcz János a továbbiakban dr.
Palkó Andreát tervezi kinevezni a
Celldö mölki rendõr kapi tányság élére,
ehhez azonban ki kell kérnie az illeté-
kességi területen mû ködõ települési
önkormányzatok képviselõ-testületé-
nek véleményét. Meg jelent a képvi-
selõ-testületi ülésen Rod ler Tamás, a
Vas Me gyei Kormány hi vatal Munkaügyi
Köz pont jának igazgatója, valamint Soós
Ferenc helyi kirendeltségvezetõ is. Be -
számolójukban ismertették az aktuális
munkaerõpiaci helyzetképet, valamint

a képzési, elhelyezkedési lehetõsége-
ket a jövõre vonatkozóan. Nem támo-
gatták a döntéshozók a gyógyszertárak
ügyeleti idejének módosítására vonat-
kozó kérelmet. A gyógyszertárat mû -
köd tetõ egészségügyi szolgáltatók
ugyan is az ügyeletet csak 21.00 óráig
szeretnék a jövõben biztosítani, mivel
kimutatásaik szerint a 21.00 órát kö-
vetõ idõben éjszaka alacsony a beteg-
szám, illetve kérésüket azzal indokolták
még, hogy az egészségügyi ellátások
területén bekövetkezett változások mi-
att a celldömölki sürgõsségi betegellá-
tás súlypontja átkerült Szombat helyre.
A város képviselõ-testülete nem java-
solta a gyógyszertárak ügyeleti rendjé-
nek módosítását a lakosság biztonsága,
valamint a központi háziorvosi ügyeleti
ellátás biztonságos mû ködtetése érde-
kében.

»LA

Konzultációs fórumot tartott a rendõrség
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Marad a gyógyszertári ügyeleti rend
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A második gyertya meggyújtására a
Szentháromság téren, a szökõkút elõtt
elhelyezett adventi koszorún december
8-án, 16.00 órakor kerül sor. A gyertyát
a történelmi egyházak képviselõi gyújt -
ják meg, és lelki útravalóval szolgálnak
a megjelenteknek. Ezután a Soltis Szín -
ház vidám Mikulásváró mû sorát láthat-
ják a térre érkezõk. Ezt követõen a ma-
zsorettek és az Energy Da baston Tánc -
sport Egyesület tagjai szó ra koz tat ják a
közönséget, majd, a Mikulás megérke-
zéséig Kati és Robi énekelnek a gyere-
kekkel együtt. A szer vezõk – az Együtt
Celldömölk Váro sért Egyesület és a
Kemenesaljai Mû ve lõdési Központ és
Könyvtár – várják az óvodásokat és kis-
iskolásokat. Nekik csokival, apró aján -
dékokkal kedveskedik a térre érkezõ
Mikulás. December 15-én, 16.00 óra-
kor, a harmadik gyertya meggyújtását

követõen a Városi Általános Iskola ta-
nulói adventi és verses-zenés karácso-
nyi mûsorral emelik az ünnep fényét.
Ezután a Koktél Duó karácsonyi dalok-
kal szórakoztatja a közönséget. A ne-
gyedik gyer tya meggyújtása december
22-én, 16.00 órakor lesz. Egy igazi bet-
lehemes játék keretében élhetjük át a
karácsony misztériumát. A meghitt ün-
neplésrõl továbbá a Liszt Ferenc Ve -
gyeskar, Varga Diána énekmûvész, a
Kemenesalja Néptánccsoport és Ra dá -
nyi Károly gondoskodik.

•••
Városunkban az utóbbi idõben meg-
újultak a terek, az intézmények. Kivéve
egyet, az alma matert, a gimnázium
épületét. A december 14-én, 19.00
órakor, a KMKK színháztermében kez -
dõ dõ jótékonysági koncertre várják a
szervezõk a nagyérdemût. A koncert

sztárvendégei: Szvorák Katalin ének -
mû vész és Péter Szabó Szilvia, az egy-
kori NOX együttes énekesnõje. A két
énekesnõ tehetségével járul hozzá az
Önök karácsonyvárásának bensõsége-
sebbé tételéhez, Önök pedig adomá-
nyaikkal járulhatnak hozzá a gimnázi-
um épületének felújítási költségeihez.
Reméljük, a celldömölki és környékbe-
li vállalkozók is segítik a kezdeménye-
zést, hogy az alma mater végre méltó
módon fogadhassa tanulóit.

•••
A fentieken kívül idén is sor kerül több
nehéz helyzetben lévõ sokgyermekes
család megsegítésére is, a december
13-án és 15-én délelõtt, a piac terüle-
tén tartandó karácsonyi vásár bevéte-
lébõl. Jöjjenek, vásároljanak, hogy szí-
vük is átmelegedjen a karácsonyra vár-
va! Az élelmiszercsomagokat egyesüle-
tünk tagjai juttatják el a rászorulóknak.

»EGYÜTT CELLDÖMÖLK

VÁROSÉRT EGYESÜLET

„Ez a tél még megváltatlan,
nincs rá mentség, fehér paplan,
se hó, se hold nem világol –
amíg fölragyog a jászol”

(Nagy Gáspár:
Hótalan a hegyek inge)

Immár hagyomány városunkban, hogy
advent idõszakában a város vezetése,
civil szervezetekkel és intézményi ösz-
szefogással közösen készülnek a kará-
csony ünnepére. Idén sem történt ez
másként: december 1-jén, 16 órakor
Kovács Ferenc országgyûlési képviselõ,
valamint Fehér László polgármester kö-
szöntötték a téren ünneplõket, majd
meggyújtották az elsõ adventi gyertyát.
Az Együtt Cell dö mölk Városért Egye -
sület, a Vasi Tallér Egyesület valamint a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár szervezésében advent elsõ

vasárnapjának elõestéjén meghitt, ben -
sõséges dallamokat hallhattunk a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola ta-
nulóinak tolmácsolásában, majd téli vi-
dámságot varázsoltak a Szent háromság
térre a Tücsök Bábcso port fiatal és az
Ultraviolák felnõtt tagjai.
A zenés mûsorok után Rác Dénes evan-
gélikus és Németh Tamás református
lelkészek valamint Kirner Antal Zoltán
római katolikus plébános mondták el
ünnepi gondolataikat. Emlékeztettek:
az adventi gyertya fénye mellett vé-
giggondolhatjuk, mit jelent nekünk ez
az idõszak, vajon életünk nem csak
külsõségekrõl szól-e, ünnepeinkben
vajon jelen van-e Jézus, vagy csak az
ajándékozásra korlátozódik az év leg-
sötétebb, egyben legragyogóbb ünne-
pe. A következõ hétvégén ismét a
Szentháromság térre várják a szer-
vezõk a közönséget, amikor is a Mi -
kulás érkezését várhatják a gyerekek.

»BALÁZS HAJNALKA

Meggyújtották az elsõ gyertyát

Felhívás
A Kemenesvíz Víziközmû Kft. felhívja a
tisztelt fogyasztók figyelmét a vízmér-
õ aknák téli fagy elleni védelmére. 

A vízmérõakna a tisztelt fogyasztó tulaj-
dona. A fogyasztó köteles gondoskodni
a vízmérõakna tisztán tartásáról, továb-
bá a vízmérõ fagyás elleni védelmérõl.
A tönkrement szerkezetek cseréje és
hitelesítése sok gondot, utánjárást és
kiadást okoz a tulajdonosoknak. Az új

vízmérõ árának, beszerelésének és hi-
telesítésének költsége elérheti akár a
30 ezer forintot is. E mellett további
anyagi terhet jelent a fogyasztóknak
az elfolyt víz díjának a befizetése.
Mindezt elkerülhetjük, ha a vízmérõ-
aknát megfelelõen szigeteljük, és gon-
doskodunk arról, hogy az aknafedlap
jól záródjon. A szigetelést az akna
mennyezetén és falán helyezzük el.
Lehetõség szerint olyan szigetelõanya-
got használjunk, ami nedvesség hatá-
sára sem veszíti el a szigetelõ képes-
ségét. Kiválóan megfelel erre a célra

például a hungarocell.
A fagykár kialakulását úgy is megelõz-
hetjük, ha a vízmérõt és az aknafedla-
pot hõszigetelõ anyaggal letakarjuk.
Tavasszal nem éri a tulajdonosokat
kellemetlen meglepetés, ha a télen
nem használt ingatlanjaik vezeték-
rendszerét és a kerti csapokat víztele-
nítik a fagyok beállta elõtt.
A kellõ gondoskodás mellett is érde-
mes rendszeresen ellenõrizni az ingat-
lanokat és a vízmérõket.

»KEMENESVÍZ

VÍZIKÖZMÛ KFT.

A szívekben legyen karácsony!
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Húszéves a hatosztályos gimnázium Celldömölkön
1992-ben indult az elsõ hetedik osztály
a celldömölki gimnáziumban. Az iskola
célja az volt az új szerkezetû gimnáziu-
mi képzés elindításával, hogy lehetõ -
séget adjon az átlagosnál gyorsabban
haladni tudó, érdeklõdõ kisdiákoknak
tehetségük kibontakoztatására a hoz-
zájuk hasonló osztálytársak inspiráló
közösségében. Az elsõ idõszakban az
iskola által összeállított felvételi vizsga
letétele után kerülhettek ebbe az osz-
tályba a gyerekek, majd a törvényi sza-
bályozás változásával az általános isko-
lai eredmény volt a meghatározó.
A két évtized alatt számos tanítvány si-
kerének örülhetett az iskola közössége:
a diákok országos és megyei verse-
nyek rangos helyezéseit vívták ki, mû -
vészeti tevékenységükkel pedig sok-
sok pályázaton képviselték sikerrel
Celldömölköt. A 20 esztendõ alatt ösz-
szesen 338 tanuló érettségizett ebben
a képzési formában – az elsõ osztály
1998-ban. Mérnökök, orvosok, közgaz-
dászok, jogászok, tanárok és más dip-
lomás szakemberek kerültek ki a cell-
dömölki iskolapadokból. 
Ám nemcsak a múltra lehetünk büsz-
kék, hanem a jelenre is. Hatosztályos
gimnazistáink teljesítménye az érett-
ségi vizsgán és az országos kompeten-
ciamérés kapcsán egyaránt tiszteletre
méltó, és megfelel a nagyvárosi kö-
zépiskolák szintjének. Ezt szemléltetik
az alábbi grafikonok.

Emelt szintû érettségi vizsgát tett a ta-
nulók 47%-a. Átlaguk: 67,13%. Mivel
emelt szinten 60%-tól jeles az érettsé-
gi vizsga minõsítése, így emelt szinten
vizsgázóink érettségi átlaga jeles.

A hatosztályos gimnáziumi képzés tör-
ténete nem volt zökkenõmentes, ami
részben azzal is magyarázható, hogy
konkurenciát jelent az általános iskolá-
nak, így hol szolidabb, hol hevesebb
ellenállást váltott ki az általános iskolai
tanárok körében. Az új köznevelési tör-

vény a hat- és nyolcosztályos gimnázi-
umot a tehetséggondozás államilag el-
ismert formájának tekinti, és a négy -
évfolyamos gimnáziumhoz képest
plusz órakeretet biztosít a tehetséges
tanulókkal való foglalkozásra. Ugyan -
akkor követelményeket is támaszt:
most elõször rögzíti azt, hogy a plusz
finanszírozás mellé milyen minõségi
szintet kell az iskolának biztosítania.
Ezek az elvárások ösztönzik az iskolát a
még színvonalasabb munkára, egyben
garanciát is jelentenek szülõnek és di-
áknak, hogy a tanuló tudásszintje a le-
hetõ legjobban fejlõdjön, képességei
kibontakozhassanak.
Az érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk a
gimnáziumi elõkészítõt. A péntek dél-
utánonként két órakor kezdõdõ foglal-
kozásokon a kisdiákok azokkal a peda-
gógusokkal ismerkednek meg, akikkel
eljövendõ gimnáziumi tanulmányaik
során találkozni fognak. A foglalkozá-
sok ingyenesek.

Celldömölk központjában 58 m2-es
üzlet 2012. december 1-től kiadó.
Érdeklődni: 06 70/317-4194

SZESZFÕZDE VÖNÖCKÖN
Szeszfőzdénk felújított, 418 literes és

220 literes főzőüsttel 

folyamatosan üzemel VÖNÖCKÖN.

Jó minőségű gyümölcscefréből, 

illatos és zamatos pálinka 

előállításával – rövid főzési határ -

idővel – várjuk minden kedves régi és

új megrendelőnket!

Érdeklődni:

06 20/337-1864

06 70/334-8167

A Széchenyi utcai albán pékség finomsá-
gaiból már bizonyára mindenki kóstolt a
néhány év alatt, mióta városunkban
mûködnek. De talán kevesen tudják,
hogy a pékség vezetõje az induláskor fel-
ajánlotta a helyi karitásznak, hogy a napi
megmaradt pékárut szívesen felajánlaná

a rászorulóknak, és ehhez kérte a karitá-
szosok segítségét. Így már jó néhány éve
minden reggel – egy-egy karitász önkén-
tes közremûködésével – az elõzõ napi fi-
nomságokat tíz-tizenkét rászoruló család
kapja meg, akik nagyon hálásan fogadják
a jószívû adományt. 

Talán nem véletlen, hogy a pékség falán
– az albán származású – Bol dog Kalkuttai
Teréz anya képét is láthatjuk, hisz õ
mindannyiunknak példát adott a szegé-
nyek felkarolására. Isten fizesse meg a
gondoskodást, talán karácsony közeled-
tével még fontosabb, hogy legyen nyitott
szemünk észrevenni a körülöttünk élõ,
szükséget szenvedõ embertársainkat.

Köszönet a Fincsi Pékségnek!
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November 29-én második alkalommal
került megrendezésre a Berzsenyi és
kora vetélkedõ a Berzsenyi Dániel
Gimnázium és Szakképzõ iskolában.
Idén 12 csapat képviselte a versenyen
iskoláját. A diákok két korcsoportban
versenyezhettek: az elsõ korcsoportot
a 7–9.-es diákok, a másodikat pedig a
10–12. osztályosok alkották. A remekül
felkészült diákoknak igencsak fel kel-
lett gyürkõzniük, hogy a helyi magyar-
tanárok által összeállított feladatokat
megoldják, ám a diákok nagyszerûen
helyt álltak. A feladatok között volt pél-
dául kérdezz-felelek, festményfelisme-

rés irodalmi és történelmi teszt illetve
kakukktojás is. A különbözõ feladatok
között a résztvevõ csapatok prezentá-
cióját hallgathatta meg a zsû ri, amit

Süle Ferenc, Barsi Rita, Dr. Györéné
Losoncz Andrea, Németh S. Katalin, Dr.
Lenner Tibor és Németh Tibor alkottak.
Az elsõ korcsoport elsõ helyezett csa-
patának tagjai: Tóth Regina Krisztina,
Maródi Nikoletta és Horváth Myrtill, a
Berzsenyi Dániel Gim názium és
Szakképzõ iskola tanulói. A második
korcsoport elsõ helyezettjei pedig:
Pethõ Bence, Németh Tibor és Ludvig
Mátyás, a szombathelyi Bolyai János
Gimnáziumból. A verseny résztvevõi
láthatóan remekül érezték magukat a
közel négyórás verseny alatt. A szer-
vezõk köszönik a résztvevõk közremû -
ködését, és remélik, hogy jövõre is
nagy érdeklõdés övezi a vetélkedõt.

»KOVÁCS PETRA

Berzsenyinek és korának adóztak

Hagyományteremtõ szándékkal szer-
vezte meg november 21-én a Cell -
dömölki Városi Óvoda a Szülõk Iskolája
elnevezésû programot, melynek koor-
dinálását Recsek Anna fejlesztõ óvoda-
pedagógus tartja kézben. Az elsõ alka-
lommal megrendezett elõadássorozat
keretében az óvodáskorú gyermekek
szülei szakemberek közremûködésével
kaptak hasznos információkat az isko-
laérettség témakörében. Joó Veronika,
a Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat in-
tézményegység-vezetõje elsõként a
szakszolgálat szolgáltatásait mutatta
be a jelenlévõknek, majd a tankötele-
zettség eléréséhez szükséges alapvetõ
feltételeket ismertette a szülõkkel. „A
gyermek nevelése joga és kötelezett-

sége is a szülõknek” – fogalmazott
Mittli Éva óvodapszichológus, aki az is-
kolaérettség pszichés, szociális kritéri-
umait részletezte a megjelenteknek.
Víziné Káldi Ágota gyógypedagógus,
logopédus olyan játékos feladatokat
mutatott be a szülõknek, melyekkel a
gyermekek alapvetõ tájékozódásának,
észlelésének, érzékelésének fejlõdését
segíthetik, ami különösen fontos óvo-
dás korban. Az elõadás végén az elõ -
zetesen feltett nevelési kérdések ke-
rültek megválaszolásra. Mindeközben a
gyermekek is jó kezekben voltak, hi-
szen óvodapedagógus foglalkozott ve-
lük az elõadás ideje alatt. A Szülõk
Iskolája címû programsorozat a jövõ -
ben is folytatódni fog, az összejövete-
lek témáját minden esetben maguk a

szülõk határozzák meg. A szervezõk
legközelebb januárban várják az ér-
deklõdõket az elõadássorozatra, mely
minden bizonnyal nemcsak óvó nõk -
nek, tanítóknak, tanároknak, hanem
szülõknek, nagyszülõknek is hasznos
információkat nyújt a gyermeknevelés-
sel, gyermekkorral kapcsolatban, és
minden érdeklõdõnek érdekes és tar-
talmas információkkal szolgálhat. »VZS

Szülõk Iskolája – kérdések és válaszok a gyermeknevelésrõl

Magas számú jelentkezõ az idegen
nyelvi szavalóversenyen
Idén harmadszorra került megrende-
zésre a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskolában az idegen nyelvi
szavalóverseny. A verseny nagy nép-
szerûségnek örvend, hisz idén 39 je-
lentkezõt köszönthettek a tanárok.
Fódi Georgina Vivientõl megtudtuk,
hogy a résztvevõk felkészültsége min-
den évben dicséretes. Az angol vers-
mondásban elsõ helyezett Sipos Lász -
ló, második Szajkovics Evelin, harmadik
Tóth Regina Krisztina lett. A német ver-
senyen a legjobb Fehér Adél volt. Õt
követte Tóth Regina Krisztina, majd
Somogyi Anna. Felkészítõ tanáraik Fódi
Georgina Vivien, Dr. Lennerné Patkó
Ildikó, Szomju Tamás és Végh Viktória
voltak. Az általános iskolások is reme-

kül szerepeltek német nyelven. Õk az
ostffyasszonyfai ÁMK-ból érkeztek, fel-
készítõ tanáruk Bokorné Varga Erika. A
szervezõk külön köszönik a verseny
megvalósítását támogatóiknak: Apá -
czai Kiadó és Könyvterjesztõ KFT. Cell -
dömölk, Celldömölki Kistérség Önkor-
mányzatainak Többcélú Társulása, ELT
Hungary Kft. Kisújszállás, Fehér László
polgármester, Maxim Könyvkiadó Kft.
Szeged, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt.
Budapest, OTP Bank Celldömölk, Ox -
ford University Press Budapest, Pan -
nónia Security Kft. Celldömölk, Söptei
Józsefné alpolgármester, Tiffany aján-
dék Stúdió Celldömölk, Vasi Zsarátnok
Bt. Nárai, Wewalka Kft. Celldömölk.

»KP

AZ ELSÕ KORCSOPORT ELSÕ HELYEZETTJEI: HORVÁTH MYRTILL ÉS
TÓTH REGINA KRISZTINA. A KÉPRÕL HIÁNYZIK: MARÓDI NIKOLETTA 

Meghívó
Az Ádám Jenõ Zeneiskola
AMI december 21-én pénte-
ken 17 órakor tartja hagyo-
mányos karácsonyi hang -
versenyét.
Helyszín: az iskola kamara-
terme.
Fellépnek a mûvészeti iskola
tanulói, tanárai, valamint az
iskola újonnan alakult csen-
gettyû zenekara.
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Sajtóközlemény
A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat könyvtárfejlesztése
A Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által
meghirdetett Könyvtári szolgáltatások
összehangolt infrastruktúra fejlesztése
– „Tudásdepó Expressz” címû pályázat
keretein belül támogatást nyert el.

A TIOP-1.2.3-11/1-2012-0091 azonosí-
tószámú projekt megvalósítása során
kitûzött cél, hogy erõsítse a Celldö -
mölki Városi Általános Iskola és Egy -
séges Pedagógiai Szakszolgálat könyv-
tárának oktatási-képzési szerepét a
korszerû IKT infrastruktúra- és szolgál-
tatás-fejlesztéssel. A közoktatás támo-

gatása érdekében az intézmény kie-
melt célja a könyvtárban õrzött doku-
mentumokhoz és információhoz tör-
ténõ, helytõl független, egyenlõ esélyû
hozzáférés megvalósítása.
A projekt keretében IKT (Info-Kom mu -
nikációs Technológia) eszközök beszer-
zésén és telepítésén keresztül valósul-
nak meg a fenti célok, emellett a vakok
és gyengén látók részére képernyõ na -
gyító szoftver került beszerzésre.
A megvalósítás idõtartama:

2012. 09. 01–2013.12.31.
A projekt költségvetése: 5.499.852 Ft
Vissza nem térítendõ támogatási ösz-
szeg: 5.499.852 Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásá-
val és az Európai Szociális Alap társfi-
nanszírozásában valósul meg. 
További információk:
Celldömölki Városi Általános Iskola és
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
9500 Celldömölk, Árpád utca 34. 
Telefon: +36 (95) 420 218 
Web: http://www.celliskola.hu
E-mail: celliskola@cellkabel.hu

Jubileumát ünnepli a Ke me nesalja
Nép tánc  cso port. Ez alkalomból fényké-
pekkel színesített kötetet adtak ki,
melyben az együttes egy kori és jelen-
legi ve zetõi, oktatói, táncosai idézik fel
a múltat.

„A Kemenesalja Nép tánc csoport már
négy teljes évtizede mûködik a ma-
gyar kulturális értékek hatékony meg -
õr zé sén és köz vetítésén… A csoport
tagjai idõtálló értékeket közvetítenek
egy olyan környezetben, ahol túlságo-
san sok a kommersz, az értéktelen, a
harsányan csillogó.” (Harangozó Mik -
lós). „A leglényegesebb, hogy úgy pró-
bálunk meg táncot tanítani és koreog-
ráfiát csinálni, hogy olyan legyen, mint
annak idején. Hogy úgy érezd magad,
amikor megnézel egy táncot vagy egy
koreográfiát, mintha kint ülnél az erdõ
szélén, beszélgetnél a haveroddal, mi-
közben a falubeliek ott táncolgatnak a
közeletekben.” (Ipsics Péter). A Keme -
nes alja Nép tánc csoport jubileumá ra
meg jelent könyv meg vásá rol ható Ip -
sics né Nagy Er zsé betnél (Tel.: 70/331-
2904 vagy péntekenként 16–18 óra
között a Ke me  nes aljai Mûvelõdési Köz -
pont színpadán).

Jubileumi kiadványMeghívó
a celldömölki evangélikus gyülekezet

jótékonysági báljára, melyet
2013. január 26-án, 

a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban szervez.
Kapunyitás: 17.30 óra

A mûsor kezdete: 18.30 óra
Az érdeklõdõknek lehetõségük van belépõjegyet váltani csak a mûsorra is,

melyben a tervek szerint szerepelnek:

Berecz András ének- és mesemondó, 
Gosztola Adél, a nyíregyházi Móricz Zsigmond

Színház színésze, 
Bérdi Réka és Kiss Valentina hegedûn, 

valamint a gyülekezet konfirmandusai és társaik
táncot mutatnak be.

A mintegy egyórás mûsort követõen kezdõdik a bál. 
A mûsorra a belépõ 1800 Ft/fõ, 

vacsorával egybekötve: 5000 Ft/fõ.
Süteményt a bálban résztvevõktõl várnak a szervezõk, ezáltal is

közvetlenebbé téve a hangulatot.
A jótékonysági bál bevételébõl a gyülekezeti ház felújításához

járulnak hozzá az adakozók. 
További adományokat az Evangélikus Egyházközségért

Alapítvány számlaszámára várnak: 10404711-47110094.
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• december 7. (péntek) 16.00 óra –
Szépkorúak karácsonyi ünnepsége –
Celldömölk Város Önkormányzata és az
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat szer -
ve zésében a Berzsenyi Lénárd Általános
Iskola ebédlõjében.

• december 8. (szombat) 19.00 óra –
Bérletes elõadás: Neil Simon: Pletyka –
krimi-vígjáték két felvonásban a Pápai
SK Társulat elõadásában.

• december 14-én (péntek) 15.00 óra
– a Vas Megyei Mozgássérültek Cell dö -
mölki Csoportjának szeretet ünnepe a
mûvelõdési központban (Celldö mölk, Dr.
Géfin tér 1.). A zenét Papp Zoltán szol-
gáltatja. További információ: Holpert
Jenõné 95/423-147.

» PROGRAMAJÁNLÓ

„A kompetencia alapú nevelés és oktatás el-
terjesztése Celldömölkön” címû projekt kere-
tében évek óta több programsorozatot is
megvalósít a Celldömölki Városi Általános
Iskola. A héten az Ép testben ép lélek, vala-
mint Cell dömölk, a város ahol élünk címû pro-
jektek záró rendezvényére került sor.
Ép testben ép lélek mottóval ellátott
projektzáró rendezvényüket tartották
november 28-án a Városi Általános
Iskola 3. és 4. évfolyamos tanulói. Az
elmúlt három hét az egészséges élet-
módra nevelésrõl szólt a gyerekek kö-
rében, a tematikus programsorozat
má ra hagyománnyá vált az intézmény
életében. A projektet minden évben

Dankáné Harkai Zsuzsanna osztály -
fõnök bonyolítja le, idén a 4. a osztály
tanulóinak részvételével. A központi
feladatokat a délelõtti órákba illetve a
napközis foglalkozásokba is beépítet-
ték, és külön egész ségnevelési napot is
tartottak, ahol a diákok akadályverse-
nyen valamint sportvetélke dõn mér-
hették össze tudásukat. Kéz ügyes sé -
güket a Fûben, fában orvosság címmel
meghirdetett rajzpályázaton bizonyít-
hatták, melynek eredményeit a vetél-

kedõkkel együtt a záró rendezvényen
hirdették ki. Az elmúlt három hétben
zajló eseményekrõl Danka Adél igazga-
tónõ és Dankáné Harkai Zsuzsanna osz-
tályfõnök számoltak be a záró esemé-
nyen, majd a 4. a osztályos tanulók
kedveskedtek zenés, táncos, verses
mûsorral diáktársaiknak. A projekt so-
rán készült munkákból kiállítás nyílt az
iskola aulájában, közszemlére kerültek
a diákok által különbözõ termésekbõl
készített kreatív alkotások.

•••
Szintén a TÁMOP 3.1.4 azonosító szá-
mú projekt keretében zajlott a Cell dö -
mölk, a város, ahol élünk címû prog-
ramsorozat, melynek záró rendezvé-
nyére csütörtökön gyûltek össze a ha-
todik osztályosok. A négy évre vissza-
tekintõ projektben, minden évben a
hatodikosok vesznek részt, a koordiná-
lást dr. Pörneczi Ká rolyné tartja kézben.
Az évfolyam valamennyi osztálya ta-
nórák keretében és azon kívül gyûjtött
ismereteket lakóhelyükrõl, Kemenes -
aljáról. Az egy hónapon át zajló kutató-
munka során feltérképezték Celldö -

mölk földrajzi, történelmi és kulturális
értékeit, felkeresték városunk neveze-
tességeit. Az egyes osztályok egyéni
kutatási területet választottak, melybe
alaposan elmélyedtek osztályfõnökeik
segítségével. Voltak, akik a Ság hegy
történetével ismerkedtek mélyreható-
an, mások Celldömölk testvérvárosi
kapcsolatai után kutakodtak, megint
mások pedig az Antók Nyom daipari
Kft. tevékenységével ismerkedtek meg
közelebbrõl, illetve a helyi szabadidõs
lehetõségeket vették számba. A pro-
jekt eredményességét az osztályon-
ként elkészített prezentációk igazolták,
melyeket a záró rendezvény keretében
mutattak be. »BALÁZS HAJNALKA

A városi iskola lezárult projektjeirôl

Olimpikonokkal 
egy kávé mellett
A Cselekvõ Összefogással Celldö möl -
kért Egyesület 2012. december 11-én
(kedden) 17 órai kezdettel tartja kö-
vetkezõ rendezvényét a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár aulá-
jában. Az Egy csésze kávé mellett
prog ramon három dobóatléta lesz a
vendég: Pars Krisztián, a 2012. évi lon-
doni olimpia bajnoka, Gécsek Tibor
olimpikon, Európa-bajnok, a Magyar
Atlétikai Szövetség alelnöke és Né -
meth  Zsolt  olimpikon, világbajnoki
ezüs t érmes, Pars Krisztián edzõje. A
beszélgetést Fehér László polgármes-
ter, az egyesület elnöke vezeti.
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Ha nem bízunk Isten ígéreteiben és
nincs igazi, keresztyén, adventi jövõké-
pünk, akkor maximum ilyen megállapí-
tásokat tehetünk, s ilyen következteté-
sekre juthatunk mai „posztmodern” vi-
lágunkra és annak jövõjére nézve: Fel
kell készülni a legrosszabbakra, hiszen a
világ menthetetlenül sodródik a környe-
zeti, természeti katasztrófa felé…
Nem csak a (teremtett?) világ csúszott
ki minden kontroll alól, hanem a ben-
nük lévõ történések is, amiben most
vagyunk, az már a „történelem vége…”
(Fukuyama)
Ezzel együtt lejárt a „nagy elbeszélé-
sek”, kijelentések, mindenkire vonat-
kozó, s mindenki által elfogadható uni-
verzális világmagyarázó elvek ideje…
Ha nincs egyértelmû kijelentés, akkor
nincs mire építeni, ha nincs dogmatika,
akkor relatívvá, viszonylagossá válik az
etika, az erkölcs. Akkor mindent lehet,
mindent szabad, nincsenek határok,
nin csenek korlátok, s elõbb-utóbb -in-
kább elõbb-elszabadul a pokol...
Mielõtt kétségbe esnénk, vagy elural-
kodna bennünk egyfajta nihilizmus,
hogy akkor „minden mindegy”, javas-
lom, hogy olvassunk bele a Bibliába,
azon belül a Zsoltárok könyve 136. fe-
jezetébe!

„Adjatok hálát az  urak Urának,
mert örökké tart szeretete.
Nagy csodákat mûvel egymaga,
mert örökké tart szeretete.
A földet a víz fölé terítette, 
mert örökké tart szeretet.
Megalkotta a nagy égitesteket,
mert örökké tart szeretete.
A napot, hogy uralkodjék nappal,
mert örökké tart szeretete.
A holdat és a csillagokat, hogy 

uralkodjanak éjjel,
mert örökké tart szeretete.
Lesújtott Egyiptom elsõszülötteire,
mert örökké tart szeretete.
Kihozta onnan Izráelt,
mert örökké tart szeretete.
erõs kézzel és kinyújtott karral, 
mert örökké tart szeretete.
Kettéhasította a Vörös-tengert, 
mert örökké tart szeretete.
átvezette rajta Izráelt, 
mert örökké tart szeretete.”

Mi a csodálatos ebben a zsoltárban? Ez
egy ún. liturgikus zsoltár, amit úgy ad-
tak elõ az istentiszteleteken, hogy a
pap vagy egy „elõénekes” soronként
olvasta az isteni kijelentéseket, a nép

pedig minden sorra válaszolt: „Mert
örökké tart szeretete…” 
Igen, voltaképpen egy örök párbeszéd
zajlik Isten és népe között. Egyrészt
megtudhatjuk, hogy mi mindent tett
értünk az Isten (dogmatika), másrészt,
hogy minderre mi kell, hogy legyen a
mi válaszunk: hozzáigazítani életünket
az Õ örök szeretetéhez (etika)! 
Számunkra, keresztyének számára
még igenis érvényben van a „nagy el-
beszélés”, Isten örök és megváltozha-
tatlan kijelentése, a Biblia. Szerintünk
semmi nem indokolja, hogy a világ sa-
rokba dobja, sõt egyre inkább szüksé-
ge lenne rá… Õseink azt mondták a
Szentírásra, hogy „hitünk és életünk
zsinórmértéke”. Számunkra tehát van
mihez mérni magunkat, van mihez
igazodni, van egy biztos mérték, tám-
pont, melyhez hozzáigazíthatjuk az
életünket! Isten népe nem olyan, mint
egy magára hagyott óvodás csoport,
amelyben mindenki azt csinál, amit
akar, hanem vannak „játékszabályok”,
s ami a legfontosabb: van, aki vigyáz
ránk, van, aki szeret…!
S vannak helyzetek, amikor dönteni,
választani kell! Választani, hogy Isten -
nel és az Õ testet öltött szeretetével,
Jézus Krisztussal képzeljük el a jövõt,
gyermekeink jövõjét, vagy nem! 
Az új köznevelési törvény 2013 szep-
temberétõl az állami általános iskolák-
ban, felmenõ rendszerben, kötelezõ
jel leg gel elrendelte az „erkölcstan”
(etika) oktatását. A „világi”, általános
közösségi-társadalmi ismereteket nyúj-
tó etika tantárgy helyett a szülõ – jövõ
tavasszal a most nagycsoportos óvodás

és a most 4. osztályos gyermekek szü-
lei – választhatja a különbözõ egyházi
felekezetek által szervezett „hit- és er-
kölcstan” tantárgyat, amely az etika
órával egyidõben, csoportbontásban
lesz megtartva. Igen, nagy a felelõssé-
günk, mert nem csak világi erkölcstan
és keresztyén hittan között kell válasz-
tani, hanem egyúttal tulajdonképpen
mi választunk jövõképet gyermekeink
számára! Ezúton is hadd biztassak min-
den érintett szülõt, nagyszülõt, hogy
adják meg gyermekeiknek, unokáiknak
az esélyt, hogy megismerhessék Istent,
az Õ hatalmát és szeretetét.
Zsoltárunkban az is csodálatos, hogy
egyrészt úgy mutatja be Istent, mint a
világ Teremtõjét (1. vsz.), másrészt
mint a történelem, s azon belül népe
sorsának Urát és irányítóját! (2. vsz.)
Úgy tekinthetünk tehát világunkra is,
és a bennük zajló, a világháló ellenére
is áttekinthetetlen eseményekre, hogy
van fölöttük egy „irányító központ”...
Aki 2000 évvel ezelõtt személyesen is
– Jézus Krisztusban – belépett a mi vilá-
gunkba, történelmünkbe, s egyszer -
smind a mi jövõnkbe is! Belülrõl látja,
hogy mi történik velünk! Bennünk lévõ
lelke által segít megérteni a „nagy
könyv” kijelentéseit, s segít válaszolni
rá. Hogy minél többen, egy szívvel és
egy lélekkel, teljes életünkkel mond-
hassuk el a refrént és élhessünk is
aszerint, ahhoz igazodva, abból min-
den napra erõt merítve, így készülve
az adventben az Õ szeretete ünnepé-
re:„…mert örökké tart szeretete!”

»NÉMETH TAMÁS

REFORMÁTUS LELKÉSZ

Adventi jövõkép

„Aki hittel készül az Úr Jézus eljövete-
lére, pontosan tudja, mit várhat: új
eget és új földet, amelyben igazság la-
kik.”(2 Pt., 3:13)
Az adventrõl sokaknak a várakozás jut
az eszükbe: a karácsonyt megelõzõ
felkészülést, az ünnepre történõ vára-

kozást jelenti számukra. Az advent ki-
fejezés az „adventus Domini” szókap-
csolatból ered, ami az Úr eljövetelét
jelenti. András nap utáni elsõ vasár-
nappal kezdõdik és december 24-ig,
szentestéig tart. Ez alatt a négy hét
alatt a Messiás eljövetelét várjuk, aki
szeretetet hoz a földre. Az emberek
bûnbánatot tartanak, átgondolják, kit
bántottak meg az évben. Advent elsõ
vasárnapján adventi hangversennyel
egybekötött  ünnepi  istentiszteletre
hív ták a híveket a református temp-
lomba. Az Ádám Jenõ Zeneiskola tanu-
lói hangszeres elõadását és a Városi
Általános Iskola hittanosainak szavala-
tait hallgathatták a megjelentek. Az is-
tentiszteletet követõen megnyílt az
adventi vásár.

»BH

Adventi hangverseny
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Balázs 
Viktória
Barbara

Bogdán
Balázs

Fülöp
Kinga

Salamon
Tiborné

Meg kér dez tük
» vá la szol tak Mit jelent az Ön számára az advent?

»KÉR DEZ: KOVÁCS PETRA »FOTÓ: BALÁZS HAJNALKA

Az advent Jézus születésére
való várakozást jelenti. Szo -
kás sá vált az utóbbi idõben
az adventi koszorú készítése.
Én is szívesen díszítem, ezzel
is ráhangolódok az ünnepre.
Otthon nekem is az asztalon
áll a koszorú, vasárnap gyúj-
tottuk meg az elsõ gyertyát.
Barátaimmal és családom-
mal adventi vásárokba is el
szoktunk látogatni minden
évben. Idén is készülünk
Bécsbe, de a celldömölki vá-
sárt is megnézzük. Az ottho-
nunkat ilyenkor feldíszítjük
és elkészítem vagy beszer-
zem az ajándékot mindenki
számára.

Én úgy gondolom, hogy ez
az idõszak a szeretetrõl és a
családról szól. Igyekszem mi-
nél több jót tenni az embe-
rekkel. Fontos a családi ösz-
szetartozás érzése, a meg-
hittség. Számomra ez az id-
õszak leginkább a lelkiségrõl
szól. Feleslegesnek tartom a
több héttel elõtti készülést il-
letve kipakolást a boltokban,
hisz a karácsonynak nem
errõl kellene, hogy szóljon.
Sok em ber elfelejti az ünnep
tényleges jelenté-sét.
Minden évben a barátaim,
szeretteim közt töltöm az
ünnepet, egyedül ezt el sem
tudnám képzelni.

Az iskolában tanultuk, hogy
ilyenkor az Úr Jézus születé-
sére várakozunk. A Szent
Benedek Katolikus Iskolában
már megkötöttük az adventi
koszorút, mely minden év-
ben hagyomány. Részt vet-
tem a városi adventi ünnep-
ségen is mint szereplõ és
igyekszem kilátogatni az el-
következõ városi gyertya-
gyújtásokra is. Az ajándékok
beszerzését már tervezem,
ám lesz köztük saját készí-
tésû is. Az iskolai karácsonyi
mûsorban is szerepelni fo-
gok. Úgy gondolom, a szüle-
im, nagyszüleim számára ez
is karácsonyi ajándék.

Mivel helyi lakos vagyok, az
unokáimmal minden évben
igyekszem kilátogatni a vá-
rosi adventi ünnepségre. Már
javában készülök a kará-
csonyra: túl vagyok a nagyta-
karításon, és a lakás díszíté-
sének is nekiláttam. Egye dül
élek, ezért az ünnepeket
min den évben a gyermeke-
immel és az unokáimmal töl-
töm. Õk jelentik számomra a
boldogságot. Ahogy min den
évben, az idén is ide jében
elkezdtem az ajándékok be-
szerzését is. Ez a készülõdés,
a várakozás a karácsonyra
egy kicsit jobban összehozza
a családokat is.

Mozimûsor-ajánló 2012. december
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, 9500 Celldömölk, Dr. Gé fin tér 1. 
Jegyárak: teljes árú jegy: 800 Ft, diák- és nyugdíjas jegy: 600 Ft, gyermek jegy (14 éves
korig): 500 Ft. Jegyek a filmklubba: teljes árú jegy: 700 Ft, nyugdíjas-, diákjegy: 500 Ft.
Telefonos jegyrendelés: 06 95/779-301, 06 95/779-302. Jegypénztári órák: kedd, szer-
da, csütörtök: 15.00–18.00, péntek: 15.00–19.00, szombat: 14.00–19.00.

FILM CÍME KH VETÍTÉS IDÕPONTJA EGYÉB TUDNIVALÓK
Drága, besúgott barátaim (art)* 2012. december 03., 04. és 05., 18.00 óra színes, magyar filmdráma, 90 perc, 2012

A második feleség 2012. december 06., 18.00 óra színes, feliratos, osztrák filmdráma, 93 perc, 2012

Magic Boys 2012. december 07. és 08., 19.00 óra színes, magyar–angol–kanadai vígjáték, 90 perc, 2012

Drága, besúgott barátaim (art)* 2012. december 10., 11., 12., 13., 18.00 óra színes, magyar filmdráma, 90 perc, 2012

A fekete ruhás nõ 2012. december 14. és 15., 19.00 óra színes, feliratos, angol–kanadai thriller, 95 perc, 2012

Drága, besúgott barátaim (art)* 2012. december 17., 18. és 19., 18.00 óra színes, magyar filmdráma, 90 perc, 2012

Albert Flórián 2012. december 20. 18.00 óra és 21., 17 óra színes, fekete-fehér, magyar dokumentumfilm, 87 perc, 2012

Én, a séf 2012. december 21. és 22., 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, francia–spanyol vígjáték, 84 perc, 2012

Hotel Transylvania – ahol a
szörnyek lazulnak

2012. december 22., 15.00 és 17.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 91 perc, 2012

Lorax 2012. december 29., 15.00 és 17.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai animációs film, 86 perc, 2012

Ted 2012. december 29., 19.00 óra színes, magyarul beszélõ, amerikai vígjáték, 107 perc, 2012

* Kérjük, hogy az art jelzésû filmekre a jegyigénylést a vetítést megelõzõ három munkanappal korábban jelezzék, köszönjük!
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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NB I.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. – SZ.A.K. I.
6:12.
Benák András 3, Ölbei Péter 1, Kra -
marics Gergõ 1, Benák–Kramarics páros.
A celliek az elején megnehezítették a
SZ.A.K. dolgát, de a végén a nagyobb
tudás érvényesült.
Vác – CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II.
13:5.
Benák András 2, Ölbei Péter 1, Kra ma -
rics Gergõ 1, Ölbei-Teket páros.
A celliek csak megszorítani tudták a

jobb erõkbõl álló hazaiakat.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Hévíz
SK II. 15:3.
Fehér László 4, Máthé Gyula 4, Tamás
László 3, Balázs Gyula 2, Fehér-Máthé,
Tamás-Balázs párosok. A celliek legá-
zolták az egyébként jó erõkbõl álló
vendégeket.
Széchenyi SE Gyõr – CVSE-SWIETELSKY-
WEWALKA III. 7:11.
Fehér László 4, Tamás László 4, Máthé
Gyula 3.

A páros nem igazán erõsségük a celli-
eknek, ismét 0:2-rõl fordítottak és hoz-
ták a két pontot.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – Szom -
bat helyi Haladás 7:11.
Lukács Balázs 2, Orbán Renátó 2, Szabó
Ferenc 1, Csupor Máté 1, Lukács-Orbán
páros.
A celliek kritikán alul játszottak, így a
lelkes vendégek megérdemelten vitték
el a két pontot.
Mosonmagyaróvári TE – CVSE-SWIETEL -
SKY-WEWALKA IV. 18:0.
A celli fiatalok nem tudtak mérkõzést
nyerni a bajnoki címre törõ Óvár ellen,
így kiütéses vereséget szenvedtek.

Bajnoki mérkõzések

Openhouse (Szombathely) – KEMKO
Cell dömölk 56-52 (9-15, 10-18, 10-8,
27-11) Szombathely, Szombathely vá-
rosi-városkörnyéki kosárlabda-bajnok-
ság, 5. forduló. 
Vezette: Tóth K., Bognár T. 
KEMKO Celldömölk: GAÁL T. –, Gaál P. 4,
ORBÁN 15, Hérincs –, SZABÓ 23/3.
Csere: Bíró 3/3, Esztergályos 3/3, Szó -
ka 3, Csói 1. Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A mérkõzés esélyese a tavalyi bajnok,
az idén veretlen Openhouse gárdája
volt, azonban ez nem látszódott meg a
játék képében. Jól kezdtek a celliek,
hamar 10 pont fölé nõtt a különbség
és három negyeden keresztül uralták is
a mérkõzést. Az utolsó felvonás elõtt
még 12 ponttal is vezettek, azonban a
hazaiak nagyobb fokozatba kapcsoltak,
a vendégek pedig hosszú hullámvölgy-
be kerültek, amit kipontozódások is se-
gítettek. Nem sikerült a meglepetés,
de alaposan megizzadt a bajnokcsapat
a gyõzelemért.
Edzõ: A meccs napján szomorúan nyi-
latkoztam volna, mert közel volt a
gyõzelem, de utólag másképp látom a

dolgokat. Három éve indultunk el a kö-
zépiskolásokkal a bajnokságban. Ha ak-
kor valaki azt mondta volna, hogy a
harmadik idényben partiban leszünk a
legjobbakkal, örültem volna neki.
Büki-TK – KEMKO Celldömölk 45-67
(17-17, 8-13, 5-10, 15-27) Szombat -
hely, Szombathely városi-városkörnyé-
ki kosárlabda bajnokság, 6. forduló. 
Vezette: Forrai, Magyari.
KEMKO Celldömölk: GAÁL T.13/3, Gaál
P. 2, ORBÁN 20, Hérincs 4, SZABÓ 24/9.
Csere: Szóka –, Csói 4.
Játékos-edzõ: Csói Gábor.
A celli csapat utóbbi eredményei alap-
ján szoros mérkõzést ígért a büki ösz-
szecsapás.
Az elsõ félidõben így is alakult az ered-
mény, de ez csak a hazaiak jó kinti do-
básainak volt köszönhetõ. Miután a
KEMKO kijavította a védekezésbeli hi-
bákat, fokozatosan nõtt a különbség,
és sima gyõzelmet arattak.
Edzõ: Pályafutásunk legjobb mérkõzé-
sét játszottuk. Sosem vagyok teljesen
elégedett, de már közelítek hozzá. A
mai játékunknak kell az alapnak len-

nie, erre már lehet építkezni.
KEMKO Celldömölk – Otthon Centrum
(Szombathely) 45-37 (11-8, 16-9, 10-
8, 8-12) Celldömölk, Szombathely vá-
rosi-városkörnyéki kosárlabda bajnok-
ság, 7. forduló. Vezette: Dokmanovic,
Polyák. 
KEMKO Celldömölk: Szabó 6, ORBÁN
10, Hérincs 7/3, GAÁL T. 10, Gaál P. 2.
Csere: Bíró 4, Virág -, Esz ter gályos 2,
Szóka -, Csói 4/3. Játékos-edzõ: Csói
Gábor. A tabella 5. és 6. helyezett csa-
pata találkozott Celldömöl kön. A mérk-
õzés elején látszott, hogy a hazaiak fi-
ataljaival nehezen tartják a lépést a
lassabb szombathelyiek. Ha a befeje-
zéseknél pontosabban játszanak fiaink,
hamar eldõlhetett volna a párharc. A
rutinos vendégcsapat azonban kihasz-
nálta a lehetõségeit és szorosan tartot-
ta az eredményt. A gyõzelem ennek
ellenére nem forgott veszélyben.
Edzõ: Az elvárhatónál gyengébb játék-
kal nyertünk. Helyenként szépen ját-
szottunk, de sok volt a helyezkedésbe-
li hiba is. Két hét múlva szeretnénk fel-
nõni a kilátogatók szurkolásához.

Nem kell szégyenkezniük a kosarasoknak

Kemenesaljai Középiskolás Kosárlabda Kupa-K4 
A Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképzõ Iskola egészség heti ren-
dezvénysorozatának részeként nagy-
szabású kosárlabda kupát rendezett.
Helyezések: 
1. Pannonhalma Bencés Gimnázium

(4 gyõzelem 1 vereség) 
2. Berzsenyi (4 gyõzelem 1 vereség) 
3. MOGAAC (Mosonmagyaróvár)

(4 gyõzelem 1 vereség) 
4. Ifjú Sólymok (Szombathely) 

(2 gyõzelem 3 vereség) 

5. III. Béla 2 (Szentgotthárd) 
(1 gyõzelem 4 vereség) 

6. III. Béla 1 (Szentgotthárd)
(5 vereség) 

Az elsõ három helyezésben a kosár-
arány döntött. 
Legértékesebb játékos: Esztergályos
Máté (Berzsenyi). 
A hárompontos dobó verseny gyõzte-
se: Gergely János (III. Béla 2). BALRÓL JOBBRA ÁLLNAK: CSÓI GÁBOR(EDZÕ), VIRÁG VIKTOR,

SZÓKA DÁVID, TARCZI PATRIK, LANG DÁNIEL. GUGGOLNAK: BÍRÓ
EMIL, ESZTERGÁLYOS MÁTÉ, BAKOS MÁTYÁS, LANG SÁNDOR
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Lengyel
László • FE LE LÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz And rea • SZERKESZTÔSÉG: Csu ka Lász ló, Dummel Ot tó, Far -
kas Gá bor, Káldos Gyu la (ní vó dí jas), Reiner Ani ta, Rozmán Lász ló, Ta kács Má ria, Hor váth La jos (örö -
kös tag) • HIR DE TÉS SZER VE ZÕ: Nagy An tal (06 70/338-9880) • KAPCSOLAT: 9500 Cell dö mölk, Dr. Géfin tér
1. Te le fon: 06 70/450-5749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOM DA: Logomotív Kre a tív
Mû hely Kft. Szom bat hely • ISSN 0865-1175 • LAP ZÁR TA: min den pá rat lan hét pén tek • ELÕ FI ZE TÉS VI DÉK -
RE: egy év re 1.440 Ft, fél év re 780 Ft, egy hó nap ra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elek-
tronikus formában áll módunkban elfogadni.

Új

»

I M P  R E S   S Z U M

Eladó
kitûnõ állapotú 

Opel Corsa 1,6 GSI
Évjárat: 1989

Mûszaki érvényessége: 2014. 06.

Irányár: 250.000 Ft
Érdeklõdni: 70/334-09-61

Hazai vereség az ETO-tól

Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ - Gyõri Audi ETO KC III. 18-36
(10-10). 
Celldömölk, NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés.
Vezette: Se bes tyén, Szabó.
Celldömölki VSE: Szabó – Farkas B. 2, Szomorkovits A. 5, Szo -
mor kovits L. 4, Vlasich, Kazári 5, Németh. Csere: Balogh (ka-
pus), Füzfa 1, Recse, Farkas A., Freiberger 1., Bagics.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn, Rozmán Gergõ.

Nehéz meccsre számíthatott a celli csapat. A fiatal, gyors játé-
kosokból álló gyõri együttes nem is okozott csalódást, a meccs
elejétõl kezdve uralta a játékot. A házigazda sok hibával ját-
szott, támadásban és védekezésben egyaránt. A félidei dön-
tetlen után a második játékrészben is a vendégek domináltak,
és a meccs végén nagy hajrába kezdtek, aminek az eredmé-
nye meg is lett. Nagyarányú, magabiztos sikert aratott a Gyõr,
a nem éppen élete formájában játszó Celldömölk ellen.

»CSUKA LÁSZLÓ

Felhívás!
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Karácsonyi vendégváró címmel süteménysütõ ver-
senyt hirdet édes és sós karácsonyi sütemények ka-
tegóriában.
Az alkotásokat a Karácsonyi meglepetések vásárán,
december 15-én, 13.00 óráig lehet leadni a KMKK in-
formációs szolgálatában. Eredményhirdetés szintén
december 15-én, 15.00 órakor lesz. Bõvebb felvilágo-
sítás Lónainé Kondics Zsuzsannánál kérhetõ.
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Nézzen be hozzánk – megéri!
Karácsonyra készülhet, vásárolhat,

tartozásait rendezheti…
a Répcelak és Vidéke

Takarékszövetkezet Celldömölki, 
Ostffyasszonyfai és Vönöcki Kirendeltségeinek

kedvezményes hitelébõl
(Maximális összeg: 2 millió Ft.)

500 ezer Ft-ig 1 napos ügyintézés.
Akciónk 2012. november 19-tõl december 28-ig tart.

Kis bank – nagy lehetõségek!
THM: 18,52 % (2 millió Ft 5 évre)

Celldömölk I.,Kossuth L. u.18. Telefon/Fax: 95/420-035 E-mail: celldomolk1@repcelaktksz.hu
Celldömölk II., Hegyi u. 1.Telefon/Fax: 95/420-507 E-mail: celldomolk2@repcelaktksz.hu
Vönöck, Kossuth L. u. 69/b. Telefon/Fax: 95/485-010 E-mail: vonock@repcelaktksz.hu

Ostffyasszonyfa,Kossuth L. u. 60.Telefon/Fax: 95/394-005 E-mail: ostffyasszonyfa@repcelaktksz.hu



Fa-Gyula Faáru BoltFa-Gyula Faáru Bolt
Celldömölk, Sági u. 47.

Tel. 95 423-177

Szaktanácsért is jöjjönSzaktanácsért is jöjjön
Fa-Gyulához!Fa-Gyulához!

Tudja, mit szeretne, de nem tudja,
hogyan?

Tudja hogyan, de nem tudja
miből készítheti el?

Tudja miből, 
de nincs hozzá szerszáma?

Nálunk szaktanácsot, alapanyagot, 
szerelvényeket, kötőelemeket, szerszámokat is
kaphat egy helyen.
Üzletünkben kérje asztalos mester, lak-
berendezõ munkatársaink segítségét!
Faanyagok, bútorlapok méretre szabva rendelhetők.
Szegőlécek, deszkák, kerítéslécek készletről kaphatók.



Elektro Diszkont!Elektro Diszkont!
Celldömölk Sági u. 41.Celldömölk Sági u. 41.

Nyitási akcióNyitási akció
Elin szárítógép: 45.000 FtElin szárítógép: 45.000 Ft
Nordfrost fagyasztó 165 l 40.000 FtNordfrost fagyasztó 165 l 40.000 Ft

Hûtõk, kombinált hûtõk, Hûtõk, kombinált hûtõk, 
mosógépek, mosogatógépek, mosógépek, mosogatógépek, 

beépíthetõ sütõk illetvebeépíthetõ sütõk illetve
fõzõlapok, fõzõlapok, 

LCD és LED TV, LCD és LED TV, 
porszívók, vasalók, porszívók, vasalók, 

hõsugárzók, olajradiátorok, hõsugárzók, olajradiátorok, 
laptop-táskák,laptop-táskák,

fényképezõgépek, fényképezõgépek, 
hajvasalók stb.hajvasalók stb.

Elérhetõség:Elérhetõség:
Celldömölk, Sági u. 41.Celldömölk, Sági u. 41.
Telefon: 06 70/410-9337Telefon: 06 70/410-9337
Elektrodiszkont.bolt.hu Elektrodiszkont.bolt.hu 


