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Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!

Köszöntöm Önöket az Új Kemenesalja ha-
sábjain, kívánok boldog, békés, eredmé-
nyes új esztendőt. Engedjék meg, hogy 
először köszönetet mondjak Önöknek, 
hiszen csak az itt élőkkel együtt dolgozva 
sikerülhetett ismét megfelelni a kihívá-
soknak. Mi, egymással összefogva tesszük 
Celldömölköt olyanná, ahol jó élni, ahova 
jó hazatérni.
A 2013-as esztendő ismét büszkeségre 
adhat okot. Az Önök jóvoltából immár 12. 
éve vezethetem polgármesterként a vá-
rost. Évről évre megkerestük és megtalál-
tuk azokat a fejlődést magukban hordozó 
lehetőségeket, melyek révén Celldömölk 
mai arculatát adja. 2002 óta több milliárd 
forintos összértékben épültek új létesítmé-
nyek, szépültek köztereink, utcáink, újul-
tak meg intézményeink, új munkahelyek 
létesültek. Ezeket az eredményeket nem 
tudtuk volna elérni, ha a város lakosságá-
nak többsége nem támogatta volna. Kö-
szönöm képviselőtársaimnak és Önöknek, 
Celldömölkieknek.
Városépítő tevékenységünk nyomán ma 
már azt tapasztaljuk, hogy egyre nő váro-
sunk ismertsége és elismertsége. A hoz-
zánk érkezők örömmel fényképeszkednek 
nálunk, és viszik a hírét a városunknak. 
A magunk mögött hagyott esztendőben két 
kiemelkedő, az idegenforgalmat meghatá-
rozó attrakció vonzotta ide a látogatókat.
Nagy örömünkre Celldömölk is beléphe-
tett azon városok sorába, ahol Munkácsy 
Mihály festményeit bemutatták. Három 
hónapon át több mint 8500 látogató lát-
hatta a festő reprezentatív tárlatát a műve-
lődési központban. Április végén nyitotta 
meg kapuit a Kemenes Vulkánpark, az új 
létesítmény további vonzást jelent az aktív 
turizmust szeretők számára. Az intézmény 
már megnyitásának évében remekül tel-

jesített, így joggal bízhatunk abban, hogy 
rövid időn belül közismert lesz a hazai és 
nemzetközi idegenforgalom résztvevői, a 
turisták előtt.
A turizmust, a sportot és a pihenést szol-
gálja a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, 
amit egy éve a JuFA Kft.-vel közös vállal-
kozásban üzemeltetünk. A partnerségünk 
sikeres. Jelenleg még zajlik az osztrák szál-
lodalánc beruházásában a négycsillagos 
szálloda és kemping építése, majd elkez-
dődik a fürdő fejlesztése. Így elmondha-
tó, hogy a fürdő létesítése és mellette 
lévő fejlesztések közel 5 milliárd forintos 
össz értéket jelentenek. A tulajdonunkban 
lévő fürdő szép jövő előtt áll. A szabadidő 
hasznos eltöltése és a sportolási lehetősé-
gek növelése volt a célunk, amikor műfü-
ves sportpályák létesítésére pályáztunk. 
Tavaly két műfüves labdarúgópályát ad-
tunk át, és jó úton halad a kosárlabdacsar-
nok építésének pályázata is.
Nyolc éve, 2006-ban örömmel számol-
tam be arról, hogy az önkormányzat 
bankszámláján kamatozik az a 640 millió 
forint, amit a város az egyházi kártalaní-
tási folyamat során kapott az államtól. Dr. 
Várszegi Asztrik pannonhalmi főapáttal 
és Kiss Péter miniszterrel tárgyalások so-

rozatán jutottunk el oda, hogy a bencés 
kolostor ismét egyházi célokat szolgáljon. 
Az önkormányzat 2010-re új Városházát 
épített. Most pedig lehetőség nyílik arra, 
hogy 300 millió forint állami támogatásból 
megújulhat a kolostor, és a korábbi elkép-
zeléseknek megfelelően egyebek mellett 
turisztikai célokat is szolgálhat. Örülök an-
nak, hogy beérett a munkánk gyümölcse, 
és amikor dönteni kellett, nem a kolostor-
épületet igényeltük vissza. Bár az előző 
önkormányzati ciklusban felvetődött az is, 
hogy ne építsünk új Városházát, hanem in-
kább a kolostorépületet vegyük bérbe tíz 
évre, a legjobb döntés volt, hogy mégis az 
építkezést vállaltuk. Két objektummal len-
nénk szegényebbek, ha bérlői maradtunk 
volna az épületnek, és az új Városháza 
sem épült volna meg.

Kedves Celldömölkiek!
Új év küszöbén álunk. Az új esztendő új 
terveket vetít előre. Hiszen kitűzött célja-
inkat teljesítettük, helyette újakat terem-
tünk, hogy nekünk, mindannyiunknak, 
akik Celldömölkön élünk, élhető várost 
teremtsünk. Legyünk büszkék az elmúlt 
időszak eredményeire, amelyeket közösen 
értünk el. Dolgozzunk együtt továbbra is a 
városunkért.
Ilyenkor, januárban nem csak új évet kö-
szöntünk. Celldömölk életében január más 
ünnepet is jelent, hiszen erre az időszakra 
esik a városavatási évforduló.
Idén ünnepeljük a településegyesítés 
110., a városavatás 35. évfordulóját. 
Az esztendő ünnepi eseményeinek sorát a 
január 25-ei jubileumi rendezvény nyitja. 
A városi évforduló jegyében kívánok jó 
szerencsét 2014-re. Hiszem, hogy 2014 
napjait is értékteremtő módon használjuk 
fel együtt, hogy összefogva a jövő eszten-
dőt is eredményesen zárhassuk.
Ehhez kívánok Celldömölk minden lakójá-
nak erőt, egészséget, sok boldogságot az 
új esztendőben.
 »FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Boldog új évet, Celldömölk!

» A K T U Á L I S
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Az év végére sikerült helyreállítani a 
tavalyi év februárjában leszakadt ke-
rékpárutat. Ez a helyreállítás azonban 
nem az első, hiszen évekkel korábban 
már előfordult hasonló eset. Ilyen, 
úgynevezett rézsűcsúszások előfor-
dulnak útépítések során, amit kétféle 
módon tudnak megakadályozni: az 
egyik módja, hogy a csúszó részt le-
terhelik egy kőrakással. Szerencsés 
esetben ez nem csúszik tovább. A má-
sik a támfal-rendszer kiépítése.  

– Évekkel ezelőtt, amikor használhatat-
lanná vált a kerékpárút, sikerült elérni, 
hogy a kárt a Vas Megyei Közútkezelő Kht. 
magáénak tudja, éppen ezért a korábbi 
helyreállítási költségek nagy részét is ők 
finanszírozták, így a pályáztatás is az ő jog-
körük volt, míg a celldömölki önkormány-
zat csak a csapadékvíz-elvezetés költségeit 
vállalta magára. Az esetek 60-70%-ában 
ez az ún. leterheléses módszer megoldás-
hoz szokott vezetni, valószínűleg ezért vá-
lasztották ők is ezt elsőként – nyilatkozta 
lapunknak Dummel Ottó, a műszaki iroda 
vezetője. – De, mint a tavalyi év elején ki-
derült, ez a mi esetünkben csak ideiglenes 
megoldást hozott, hiszen februárban újra 
használhatatlanná vált a kerékpárút. Ezért 
most – a geotechnikai vizsgálatok elvégzé-
se után - a másik megoldás került kivite-
lezésre: egy támfal-rendszer lett kialakítva 

vasbetonból, majd a rétegrendet vissza-
építették, kicserélve a mag nagy részét. 
A felszíni vizek el lettek vezetve, a talajvíz 
azonban moshatja valamilyen szinten, és a 
forgalmi rázkódás sem elhanyagolható, de 
sokkal biztonságosabbá vált a kerékpárút. 
Fehér László polgármester a következőket 
nyilatkozta: – A kerékpárút helyreállítását 
nagyrészt vis maior keretből sikerült meg-
oldanunk: 26 millió forintos állami támoga-
tással és 2 millió forint körüli önkormányzati 
forrásból sikerült megvalósítanunk. Azért is 
örülök, hogy elkészült, mert Celldömölk és 
Alsóság között befejezéshez közeledik a 
négycsillagos szálloda és kemping építé-
se, valamint a fürdő további fejlesztése, és 
elindul a 2014–-2020-ig terjedő, következő 
hétéves Európai uniós fejlesztési terv. Ennek 
keretében várhatóan 1–1,5 milliárd forint 
értékben pályázhat a város különböző dol-

gokra: egyrészt szeretnénk a gimnáziumot 
felújíttatni és folytatni a Vulkán Park máso-
dik ütemét, hogy a Ság hegyet és Celldö-
mölköt még vonzóbbá tegyük turisztikailag. 
A régi városháza felújítása, továbbfejleszté-
se ugyancsak turistákat hozhat ide. Elkép-
zeléseink szerint a Téglagyári tó körül lévő 
zöld területen egy olyan rendezvényteret 
alakítanánk ki, ahol akár a celldömölkiek, 
akár az alsóságiak vagy a fürdőn tartózko-
dó vendégek eltölthetik szabadidejüket. 
Ezzel is egy lépést teszünk afelé, hogy város 
régi álma megvalósuljon, tudniillik, hogy 
Celldömölk és Alsóság összeépüljön. A tó 
évtizedeken keresztül a horgász egyesület 
komoly birodalma volt, a későbbiekben 
ki kell alakítani egy olyan rendet, hogy a 
rendezvénytéren tartandó programok és a 
horgászok ne zavarják egymást.
Erdélyi Antal képviselő, az Alsósági Részön-
kormányzat vezetője: – A leszakadt kerék-
párút helyreállítása kissé hosszabb időt vett 
igénybe, de reméljük, hogy az eredmény 
tartósnak bizonyul. Sokan használják a vá-
rosba vezető utat, akár munkába, iskolába 
járáshoz, akár hivatalos ügyintézés miatt. 
Ezúton szeretném megköszönni városunk 
polgármesterének, a műszaki irodának 
és vezetőjének a 2013-as évi munkáját. 
Reméljük, hogy a jövő nemzedéke az ál-
talunk elkészített dolgokra könnyebben tud 
építeni. Az alapokat – úgy érzem – ebben a 
húsz évben mi leraktuk. »LA – B-VZS

Rendkívüli testületi ülést tartott Cell-
dömölk Város Képviselő-testülete 
2014. január 9-én. Az ülésen Fehér 
László polgármester bejelentette, a 
2014-ben várható adósságkonszoli-
dáció következtében megszűnhet az 
önkormányzat adósságállománya.  

Kiss Lilla, a pénzügyi iroda vezetője az 
ülésen tájékoztatott arról, hogy a jelenleg 
érvényben lévő országos törvény rendel-
kezik a települési önkormányzatok 2014. 
évi adósságkonszolidációjáról is. Eszerint 
az állam a települési önkormányzatok 
2013. december 31-én fennálló összegű 
adósságelemeit és ezen adósságelemek 
járulékainak összegét 2014. február 28-
áig átvállalja. A pénzügyi iroda vezető-
jének elmondása szerint kalkulációik azt 
mutatják, hogy a 2014. évi adósságkon-
szolidációban Celldömölk Város Önkor-
mányzatának mintegy 322 millió forint 
adósságállománya és annak járulékai ke-
rülnének átvállalásra. Ez azt jelenti, hogy 

összesen évi 43 millió forint tőke- és kb. 
10 millió forint fejlesztési kamattörlesz-
téstől mentesülhet az adósságkonszoli-
dáció következtében az önkormányzat, 
ami annyit tesz, hogy teljesen megszű-
nik a város adósságállománya. Második 

napirendi pontként a Népjóléti Szolgálat 
által a Kemenesaljai Egyesített Kórház ré-
szére biztosított élelmezéssel kapcsolatos 
megállapodásról tárgyaltak a képviselők. 
Döntésük értelmében a konyha működé-
se továbbra is biztosított, cserébe a kór-
ház az élelmezésből fakadó adósságát 
2014. december 31-ig rendezi a Népjóléti 
Szolgálat felé. »LA

Biztonságosabbá vált a kerékpárút Celldömölk–Alsóság között

Nullára csökkenhet a város adósságállománya

Már mintegy két éve építette ki a Kemenes-
víz Kft. az óvoda közben a csapadékvízelve-
zető-rendszer egy részét. Ennek folytatása 
volt az ősszel megkezdett Bölcsőde felőli 
kerítés, illetve a járda burkolása a Vasvá-
ri Pál utcai rész felől. Miután az elmúlt év 
végén befejeződött az óvoda közben a 
munkálatok első üteme, a Képviselő-tes-
tület 2013. decemberi ülésén felmerült az 
igény a munkálatok minél korábbi folytatá-
sára – az időjárási viszonyok függvényében. 
A körülmények kedvező alakulása esetén a 
munkálatok második üteme január máso-
dik felében kezdődhet meg.

Tovább szépül a városközpont
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Celldömölk 2014-ben kettős jubileu-
mot ünnepel: a településegyesítésnek 
110., várossá avatásának pedig 35. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból nyí-
lik kiállítás 2014. január 24-én (pén-
tek), 18.00 órakor a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár ga-
lériáján Móritz Sándor festményeiből, 
egyúttal a galéria ünnepélyes névadó 
ünnepségét is ekkor rendezik. Az in-

tézmény kiállítóterme Móritz Sándor 
emlékének adózva a Munkácsy-díjas 
neves festő nevét fogja ezentúl visel-

ni. A jubileumi ünnepségre 2014. ja-
nuár 25-én (szombat) 17.00 órakor 
kerül sor a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár színháztermé-
ben. Ünnepi beszédet mond: Fehér 

László, Celldömölk Város polgármes-
tere. A jubiláló várost köszönti: Kovács 
Ferenc, Vas Megye Közgyűlésének 
elnöke, országgyűlési képviselő. A ju-
bileum alkalmából elismeréseket ad 
át: Fehér László polgármester, Söptei 
Józsefné alpolgármester és Farkas Gá-
bor jegyző. Az ünnepi műsorban köz-
reműködnek: Liszt Ferenc Vegyeskar, 
Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola tanárai, Bejcziné Németh Tün-
de és Gregorich Zsófia, Energy Dance 

Sport Tánc Egyesület, Joós Viktória, 
Benkő Péter és Szalay Szabolcs (Sol-
tis Lajos Színház), Mirage Salon Quar-
tett, Kemenesalja Néptánccsoport, Pál 
András és Kelemen Dóra, Ipsics Péter 
és Ipsicsné Nagy Erzsébet valamint 
a Tabán Zenekar. Az érdeklődők az 
épület előcsarnokának kivetítőjén is 
követhetik az eseményeket, valamint 
a TV-Cell is élő adásban közvetíti az 
ünnepi műsort.

A Celldömölk múltját megidéző 
helytörténeti kiállítás 2014. január 
25-től február 15-ig látogatható a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár aulájában.

„»Az élet nem tűr halogatást, nem 
vár, elmúlik. Nincs módunk magunkat 
időben sem előre, sem hátra helyez-
ni, vállalni kell korunkat, s helytállni 
az eszményért, amelynek szolgálatára 
a tehetség kötelez.« Ezeket a szavakat 
Szőnyi István mondta, aki Móritz Sándor 
főiskolai tanára és mestere volt. A te-
hetség elkötelezettséget hoz magával, 
amely a művészet szolgálatát egy élet-
re szóló hivatássá magasztosítja. Móritz 

Sándor vérbeli tehetség volt, aki szinte 
megszállottsággal alkotott, mintha érez-
te volna, hogy élete fonala rövid lesz, 
hiszen húsz év állt mindössze rendelke-
zésére, hogy a világról alkotott gondola-
tait, művészi elképzelését, véleményét 
képpé formálva kifejezze. Fiatalon, élete 
alkotó ereje teljében kellett közülünk 
távoznia, mindössze 42 évesen.” – Dr. 
Bakó Zsuzsanna művészettörténész sza-
vait idézve hívjuk a művészetpártoló 

érdeklődőket városunk Munkácsy-díjas 
festőművészének kiállítására.

Móritz Sándor
1924. március 20., Celldömölk – 1966. március 9., Stockholm

Jubileumi műsor a településegyesítés  
és a várossá avatás alkalmából
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„Tudja a város: a jövőnek felelős, de a 
múltjára sem emlékszik hiába…” Jev-
tusenko versidézetével hívta a vendége-
ket Celldömölk ünnepi rendezvényeire 
az a leporelló, amely egyúttal hírül adta, 
hogy az egykori járási székhely várossá 
lett. S hogy hogyan ünnepelték 1979. 
január 6-án a celldömölkiek a városava-
tást? Erről a korabeli Vas Népe így ír: 

„Az ünnepségsorozaton részt vett dr. Sze-
kér Gyula, az MSZMP KB tagja, miniszterel-
nök-helyettes, dr. Gosztonyi János, az MSZMP 
KB tagja, Celldömölk országgyűlési képvi-
selője, Horváth Miklós, a megyei pártbizott-
ság első titkára, dr. Marcali László, a kulturális 
miniszter helyettese, Buda Gábor, a minisz-
tertanács Tanácsi Hivatalának elnökhelyette-
se, dr. Bors Zoltán, a megyei tanács elnöke, a 
megye városainak és járásainak számos ve-
zetője valamint Celldömölk és környéke párt 
és állami szerveinek képviselői. 
Délelőtt 11 órakor a MÁV Építési Főnökség 
épületében dr. Gosztonyi János megnyitotta 
a Kemenesalja fejlődését bemutató telepü-
léstörténeti kiállítást.
Délután kettőkor tartották a városi tanács 
alakuló ülését, ahol dr. Bors Zoltán a megyei 
tanács elnöke bejelentette az Elnöki Tanács 
határozatát Celldömölk várossá nyilvánítá-
sáról, illetve ezzel együtt Izsákfa községnek 

Celldömölkhöz való csatolását. A várossá vá-
lás azonban korántsem jelenti azt, hogy egy-
csapásra megváltozott az élet, megszűntek 
a gondok, folytatta a gondolatsort. A városi 
ranggal csupán a feltételek váltak még ked-
vezőbbé a teljesebb kibontakozáshoz. A ta-
nácsülés Celldömölk város tanácselnökének 
Dala Józsefet, helyettesének Limpár Józsefet 
választotta meg. 
A tanácsülés után a város főterén város-
alapító emlékkövet alapítottak, majd a mű-
velődési házban Kálmán Jenő megnyitotta 
Szilágyi Mária keramikusművész kiállítását, 
amelyen azok a tárgyak láthatók, amiket a 
művésznő szülővárosának ajándékozott.  
Délután ötkor a Himnusz hangjaival kez-
dődött meg a városavató ünnepség, ahol 
dr. Szekér Gyula miniszterelnök-helyettes 
mondott avató beszédet. Celldömölk hét 

évszázados históriájára emlékezve kiemelte 
a számos változást, a nevezetes és hírhedt 
események gondolatokat ébresztő sorozatát. 
Celldömölk nevezetességét a „csodatevő” 
Mária kápolnája jelentette, ahová messzi 
földről zarándokolt a földi létben nyomorra 
ítélt s csak a túlvilági boldogságban bízó so-
kaság. – Új városaink – és ilyen Celldömölk is! 
– megfelelnek az előírásoknak: szilárd ipar-
ral rendelkeznek, fejlődésük, növekedésük 
töretlen, szolgáltató, ellátó intézményeik, 
kommunális létesítményeik képesek kielégí-
teni az igényeket…A városnak nem a cím ad 
rangot, hanem annak tényleges gazdasági, 
szociális és kommunális állapota – fogalma-
zott 1979-ben a miniszterelnök-helyettes. 
Az ünnepi program este hatkor díszelőadás-
sal ért véget.”

Böröcz Ferenc tudósító, így ír a Vas Népe 
1979. január 31-i számában Celldömölk 
fejlesztési tervéről:

„Számos új létesítmény megépítését tűzte 
célul Celldömölk város 1979. évi fejlesztési 
tervre, amelynek bevételi oldalán 43 millió 
forint szerepel; 20 millióval több az előző 
évinél. A lakosság 6 millió forint értékű 
társadalmi munkával segíti a terv megva-
lósítását. 
Idén a városban – többek között – 86 lakás 
épül, a megyei tanács pedig 8 millió forint-
tal segíti a vízműbővítést. 12 millió forintos 
költséggel 150 személyes óvodát is építe-
nek. Ehhez 7 millió forinttal járulnak hozzá 
a város üzemei, szövetkezetei. Az Eötvös 
Általános Iskola udvarán tanuszoda lesz. 
Ennek kivitelezéséhez a Vasutas Szakszer-
vezet egymillió forinttal járul hozzá. 
Javul az egészségügyi ellátás is. 1979. ja-
nuár 1-től nyolcra emelkedett a körzeti 
orvosok száma; közülük három gyermek-
szakorvos. A kórház épületeibe központi 
fűtést szerelnek. A megyei tanács ennek 
költségeihez 4 millió forinttal járul hozzá. 
A külső városrészek is fejlődnek. Például az 

izsákfai városrész törpevízművét 6 millió 
forintos költséggel bővítik. Az ipartelepek 
csatornahálózatát együttműködéssel épí-
tik, bővítik. A KPM Közúti Igazgatósága 
folytatja az utak korszerűsítését. 
Tovább bővítik a város kereskedelmi há-
lózatát. Az Élelmiszerkereskedelmi Vál-
lalattal közös beruházásban az alsósági 
városrészen kis ABC Áruházat létesítenek 
és a város központjában megkezdik az ezer 
adagos önkiszolgáló étterem építését. 
Ezenkívül 41 millió forintos költségvetés 
gondoskodik az intézmények fenntartásá-
ról, zavartalan működéséről és az igazga-
tási feladatok ellátásáról. 
A város üzemei és szövetkezetei is elkészí-
tették saját fejlesztési terveiket. A kesztyű-
gyár előirányozta gépparkjának cseréjét. 
A CELL-TEX Háziipari Szövetkezet üzembe 
helyezi 30 millió forintos költséggel épí-
tett új telephelyét. Az Építő és Műszaki 
Ipari Szövetkezet bővíti új telephelyét. 
Az ÉL-gép gyáregysége megkezdi egy új 
műhelycsarnok építését. Elkészül az ide-
iglenes autóbusz-megálló, amelyből a 
későbbiek során kialakítják a végleges au-
tóbusz-pályaudvart.”

Várossá lenni…

Érdekességek 1979 januárjából Balogh József: Új Város
Év is
város is
új született

Béke nyújtózott a tájon
ahol Ság-hegy az őr s a Cinca szalad
Pór és nemes nép Dömölkje
németek Celljével karöltve
munkálkodott itt évszázadok alatt

Énekek ébresztik a csendet
Méltat szónoklat verssorok
háztetőkön antennák fém-teste
ma még ezüstösebben ragyog

Vásáros központ lettél
szekerek nyikorgó hada
hordta ide gyümölcsét földnek és tettnek
lármázott a sok-tucatnyi kofa
és egyre több vasparipa 
pöfögött az állomáson át
Szikra-csillagot szórva mutatta
hogy megértetted a fejlődés szavát

Mindenki szeret: sürögve épít
terebélyesülj mint a fa
növekedj mint a kisfiam
úgy szépülj mint a Nagy Haza!

Vas Népe, 1979. január 7.

DR. SZEKÉR GYULA MINISZTERELNÖK-HELYETTES A VÁROSSÁ VÁLÁST IGAZOLÓ OKLEVÉLLEL
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300 millió forintból újulhat meg a 
jövőben a bencés kolostor épülete. 
A kormány határozatát december 
21-én sajtótájékoztató keretében 
jelentette be dr. Veres András me-
gyéspüspök, Ágh Péter országgyűlési 
képviselő és Kirner Antal Zoltán cell-
dömölki plébános.  

Az épület 2005-ben került vissza egyhá-
zi tulajdonba. Fehér László polgármester, 
Celldömölk Város Önkormányzata, Hor-
tobágyi Cirill perjel, a Pannonhalmi Ben-
cés Főapátság képviseletében és Varga 
Dezső, a Szombathelyi Egyházmegye va-
gyonkezelője írták alá azt a jegyzőköny-
vet, amelynek értelmében a bencések 
újra birtokba vették az egykori kolostor 
épületét. 
Fehér László polgármester kérdésünkre 
elmondta, hogy 2004-ben kezdődött a 
kártalanítási folyamat, melynek követ-
keztében ma új városházán fogadhatják 
az ügyfeleket, illetve a több mint 260 
éves bencés kolostor visszakerülhetett 
eredeti tulajdonosához. – Amikor a kár-
pótlási folyamat elkezdődött, segítsé-
günkre sietett Kiss Péter miniszter, akinek 
közbenjárására az egyház visszakaphatta 
jogos tulajdonát, az önkormányzat szá-
mára pedig megítélték a 640 millió forin-
tos kárpótlási összeget. A felhasználásig 
ez a pénz természetesen kamatozott, 

nem keveset, mintegy 150 millió forintot. 
A kamat a további pályázatok esetében 
az egyes intézmények hiányának csök-
kentéséhez járult hozzá, illetve egyes 
beruházásoknál pályázati önerőként szol-
gált. A celldömölki önkormányzat mindig 
is fontosnak tartotta a város központjában 
található épületet, és jó gazdája volt neki. 
Miután kiderült, hogy az épület visszake-
rül a bencések tulajdonába, még azután 
is fordítottunk rá pénzt, törődést, energiát 
– mondta Fehér László. 

– Nemcsak a környék, hanem a Dunántúl 
és az egész ország számára a katolikus 
egyházi élet központja az épület – jelen-
tette ki dr. Veres András, megyéspüspök 
a sajtótájékoztatón –, hiszen Máriacell 
után Kiscell sokak számára ismert, sokan 
jönnek ide zarándokolni. A felújításhoz 
szükséges kiviteli terveket már korábban 

elkészíttettük, az építési engedélyeket 
pedig beszereztük. 
– Ezt a célt támogatta a kormányzat ki-
emelten 300 millió forinttal – fogalma-
zott Ágh Péter országgyűlési képviselő. 
– A most megszületett kormánydöntés-
sel nemcsak a katolikus egyház kapott 
jelentős támogatást, hanem Celldömölk 
is – mondta Ágh Péter. 
A felújítás részleteit Kirner Antal Zoltán 
plébános ismertette az év végi sajtótájé-
koztatón. A Koptik Odó utcából átköltözik 
a plébánia hivatal a kolostorba, ami azért 
is bír jelentőséggel, mert ezáltal közelebb 
lesznek a kegytemplomhoz, így ha zarán-
dokok érkeznek a városba, eleget tudnak 
tenni a lelkipásztori tevékenységnek. 
Az alsó szinten közösségi tereket hoznak 
létre, ahol különböző rendezvényeket, 
kulturális esteket szerveznek. ugyancsak 
a földszinten kap helyet a Mária Rádió 
szerkesztősége. Az emeleten vizesblokk-
kal ellátott zarándokszállást alakítanak ki, 
a volt apátsági szobát pedig helytörténeti 
múzeumként használják. Sor kerül még 
a nyílászárók cseréjére valamint a víz-, 
gáz- és villanyhálózat korszerűsítésére is. 
A kolostor épületében jelenleg a Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskola első 
osztályos tanulói részére alakítottak ki 
tantermeket. A tervek szerint az iskola a 
megüresedő plébánia hivatal helyén fog 
bővülni a jövőben. »LA – B-VZS

Mozgalmasan kezdődött az új év a Ke-
menesaljai Egyesített Kórház szülészeti 
osztályán. Január elsején három újszü-
lött is világra jött. Elsőként a sárvári 
Auer Eliza látta meg a napvilágot, aki 
egyúttal Vas megye első babája is lett 
2014-ben. Eliza 6 óra 29 perckor ter-
mészetes úton született, 3450 gramm-
mal és 50 centiméterrel. Édesanyja, 
Auer-Tendli Judit elmondta, hogy a kis-
lány a család elsőszülöttje, pár nappal 
előbb érkezett, mint ahogy számítot-
tak rá, de nagyon várták már. A kis-

mamának az előző évek hagyománya 
szerint Fehér László polgármester is 
gratulált, január 3-án egy ajándékcso-
maggal köszöntötte fel a fiatal anyukát 
és kislányát.
ugyancsak január elsején ünnepelhe-
ti születésnapját Fehér Vince Csongor 
is, aki 9 óra 40 perckor sírt fel a celli 
kórházban. ugyanaznap az esti órákban 
még egy kislány is megszületett, aki 
a Mecséri Adrienn Flóra nevet kapta. 
A kisbabák nem Celldömölk lélekszá-
mát gyarapítják, Vince szülei pápai-
ak, Adrienné pedig adorjánháziak. 
Lapzártánkig az év első celldömölki 
babája nem született meg, így az érke-
zéséről még nem tudunk beszámolni. 
Dr. Kovács Antal osztályvezető-főor-
vostól megtudtuk, hogy 2013-ban a 
celldömölki szülészeten 501 csecsemő 
jött világra, és a szülészorvosok bíznak 
benne, hogy az idei év is legalább ilyen 
termékeny lesz.
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

300 millióból újulhat meg a bencés kolostor

Kislány az év első babája Köszönetnyilvánítás

Boldog karácsonyt szereztek műso-
rukkal a Vörösmarty úti óvoda Ibo-
lya csoportjának tagjai szülőknek, 
nagyszülőknek. Csodálatos pillanat 
volt, amikor kis „angyalkáink” földre 
szálltak, és könnycseppet varázsol-
tak mindannyiunk szemébe. Így lett 
teljes a karácsonyunk. Köszönjük az 
óvodásoknak, valamint Anikó és Timi 
néniknek! 
 egy nagymama
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Celldömölk Város Önkormányzata  
és az Alsóság-Izsákfai Részönkor-
mányzat hagyományosan minden 
évben megrendezi az idősek kará-
csonyát, ahol az általános iskolai 
tanulók ünnepi műsorral kedves-
kednek a nyugdíjasoknak. Idén de-
cember 13-án Alsóságon, december 
16-án pedig az Izsákfai városrészen 
gyűltek össze a közelgő karácsony 
ünneplésére.

Nem múlik el úgy év, hogy a városré-
szeken élő nyugdíjasok részére ne szer-
veznének karácsonyi műsort az ünnep 
küszöbén. Alsóságon a Városi Általá-
nos Iskola Tagiskolájának ebédlőjében 
gyűltek össze az időskorúak, akiket 
elsőként Fehér László polgármester és 
Erdélyi Antal részönkormányzat-veze-

tő köszöntött. Ünnepi gondolatait dr. 
Kovács Zoltán önkormányzati képvi-
selő is megosztotta a jelenlévőkkel:  
– Advent az elmélyülés időszaka. Az év 
legszentebb ünnepére való készülődés 
nem az ajándékvásárlásra hívja fel a 
figyelmet, hanem arra, hogy jobban 
odafigyeljünk egymásra és közelebb ke-
rüljünk a békéhez – mondta a képviselő.  
A rendezvényen jelen voltak a törté-
nelmi egyházak képviselői is, akik Isten 
áldását kérték a karácsonyi ünnepekre 
és az új esztendőre. Az ünnepi műsort 
az alsósági tagiskola tanulói szolgáltat-
ták, akik zenés-irodalmi összeállítással 
és UV show-val szórakoztatták a szép-
korúakat. 

• • •
Azért, hogy senki ne érezze magát 
egyedül az ünnepek közeledtével, Izsák-

fán is közös karácsonyi műsorra hívták 
a városrész idős lakóit december 16-án. 
Az év végi hagyományos rendezvé-
nyen a Városi Általános Iskola alsósági 
tagintézményének diákjai angyalként 
csempésztek meghittséget a faluházba. 
Fehér László polgármester köszöntőjé-
ben elmondta, hogy az önkormányzat 
lehetőségeihez mérten minden évben 
próbálja segíteni a városrészen élőket. 
Néhány fejlesztést is megemlített azok 
közül, amelyek az idei évben szimboli-
kusan a város karácsonyfája alá kerül-
hettek. Újévi jókívánságait Erdélyi Antal 
részönkormányzat-vezető is kifejezte, 
majd az egyházak vezetői hirdették ka-
rácsony üzenetét. Az ünnepség zenés 
mulatsággal ért véget, a talpalávalóról 
Radányi Károly gondoskodott.
  »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

A Cselekvő Összefogással Celldömölk-
ért Egyesület a TV-Cell stábjával kö-
zösen idén is szervezett jótékonysági 
adománygyűjtést a rászoruló csalá-
dok javára. December 21-én sokan 
felajánlották segítségüket, az ada-
kozók élelmiszer adományokkal és 
ruhacsomagokkal támogatták a nél-
külözőket.

Táskaszámra hozták az adakozók fel-
ajánlásaikat december 21-én a Ke-
menesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár előcsarnokába, ahol har-
madik éve szervezett a Cselekvő Ösz-
szefogással Celldömölkért Egyesület a 
TV-CELL stábjával, valamint a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki 
Csoportjával karöltve karácsonyi ado-
mánygyűjtést. A jótékonysági csoma-

gokba tartós élelmiszereket, lisztet, 
olajat, száraztésztákat, konzerveket 
gyűjtöttek a segíteni szándékozók, de 
akadtak gyermekjátékok, babafelsze-
relések és ruhaneműk is a dobozok-
ban. Az adományokat Celldömölkön 
Fehér László, a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület elnöke Benkő-

né Remport Lillával közösen osztották 
szét, az alsósági és izsákfai városré-
szen pedig Erdélyi Antal egyesületi tag 
juttatta el a nehéz sorsú családokhoz 
a csomagokat. A jótékonysági akcióba 
a Karádi Mihály vezetésével működő 
Máltai Szeretetszolgálat Celldömölki 
Csoportja is beszállt, mely több mint 
tíz éve már, hogy karácsonykor egy tál 
meleg étellel szerez örömet a nélkülö-
zőknek. Az adományok szétosztásával 
egyidejűleg, december 24-én várták 
a nehéz körülmények között élőket a 
bencés kolostorba, ahol az egytálétel 
mellett néhány kedves, barátságos 
szóval fogadták őket. A Cselekvő Ösz-
szefogással Celldömölkért Egyesület 
következő jótékonysági adománygyűj-
tését húsvétra tervezi. 
 »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA

Karácsonyvárás Alsóságon és Izsákfán

Cselekvő összefogással a rászorulókért

December 18-án a Népjóléti Szolgálat  
1. sz. idősek klubja is ünneplőbe öl-
tözött. A családias hangulatú ren-
dezvényen Kuruczné Falusi Tünde, az 
intézmény idősek klubjainak részleg-
vezetője köszöntötte a szépkorúa-
kat, megosztva velük az ünnepvárás 
csodáját: „A karácsony időszaka erő-
sen kötődik a téli napfordulóhoz.  
Ahhoz  a naphoz, amikor leghosszabb 
az éjszaka és legrövidebb a nappal…  
A régi magyarok ezt tartották az év 
legreménytelenebb időszakának. Ekkor 

van a legnagyobb szükség a világos-
ságra, amit minden földi erővel segíteni 
kell” – fogalmazta meg gondolatait a 
részlegvezető. 
Csizmaziáné Hubert Mária, a Népjóléti 
Szolgálat igazgatója a karácsony jelen-
tőségére emlékeztette a jelenlévőket, 
majd a Szent Benedek Katolikus Álta-
lános Iskola negyedik osztályos tanulói 
betlehemest adtak elő a közönségnek. 
Az ünnepi készülődés nem lenne teljes 
az ajándékozás nélkül. Az iskolások és 
az örökifjú nyugdíjasok saját készíté-
sű ajándékokkal lepték meg egymást, 
majd az együttlétet karácsonyi dalok 
éneklésével zárták.  »B-VZS 

Karácsony az idősek klubjában
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A tavalyi év során több pályázaton is 
sikerrel vett részt a KMKK Art Mozi. 
Bevezetésre került az online jegy-
rendelés, elindult a 3D-s vetítés, 
emellett pedig különböző filmes 
rendezvényeket is lebonyolítottak 
pályázati pénzekből. Legutóbb 700 
ezer forint támogatást nyert a mozi.

Még csak két éve nyitotta meg kapu-
it a KMKK Art Mozija, mégis rohamos 
fejlődésen ment keresztül ez idő alatt. 
A digitalizálás a filmvilágot is utolérte, 
ezt a helyi filmszínház sem kerülhette 
ki. Habár a 35 milliméteres celluloid 
évtizedekig állta a sarat, a filmszalagos 
vetítés mára kikopott a vetítőtermek-
ből és felváltotta a digitális technoló-
gia. A képviselő-testület tavaly nyáron 
úgy határozott, hogy az intézmény 
bérelhet egy digitális vetítőt – hiszen 
a legújabb filmek már megkövetelik a 

korszerű technikát –, amellyel a 3D-s 
vetítések is elindultak a moziban. Pál-
né Horváth Mária, a KMKK igazgatója 
elmondta, hogy ezt követően ugrás-
szerűen megnövekedett a látogatói 
létszám, ezzel együtt pedig a bevétel 
is. Év végén derült ki, hogy az Art Mozi 
digitális vetítőrendszerére benyújtott 
pályázaton az intézmény nem nyert, 
így újra felvetődött a mozizás további 
sorsa. A képviselő-testület decemberi 
testületi ülésén úgy döntött, hogy az 
eddig bérelt digitális és 3D vetítéses 
technikát megvásárolhatja a KMKK. 
Ennek köszönhetően a nézők továbbra 
is a megszokott minőségben, az elsők 
között láthatják Celldömölkön a premi-
er filmeket. Ez már önmagában is nagy 
előrelépés, hiszen még a több éves 
múlttal rendelkező vidéki mozik sorá-
ban is ritka, hogy ilyen rövid idő alatt 
áttérjenek a kópiás technikáról a digi-

tális vetítésre. Ahhoz azonban, hogy a 
celldömölkihez hasonló mozik a piacon 
maradhassanak, a pályázatfigyelés 
szinte elengedhetetlen. Az intézmény-
vezető elmondása szerint az elmúlt 
évben négy pályázatból három sikeres 
elbírálás alá esett. Támogatást kapott 
a mozi különböző filmes rendezvények 
lebonyolításához valamint az online 
jegyfoglalás bevezetéséhez. Ez utóbbi 
olyan sikeres fejlesztés volt, hogy a 
KMKK Art Mozi, mint a térség követen-
dő példája egy szombathelyi szakmai 
konferencián is bemutatkozhatott.
A folytatás is jónak ígérkezik, hiszen 
az Art Mozi már erre az évre is elnyert 
egy nagyobb összegű támogatást.  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
700 ezer forinttal támogatja a cell-
dömölki mozi működését és szakmai 
fejlődését – tudtuk meg Pálné Horváth 
Máriától. »B-VZS 

Kockáról kockára, avagy digitális forradalom a moziban

Buti Zsanett zongoraművész és Se-
bestyén Péter csellista adott újévi 
koncertet január 3-án a Kemenesal-
jai Művelődési Központ színházter-
mében. Az örömzene koncerten a 
zeneirodalom legkiválóbb művei 
csendültek fel.  

Zongora és csellószó töltötte be a szín-
háztermet január 3-án a művelődési 
központban, ahol Buti Zsanett és Sebes-
tyén Péter koncertjével köszöntötték az 
újévet a zenebarátok. A két zeneművészt 
összeköti Kemenesalja, ahol szárnyra 

kapott tehetségük. Buti Zsanett jelenleg 
a szombathelyi Bartók Béla Zeneisko-
la zongoratanára. Számos alkalommal 
koncertezett a budapesti Madách Szín-
ház művészeivel, az Operaház szólistái-
val és számos ismert kamarazenekarral. 
Sebestyén Péter csellóművésszel most 
először állt színpadra, de ismeretségük 
régebbre nyúlik vissza. Mindketten az 
Ádám Jenő Zeneiskola növendékeként 
kerültek a zene világába, és ki-ki a maga 
útján bontakoztatta ki tehetségét. A fia-
tal csellista 2008 óta Írországban él, ta-
nít és zenél. Kamarazenekarával Európa 

számos országában és Amerikában is 
adott nagysikerű koncerteket. Az öröm-
zene-koncert, ahogy Zsanettal nevezték 
a hangversenyt, hűen tükrözte a nagy 
távolság ellenére kialakított zenebaráti 
kapcsolatukat. Az újévi műsorra mind-
összesen háromszor tudtak közösen 
próbálni, de ebből mit sem érezhetett a 
nagyérdemű a közel kétórás műsor alatt. 
A hangulatos hangversenyen Händel, Vi-
valdi és Mendelssohn művei mellett Pa-
ganini és David Popper egy-egy darabja 
is felcsendült. A koncert jótékonysági 
célt is szolgált, hisz a befolyt adományo-
kat a művelődési központ zongorájának 
felújítására fordítja az intézmény. 
  »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA 

Karácsony idején megerősödik a ci-
vil összefogás, a jótékonykodás.  
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesü-
let minden évben szervez adomány-
gyűjtést, hogy a nélkülöző családok 
ünnepe boldogabban teljen. Az egye-
sület idén is többféleképpen próbált 
segíteni a rászorulókon. A Kincses-
doboz-akcióban a megunt plüssálla-
tokat, gyerekkönyveket és játékokat 
gyűjtötték össze, amiket a hátrányos 
helyzetű celldömölki családok kö-
zött osztottak szét december 23-án.  
Az adománygyűjtésbe a Városi Általá-
nos Iskola tanulói és szüleik is bekap-
csolódtak. Az iskolások mintegy 200 
cipősdobozt raktak meg az otthon 

már nem használatos játékaikkal, is-
kolai felszereléseikkel. Danka Adél, az 
iskola igazgatója elmondta, hogy az 
intézmény minden évben csatlakozik 
egy-egy civil szervezet jótékonysági 

kezdeményezéséhez. A Kincsesdo-
boz-akció során osztályok mozdultak 
meg, hogy örömet szerezzenek azok-
nak, akiknek kevésbé jut ajándék a fa 
alá. Az egyesület felhívására a helyiek 
mintegy 500 ajándékcsomagot állítot-
tak össze, melyeket a szervezők még 
karácsony előtt szétosztottak a rászo-
rulók közt, hogy minél többek kará-
csonyát tegyék szebbé – nyilatkozta 
Marics Sándorné, az egyesület elnöke.
Az elnökasszony elmondta továbbá, 
hogy az Együtt Celldömölk Városért 
Egyesület köszöni mindazon cégek, 
vállalkozók, magánszemélyek, intéz-
mények, egyházak valamint szerve-
zetek adományait és munkáját, akik 
hozzájárultak a decemberben tartott 
jótékonysági rendezvényeik sikeréhez.
 »B-VZS

Újévi koncert a KMKK-ban

Sikeres volt a Kincsesdoboz-akció
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A TV-CELL stábja és a Kemenesaljai Mű-
velődési Központ és Könyvtár több éve 
már, hogy advent idején versmondásra 
hívja a gyerekeket. A megye egyik leg-
népesebb mezőnyét felvonultató vers-
ünnep 2013-ban a karácsony küszöbén, 
december 22-én került megrendezésre 
a KMKK galériáján. A szavalók ezúttal 
is a már megszokott kategóriákban ne-
vezhettek be a versenyre. Az óvodások 
mezőnyében öten álltak a mikrofon elé, 
hogy legkedvesebb karácsonyi versüket 
elszavalják. A Lángocska (6–10 éves kor) 
kategóriában 12-en mérettették meg 
magukat, a legnépesebb kategória is-
mét a Gyertyafény (11–15 éves kor) volt, 
ahova 31-en neveztek be. A Csillagszóró 
(16 éves kor felett) kategóriába 7 neve-
zés érkezett, és volt egy versenyen kívül 
induló szavaló is, dr. Horváth András, aki 
mondhatni, hogy már visszatérő vendé-
ge a rendezvénynek, hiszen a szerve-
zőket és a résztvevőket minden évben 
megajándékozza egy-egy karácsonyi 
költeménnyel. A versünnep 55 szava-

lóját háromfős zsűri bírálta: Pálné Hor-
váth Mária, a KMKK igazgatója, Bálintné 
Wendler Ágnes magyartanár, és Nagy 
Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója. 
A versünnepen az alábbi helyezések szü-
lettek:
Lángocska kategória:
1. Benkó Ádám (felkészítő: Hegedüs 
Csabáné); 2. Mándli Gréta Valentina 
(felkészítő: Ferenczyné Horváth Anita); 
3. Gulyás Boglárka (felkészítő: Hegedüs 
Csabáné); Különdíj: Sarlós Krisztián (Fel-
készítő: Fülöpné Kovács Márta)
Gyertyafény kategória:
1. Sarlós Amina (felkészítő: Zolnainé 
Nábrádi Györgyi); 2. Pál Kata (felkészítő: 
Szabóné Tulok Katalin); 3. Révfi Dalma 
(felkészítő: Lökkösné Varga Alíz); Kü-
löndíj: Pápai Alexandra (felkészítő: Tha-
labérné Pócza Lívia)
Csillagszóró kategória:
1. Novák Fanni Mónika (felkészítő: Ko-
vácsné Hegyi Edit); 2. Pintér Martin 
(felkészítő: Rozmánné Csiszlér Diána); 
3. Sarlós Napsugár (felkészítő: Józsáné 

Dezső Rita); Különdíj: Kovács Kristóf (fel-
készítő: Szabóné Kiss Ildikó).

A rendezvényt támogatta: László Sza-
bolcs, Papirusz Kft., Premier- Könyv - Pa-
pír - Írószer - Nyomtatvány, Kurucz Iván, 
Bagolyvár Pizzéria-Söröző, Kiscelli Pati-
ka, Sághegyalja Zrt., Média Téka, Virág-
stúdió.
  »BARANYAI-VAJDA ZSUZSA 

 V E G Y E S «

A Celldömölki Városi Iskola Alsó-
sági Iskolája idén is megrendezte 
szokásos projektzáró ünnepségét. 
December 20-án délután a tanárok 
és diákok karácsonyi kiállítással, 
műsorokkal ünnepelték az adventi 
időszak végét.

A sági iskola diákjai a karácsony megün-
neplésére és a 2013-as év lezárásaként 
rendkívül színes műsort adtak elő a csa-
ládtagoknak, érdeklődőknek. A felkészí-
tő tanárok kreatív munkáját dicséri, hogy 
igyekeztek számos nebulót megmozgat-

ni az előadáshoz, ami a hagyományos 
pásztorjátékok és betlehemezések mel-

lett modern dalokat és táncokat is tar-
talmazott. A program zenés betéteit egy 
rövid történettel keretezték, amiben 
egy tömbház lakói futnak össze egy-
mással véletlenül, majd töltik közösen 
a Szentestét. Sok kedves műsorszámot 
láthattunk: a gyerekek jelmezes tán-
cokat adtak elő, szavaltak, énekeltek. 
Az előadás nemcsak szórakoztató, de 
látványos is volt. A precízen koreografált 
műsort a tanulók vidáman, örömmel ad-
ták elő, nagy tetszést aratva felkészítőik 
és a nézők körében egyaránt.
  »NÉMETH NÓRA

Az Ádám Jenő Zeneiskola diákjai és 
pedagógusai december 23-án kará-
csonyi hangversennyel várták az ér-
deklődőket. A sok előadó és számos 
hangszer az ünnepi koncert keretén 
belül az iskola egész éves munkájá-
ból adott ízelítőt a közönségnek.

Bejczi Károly ünnepi beszéddel nyitotta 
meg a péntek esti ünnepi hangversenyt 
az Ádám Jenő Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény épületében. Az igazgató 
beszédében a zene fontosságára és a 
mindennapi életben betöltött szerepére 

hívta fel a figyelmet. A koncert első felé-
ben a diákok csillogtathatták meg zene-

tudásukat. Hallhattunk zongorát, gitárt, 
hegedűt, trombitát és népdalokat is. 
A műsor második felében pedig a ta-
nároké volt a színpad, ezúttal a csel-
ló, fuvola és kürt egészítette ki a sort. 
A műsor végén az egész tanári kar 
együtt szerepelt az emelvényen, ahol 
egy kuriózumnak számító harangjáté-
kot adtak elő, ezután a Szélkiáltók és 
a Ghymes egy-egy dalának feldolgo-
zását hallhattuk. A családias hangulatú 
hangversenyt, a közönség nagy taps-
sal köszönte meg a szervezőknek és az 
előadóknak.  »NÉMETH NÓRA

Változatos műsor az Alsósági Tagiskolában

Hangverseny diákokkal és pedagógusokkal

Élő közvetítés az adventi versünnepről

CSIRI-BIRI  TORNA CELLDÖMÖLKÖN
1-3 éves korú gyerekek részére

Helyszín: Kemenesaljai Művelődési 
Központ.

Időpont: Minden  szombat délelőtt  
fél 10 óra.

Részvételi díj: 800 Ft/alkalom

Jelentkezni: a 06 70/319-0272 tele-
fonszámon, vagy személyesen a fog-
lalkozáson.

Minden kedves érdeklődőt  szeretettel 
várok:           Balázsné Németh Margit
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 Megkérdeztük
  » válaszoltak Örül a szokatlanul enyhe télnek?
»KÉRDEZ: CSERÁGI MÁTÉ »FOTó: BARANyAI-VAJDA ZSuZSA

Örülök az enyhe időnek, mi-
vel nem szeretem a hideget. 
Tisztában vagyok vele, hogy 
lehetnek következményei a 
„télközi nyárnak”. Úgy gon-
dolom, hogy ezt a jelenséget 
a globális felmelegedésnek 
köszönhetjük, ami semmi-
képpen sem pozitív folyamat 
a bolygónkon. Engem egész-
ségileg is megviselnek a fron-
tok, tehát a közérzetem is 
rossz az anomália miatt. Nem 
biztos, hogy egészében nézve 
jobban jövünk ki a tüzelővel, 
mivel előbb-utóbb biztosan 
ideér a hideg, tehát amit most 
megspórolunk, azt később el-
tüzeljük.

Finta  
Barbara

Nem, egyáltalán nem, félek, 
hogy ennek a jó időnek még 
meglesz a böjtje. A természet 
rosszul reagál a rendellenes-
ségre, ha a rügyek elfagy-
nak a termés láthatja kárát a 
„kellemes” hőmérsékletnek. 
Az ilyen időben könnyebben 
szaporodnak a vírusok, bak-
tériumok, tehát egészségileg 
sem szerencsés. Emlékszem, 
kisgyermekként azért vár-
tuk a decembert, hogy mi-
előbb mehessünk szánkózni, 
hóembert építeni, sajnos a 
mai gyerekeknek a mikulás 
már nem tud szánon jönni.  
A tüzelővel viszont jobban 
tud spórolni az ember.

Hát mit mondhat az ember, 
az időjárás sosem volt ugyan-
olyan. Manapság nyáron is 
vannak hidegebb napok, 
télen pedig melegebbek. 
Lehet, mire beköszönt a ke-
mény tél, mert szerintem 
be fog, már tavaszi hóna-
pot mutat majd a naptár. Én 
úgy gondolom, hogy amit 
nem tudunk irányítani, ah-
hoz alkalmazkodnunk kell, 
így az időjáráshoz is, ezért 
azt tudom tanácsolni, hogy 
mindenki készüljön fel fával 
rendesen. A szervezetemet is 
nagyban megviseli a hőmér-
séklet ingadozása, a közérze-
tem sem a legjobb.

Örülök, hogy nincs túl hideg, 
mert egyáltalán nem kedve-
lem a mínuszokat. Nagyon 
örülök neki, hogy kevesebb 
a fűtésszámla, és szabadban 
sem kell olyan rétegesen fel-
öltözni. Karácsonykor jó lett 
volna, ha esik a hó, de tavaly 
még márciusban is esett. Sok 
ember viszont azt hiszi, hogy 
rossz idő van kint, ezért keve-
sebben vannak az utcán, pe-
dig addig kellene kiélvezni a 
„szerencsés” időt, amíg tart. 
Gondolom, most mindenki 
a hidegtől fél, később pedig 
majd a hőségtől fognak ret-
tegni. Én nem bánom, hogy 
az időjárás kíméletes velünk.

Csonka 
József

Csonka 
Józsefné

Bak  
Antalné

» O L V A S Ó I  O L D A L

Köszönetnyilvánítás
A Ligeti óvoda Munkáját segítő Alapítvány megköszöni 
felajánlását mindazoknak, akik 2012. évi adójuk 1%-ával 
az alapítvány munkáját támogatták. A felajánlott 194844 
forintot fejlesztő játékok vásárlására fordítottuk.
Köszönettel,  KÉRI JÓZSEFNÉ, A KURATÓRIUM ELNÖKE

Anyakönyvi hírek

Celldömölk
Születés: Mesterházy Attila és Kovács Lilla fia: Attila, 
Horváth Gábor és Vörös Rozália fia: Botond, Novák Tamás és 
Marton Mónika fia: Noel. Halálozás: Horváth János, Györkös 
Péterné szül. Hegedüs Margit, Szakos Sándor, Kovács Laura, 
Gasparics István, Horváth László István, Kovács György, 
Kocsis Ferenc, Marton Lajosné szül. Bosnyák Mária, Vass 
Józsefné szül. Farkas Mária Magdolna, Mike Lajosné szül. 
Hajós Izabella Ida, Hegyi József.

Duka
Halálozás: Nagy Sándor.

Jánosháza
Halálozás: ódor Istvánné szül. Ferenczy Margit Anna.

Kenyeri
Halálozás: Németh Ferenc.

Nagysimonyi
Halálozás: Földi József.

Nemeskocs
Halálozás: Horváth Lajosné szül. Molnár Mária.

Ostffyasszonyfa
Születés: Deák Imre és Nagy Zsuzsanna leánya: Lili Diána, 
Módos Gyula és Horváth Andrea Zsuzsanna leánya: Letícia.

Vönöck
Halálozás: Szakáli Mátyás Gyula.

Hirdetés
A Celldömölk, Szabadság tér 2. társasház közös képviselője-
ként a Városgondnokság tetőcserepet ad el 20 Ft/db áron. 
Érdeklődni a 70/934-3359 telefonszámon lehet. 
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4 kategória, 48 csapat, 122 mérkő-
zés és 357 gól a számszaki jellemzői 
a XXV. Szilveszter Kupa Teremlab-
darúgó Tornának, melyet idén is a 
„VulkánSport” Egyesület szervezett 
a Városi Sportcsarnokban.

A sorozat első napján december 27-én 
az Old Boys kategóriában 8 csapat szállt 
küzdelembe. A tavalyi győztes Litovel 
(Celldömölk) nem tudta megvédeni ti-
tulusát, sőt idén pápai csapatok vitték 
a prímet, a döntőben a Pápa Kertváros 
nyert az Old Boys Pápa ellen. Harmadik 
a korábban többszörös bajnok Csütörtök 
(Celldömölk) lett. 
A második nap a legnépesebb csoporté, 
a felnőtt amatőr kategóriájáé volt, itt 22 
csapat indult. A végső győzelmet a boba-
iak szerezték meg a Szergény legyőzésé-
vel. Harmadik a Komplett Lábcsere, akik 
ha tovább folytatják elkezdett munkáju-

kat legközelebb előrébb is végezhetnek.
A harmadik nap végre meghozta az 
első celldömölki sikert, a hölgyek kate-
góriájában idén is 10 csapat vett részt, 
de amíg tavaly az első és a második 
helyet elvitték a vidékiek (Táplánszent-

kereszt és Kópháza), addig idén házi 
döntő volt az Alsósági Tigrisek és az 
uFC Celldömölk között. A döntő végül is 
egy gólt és a Tigrisek győzelmét hozta. 
A győztes csapat névsora: Somogyi Ale-
xandra, Horváth Anikó, Zsömlye Viktória, 
Farkas Daniella, Szűcs Bernadett, Takács 
Éva, Rosta Viktória, Sztojka Piroska, Tuner 
Zsófia, Tuner Vanda, Varga Dóra. A befe-
jező nap természetesen most is a csúcs-
kategória, a felnőtt profi kategóriájáé 
volt. A tornán 10 csapat vett részt, a dön-
tőt nagy csatában némi meglepetésre a 
Vasi Tallér II. nyerte a szintén celldömölki 
érdekeltségű tavaly is második helyezett 
S.A.P. Autópatika ellen. A győztes csapat 
névsora: Czafit Richárd, Németh Martin, 
Sipos Bálint, Major Norbert, Csák Ben-
jámin, Hajnal Gábor, Bíró András, Szabó 
Levente, Cserna Róbert, Csepregi András.
  »DOTTO

Jubileum a Szilveszter Kupán

December 23-án rendezték meg 
Szombathelyen a Vas Népe hagyo-
mányos díjátadó ünnepségét, ahol a 
2013-as év legjobb sportolóit, edző-
it köszöntötték. Az év legjobb csapa-
tának díját a sorozatban negyedszer 
bajnok Celldömölki VSE-Swietelsky 
Wewalka asztaliteniszezői kapták. 

Több mint négy évtizedes hagyomány 
már, hogy az adott év lezárásaként a 
Vas Népe szervezésében a legered-
ményesebb vasi sportembereket kö-
szöntik Szombathelyen. Tizenkét éve 
egy héttagú kuratórium választja 
meg a férfi, női, csapat és edzői ka-
tegória legjobbjainak díjazottjait, de 
meghívást kapnak a legjobb eredmé-
nyeket elért utánpótláskorú sportolók is. 
A Celldömölki VSE-Swietelsky Wewalka 
asztaliteniszezői ismét a dobogó legfelső 
fokára állhattak fel. Fazekas Péter – aki 
nem mellékesen a TOP 12 bajnokságot is 
(ami a magyar bajnokság után a második 

legrangosabb verseny) megnyerte 2013-
ban – összességében pozitívan értékelte 
a csapat eddigi teljesítményét. Klampár 
Tibor vezető edző is reménykedve várja 

a szezon folytatását, hiszen a csapat leg-
utóbb hazaiban döntetlent játszott, így 
holtversenyben első helyen állnak a pé-
csiekkel, de reményeik szerint ezt sikerül 
javítaniuk a tavasszal. A szuperligában 
bejutottak az elődöntőbe, és nagy esély-
lyel pályáznak a döntőre is. 
A 2013-as év legjobb Vas megyei férfi 
sportolójának Pars Krisztiánt, a Dobó SE 
világbajnoki ezüstérmes kalapácsvetőjét, 
illetve a nem olimpiai sportágban Dancsó 
Zoltánt, a light-contact szabályrendszer-
ben, 89 kg-ban világbajnoki ezüstérmet 
szerző kick-boxost választotta a kurató-
rium. Az év edzője Németh Zsolt (Pars 
edzője) illetve Koszogovits Mihály (Dan-
csó mestere) lett. A csapatoknál második 
helyen végzett a Répcelaki SE tekecsa-
pata, harmadik helyre szorult a szom-
bathelyi Haladás labdarúgó-együttese. 
A dobogó első helyén álló Celldömölki 
VSE-Swietelsky Wewalka asztalitenisze-
zőinek ezúton is gratulálunk és további 
eredményes küzdelmet kívánunk! »B-VZS

Ismét a celli pingpongosok lettek a legjobbak

CVSE KSZ – Szembeszél (Szombathely) 
36-24 (6-5, 8-10, 15-4, 7-5)
Szombathely városi-városkörnyéki ko-
sárlabda-bajnokság 11. forduló pótlása
Vezette: Bognár, Németh L.
CVSE KSZ: Szabó 2, GAÁL 14/6, ORBÁN 
1, Hérincs 5, Németh-. 
Csere: Lang Z. 3/3, Lang S. -, Rozmán 
4, Esztergályos -, Csói 7. 

Játékos-edző: Csói Gábor.
Edző: Mindkét csapat nagyon idegesen 
játszott. Egyrészt a tét miatt, hiszen a 
rájátszást jelentő helyekért küzd a két 
gárda, másrészt a játékvezetői páros 
ténykedése is borzolta az idegeket.  
Félidő után nekünk sikerült jobban 
megnyugodni, így nehezen, de meg-
nyertük a rangadót.

Nehezen, de megnyertük a rangadót

Nyertesünk

Előző lapszámunk játékának nyer-
tese: Anczuberger István, 9500 
Celldömölk, Sági utca 9. 4/18. Nye-
reményét átveheti a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár re-
cepcióján. Gratulálunk!

homlok zsolt gratulál a csapat győzelméhez
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» S P O R T

Legutóbbi lapszámunkban a felnőtt csapat 
teljesítményét vizsgáltuk a tabellán elért 
helyezés tükrében, most az utánpótláson 
a sor. Az idei bajnoki kiírásban változtak a 
korhatársávok, most a közvetlen utánpót-
lás az u21-es évfolyamban versenyezhet. 
A mezőny 15 csapatból áll, a Haladás ki-
vételével megegyezik a felnőtt bajnokság 
mezőnyével, mérkőzéseiket megegyező 
sorsolással a felnőtt meccsek előtt játsz-
szák. Félidei teljesítménye alapján pont-
vesztés nélkül a Sárvár áll az élen, hat 
ponttal a második Celldömölk és tíz pont-
tal a tavalyi bajnok Szentgotthárd előtt. 
A negyedik helyezett Vasvár további öt 
ponttal van lemaradva, így valószínűsíthe-
tő, hogy a jelenlegi dobogósok megőrzik 
a szezon végére is helyüket a dobogón. 
Hogy milyen sorrendben, az már más 
kérdés, de a Sárvárt nehéz lesz utolérni, 
főleg, ha a tavaszi második fordulóban 
hazai pályán nem sikerül győznünk el-
lenük. Ha igen, felcsillanhat a remény. 
Egyébként általánosan jellemző, hogy a 
csapatok nem tudják feltölteni keretüket 
olyan játékosokkal, akik a korosztály felső 
határánál lennének. Cellben is a játékosok 
zöme az 1995–96-os korosztályokból ke-
rül ki, de jó néhányan még ennél is fiata-
labbak. A celliek 14 meccsből 12-t nyertek 
meg, kikaptunk Sárváron és kellemetlen 

emlékként Szentgotthárdon. Sajnos ezen 
a fontos meccsen olyan szűk kerettel vol-
tunk, hogy cserelehetőség nélkül kellett 
játszani, ráadásul a 60. perctől emberhát-
rányban is játszottunk. Mindkét riválisunk 
tehát tavasszal idelátogat, és ahogy a 
felnőtt csapat, úgy a fiatalok is pontvesz-
tés nélkül hozták le a hazai találkozókat 
eddig. A két legnagyobb gólkülönbségű 
győzelem is itt született, a Kemenesma-
gasinak 14-et, a Vépnek 21-et rúgtunk. 
A góllövő lista élén holtversenyben Lőrincz 
Gábor áll 19 góllal, ugyanezen a listán 
Hajas Máté 14 góllal a nyolcadik, Gersey 
Bence 11 góllal a 11–14. helyen áll. 
Az u18 a következő korosztály, itt a me-
gyei bajnokság két részre bontva zajlik. 
A celliek az északi csoportban játszanak, 
jelenleg a 11 csapatos bajnokságban a 
második helyen állva. ugyanannyi pon-
tunk van, mint az első Sárvárnak, eggyel 
több, mint a harmadik Répcelaknak. A ne-
gyedik helyezett Jánosháza már hat pont-
tal van lemaradva a dobogótól, úgyhogy 
itt sem nagy merészség megjósolni, hogy 
maradnak a jelenlegi dobogós csapatok 
valószínűleg az év végére is a dobogón, 
de itt még bárki befuthat a rész-aranyé-
remre, hiszen az esetleges bajnoki címért, 
majd a déli csoport bajnokával is meg kell 
küzdeni. A lejátszott tíz meccsből nyolcat 

megnyertünk, egy döntetlen a Sárvár el-
len hazai pályán és egy vereség a Répce-
lak ellen idegenben a mérleg. Legnagyobb 
arányú győzelmünket az uraiújfalu ellen 
értük el (23-1). A csapat zömét itt is a le-
hetségesnél fiatalabb játékosok alkotják, 
jellemzően az 1997–98-ban születettek. 
A góllövő lista harmadik helyén az egy 
kategóriával feljebb is vitézkedő Hajas 
Máté áll 25 góllal, ugyanitt Szép Dániel 
15 góljával a 7-8., Horváth Márk pedig 10 
góljával a 13-15. 
Az U15 hasonlóan egy két csoportba 
szedett bajnokságban játszik, szintén az 
északi csoportban. 12 csapat alkotja a me-
zőnyt, felülről kilóg a Kőszeg, őket követi 
a Haladás, majd a harmadik-negyedik he-
lyen a Sárvár és a szombathelyi Grundball, 
majd egy ponttal lemaradva a Celldömölk 
és még eggyel a Jánosháza. Elsősorban 
a harmadik helyre négy együttes (köz-
tük a Cell) is joggal pályázhat tehát, de 
nincs messze a második hely lehetősége 
sem. Kimagasló meccsünk volt az ezt az 
egy vereséget elszenvedő Kőszeg hazai 
pályán való legyőzése (8-7), ráadásul há-
romgólos hátrányból fordítva. Az u15 a li-
geti műfüvesen játssza a meccseket nyolc 
mezőnyjátékossal, a csapat gerincét a 
2000-es évfolyam adja. A csapat legjobb 
góllövője Pázsi Máté 31 góllal a 3-4. he-
lyen áll az összesítésben, Péter Dávid 30 
góllal az ötödik, Kovács Gilbert pedig 18 
góllal a 14-15.  »DOTTO

Hogy is volt, hogy is lesz, fiatalok

BABAMASSZÁZS TANFOLYAM 
SZÜLŐKNEK CELLDÖMÖLKÖN

Helyszín: Kemenesaljai Művelődési 
Központ.
Minimális létszám: 2 fő.
Igény esetén otthoni babamasszázs 
oktatásra is van lehetőség.

A tanfolyam 5 foglalkozásból áll, ahol 
elsajátíthatod a babamasszázs lépéseit.

2-7 hónapos babákkal  lehet jelent-
kezni.

Részvételi díj: 4000 Ft/5 alkalom.
Jelentkezni: a 06 70/319-0272 tele-
fonszámon 16 óra után.

Babamasszázs-oktató: Balázsné Né-
meth Margit védőnő

Köszönetnyilvánítás
Szülői összefogással, Vravuska 
Gyula vállalkozó támogatásával, 
galériával gazdagodott csopor-
tunk. A gyermekek örömmel 
vették birtokukba. Ezúton sze-
retnénk megköszönni mindenki 
segítségét.  

A Vackor csoport 
gyermekei, óvónői és dajkája
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 
 
Celldömölk Város Önkormányzatának polgármestere pályázatot hirdet az 
önkormányzat tulajdonában lévő alábbi költségelven megállapított lakbérű lakás 
bérbeadására: 

Celldömölk, Sági u. 1/B. III. emelet 3. 
 
A lakás jellemzői:  2 szobás, összkomfortos, távhős. 
Területe:   57 m2.  
Bérleti díja:   28.842 Ft/hó. 
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében 
évente emelheti. 
A lakás megtekinthető: 2014. január 20-tól 
telefonon történő előzetes egyeztetés alapján  
hétfő–csütörtök 8-16, péntek 8-12 óráig 
Pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 30., csütörtök 10 óráig. 
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.  
Pályázati adatlap átvehető a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelőjénél. 
A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás 
pontos címét. A beérkezett pályázatok felbontására 2014. január 30-án 11 órakor 
kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében. 
A bérleti jogot az nyeri el, aki több havi bérleti díj előre történő 
megfizetését tudja vállalni. Több azonos összegű ajánlat esetén az ajánlattevők 
között licitet tartunk a borítékbontást követően. 
Ezen felül a bérleti szerződés megkötésekor a leendő bérlő köteles 2 havi 
lakbérnek megfelelő összeget óvadék címén befizetni.  
A bérbeadás időtartama: határozott időre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti  
szerződés köthető a lakásra.  
Szerződéskötés és bérbeadás várható időpontja: 2014. február 1. 
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal vagyonkezelőjénél, 
(Celldömölk, Városháza tér 1. 104-es szoba) illetve a 95/525-813-as vagy a 
70/451-5936-os telefonon kapható.  

SULIVÁRÓ 
a VÁROSI ÁLTALÁNOS 

ISKOLÁBAN 
                                                                      

 
2. foglalkozás 
Időpont: 2014. január 18. (szombat) 10 óra                                                                                                                                                                                                      
Helye: József Attila úti épület  
Téma: A tél örömei 
 
 
 
3.  foglalkozás 
Időpont: 2014. február 8. (szombat) 10 óra                                                                                                                                                                                                      
Helye: főépület aula 
Téma: Gazdag Erzsi versmondó verseny 

 
 

SZERETETTEL VÁRJUK A LEENDŐ ELSŐSÖKET 
ÉS SZÜLEIKET: 
 

TANÍTÓ NÉNIK 
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Vulkán Gyógy-és Élményfürdő Kft. 
Celldömölk, Sport u. 8. , tel.: 95/525-070 

www.vulkanfurdo.hu 
www.facebook.com/vulkanfurodo 

Vegye igénybe a fürdő egyéb szolgáltatásait! 

CILI kozmetika 
Bejelentkezés telefonon:  
Tel.: +36 (30) 219-3988 

 

KATA nails kk

NÓRA fodrászat 

Bejelentkezés telefonon:  
Tel.: +36 (20) 556-2736 

Bejelentkezés telefonon: 
Tel.: +36 (30) 374-4304  

ANITA BÜFÉ ÉS SZOLÁRIUM 

Bejelentkezés a szoláriumba telefonon,  
vagy a helyszínen: 

Tel: +36 (20) 913-2240 

ÜZLET, CELLDÖMÖLK SÁGI u. 41.: 06/70/410-9337
TELPHELY (KÖCSK): 06/70/410-9336
06-70/372-9441,  06/70/410-9338

ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)

www.elektrodiszkont.bolt.hu

• Laptop táskák: 10” 3000 Ft, 16” 3000 Ft • Számítógéphez: 
egér + egérpad: 1200 Ft; Hangfal: 2.1-es 6000 Ft; 

2.0: 2200–2500 Ft; Kártyaolvasó: 800 Ft; 
• Fülhallgatók: 1500 Ft; • Fejhallgatók: 1800 Ft; 
• Akciós mp3-ak!; • Headsetek már 1500 Ft-tól; 

• Kamera táskák: 3000 Ft-tól; • Hátizsákok 16”: 4000 Ft-tól; 
• Fényképtokok 4”: 1000 Ft-tól; • LCD és LED TV-k, fényképe-
zőgépek, egyéb híradástechnikai berendezések karácsonyi 
akciós áron! • LCD és LED TV fali konzol tartók: 2500 Ft-tól; 
• Kombinált hűtők, Fagyasztók, Mosógépek, Mosogatógé-
pek, Szárítógépek; • Grillsütők, turmixgépek, tojásfőzők, 

kenyérsütők, vízforralók, húsdarálók, aszalók; • Hajsimítók, 
Hajszárítók; • Porszívók; • Olajradiátorok

Megrendelőinknek köszönjük 
a megtisztelő bizalmukat 
az elmúlt 2013–as évben!

                                                                                                     
A jelenlegi 2014-es évben is 

szeretettel várjuk kedves 
megrendeléseiket!
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