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és boldog új évet!
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ELEKTRO DISZKONT

Celldömölk, Sági u. 41. (Tesco mellett)
www.elektrodiszkont.bolt.hu

A Bakó-Trex Kft. vezetősége
áldott békés karácsonyi
ünnepeket kíván az összes
munkatársának, Celldömölk
város és a környező
települések lakosságának!
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Karácsonyi akciók az Elektro Diszkontban!
Jöjjön el hozzánk és saját szemével
győződjön meg karácsonyi akcióinkról!
Hihetetlen kedvezmények! Szuper árak!
Akciós árainkkal szeretnénk az Önök karácsonyát szebbé, emlékezetessé, meghitté
tenni! Kellemes ünnepeket és boldog újévet
kívánunk minden kedves vásárlónknak!

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

2014.12.17. 18:05:12

Új Kemenesalja » 2014. 12. 19.

»KÖZÉLET

Két gyertyaláng jelzi a karácsony közeledtét
December 7-én elérkezett advent második
vasárnapja. Habár a város főtere ünnepi
díszbe öltözött, a hideg időjárás és a szakadó eső ezúttal a művelődési ház falai közé

szorította a hagyományos gyertyagyújtó
ünnepséget. A lakosok kedvét azonban
ez sem szegte, rengeteg érdeklődője
akadt az ünnepi műsoroknak. Az adventi

köszöntőt ezúttal Pálné Horváth Mária, a
KMKK igazgatója mondta: „A kicsiknek az
édesség, a gyümölcs, a játék az ajándék,
nekünk felnőtteknek pedig a gyermekek
csillogó szeme, kacagása, öröme. Legyen
ez a mai nap, ez a mai együttlét is ajándék” – buzdította a jelenlévőket a karácsonyi készülődésre az igazgató. Beszéde
után Bali Tibor katolikus plébános és Rácz
Dénes evangélikus lelkész tartottak ünnepi igehirdetést, majd az egyházak képviselői Marics Sándor Györgynével, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület elnökével
közösen meggyújtották az adventi koszorú
második gyertyáját. A gyertyagyújtást követően a Tücsök Bábcsoport és az Energy
Dance Sporttánc Egyesület táncosai adták
elő karácsonyi produkcióikat. A fellépők
után a gyerekek nagy örömére a Mikulás is
megérkezett az ünnepségre. A legbátrabbak egy-egy verssel, dallal köszöntötték a
nagyszakállú télapót, amiért jutalom is járt
a kicsiknek. Az előadások után természetesen minden jelenlévőnek jutott egy kis
édesség a Mikulás puttonyából. Miközben
a legkisebbek Radányi Károly kíséretében
énekeltek télapóváró dalokat, az idősebbeknek a szervezők ezúttal is gondoskod»NN
tak süteményről és meleg teáról.

Örömvasárnap alkalmából lobbant fel a harmadik gyertyaláng

Elérkezett advent harmadik vasárnapja,
ebből az alkalomból a harmadik gyertya
is meggyulladt a Szentháromság téri óriáskoszorún. December 13-án nagy volt az
érdeklődés a hagyományos gyertyagyújtó
ünnepség iránt, ezúttal az időjárás is kegyes
volt a közönséghez. Az ünnepi műsort az
Ádám Jenő Zeneiskola tanárainak harangjátéka nyitotta, akik hangszereiken klasszikus
karácsonyi dallamokat idéztek. A közös zenélést követően Fehér László polgármester
mondott köszöntőt az egybegyűlteknek.
„Az advent, a karácsony maga a várakozás,
a szeretet” – osztotta meg ünnepi gondolatait a polgármester. „Ilyenkor felidézzük a
legszebb pillanatokat, és minden szépségét,
jóságát elraktározzuk lelkünkben, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező új év
napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik
emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy
mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak,

akik fontosak számunkra.” A polgármester
köszöntőjét a történelmi egyházak képviselőinek ünnepi igehirdetése követte. Dr. Koltai Jenő katolikus plébános, Németh Tamás
református és Kerekes Csaba evangélikus
lelkész az öröm vasárnapjáról tartottak prédikációt, amellyel a megváltó eljövetelének
közelségét ünneplik, majd a polgármesterrel közösen gyújtották meg az adventi
koszorú egyetlen rózsaszín gyertyáját. A
harmadik adventi láng fellobbanása után a

Celldömölki Városi Általános Iskola igazgatója, Danka Adél mondta el ünnepi köszöntőjét, majd a műsor a Városi Általános Iskola
diákjainak verses-zenés előadásával folytatódott, amelyben a tanulók betlehemjátékkal és gyertyafényes tánccal kedveskedtek
a közönségnek. A programokat a Berzsenyi
Táncszínház produkciója zárta, majd a műsorokat követően a szervezők a téren felállított bódéknál ismét étellel és meleg itallal
fogadták a járókelőket.
»NNÓRA

Békés, örömteli karácsonyt és sikerekben gazdag,
boldog új esztendőt kívánok
Celldömölk minden lakójának
városunk önkormányzata nevében.
Fehér László polgármester
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Leköszön a Népjóléti Szolgálat igazgatója
Kedves kollégák, barátok, ismerősök, szolgáltatásainkat igénybe
vevők! Több mint 41
év közszolgálat után
úgy döntöttem, hogy
a szolgálat terhét leteszem vállamról, s ez év
december 30-án nyugdíjba vonulok. Ez a
41 év számomra sok lehetőséget kínált:
megismerkedtem az egészségügy és szociális szakma szépségeivel, nehézségeivel korábbi munkahelyemen az intaházai
Pszichiátriai Rehabilitációs Intézetben és a
Népjóléti Szolgálatnál. Alkalmam volt arra,
hogy számos elképzelést, tervet megvalósítsak, s ezen célkitűzésekhez sikerült
jó munkatársakra, támogatókra lelnem.
Ezek az elképzelések mind azt szolgálták,
hogy megvalósuljon egy komplex szociális, gyermekjóléti intézményrendszer,

mely rászoruló embertársainkat szolgálja.
Ugyanakkor vitathatatlan az is, hogy ez az
út nem volt mindig csak eredményekkel,
sikerekkel kikövezve. Találkoztam külső
– objektívnek nevezhető – gátakkal, de
olyan emberekkel is, akik a céljaimmal,
céljainkkal nem értettek egyet, s akadályokat gördítettek nemcsak elém, hanem
az intézmény elé is. Most azonban ezt is
megköszönöm, hiszen úgy gondolom,
hogy a nehézségekkel, az emberi gyarlóságokkal való küzdelem nemesíti az embert, személyiségében erősíti őt. Hiszem,
hogy én is hasznomra fordítottam a rossz
tapasztalatokat, s ezek nem megkeserítettek, hanem újabb erőfeszítésre késztettek.
Tudom, hogy az intézményünkben kialakult munkatársi, vezetői csapat képes arra,
hogy a kiépített utat végigjárja, új utakat
keressen és azokat az utódok számára is
járhatóvá tegye. Ehhez egy jó csapatve-

zetőre van szükség, akit én hitem szerint
megtaláltam, s bízom abban, hogy választásommal a fenntartó és a gesztorönkormányzat is egyetért.
Nyugdíjba vonulásom alkalmából szeretném megköszönni minden munkatársnak, szakmai partnernek, a támogató
intézményfenntartóknak a Népjóléti Szolgálatnál az elmúlt 28 évben közösen elért sikereket, a közös munkát, melynek
folytatásához Önöknek jó egészséget, kitartást és sok erőt kívánok. Kívánom azt
is, hogy segítségre szoruló embertársaink
a jövőben is megkaphassák a Népjóléti
Szolgálattól mindazt a segítséget, szolgáltatást, amire szükségük van, s melyek
jelenleg rendelkezésükre állnak. Abraham
Lincoln szavaival szeretném biztatni Önöket és saját magamat is:
„A legvégén nem az fog számítani,
hogy mennyi év volt életedben,
hanem hogy mennyi élet volt éveidben.”
Celldömölk, 2014 decembere
»CSIZMAZIÁNÉ HUBERT MÁRIA

Fórumot tartottak az 1. sz. választókerület lakóinak

December 10-én lakossági fórumot tartott
az 1. számú választókerület képviselője,
Benkőné Remport Lilla. A fórumon a kép-

viselőn kívül részt vett Fehér László polgármester, Lengyel László alpolgármester
és Bakó István, a Városgondnokság igazgatója. A közmeghallgatást nagy érdeklődés kísérte, sokan jelentek meg, hogy
személyesen számoljanak be a körzetet
érintő legégetőbb problémákról. „Elsősorban Pityervár elhanyagoltsága merült fel
fő problémaként, emellett szó esett még
a társasházak vízdíjkérdéséről, az elöregedett fák jelentette veszélyről, valamint a
hulladékkezeléssel és gyűjtéssel kapcsolatos visszaélésekről is” – foglalta össze a
fórumon elhangzott problémákat a képvi-

Emléktáblát avattak Kemenesmihályfán

December 6-án Kovács Imre lelkész tiszteletére avattak emléktáblát a kemenesmihályfai evangélikus templomban. Az
esemény délután kettő órakor ünnepélyes
istentisztelettel vette kezdetét. A szertartáson Rostáné Piri Magda esperes mondott
prédikációt, aki beszédében az életigenlésre buzdította a gyülekezetet. Példaként

állította az egybegyűltek elé Kovács Imre
lelkészt, aki négy évvel ezelőtt betegségben hunyt el. Az esperes kiemelte: Imre
atyának nem csak élete és munkássága
volt keresztény tanúságtétel, de betegségének elfogadása is példaértékű hitről tett
bizonyságot. A prédikáció után Kovács Imre
felesége, Kovácsné Tóth Márta mondott köszönetet az evangélikus egyházközség és
a gyülekezet tagjainak, akiknek közreműködésével az emléktábla megvalósulhatott. Az istentisztelet után az egybegyűltek
a templom falához vonultak, ahol a lelkész
60. születésnapjának tiszteletére leleplezték a nevét viselő táblát. Az avatás után
a helyi és a környező egyházközségek képviselői valamint a család tagjai koszorúval
tisztelegtek Kovács Imre emléke előtt. »NN

selő. A város vezetői a lakosság meghallgatása után reagáltak is felvetett kérdésekre.
Az egybegyűltek tájékoztatást kaptak
például arról, hogy a társasházak ki nem
számlázott vízdíjaival kapcsolatban jelenleg is folyamatban vannak a tárgyalások
a Vasivíz Zrt.-vel, valamint ígéretet kaptak
arra, hogy a körzet útjainak és járdáinak
állapota felül lesz vizsgálva, és lehetőség
szerint a helyrehozataluk is meg fog történni a jövőben. A fórum végén Benkőné
Remport Lilla buzdította a jelenlévőket,
hogy problémáikkal a későbbiekben is bártan forduljanak a képviselők felé.
»NN

Tájékoztató
Ezúton értesítjük a hatosztályos gimnáziumi képzés iránt érdeklődő diákokat és szüleiket, hogy iskolánkban
ismerkedő–előkészítő jellegű foglalkozásokat tartunk. A foglalkozások keretében magyar, matematika, angol és
német órák lesznek. Első alkalommal
2015. január 9-én, pénteken 14 órakor várjuk a hatodik osztályos diákokat a gimnáziumban. A képzésre való
jelentkezés hivatalos határideje 2015.
február 14. Jelentkezési lap kérhető
az iskola titkárságán, valamint letölthető az intézmény honlapjáról: www.
berzsenyicell.hu vagy a www.oktatas.
hu honlapról.
»SIPOS TIBOR IGAZGATÓ
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»MÚLT–IDÉZÔ

Régi épületeink II.
Ismét befejeződött egy régi épület felújítása a Király János utca végén. Városunk nem bővelkedett építészetileg
kiemelkedő épületekben, a második
világháború okozta károk után még
kevesebb maradt. Ezért is fontos egyegy régi, városképileg értékes épület
felújítása és főként használatba vétele.
Ezúttal nem házakról, hanem a benne
élő családokról tegyünk említést, mert
ugyan érdekes a személyhez kötött
háznév, látni kell a város vagy a korábbi község, közösség érdekében végzett
munkát is, hogyan járultak hozzá a fejlődéshez. II. József 1787-ben feloszlatja a
bencés rendet, következésképpen a búcsúsok elmaradása érzékenyen érintette
a kereskedőket. Hozzá kapcsolható a nemesdömölki evangélikus gyülekezetbe
tagozódó környékbeli gyülekezetek önállósodása 1781 után. Addig csak itt gyakorolhatták hitüket. Tömegek maradtak
el. Elődeink Joachim József irányításával
kiharcolták a vásártartási szabadalmat,
köré szerveződött a piacközponti szerep,
hozzájárult a csak itt előforduló iparosok,
kereskedők számának növekedéséhez,
bővült a máig érvényes vonzáskörzet.
A fejlődés szempontjából olyan fontos
elemhez hasonlítható, mint később a
vasút kiépülése.

AZ ARATÓ-HÁZ EREDETI ÁLLAPOTÁBAN

A most felújított Brunner-, vagy ahogy
ma mondják: Arató-házban élők három
nemzedéke kapcsolható Cellhez. Az első
ismert családfő Brunner György, akit
vendégfogadósként és kalmárként említenek a források. Tulajdonában volt a
Korona vendéglő, amit emeletesre építtet, hozzájárul a felvirágoztatásához. A
19. század első felében – közelebbről, a
reformkorban kibontakozó fejlődés előmozdításában – jelentős szerepe van Széchenyi Istvánnak. Nyugati tapasztalatai
alapján írta és hangoztatta: tőke és hitel
nélkül nincs fejlődés. Tudták ezt elődeink
is. Mivel a hitelt nyújtó pénzintézetek távol, nagyvárosokban alakultak, nehezen
hozzáférhetőek, ezért a celli polgárok,
néhány mezőgazdász 1844-ben egy zártkörű takarékpénztárat hoznak létre kísérletként. Élén egy 12 tagú vezetőség áll,
igazgató: Brunner György. A befizetések
és pénzfelvételek hetente szombaton

voltak. Az elmúlt tíz év értékelésekor
60 tag 190 részvénnyel szerepel. Mivel
a működést nagyon eredményesnek
tartották, úgy döntöttek, megemelik az
alaptőkét, a heti befizetéseket megduplázzák. 1861-ben a Helytartó Tanács felméri a különböző egyesületeket, köztük
a takarékpénztárakat is. A kimutatást:
Brunner György polgármester írja alá.
Ekkor már 511 tagot tartanak nyilván,
több megyéből érkező taggal, megnőtt
a zsidók aránya. A most felújított Brunner, vagy ahogy ma emlegetik: Arató-ház
nagysága kifejezi a tulajdonos vagyoni helyzetét, de szüksége is volt ekkora
házra a népes családnak.
A család második nemzedékéhez tartozó Brunner Alajos 1848. március 25-én
kötött jegyváltási szerződésben vállalja: 2000 pengőt, a menyasszony 1000
pengőt hoz a házasságba. Az első házasságból hat fiú, a második házasságból egy fiú és nyolcadiknak egy leány
született. Az apa halála után 1885-ben
felvett hagyatéki jegyzőkönyv szerint a
vagyon készpénzben, kötvényben, ingó
és ingatlan: 33.496.50 forintot tett ki. Jól
sáfárkodott. Az özvegy az első házasságból származó hat fiúgyermeket kifizette.
A nyolcadiknak született leány 13 éves
korában meghalt. Ferenc lett az örökös.
Feleségét, aki 98 évet élt, és leányukat,
aki dr. Arató Géza felesége lett, az idősebb korosztály jól ismerhette.
»KÁLDOS GYULA

Gyémántdiplomát kapott Lenner József Új babaház Mikulásra
2014. október 28-án az ELTE Állam és
Jogtudományi Karán rendezett diplomaosztó ünnepélyen az egyetem
szenátusa gyémántdiplomát adományozott Lenner József nyugalmazott
középiskolai tanárnak. Az Aula Magnában megtartott eseményre azokat
az öregdiákokat hívták meg, akik 60,
65, illetve 70 éve végeztek az egyetemen.
Lenner József 1954-ben földrajz-történelem szakos középiskolai tanárként
kapott diplomát. A hazai tudományos
élet kiváló professzorai tanították a
hallgatókat a tanári mesterségre, többek között Bulla Béla, Mendöl Tibor,
Láng Sándor. A csoporttársai közül szinte mindenki a tanári pályán helyezkedett el, és onnan is ment nyugdíjba.
Lenner József is hű maradt a pedagógusi hivatáshoz. Az egyetem elvégzése
után Celldömölkre került a gimnáziumba, ahol akkor a Jónás Márton igazgató
úr vezetésével formálódó tantestület

tagja lett. Dolgozott a Fiúdiákotthon
nevelő tanáraként, majd 1976-tól
nyugdíjba vonulásáig a Berzsenyi Dániel Gimnázium igazgatóhelyettese volt.
A tudományt népszerűsítő, színes és
izgalmas földrajzóráin és a tanulmányi
kirándulásokon sok-sok tanulóval szerettette meg tantárgyát. Osztályfőnökként figyelemmel kísérte és kíséri ma is
diákjai életének alakulását. A Tanár úr
talán arra a legbüszkébb, hogy mindkét fia földrajz szakos tanárként vitte
tovább a mesterségét.

December 5-én nem csak a Mikulás érkezett ajándékokkal az Alsósági Óvodába, de
a szakközépiskola tanárainak és diákjainak
közreműködésével egy új babaházzal is
bővült a tagóvoda Búzavirág csoportjának
játékkészlete. A többszintes, bútorokkal is
berendezett babaházat az iskola bútorasztalos és női szabó tanulói készítették Németh Judit, Horváth János és Enyingi Áron
segítségével, a kicsik legnagyobb örömére.
A pénteki hivatalos átadót követően a csoport tagjai lelkesen vették birtokba az új
játékot.
»NÉMETH NÓRA
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Karácsonyi ajánlatunk:
Rama kocka
sütőmargarin
250g

199 Ft

796 Ft/kg

Porcukor 500g *
* a kép csak illusztráció

119 Ft

238 Ft/kg

Pompadour
gyöngyöző bor
(édes, félédes)
0,75l

499 Ft

665 Ft/l

Riska Séf Tejföl
20% (vödrös)
850g

449 Ft

Pető Savanyú
káposzta 1kg
(zacskós)

199 Ft
BackMit Dió-,
Máktöltelék
250g

389 Ft

1556 Ft/kg

528 Ft/kg

Az akció 2014. 12. 31-ig érvényes.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog

9500 Celldömölk, Kodály Zoltán u. 7.
új esztendőt kívánunk kedves
Telefonszám: 95/423-002
vásárlóinknak!
E-mail cím: celldomolk@zpluszd.hu
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7-18, Szombat: 7-14, Vasárnap: 7-12
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»IN MEMORIAM

Limpár József (1940–2014)
Limpár József 1940ben Jánosházán született. 1958-tól az
Autóközlekedési Vállalatnál
dolgozott,
kezdetben
Pápán,
majd 1966-ban áthelyezéssel kinevezték
a celldömölki kirendeltség vezetőjének.
1973–1979. január 6-a között a Celldömölki Nagyközségi Közös Tanács elnökeként a városközpont új arculatának
kialakítása volt a fő feladata. 1979. január 6-tól 1990-ig Celldömölk Város Ta-

nácsa elnökhelyettese, s e pozíciójában
is a városüzemeltetést és a városfejlesztést irányította. 1990 után az intaházi Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet,
1995-től a celldömölki Kemenesaljai
Egyesített Kórház gazdasági igazgatója
volt. Nagy érdemei voltak a kórházrekonstrukció megvalósításában, a kórház
technikai és műszaki fejlesztésében, a
megfelelő színvonalú műtőblokk, sebészeti és szülészet-nőgyógyászati osztály
kialakításában, a korszerű konyha és
ebédlő megépítésében.
1994-től a Vas Megyei Közgyűlésben

In memoriam Limpár József
Tisztelt gyászoló család, barátok, tisztelők! Tisztelt gyülekezet!
Kegyelettel és fájdalmas emlékezéssel gyűltünk ma itt össze, hogy végső
búcsút vegyünk Limpár Józseftől, Jóska
bácsitól. Mélyen megrendülve, szomorúan, a gyászoló családdal, rokonokkal
együtt érezve itt állunk koporsója mellett. Váratlanul és hirtelen hagyott itt
bennünket.
Most örök búcsút mondunk. Búcsúzunk
a szerető férjtől, apától, nagyapától. A
nemes lelkű embertől, baráttól. A képzett szakembertől, közéleti szereplőtől,
a szárnyaló szellemű, mindig tenni akaró vezetőtől. Itt nyugszik egy szerető
szív, kitől most örökre búcsút veszünk.
Mindannyian, akiket ő szeretett, akik őt
szerették.
Jóska bácsi 1940-ben Jánosházán született, de egész élete és munkássága
városunkhoz, Celldömölkhöz köti őt.
Fiatalemberként az Autóközlekedési
Vállalatnál dolgozott különböző munkakörökben, és már akkor élénk érdeklődéssel fordult a közügyek felé.
Tanácstag volt, majd 1973-tól hat éven
át a nagyközségi közös tanács elnöke,
később, egészen 1990-ig a városi tanács elnökhelyetteseként dolgozott. Az
intaházi rehabilitációs intézet, majd a
celldömölki kórház gazdasági igazgatójaként nagy érdemei voltak az egészségügyi intézmény megmaradásában,
folyamatos fejlődésében. Városunkon
kívül megyénk közéletében is aktív szerepet vállalt, több cikluson át tevékenykedett megyei képviselőként.
Egész életében hű maradt a családi neveltetésből hozott erkölcsi, emberi értékekhez: a tisztesség, az egyenesség, a
munka szeretete, a következetesség, az

elvei melletti kiállás jellemezte egész
életútját.
Tisztelt gyászoló közösség! Koporsója
mellett állva gondolatok, emlékek kavarognak bennem. Városunkban élő fiatalemberként már a szüleimtől is azt
hallottam, hogy Jóska bácsi mennyit
dolgozott a város fejlesztéséért. Látható
nyoma volt annak az akaratnak, hogy
szolgálja a közösséget. Vezetésével alakult át a település központja, épültek új
lakótelepek, üzemek, intézmények, városiasodott Celldömölk. Önkormányzati
képviselőként, majd polgármesterként
együtt dolgozva vele, mindezt közelről megtapasztalhattam. Ha szükséges
volt, tanáccsal látott el, ha kellett, biztatott, és mindenkor a jobbítás szándékával adta át tapasztalatait nekem,
mindannyiunknak. Példaképünkké válhatott.
Bár az utóbbi néhány évben a város
irányításában nem vállalt aktív szerepet, hosszas beszélgetéseink alkalmat
adtak arra, hogy megossza gondolatait velem. Baloldali érzülete elkísérte
egész életében. Utolsó találkozásunk
is, a közelmúltban, pártalapszervezetünk taggyűléséhez kötődik. Jóska bácsi
akkor is az élet értékeire figyelmeztetett, lelkünkre kötötte, hogy vigyázzunk
magunkra, az egészségünkre. Életében
számtalan kitüntetést, elismerést kapott a munkájáért. De semmi sem jelentett számára annyit, mint a körülötte
élők szeretete.
Legfőképpen családjának szeretete. Feleségével két gyermeket neveltek fel.
Leányuk és fiuk három unokával ajándékozták meg őket. Ha valami felülmúlta a közélet iránti elkötelezettségét, a
tenni akarást a közösségért, az nem volt

az MSZP Kemenesaljai Szervezete támogatásával lett képviselő. Megyei
képviselőként vezette az egészségügyi
bizottságot, tagja volt a megyei kórháznak gazdasági segítséget nyújtó Markusovszky-kuratóriumnak, a stratégiai
döntéseket hozó kórházirányító konzultatív tanácsnak. 1998-ban és 2002-ben
is megmérettette magát, és bekerült a
városi önkormányzat képviselő-testületébe, valamint a megyei közgyűlésbe.
Két cikluson át vezette a városi önkormányzat pénzügyi bizottságát. 2014.
december 8-án hunyt el.
más, mint rajongó szeretete családja,
gyermekei és unokái iránt, a róluk való
gondoskodás. S ugyanazt a szeretetet,
tiszteletet, féltést kapta vissza szeretteitől, mint amivel ő fordult feléjük.
Városunk jubileumát ünnepli ebben
az évben. Ez alkalommal újságunkban
megjelent egy számvetés vele. Akkor
még nem tudhattuk, hogy az utolsó
interjúban beszél nekünk szeretett városáról. De ebben az írásban is átüt az
unokái iránti rajongás. Ekkor beszélt
arról is, hogy mekkora örömmel tevékenykedik a ház körül, kertészkedik
a szomszédokkal együtt. És elmondta nekünk, hogy hálás a celldömölki
embereknek, hogy a bizalmukba fogadták. S mi, ha rágondolunk, látjuk
szálfaegyenes termetét, amely mutatta
nekünk a külső és a belső tartását is.
Most, a koporsójánál befelé fordulunk,
végiggondoljuk a megélt emberi sorsot,
a megtett utat. Kivételes, nem mindennapi egyéniséget ismerhettünk meg
benne.
Tisztelt gyászoló közösség! Búcsúzni nehéz, de különösen fájó a búcsúzás akkor,
ha e földi létben találkozásra már nincs
remény. Minden ember, aki megszületett, elérkezik az elmúlás pillanatához
is. Az élet két határköve a születés és
a halál, e kettő között zajlik az emberi élet: fiatalság és öregség, jókedv és
bánat, öröm és keserűség, pihenés és
munka, nappal és éjjel között él az ember, amíg él.
Most búcsúzunk tőle. Tisztelgünk emléke előtt. Tisztelettel hajtunk fejet. A
szeretet, a tisztelet virágai őrizzék nyugalmát. Itt, e csöndes helyen legyen
örökös, nyugodt és békés pihenése.
Nyugodjék békében. Nyugodj békében,
Jóska bácsi.
»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER LIMPÁR JÓZSEF 2014.
DECEMBER 13-I TEMETÉSÉN ELHANGZOTT BÚCSÚBESZÉDE
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Mikulás-ünnepek városszerte
December nem csak a karácsonyra
való örömteli várakozás időszaka, de
a Mikulás hónapja is egyben. December 6-án, Miklós napján a gyermekek
izgatottan várják, kerül-e meglepetés a
csizmákba. Az önkormányzat Mikulása
december 5-én lepte meg a település legkisebb lakóit, a város bölcsődéjét és óvodáit körbejárva osztogatott
ajándékokat a gyerekeknek. Minden
csoporthoz bekopogtatott, hogy egyegy versért vagy dalért cserébe szaloncukorral kedveskedjen a kicsiknek. A
bölcsődések közül sokan először találkoztak a télapóval, így csak félve merték
megközelíteni, az ovisok azonban nagy

izgalommal és lelkesedéssel állták körbe a Mikulást, és bátran fogadták el a
felkínált édességeket. A délután során
is folytatódtak a különböző Mikulásváró

Természettudósok arcképcsarnoka a galérián
December 4-én megnyílt az év utolsó
kiállítása a KMKK-ban. A Vas Megye
Természettudósainak Arcképcsarnoka
című vándorkiállítás az élettudományok, földtudományok, fizika, csillagászat, határtudományok és honismeret
jeles vasi megyei származású képviselőinek portréját gyűjti egy tárlatba.
November 30-án ünnepélyes keretek
között zárult le a Látványok és tekintetek című kiállítás, december 4-én pedig
ismét új tárlat nyílt meg a KMKK galériáján. A Vas Megye Természettudósainak

Arcképcsarnoka című vándorkiállítás az
élettudományok, földtudományok, fizika, csillagászat, határtudományok és
honismeret jeles Vas megyei származású képviselőinek portréját gyűjti egy
csokorba. A plexialkotásokat Horváth
Ernőnek, a Savaria Múzeum egykori
muzeológusának
kezdeményezésére
Simon Gyula készítette. A kiállítás megnyitóján beszédet mondott dr. Szabó
István, a Pannon Egyetem professzora,
aki köszöntőjében a tárlatnak nem csak
művészeti, de természettudományos értékeit is kiemelte. A kiállítás több, mint

műsorok a városban, a KMKK aulájában
kisgyermekes családok várták közösen
a télapót, aki érkezése után édességet
osztott a megilletődött apróságoknak.
Az Alsósági Tagintézmény diákjai idén
is ünnepi programmal várták a télapót.
A kicsik verses-zenés előadásokkal és
látványos táncprodukciókkal léptek
színpadra, amit a műsor közben betoppanó Mikulás nem csak szavakkal,
de édességgel is díjazott. Szintén december 5-én este az izsákfaiak is ünnepi programmal várták a télapót. A
városrész közösségi épületében gyűltek
össze kicsik és nagyok egyaránt, hogy
közös kézműves foglalkozásokkal, karácsonyi díszek készítésével és kötetlen
beszélgetéssel várakozzanak a Mikulás
érkezésére.
»NN
négyszáz éves időintervallumot ölel fel,
az 1500-as években született tudósok
arcképétől kezdve egészen az 1930-ban
született Vass Annáig mutatja be a vasi
származású kutatók képmásait, köztük
olyan közismert természettudósok portréjával, mint Hermann Ottó, Gothard
Sándor, Batthyány-Strattmann László és
Gayer Gyula. Nem csak maguk a tudósok, de a képek szerzője is nevet szerzett
magának szakterületén a plexikarcolatok
egyedi alkotótechnikájának köszönhetően. A kiállítás megnyitóján részt vett
még Balogh Lajos, a Savaria Múzeum
muzeológusa, aki a kiállítást felújította
és kiegészítette, valamint a művész családtagjai is.
»NNÓRA

Jubileumot ünnepelt a mozgássérültek helyi csoportja
Az ünnepekhez közeledve nem csak
a város intézményei, de a különböző
csoportok is megtartják karácsonyváró
rendezvényeiket. December 12-én a
Mozgássérültek Celldömölki Csoportjának tagjai a Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtárban tartottak találkozót a karácsony jegyében.
Hagyománya van már a városban, hogy
karácsony tájékán ünnepi rendezvényt
tart a Mozgáskorlátozottak Celldömölki
Csoportja. Idén az eseményt december
13-án tartották meg a KMKK galériáján.
A csoport ezen a rendezvényen nem
csak a karácsonyt ünnepli, de egyben
egy újabb munkás év lezárását is. 2014
ebből a szempontból is különleges,
ugyanis idén ünnepli a mozgáskorlátozottak helyi csoportja fennállásának 25.
évfordulóját. A karácsonyi rendezvényt
szokás szerint Holpert Jenőné, a szervezet helyi vezetője nyitotta, aki meg-

köszönte minden jelenlévő részvételét
és munkáját, majd átadta a szót Fehér
László polgármesternek. A polgármester
elsősorban Holpert Jenőné helyi munkásságát méltatta, a mozgáskorlátozottak jogainak érvényesítéséért folytatott
önzetlen tevékenységét hangsúlyozta.
Fehér Lászlót követően dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke szólalt
fel, aki a közösségek összetartó erejét,
cselevésre késztetését és nem utol-

sósorban gyógyító hatását emelte ki.
Ilyen példamutató közösségként nevezte meg a mozgáskorlátozottak csoportját is. Végül a Mozgáskorlátozottak Vas
Megyei Egyesületének alelnöke, Oláh
Jánosné mondott ünnepi köszöntőt, aki
beszédében gratulált a csoportnak negyedévszázados áldozatos munkájukhoz. A köszöntőket követően a Városi
Óvoda csoportja mutatta be ünnepi betlehemi játékát, melyet a közönség hatalmas tapssal jutalmazott. Az óvodások
produkcióját a jubileumi év alkalmából
kiállított oklevelek átadása követte,
melyben a kitüntetetteknek a mozgáskorlátozottak esélyegyenlőségéért folytatott sokéves önzetlen tevékenységét
ismerte el a szervezet. A rendezvény
utolsó programjaként a Kemenesmagasi Citerazenekar gyermekcsoportjának
előadása következett, majd fogadással
zárult a karácsonyi ünnepség.
»NÉMETH NÓRA
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Idősek karácsonya Izsákfán
December 9-én vehettek részt az
izsákfaiak az Idősek karácsonyán. A
szépszámú közönség ünnepi hangulatú műsort tekinthetett meg, melyet
a Celldömölki Városi Általános Iskola
alsósági tagintézményének diákjai adtak elő. Első fellépőként Radányi Gréta
csodás hangjával és előadásmódjával
rögtön elvarázsolta a megjelenteket,
majd Ady Endre Karácsony című versét
Kovács Kristóf előadásában hallgathatta
meg a nagyérdemű. Ezután az alsósági
tagiskola diákjainak UV-fényes tánca
kápráztatta el a közönséget. Az ünnepi köszöntők sorát Horváth Miklósné,

az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat
izsákfai képviselője kezdte meg. Őt
Fehér László, Celldömölk város polgármestere követte, aki a karácsony jelentéséről, jelentőségéről beszélt, majd

Hírek a könyvtár életéből
2014. december 20-án (szombaton)
délelőtt 10 órától karácsonyhoz kapcsolódó programokkal várja az érdeklődőket
a gyermekkönyvtár. Ettől az időponttól
tekinthető meg a Móritz Sándor Galérián
Bíró Norbert, szenvedélyes büki macigyűjtő több száz szőrös kedvencből álló
kollekciója. A délelőtt folyamán rajzversenyt hirdetünk: bárki elhozhatja saját
készítésű, macit ábrázoló alkotását, de
helyben is lehet majd rajzolni és a győztesek ajándékban részesülnek. A gyűjtő
néhány macit jótékonysági árverésre
ajánlott fel a celldömölki bölcsőde támogatására. A licitálásra 12 órától kerül
sor. A szervezők várják az egyéni felajánlókat is. Ez alatt a gyermekkönyvtárban
társasjátékokkal és videojátékkal is lehet
játszani gyermekeknek és idősebb korosztályoknak egyaránt. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is reméljük, hogy
kiderül: a játékszenvedély nem korosztályfüggő!
11 órától a KMKK Móritz Sándor galériáján Mikola Péter zenés játszótárs, mesekönyvíró „Játékkal, lélekkel” című
műsorát hallgathatják meg (és énekelhetik együtt az előadóval) az érdeklődők.

Békés karácsonyt
és boldog új évet
kíván minden
kedves olvasójának
az Új Kemenesalja
szerkesztősége!

A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában több mint 300 kötet áll az angol
illetve német nyelven olvasni szeretők,
valamint a nyelvet gyakorolni kívánók
rendelkezésére. Tematikáját tekintve
elsősorban szépirodalmi művek közül
válogathatnak az érdeklődők. Kölcsönözhetők magyar szerzők (Esterházy
Péter, Szabó Magda, Vámos Miklós) alkotásai idegen nyelven, de bő válogatás
található népszerű szerzők (Dan Brown,
Agatha Christie, Paulo Coelho, John Grisham, Jo Nesbo, Rosamunde Pilcher, Nora
Roberts) angol és német kiadásaiból is.
A kis gyűjtemény részben könyvtári új
beszerzések, részben pedig ajándék kötetek révén gyarapszik. Az utóbbiak köréből a könyvtár külön köszönetet mond
Gerold Falch úrnak, aki szép számban
gazdagította német nyelvű köteteinek
felajánlásával az idegen nyelvű könyvek
választékát.
•••
A KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtára
idei utolsó nyitva tartási napja: 2014.
december 20. Nyitás: 2015. január
6-án. Szeretettel várunk minden olvasót!
»NÉMETH TIBOR

mindenkinek áldott, békés ünnepeket
kívánt. Erdélyi Antal, az Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat elnöke arról biztosította a jelenlévőket, hogy ebben
a ciklusban is legjobb tudása szerint
fogja végezni munkáját, valamint arra
kérte a városrész lakosságát, hogy továbbra is nyugodtan forduljanak hozzá
bármilyen jellegű ügyeikkel, esetleges
problémáikkal. Az egyházak képviselői a közelgő ünnep fontosságára hívták fel a figyelmet, közös éneklésre és
imádságra kérték a megjelenteket. Az
asztali áldások elmondása után vidám
hangulatú vacsorával zárult a rendezvény, melyhez az aláfestő zenét Radányi Károly biztosította.
»NÉMETH ALÍZ

Karácsonyi ünnepség az
idősek szórakoztatására
Idén sem múlhat el a karácsony ünnepi
programok nélkül. A város önkormányzata
és az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat
a hagyományokhoz hűen idén is megszervezte Alsóságon az Idősek Karácsonyát,
melyen az általános iskola diákjai kedveskedtek ünnepi műsorral az érdeklődőknek.
Karácsonyi díszbe öltözött az Alsósági Iskola
nagyterme, hogy a hagyományokhoz hűen ismét ünnepi rendezvénnyel várja a városrész
szépkorú lakóit. Az alsósági idősek karácsonya
évtizedes múltra tekint vissza, az est résztvevői
már régi ismerősökként köszöntötték egymást a
rendezvényen. Az ünnepséget az Alsósági-Izsákfai Részönkormányzat képviseletében Nagy Zoltán ünnepi köszöntője nyitotta, aki beszédében
a szeretet fontosságát hangsúlyozta, nem csak
az ünnepek tájékán történő jelképes kimutatására, de egész évben való állandó jelenlétére
hívta fel a figyelmet. Ezután Fehér László polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, aki
szintén a karácsony valódi értékét, az egymás
iránti szeretet jelentőségét emelte ki, melynek
kimutatása az ünnepekkor hatványozott értékű.
Végül a részönkormányzat vezetője, Erdélyi Antal mondott ünnepi beszédet, aki nosztalgiával
emlékezett vissza az elmúlt évek karácsonyi
rendezvényeire, valamint ezúton kívánt békés,
kellemes ünnepeket minden jelenlévőnek. Az
ünnepi gondolatokat a történelmi egyházak
képviselőinek ünnepi áldása követte. dr. Koltai
Jenő katolikus plébános, Németh Tamás református és Kerekes Csaba evangélikus lelkész közös imára és énekre buzdította a közönséget. A
programot az Alsósági Tagintézmény verses-zenés előadása zárta, melynek tetőpontjaként a
diákok látványos fényjátékkal ötvözött táncprodukcióval lepték meg az időseket. A karácsonyi
műsorokat ünnepélyes fogadás követte. »NN
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ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
˝
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDOT
KÍVÁNUNK KEDVES VÁSÁRLÓINKNAK!
PREMIER–PAPÍR–ÍRÓSZER
BUDMIL–ADIDAS–PUMA Sport és Lovas ÜZLET
Kossuth utca 18.
KORONA SAROK – ÉKSZER ÓRA- AJÁNDÉK
Széchenyi u. 1.

Rozmánék és Munkatársaik

Marics Virágszalon
Celldömölk, Kossuth L. u. 13.

Boldog karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden kedves
megrendelőnknek!

Tánczos Lajos, családja és munkatársaik!

Nagyon boldog
karácsonyi ünnepeket
és
egészségben,
sikerekben gazdag
új esztendőt kívánunk
mindenkinek!
Marics Sándorné és munkatársai
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Ön hogyan készül az ünnepekre?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Kocsis
Ágnes

December elején fiammal
karácsonyi ragasztós díszek,
füzérek elhelyezésével csempészünk egy kis ünnepi hangulatot a házba. Az adventi
koszorút is magunk készítjük,
nem boltban vásároljuk. November végén már kezdetét
veszi a szokásos töprengés, kinek milyen ajándékot vegyek,
mikor fogok vásárolni, de ez
általában megreked a tervezés
szintjén, mert sajnos minden
évben időhiánnyal küszködök,
így az ajándékvásárlás rendszerint az utolsó pillanatra marad, ekkor is sikerül azonban
mindent beszereznem.

Palotai
Gáborné

Lélekben nagyon készülök az
ünnepekre, anyagilag viszont
sajnos kevésbé, csak csekély
ajándékokat tudok venni szeretteimnek. Van, hogy konkrét
„kívánságlista” alapján indulok útnak, néha pedig spontán módon egy-egy tárgyra
tekintve jut eszembe a szűk
családi kör egy tagja, ilyenkor
pedig azt vásárolom meg számára. Gyakran szoktam kisebb
adományokkal segíteni a rászorulókon, de ezeket jobban
szeretem személyesen átadni.
Lakásunkat gyertyákkal és saját készítésű adventi koszorúval
díszítjük az ünnepi időszakban.

Gôcze
Sándor
Miklósné

Minden évben karácsonyi
díszt helyezek el a bejárati
ajtón, de adventi koszorúm
például nincs. Általában ruhákat veszek ajándék gyanánt a
gyermekeknek, de néha meglepem magamat is eggyel-egygyel. Sajnos a karácsony elég
megterhelő anyagilag, így
viszonylag kevés pénzből kell
gazdálkodnom, bár ilyenkor
van egy kis pluszbevételem
is, mert karácsonyfákat árulok.
Karácsony napján gyermekeim
hazajönnek ebédre, így ilyenkor sokat sütök, főzök. Minden
évben van rántott hús és diós
vagy mákos bejgli.

Homály
Rómeó

Nem készülök különösebben
az ünnepekre, nálunk nem
szokás karácsonyi díszekkel kidíszíteni a házat vagy adventi
koszorút vásárolni. Nem ezt
tartjuk lényegesnek. Természetesen ajándékozni minden
évben szoktunk, így ez idén
sem maradhat el. Ruháktól
elkezdve elektronikai cikkekig
mindenféle ajándékot vásárolok a család felnőtt tagjainak,
a gyerekeknek pedig különböző játékokkal készülök. A családdal való karácsonyozás után
általában összeülünk a barátaimmal is, közösen töltjük a
karácsonyt.
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Sikert sikerre halmoznak a rockysok
November folyamán rendezték meg az
idei esztendő legrangosabb küzdelmét
akrobatikus rock and roll szakágban,
melynek két helyszín adott otthont. November 22-én Pécsett, a Lauber Dezső
Városi Sportcsarnokban az utánpótlás
formációk és a felnőtt párosok mérettették meg magukat, egy héttel később
pedig november 29-én Heves város
sportcsarnokában az utánpótlás párosok
és a felnőtt formációk küzdöttek meg
a magyar bajnoki címért. Mindkét versenyen az ország legjobb táncosai vehettek részt, ez körülbelül 450-500 főt
jelent. Vas megyét két tánccsoport képviselte. Szombathely részéről a Molnár
Nóra által vezetett Galaxy Rock and Roll
Club, Celldömölkről pedig a Koszogovits
Norbert által irányított Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club táncosai állhattak színpadra. Pécs sportcsarnokában
11. helyen zárt a celldömölki Prüntyőkék
(Rocky-Dilly ARRC) csapata children kategóriában. A serdülő formációk között
a dobogóról éppen lecsúszva a 4. helyet
szerezték meg a Celli Manók (Rocky-Dilly
ARRC). A legnagyobb sikerek azonban
a felnőtt párosokhoz köthetők. Első he-

Asztalitenisz
Extra Liga
PTE-PEAC Pécs – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA 3:6
Kosiba Dániel 3, Fazekas Péter 2, Kosiba–Fazekas páros. Nagy csatában
diadalmaskodott csapatunk a jó erőkből álló Pécs ellen.
A győzelemhez nagyon kellett Kosiba Dani határozott, magabiztos játéka. Minden mérkőzését 3:0 arányban
hozta. Ecseki Nándoron még látszott
az Ifjúsági Világbajnokság fáradtsága.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA –
Floratom Szeged AC Probant 7:0
Fazekas Péter 2, Kosiba Dániel 2, Ecseki Nándor 2, Fazekas–Kosiba páros.
A tartalékos szegedieknek esélyük
sem volt. Összesen két szettet engedélyezett az őszt hibátlanul teljesítő
hazai gárda.
NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Turris SE II. Sopron 15:3
Ölbei Péter 4, Teket Attila 4, Iván Csaba 3, Lukács Balázs 2, Ölbei – Teket,

A BAJNOKOK: HEGEDŰS FANNI ÉS VISNYOVSZKY GERGŐ

lyen végzett és ezzel a magyar bajnoki
címet is megszerezte Hegedűs Fanni
(Rocky-Dilly ARRC) és Visnyovszky Gergő
(Galaxy RRC). A bajnoki címen túl a ranglista kupa is megérdemelten birtokukba
került, hisz egész évben kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak, amit mi sem
bizonyít jobban, hogy 2014-ben tíz verIván – Lukács párosok. Szoros mérkőzés volt várható, meglepetésre nagyon sima hazai győzelem született.
NB III.
Győri Elektromos II. – CVSESWIETELSKY-WEWALKA III. 1:17
Dr. Németh Gábor 4, Fehér László 4,
Máthé Gyula 4, Baranyai Domonkos
3, Dr. Németh – Fehér, Máthé – Baranyai párosok.
Nem egy súlycsoportban volt a két
csapat.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. –
Haladás-Vízéptek Szombathely
12:6
Tamás László 3, Szabó Ferenc 3, Fürj
Róbert 3, Csapó László 1, Tamás –
Csapó, Szabó – Fürj párosok.
Az esélyesebb celliek magabiztosan
nyerték a mérkőzést.
Győri Vertikál SE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA 5:13
Máthé Gyula 4, Fehér László 3, Baranyai Domonkos 3, Iván Bertold 2, Baranyai–Iván páros.
Csapatunk könnyedén gyűjtötte be a
két pontot a Vertikál otthonában.

senyből nyolcat aranyéremmel zártak.
Ugyanebben a kategóriában döntőbe
került Poór Melánia (Galaxy RRC) és Lakics Zoltán (Rocky-Dilly ARRC) párosa is,
de sajnos egy apró rontás miatt csak a 7.
helyet szerezték meg. Az éves ranglista
küzdelemben elért eredményük azonban
hűen tükrözi a tőlük megszokott színvonalat, második pozícióban zártak. Heves
városában is rendkívül szép eredmények
születtek. Children páros kategóriában
8. helyen végzett Németh Zorka Dorka
(Rocky-Dilly ARRC) és Asbóth Barnabás
(Galaxy RRC) párosa, a 12. hely pedig
Németh Janka Blanka (Rocky-Dilly ARRC),
valamint Gubián Ádám (Galaxy RRC) nevéhez köthető. A legtöbb versenyző a
serdülő páros kategóriában indult, így
nagyon szoros volt a küzdelem, a celldömölki Rocky-Dilly ARRC tagjai azonban
itt is szépen helyt álltak, a középdöntőig
táncolták el magukat. A 13. helyet Cselédi Lili és Szabó Áron, a 14. helyet Hegedűs Hella és Bodai Balázs, a 21. helyet
pedig Pető Léna és Orosz Adrián szerezte meg. Felnőtt formációs kategóriában
bronzérmet nyert a Dumás-Team (Galaxy RRC/Rocky-Dilly ARRC) csapata, név
szerint: Fülöp Vivien, Haramia Nikolett,
Hegedűs Fanni, Poór Melánia, Sebestyén
Regina és Stark Fatima.
»NÉMETH ALÍZ

Teremlabdarúgó
torna
A Magyar Műszaki Kft. szervezésében
pénzdíjas teremlabdarúgó torna kerül
megrendezésre.
Helyszín:
Celldömölk, városi sportcsarnok
Időpontok:
Profi – 2015. január 10, amatőr – 2015.
január 11.
Információ/nevezés:
Kovács Péter 20/524-1620
Velencei Tibor 20/463-1711
Manganelli Zsolt 70/3718-692
A belépés díjtalan. A büfé üzemel.

Apróhirdetés
1 éves tojó tyúkok eladók (500 Ft/db).
Érdeklődni lehet a 70/5342-702 telefonszámon.
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Számvetés és esélylatolgatás
A téli szünet alatt lehetőség van elemezgetni a tabellákat, az eredményeket, most is erre vállalkozunk, a kitekintő részben támaszkodva a vasifoci.
hu kollégáinak gyűjtőmunkájára. Ők megpróbálták az eredmények alapján összehasonlítani a
megyei és a budapesti első osztályú bajnokságokat, rangsorolni a bajnokságok első és utolsó
helyezettjeit. Nem volt könnyű dolguk, mert nem
minden bajnokságban szerepel 16 csapat, így értelemszerűen nem voltak azonosak a pontszerzési
lehetőségek mindenki előtt. Játéknak azért jó:
nézzük az első helyezetteket először. Maximális
pontszámot egy csapat sem szerzett, de van négy
bajnok, akik veretlenül zárták az őszt, 43 pontot
gyűjtve, azaz egy döntetlenjük volt csak a sok-sok
győzelem mellett. Közöttük a gólkülönbség alapján a Kondoros csapata (Békés) a legjobb, Iváncsa (Fejér), Tiszafüred (Jász-Nagykun-Szolnok)
és az Érd (Pest) előtt. Van két 40 pontos csapat
a Pénzügyőr (Budapest), valamint a Balatonlelle
(Somogy) és egy 39 pontos a Hódmezővásárhely
(Csongrád). Jönnek a legnépesebb csoport tagjai,
a 38 pontosok és köztük a Celldömölk is. A csoportot öt csapat alkotja, a már említett Cellen kívül
a Komló (Baranya), a Kecskéd (Komárom-Esztergom), a Felsőzsolca (Borsod-Abaúj-Zemplén) és
a Lenti (Zala). A legkevesebb pontszámot (33)
az őszi bajnoki címhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Tuzsérnak és a Veszprém megyei bajnoknak az Úrkútnak kellett gyűjtenie. Az ősszel elért
pontszámunk tehát a bajnokok rangsorának középmezőnyéhez volt elég, de két elsőség így is
jutott nekünk. A legtöbb gólt (69) az őszi félév
alatt az összes csapat közül a Celldömölk érte el,
és mienk a legnagyobb különbségű győzelem is
(18-0). Három évvel ezelőtt a bajnoki címünkhöz
összesen 68 találat elég volt (ősz+tavasz), két éve
a Kőszegnek 70 kellett mindehhez, igaz, a tavalyi
bajnok, a Sárvár 143 gólt lőtt a bajnoki címéhez.
Időarányosan nem állunk rosszul még ehhez a kiugró teljesítményhez képest sem, mondani sem
kell, ha tudnánk a lépést tartani, vélhetően oda
is juthatnánk, ahova ők. És most nézzük az utolsó helyezettek országos rangsorát: van, ahol 10
pont is kevés volt az utolsó hely elkerüléséhez
(Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok megye), de
hat olyan megye is van, ahol nem gyűjtött pontot az utolsó helyezett csapat. Közülük a legroszszabb gólkülönbsége a Büknek van (8-132), így
a legrosszabb csapat kétes dicsősége őket illeti.
Hogy folytatja-e egyáltalán a szereplését majd
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

tavasszal a Bük, ma még nagy kérdés. Egy ősz
végi nyilatkozat szerint, ha a téli szünetben nem
tudják megerősíteni a csapat keretét, akkor viszszalépnek. Persze ez a döntés nagyon fájdalmas
lenne adott esetben az egyik legjobb stadionnal
rendelkező csapat szurkolói, de azt gondolom, Vas
megye számára is. Ha már úgy alakult, hogy hátulról kezdjük a sort, folytassuk az utolsó előtti helyezettel: nagyon nehéz helyzetbe kormányozta
magát az Uraiújfalu csapata ősszel. Csákvári Zsolt
együttese az elmúlt években erős középcsapatnak számított a megyei mezőnyben, most valami
nem működött jól, ha nem jól startolnak tavaszszal, akkor nem lesz esélyük utolérni az előttük
lévő Rábapaty és Kemenesalja csapatát. Ők még
erősen a veszélyzónában vannak, miként az újonc
Tápláni KSK és a Vasvár is. A Vasvár ősszel egy híján minden mérkőzését idegenben játszotta, de a
hírek szerint az esős ősz miatt nem sikerült befejezni a pályaépítésüket, így tavasszal is idegenben
kell játszaniuk majd. Hogy valakinek a pályáját
veszik bérbe, vagy a pályaválasztói jogukat adják
fel, rövidesen kiderül. A középmezőny csapatait
idén a Vép, örvendetes módon a Kemenesmagasi,
a Kőszeg, a Jánosháza, a Szentgotthárd és a Csepreg alkotja. Ők veszélyesek bárkire az élmezőnyben, a bajnokság sorsa könnyen azon dőlhet el,
hogy ki milyen eredményességgel lép át rajtuk.
hely

csapat

Nem ijesztgetésnek szánva, de a Magasi kivételével ezen csoport minden tagjával idegenben mérkőzik majd a Cell tavasszal. A negyedik helyezett
Körmend három pontra van a dobogótól és három
éven belül akar visszakerülni a tavaly elhagyott
NB III-ba, ezt az évet a csapatépítésnek szentelik.
Elsősorban idegenben hullatták a pontokat bőkezűen, tavasszal kilencszer játszanak idegenben,
ami akár a dobogójukba is kerülhet. Hazai pályán
majd a Cellben elszenvedett három egyes vereségért is minden bizonnyal vissza akarnak vágni. A
dobogó harmadik fokán a Répcelak áll, ősszel tíz
meccset játszottak otthon, úgyhogy nehéz tavasz
előtt állnak, hiszen sok esetben nemcsak az aktuális ellenféllel kell majd megküzdeniük, hanem a
rosszabb pályákkal is. Mindenesetre Celldömölkön
jó pálya fogadja majd őket annak reményében,
hogy a celli csapatnak sikerül majd az egyetlen
őszi vereséget megtorolni rajtuk. Elérkeztünk az
ezüstérmes csapathoz, a Király Szabadidő Egyesülethez, akiknek az őszi szezonja várakozáson felül
sikerült. Négy pont a hátrányuk, de könnyen lehetne hét is, ha Szombathelyen élni tudott volna
a lehetőségével a Cell, és kicsikarja a győzelmet,
a döntetlen helyett. Nagy gond nincs, a lehetőség
adott lesz tavasszal a három pont begyűjtésére.
Adott tehát a lehetőség a négy pontos előnnyel
forduló Cellnek a nyugodt, taktikus játékra, az elsőség megőrzésére. Most már kimondva is ez a
cél, a felkészülés január közepén kezdődik egye»DOTTO
lőre változatlan kerettel.
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GY

D

V

LG

KG

GK

P Megjegyzés

1.

CELLDÖMÖLKI VSE

15

12

2

1

69

13

56

38

2.

KIRÁLY SZE.

15

10

4

1

31

9

22

34

3.

RÉPCELAKI SE

15

10

3

2

52

10

42

33

4.

KÖRMENDI FC

15

9

3

3

73

14

59

30

5.

VÉP VSE

15

8

4

3

28

20

8

28

6.

KEMENESMAGASI SE.

15

8

2

5

39

31

8

23

7.

KŐSZEGI SE

15

6

4

5

18

19

-1

22

8.

JÁNOSHÁZA VSE

15

6

2

7

32

23

9

20

9.

TABAK1 SZENTGOTTHÁRD

15

6

2

7

21

25

-4

20

10.

CSEPREGI SE

15

5

4

6

20

27

-7

19

11.

VASVÁR VSE.

15

5

3

7

30

27

3

18

12.

TÁPLÁNI KSK

15

5

2

8

31

38

-7

17

13.

KEMENESALJA FC

15

4

1

10

19

37

-18

13

14.

RÁBAPATYI KSK.

15

3

4

8

21

32

-11

13

15.

URAIÚJFALU SE

15

1

4

10

20

55

-35

6

16.

BÜKI TK

15

0

0

15

8

132 -124

0

(-3 pont)

(-1 pont)
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Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÔS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó, Farkas
Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos
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módunkban elfogadni.

13

uk_14_12_19.indd 13

2014.12.17. 18:05:39

uk_14_12_19.indd 14

2014.12.17. 18:05:39

Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

Minőségi gépet,
szerszámot Fa-Gyulától!
PRAKTIKUS AJÁNDÉKOK
KARÁCSONYRA!
Akkumulátoros gépek, csavarbehajtók
dekopírfűrészek, fúrógépek, motorfűrészek,
sövényvágók, szivattyúk, köszörűgépek,
szalagfűrészek, körfűrészek, hasítófejszék,
kézifűrészek, szerszámkészletek, csavarhúzók.
Szaktanácsért is forduljon hozzánk!
Fortum szerszámok: élettartam garanciával
Extol Prémium szerszámok: 5 év garanciával
Extol Craft szerszámok: 3 év garanciával
Aeg profi kisgépek: 3 év garanciával
Graphite, Verto gépek: 2 év garanciával
Extol Prémium, Güde gépek teljes választéka

Güde 8 T-ás hasítógép (220V-os)
akciós áron

168 000 Ft
Magas fűtőértékű keményfa brikett érkezett!
ÁRAINK DEC. 30-IG ÉRVÉNYESEK, ILL. A KÉSZLET EREJÉIG

MACI – CUKI
Celldömölk, Szomraky u. 2.

BÉKÉS, SZÉP ÜNNEPEKET
ÉS
ÁLDOTT ÚJESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!
CSŐRE JUDIT
ÉS
MUNKATÁRSAI
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Megnyílt!
Új töltőállomás Celldömölkön!
A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
Napilapok, folyóiratok, autópálya-matricák,
telefonegyenleg-feltöltés!
Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak
is kaphatók.
Cell-tank, Wesselényi u. 10.,
az autómosó mellett.

Békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk
minden eddigi és leendő
vásárlónknak!
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