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

AJÁNDÉKOZZON GÉPET, SZERSZÁMOT FA-GYULÁTÓL!
Minőségi kéziszerszámok barkácsolóknak, kertészkedőknek, háziasszonyoknak,
iparosoknak márkától függően 3-5 év vagy akár élettartam garanciával.
Megbízható elektromos gépek, melyekben nem fog csalódni
típustól függően 1-2-3 év garanciával.
Szakértő eladóink segítenek a választásban.

Nem tud dönteni?
Ajándékozzon vásárlási utalványt!

A mi ajándékunk: utalványához 10%-ot mi is hozzáteszünk,
így pl az 5000 Ft-os ajándékutalvány 5500 Ft-ért vásárolható le.
Minden kedves vásárlónknak és partnerünknek áldott, boldog karácsonyt
és örömökben, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!
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A felújított épület a város büszkesége
Celldömölk mindig is büszke volt gimnáziumára. A város önkormányzata
régóta kereste a forrásokat, hogy – a
többi intézményhez hasonlóan – végre a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium is megújulhasson. 2014ben nyújtott be pályázatot még a
2007–2013-as fejlesztési ciklusra vonatkozóan abban a reményben, hogy
az épület külsőleg is méltó legyen jó
hírnevéhez. A pályázatot azonban tartaléklistára tették. 2015 júniusában
érkezett a hír, hogy a felújítás zöld
utat kaphat egy pozitív kormányzati
döntésnek köszönhetően. Az épület
avatóünnepsége lapzárta után, december 9-én zajlott. A felújításról Fehér László polgármestert kérdeztük.

tudtunk kialakítani. A felújítandó épületek sorában már a gimnázium volt
tervezve. Erre 2014-ben nyílt olyan pályázati lehetőség, ami az előző uniós ciklus költségvetéséhez kapcsolódik. Ez a
pályázati lehetőség tartalmazta volna a
teljes nyílászáró-cserét, homlokzati szigetelést, pince- és födémszigetelést, valamint egy napelemes rendszert – amely
áram termelésére alkalmas, valamint fűtéskorszerűsítést. Erre vonatkozóan kaptunk egy értesítést, hogy a benyújtott
pályázat nem nyert, majd tartaléklistára
került. Ágh Péter országgyűlési képviselő javaslatára és közbenjárására sikerült
egy másik pályázati lehetőséget találnunk, a képviselő úr lobbi-tevékenysége folytán ez a második pályázat gyors

– Nagyon örülünk annak, hogy eljutottunk oda, hogy december 9-én egy hivatalos átadóünnepség keretein belül a
gimnáziummal együtt felavathattuk ezt
az épületet. Amikor Celldömölk Város
Önkormányzata tervbe vette az intézmények felújítását, felállítottunk egy
ütemtervet, amelyben azért vontuk
össze a három általános iskolát eg�gyé, mert azt már láttuk, hogy a város
a Nyugat-Dunántúlon elfoglalt helye
alapján csak egy iskolára tud pályázati
igényt beadni, de számunkra mindhárom fontos volt. Így meg tudtunk nyerni
egy nagy, 500 millió forintos pályázatot,
emellett jelentek meg pályázati lehetőségek bölcsőde- és óvodafejlesztésre is,
ezekkel is éltünk, és feltett szándékunk
volt a középfokú intézményeink megújítása is. A szakközépiskola fejlesztésére
a megyei TISZK-kel közösen pályáztunk,
aminek következtében új tanműhelyt

sikerrel járt. Ennek következtében újra
le kellett folytatnunk a közbeszerzési
eljárást, és a dokumentáció elkészítésével augusztus közepére végeztünk is. A
korábbi pályázathoz képest ez annyiban
módosult, hogy napkollektor nem került
a tetőre illetve a fűtéskorszerűsítést sem
tartalmazta.
»Milyen anyagi terheket rótt ez a város
önkormányzatára?
– Az önkormányzat azzal szembesült,
hogy a tetőt önerőből kell lecserélni,
ami nem volt egyszerű, hiszen szerkezete zsaluzott vasbetonból készült, és több
mint 60 éves – ez több mint 40 millió
forintba került. A képviselő-testület egy
emberként kiállt a tetőfelújítás mellett,
még azzal a kockázattal is számolva,
hogy esetleg a hőszigeteléses pályázat
nem jár sikerrel. Az önkormányzat felvett egy 40 millió forintos hitelt, ennek
köszönhetően a tetőcsere is megtörtént,

új tetőszerkezettel, új cseréppel. Az őszi
esőzések miatt az intézmény épülete
többször is beázott, a szükséges belső
festést is támogatta az önkormányzat.
»Szellősebbé vált a gimnázium előtti
park is…
– Ahol felvonulási terület van, ott a környéket is rendbe kell tenni. Ez alapján
készült a parkosítási terv, amelynek keretén belül – hogy az épület jobban átlátható legyen, lettek kivágva fák, elindult
a parkosítás elöl, virágosítással, füvesítéssel, ezzel egyidejűleg a belső udvar
parkosítása is megkezdődik.
»Milyen újítások várhatóak a gimnázium
udvarán?
– Beadtunk egy pályázatot műfüves
labdarúgó-pályára a gimnázium területén, ez elbírálás alatt van. Ez a betonos
kézilabdapálya és a vasút közötti területen épp elfér, a tervek szerint ez egy
40x20 m-es pálya lesz, amit nemcsak a
labdarúgás szerelmesei használhatnak,
hanem az atlétikus alapképzésben is jó
hasznát vehetik.
»Mik a tervek az épületbelsőt illetően?
– Az önkormányzat az épület belső részében korábban apró lépésekben kisebb
felújításokat végzett: vizes blokkokat
újítottunk fel, akadálymentesítettük: lift
került bele, távlati tervekben folytatni
szeretnénk ezt a munkát, járólap- illetve
padozatcserével, villany- vízvezetékcserével, öltözők felújításával, a későbbiekben bútorcserével. Ezúton szeretnék
köszönetet mondani a képviselő-testület
tagjainak, hogy egy emberként álltak az
intézmény mellé, ez is bizonyítja, hogy
Celldömölkön mindenki számára fontos,
hogy legyen gimnáziuma. A városban
működő közbeszerzési bizottság is rugalmasan kezelte az intézménnyel kapcsolatos feladatokat, de köszönet illeti
Söptei Józsefné alpolgármester-asszonyt,
hogy segítette a pályázat sikerét, a műszaki iroda, a Városgondnokság munkatársait, továbbá minden kivitelezőt, mert
rugalmasan kezelték a projektet, hiszen
a munkáikat átütemezték, és rövid idő
alatt, zökkenőmentesen végezték. Bízom benne, hogy a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium tartósan minden
évben két osztályt el tud indítani, ebben
az önkormányzat is partner lesz, és minden tőle telhetőt megtesz ennek érdekében.
»Milyen további beruházás zajlik a városban?
– A Népjóléti Szolgálat esetében is zajlik egy hasonló nagyságrendű felújítás,
amelynek segítségével megújul az intézmény központi épülete, ahol idősek
klubja működik, illetve a két épület, ahol
idősgondozás folyik.
»losoncz andrea
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Szobor készül Kresznerics Ferencről
Celldömölk Város Önkormányzata Kresznerics Ferenc (Ivánc, 1766. február 24. – Alsóság, 1832. január 18.) születésének 250.
évfordulójának méltó megemlékezése céljából az Alsósági városrész központjában
az esperes-plébános, nyelvész, pedagógus mészkő talapzaton elhelyezésre kerülő
bronz mellszobrát készítteti el. Kresznerics
Ferenc 1812-től Ság község plébánosaként
tevékenykedett, és 1832-ben itt érte a halál.
Az alsósági katolikus temetőben nyugszik,
sírhelyét a Nemzeti Emlékhely- és Kegyeleti Bizottság „A” kategóriában a Nemzeti
Sírkert részévé nyilvánította. A köztéri alkotás elkészítéséhez közel ötmillió forint
támogatást nyert az önkormányzat a Nem-

Lezárult az esélyegyenlőségi projekt
Lezárult az ”Esélyegyenlőségi akciók és
szervezetfejlesztés a Celldömölki Járásban”
című ÁROP-1.A.3-2014-2014-0048 azonosító számú projekt. A program május 28-i
nyitórendezvényén a közszolgáltatások folyamatos megújulását, a szervezetfejlesztést, a partnerekkel való együttműködést,
a szolgáltatások minőségének javítását, és
mindezzel az esélyegyenlőség biztosítását,
megteremtését tűzte ki célul. A projekt záró
konferenciájára november 25-én került sor
a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
dísztermében. Az eseményen Fehér László
polgármesteri köszöntője után Horváth Ildikó
szakmai vezető mutatta be a projekt időtartama alatt megvalósult rendezvényeket. A
pályázat keretein belül összesen 61 rendezvény valósult meg, valamint 7 kerekasztal
ülésre és 3 partnerségi és disszeminációs

ülésre került sor, melynek témái igazodtak
az aktuális rendezvényekhez. A generációk
együttműködését célzó programokat az idősek és fiatalok egymásra találása érdekében
6 rendezvényen valósították meg a program
résztvevői. A projekt célja volt továbbá az
egészséges életmód, a testmozgás, sportolás
fontosságára való figyelemfelhívás, melyre
járási egészségműveltségi programok keretében került sor, valamint a településeken
élő kisgyermekes szülőknek hasznos, építő
jellegű szabadidős tevékenységek nyújtása,
mely szülői klubok szervezésével valósult
meg több településen is. A pályázat legkiterjedtebb feladata a „Mélyszegénységben
élők körében életvezetési tanácsadás, öngondoskodás képességének fejlesztését célzó program” volt, mely 18 helyszínen, szinte
a járás egész területét bevonva valósult

Ismét a sporthorgász szövetségnél
a horgásztó halgazdálkodási joga

régebb óta fennálló jó viszonyt erősített meg az önkormányzat
és a szövetség tagszervezete a szerződés aláírásával

2015. november 11-i ülésén döntött Celldömölk Város Képviselő-testülete arról, hogy

haszonbérbe adja a celldömölki horgásztavat
a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének. A szerződés értelmében a téglagyári
tó halgazdálkodási joga 2016. január 01-től került a szövetség kezelésébe. A tó halgazdálkodási jogát az önkormányzat egymillió forintért
15 évre adta át a sporthorgász egyesületek
szövetsége számára. A szövetség vállalja a halgazdálkodási tervben meghatározott haltelepítések számának, mennyiségének megtartását,
területileg illetékes tagszervezete, a Celldömölki Lokomotív Horgász Egyesület feladata
pedig a tó közvetlen parti sávjában található
horgászhelyek karbantartása (fűnyírás, kaszálás), illetve az évi egyszeri nádvágás elvégzése
a tó biztonságos befagyása esetén.
»la

zeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által a település kulturális jelenét
erősítő kortárs, esztétikailag és tartalmában
igényes köztéri munkák létrehozására kiírt
pályázatán. A szobor elkészítésére a Munkácsy-díjas magyarpolányi Diénes Attila szobrászművész kapott megbízást. A hat nyelvet
beszélő tudós, filozófus, irodalmár és egy
egyedülálló magyar szótár szerzőjéről képi
emlékek hiányában a kortársai különböző
szöveggyűjteményekben fennmaradt leírásai alapján alkotja meg a szobrot. A köztéri
alkotás magunk elé idézi Kresznerics Ferenc
szerény, jóságos tudós alakját, amint könyvvel, Bibliával a kezében Isten szolgájaként
járkált hívei és diákjai között.
»bsz

meg, valamint Az energiatudatos lakásüzemeltetést ösztönző tájékoztató fórumok
szervezése és a fogyatékkal élők elfogadását, társadalmi integrációját célzó érzékenyítő tevékenységek interaktív programok
rendezése. A szakmai vezető beszámolója után Hollósi Szabolcs, a BFH Európa Kft.
ügyvezetője vette át a szót, aki bemutatta
a projekt során elkészült esélyteremtő programtervet. Ezt követően Bathó Éva, a TKKI
Főigazgatóság Esélyegyenlőségi Iroda vezetője tartott előadást „Esélyteremtő település
– befogadó közösség” címmel. Végül Lengyel
László alpolgármester, a Celldömölki Járási
Felzárkózási Kerekasztal elnökének összegző
beszámolója zárta a rendezvényt, aki elsősorban megköszönte a projekt résztvevőinek
a közreműködést, valamint megjegyezte, bízik abban, hogy a projekt keretében megismert célcsoportok felzárkóztatásának céljára
a jövőben uniós pályázatok formájában kézzelfogható segítséget tudnak nyújtani. »nn

Mikulás az
óvodákban

Pénteken, december 4-én a Mikulás
végiglátogatta az óvodákat, hogy ajándékot vigyen a gyerekeknek.
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A várakozás idején meggyúlnak a gyertyák
Idén 2015-ben november 29-én ünnepeltük Advent első vasárnapját, mely egyúttal az egyházi év kezdetét is jelenti.
Advent a keresztény kultúrkör legszentebb ünnepét, a karácsonyt megelőző
négyhetes időszak, az eljövetelre való várakozás ideje. Ahogy a legtöbb városban,
úgy Celldömölkön is hagyománnyá vált,
hogy a Szentháromság téren elhelyezett
óriás fenyőkoszorú körül összegyűlve a
lakosok közösen készülnek a karácsonyra,
együtt ünneplik a várakozás időszakát.
Idén november 28-án, szombaton gyűltek
közös gyertyagyújtásra a város lakói. Az adventi ünnepkört megnyitó köszöntőt ezúttal
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke mondta. A köszöntő után a történelmi
egyházak képviselői tartottak ökumenikus
igehirdetést. Böjti Balázs katolikus káplán,
Rác Dénes evangélikus és Németh Tamás
református lelkész közös imával emlékeztettek az ünnep jelentőségére, és hívták közös

fohászra a téren összegyűlt ünneplő közönséget. A zsoltárok után az óriáskoszorú megszentelése következett, majd az egyházak
képviselői, valamint Majthényi László megyei
elnök és Söptei Józsefné alpolgármester közösen gyújtották meg az adventi koszorú első
gyertyáját. Az ünnepi műsor a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola diákjainak adventi
műsorával folytatódott, a tanulók zenével,
versekkel, példázatokkal hívták fel a jelenlévők figyelmét az advent és a karácsony valódi
jelentőségére, értékeire. Az ünnepség végül

A jó borosgazda a Ság hegy szerelmese
Danka Imrét szinte mindenki ismeri
a városban. Itt született, Celldömölkön, felmenői is, ő is köztiszteletnek
örvendtek, örvendenek. Hivatása is a
földhöz köti, hiszen mezőgazdasági
mérnökként dolgozik a Sághegyalja
TSz-ben. Imrével beszélgettünk szőlészetről, borászatról.
»Mikor kerültél kapcsolatba a szőlővel, a
borral?
– Mivel itt születtem,
Celldömölkön, a Ság
hegyhez születésemtől fogva kötődöm.
A szőlészkedést, borászkodást családi indíttatásból kezdtem:
családunk a 60-as években vásárolta a szőlőbirtokot a Ság hegyen. Apám korai halála
után én már egyetemistaként folytattam,
illetve fejlesztettem a családi gazdaságot
területileg és technológiailag egyaránt.
»Miben változtattál a hagyományokon?
– Az ember életében 20-30-40 év nagyon
hamar elmúlik, úgy gondolom, hogy a mai
szőlészet-borászat másról szól, mint apáink
vagy dédapáink idejében, akár a termesztett fajták kérdését tekintve, akár az alkalmazott technológiát illetően. Más jellegű
a borok tárolása, a forgalomba hozatala.
A minőségi követelmény a 21. században
olyan magasra került, hogy a szőlősgazdáknak mind a tudását, mind a birtokok át-

alakítását, felszereltségüket, illetve a mai
kornak megfelelő technológia kialakítását
teszi szükségessé. Csak hogy egy példát
említsek: szüret idején fahordós erjesztés
történik, az első fejtés után pedig a modern technológia alkalmazása, ami fém- és
műanyag tartályoknak az alkalmazását teszi szükségessé.
»Mennyire jövedelmező ez a tevékenység?
– A családi indíttatás, a szőlő szeretete
meghatározó. A gazdasági része azonban egy beteljesületlen szerelem, mert
az anyagi rész mindig inkább ráfordítást
igényel, mint bevételt termel a családi
költségvetésben. Úgy tudom, hogy a szőlősgazdák, borásztársaim többségét nem
is az anyagi haszon, hanem a szőlő tisztelete, a jó bor szeretete vezérli, és az anyagi
haszontól eltekintve élnek a hobbijuknak.
Nagyon örülnek annak, amikor rokonok,
ismerősök kilátogatnak hozzájuk a pincébe, és ott megkínálhatják vendégeiket
egy pohár jó Sághegyivel. Egy pohár bor
a Kemenesalja, a Ság hegy jó hírét viszi
messze földre.
»Milyen a Ság hegy fajtaösszetétele?
– Borvidékünk fehér bortermő vidék (92–
95%-ban fehér szőlő a jellemző), területünkön legjellemzőbb fajta az Olaszrizling,
ami őshonos magyar fajtának tekinthető.
Ezen kívül jelentős a Chardonnay, ami egy
modernebb fajta bor, de a Királyleánykától
kezdve sokféle fajta előfordul. A Nagysomlón a Juhfark illetve Furmint és egyéb más

az Ádám Jenő Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek zenés műsorával zárult.
A szervezők az ünnepség végén pogácsával,
teával és forralt borral vendégelték meg a járókelőket a főtéren.
Celldömölk Város Önkormányzata, az Együtt
Celldömölk Városért Egyesület és a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár
december 5-én szintén 16 órakor várta a városlakókat a Szentháromság térre a második
adventi gyertyagyújtásra. Ezúttal az adventi köszöntőt Marics Sándorné képviselő, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnöke
mondta. Beszédében az angyalok adventi
látogatásáról beszélt. Az egyházak képviselői, Kirner Antal Zoltán katolikus plébános,
valamint Rác Dénes evangélikus és Németh
Tamás református lelkészek hirdettek igét, és
közös imára hívták a megjelenteket. Ezután
az Energy Dance táncosai és a Városi Óvoda
Koptik úti tagóvoda óvodásai szerepeltek,
majd Móni és Szabi zenéje közben megérkezett a Mikulás. Ezt követően a Potyautasok zenekar szórakoztatta a közönséget. December
12-én 16 órakor a harmadik gyertyagyújtásra
várják a városlakókat a szervezők.
»nn-la
régi fajták is dominálnak. A másik csoport
a kékszőlők csoportja – akár a Kissomlyón,
akár a Ság hegyen a gazdák elég kevés fajtával bírnak a vörös borokat tekintve. Több
féle fajta fellelhető, de gazdáink a vörös
bor előállítással nem akarnak versenyre
kelni a vörösbortermő helyekkel, hanem a
választékbővítés, illetve saját igény kielégítésére készítik ezeket. A bortermelésben
is van ún. divatirányzat, jelenleg ez a rosé
készítése. A vörösbor-készítési technológiai eljárással készülnek a rosé borok is. Aki
a rosé borokat szereti, vidékünkön talál a
palettán ebből a fajtából is.
»Említetted, hogy a Ság hegyhez gyerekkori emlékek fűznek. Mennyire sikerült a fiaidba beléjük oltani a Ság hegy
szeretetét?
– Úgy gondolom, minden apa büszke arra, ha hobbiját a fiai folytatják. Ez
azonban manapság egy olyan összetett
kérdés, amire válaszolni a mai gazdasági körülmények között elég nehéz… Úgy
gondolom, hogy a két fiamnak a szülőföld
illetve a szőlészet-borászat iránti szeretetet, elkötelezettséget sikerült átadnom, a
jelenlegi lehetőségek között a munkákba besegítenek, de mivel a lakóhelyük,
szakmájuk nem esik egybe a szőlőterület
elhelyezkedésével, hiszen 100 kilométerek választják el a két dolgot, így csak
lélekben és alkalmanként tudnak ebben
elmélyülni. Úgy gondolom, olyan emberek ők, hogy ha valamikor majd sor kerül
rá, akkor tudják folytatni, amit apám a
60-as években megkezdett.
»losoncz andrea
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Helyi értékeink a Celldömölki Értéktárban
Celldömölkön is megalakult a Települési
Értéktár Bizottság Celldömölki Értéktár
Bizottság néven, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a város területén
fellelhető települési értékeket. Első körben hét helyi érték született, a bizottság
várja a celldömölki lakosok javaslatait.
A helyi értéktár létrehozásának célja a
település természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti alkotásainak,
hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás
erősítése, meglátni és megláttatni a helyi
közösség speciális értékeit.
A Celldömölki Értéktár Bizottság ez év tavaszán alakult meg, Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testülete mellett
működő Társadalmi, Ifjúsági és Külkapcsolatok Bizottsága látja el a települési
értéktárral kapcsolatos feladatokat dr. Kovács Zoltán bizottsági elnök irányításával.
A bizottság ez ideig hét helyi értéket
fogadott el, Celldömölki Helyi Értékké
nyilvánította a Celli Vulkán Gyógyvizet, a Kemenesalja Néptánccsoportot,
Kresznerics Ferenc szellemi örökségét,
a Mária-zarándokhelyet a Mária-kút legendájával, Móritz Sándor festészetét,
a Ság hegyet a kráterével és a Trianoni
emlékkereszttel, valamint a Soltis Lajos
Színházat.
A Celldömölki Értéktár Bizottság felhívást
tesz közzé: kéri a celldömölki lakosokat,
civil és egyéb szervezeteket, intézményeket, hogy lakókörnyezetükben a települési értéktárba felvételre érdemes nemzeti
értékeket gyűjtsék össze, és javaslataikat
terjesszék a bizottság elé. A bizottság
örömmel fogad minden ötletet, elképzelést. A beérkezett javaslatokat a bizottság
megvizsgálja, véleményezi és értékeli,
majd azt követően dönt az Értéktárba
történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról. A település helyi jelentőséget

a ság hegy és krátere celldömölki érték lett

meghaladó értékei a Vas Megyei Értéktárba, majd a Magyar Értéktárba juthatnak
el. A Magyar Értéktárban nyilvántartott
országos vagy nemzetközi jelentőségű,
a magyarságra jellemző tulajdonságával,
egyediségével és minőségével a magyarság csúcsteljesítményének számító nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság
választja ki a hungarikumokat, melyek a
Hungarikumok Gyűjteményébe kerülnek.
A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a magyar nemzeti értékek
és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján a következők:
• a) agrár- és élelmiszergazdaság: az
agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy
területét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a
borászat, továbbá az állat- és növényfajták;
• b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi
termékei és tárgyi javai, különösen a
gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és
fürdőkultúra;
• c) épített környezet: a környezettudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített
(mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét
feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő
környezet fenntartásához kapcsolódó
szellemi termékek;
• d) ipari és műszaki megoldások:
az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi
termékei és tárgyi javai, különösen
az egyes technológiák, technikák,
berendezés-, gép- és műszergyártás,

műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
• e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen
az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz,
filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan
értékei, különösen a nemzeti vagyon
körébe tartozó, kiemelkedő értékű
műemlékek és régészeti lelőhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek,
világörökségi helyszínek;
• f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását,
fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett
formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen
a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
• g) természeti környezet: az ember
természetes környezetének tárgyi
javai, különösen a fizikai és biológiai
képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak,
természeti területek, életközösségek
és ökológiai rendszerek; valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
• h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a
turisztikai attrakciók, szolgáltatások,
a vendéglátóipari termékek, valamint
a vendéglátás körébe tartozó étel- és
italkészítési eljárások;
• i) átfogó celldömölki érték, mely az
előző pontokban feltüntetett területek közül egyszerre többhöz, vagy
éppen egyikhez sem sorolható, vagy
felülemelkedik azokon.
A Celldömölki Értéktárba kerülésre bárki
tehet javaslatot. A javaslatokat ajánlattételi lapon kell beküldeni, az ajánlattételi
lap megtalálható Celldömölk honlapján
(www.celldomolk.hu), valamint kérhető a
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
titkárságán, illetve portáján. Az ajánlattételi lapokat dr. Kovács Zoltán bizottsági
elnöknek vagy Tulok Gabriella szakreferensnek címezve a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal levelezési címére
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.), illetve a celldomolk@celldomolk.hu és a tulok.
gabriella@celldomolk.hu e-mail-címekre
lehet elküldeni. A javaslatok benyújtási
határideje: 2016. február 28. Az értéktárba
felvett értékek sora folyamatosan bővül. »
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A pedagógiai bábjátszás elhivatott művelője: Nagy Márta és bábcsoportjai
A Magyar Bábjátékos Egyesület 2004 óta
minden évben díjazza azokat a pedagógusokat, akik kiemelkedő munkájukkal
nagyon sokat tesznek a pedagógiai bábjáték fejlődéséért. A „Mészáros Vincéné
Díj” a magyar nyelven folyó pedagógiai
bábjátszás terén az átlagost meghaladó
szellemi és gyakorlati eredményeket felmutató, maradandó értékeket teremtő;
tanítványai és kollégái körében kitartó,
önzetlen munkát végző személyek elismerésére szolgál. Ezt az elismerést kapta
meg Nagy Márta november 14-én a Pedagógus Bábjátékosok Országos Találkozóján Budapesten. A Tücsök (gyermek)
valamint az Ultraviolák (felnőtt és junior) bábcsoportok művészeti vezetője a
következő méltatás kíséretében vehette
át a kitüntetést: „Pedagógus, aki megáldva a művészetteremtéshez szükséges
adottságokkal, képességekkel, a bábjátszáson keresztül fejleszti a gyermekek
és fiatalok személyiségét, teszi teljesebbé a felnőtt bábozók egyéniségét. Több
évtizedes szakmai munkája, látványos
színpadi rendezései és eredeti szcenikai
ötletei díjak sorát eredményezik a fesztiválokon és osztatlan sikert aratnak a
nézők körében.”

»Mit jelent számodra az elismerés?
– Sokat jelent, hiszen amatőr bábrendezőknek ritkán adnak díjat. 1987-ben kaptam már ugyan egy miniszteri dicsérő
oklevelet, tíz évvel később pedig UNIMA
diplomát (Nemzetközi Bábművész Szövetség), és városunk önkormányzata is
elismerte munkámat. A „Mészáros Vincéné Díj" azért nagy dolog, mert a szakma adta, és a kollégák, szakemberek
véleménye számított. Nem maga a díj
fontos, hanem az, hogy az ember egy jó
előadást tudjon csinálni, és a közönség,
valamint a szakmai zsűri jó véleményt
tudjon alkotni. Azért is örülök még neki,
mert ezt a díjat egy olyan szakember
emlékére alapították, akitől én is tanultam. Mint minden díj, ez sem csak
egy embernek szól, mert csapatmunka
van mögötte. Szeretném megköszönni
a Tücsök bábcsoportos gyerekeknek és
szüleiknek, hogy ezt a szakkört válasz-

tották, továbbá a felnőtt csoport tagjainak, akik munka, vagy tanulás mellett a
szabadidejükből áldoznak a bábjátékra.
Hiába lennének azonban lelkes játszótársak, ha nem lennének biztosítottak a
feltételek a működéshez. Köszönöm az
önkormányzatnak és a Városi Általános
Iskola igazgatójának, Danka Adélnak,
a KLIK igazgatójának, Rozmán Lászlónak, hogy óraadóként alkalmaz, ezzel
a gyerekcsoport működését támogatja.
Igen nagy köszönettel tartozom a KMKK
igazgatójának, Pálné Horváth Máriának,
hogy öt évvel ezelőtt befogadta a felnőtt
csoportot, és nemcsak utazásainkat, valamint a bábok, díszletek elkészítését
támogatja, de minden rendezvényünkön
jelen van. A gyermekcsoport felkészülését is segíti az alkalmankénti ingyenes
színpad használattal.

»2016-ra Szent Márton életéről szóló
„Krisztus katonája” című misztériumjátékkal készültök…
– A jövő év Szent Márton éve lesz, és
mivel Pannónia szülötte, úgy gondoltuk, hogy „színre visszük” életét.
Élettörténetének egyik legfontosabb
forrása Sulpicius Severus Márton életrajza, amelyből Szombathelyen már
rendeztek darabot. Ennek szövegkönyvét a megyei könyvtárból sikerült beszerezni. Némileg változtattunk rajta,
hiszen más törvények uralkodnak az
élőszínház és a bábszínház területén. Le
is rövidítettük: a másfél órás játékidőt,
felére csökkentettük. Célunk a darabbal,
hogy születésétől haláláig bemutassuk
életét a nézőknek, ismeretet nyújtsunk
és szórakoztassunk, hiszen profán részek is vannak benne. Az előadás a
felnőtt és junior szekció közreműködésével jött létre: Kovács Gyöngyi, Molnár Istvánné, Böcskei Veronika, Böcskei
Katalin, Könczöl Gergő, és Pápai Dominik. (A Szent Márton darabban nem
szerepelnek, de a felnőtt csapatba tartoznak még: Kovács – Dávid Adél, Finta
Zoltánné, és Tarczi Szilvia.) Az új darab

bemutatóját január vége-február elejére tervezzük, utána pedig az amatőr felnőtt bábjátékos fesztiválra készülünk,
és természetesen tájolni is szeretnénk
vele. A felnőtt csoport kilenc tagjából
csak kettő férfi, ezért az olyan daraboknál, mint pl. a Vásári komédiák, vagy a
most készülő Szent Márton életét bemutató darab esetében külsősökkel is
dolgozunk. Az Ádám Jenő Zeneiskola, a
Városi Általános Iskola, a Városi Televízió
és a KMKK dolgozói közül sokan a hangjukkal szerepelnek az előadásokban. A
technikában állandó segítség Szalóky
Attila, Hömöstrei Pál, és Radányi Károly,
aki az állandó hangmérnökünk is.
»reiner anita

Fiatal tehetség
kiállítása
Egyházashetyén

Tisza-Kalmár Ágota 1995-ben született, Veszprémben. Rajzkészsége már
kora gyermekkorában megmutatkozott. Édesapja, Tisza-Kalmár György
segítette a festészetben, de a 20 éves
fiatal alkotó tehetségére Gerzson Pál,
a Képzőművészeti Egyetem festő tanszékének rektora is felfigyelt. Témái változatosak: a légies virágábrázolástól a
csendéleten át a portréfestészetig széles a paletta. Ágota gyógytornász szakon tanul, emellett fest, de lehetőséget
kapott, hogy bejárjon a a rajztanszékre
órára, ott rajzol is szénnel, ceruzával.
Volt már önálló kiállítása, legutóbb
Egyházashetyén, jelenleg édesapja
alkotásai mellett láthatóak az övéi is.
Érdeklődni a tisza@tisza-kalmar.hu email címen lehet.
»
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Tankerületi szakmai nap
Idén is megtartotta szokásos szakmai
konferenciáját a Celldömölki Tankerület
pedagógusai számára. November 25-én
az Apáczai Kiadó épületében gyűltek ös�sze a helyi és környékbeli iskolák tanárai, hogy szakmai előadások keretében
fejleszthessék tovább közösen nevelési,
oktatási módszereiket. A szakmai napot
Fazekas Andrea, a Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölki Tagintézményének vezetője nyitotta, aki elsősorban
köszöntötte a megjelenteket, majd bemutatta az előadásokat tartó szakembereket. A prezentációk sorát Simon-Nagy

Rita tájékoztatója nyitotta az autizmusról,
mely az idei konferencia fő témájául is
szolgált. Az autizmus egy idegi-fejlődési
rendellenesség, ami csökkent mértékű
társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális
viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Ahogy az előadó is
kihangsúlyozta, az autizmus nem betegség, mégis fontos a gyermek fejlődésének szempontjából is a korai felismerése.
Az idegi-fejlődési rendellenességnek
ugyanis több típusa, szintje van, tüneteinek korai azonosítása és a megfelelő

szakmai segítség kérése a gyermeknek
és szülőknek is segít az elfogadásban.
Az autizmus szociális, kommunikációs
kognitív készségek olyan minőségi fejlődési zavara, amely egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet.
Ez lehet igen súlyos, járulékos fogyatékosságokkal halmozott sérülés, illetve
többé-kevésbé kompenzált állapot. A
súlyosan érintettek egész életen át teljes
ellátásra, a jó képességűek egyénileg változó támogatásra szorulnak. Simon-Nagy
Rita előadása után még három további
szakmai tájékoztatót hallgathattak meg
a résztvevő pedagógusok az autizmus
okairól és az autizmussal élők társadalmi
integrációjáról.
»nn

Mesemondóverseny az egyházi iskolák számára
ját értékelték elsősorban. A próba célja
azonban nem csak kizárólag egy prózai
szöveg elsajátítása volt, hanem hogy a
kisdiákok ezáltal is közelebb kerüljenek
az irodalom és a mesék világához. Hiszen
a mese nagyon fontos szerepet játszik a
gyermekek fejlődésében, főleg ilyen fiatal korban, fejleszti kreativitásukat, az
alkotó fantáziájukat, és mindemellett
érthetőbbé teszi számukra a világ működését. A zsűri a mesék elhangzása után

értékelte az előadásokat, majd hivatalos
eredményhirdetés következett. A helyi
iskolából a következő helyezéseket érték
el: Körtvélyesi Ádám 2. osztályos tanuló
2. lett, Puskás Tifani és Bajner Panna pedig megosztott első helyezést értek el.
A rendezvényről természetesen senki
nem távozott üres kézzel, minden résztvevő szereplését könyvcsomaggal és
emléklappal díjazták a szervezők.
»németh nóra

November 20-án mesemondóversenyt
rendezett a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola a Kemenesaljai Művelődési Központban. A próbának korábban
hagyománya volt már az iskolában, évről évre megrendezésre került, az elmúlt
időszakban azonban megszakadt a sorozat. Idén azonban – ahogy Czupor Attila
igazgató is fogalmazott – ismét igény
mutatkozott a szavalóverseny megrendezésére. A pénteki próbán az a 24 alsó tagozatos tanuló vett részt, akik korábban
az egyházmegye hat általános iskolájában megrendezett házi mesemondóversenyeken eredményesen szerepeltek,
és ezzel automatikusan továbbjutottak
a megyei fordulóra. Ők két korcsoportba
osztva versengtek a helyezésekért, külön mérkőztek az 1-2. osztályosok és a
3-4. osztályosok. Az esemény reggel 9
órakor hivatalos megnyitóval vette kezdetét a Móritz galérián, így a mesemondó versenynek autentikusan Lázár Ervin
vándorgalériája szolgáltatta a díszletet.
A megnyitón Czupor Attila igazgató bemutatta a versenyző kisdiákoknak a zsűri
tagjait, majd kezdetét vette a verseny.
A tanulók a család témakörét érintve
készültek különböző stílusú mű- és népmesékkel. A zsűri a kiválasztott alkotás
pontos ismeretét és a mese előadásmód-
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Nyílt nap a Berzsenyi Gimnáziumban
November 24-én nyitott kapuval várta a
Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
a pályaválasztás előtt álló nyolcadikos
diákokat. A gimnázium pedagógusai a
szokásos éves nyílt napon a következő
tanév képzéseiről, újdonságairól tájékoztatták az érdeklődőket. A rendezvény
reggel fél kilenckor vette kezdetét, mikor Sipos Tibor, az iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket, és röviden
bemutatta az intézményt. Az igazgató
ezt követően a 2015/2016-os tanévben
induló gimnáziumi képzéseket részletezte. Újdonság lesz a következő tanévtől
a gimnázium két tannyelvű képzése,
ahol a diákok német nyelven tanulhat-

ják majd az alap tantárgyakat. Ahogy az
a tájékoztatón is elhangzott, manapság
az idegen nyelvek ismerete különösen
fontos eleme a felsőoktatási képzéseknek, egyelőre ugyancsak diploma átvételéhez szükséges, hamarosan azonban
valószínűleg már a továbbtanulás alapfeltétele is lesz. A nyílt nap keretében a
különböző tagozatok a szaktanárok előadásában kerültek bemutatásra. A német
két tannyelvű képzés mellett természetesen jövőre is elindul a gimnázium
emelt idegen nyelvi, illetve emelt matematika képzése, ahol a diákok emelt
óraszámban foglalkoznak majd az adott
tárgyakkal, ezzel is előkészítve a későbbi

Halhatatlanok klubja Celldömölkön
Dr. Kárpáti György minden idők legfiatalabb vízilabdázó olimpiai bajnoka.
1988-ig a legfiatalabb magyar olimpiai
bajnok volt a Cselekvő Összefogással
Celldömölkért Egyesület vendége. A
mostani rendezvény a múlt évben megtartott nagysikerű Dr. Faragó Tamás, Dr.
Hegedüs Csaba est folytatása volt, és az
ígéretek szerint nincs vége a sorozatnak.

Jövőre újabb hírességeket láthatunk vendégül Celldömölkön. Fehér László polgármester, egyesületi elnök köszöntötte a
vendégeket és a megjelenteket, ismertette Gyuri bácsi életútját, sikereit. Vízy
András ismert tévés személyiség vette
át a szót, s kérdezte a vendéget pályafutásáról. Gyuri bácsi tavaly volt 80 éves,
ebből az alkalomból Nagy Endre életrajzi
filmet forgatott róla, amelyből pár perces részletet láthatott a KMKK galériáján helyet foglaló közönség. Feltűnt egy
világszerte ismert hajdani vízilabdás és
filmsztár Piedone is a felvételen, akire a
cikkben később még visszatérünk. Gyuri
bácsi elmondta, hogy édesapja 10 éves
korában vitte le először az uszodába, és
ott is ragadt egész életére: immár 70 éve
úszik, még 80 évesen is kitart az aktív
sport mellett. Először úszónak készült,

sőt egészen sokáig párhuzamosan űzte
a vízilabdát és az úszást. Remek úszó
volt, több jelentős nemzetközi és hazai
sikert tudhat magáénak gyorsúszásban.
Gyorsasága, robbanékonysága, sokat
segített neki a vízilabda-mérkőzéseken.
Mosolyogva ismerte el, hogy bár egyáltalán nem vízipólós alkat, furfanggal,
ügyességgel, trükkökkel bizonyította tehetségét, és páratlan akaraterővel szállt
szembe a vízben a 2 méteres 110 kilós
óriásokkal. Akkoriban, a vízilabda-mérkőzéseken nem csak kezdéskor volt
ráúszás, hanem minden gól után. Így egy
6:6-os meccsen 14 alkalommal kellett a
középkörben elhelyezett labdára úszni.
Ezeket ő rendszeresen elhozta, s így a
magyar csapat jóval többet támadhatott.
Helsinki, Melbourne, és Tokió – aranyérmes olimpiai állomásai pályafutásának.
1969-ig sportolt aktívan, majd a vízilabdásoknál dolgozott, sokáig volt Dr. Gyarmati Dezső segítője. Ma a Halhatatlanok
Klubjának elnöke, a nemzet sportolója,
megszámolhatatlan elismerés tulajdonosa. Az este igazi meglepetése, hogy
10 évesen kezdte a zongoratanulást is,
amelyet 18 éves koráig folytatott, s a
zeneakadémiára is felvették. Csibész természetét itt sem hazudtolta meg, egyre
gyakrabban lógott el a zongoraórákról, s
szökött le az uszodába. Jó döntést hozott.
Végezetül Carlo Pedersoli, azaz Piedone
– a múlt évben járt Rómában világhírű
barátjánál. Az olasz óriást chilis bab mániájáról ismerjük a filmekből, valójában
még ennél is jobban imádja a makarónit, ragyogóan gitározik, és még ennél is
szebben énekel. A két sportcsillag kiváló
zenész is, vajon mi lett volna, ha zenei
karrierbe kezdenek annakidején? Abban

felsőoktatási tanulmányokat. Mindezek
mellett egy másik újdonsággal is várja
a diákokat az intézmény, jövőre ugyanis elindítja az emelt humán képzést
is. Mindemellett pedig természetesen
marad az általános gimnáziumi képzés
is mindazok számára, akik még nem
tudják, milyen területre szeretnék specializálni magukat. A tájékoztató végén
az iskola diákönkormányzatának elnöke mutatta be a leendő elsőéveseknek
a gimnáziumi diákéletet, valamint egy
kisfilmet is megtekinthettek a résztvevők az intézmény mindennapjairól. Az
előadások után óralátogatásra is lehetőségük volt a nyolcadikosoknak, sőt, a
nap folyamán játékos, interaktív formában maguk is részt vehettek gimnáziumi
tanórákon.
»nn
is sikeresek lettek volna, de így azért
jobban jártunk.
Jó egészséget, és még boldog két évtizedet Gyuri bácsi! Ugyanis még legalább
ennyit jósolt magának a celldömölki
beszélgetésen. Fehér László a megszokott módon, Sághegyi borral, és Celldömölk könyvvel köszönte meg Dr. Kárpáti
Györgynek a hangulatos estét. 2016-ban
a sorozat minden várakozás szerint folytatódik.
»gyi

Meghívó
„Karácsony van…
örüljetek emberek,
földre szállt a szeretet…”
Vajon mi a titka karácsony évszázadokon és földrészeken átívelő sikerének?
Talán az, hogy mindenki talál magához illő szimbólumot benne. Van, aki a
megváltó eljövetelét ünnepli ilyenkor,
más a szeretetet.
Ehhez az ünnepi hangulathoz szeretnénk a magunk módján hozzájárulni
karácsonyi műsorunkkal.
Tisztelettel várjuk Önt és kedves Családját, 2015. december 18-án, pénteken du. 17.30-kor az Ádám Jenő
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Kamaratermébe Karácsonyi Hangversenyünkre.
Közreműködnek az iskola tanulói, tanárai.
A koncert hangulata kísérje Önöket
Advent hátralévő napjaiban.
Kívánunk Önöknek, szeretteik körében
eltöltendő áldott Karácsonyt és egészséget hozó, békés, boldog újesztendőt!

»ádám jenő zenei alapfokú
művészeti iskola tantestülete
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zésen a fejben összeszedettebb Fazekas
fontos győzelmet aratott. (2-1) Nagy –
Lindner 3:1 (5, 7, -12, 6) Remek formában játszott Nagy Krisztián, Lindnernek
nem volt ellenszere. (3-1)
2. kör: Demeter – Fazekas 3:2 (-9, -9, 6,
11, 6) Fazekas az első két szett megnyerése után visszaesett, a meccs közben
kisebb sérülést is elszenvedő Demeter
fordítani tudott. (4-1) Nagy – Ecseki 3:1
(6, 7, -9, 2) Ecseki erőtlenül, gyengén
játszott, Nagy simán nyert. (5-1) Pázsy
– Lindner 1:3 (-8, -9, 8, -8) Két rutinos
játékos csatájából a jobban koncentráló
celldömölki jött ki győztesen. (5-2)
3. kör: Nagy – Fazekas 1:3 (-8, -8, 5, -5)
Fazekas jól játszott, a sorsdöntő pillanatokban tiszta fejjel, jó döntéseket hozott,
a kissé görcsösen küzdő pécsi ellen. (5-3)

Demeter – Lindner 2:3 (12, -4, 11, -3, -6)
A végsőkig kiélezett, fordulatos összecsapáson Lindner kiváló játékkal tudott
győzni. Pázsy - Ecseki 1:3 (-5, 4, -4, -5)
Ecseki ezen a meccsen nyújtotta aznapi
legjobbját, és ez 1 pontot ért a Celldömölknek. (5-5)
Az eddig százszázalékos pécsiek remekül
kezdték a rangadót, a páros után sorra
nyerték az egyéni összecsapásokat is.
5-1-es pécsi vezetésnél senki sem gondolta volna, hogy ezen a délutánon a
Celldömölk ponttal tér haza a listavezető
otthonából. Az őszi szezon végeredménye még nem végleges, azt majd az elhalasztott (a tervek szerint január 5-én
lejátszandó) Szécsény – Pécs mérkőzés
végeredménye befolyásolja.
»csuka lászló

A Körmend nyerte a megyei rangadót

perc elteltével már a vendégeknél volt az
előny, és a cellieknek az ellenfélen kívül a
bírókkal is meggyűlt a bajuk. Kettős emberhátrányok, rossz ütemben megakasztott támadások tarkították az amúgy is
feszült találkozót. A sípmesteri hátszéllel
aztán ügyesen sáfárkodott a Körmend, és
előnyét végig megtartva megnyerte a vasi
rangadót. Korrektebb játékvezetés mellett
ez aligha sikerült volna nekik.
Junior: 22-41.
Rozmán Gergő: - Életemben nem tapasztaltam még ilyen kritikán aluli játékvezetést, a bírók alaposan befolyásolták a
mérkőzés alakulását. Rangadóhoz méltatlan volt, amit műveltek.
»csl

PTE PEAC – Celldömölki VSE Swietelsky
Wewalka 5-5
Asztalitenisz extraliga mérkőzés, Pécs
Páros: Pázsy, Nagy – Lindner, Ecseki 3:1
(-6, 9, 2, 7) Jól kezdett a celli kettős,
könnyedén nyerte az első szettet. A második játszmában is náluk volt az előny,
de a pécsiek rákapcsoltak, és innen már
nem volt megállás, magabiztosan nyertek Pázsyék. (1-0)
Egyéni 1. kör: Demeter – Ecseki 3:0 (12,
6, 8) Az első szettben még jól tartotta
magát a fiatal celli, ám a folytatásban
Demeter jobb volt. (2-0) Pázsy – Fazekas
2:3 (-11, 9, -7, 5, -4) Fordulatos mérkő-

Celldömölki VSE-Vulkánfürdő – Körmendi DMTE 21-25 (10-8).
Celldömölk, 150 néző, NB II-es női kézilabda-mérkőzés, vezette: Gácsig, Sárközi.
Celldömölki VSE: Szabó - Freiberger 3,
Szomorkovits L. 7, Németh 2, Vlasich 2, Sebestyén 5. Csere: Balogh, Pongrácz, Bagics,
Szomorkovits A., Geiger 1, Tóth 1, Marton,
Bognár, Szalai. Edző: Rozmán Gergő.
A megyei rangadó előtt mindössze két
pont volt a különbség a két csapat között a bajnoki tabellán. A találkozó elején nehezen lendültek bele a csapatok a

gólgyártásba, percekig érintetlenek maradtak a hálók. Végül a Celldömölk törte
meg a gólcsendet, két találattal ellépett
a vendégektől. A folyamatosan feljavuló
celli támadójátéknak köszönhetően hazai előnnyel teltek az első félidő percei.
A rangadói hangulatban zajló találkozó a
félidő utolsó perceire kicsúszni látszott a
játékvezetők kezei közül. Téves, leginkább
a házigazdákat sújtó ítéleteik miatt meglehetősen feszült légkörben ért véget az első
játékrész. A második félórát a körmendiek
kezdték jobban, sorra lőtték góljaikat. Tíz

Asztalitenisz
bajnoki mérkőzések

nagy küzdelemben dőlt el a két pont sorsa csapatunk javára.

NB II.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Hévíz SK 12:6
Iván Csaba 3/3, Lukács Balázs 3, Baranyai
Domonkos 3, Ölbei Péter 2, Iván Csaba –
Ölbei Péter páros. Listavezető csapatunk
nagy csatában , de magabiztosan győzte
le a tabella 2. helyén tanyázó Hévíz Sk-t.

Tatai AC –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. 10:8
Zakar Kristóf 4, Teket Attila 2, Máthé Gyula
1, Zakar Kristóf – dr. Németh Gábor páros.
Balszerencsés vereség, a döntő játszmákat rendre a hazaiak nyerték.

CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. – Budaörsi SC II. 12:6
Teket Attila 4, Zakar Kristóf 3, Máthé Gyula
3, Zakar Kristóf – dr. Németh Gábor, Máthé
Gyula – Teket Attila párosok. Bravúros győzelem a jó erőkből álló vendégek ellen.
Budaörs SC II. –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. 8:10
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 3, Lukács Balázs
1, Baranyai Domonkos 1, Iván Csaba – Ölbei Péter páros. Az őszi idényben ez volt
a legnehezebb mérkőzés. Négy és fél órás

NB III.
Győri Elektromos II. –
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. 5:13
Szabó Ferenc 4, Fehér László 3, Tamás
László 3, Balázs Gyula 2, Szabó Ferenc –
Balázs Gyula páros. Simán hozta csapatunk a kötelezőt.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA IV. – SZESE
Győr 7:11
Tamás László 3, Szabó Ferenc 1, Balázs
Gyula 1, Tamás László – Csupor Máté, Szabó
Ferenc – Balázs Gyula párosok. Hiába nyertük meg a két párost, mert utána leblokkolt
a csapat és nem volt esély pontszerzésre.

Nyereményjáték
Az Új Kemenesalja előző számában megjelent játékunk szerencsés
nyertesei: 1. Németh László, Celldömölk, Vörösmarty u. 22.; 2. László
József, 9516 Vönöck, Rózsa F. u. 12.;
3. Somogyi Vince, Celldömölk, Vasvári Pál u.
Nyerteseinknek gratulálunk! Nyereményeiket a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár recepcióján
vehetik át.

Békés karácsonyt
és boldog új évet
kíván minden
kedves olvasójának
az Új Kemenesalja
szerkesztősége!
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Megvan az őszi bajnoki cím
Király SZE – Celldömölk 2-2 (1-2)
Szombathely, 50 néző Vas megyei labdarúgó-bajnokság 15. forduló 2015. november 21.
Vezette: Derdák Marcell (Bendik László,
Horváth Péter).
Király: Nagy – Hujber, Kiss B., Sásdi, Kovács (Szabó 62. p.) – Baráth, Kádár, Kiss K.
(Csonka 85. p.), Hajmási, Hegedüs (Németh 90. p.) – Szalay. Edző: Horváth Levente.
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Bodor,
Györkös – Enyingi Marcell, Manganelli,
Enyingi Márk – Boda (Sinka 77. p.), Németh (Piri 70. p.), Szép (Győrvári 64. p.).
Edző: Koman Vladimir.
Kiállítva: Vajda László (28. p.).
Góllövő: Györkös Gábor (14. p.) és Enyingi
Márk (39. p.), illetve Szalay Csaba (11-esből 29. p.) és Szabó Zoltán (79. p.).
Előmérkőzés: Király SZE U19-CVSE U19 1-3
(1-1) G.: Heim Martin 2, Gorácz Máté. A tabella harmadik helyén álló hazaiak ellen
nehéz, de megérdemelt siker született,
ami egyben őszi bajnoki címet is ért.
Két bombagól a celliektől és két fejes gól a
szombathelyiektől, ami annyiban azért fihely

csapat

nomítandó információ, hogy az első fejesből nem közvetlenül lett gól, hanem „csak”
egy kiállítást és egy tizenegyest követően.
De az elején kezdve, az első negyedóra
végére előnybe került a Celldömölk, Györkös Gábor szabadrúgásból jó 22 méterről
csavarta védhetetlenül a bal felső sarokba
a labdát, ritka nagy gól volt. Aztán jött az
a bizonyos hazai fejes, amikor egy oldalról
beívelt labdát Heiner Péter nem ért el, így
az üres kapura tartó fejest helyette Vajda
László védte kézzel, de taps helyett piros
lap lett a jutalma, plusz így is gól lett, mert
a megítélt büntetőt biztosan értékesítette
a helyi gólvágó. Az előny tehát eltűnt, sőt
a hazaiaknak lett emberelőnye, ami nem
zavarta azonban annyira a vendégeket,
hogy ne maradjanak támadásban. Így egy
cseppet sem volt meglepő, hogy néhány
perccel később egy kipattanót Enyingi
Márk mintegy húsz méterről nagy erővel
bombázott a hazaiak kapujába. A második
félidő változatos játékot hozott, a két csapat közti tudáskülönbséget kiegyenlítette a
celliek létszámhátránya és sajnos a hajrában az eredmény is kiegyenlítődött. A nem
sokkal korábban csereként beállt hórihorgas hazai csatár fejéről, mintegy őszi hulló
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SCHOTT LUKÁCSHÁZA SE.
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15
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11
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16.
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15

2

3

10

17

44

-27

9

I M P R E S S Z U M

celldömölk város
Önkormányzatának lapja
megjelenik kéthetente

falevél szállt a labda Heiner kapujába, ami
két pont elhullajtását is jelentette egyben,
ennyi veszteséget okozva az őszi végelszámolásban. Az őszi bajnoki cím veretlenül,
nagyon, nagyon megérdemelten így is a
csapaté lett, csak jól összerázódott a mezőny, hiszen a két ellenlábasunk begyűjtötte a fordulóban a lehetséges három-három
pontját, így egy, illetve két pont előnnyel
kell ellenük gazdálkodnunk majd tavas�szal. Érdekes, izgalmas folytatásra van
kilátás, ahogy az U19 életében is, akik
szintén megszerezték az őszi első helyet.
Velük egyedül a kőszegi fiatalok tartják a
lépést, a felnőttekkel szemben nekik lesz
annyi előnyük, hogy legfontosabb riválisukat hazai pályán fogadják majd tavas�szal (a nagycsapat mind Körmendre, mind
Répcelakra, sőt Vépre is utazik majd). Az
U16-os csapat a harmadik helyen végzett,
nekik tavasszal legalább a második helyet kellene elérni ahhoz, hogy a megyei
bajnoki címet eldöntő négyes döntőben
szerepelhessenek, erre az U14-nek is meg
van az esélye a saját korosztályában, főleg,
mert ők az élről várják a folytatást. Négy
csapatból tehát három az első helyen zárta az őszt, ami mindenképpen dicséretes
teljesítmény a labdarúgó szakosztálytól,
gratuláció és köszönet minden játékosnak,
edzőnek és vezetőnek.
»dotto

Hirdetmény
Celldömölk Város Képviselő-testülete
lakásépítési céllal meghirdeti a tulajdonát képező, Celldömölk, Akácfa utca
végén található, 1364/18 helyrajzi
számú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant. A 665 m² nagyságú terület értékesítési árát 2.000.000,- Ft +
Áfa értékben határozta meg.
A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2016. január 31.
További információ a Celldömölki
Közös Önkormányzati Hivatal (Celldömölk, Városháza tér 1.) ügyintézőjénél az I. emelet 104-es
irodában, illetve a 06 95/777-833
telefonszámon kapható.

Kiadja a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • Felelôs kiadó: Városi Televízió
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
(örökös tag) • Hirdetésszervezô: Nagy Antal (06 70/3389880) • Kapcsolat: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • Nyomda: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • Lapzárta: minden páratlan hét péntek • Elôfizetés vidékre: egy évre
1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll
módunkban elfogadni.
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Celldömölk, dr. Géfin L. tér 7.
(Piaccsarnok alatt a Zöldséges bolt mellett)
Nyitva tartás: H-P: 6-16; SZO: 6-14

Félbarna kenyér 1 kg: 170 Ft
Kifli: 15 Ft
Lekváros bukta: 100 Ft
Karácsonyi bejgli akció: diós, mákos: 850 Ft/db (500g)
Akcióink 2015. 12. 07. – 2015. 12. 31-ig érvényesek.
Pékségünkben hagyományos diós, mákos, gesztenyés
bejglik kaphatóak!
Boldog karácsonyi ünnepeket kíván a Bögötei Pékség!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Újévet kívánunk minden kedves,vendégeinknek, megrendelőinknek!
12
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3 fogásos karácsonyi menüajánlattal várjuk kedves vendégeinket!
Karácsonyi, év végi céges rendezvények lebonyolítását szívesen
vállaljuk!
Szilveszteri rendezvényünkre,programunkra szeretettel várjuk
vendégeinket!
Téli nyitva tartásunk:
Hétfő, Kedd : 11-13-ig
Szerda, Csütörtök, Vasárnap: 11-20-ig
Péntek, Szombat: 11-22-ig
2015.12. 24-25-26- és 2015.01.01 Zárva tartunk!
Elérhetőségünk, további információk:
06-70/60-40-470 , vulcanovendeghaz.hu
Vagy keress minket a Facebook-on!
Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kíván a VULCANO
VENÉGHÁZ kedves vendégeinek,megrendelőinek!!

uk_15_12_11.indd 14

2015.12.08. 23:32:35

Új Kemenesalja » 2015. 12. 11.

ELEKTRO DISZKONT

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

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

MACI – CUKI
Celldömölk, Szomraky u. 2.

KISCSEMEGE ÉLELMISZERÜZLET
Celldömölk, Temesvár u. 11.

BÉKÉS, SZÉP ÜNNEPEKET
ÉS
ÁLDOTT ÚJESZTENDŐT
KÍVÁNUNK!

Kellemes karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Újévet kívánunk tisztelt vásárlóinknak!
Továbbra is működik
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS szolgáltatásunk.
Rendelését igény esetén telefonon
is felvesszük.
Ajándékcsomagok készítése az Önök
elképzelése alapján.

CSŐRE JUDIT
ÉS
MUNKATÁRSAI

Elérhetőségeink:
06 95/420-272
06 30/933-3343
SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET!
Schimmer Andrea
és családja
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Marics Virágszalon
Celldömölk. Kossuth L u. 13.
Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket
kívánunk Mindenkinek!
Marics Sándorné és Munkatársai

Cell-tank

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK, A CELL-TANKKAL!
Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmiszerek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!

Ligeti ÁBC
Celldömölk, Kassa u. 2.

(CVSE Sportpálya mellett a Ligetnél)

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendőt kívánunk
minden kedves vásárlónknak és
megrendelőnknek!
Horváth Attiláné és családja.

Vállalkozóknak, őstermelőknek és mezőgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

Áldott békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kívánunk
mindenkinek!
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PREMIER NAPOK – NAGY KARÁCSONYI
VÁSÁR ENGEDMÉNYEKKEL!
PREMIER
Papír és sportüzletünkben
(a körforgalomnál)
Bronzhéten: -25% engedmény
Ezüsthéten: -20% engedmény
Aranyhéten: -10% engedmény minden termékünkre!
Adidas,Nike, Puma, stb…
9500 Celldömölk,
Kossuth L. u. 18.
Tel.: 06 95/420-187
E-mail: premier@cellkabel.hu

KORONA ÉKSZER, -ÓRA,
-AJÁNDÉK
Valósítsa meg velünk
Karácsonyát!
Bronzhéten: -25% engedmény
Ezüsthéten: -20% engedmény
Aranyhéten: -10% engedmény minden termékünkre!
Arany, -ezüst, -acél, -swarowski
ékszerek, karórák, karácsonyi
dekorációk, mécsesek, gyertyák, ajándéktárgyak, stb…
9500 Celldömölk,
Széchenyi u. 1.
Tel.: 06 95/421-825

Minden, ami az ünnep fényét emeli!
˝ érdeklodésüket:
˝
Várjuk megtisztelo
Rozmánék és Munkatársaik!
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Áldott, békés karácsonyi
ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánunk
minden kedves
megrendelőnknek!
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Minden kedves olvasónknak,
TV-nézőnknek, hirdetőnknek,
Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Újesztendőt Kívánok!
Nagy Antal
Új Kemenesalja és
TVCELL Városi Televízió Hirdetésvezető
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