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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!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Újévi köszöntõ
Tisztelt Olvasók! Kedves Celldömölkiek!
Boldog új esztendõt kívánok mindanynyiuknak 2020-ra. bízzunk abban, hogy
az elõttünk álló év is legalább annyi
eredményt, sikert hoz városunknak,
örömöt, boldogságot az itt élõknek,
mint a mögöttünk hagyott esztendõ.
2019 kiemelkedõ éve volt Celldömölknek, hiszen jubileumot, a várossá nyilvánítás 40. évfordulóját ünnepeltük. Gyorsan eltelt az év tavaly január 6-tól, a városavatási évforduló napjától, sok és színes programmal, és örömünkre sok fejlesztéssel, beruházással ünnepelhettünk.
2019-et a város fõterén köszöntöttük,
ahol a szilveszterbõl az újévbe koncerttel, utcabállal, ünnepléssel fordultunk
át. Az évet hasonlóképpen zártuk, hiszen szintén közös szilveszterezésre
hívtuk a celldömölkieket. Az idei szilvesztert és az elõtte lévõ ünnepi heteket színesítette a korcsolyapálya, amit
a jubileum évében kétszer biztosítottunk az itt élõk és a környékbeliek számára. Nagy sikere volt a PikNik Mozinak, a szabadtéri elõadásokat hatalmas
érdeklõdés kísérte. A hagyományos
fesztiválokat újabb programokkal egészítettük ki, azt hiszem, mindenki megtalálhatta a rendezvények között a
kedvére valót, ízlésének megfelelõt.
Természetesen a rendezvényeken kívül
fejlesztéseket is sikerült megvalósítanunk. Hosszú idõ után megvalósult
Izsákfán a szennyvízberuházás, köszönjük az izsákfaiak türelmét, bízunk abban, hogy a beruházás életkörülményeiknek javulását hozta. Szintén nagy
volumenû beruházás volt a városközpont-felújítás sorába tartozó fejlesztés,
a piac és környékének átalakítása és
korszerûsítése. Úgy hiszem, szép színfoltja lett a városnak, a megyében is a
legszebb piac-fejlesztések között tartják számon. Bõvítettük és megújítottuk
a bölcsõdét, megépítettük az asztalite-

nisz-csarnokot, felújítottuk, korszerûsítettük és bõvítettük a CVSE sporttelepet, a stadionépületet. A Vulkán fürdõben birtokba vették a két új medencét, új mobilházakkal gazdagodott a JUFA Kemping, növelve a szálláshelyek
számát, és az egyházi iskola is új épülettel gyarapodott.
Terveink vannak 2020-ra és a következõ évekre is. Most kezdõdik a 2027ig tartó harmadik európai uniós fejlesztési ciklus. Elmondhatjuk, hogy az elsõ
két ciklusban kihasználtuk a lehetõségeket, amelyek egy Celldömölk méretû kisvárosnak adottak voltak, s ennek nyomán számos beruházás, felújítás valósulhatott meg a kétszer hét év
alatt. Hátra van az elnyert projektekbõl
megvalósításra a szakképzõ iskola teljes energetikai felújítása, ami a gimnáziumfejlesztéshez hasonlóan egy újabb
korszerû oktatási intézményt biztosít a
városnak és térségének. A Kemenes
Vulkánpark körüli területekre tervezett
beruházások, turisztikai célú fejlesztések megvalósítása is elkezdõdhet, hiszen a pályázatot már korábban bead-

tuk és elnyertük hozzá a támogatást.
Ezzel a lépéssel újra lépünk egyet azon
az úton, amit Celldömölk turizmusfejlesztése érdekében meghatároztunk.
Most, az új ciklus kezdetén az elsõ két
évben a tervezés szintjén meghatározzuk a következõ célokat, és bízunk
benne, hogy a majdani pályázatok
eredményesek lesznek, és újabb közösséget szolgáló fejlesztéseket valósíthatunk meg. Az európai uniós pályázatokon kívül is tervezünk fejlesztéseket. Folyamatosnak kell lenniük az útfelújításoknak, és parkolók létesítését
is tervbe vettük.
2019 választási év is volt. Még egyszer
köszönöm, hogy bizalmat szavaztak a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület és az Együtt Celldömölk Városért Egyesület alkotta koalíciónak, a
várost vezetõ képviselõ-testület többségét adva, továbbra is az Önök és városunk érdekében dolgozunk. Kérem,
bízzanak bennünk továbbra is.
Városvezetõként köszönöm, hogy Önök,
városunk lakói aktívan részt vesznek a
közéletben. Ötleteikkel, javaslataikkal
segítik a képviselõ-testület munkáját,
részt vesznek azokon a rendezvényeken, amelyeknek közösségformáló ereje van. Köszönet illeti és további jó
munkát kívánok a városunkban mûködõ
vállalkozásoknak, civil szervezeteknek,
intézményeknek, hivataloknak, akik tevékenységükkel, adójukkal, figyelmükkel segítik Celldömölköt, hiszen csak az
együttmunkálkodás nyomán alakulhat
pozitív irányba városunk mindennapi
élete és jövõje.
Sikeres, boldog új évet kívánok magam
és képviselõtársaim nevében mindanynyiunknak, akik Celldömölkön és térségében élünk, a városunkból elszármazóknak, hozzátartozóinknak és barátainknak. Kívánom városunknak és térségünknek, hogy gyarapodjon ne csak lélekszámban, de anyagiakban és élményekben egyaránt. Boldog új esztendõt!
»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
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Változnak az utcanevek és más döntések az ülésen
A 2019. év utolsó képviselõ-testületi
ülését tartotta december 18-án a várost vezetõ grémium. Az ülés karácsony közeledtével ünnepi hangulatú
volt.

Fehér László polgármester nyitotta
meg az esztendõ utolsó képviselõ-testületi ülését, majd utána az ünnep percei zajlottak.
Elõször a városvezetõ kívánt boldog karácsonyt a jelenlévõknek, a televíziónézõknek, a város lakóinak, majd a zeneiskola tanárai, Bejcziné Németh Tünde és Vlasics Gábor hangszeres játékukkal, Szalai-Ziembicki Dóra, az önkormányzati hivatal dolgozója énekes
elõadásával hangolták ünnepivé az
eseményt.
Fehér László beszámolt arról, hogy a
testületi ülés elõtt tartotta tanácskozását a Kemenesaljai Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási
Tanácsa. A társulási tanács döntött a
Népjóléti Szolgálat igazgatói posztjára
kiírt pályázatról, és Nagy Zoltánt, az
önkormányzati hivatal szociális területen dolgozó munkatársát bízta meg a
pályáztatási eljárás lefolytatása után öt
évre az intézmény igazgatói feladatainak ellátásával 2020. január 1-tõl.
Tájékoztatott arról is, hogy a Város-

fejlesztési, Költségvetési és Jogi–Ügyrendi Bizottság foglalkozott a Legszebb
konyhakertek programhoz való csatlakozással, akik javasolták, hogy a csökkenõ érdeklõdés miatt 2020-ban ne
csatlakozzon a város a programhoz.
Határozott a testület arról is, hogy mivel az év végén lejárt a város fõépítészének, Portschy Tamásnak a megbízása, 2020. január 1-tõl öt évre újra õt
bízták meg a feladattal.
Az év végére tekintettel beszámoltak a
város intézményei, a Celldömölki Városi Óvoda, a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, valamint a Kemenes Vulkánpark vezetõi az intézményben végzett szakmai munkáról.
Díjat alapított a képviselõ-testület a településkép javításának és a helyi építészeti értékek megõrzésének érdekében
végzett tevékenység elismeréseként.
Az Arany Tulipán Plakett és az Ezüst
Tulipán Plakett díjjal kapcsolatos pályázatról a város honlapján olvashatnak az
érdeklõdõk. A pályázatokat március 1jéig kell beadni, az elismeréseket a
nagyközönség elõtt, a Tulipán Fesztivál
keretében adják majd át.
Nem elõször került a képviselõ-testület
elé az egyes közterületek nevének
megváltoztatásával kapcsolatos elõterjesztés. A döntés értelmében ez év ja-

nuár 5-ig volt lehetõség arra, hogy a városlakók javaslatokat tegyenek a Búza
János, a Hámán Kató, a Heiner Kálmán,
a Riczinger Dezsõ, a Zalka Máté, az
Április 4., a Kisdobos és az Úttörõ utcák
elnevezéseinek megváltoztatására. A
beérkezett javaslatokat összegzik, majd
februárban a bizottságok elé kerül újra
az elõterjesztés e témában.
Javaslatot tett a képviselõ-testület a
Szent Benedek Általános Iskola és a
Hajnalcsillag Óvoda elõtti gyalogos közlekedés biztonságosabbá tételével kapcsolatban is. Egyrészt a református
templom elõtti területre forgalomlassító
kihelyezését engedélyezték, másrészt
forgalomtechnikai tervet készíttetnek a
biztonságos közlekedés érdekében.
Szavazott a képviselõ-testület arról,
hogy 2020-ban is hozzájárul a celldömölki gyerekek balatonrendesi táboroztatásához. A városi iskolában, az alsósági tagiskolában és az egyházi iskolában
hirdetnek meg egy-egy turnust, az
érdeklõdõ gyerekek az iskolákban vehetik át a pályázati ûrlapokat februárban.
A testületi ülés végén a képviselõk jókívánságaikat mondták el a televíziónézõknek, a városlakóknak, szép ünnepet, jó évzárást és boldog új esztendõt
kívánva.
»ÚK

Pogyebrád György szülõvárosa lehet Celldömölk új testvérvárosa
Az elmúlt év novemberében a csehországi Poděbrady várost képviselõ küldöttség járt Celldömölkön. A látogatás
fõ célja a városunkkal való kapcsolatfelvétel elõkészítése volt.
Korábban Budapesten, a Cseh Nagykövetségen rendeztek magas szintû találkozót, hogy elõsegítsék a magyar és
cseh városok kapcsolatfelvételét. Vas
megyébõl több településrõl is érdeklõdtek a lehetőség iránt. A csehek a
kapcsolatfelvételhez 10-20 ezer lakosú
kisvárost kerestek, illetve olyan települést, amelynek van fürdõkultúrája is.
Ezen a rendezvényen találkoztak elõször a két település képviselõi. Celldömölköt akkor Fehér László polgármester, Söptei Józsefné alpolgármesterasszony és Farkas Gábor jegyzõ képviselte. Több cseh kisváros is érdeklõdött
Celldömölk iránt, városunk képviselõi a
hasonlóságokat keresték: Celldömölk
egy 11 ezer lakosú város, Poděbrady 14
ezer lakosú; mindkét város elérhetõ tá-
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volságra van a fõvárosától. Poděbrady
város közép Csehországban fekszik,
Prágától északkeletre, mintegy 50 kmre, Poděbrady György szülõvárosa. Fõ
profilja a turizmus, hiszen fürdõvárosként tartják számon.
A novemberi látogatáson Jaroslav Červinka, Poděbrady polgármestere, alpolgármestere és kulturális tanácsnoka látogatott Celldömölkre. A látogatás során a tárgyalásokon kívül megtekintették városunk fontosabb látnivalóit, és
örömmel hallották, hogy az utóbbi
idõben komoly mértékben nõtt a cseh
turisták száma a Vulkán fürdõn és a város szálláshelyein.
– Manapság az emberek egyre több
helyet szeretnének felkeresni pihenés
céljából, az is szempont, hogy a néhány napos pihenõidõ ne utazással teljen. A két város között mindössze 440
km a távolság, úgyhogy ideálisnak
mondható – nyilatkozta Jaroslav Červinka, Poděbrady polgármestere. Azt is
elmondta, hogy városunk az õ számára

szerelem elsõ látásra, kiemelte a szívélyes fogadtatást, és hogy városunk
vezetõivel mindenképpen a kapcsolat
további építésén gondolkodnak.
– Idén ünnepljük Pogyebrád György
születésének 600. évfordulóját, az ünnepségre szeretnénk meghívni Celldömölk képviselõit, ezért is sürgettük a
kapcsolatfelvételt. Pogyebrád György
eszméjét szeretnénk kiteljesíteni: egyesíteni Európát háborúk nélkül.
Celldömölk az elmúlt 30 évben több
környezõ ország városaival létesített
testvérvárosi kapcsolatot: ezek közül
szoros kapcsolatot ápol az olaszországi
Pagnaccóval, az ausztriai Neudauval és
a romániai Erdõszentgyörggyel, ahonnan évente látogatnak delegációk városunkba és viszont. Ebbe a sorba kapcsolódhat a csehországi Poděbrady is. A
városvezetés február elején tesz nem
hivatalos látogatást a cseh kisvárosba,
hogy megkezdjék a testvérvárosi kapcsolat kiépítését.
»LA
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Megyebál Celldömölkön
Idén Celldömölk adott otthont a Vas
Megyei Önkormányzat báljának, mely
Celldömölk Város Önkormányzatával
közös szervezésben valósult meg. A
báli szezon nyitányaként lebonyolított
rendezvény január 11-én zajlott a JUFA
Vulkán Thermen-Resortban.
A szép számban összegyûlt vendégsereget Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke, Fehér László Celldömölk Város polgármestere, valamint
Stankovics Beáta, a „Nemzet Szépe”
Szépségverseny II. udvarhölgye és Közönség-díjasa fogadta, majd a köszöntõk sorában elsõként a megyei közgyûlési elnök vette magához a szót.

„Az Év Vasi Embere” díj átadása
A megyebálok hagyományához tartozik „Az Év Vasi Embere” díj átadása, melyet a megyebál keretében
Majthényi Lászlótól, a Vas Megyei
Közgyûlés elnökétõl, valamint dr.
Balázsy Pétertõl, a Vas Megyéért
Egyesület elnökétõl vehetett át az
idei évi díjazott.
A kilenc jelölt közül idén Ekler Lucát
érte a megtiszteltetés, hogy átvehette „Az Év Vasi Embere 2019” díjat, melynek átadásakor dr. Balázsy
Péter kiemelte, hogy Luca életútja
két dolog miatt is példaértékû: az
újrakezdés bátorságát éppúgy közvetíti, mint azon tényt, hogy a befektetett munka mindig meghozza
gyümölcsét. Ekler Luca tizenegy évesen egy máig sem beazonosított betegség miatt kerekesszékbe kényszerült, aztán folyamatos fizioteápiával és gyógytornával visszajött szinte
minden mozgása. A rengeteg
erõfeszítésnek köszönhetõ felépülését bizonyítja a sportoló pályafutása
során megszerzett számtalan érme
is. A 21 esztendõs atlétát a betegség
felismerése óta a sport motiválja, és
a parasportban mutatott eredményeivel másokon is szeretne segíteni, a Vas megyében fogyatékkal élõ

sportolók nagykövete lett. A 2019-es
paraatlétikai vb volt eddigi pályafutásának csúcsa. A szombathelyi atléta a T38-as kategóriában indult a világbajnokságon, ahol távolugrásban
5,31 méteres világbajnoki csúccsal
nyert, a 100, valamint 200 méteres
síkfutáson pedig ezüstérmet szerzett.
Ezzel az eredménnyel indulási jogot
szerzett a 2020-as tokiói paralimpiára. 2018 után a 2019-es évben is az
év paraatlétája lett.
Az idén is kihirdették „Az Év Vasi
Embere 2019” közönségdíjasát, aki
ezúttal dr. Lóderer Zoltán, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház általános, ér-és plasztikai sebészeti osztályának osztályvezetõ fõorvosa lett.
»RA

Beszédében kiemelte, hogy a megyebálok rendszerváltás utáni története
csaknem három évtizedre tekint vissza,
a vízkereszt utáni, farsangi idõszak mulatozásai pedig ennél is régebbi idõkre
nyúlnak vissza. 2015. januárjában úgy
gondoltuk, hogy elindulunk a megyében, hiszen a vasi bálokat tekintve, az
elmúlt egy évtizedben elég sok nagy

hírû mulatság elmaradt. Arra gondoltunk, hogy városainkat végigjárva,
azokkal közösen rendezzük meg a megyebálokat. Így elsõként Vasváron, az
egykori vármegye székhelyén, majd
Sárváron, Kõszegen és Bükön, tavaly
pedig a megyeszékhellyel közösen
Szombathelyen zajlott a rendezvény –
mondta el Majthényi László, akit Fehér

László polgármester követett a szónoklatban. A városvezetõ köszöntõjében
hangsúlyozta, hogy a megyebállal elstartoló báli szezon idején a vidám mulatságok mind a télbúcsúztatást hivatottak elősegíteni. Felidézte, hogy 41
évvel ezelõtt vízkereszt napján lett várossá Celldömölk, és a tavalyi, jubileumi év búcsúztatásaként is került városunkba az idei évi megyebál.
A bál nyitótáncát a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs diákjai mutatták be, majd a báli vacsorát
követõen a Celldömölk olasz testvérvárosából, Serramazzoniból érkezett vendégmûvészek adtak koncertet a báli
közönségnek „Karnevál Velencétõl Nápolyig…zenében” címmel, melyben
velencei rondók, nápolyi dalok és olasz
operaáriák csendültek fel Domenico
Menini operaénekes tenor, Denis Biancucci zongoramûvész, és Gentjan Llukaci hegedûmûvész elõadásában. A
csaknem kétórás gálakoncert keretében az olasz muzsika gyöngyszemei
hangzottak el, melyek által megelevenedett a karneválok királynõje, azaz
Velence hangulata, valamint a Nápolyhoz kötõdõ dél-olasz érzést árasztó
örökzöld dallamok.
A koncert után került sor „Az Év Vasi
Embere 2019” díj átadására, a ceremónia után pedig tombolasorsolás vette
kezdetét. A tombolákból befolyt bevételnek (705.500 Ft) ezúttal két celldömölki szervezet lesz a kedvezményezettje: a Kráter Önkéntes Tûzoltó és
Polgárõr Egyesület, valamint a Vas Megyei Mozgássérültek Celldömölki Helyi
Csoportja.
Az éjszakába nyúló tombolasorsolás
után a hajnalig tartó táncé lett a fõszerep, melyhez a Percsák Zenekar
szolgáltatott zenét.
»REINER ANITA
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Az év elsõ újszülöttei
Az új év második napján megszületettek
a celldömölki kórházban az elsõ újszülöttek, akiket még a kórházban köszöntött a
város nevében Fehér László polgármester és Söptei Józsefné alpolgármester.

Elsõként, 8 óra 42 perckor Szórádi Lídia
született meg, akit alsósági otthonukba
vittek haza szülei, Vivien és Szilveszter.
Lídia 2840 grammal, 48 centiméterrel
jött világra. Otthon bátyja, a hétéves
Barnabás is nagyon várta már a kistestvérét.
Szalóki Botondot is szülein, Nikoletten
és Richárdon kívül testvére, a két és fél
éves Fanni várta külsõvati otthonában.
A szintén január 2-án, 9 óra 50 perckor
született kisfiú 3700 grammal és 50
centiméterrel jött világra.
A büszke édesanyákat és a kisbabákat a
városvezetõ és a polgármester-helyettes ajándékokkal és virágcsokrokkal köszöntötték a hagyományokhoz hûen,

gratulálva és jó egészséget, sok boldogságot kívánva a celldömölkiek nevében.
A köszöntésen jelen volt dr. Kovács Antal osztályvezetõ fõorvos, aki beszámolt arról is, hogy az elmúlt évben 332
születés történt a celldömölki kórházban, s mivel az egyik szülés ikerszülés
volt, így 2019-ben 333 kisbaba született a nagy múltú kórházban.

A VMSzC Eötvös Loránd SzSz kínálata a 2020/2021-es tanévre
Megkezdõdik az izgalom az általános
iskolai képzésben részesülõ végzõsök
számára, hiszen választaniuk kell a középfokú intézmények kínálata közül.
Mit kínál a mostani nyolcadikosok számára a szakképzés? Soós Andreával, az
intézmény vezetõjével beszélgettünk.
– Változott a szakképzés struktúrája.
Tudni kell, hogy a technikumi képzést
választók öt éves képzésre jelentkeznek, mely érettségivel és technikusi
szintû szakképzettség megszerzésével
zárul. Az intézményben választható
szakmák: az informatikai rendszer- és
alkalmazásüzemeltetõ technikus, a
vendégtéri szaktechnikus, illetve a vállalkozási-ügyviteli ügyintézõ.
A szakmák elsajátítását követõen lehetõség van a szakirányú továbbtanulásra, a munkaerõpiacon való elhelyezkedésre, ill. további szakma elsajátítására.
»Az általános iskolában mielõtt választanak a gyerekek, kérdésként merül
fel, hogy van-e felvételi...
– A technikumi képzéseknél nincs felvételi vizsga, a felvétel a hozott pontok
(7. év végi, ill. 8. félévi magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv) alapján történik.
A 3 éves szakképzõ iskolai képzésre
jelentkezõk az asztalos, a cukrász, az
ipari gépész, valamint a pék szakmák
közül választhatnak.
Ebben a képzési típusban az elsõ év
nyújt ágazati alapismereteket, majd a
következõ két év a szakirányú képzés.
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A végzés után nyitott a lehetõség arra,
hogy a tanulók továbblépjenek, és
érettségit vagy technikusi végzettséget
szerezzenek.
A szakképzõ iskolai képzéseknél nincs
felvételi vizsga, a felvétel a hozott pontok (7. év végi, ill. 8. félévi magyar
nyelv, magyar irodalom, matematika,
történelem, technika vagy rajz) alapján
történik, továbbá elõfeltétel az egészségügyi alkalmasság, bizonyos szakmák
esetében a pályaalkalmasság.
»Miért érdemes a szakképzést választani?
– A szakképzésben részt vevõk a tanulmányi eredményüktõl függõen kapnak
ösztöndíjat. A nappali rendszerû oktatásban tanulók általános ösztöndíjra
lesznek jogosultak, ha önhibájukon kívül, illetve az adott terület sajátosságai
miatt nem vesznek részt a duális képzésben. A szakképzõ iskolák 9. évfolyamán ez havi 14 ezer forint minden tanuló számára, a 10. és a 11. évfolyamra járók pedig 10 és 50 ezer forint közötti havi ösztöndíjat kaphatnak. A
technikumok 9. és 10. évfolyamán
minden tanuló havi 7 ezer forintot kap
majd, a 11. évfolyamtól pedig szintén
havi 10 és 50 ezer forint közötti juttatásra lesznek jogosultak.
»Miért érdemes iskolánkat választani? –
– Diákjaink korszerû körülmények között, jól felszerelt, folyamatosan fejlõdõ
tanmûhelyegységekben sajátíthatják el
a választott szakma alapjait, majd ezt
követõen a gazdálkodó szervezetekkel
szoros együttmûködésben készülünk a

szakmai vizsgára. Barátságos, befogadó
légkörû, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra hangsúlyt fektetõ, az aktív közösségi életet fontosnak tartó középiskolaként folyamatosan a megújulásra törekszünk.
Iskolánk honlapján (www.eotvoscell.hu)
megtalálható az intézmény felvételi tájékoztatója.
A suli Facebook-oldalán pedig részletesen megtalálhatók az általunk kínált
szakmák leírásai.
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
kínálata a 2020/2021-es tanévre
Városunk két középfokú intézménye
közül a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium a közoktatás után tovább
tanulni szándékozó diákokat szólítja
meg. Mivel várja a hozzájuk beiratkozni szándékozókat az intézmény? – kérdeztük Dózsáné Balogh Viola igazgatóhelyettest.
Legnépszerûbb képzési formánk az
emelt idegen nyelvi képzés (0002-es
kód), mely angol és német nyelvbõl
egyaránt emelt óraszámot nyújt a tanulónak megfelelõ (kezdõ vagy haladó)
szinten. Nyelvtanáraink a középfokú
nyelvvizsgára és az emelt szintû érettségire is felkészítik tanítványaikat. Az
Erasmus pályázatokon való részvétel, a
kéthetes nyári nyelvtanulási program
és a kétoldalú cserekapcsolatok a külföldi nyelvtanulás és nyelvgyakorlás
lehetõségét is kínálják.
»Kik számára hirdették meg emelt humán képzésüket?
– Emelt humán képzésünket (004-es
kód) az irodalom, történelem, mûvészetek, média iránt érdeklõdõ diákoknak
ajánljuk. Ezt választó tanulóink számos
verseny, projekt, mûsor, kreatív pályázat
résztvevõi lehetnek – egyéni érdeklõdésüktõl és képességeiktõl függõen.
»Kiknek ajánlják az emelt matematikai
képzést?
– Az emelt óraszámú matematika
(0003-as kód) választását azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik késõbbi természettudományos, mûszaki irányú tanulmányaikat szeretnék megalapozni.
A tanórák mellett elõadások, színes bemutatók, vetélkedõk, hagyományos és
újszerû versenyek segítségével bõvít-

hetik diákjaink ezirányú ismereteiket.
»Ha valaki általános képzésre jelentkezne, erre van-e lehetõsége?
– Természetesen van lehetõség az általános gimnáziumi képzés választására
is (0001-es kód).
»Mely képzésekhez szükséges felvételi
vizsga?
– A nyelvi és a matematika képzésre
csak az nyerhet felvételt, aki magyarból
és matematikából is teljesíti a központi
írásbeli felvételi vizsga követelményeit,
az emelt humán képzéshez csak a magyar központi felvételire van szükség.

Az általános tagozatra az általános iskolai eredmények alapján nyer felvételt a
tanuló. A központi írásbeli vizsgát mintegy 90 nyolcadik osztályos tanuló iskolánkban teszi le.
»Ön szerint miért érdemes egy diáknak
a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumot választania?
– Iskolánkban rendkívül színes diák- és
sportélet zajlik.
A 2019-20. tanévtõl kezdõdõen a középfokú nyelvvizsga helyi letételére is
lehetõséget ad a celldömölki gimnázium angol és német nyelvbõl egyaránt.

Celldömölkrõl az Országgyûlésben
A hagyományoknak megfelelõen 2019.
utolsó parlamenti ülésnapján is országgyûlési felszólalásban köszöntötte
Ágh Péter, Észak-Vas megye képviselõje
azokat a közösségeket, melyek ebben
az esztendõben ünnepeltek évfordulót.
Számos település között városunk is
szóba került. Ágh Péter hangsúlyozta,
már egy korábbi felszólalásában is fejet hajtott Celldömölk elõtt, ahol a település várossá avatásának jubileumi
ünnepségsorozatát tartották 2019-ben.

A képviselõ felidézte, hogy júniusban
Celldömölkön a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 25 évére tekinthettek vissza.
– A mögöttük hagyott negyed században Kemenesalja oktatási életének ismert és elismert tagja lett az intézmény. E helyen nagyon komoly fejlesztések valósultak meg a közelmúltban –
hangoztatta Ágh Péter. – Bízom abban,
hogy az elmúlt négy évtizedrõl szóló
visszatekintés megfelelõ lehetõséget
adott arra, hogy erõt gyûjtsenek a vá-

ros további építéséhez, annak érdekeben, hogy Celldömölk sokaknak jelenthessen otthont a jövõben is – fogalmazott a képviselõ.
– Az évfordulók mindig megerõsíthetik
az adott közösséghez való tartozás érzését. Bízom abban, hogy így volt ez
idén is választókerületem valamennyi
jubileumi eseménye kapcsán, amely
egyúttal az új nemzedéknek is lehetõséget biztosíthatott arra, hogy erõsítse a kötõdését az otthonához – zárta
gondolatait Ágh Péter.
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Hírek a Soltis Színház háza tájáról
Szeptember elején nyitotta meg új évadát a Soltis Lajos Színház. Az azóta eltelt
három hónapban fesztiválsikereket értek el, erdélyi turnén vettek részt. Következõ összeállításunkban ebbõl adunk
ízelítõt.
Az évadnyitót követõen mutatta be a
társulat a Kárpáti Péter azonos címû
mûve alapján készült „Cinóber hadmûvelet” címû darabját, mely a Kõszegi
Várszínházzal, és a KB35 Inárccsal kooprodukcióban jött létre. Szeptember végén a soltisosok a „Szentivánéji álom”
címû produkciójukkal részt vettek a

Progress Sopron Nemzetközi Alternatív
és Amatõrszínházi Fesztiválon, mely a
hazai amatõr és alternatív színjátszók
legrangosabb nemzetközi fesztiválja. A
legtöbb díjat elhozó produkció a soltisosok fent említett darabja lett a találkozón. A legjobb rendezés díját Nagy Péter
István kapta, a legjobb nõi alakítás
Boznánszky Anna, a legjobb férfi alakítás
Piller Ádám, a legjobb díszlet díja pedig
Tóth Cecília birtokába került. A november hónap egyéb más mellett a hagyományos erdélyi turnét tartogatta a színház számára. Elsõsorban Maros és
Hargita megyében jártak, de szokásuk-

Újévi foglalkozások KMKK-ban
„Kezdd nálunk az új évet!” felhívással
kínált programot az újesztendõ elsõ
napjaira is átnyúló téli szünet idejére a
gyerekek számára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Január 2-án délután a gyermekkönyvtárba várták a téli szünidejüket töltõ

gyerekeket mesedélutánra, melynek
keretében a hosszú évtizedek óta töretlen népszerûségnek örvendõ magyar népmesék kerültek a fókuszba. A
vetítéssel induló program további részében a megtekintett mesékhez kapcsolódó szórakoztató játékok és feladatok szerepeltek.

hoz híven a szórványvidékre is eljutottak
„A legkisebb boszorkánnyal”. Egy hét
alatt 13 elõadással, 3500 gyereknézõvel
zárta a turné mérlegét a társulat. A hónap végén pedig a „Mielõtt meghaltál”
címû stúdiós elõadással részt vettek az
Országos Diákszínjátszó Egyesület harmincéves évfordulóját ünneplõ programon. A jubileumi gála keretében abban
a megtiszteltetésben részesült a társulat,
hogy átvehette a Bácskai Mihály-díjat,
melyet a magyar nyelvû diákszínjátszásnak otthont teremtõ tevékenységért
adományoz az Országos Diákszínjátszó
Egyesület.
»REINER ANITA
Az ezt követõ kézmûves foglalkozás
kapcsán pedig külön bözõ mesefigurák
elevenedtek meg a résztvevõk alkotó
tevékenysége által. Másnap, január 3án a délelõtt és a délután is kínált
programot a gyerekeknek. A délelõtt
folyamán mozimatinén vehettek részt,
délután pedig társasjáték partyban
mérhették össze ügyességüket, szerencséjüket a résztvevõk.
»REINER ANITA

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!
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Újévi gondolatok
A 2020-as esztendõ igéjével köszöntöm az olvasókat: „Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!” (Mk. 9,24.) Amikor
elkezdjük a 2020-as új esztendõt, akkor lehet a mi kiáltásunk, fohászunk is
ez a mondat. Miért? A megszokott újévi jókívánságokban sok szép gondolat
fogalmazódik meg: vágyak, elképzelések, tervek. Mindaz, amit szeretnénk
és elképzelünk magunknak, szeretteinknek, a körülöttünk élõknek. Milyen
jó volna, ha legalább egy része megvalósulna mindezeknek az elképzeléseknek! De sokszor úgy érezzük, hogy
nem sokat tehetünk ezért. Hiszen anynyi külsõ, tõlünk független körülmény
befolyásolja életünket! És ráadásul az a
tapasztalatunk, hogy legtöbbször nem
jó irányban. Mit tehetnénk hát?
Ez a mondat arról beszél, hogy sokat
tehetünk azért, hogy jól alakuljon az
elkezdõdõ év. Amikor Jézus elé visznek
egy beteg gyermeket, apja már szinte
felhagy minden reménnyel. Annyi helyen volt már, de sehol sem talált se-

» ÚTRAVALÓ

gítséget, még Jézus tanítványai sem
tudnak mit kezdeni a fiával. Jézus
azonban arról beszél, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És miután az
apa elmondja az idézett mondatot:
„Hiszek! Segíts a hitetlenségemen!”;
azután mintegy Jézus szavának az igazolásaként meggyógyul az addig gyógyíthatatlannak gondolt fiú. Ha erre figyelünk, akkor kiderül, hogy minden
jókívánság, minden elképzelés és vágy
teljesülhet akkor, ha hiszünk. Nem magunkban, nem mások erejében és lehetõségeiben, hanem abban az Úrban,
aki egyedül tud segíteni.
Nem szabad azonban elfelejteni azt
sem, hogy a Jézusban való hit nem
kívánságteljesítõ automata. Mert benne hinni nem csak azt jelenti, hogy elfogadom, hogy tud segíteni nekem.
Azt is jelenti, hogy elfogadom szavát,
útmutatását életemre nézve, és ezért
hozzá igazítom elképzeléseimet, vágyaimat is. Nem az valósul meg tehát,
amit én akarok, hanem az, ami Isten
akarata az én javamra. Ez ugyan sajnos
ritkán egyezik meg azzal, amit az ember elõször elképzel magának, és ami-

re vágyik. De mindig kiderül, hogy valóban jó. Sõt jobb, mint amit én magam szerettem volna.
Ezért kívánom, hogy minél többünknek
legyen a 2020-as esztendõ igéje szívbéli kiáltása, fohászkodása. Mert ez azt
jelenti, hogy kérjük Isten segítségét
mindarra, amit jónak gondolunk. Sõt
örömmel fogadjuk, ha elgondolásainktól eltérõen mást ad, mert tudjuk és
érezzük, hogy az még jobb, mint a mi
elképzelésünk. Ehhez azonban valóban
hittel kell fordulnunk hozzá, és így kérni segítségét, ahogyan ezt a történetben szereplõ édesapa tette. Nem körmünk szakadtáig ragaszkodva a mi
gondolatainkhoz, hanem meglátva és
elfogadva, hogy ha mennyei Atyánk
mást tervez számunkra. Biztos vagyok
benne, hogy ha így tudunk tekinteni az
elõttünk álló évre, akkor valóban minden megvalósul, ami nem csak emberi
elgondolások szerint, hanem az Isten
tervébe illõen javunkra van nekünk,
szeretteinknek és a körülöttünk élõknek. Így kívánok minden olvasónak
boldog, sok jót hozó új esztendõt!
»RÁC DÉNES EV. LELKÉSZ

A dömölki bencés apátság címere
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára
Kemenesaljára vonatkozó helytörténeti
gyûjteménye gazdag információs tárával várja településünk és a környék iránt
érdeklõdõket. Ezúttal egy olyan dokumentumra szeretném felhívni a figyelmet, amelyben városunk históriájának
egyik legfontosabb jelképe található. A
Gömbös Tamás által összeállított, „A
szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei” címû kötetben bukkanhatunk rá
a dömölki bencés apátság címerére.
A címer oldalán domborított, ovális, barokk stílusú, aranykeretes pajzs kék
mezejében áll Szûz Mária. Jobb karján a
kisded Jézust tartja. Elõre nyújtott baljában ezüst jogar. Mindkettõjük fején
zárt, vörös uralkodói korona, körülötte
dicsfény. A Szûz koronájából földig érõ
fátyol függ, szegélye arany. Mindkét
alak ruhája aranyszínû. Mária ruhája
szoknya részén keresztben öt egymás
alatti sorban gyöngydíszítés van, a második és az alsó sor közepérõl egy-egy
nagyobb gyöngy függ, a középsõ
gyöngysor közepén pedig egy görög
kereszt. A pajzs tetején, jobb oldalon,
rézsútosan püspöksüveg, a balon pedig
pásztorbot. A kettõ között angyal, fején
püspöksüveg. Az egész címert fekete
fõpapi kalap borítja, két oldaláról feke-

te zsinórzaton függõ 6-6 bojttal. Talán
az is szimbolikus jelentõségû, hogy évszázadok távolából Celldömölk várossá
avatásának 40. jubileumi évében kerül
nagy nyilvánosság elé a címer. Bízom
abban, hogy nem elképzelhetetlen: a

dömölki bencések történelmi címere
hosszú lappangás után elfoglalhatja
méltó helyét Kemenesalja fõvárosának
jelképrendszerében – és az emberek
szívében...
»NÉMETH TIBOR KÖNYVTÁRVEZETÕ
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Új nevelési módszer a Hajnalcsillag Óvodában
Rendkívüli szülõi értekezletre várták a
Hajnalcsillag Evangélikus Óvodába járó
gyermekek szüleit a múlt év vége táján.
A Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda nevelõtestülete a jelenlegi nevelési év
kezdetétõl, azaz lassan négy hónapja
Maria Montessori olasz orvos, pedagógus és pszichológus, a róla elnevezett
pedagógiai-pszichológiai iskola megalkotójának módszerével neveli-oktatja
az óvodában mûködõ gyermekcsoportokat. Ennek kapcsán hívtak össze
rendkívüli szülõi értekezletet, hogy az
általuk a mindennapokban alkalmazott
Montessori eszközökkel és módszerrel

ismertessék meg az ovisok szüleit.
Mint azt köszöntõjében Gergyéné Bognár Mária óvodavezetõ elmondta, az
óvodai alapprogramot egészítették ki
az új pedagógiai módszerrel, mely az
óvoda keresztény szellemiségébe is
belesimul.
Montessori hitt abban, hogy a gyermek
képességeinek kibontakoztatása az önálló cselekedet által, a választás szabadságával történik, melyben a pedagógusnak támogató, segítõ és megfigyelõ szerep jut. Ennek megfelelõen
azok az elemek, amelyekkel az óvodai
alapprogramot kiegészítették, nem
más, mint a praktikus dolgok ismerete,

vagyis az érzékelés, matematika, írásolvasás elõkészítés, kozmikus ismeretek. Hangsúlyozandó, hogy nem írni-olvasni tanítják az óvodás gyermeket,
hanem érzékeny idõszakukra odafigyelve segítik hozzá õket a megfelelõ
tartalmakhoz. Mindezek mellett fontos
tényezõk a rend, a csend állapotának
megélése, valamint a biztonságot
nyújtó környezet megléte a gyerekek
képességeinek kibontakoztatásához.
Az elsajátítás során minden Montessori
eszköz magában hordozza az ellenõrzés lehetõségét, így a gyerek saját próbálkozásai révén jut el a tudáshoz.
»REINER ANITA

Fakivágások több helyszínen
A Celldömölk, Vasvári P. utca 6. és 8.
számú lakóépületek körüli fakivágásról
tájékoztatjuk többek között a lakosságot, mivel a lakótömb körül egyidejûleg több fa kivágásról is szó van, amit
a szakértõ által készített favizsgálati
jegyzõkönyv tett indokolttá.
A Városgondnokság megrendelésére
decemberben a Park-Erdõ Stúdió Kft.
tájépítészmérnök végzettségû, egyben
minõsített favizsgáló szakértõje a város
területén három helyszínen végzett favizsgálatot. Ezek eredményét egy jelentésben összegezte, melyhez mellékelte az egyes fákról felvett diagnosztikai – részben mûszeres – vizsgálatok adatait, megállapításait.
Elsõ helyszínként a Vasvári P. utca 6. és
8. számú lakóépületek körüli ezüstjuhar
és nyírfák kerültek felvételre, mely fák
zömét anno, a lakók egy környezetszépítési akcióban saját maguk ültették
el. Mára a fák zöme túlnõtte a rendelkezésére álló életteret, gyökérzetük a
járdát, az úttestet és az alattuk található közmûveket rongálja, ágaik a ház falát súrolják fõleg nagyobb szelek esetében, ilyenkor aztán nem ritka a nagyobb ágdarabok letörése sem. Az épületek között, illetve a 8. számú ház C és
B lépcsõházának keleti oldalán összesen 5 darab ezüst juhar korona
kisebbítõ metszését javasolja a szakértõ, az A lépcsõház mögött viszont
olyan mértékû a külpontossága és a
különbözõ korhadása az egy szélcsatornában lévõ facsoportnak, hogy ott 4 darab ezüst juhar vágása indokolt. A
Vasvári Pál utca ezen szakaszán lévõ 5

10

darab ezüst juhar, illetve egy darab nyír
állapota megfelelõ egy szakszerû felújító metszés, seb és odúkezelés esetén,
azonban felhívja a szakértõ a figyelmet,
hogy a járda jelenlegi nyomvonalon
történõ felújítása esetén a gyökerek
olyan sérülése prognosztizálható, amik
a fák kivágását indokolnák. A 8. számú
ház északi oldalán nyírfák találhatók,
amikbõl hat a koronaigazítás, kisebbítés
esetén megtartható, a C lépcsõház elõtt
viszont három fa kivágandó betegségeik, sérüléseik miatt. Az itt megtartásra
javasolt fákra is igaz, az elõbbiekben ismertetett, a járdafelújításra vonatkozó
megállapítás.
Közel negyven éve került elültetésre a
Kemensaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár elõtti téren az ún. Mindenki
karácsonyfája. A fa akkori elültetése és
megeredése nagy siker volt, mert külön trélerrel, autódaruval kellett a szál-

lítást és ültetést megoldani, hiszen az
ezüstfenyõ méretei már akkor jócskán
meghaladták a faiskolai szokványos ültetési paramétereket. A fa jelenlegi
élettere egyértelmûen nem ideális egy
fenyõfa számára, tûleveleinek részbeni
ledobásával ezt jelezte is a fa.
A mostani vizsgálatok szerint a gyökérnyakban egy korhadás indult meg felfelé, ami a fa stabilitását veszélyezteti.
Ennek ellenére javasolt egy vitalitás
erõsítõ kúra beindítása az esetében, de
a statikai vizsgálatát fél-egy évente
meg kell ismételni és ha a belsõ korhadás veszélyes értéket ér el, akkor a fát
ki kell vágni.
Sajnos ezt a veszélyes értéket már elérte az a két fa, ami a Petõfi utca és
Széchenyi utca keresztezõdése mellett
van, a hatalmas ezüstjuhar és az alá
beszorult tölgyfa állapota olyan rossz,
hogy kivágásuk azonnal indokolt.

Értesítés
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
tájékoztatja színházlátogató vendégeit, hogy a

2020. január 25-re
meghirdetett
Miniszter félrelép
címû vígjáték

haláleset miatt elmarad!
Az elõadás egy késõbbi idõpontban bemutatásra kerül, melyrõl
értesíteni fogjuk a közönséget!

Megértésüket köszönjük!

» MENETREND
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H E LY I J Á RAT M E N E T R E N D
CELLDÖMÖLK – ALSÓSÁG – IZSÁKFA – ALSÓSÁG – CELLDÖMÖLK
MEGÁLLÓ
Vasútállomás
Dózsa György
u.
Szt. Márton
Patika
Vasvirág
Hotel
FürdĘ
Alsóság Posta
Templom tér
TemetĘ
Bányatelep
Hegyalja
Ság hegy
forduló
Alsóság
Iskola

X
4:48
4:49

5:46
5:47

6:32
6:33

ISK
-

7:25
7:26

9:20
9:21

11:00
11:01

12:25

4:50

5:49

6:35

-

7:27

9:22

4:52

5:51

6:37

-

7:29

4:54
4:56
4:57
4:58
4:59
5:00

5:53
5:55
5:56
5:57
5:58
5:59

6:39
6:41
6:42
6:43
6:44
6:45

-

5:04

6:03

6:49

Izsákfa
buszváró
Izsákfa
Hegyalja u.

5:08

6:07

-

-

Alsóság
Iskola
Alsóság Posta
FürdĘ
Vasvirág
Hotel
Szt. Márton
Patika

5:12

6:11

5:14
5:16

Vasútállomás

12:26

XX
14:25
14:26

15:35
15:36

16:30
16:31

17:20
17:21

19:25
19:26

11:02

12:27

14:27

15:37

16:32

17:22

19:27

9:24

11:04

12:29

14:29

15:39

16:34

17:24

19:29

7:31
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37

9:26
9:28
9:30
9:31
9:32
9:33
9:34

11:06
11:08
11:10
11:11
11:12
11:13
11:14

12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:39

14:31
14:33
14:35
14:36
14:37
14:38
14:39

15:41
15:43
15:45
15:46
15:47
15:48
15:49

16:36
16:38
16:40
16:41
16:42
16:43
16:44

17:26
17:28
17:29
17:30
17:31
17:33

19:31
19:33
19:34
19:35
19:36
19:38

-

7:41

9:37

11:17

12:42

14:43

15:53

16:48

17:37

19:42

6:53

7:45

9:41

11:21

12:46

14:51

15:57

16:52

17:41

19:46

6:50

-

-

-

14:49

-

-

-

6:57

6:57

7:49

9:45

11:25

12:50

14:53

16:01

16:56

17:45

19:48

6:13
6:15

6:59
7:01

6:59
7:01

7:51
7:55

9:47
9:49
9:51

11:27
11:29
11:31

12:52
12:54
12:56

14:55
14:57
14:59

16:03
16:05
16:07

16:58
17:00
17:02

17:47
17:49
17:51

19:50
19:52
19:54

5:18

6:17

7:03

7:03

7:57

9:53

11:33

12:58

15:01

16:09

17:04

17:53

19:56

5:20

6:19

7:05

7:05

7:59

9:57

11:37

13:02

15:05

16:13

17:06

17:55

19:58

6:53
-

ISK: Iskolai tanítási napokon közlekedik
X:
Vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik
XX: Szombat, vasárnap és ünnepnapokon nem közlekedik
Érvényes: 2019. december 16-tól

Felhívás
Tisztelettel kérjük a Celldömölki Római Katolikus Egyházközség tagjait,
hogy az elmaradt és az idei év egyházközségi hozzájárulásukat rendezzék.
Személyesen: munkanapokon a Plébánia Hivatalában
Szentháromság tér 1.
Telefon: 06-95/420-135
Hétfõ és péntek 9.00–11.30
Kedd – csütörtök 9.00–11.30, délután 16.00–17.00
Bankszámlaszám: 12095003-00142018-00100001
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rom gyõzelemmel és egy vereséggel.
A Németországban légióskodó Bálint
Bernadett rosszabb szettarányának
köszönhetõen a második helyre szorult. A második csoportban PetermanVarga Tímea (Erdért SE) hibátlan mérleggel nyerte csoportját, az egy vereséget elszenvedõ Harasztovich Fanni
(Landshut) elõtt.

tott fel a dobogó legfelsõ fokára, miután Harasztovich Fanni 4-2-es legyõzését követõen, a döntõben 4-3-ra verte Petermann-Varga Tímeát.
Eredmények:
Férfiak, elõdöntõ: Fazekas Péter (CVSESwietelsky-Jufa Hotels) – Lung Dániel
(Gyõri Elektromos) 4:0 (7, 10, 8, 5),
Both Olivér (BVSC-Zugló/1.FSV Mainz
05) – Kriston Dániel (CVSE-SwietelskyJufa Hotels) 4:1 (9, 6, -12, 9, 14).
Döntõ: Fazekas – Both 4-0 (9, 4, 7, 11).

A vasárnapi elõdöntõkben tovább remekelt Fazekas, Lung Dánielt 4-0-ra
gyõzte le, azonban Kriston már nem
volt ilyen eredményes, õ 4-1-re kikapott a fiatal Bothtól. A finálé könnyed
celli sikert hozott, Fazekas Péter vesztett szett nélkül diadalmaskodott, és
ötödik alkalommal nyerte meg a TOP
12 versenyt. A hölgyeknél Nagyváradi
Mercédesz zsinórban harmadszor állha-

Nõk, elõdöntõ: Nagyváradi Mercédesz
(Budaörsi SC) – Harasztovich Fanni (DJK
SB Landshut) 4:2 (7, -7, 5, -6, 7, 5),
Peterman-Varga Tímea (Budapesti
Erdért SE) – Bálint Bernadett (TuS
Uentrop) 4:1 (7, 14, 4, -11, 7). Döntõ:
Nagyváradi – Peterman-Varga 4-3 (6,
9, -6, 3, -11, -11, 6).
»CSUKA LÁSZLÓ

Fazekas nyerte a TOP 12-t
December 21-én és 22-én Celldömölk
volt a házigazdája az asztalitenisz TOP
12 versenynek. A korábbi évek rangos
tornája ebben az évben kicsit rangon
alulivá vált, miután a férfiaknál mindössze 8-an álltak asztalhoz, de a nõi
mezõny is 11 fõsre apadt. Az elõzõleg
pénzdíj nélkülire tervezett verseny (néhányan emiatt maradtak távol) végül
mégis hozott némi apanázst a dobogósoknak, azonban a válogatott keret
tagjai így sem tették tiszteletüket az
OPAL asztalitenisz-csarnokban.
A játékosok szombaton két-két csoportban küzdöttek meg az elõdöntõbe
jutásért. A férfiak mezõnyében remekeltek a celldömölki színeket képviselõ
játékosok, ugyanis Fazekas és Kriston
egyaránt csoportja élén végzett. Az
elsõ csoportban Fazekas Péter három
mérkõzésén csupán két szettet vesztett. Elsõ találkozóján Nagy Miklóst
(SZERVA SE) 4:1-re, utána Both Olivért
(BVSC-Zugló) 4:0-ra verte. Végül Kishegyi Ákos (Dunakeszi) következett,
akit 4:1-re múlt felül. A második csoportot Kriston Dániel is három gyõzelemmel nyerte meg. Elsõ ellenfele
Lung Dániel volt, akit 4:0-ra vert. Simon Ferenc egy szettet ugyan hozott
ellene, de így is 4:1-es sikert könyvelhetett el a celliek játékosa. Végül Kramarics Gergõnek sem termett babér
4:0-ra, õt 4-0-ra verte Kriston.
A nõk elsõ csoportjában a favorit – az
utóbbi két Top 12-n is gyõztes – Nagyváradi Mercédesz végzett az élen há-

A nõi kézilabda NB II állása az õszi szezon után
hely

csapat

M

GY

D

V

LG

KG

GK

PONT

1.

Büki TK

11

10

0

1

356

270

86

20

2.

Mosonmagyaróvári KC U22

11

8

0

3

377

327

50

16

3.

ALBA FKC U22

11

7

0

4

294

270

24

14

4.

Celldömölki VSE

11

6

0

5

341

314

27

12

5.

Sárvári Kinizsi SE

11

6

0

5

294

278

16

12

6.

SZESE Gyõr

11

6

0

5

318

305

13

12

7.

KK Ajka

11

5

0

6

306

330

-24

10

8.

VKL SE Gyõr

11

4

0

7

293

328

-35

8

9.

Vady Mosonszolnok

11

4

0

7

285

327

-42

8

10.

Körmendi DMTE

11

4

0

7

283

330

-47

8

11.

Egerszegi KK

11

3

0

8

273

303

-30

6

12.

Gyõri Audi ETO KC U 22

11

3

0

8

308

346

-38

6
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Az asztalitenisz extraliga állása az õszi szezon után
Helyezés

Csapat

Meccs

Nyert

Vesztett

Pont

Meccsarány

1.

CVSE-Swietelsky Jufa Hotels I.

9

8

1

25

54:9

2.

PTE PEAC Kalo-Méh I.

8

8

0

24

47:9

3.

SZERVA ASE I.

9

6

3

21

39:24

4.

HED-LAND Sportcsarnok SE

8

6

2

20

32:24

5.

Floratom Szeged AC I.

9

5

4

19

30:33

6.

Komló Sport Kft.

8

4

4

16

27:29

7.

AQVITAL Csákvári TC

9

3

6

15

24:39

8.

Mosonmagyaróvári TE 1904

9

2

7

13

17:46

9.

Szuperinfó-Ceglédi VSE I.

9

1

8

11

23:40

10.

Félegyházi ASI

8

0

8

8

8:48

Harmadszor találkoztak az egykori Eötvösös kézilabdázók
December 28-án ismét kézilabdák pattogásától volt hangos a CVSE-Swietelsky Aréna. Az immár hagyományosnak nevezhetõ rendezvény ezúttal egy
megható kis ünnepséggel kezdõdött,
hisz a szervezõk, és korábbi pedagógus
társai Dr. Oszkó Zoltánt, az Eötvös iskola egykori igazgatóját köszöntötték 90.
születésnapja alkalmából. Az eredményekkel teli életút méltatásában részt
vett Fehér László polgármester, Süle
Nándor a kézilabda-gála megálmodója
és szervezõje, valamint Rozmán László,
a sárvári tankerület igazgatója. A kedves, méltató szavak és ajándékok átadása után, Zoli bácsi is üdvözölte pár
mondattal az egybegyûlteket.
Az emelkedett hangulatú bevezetõ
után végül útjára indulhatott a labda is.
Ahogy azt már az elõzõ években megszokhattuk, elõször lábbal terelgették a
bõrgolyót a résztvevõk, ugyanis kispályás foci szerepelt a program elsõ felében. A 2x10 perces meccseken láthattuk, hogy ezek a fiúk nem csupán kézilabdában ügyeskedtek, de a futball
sem áll távol tõlük. Az összecsapások
során remek hangulat uralkodott a páÚj

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

lyán, és azon kívül is, hisz sok résztvevõ és családtag hosszú idõ után,
ezen a rendezvényen találkozhatott
egymással.
A korábbi diákolimpia-gyõztes, különbözõ bajnokságokat nyerõ játékosok a
délután második felében mutathatták
meg a közönségnek, és egymásnak,
hogy kézilabda iránti szenvedélyük, és
persze tehetségük mit sem kopott, legfeljebb a kondi nem a régi már. Hajtós,
látványos elemekkel tarkított mérkõzéseket láthattunk a pályán lévõktõl,
végig önfeledt, sportszerû légkörben.
Sajnos idén is csak férfi együttesek húztak szerelést, hölgycsapatok összecsapásaira nem kerülhetett sor. Azt tartja a
mondás, hogy „Jó társaságban hamar
repül az idõ”, és ez az állítás erre a napra is igaz volt.
A Süle Nándor által életre hívott torna
ezen a délutánon is gyorsan véget ért,
de rengeteg élményt adott minden
résztvevõnek és kilátogatónak. Jó alkalom volt ez egy kiadós testmozgásra,
régi sztorik felelevenítésére, és évek,
évtizedek óta tartó barátságok ápolására egyaránt. A szokásokhoz híven, a napot egy remek hangulatú vacsorával

zárták a résztvevõk, melyen egyhangúan kifejezték reményüket, hogy 2020.
decemberében is összejöhetnek az
Eötvösös kézilabda ünnepén.
»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki forduló
NB II.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS III. –
Gyõri Elektromos II. 15:3
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 4, Markó
András 3, dr. Németh Gábor 2, Iván
Csaba – Markó András, Ölbei Péter – dr.
Németh Gábor párosok.
A várakozásnak megfelelõen sima hazai gyõzelem született.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Szentgotthárdi VSE 16 : 2
Teket Attila 4, Csapó László 4, Fehér
László 3, Máthé Gyula 3, Teket Attila –
Máthé Gyula, Fehér László – Csapó
László párosok.
A jobb erõbõl álló csapatunk könnyedén szerezte meg a gyõzelmet.

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS 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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Celldömölkön és környékén vállalom:
Esküvők teljes körű fényképezését,
(páros képek, lánykérés, szertartások, lakodalom),

valamint családi események, keresztelők
megörökítését!
Érdeklődés, időpont foglalás:
06 20 473 2620 valamint a Facebookon –
@szilviafotocell

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására:
Celldömölk, Sági u. 188/A/2.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, 1 +
3 fél szoba, konyha, étkezõ, kamra,
elõtér, folyosó, 2 fürdõszoba WC-vel
Területe: 81 m2. Bérleti díja: 42.363
Ft/hó. Garázs alapterülete: 15 m2.
Bérleti díja: 8.161 Ft/hó
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2020. január
22-tõl telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ-csütörtök
8–16, péntek 8–12 óráig
Pályázat benyújtásának határideje:
2020. január 28. (kedd) 8.30 óráig
Pályázni az jogosult, aki az alábbi
pályázati feltételeknek megfelel:
– jövedelme – a vele együtt költözõ
családtagokat számítva – az egy
fõre jutó havi nettó átlagjövedelem
meghaladja a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb öszszegének (28.500 Ft) 200%-át,
egyedül élõ, illetve 2 fõs család
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esetén a 250%-át
– a pályázó – amennyiben önkormányzati lakás bérlõje, vagy használója volt – lakbér vagy közüzemi
díjhátralékkal nem rendelkezik a
pályázat benyújtásakor
– a pályázó vagy a vele együtt költözõ személyek bármelyikének az
önkormányzati bérlakásra megkötött szerzõdése a bérbeadó részérõl
a pályázat benyújtását megelõzõ 5
éven belül nem került felmondásra
– a pályázat benyújtását megelõzõ 5
éven belül a költségelven megállapított lakbérû lakásokra kiírt pályázatra a legkedvezõbb ajánlatot tette, és ajánlatát a bérleti szerzõdés
megkötése elõtt nem vonta vissza.
A pályázatot írásban, lezárt borítékban kell benyújtani.
Pályázati adatlap átvehetõ az Önkormányzati Hivatal 105-ös irodájában.
A borítékra rá kell írni, hogy „Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
Csatolni kell a pályázó és a vele közös háztartásban élõk, a pályázat
benyújtásakor fennálló jogviszonyáról és az utolsó három havi jövedelmérõl szóló igazolást.

A beérkezett pályázatok felbontására 2020. január 28-án (kedd) 9 órakor kerül sor a Közös Önkormányzati
Hivatal tanácskozó termében.
A pályázat érvénytelen, amennyiben
a pályázati adatlap kitöltése nem teljes körû, valamint a szükséges igazolásokat a pályázati bontást követõ 8
napon belül nem mellékelik.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos
összegû ajánlat esetén az ajánlattevõk között licitet tartunk a borítékbontást követõen.
Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles 2
havi lakbérnek megfelelõ összeget
óvadék címén befizetni, valamint a
bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek költsége a
bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott
idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja: 2020. február 1.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél, Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös iroda, illetve a 95/777-813-as vagy a
06/70-977-1318-as telefonon kapható.

Fa-Gyula

Barkács Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47. tel. 95 423-177

Bakancsok, gumicsizmák
védõcipõk, munkásruhák!

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

Hasítottbõr, színbõr, sportos, fémmentes típusok is kaphatók.

TÛZIFÁT A
FA-GYULA
FATELEPRÕL!

Téli és hagyományos gumicsizmák.

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ

Klasszikus munkásbakancs: 5590 Ft/ pár

AKÁC KUGLI
KÕRIS KUGLI
BÜKK KUGLI
CSER KUGLI

Megérkeztek a legújabb
bõr bakancsok, munkáscipõk!

Kantáros és deréknadrágok,
munkáskabátok és dzsekik.
Továbbra is szuper áron kínálunk
OSB-t 8-10-12-15-18 mm vastagságban.

EZ NEM AKCIÓ!
Lambéria B/C min. 3 m-es
Lambéria A/B min. 4 m-es

4490,- Ft/q
Kiszállítást vállalunk.

KIVÁLÓ FÛTÕÉRTÉKÛ

Rendelését telefonon is leadhatja.

BIO BRIKETT: 84 Ft/kg. 20 kg/cs 1680 Ft/cs
Áraink a készlet erejéig érvényesek.

EUTR: AA5821433

LUCFENYÕ TETÕFA, LÉC,
DESZKA, GERENDA
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.

