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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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KÖZÉLET

Átadták a Kodály-lakótelepi sportparkot
Sokan már a november 19-i hivatalos átadó elõtt, azóta pedig még többen kipróbálták a Kodály-lakótelep melletti
sportparkot. A rekortán futópálya és a
kültéri sporteszközök biztonságos és magas színvonalú lehetõséget nyújtanak a
szabadidõs sportolók számára.
48 millió forint értékû beruházás készült
el a Kodály-lakótelep melletti játszótéren, ahol kültéri fitness eszközök már korábban is voltak. A 400 méteres futópályára és a 26 sporteszközre nagyobb
részben állami támogatást kapott a város önkormányzata, 13 millió forintot
pedig önrészként vállalt.
Az átadási ceremónia a pandémiás veszélyhelyzet miatt szûk körben zajlott.
Fehér László polgármester köszöntötte a
meghívott vendégeket és a sajtó képviselõit. Felidézte, hogy régebben horgászatra és korcsolyázásra alkalmas tó volt
a területen, majd amikor a Kodály utcai
tömbházak megépültek, mellettük játszóteret alakítottak ki. Az önkormányzat
a ligetben megszûnt KRESZ-park helyett
itt szeretett volna új, a közlekedéstanulást segítõ parkot létesíteni. Az elképzelésrõl nem mondtak le, a késõbbi években a szánkódomb mellé tervezik az új
KRESZ-parkot. A sportparkra 2016-ban
jelent meg a pályázat, 2018 tavaszán
született meg a kormányzati döntés a
támogatásról. A városvezetõ elmondta,
hogy mivel a közterületen lévõ szabadidõs sportlétesítmény minden napszakban használható lesz, szükséges a megvilágításáról is gondoskodni, elsõsorban
napelemes rendszer létesítésében gondolkodnak. Megköszönte a kivitelezésben résztvevõk munkáját, hangsúlyozta,

hogy a Városgondnokság dolgozói a
terepelõkészítéstõl a tereprendezésig
sok munkálatot elvégeztek.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ hangsúlyozta, hogy a város büszke lehet a
sportlétesítményeire, és örül annak,
hogy a kormány és az önkormányzat
együttmûködésével a szabadidõs sportolók is megfelelõ körülményeket kapnak. Mivel a pandémiás helyzetben az
egyéni sportolásra lehetõség van, örömét fejezte ki, hogy ezt most a rekortánborítású futópályán és a közterületi
erõgépekkel végezhetik. Bízik abban,
hogy sokakat inspirál az új sportpark,
hogy sportoljanak. Karádi Mihály, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság
elnöke, egyúttal a sportparknak helyet
adó önkormányzati képviselõ reméli,

hogy az egész városnak megelégedésére szolgál az új létesítmény. Mint mondta, a környezet magas színvonalon nyújt
lehetõséget az egészséges sportolásra,
az ízületkímélõ futásra. Sokan futottak
eddig a közutak mentén, õk most biztonságos és balesetveszély-mentes környezetben sportolhatnak. Kéri, hogy
érezzük magunkénak a sportparkot, óvjuk az állagát, és az esetleges randalírozókat figyelmeztessük. A vöröses színû,
gumiborítású futókörön futás elõtt vagy
után, bemelegítéshez vagy levezetéshez
kiválóak a szabadtéri kondieszközök,
amelyek használatát az átadón Szomorkovics Krisztián személyi edzõ mutatta be. Nincs más hátra, mint felvenni
a sportcipõt, és induljunk sportolni.
»ÚK

Fellobbant advent elsõ lángja
Az elmúlt hétvégén kezdetét vette a
karácsonyra váró adventi idõszak. Idén
azonban a járványhelyzet miatt ennek
megünneplése is más keretek közé
szorul.
Így a Celldömölk Város Önkormányzata
támogatásával, az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület és a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár szervezésében évrõl évre megvalósuló
„Adventi ünnepségek” négy hétvégés
rendezvénysorozat sem kerülhet lebonyolításra. Annak ellenére, hogy a
gyertyagyújtási ünnepségek elmaradnak, a gyertyák lángjai hétrõl hétre fellobbannak, utalva a karácsony közeled-

tére. Celldömölk Város Önkormányzata,
valamint az Alsósági és Izsákfai Részönkormányzat is állított adventi koszorút a települések fõterein. Celldömölkön a Szentháromság téren elhelyezett
adventi koszorú elsõ gyertyáját Pálné
Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár igazgatója
gyújtotta meg. Az alsósági és izsákfai
városrészen pedig dr. Kovács Zoltán
részönkormányzat vezetõ közremûködésével lobbant fel az elsõ gyertya
lángja a két település fõterén kihelyezett adventi koszorúkon.
»REINER ANITA
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Adventi gondolatok
Oly sokszor elmondjuk, hogy advent a
várakozás ideje. Most mégis minden
más. Amire leginkább várunk, hogy ez a
lassan egy éve tomboló vírus elmúljon,
csillapodjon. Eddig is mennyi testi, anyagi és talán lelki nyomort hozott. Közben
karácsonyra várakozunk, készülünk. Múlik egy év, vagy egy egész világ?
Körülöttünk forrong minden! Vitázó politikusok, dicsérik magukat és szidják
egymást. Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó emberek kiabálnak,
vagy értetlenül, tanácstalanul néznek
maguk elé. És itt vannak a naponta
megfagyó hajléktalanok, a harcot a hitelek súlya alatt feladó egyének és vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó
termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, hisz
mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, sok-sok csatornán
önti a televízió, a megannyi honlap.
S jön Krisztus Király, a betlehemi gyermek, közeledik csendesen, méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan
Jeruzsálem falai felé. Megáll, és hoszszan néz. Nem mehet ez így tovább!
Tudom az eszemmel, hogy túl sok már
a hazugság, a léha képmutatás. Türelmetlenek vagyunk. Forrong a világ!
Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót
magának, minél több jót! Mint a gyermekek, veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan
szabadul el körülöttünk a pokol. Nem
igaz, hogy ez a világ csak sírásból és

vérbõl tisztulhat meg, léphet tovább!
Hogy lehetünk ilyen vakok? Uram, te
hányszor próbáltál összegyûjteni bennünket mint kotló a csibéit? Jó szóval
biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és
megmosod könnyeiddel lábainkat.
Mindent jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. A föld csodás termékenysége
szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kõ, hogy
építhetünk mindenkinek házat, tanyát,
otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is
jutna a családjainknak. Nem sajnálod
tõlünk a boldogságot. Testvérem, lásd,
van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törõdhetsz. És ültethetsz
virágot, platánt, diót, és megéred, hisz
jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád
nagyra növekedjék, és árnyékával enyhet adjon családodnak. Mégis úgy
tûnik, a gonosz kacag. Ugyanazzal a
süket dumával jön, ígér minden kõbõl

kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell,
ha nem, legyen! És ha leborulsz elõtte,
mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülõt, jachtot – de
minek? És felvisz csodás templomok
ormára, sztár leszel, dobd le magad,
fürödj a csodáló emberek tekintetében,
hatalmad lesz felettük. Uralkodj, miért
vállalnád a szeretet szolgálatát?
Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Azt hiszed, hogy gyõztél, pedig rabszolga
vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép
tiszta világunk elpusztítója. De az Úr
nem hagy el bennünket! Itt állsz, Uram
a XXI. századi Jeruzsálem falai elõtt,
elõttünk. Szemedben könnycsepp, és
nekem nincsenek érveim. Mégis arra
kérlek, hogy ne bûneinket nézd, hanem
újabb adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozz meg, érdemtelen
gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy
szép Karácsonnyal. Istentõl áldott adventi, megtérést, szent idõt kívánok.
»NÉMETH ZOLTÁN KATOLIKUS PLÉBÁNOS

Total Plan filmek a Facebookon
Idén február végén hetedik alkalommal
került megrendezésre a Total Plan
Független Filmfesztivál, melyre ezúttal
már külföldrõl is jelentkeztek filmesek.
A fesztivál résztvevõi és díjazottjai által
készített filmek a közelmúltban felkerültek a KMKK Art Mozi facebook oldalára,
így mindenki számára hozzáférhetõk.
A repertoár széles, ugyanis a dokumentumfilmtõl kezdve a kísérleti kisfilmig több mûfaj is megtalálható a filmkínálatban, de zenei videoklip is akad a
választékban.A 2019-es és 2020-as
Total Plan fesztivál díjazott, és nem díjazott filmjei, melyek elérhetõk a mozi
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facebook oldalán, a teljesség igénye
nélkül a következõk:
 Bartúcz Anna: Székely Éva megmenekülése
 Németh Dénes: Dani egy fura fazon
 Virág Zsombor: Körforgás
 Bicskei Róbert: Alsószentmárton tükör által homályosan
Ezen filmek a zsûri által különdíjasnak
ítélt alkotások a 2020-as fesztiválról.
Versenyfilmek a 2020-as fesztiválról:
 Egy év a méhesben
 Esterházy Móric
 A császári és királyi 11. huszárezred
története
 A tû hegye.
Az elõbbiekben felsoroltakon kívül a

2019-es év elsõ helyezettjének, illetve
különdíjasainak alkotásai is megtekinthetõk, érdemes hát böngészni a mozi
(kmkkartmozi) facebook oldalát!
A filmek hamarosan a Tv-Cell mûsorán
is vetítésre kerülnek.
»REINER ANITA
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» JÁRVÁNYHELYZET

Újra veszélyhelyzet a koronavírus-járvány miatt
A tavaszi veszélyhelyzet után ismét veszélyhelyzetet hirdetettek november
4-én, aminek hatályát egy hétre rá további kilencven napra meghosszabbította az Országgyûlés. Megszavazták a
járvány második hulláma elleni védekezésrõl szóló törvényt, és az önkormányzatoknál ismét a polgármestereket ruházzák fel a képviselõ-testületeket megilletõ hatáskörökkel.
– Bíztunk abban, hogy a koronavírusjárvány egyre kevesebb áldozatot követel, értem ezt a megbetegedésekre,
a sajnos több esetben bekövetkezett
halálesetekre, valamint az anyagi nehézségekre is, azonban a helyzet nem
lett jobb tavasz óta. Sõt, egyre nehezebb körülmények közé kerülünk egyéni, családi vonatkozásban és a város viszonylatában is – mondta el lapunknak
Fehér László. – Sokan elveszítették a
munkájukat, kevesebb jut a megélhetésükre, bizonytalan körülmények közé
kerültek a vállalkozók, vállalkozások is.
Köszönöm mindenkinek, aki helyt áll a
munkájában, a családjában, segíti a rábízottakat, rászorulókat. Nem szeretnék egy szférát sem kiemelni, hiszen
mindenki a maga területén próbálja a
lehetõ legtöbbet megtenni ebben a
nehéz helyzetben.
A képviselõ-testület soros ülését tartotta volna november 11-én, elõtte héten
az önkormányzati bizottságok megtárgyalták a testületi ülésre elõkészített
anyagokat. Azonban a veszélyhelyzet
kihirdetése miatt a városvezetõ grémium hivatalos ülését már nem lehetett
megtartani. Városunk polgármestere
összehívta a Helyi Operatív Bizottságot,
ami tavasszal is mûködött. A bizottság
ülése elõtt a képviselõ-testületet munkaértekezletre kérte, és megtárgyalták
a legfontosabb kérdéseket. Fehér
László elmondta, hogy polgármesteri
döntéseinek meghozatala elõtt kikéri a
képviselõ-testület tagjaival kiegészült
operatív bizottság véleményét, mivel
fontosnak tartja a kollektív döntést. A
testületi ülésen olyan elõterjesztéseket

tárgyaltak volna, amelyek a város jövõ
évi költségvetését alapozták volna
meg, a munkaértekezleten elhangzott
vélemények, szavazás adnak hátteret
a döntéseinek.
A veszélyhelyzetben módosult mûködés, a járvány elleni védekezés mint
minden önkormányzatra, Celldömölkre
is nagy terhet ró. A kormányzati intézkedések miatt kiesõ adóbevétel, az intézményi mûködések megváltozásából
eredõ bevételkiesések, a megnövekedett szociális kiadások nagy terhet rónak az önkormányzatra anyagilag.
A munkaértekezlet után kihirdették
Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének 13/2020. (XI.12.)
önkormányzati rendeletét, amit központi jogszabály alapján született. A tízezer lakos feletti településeken az
élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelõzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében rendelkezni kellett arról, hogy a
város mely közigazgatási területein
kötelezõ a maszk használata a törvény
által meghatározottakon kívül. A rendelet értelmében Celldömölk közigazgatási területén az alábbiakban felsorolt közterületeken és nyilvános helyeken kötelezõ az orvosi maszk, munkavédelmi maszk, illetve textil vagy más
anyagból készült maszk viselése olyan
módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje: a piacon, a vásáron; a tömegközlekedési eszközök
megállóhelyein történõ várakozás során; iskoláknak a bejárattól számított
10 méteres körzetében; a szolgáltatás
igénybevételére közterületen vagy
nyilvános helyen történõ várakozás
ideje alatt (az üzletek, a vendéglátó
egységek, az ügyfélszolgálatok, az
egészségügyi intézmények, a hivatalok, a pénzintézetek, a posták, a
gyógyszertárak bejáratától számított öt
méteres körzetén belül); valamint a
Sági u. 22. (SPAR üzlet), Sági u. 41.
(TESCO üzlet) és a Sági u. 56. (PENNY
üzlet) szám alatti üzletekhez tartozó

parkolók területén.
A járvány visszaszorítása érdekében
született intézkedések között szerepel a
Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal ügyfélfogadásának és ügyintézésének megváltozott rendje is. Kérik az
ügyfeleket, hogy lehetõség szerint csak
a legfontosabb ügyekben keressék fel a
hivatalt. Ajánlják, hogy elsõdlegesen telefonon (95/777-810) érdeklõdjenek, illetve egyes ügycsoportokban használják
az elektronikus ügyintézés lehetõségét,
elsõsorban a www.magyarorszag.hu
ügyfélkapun keresztül, vagy akár elektronikus levél formájában is, a szükséges
elérhetõségek a város honlapján
www.celldomolk.hu megtalálhatóak.
Szükségszerû volt az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérleti díjainak emelése is, a lakások bérleti díjai 10 és 25
százalék közötti mértékben emelkednek
január 1-jétõl. A képviselõ-testülettel
egyeztetve született döntés a helyi
adók emelésérõl, azonban december 1je estéjén a kormány rendelettel megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy
2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket. Ez a döntés még nehezebb
helyzetbe hozza az önkormányzatokat,
hogy közfeladataikat ellássák.
Az operatív bizottság ülésén tájékoztattak arról, hogy központi jogszabályok
alapján három intézmény, a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár,
valamint a Kemenes Vulkán Park nem
tarthat nyitva, a bezárás egyelõre harminc napra vonatkozik. A Vulkán fürdõ
és a Vulkánpark bértámogatásra pályázhat, sajnos a mûvelõdési központ
jogszabály szerint ezt nem teheti meg.
Fehér László kiemelte, hogy városunkban is egyre több a regisztrált koronavírusos beteg, és sajnos halálesetek is
vannak városunkban. Mindenkit arra kér,
hogy tartsunk be minden óvintézkedést,
hogy a lehetõ legkisebb bajjal, betegséggel vészeljük át a világjárványt.
»ÚK
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Várakozás az év legszebb ünnepére – elkezdõdött az advent
November 29-ével kezdetét vette a
karácsonyra váró adventi idõszak. Az
adventi koszorún minden vasárnap
eggyel több gyertyát gyújtunk meg,
ezáltal is érzékeltetve, hogy egyre közelebb az év legszebb napja, a szeretet
ünnepe.
Az advent szó a latin „adventus Domini”, azaz az Úr eljövetele kifejezésbõl származik, mégpedig kettõs értelemben: Jézus Krisztus megszületése
Betlehemben és második eljövetele az
idõk végezetével. Az ünnepi várakozás
eredete egészen az ötödik századra
vezethetõ vissza. A karácsonyt megelõzõ hat hét böjti idõ volt, amely november 11-én, Szent Márton napján
kezdõdött. A hatodik században a böjti
idõbõl öt liturgikus hét lett, végül VII.
Gergely pápa négyre redukálta az adventi vasárnapok számát. A négy vasárnap további jelentéssel is bõvült: az
Úr négy eljövetelét szimbolizálja. Elõször a megtestesülésben, másodszor a
kegyelemben, harmadszor a halálunkban, negyedszer az ítéletkor, amelyre
készülnünk kell. A liturgiában az advent színe a lila, kivéve advent harmadik vasárnapját, amikor szabad rózsaszínt használni.
Az adventi idõszak négy hete a Messiás
születése elõtti, reményteli várakozást
idézi, mely a karácsony elõtti negyedik

vasárnappal veszi kezdetét. Hívõ emberek életében ezt az idõszakot a
csend, az elmélkedés, az imádság és a
bûnbánat jellemzi. Az adventi koszorún
világító, hétrõl hétre gyarapodó gyertyák száma a növekvõ fényt szimbolizálja, melyet Isten Jézusban ad karácsonykor a rá várakozóknak. A katolikus
allegória szerint az elsõ gyertya Ádámra
és Évára utal, akiknek Isten elsõként
ígérte meg a megváltást, a második
gyertya a zsidó népre utal, amelynek
Isten azt ígérte, közülük származik majd
a Messiás. A harmadik adventi hét
gyertyája Szûz Máriára utal, aki várta és
megszülte a Fiút, a negyedik gyertya
pedig Keresztelõ Szent Jánosra, aki hirdette Jézus eljövetelét, és készítette az
utat az emberek szívéhez.
Az adventi várakozás egyik legismertebb jelképe az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyõgallyakból fonnak, a ráhelyezett négy gyertya közül
minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg. A gyertyák a Jézus születése révén szétáradó világosságot jelképezik. Az elsõ, kocsikerék nagyságú adventi koszorún még huszonnégy gyertya állt, melybõl minden hétköznap
egy fehéret, minden vasárnap egy pirosat gyújtottak meg. A katolikus hagyomány szerint három lila és egy rózsaszín gyertya jelenik meg az adventi
koszorún, a rózsaszínût a harmadik va-

A Mikulás hagyományról…
A piros palástban, püspöksüvegben és
pásztorbottal ajándékokat osztó Mikulás
eredetileg Szent Miklós népies alakja,
aki a modern magyar néphagyomány
szerint december 5. éjjelén – december
6. hajnalán meglátogatja a gyermekeket, s ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik.
A Mikulás mindenki jótevõje és a gyerekek kedvence, hiszen a kicsik már az
elsõ sötét és hideg este után elkezdik
visszaszámolni a napokat addig, amíg ki
nem rakhatják csizmáikat az ablakba. A
Mikulás történetérõl sokféle legenda és
mendemonda kering, de szinte mindegyikben felbukkan a gyerekek és a
szegények megsegítése. A mai Mikulásnapi szokás Szent Miklós püspökre vezethetõ vissza, egészen a III. századig.
Életérõl keveset tudunk, de jótéteményeirõl számtalan legenda maradt fenn.
A legismertebb szerint a szomszédjában

6

volt három lány, akiket apjuk férjhez
akart adni, de nagy szegénységben éltek, így nem volt hozomány számukra.
Szent Miklós az éj leple alatt a lányok
ablakába három zacskó aranyat tett,
hogy megmentse becsületüket, és tisztességesen férjhez tudjanak menni.
Nagylelkûségéhez és kedvességéhez fûzõdõ történetek nyomán alakult ki a
Mikulás-kultusz, ahogy az a szokás is,
hogy a gyerekek cipõjüket az ablakba
állítják ajándék reményében.
Az ajándékosztogató, mosolygós, piros
ruhás Mikulás a városokban jelent meg
elõször a 19. század végén. A kipucolt
cipõkbe és csizmákba ajándékot rakó,
éjjel közlekedõ Mikulást egyre inkább
összekötötték Szent Miklós személyével.
A katolikus egyház december 6-án emlékezik meg Miklós püspökrõl, aki nagylelkû és bõkezû felebaráti szeretetével a
karácsony elõhírnöke.
»R. ANITA

sárnapon gyújtják meg. Minden gyertya egy-egy fogalmat szimbolizál. Az
elsõ a hitet, a második a reményt, a
harmadik az örömöt, a negyedik pedig
a szeretetet.
Advent elsõ vasárnapja
(idén november 29.)
Az elsõ gyertyához a hit köthetõ. A hit
fogalma párba állítható Ádámmal és
Évával, az elsõ emberpárral, akiknek
elõször ígérte meg Isten a megváltást.
Az elsõ gyertya hagyományosan a lila;
az advent liturgikus színe a megtérést,
a bûnbánatot, az összeszedettséget és
a szent fegyelmet jelképezi. Advent
elsõ vasárnapja a számvetés napja is.
Ahhoz, hogy a lelkünket megnyithassuk, elõbb önmagunkba kell néznünk,
végiggondolva, hogy miként viszonyulunk embertársainkhoz. Van-e bennünk
önzés, sértettség vagy elfojtott irigység, bármi, ami meggátolja, hogy tiszta szívvel forduljunk másokhoz…
Advent második vasárnapja
(idén december 6.)
Ez a vasárnap arra a reményre utal,
melyet az Úr ébresztett a zsidóságban,
hogy eljön a Messiás, aki közülük való
lesz. A második gyertya reményt szimbolizáló üzenetére talán soha nem volt
annyira szükségünk, mint napjainkban.
„Nincs reménytelen, csak embert próbáló helyzet van.”
»REINER ANITA

Tisztelt Lakosok!
A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011 évi CXCIX törvény 232 § (3)
bekezdése lehetõséget biztosít arra,
hogy a Képviselõ-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendeljen el.
A Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal munkarendjében 2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig téli igazgatási szünet került elrendelésre.
A téli igazgatási szünet ideje alatt
2020. december 21-én (hétfõn) és
28-án (hétfõn) 8 órától 12 óráig a
Hivatalban az ügyintézés ügyelet
tartása mellett valósul meg, a többi
napokon a Hivatal zárva tart.
A téli igazgatási szünet utáni elsõ
ügyfélfogadási nap 2021. január 4.
(hétfõ). Az ügyfélfogadás ezen a
napon a következõ: de. 8.00–12.00
óráig du. 13.00–16.00 óráig.

Új Kemenesalja » 2020. 12. 04.
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Diák-Szín-Tér online
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár minden év tavaszán megrendezi a Kemenesaljai Ifjú Tehetségek
Mûvészeti Fesztiválját, idén azonban a
járványhelyzet ezt is felülírta. Így a hagyományos Diák-Szín-Tér idén fél év
csúszással került megrendezésre, így is
csak online formában volt lehetõség a
lebonyolítására.
A Diák Szín Tér elnevezésû fesztiválra
évrõl évre olyan gyermekek és fiatalok
jelentkezését várják, akik szeretnék
megmutatni tehetségüket, tudásukat a
következõ kategóriákban: komolyzene,
könnyûzene, vers- és prózamondás,
színházi elõadás, népmûvészet, táncés mozgásmûvészet, valamint egyéb
színpadi produkciók terén.
Mivel idén online formában zajlott a
megmérettetés, a pályázott anyagok
bemutatása is rendhagyó módon történt. A bemutatásra szánt elõadást,
produkciót kamerával kellett rögzíteni
a jelentkezõknek, majd egy saját tárhelyre feltölteni, melynek linkjét kellett beküldeni, amin keresztül a
zsûritagok elérhették az értékelésre
váró mûsorszámokat. Az online mód
ellenére sokan jelentkeztek a felhívás-

ra, 33 nevezõ összesen 35 mûsorszámban mutatta meg tudását, a szereplõk
létszáma nyolcvanra tehetõ. A szokásostól eltérõ újfajta lebonyolításnak
elõnye is volt, ugyanis a környezõ falvakból is érkeztek beküldött anyagok,
és sok új jelentkezõ is részt vett a versenyen. A versenyzõk teljesítményét a
beérkezett videók alapján értékelte a
zsûri, mely a következõ eredményeket
hozta, minden kategóriában különdíjasokat kihirdetve:
Vers, és prózamondás: Középiskola:
Nagy Eszter Noémi. Általános iskola:
Csorba Bence, Hóka Loretta (CVÁI alsósági tagiskola). Könnyûzene: Középiskola: Janzsó Soma. Általános iskola:

Mesteri Zselyke. Tánc- és mozgásmûvészet: „Csajos ördögök” (Rocky Dilly
ARRC formációja). Színházi elõadás:
Tücsök Bábcsoport (CVÁI 2. b). Komolyzene: Horváth Réka, Budai Ádám, Csuka Dorka (mindhárman az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola növendékei). Népmûvészet: Vasi Legények népdalcsoport (Berzsenyi Dániel
Gimnázium).
»REINER ANITA
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TUDÓSTOTÓ
A válaszokat a beküldõ elérhetõségének megjelölésével illetve
Tudóstotó I. vagy II. jelzéssel 2021. január 8-ig várjuk az alábbi módokon: borítékban a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
fõbejárata mellett jobbról található postaládába; postai úton a
KMKK címére (9500 Celldömölk, Dr. Géfin Lajos tér 1.) illetve a
kreszalap@gmail.com e-mail címre.
A legjobbak értékes nyereményekben részesülnek! Hasznos
idõtöltést kívánunk az év végi ünnepi idõszakban!

TUDÓSTOTÓ I. (18 év felettieknek)
1) Melyik orvostudományi területen dolgozik Pajor László, a Pécsi Tudományegyetem egyházashetyei születésû
egyetemi tanára?
1 szemészet
2 patológia
X tüdõgyógyászat
2) Celldömölki kötõdésû vegyészmérnök, 1987 és 1990 között a Mûegyetem rektora
1 Fodor Lajos
2 Fodor István
X Varga József
3) Melyikük nem kemenesaljai kötõdésû nyelvész akadémikus?
1 Györke József
2 Németh József

X Kresznerics Ferenc

4) Ki az, aki nem településünkön élve lett akadémikus?
1 Zádor György
2 Kresznerics Ferenc

X Edvi Illés Pál

5) Közülük ki jelenleg Celldömölkön élõ irodalomtörténész?
1 Németh T. Enikõ
2 Németh S. Katalin

X Németh G. Béla

6) Ki az a bobai származású régész, aki a történettudományok doktora lett?
1 Vida Tivadar
2 Bóna István
X Garam Éva
7) Melyikük volt jeles kemenesaljai származású történész?
1 Guoth Kálmán
2 Benda Kálmán

X Kosáry Domokos

8) Dömölki evangélikus prédikátor, Berzsenyi Dániel költõi felfedezõje, az MTA rendes tagja
1 Perlaki Gábor
2 Hrabovszky Sámuel
X Kis János
9) A Junior Prima Díj és a„Nõk a tudományban Kiválósági Díj” kemenesaljai származású birtokosa
1 Halász Júlia
2 Nagy Szilvia
X Hargittai Magdolna
10) Melyik településhez nem kötõdik Horváth Zsigmond, a Tudós Társaság levelezõ tagja?
1 Kisköcsk
2 Szergény
X Csönge
11) Iskolateremtõ matematikatanár a celli gimnázium indulásakor, tudós matematikusok elindítója
1 Jónás Márton
2 Horváth Jenõ
X Gyõrváry János
12) Ki az a kemenesmagasi születésû tudós, akinek a neve fél évszázadon át összeforrott a martonvásári agrárkutatással?
1 Gyõrffy Béla
2 Gyõrffy Sándor
X Gyõrffy György
13) Milyen tudományterületeken rendelkezik PhD fokozattal a celldömölki Lenner Tibor – Patkó Ildikó házaspár?
1 történelem-kémia
2 földrajz-neveléstudomány
X nyelvészet-földrajz
+1) Egyetlen napon három kemenesaljai kötõdésû személyt is tagjává választott a Magyar Tudós Társaság.
Mikor volt e jeles dátum?
1 1830. november 17.
2 1831. február 16.
X 1838. november 15.
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TUDÓSTOTÓ II. (18 év alattiaknak)
1) Mióta ünnepeljük a Magyar Tudomány Napját november 3-án?
1 1995
2 2000

X 1997

2) Minek a rövidítése az MTA?
1 Magyar Tudós Akadémia

X Magyar Tudósok Akadémiája

2 Magyar Tudományos Akadémia

3) Ki jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia elnöke?
1 Freund Tamás
2 Lovász László

X Pálinkás József

4) Milyen madár látható az MTA jelképi címerében?
1 Sólyom
2 Sas

X Kócsag

5) Ki az az egyedüli magyar tudós, aki hazánkban élve lett Nobel-díjas?
1 Kertész Imre
2 Gábor Dénes
X Szent-Györgyi Albert
6) Melyik évben ajánlotta fel birtokainak egy évi jövedelmét Széchenyi István a Tudós Társaság megalapítására?
1 1830
2 1825
X 1828

7) Melyik kemenesaljai tudós volt a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István vizsgáztatója?
1 Zádor György
2 Edvi Illés Pál
X Kresznerics Ferenc
8) Kinek a sághegyi kísérletei járulták hozzá Einstein általános relativitáselméletéhez?
1 Eötvös József
2 Eötvös Loránd
X Eötvös Károly
9) Celldömölk díszpolgára, aki politikusként és vegyészmérnökként is maradandót alkotott
1 Habsburg Ottó
2 Kósa András
X Szekér Gyula
10) Mi a Magyar Tudomány Akadémia jelmondata?
1 „Borúra derû”
2 „A hazáért és a szabadságért”

X „A tudás erejével”

11) Ki az a tudós bencés szerzetes, aki megírta a dömölki bencés apátság történetét?
1 Pacher Donát
2 Lancsics Bonifác
X Hollósy Jusztinián
12) Jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia egyetlen kemenesaljai kötõdésû tagja
1 Tõkés László
2 Pajor László
X Tõke László
13) Melyik nem tudományos fokozat?
1 PhD
2 DLA

X HSC

+1) Kb. hány tudományos fokozattal rendelkezõ tagja van az MTA köztestületének? Tippelj!
1 16250
2 5800
X 22100

Könyvtári közlemény
A Kormány 484/2020 (XI. 10.)
Korm. rendelete alapján a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár Kresznerics Ferenc Könyvtára 2020. november 11-tõl felfüggesztette személyesen igénybe vehetõ nyilvános szolgáltatásait. Ezzel
párhuzamosan elindult szolgáltatásunk, amelynek során a telefonon
(06-95/779-450 vagy 06-70/3383065), e-mailben (kresznerics@
gmail.com) illetve Facebook oldalunkon érkezett kérések alapján öszszeállítjuk a könyvcsomagokat és
egyeztetett idõpontban az épület
bejáratánál átadjuk õket. Kérjük,

hogy a tájékozódáshoz használják a
könyvtárunk honlapján (www.cellbibl.hu) megtalálható internetes katalógusunkat!
A kölcsönzési határidõket automatikusan meghosszabbítjuk és a kiesõ
idõszakra késedelmi díjat nem fogunk felszámítani. Könyvtárközi kölcsönzésünk továbbra is zavartalanul
mûködik: várjuk kéréseiket az említett csatornákon. Amennyiben tényadatra vagy bármilyen információra
van szükségük, bizalommal kereshetik könyvtárunk munkatársait megadott elérhetõségeken. Kérjük továbbá, hogy csak egészséges emberek

éljenek a könyvtárunk által felkínált
lehetõséggel, mert otthonukban gyógyuló és karanténban lévõ személyek és családtagjaik részére ezt a
szolgáltatást nem tudjuk biztosítani!
Köszönjük megértésüket!
A kényszerû zárás ideje alatt a
könyvtári háttérmunka, illetve az állománygyarapítás folyamatosan zajlik és sok friss dokumentummal várjuk régi és új használóinkat a minél
elõbbi személyes találkozás reményében.
Jó egészséget, emlékezetes olvasmányokat és kellemes kikapcsolódást kívánunk mindenkinek!
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„Szálljatok le, szálljatok le, karácsonyi angyalok”
A karácsony a meghittség, a szeretet, a
család, a találkozás, az együttlét ünnepe. Ezt az ünnepet várja kicsi és nagy,
idõs és fiatal. A vírushelyzet miatt idén
még a várakozás is bizonytalan, nem
olyan, mint korábban… Sok minden
megváltozott; ehhez a helyzethez
kénytelenek vagyunk alkalmazkodni,
de valahol mélyen úgy érezzük, hogy
az ünnepet, a készülõdés, a várakozás
hangulatát senki és semmi sem
kérdõjelezheti meg. Ehhez járul hozzá
már évek óta a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár karácsonyi
vására, melyen kézmûvesek portékáiból válogathatunk.
A méltán népszerû vásárt idén is a szokásos módon tervezték, de a rendkívüli
helyzet felülírta azt.
– Átgondolva a lehetõségeket, a vásár
online térbe helyezése tûnt kézenfekvõnek – mondta el lapunknak Pálné
Horváth Mária, az intézmény igazgatója.

– A sokak által látogatott és kedvelt
Facebookon alakítottunk ki egy csoportot
KMKK Karácsonyi Kézmûvesek csoportja
néven, amelybe az érdeklõdõkön kívül
olyan tagokat vártunk/várunk, akik saját
készítésû kézmûves termékeiket szeretnék értékesíteni. Így gyorsan egymásra
találhat készítõ és vásárló, sõt az oldalt
végigböngészve még ajándékozási ötleteket is gyûjthetnek az érdeklõdõk. Sõt,
az „adok-veszek”-en kívül szeretnénk,
ha a csoporttagok egymásnak ötleteket
is adnának, ki hogyan készül a karácsonyra, milyen dekorációt készít, milyen (akár újrahasznosított) alapanya-

gokkal és technikával dolgozik. Bízunk
benne, hogy sok potenciális kézmûves
termék és vásárló egymásra talál. A csoport pillanatok alatt több száz tagot
számlált, és valószínû, ez a szám karácsonyig még növekedni fog.
A másik ötletünk az volt, hogy készítsük
el közösen a város adventi naptárát.
Ennek érdekében felhívást tettünk közzé
közösségi oldalunkon, az Új Kemenesalja
hasábjain, illetve a városi televízióban,
hogy várjuk azon vállalkozók, intézmények, családok jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben az interaktív
díszítésben. Ez a kezdeményezés is sikeresnek bizonyult, most már sorra nyílnak
az adventi ablakocskák a csodásabbnál
csodásabb díszítésekkel.
Az elmaradt rendezvényeket pótolva
munkatársaimmal ezekkel a kezdeményezésekkel kívánunk áldott, szép adventot, meghitt készülõdést az ünnepekre! – zárta gondolatait Pálné Horváth Mária.

Pályázati felhívás
A Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap 2021. évi ösztöndíjára
Kik pályázhatnak?
Olyan szülõk/gyámok/pedagógusok, akiknek kiváló képességû gyermeke és/vagy tanítványa a 2020/
2021-es iskolai évben az általános
iskola 3-8. osztályában tanult és teljesíti az alábbi feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetõvé vagy jelentõsen nehezíti a gyermek tanulását; az
egy fõre esõ jövedelem nem haladja meg a 2019. évi társadalmi
súlyozott minimumérték 87979
Ft-os havi átlagát.
2. A szülõ vállalja, hogy támogatás
esetén tõle telhetõen biztosítja
gyermeke továbbtanulását.
3. A tanuló a celldömölki járás területén mûködõ iskola diákja legyen.
A pályázat leírása
A kedvezõtlen környezetben élõ és
anyagi gondokkal küszködõ családok gyermekei kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódhatnak el. A Kresznerics Ferenc nevét viselõ könyvtár
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a névadó szellemi örökségének továbbviteleként a végrendeletében
foglaltak felelevenítésével hátrányos helyzetû, tehetséges gyermekek támogatását vállalja fel alapítványa révén.
A tehetség nem kötõdik iskolai tantárgyakhoz, bármiben megnyilvánulhat. A jó tanulmányi eredmény
nem feltétele a jelentkezésnek, de
elõnyt jelent a pályázó számára.
Bízunk abban, hogy kezdeményezésünknek lesznek támogatói és a felajánlott adományok hathatós tehetségmentést tesznek lehetõvé. A cél:
a legtehetségesebbek elkezdhessék
álmaik megvalósítását.
A támogatást az Alapítvány kuratóriumának ösztöndíj-bizottsága ítéli
oda. A döntés nyilvánosságra hozatalára évente a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó városi ünnepségen
kerül sor.
Az Alapítvány a nyertes pályázókkal
támogatási szerzõdést köt, az ösztöndíj folyósítása január hónaptól kezdõdik és egy naptári évre szól. Indokolt esetben az ösztöndíj újrapályá-

zás nélkül is meghosszabbítható.
A pályázat benyújtásának módja
A pályázat kizárólag a 2021-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!
A pályázati csomag (részletes pályázati felhívás, pályázati adatlap, ûrlap
a tanuló jellemzéséhez) letölthetõ a
www.cellbibl.hu/index.php/ alapitvany címrõl, igényelhetõ e-mailen
(kreszalap@gmail.com) illetve személyesen a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárában.
A pályázat beadható e-mailben,
postai úton, vagy az Alapítvány
székhelyén: 9500 Celldömölk, Dr.
Géfin Lajos tér 1.
A pályázat céljaival egyetértõk (magánszemélyek, vállalkozások stb.)
támogatását örömmel fogadja a
Tehetségtámogató Alap.
A pályázat részleteirõl érdeklõdni lehet: kreszalap@gmail.com illetve
06-70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határideje 2021. január 8. (péntek) 16.00.
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Ajándékozzon karácsonyra a Vulkánparkkal
Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit, barátait karácsonyra? Szeretne élményt ajándékozni nekik?
Ajándékozzon élményt a Kemenes Vulkán Parkba! Egyedi lehetõség, hiszen a Kemenes Vulkán Park
Celldömölkön az ország egyetlen interaktív, vulkanológiai kiállítása.
A belépõjegy mellé plusz ajándékot kínálunk.

Válasszon a négy ajándékcsomag közül:
1. Családi belépõjegy + 1 üveg Ság hegyi Eötvös Bor
Ár: 4.000 Ft
2. Családi belépõjegy + ásványválasztási lehetõség 3.000 Ft értékben a múzeumi shopban
Ár: 5.000 Ft
3. Családi belépõjegy + vezetett túra a Ság hegyen elõzetesen egyeztetett idõpontban
Ár: 6.000 Ft
4. Belépõjegy 1+1 fõ részére + 1 üveg Ság hegyi Eötvös Bor
Ár: 5.000 Ft
Küldje el az info@kemenesvulkanpark.hu e-mail címre, hogy melyik ajándékcsomagot választotta. Miután kifizette
az ajándékcsomag árát, mi elküldjük Önnek e-mailben a sorszámozott belépõjegyet, amit kinyomtathat, és ajándékba átadhat. Kérésére papír alapon, postai úton is eljuttatjuk Önnek, kérjük, ehhez írja meg a postázási címet.
Fizetési mód:
1. banki átutalás,
2. K&H, MKB, OTP SZÉP kártya,
3. készpénz a Kemenes Vulkán Parkban nyitvatartási idõben.
A Kemenes Vulkán Park bankszámlaszáma: 10404711-00027394-00000003. Kérjük, a közleménybe írja be: karácsonyi
utalvány.

Az ajándékutalvány megvásárlására 2020. december 20-ig van lehetõség.
Éljenek a lehetõséggel, mi szeretettel várjuk Önöket!
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» LABDARÚGÁS

Nehéz évben nehéz folytatással
Nehéz év lezárása elõtt áll a celli labdarúgás, a jövõ idõ azért jogos, mert az
eredeti sorsolás szerint az újság megjelenésének hétvégéjén játszaná az évad
talán a szurkolók részérõl legjobban várt
és nem kis mértékben pikáns összecsapását a klub a Jánosháza ellen, és hivatalosan erre a két csapat közös elhatározása szerint akár sor is kerülhetne önkéntes alapon. Nem fog, ahogy ezt a
zárófordulót megelõzõ három forduló is
elmaradt a teljes osztályban. A nehézségek már tavasszal kezdõdtek, amikor
az akkori bajnoki címért való küzdelemben lépéselõnyben volt a Cell a riválisaival szemben, de a mai pandémia helyzethez összehasonlíthatatlanul enyhébb
körülmények között a bajnokságot leállították, így a befektetett erõforrások és
elért eredmények veszendõbe mentek.
A nyáron a sikerre ítélt csapatból egy
szûk mag maradt kék/ sárga mezben,
rájuk építve kellett, de nyugodtan
mondhatjuk kell egy új ütõképes csapatot építeni. Hogy mikorra, nem tudni,

hiszen a nehéz évre nehéz év köszönt
majd rá, az események egymást írják
felül félelmetes gyorsasággal. November harmadikán ott tartottunk, hogy
korlátozásokat vezetett be a szövetség,
az ülõhelyeken minden harmadik székre lehetett csak ülni, kötelezõ maszkviseléssel és másfélméteres védõtávolágot betartva egymástól, közben a Rum
csapatát 50 ezer forintra büntette, mert
a kisorsolt idõben nem tudott a sok beteg játékosa miatt kiállni a Király SE ellen. November kilencedikén már kész
hírként közölték a médiák, hogy leállítják az amatõr bajnokságokat, november
tizedikén úgy tûnt mégis folytatódnak a
bajnokságok, csak zárt kapuk mögött,
november tizenegyedikére ez annyiban
szelídült, hogy az NB III-nál alacsonyabb
osztályú csapatok számára a folytatás
önkéntes alapú. Érdemes a szövetség
folytatásra buzdító sorait ide idézni: „ez
biztosítja a szükséges versenylehetõséget a fiatal tehetségek számára éppúgy, mint az egészségük megõrzése ér-

dekében sportoló felnõtteknek”. Hát ezzel a pezsdítõ és inspiráló lehetõséggel
nem élnek a csapatok immáron három
hete és záródik le a már emlegetett
mérkõzés elmaradásával a nehéz év
õszi szezonja.
Megkérdezhetjük, hogy mennyire számít a szövetség a nézõk jelenlétére, ha
már említést nem tett az önkéntesség
jegyében rólunk. Tételezzük fel elmúlik
minden rossz és rálép a világ egy jobb
útra, nézõbarátnak és reálisnak tekinthetõ-e egy olyan sorsolás, amely február 22-én már a pályákra hívja a valószínûleg csak nagyon fanatikusokat
(plusz a versenyzésre vágyó fiatalokat
és az egészségük megõrzése érdekében
sportoló felnõtteket), illetve a Húsvéti
és Pünkösdi hétvégét dupla fordulóval
tiszteli meg. Nagyon nem, és még akkor ráadásként be kellene pótolni az
õsszel elmaradt négy mérkõzést, mondom nehéz év jön, csak egészség legyen a pályán és pályán kívül.
»DOTTO

M.

GY.

D.

V.

LG.

KG.

P.

1.

SÁRVÁR

12

10

1

1

44

6

31

2.

VÉP

13

10

1

2

37

11

31

3.

KIRÁLY SE

13

8

1

4

28

13

25

4.

LUKÁCSHÁZA

13

8

0

5

28

16

24

5.

KÕSZEG

13

8

0

5

32

23

24

6.

JÁNOSHÁZA

12

7

2

3

25

15

23

7.

KÖRMEND

12

6

2

4

28

24

20

8.

RÁBAPATY

11

6

1

4

21

19

19

9.

RÉPCELAK

12

5

3

4

26

21

18

10.

EGYHÁZASRÁDÓC

12

4

2

6

20

28

14

11.

SZARVASKEND

12

4

2

6

21

36

14

12.

BÜK

12

4

0

8

11

33

12

13.

VASVÁR

12

3

1

8

14

27

10

14.

CELLDÖMÖLK

12

2

3

7

14

21

9

15.

SZENTGOTTHÁRD

12

2

3

7

16

32

9

16.

CSEPREG

12

2

2

8

11

24

8

17.

RUM

11

2

0

9

7

34
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Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
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kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Szolgáltatás idõszakos szüneteltetése
Szolgáltatásaink kiváló minõsége és a biztonságos ellátás
érdekében folyamatos korszerûsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerû fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás idõszakos szüneteltetése.
Tájékoztatjuk a Tisztelt fogyasztókat, hogy 2020. december 07-én 08:00–15:00 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Pozsonyi utca 10–12. (Könyvtárellátó Nonprofit
Kft. is) és 11–17. házszámokban, a Kökény, a Bodza, és
az Árvácska utcában.
»E.ON ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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