AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A V I D É K I ELŐFIZETŐKNEK HAVONTA 170 FORINT

• •

Cell-tank

Nyelvvizsgára
van s z ü k s é g e d ?

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
J Ö H E T TRAKTORRAL, MOTORRAL,
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Vállalkozóknak, őstermelőknek ésmezögazdászoknak szóló kedvezménjlnkért
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Kábel NET - MINI
> Lel oltási sebesség: 15 Ublt •
• Feltoiifsi sebeswg. 1.5 MMt't
• Bennefoglalttwgilom: 25 GR
• Benne foglal) torg.: KORLÁTLAN (25 GB 1 Mbit)/
Garantáltte'eflOHéssebessége
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Kábé IN ET - KEZDŐ 40M

TÁVLATOK

- Letöltési sebesség: 40 Ublt s
• Fertotiesi sebesség: 3 Mbit s
• Benne foglaJl forgalom
KORLÁTLAN 400 GB 10 Mfajtí
• GarantáltfelelioJles sebessége SOS Marfű*

KábelNET - ALAP 60M
• Lei&ltesj sebesség SC MMU
• F«ltoflo*i sebesté?: 5 WbRi
• Benne fogtiti forgalom:
KORLÁTLAN (400 GB 1D Mbllj
• Garantál telemés sebessége: 7,Sft7$ Mbanec;
a Csoportos kedveimennyei: 4.880 Ft
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KabelNET - 300M

Letútteai sebesség 300 Mbtl'fl
ftnonéti sebesség: 25 Irtott-*
• Benne íoglati íoigalom:
KORLÁTLAN (900 GB 20 MNt)
v^rnrtaiiHtteltfflléss«b«ségtT: 252.5 ifc<ls*c;
Csoporto» kedvezménnyel: 7.936 Ft
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Részletes tudnivalókért keresse internetes portálunkat a
www.cellkabel.hu címenjlletveérdeklődjön ügyfélszolgálatunknál
• Celldömölk, Kossuth a 16. • Telefon: 95/423-423
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2020 karácsonyára
Tisztelt Olvasók! Kedves

Mindnyájan!

Az év tizenkét hónapja alatt mindegyik
ben megtaláljuk azt, ami miatt szeret
jük. Mégis mindig a december az, amit
leginkább várunk. Várjuk az ünnepet, a
karácsonyt. Idén azonban a világjárvány
miatt másként készülődünk.
Most csak visszaemlékezni tudunk arra,
hogy évek óta, így tavaly is közösen töl
töttük a várakozás idejét a város terein
való gyertyagyújtásokkal. Az izsákfai és
alsósági városrészeken, Celldömölk köz
pontjában, a Szentháromság téren lévő
koszorúkon négy hétvégén lobbantak
fel a hit, a remény, az öröm és a szere
tet fényei, miközben a helyi óvodások
és iskolások, előadóművészek és
művészeti csoportok ünnepi műsorokkal
ajándékoztak meg bennünket. Szokásos
volt, hogy egyesületekkel és intézmé
nyekkel összefogva jótékonysági konc
erteket, programokat szerveztünk,
azonban most ezek is elmaradnak. Idén
az advent, a karácsonyra való felkészü
lés négy héten át tartó időszaka alatt, a
közösségi együttlét helyett azonban kü
lönösen nagy hangsúlyt kap az otthon,
a családi körben történő várakozás.
2020 küzdelmes év volt számunkra itt,
Celldömölkön és mindenhol a világon.
Küzdelmes, sokat tanító esztendő volt.
Küzdelmes, sok veszteséggel járó évet
tudhatunk magunk mögött. A COVID19, a 2019-ben kezdődött koronavírus
okozta megbetegedés súlyos áldoza
tokkal járt. Sajnos városunkban is egy
re több a megbetegedés, és sajnálato
san többen, ismerőseink, barátaink, ro
konaink, családtagjaink hunytak el a
betegségben vagy szövődményeiben.
Sokan átestünk rajta, és csak bízni tu
dunk benne, hogy nem viselte meg a
szervezetünket annyira, hogy tartós
következménye legyen. Sokan család
tagjainkért, barátainkért, munkatársa
inkért aggódtunk, és igyekeztünk mel
lettük, helyettük is helyt állni. Jóma
gam is átestem a koronavírus-fertő
zésen, november végétől december
közepéig három hetet töltöttem karan
ténban. Ez idő alatt távmunkában dol
goztam, telefonon egyeztettünk a
munkatársakkal a szükséges ügyekben,
feladatokban. Ez annál is fontosabb
volt, hiszen Magyarország Kormánya
először március 11 -én, majd november
4-én ismét rendkívüli jogrendet hirde
tett, veszélyhelyzet elrendeléséről
döntött, aminek következtében a pol
gármestereket ruházták fel a képvi
selő-testületeket megillető hatáskörök-
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kel. Tavasszal is megtettem és most is
kikérem egy tágabb grémium, a helyi
operatív bizottság, a képviselő-testület
véleményét, de a döntéseket nekem
kell meghozni.
Nem könnyű feladat ez. Hiszen az el
múlt közel két évtizedben, építve az
előzményekre, az elődök munkájára a
folyamatos fejlesztésekkel, a város biz
tonságos működtetésével értékeket
hoztunk létre. Most ezek az értékek ke
rültek veszélybe, hiszen nehezebb
anyagi körülmények közé kerültünk.
Mint ahogy sajnos a családoknak, úgy
az önkormányzatnak is nehéz gazdál
kodni. Jelentősen átalakult a város költ
ségvetése: az állam adóbevételeket
vont el, csökkennek a bevételeink, mi
vel bevételt termelő intézményeket,
létesítményeket kellett bezárni, viszont
nőttek a fertőzés elkerülése céljából
szükséges kiadásaink. Sajnos a város
ban működő egyéni vállalkozók, ki
sebb-nagyobb vállalkozások, cégek ne
hézségekkel küzdenek. Többen elveszí
tették a munkájukat, kevesebb lett a
bevételeik, ezáltal csökkentek a város
nak befizetett adók. Sajnos arra kény
szerültünk volna, hogy januártól adó
emelést hajtsunk végre, azonban ezt a
lehetőséget a kormány az utolsó pilla
natban megvonta az önkormányzatok
tól. Tudom, hogy nagyon sok családban
minden forintnak helye van, sőt még
kevés is a meglévő forint. De arányai
ban nem lettek volna magasak a meg
emelt adók. Például a kommunális adó
egy családra, adótárgyra vonatkoztatva
éves szinten plusz háromezer forintot
jelentett volna. Összességében viszont
azt jelentette volna, hogy kiegyensú
lyozottabb lehetett volna a következő
évi költségvetésünk. Hogy könnyebben

megőrizzük azokat az értékeket, ame
lyeket megteremtettünk, bölcsődét,
óvodákat, gyógyfürdőt, a városszépíté
sért is felelős Városgondnokságot,
művelődési központot, Vulkánparkot,
sportlétesítményeket, amiket nap mint
nap családtagjainkkal együtt haszná
lunk. Szeretnénk megtartani a munka
helyeket, utak felújításával komforto
sabbá tenni a várost. Vannak terveink,
és bízunk benne, hogy sikerül majd
együtt, mindannyiunk érdekében váro
sunkat a megszokott és joggal elvárt
magas színvonalon működtetni.
Ezen a nehéz karácsonyon tegyük le a
város képzeletbeli karácsonyfája alá
mindazt, amit idén magunkénak tud
hatunk: az önkormányzati hivatal köz
reműködésével például a felújított
Koptik óvodát, az új alsósági központot,
a Kodály-lakótelepi sportparkot, amit
napelemes rendszerrel megvilágítot
tunk, így este is lehet használni, vala
mint a megújuló alsósági konyhát.
Számokról most nem beszélek, ezt
máskor megteszem, de több száz mil
lió forint saját forrás és támogatás be
vonásával történtek meg ezek a beru
házások, amelyek értünk, celldömölkiekért vannak.
Néhány nap, és itt van karácsony.
Kívánom, hogy ebben a lelkileg és fizi
kailag is megterhelő esztendőben ez a
néhány nap jelentse mindenki számára
azt, amit szeretne. Nem biztos, hogy
mindenki azzal lehet, azzal ünnepelhet,
akivel szeretne, de gondoljunk egymás
ra, családtagjainkra, barátainkra, ismerő
seinkre. Biztassuk egymást, segítsünk
egymásnak, vigyázzunk egymásra.
Békés, boldog karácsonyt kívánok.
»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER

Immánuel - Velünk az Isten!
Ebben az esztendőben - ahogyan min
den más - a karácsony ünnepére való
készülésünk is másként alakul, mint
korábban. Ki szomorúan veszi tudomá
sul ezt a tényt, kiben félelem bujkál
valahol; de a legtöbbek szfvében-lelké
ben ott van a felháborodás érzése is:
Hát már a karácsony sem lehet a régi?
Szentesti istentisztelet ugyan talán
lesz, de az sem mindenhol. És ha lesz
is, csak szájmaszkban; biztosan elma
rad a gyermekek kedves műsora; nem
lesz úrvacsora, az alkalmon pedig vi
gyázni kell a távolságtartásra. És oda
haza sem a megszokott módon, össze
gyűjtve esetleg az egész nagy csalá
dot, hanem csak korlátozottan lehe
tünk együtt. Mindez pedig nem is csu
pán azért, mert az előírások betartását
ellenőrzik; hanem sokkal inkább azért,
mert vigyáznunk kell és vigyázni aka
runk egymásra!
Mégis, ez a karácsony - éppen a meg
szokottól jelentősen eltérő körülmé
nyek miatt - számomra lehetőség arra,
hogy jobban átéljem, jobban beleéljem
magamat karácsony igazi lényegébe.
Egy kicsit ugyanis hasonlít ez a kará
csony az első karácsonyra. Akkor az
Isten tervébe illeszkedve a császári
rendelet mozdította ki megszokott éle
tükből az embereket, és kellett min
denkinek, Józsefnek és Máriának is
messzire indulnia, hogy az összeíráson
megjelenjenek. Különösen Máriának,
de Józsefnek sem volt kényelmes,
szép, megszokott gyermekáldásra való
várakozás és készülődés. Arról nem is
beszélve, hogy a gyermek érkezése
mennyivel nehezebb lehetett ahhoz
képest, ha a család otthonába érkezhe
tett volna meg. Ma a világjárvány bo
rítja fel a kényelmes, megszokott,
meghitt ünnepi készülődést és ünnep
lést. Sokkal nehezebb minden, ha való
ban vigyázni akarunk idősebb és fiata
labb szeretteinkre, és minden ember
re! De talán ma is azért cselekszik így
az Isten, hogy mint az első karácso
nyon, jobban figyeljünk rá, értünk vég
hezvitt hatalmas cselekedetére? Talán
lehetőség ez a furcsa karácsonyi ünnep
arra, hogy meglátva még nagyobb
örömmel fogadjuk Isten ajándékát!
Talán kevésbé vonja el figyelmünket
kinek-kinek a saját megszokott ünnep
lése, mert úgy nem ünnepelhetünk. Ha
igazi ünnepet akarunk, akkor most
másként kell ünnepelnünk! Ebben a
másban, furcsában és talán nehezeb

ben még jobban megláthatjuk és
örömmel fogadhatjuk: Immánuel - ami
azt jelenti: velünk az Isten.
Mert karácsony lényege nem az aján
dékozás. Nem a terített asztal, és bár
milyen furcsa, de nem is a családi
együttlét. Karácsonykor mindezeknek
az igazi üzenetre kell irányítania a fi
gyelmünket. Mert karácsonyra, Jézus
születésének ünnepére készülve és azt
ünnepelve arra figyelünk, aki azért jött
el az első karácsonyon, azért vállalta
ember létünk, azért szenvedett és halt
meg bűntelenül, hogy nekünk szaba
dulást hozzon a bűnök következménye
alól. Istennek kegyelmes szeretetének
a megjelenését ünnepelhetjük kará
csonykor. Amit addig csak vártak és re
méltek az emberek, arról 2000 é v e
tudjuk, hogy velünk van. Kézzel fogha
tóvá vált mindannyiunk számára. Ezért
van reménységünk is minden nyomo
rúság között. Az Isten hozzánk érkező
szeretete az, ami segíthet a járvány és
következményeinek legyőzésében ép
pen úgy, mint emberi hibáink és kö
vetkezményeinek legyőzésében. Mert
azt hirdeti, hogy nem nekünk kell küz
denünk egyedül. Nem nekünk, akik
minden igyekezetünk ellenére annyi
szor rosszul cselekszünk, annyi min
denben hibásan döntünk, és akár aka
ratunk ellenére is annyi bajt, sérelmet
és kárt okozunk önmagunknak és má
soknak. De eljött az, aki magában nem
hoz újabb fájdalmakat, hibákat és vét
keket, hanem még a mi bűneinket is
magára veszi, hogy azok következmé
nyei ne minket sújtsanak.
Sőt, ennél többet is ünnepelünk. Az
első karácsonykor történt eljövetelre
emlékezve várjuk azt, hogy másodszor
is eljöjjön erre a földre. Már nem mint
kisgyermek, hanem mint dicsőséges,
győztes király. Ugyan félelmetesnek
tűnik az a nap, mert mégis csak érez
zük, hogy életünk nem olyan, mint
amilyennek mi magunk is szeretnénk;
hát még ha Isten előtt kell számot ad
nunk róla! De az ünnep éppen azt hir
deti, hogy mindazok, akik rá tudják
magukat bízni az első karácsonyon
megszületett bűnbocsátó kegyelmére,
részesülhetnek ingyen ajándékában is
a bűnbocsánaton keresztül. Ezért még
sem kell félelemmel tekintenünk arra
a napra, ezért várhatjuk örömmel és
ünnepelve.
Addig pedig azzal ünnepelhetünk iga
zán, ha az első karácsonykor Istentől
kapott ajándékot elfogadjuk és hasz

náljuk. Hiszen az egymástól kapott
ajándékok is csak akkor igazán örömöt
szerzők mindenkinek, ha használjuk
őket. Akkor örül az, akitől kaptunk va
lamit, ha azt látja, hogy játszik a gyer
mek a játékkal, amit kapott. Isten is
azért ajándékozott meg minket, hogy
használjuk ajándékát. A megbocsátás
ajándékát használjuk úgy, hogy tovább
adjuk azáltal, hogy mi is megbocsátás
sal, a másik felé szeretettel tudunk és
akarunk fordulni nem csak karácsony
kor, az ünnep alkalmával, hanem min
denkor. Ez az az örömhír, amit kará
csony valójában hirdet! A megbocsátás
és a szeretet lehetősége az emberek
között, és m é g inkább Istennel való
kapcsolatunkban. Legyen ez az ünnepi
készülődésünk alapja. És akkor legye
nek bármilyenek a körülmények, akkor
is örömöt tudunk szeretni és örömöt
kaphatunk mi magunk is. Akkor is a
békesség növekedhet bennünk és ve
lünk a körülöttünk élők között is. Ennél
szebb, ennél nagyobb ajándék pedig
nem is lehet ebben a békétlen, zakla
tott és rettegő világban. Legyünk hát a
karácsonyi evangélium továbbadói mi
is. Áldott karácsonyt!
»RÁC DÉNES
EVANGÉLIKUS LELKÉSZ

és karácson
egy boldogabb új évet
kívánunk minden
kedves Olvasónknak!
Lapunk következő
száma - várhatóan 2021. január 15-én
jelenik meg.
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Advent második és harmadik vasárnapja
Mint köztudott, a járvány helyzet miatt
idén elmaradnak az adventi gyertyalyújtási ünnepségek, de a város és a
;ét városrész közterein kihelyezett ad
venti koszorúkon hétről hétre fellob
bannak a közeledő karácsonyt idéző
gyertyalángok.
Idén december 6-án volt advent máso
dik vasárnapja, mely a remény vasár
napja. A gyertya színe az előző hetihez
hasonlóan a lila, jelentése azonban eltér
az elsőétől. Míg az első gyertya a hitet,
a második a reményt szimbolizálja szá
munkra, utalva arra a reményre, amit az
Úr ébresztett a zsidóságban, hogy eljön
a Messiás, aki közülük való lesz.
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sodik felének kezdetét jelzi. Ez a nap
előrevetíti a karácsony tiszta örömét és
békéjét. A korábbi két lila után az
egyetlen rózsaszín gyertyát gyújtjuk
meg. Már csak egy adventi vasárnap
választ el a karácsonytól, ezért az egy
ház örömre szólít fel.
+ 7
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A város adventi koszorúján a remény
gyertyájának lángja Söptei József né al
polgármester asszony közreműködésé
vel lobbant fel. „A hit után a remény a
nyitottságot jelenti a szívünkben, és
azt, hogy megnyitjuk szívünket mások
előtt. Nagyon sokan vannak közöttünk,
főleg ebben a vírusos időszakban, akik
nehéz helyzetbe kerültek, akik egyedül
kénytelenek tölteni napjaikat. Még az
adventi gyertyagyújtást is egyedül te
szik meg, és a magány maga a beteg
ség. Ha van a környezetükben olyan,
akiről tudják, hogy egyedül van, csak
egy apró szóval, egy figyelmességgel
adjanak nekik reményt a túlélésre!
Nem nagy dolgokról van szó, de egy
tál étel, szaloncukor, sütemény az éle
tet jelentheti azoknak, akik a remény
telenségben töltik napjaikat..."- osztot
ta meg adventi gondolatait a városla
kókkal Söptei Józsefné.
Az alsósági, valamint az izsákfai város
részen Kovácsné Söptei Valéria önkor
mányzati képviselő gyújtotta meg a
második gyertyát a két település köz
téri koszorúján.
Az idén december 13-án ünnepelt har
madik adventi vasárnap minden évben
kiemelkedik a többi közül, advent má-

A város adventi koszorúján a harmadik
gyertyát Karáéi Mihály önkormányzati
képviselő, a Városfejlesztési, Költség
vetési és Jogi-Ügyrendi Bizottság elnö
ke gyújtotta meg. Adventi köszöntő
jében hangsúlyozta, hogy a harmadik
adventi vasárnapot „örömvasárnap"nak is nevezik, hiszen ekkor már Jézus
megszületésének - a fény, a szeretet
eljövetelének közelségét ünnepeljük.
„A rózsaszín az öröm színe. Ez a nap ki
váló alkalom arra, hogy számba ve
gyük, mi okoz örömet nekünk. Egyebek
mellett gondolhatunk arra is, hogy mi
lyen értékesek az emberi kapcsolatok;
családunk, barátaink milyen örömfor
rást jelentenek számunkra. Megérezhetjük, honnan fakad boldogságunk, és

értékelhetünk, sőt átértékelhetünk dol
gokat, eseményeket, személyeket.
Hogy ki minek örül, az mindenkinél
más és más... A várakozás idejének fe
léhez értünk, karácsony ünnepe már itt
van a kertek alatt. Öltöztessük díszbe
szívünket!" - hangzottak el Karádi
Mihály adventi gondolatai.
Az alsósági városrészen a harmadik
gyertyaláng Kovácsné
Söptei
Valéria
önkormányzati képviselő, részönkor
mányzati tag közreműködésével lob
bant fel, aki a következő szavakkal kí
sérte a gyertyagyújtást: „Az ezotéria
szerint advent harmadik vasárnapján
gy ragyogó fehér angyal jön a Földre,
jobb kezében fénysugarat tartva. Min
denkihez odamegy, akinek tiszta szere
tet lakik a szívében, és megérinti fény
sugarával. Azután a fény ragyogni kezd
az emberek szemében, átjárja a testü
ket, így még a legszegényebb, legsze
rencsétlenebb emberek is átalakulnak,
és a béke, tiszta szeretet, boldogság
érzése tölti el szívüket."
Az izsákfai városrész adventi koszorú
ján Horváth Miklósné
részönkormány
zati tag gyújtotta meg az öröm rózsa
szín gyertyáját a következő gondolatok
kíséretében: „Közeledik karácsony, ez
a szép, meleg, barátságos ünnep, az
e

L
esztendő legszebb napja, melyen az
emberek, mégha olyan fásulttá, és ér
zéketlenné is tette őket a hétköznapok
szürke melankóliája; felengednek hi
degségükből, vidámak lesznek, derűs
lelkűek, mert a karácsony hangulata
megüli a lelküket. És a barátságos szo
bák melengető mélyén felgyúló gyer
tyák fénye mellett szívesen fognak ál
dozni az otthon és a családi szeretet
szellemének."
»REINER ANITA

Jó hírek Celldömölknek a képviselőtől
ber 11-én megjelent Magyar Közlöny
tartalmazta, amely rögzítette azt a kor
mányzati döntést, amely az út felújítá
sáról szói. Erről Fehér László polgár
mester úrral együtt számolhattam be a
nyilvánosságnak. Az ügyben megfogal
- Akik figyelik a tevékenységemet, mazott korábbi levelemre adott vála arról is beszámolt, hogy Kondora Bálint
azok
láthatták,
hogyha
kellett szában az Innovációs és Technológiai megyei alelnökkel együtt Révész Má
Celldömölk érdekében, a celli emberek Minisztérium államtitkára, Schanda riusz kormánybiztossal egyeztettek ke
javára mindig is igyekeztem konstruk Tamás így fogalmazott: „Ön, mint a rékpáros fejlesztések lehetőségéről. A
tívan együttműködni mindenkivel, aki térség országgyűlési képviselője felka cél az volt, hogy sikerüljön forrást sze
tehet a városért, legyen szó helyi ö n  rolta és tolmácsolta a kormány felé az rezni az engedélyes és kiviteli tervek
kormányzatról, megyei vezetésről, ott élő családok társadalmi igényét a hez. Ágh Péter külön kérésére a Cell
vagy éppen a Kormányról - mondta települések közötti út fejlesztésére és dömölk és Izsákfa közti szakasz elő
Ágh Péter, majd hozzátette: ennek ré biztonságosabbá tételére. A közös
készítésére is támogatást biztosítottak,
vén az elmúlt években számos fejlesz munkánk és a Kormány által biztosított így elindulhat ennek a tervezése. Ez
tést sikerült közös erővel létrehozni: forrásoknak köszönhetően a 8429. jelű azért nagy segítség, mert a később
gondoljunk csak a bencés rendházra, a jánosházát és Celldömölköt összekötő megnyíló építési pályázatoknál az ön
járási hivatalra, a gimnázium felújításá út 12+000-16+400 km-szelvények kö kormányzatnak már konkrét szakmai
ra, vagy az uniós és hazai fejlesztésű zötti szakasz felújítása megvalósulhat." anyagai lesznek, így nagy lehetőséget
pályázatok megvalósítására. Annak ér Mindez milliárdos fejlesztést jelent. kaphat a város, hogy kihasználja azo
dekében, hogy a város építése az itt Bízom abban, hogy a beruházás kat. Ennek révén pedig majd megvaló
élők igényei alapján folytatódhasson, mielőbb megtörténhet, a megyei sulhat egy szintén régi elképzelés.
tolmácsoltam miniszterelnök úr felé a Közút már el is kezdte ennek a munká Celldömölk országgyűlési képviselője
nak az előkészítését.
celliek kérését.
megköszönte az idei év közös munká
Celldömölköt érinti az is, hogy a ját a település érdekében a város pol
Ez a belvároson átvezető állami út fel
Kormány az eddig megítélt több száz gárainak, az önkormányzatnak, Fehér
újítása, melyet ahogy a polgármester,
milliós összegen felül az időközben fel László polgármesternek, a megyei
úgy minden itt élő is szorgalmazott merült költségek fedezésére több, közgyűlésnek és a Kormánynak.
folytatta a képviselő. Mint mondta, ezt
mint 50 milliós plusz támogatást bizto Külön kiemelte a köszönetét a koronakövetően több szakmai egyeztetésen
sított a városi általános iskola fejleszté vírus elleni küzdelemben mindenkinek
vett részt az Innovációs és Technológiai
séhez, ennek révén elkezdődhetnek a és ebben a nehéz helyzetben áldott
Minisztérium illetékeseivel és a me
rég várt munkálatok. Mindezt szintén karácsonyt és a jövő évre legfőképpen
gyei Közút vezetőjével. Á g h Péter el
Kormányhatározat rögzíti. Á g h Péter jó egészséget kívánt.
mondta: a politikai döntést a novem

Milliárdos fejlesztés: megújulhat a
Celldömölk belvárosán átvezető főút!
Emellett más jó hírekről is beszámolt
lapunknak Ágh Péter, a város ország
gyűlési képviselője.

akik mindig gyermekek, legények vagy
férfiak, kántáló hangnemű regöséne
keikkel bőséget, egészséget, szeren
A népi hagyomány szerint az é v v é g e kének készítése, amit ezen a napon csét varázsoltak némi adomány fejé
felé közeledve egy varázslatos idő kezdtek el, és karácsonyig minden nap ben. Aki egyszer is hallotta, sosem fe
szakot élünk meg. Luca napján (de dolgozniuk kellett rajta. A babonás népi lejti: Adjon az Úristen ennek a gazdá
cember 13-án) az asszonyoknak tilos hagyomány szerint az éjféli misén erre nak két szép ökröt! Ezt a szép szokást
dolgozni: szőni, fonni, varrni, kenyeret felállva megláthatták, kik a falu boszor ma már csak hagyományőrző egyesü
sütni, tüzet gyújtani. Nem szabad a kányai. Onnan ismerhették meg őket, letek tartják.
szomszédba menni, nem szabad sem hogy láthatóvá vált a fejükön lévő szarv. Manapság is odafigyelünk rá, hogy mi
mit sem kölcsönadni. Aki megszegi A betlehemezés szokását hagyományo kerü| a karácsonyi asztalra. Ilyenkor
ezeket az íratlan szabályokat, azt a san a fiatal legények éltették. Házi előnyben részesítjük a disznóhúsból
rontó, bűbájos Luca megbünteti: a tyú készítésű betlehemükkel házról házra készült ételeket és a halat. Ezekről azt
kok nem fognak tojni, fájni fog a szófo járva énekelve-táncolva adták elő Jézus tartják, hogy szerencsét hoznak, de
csirkét és pulykát nem szabad ilyenkor
gadatlan asszony keze. A Dunántúlon születésének történetét.
Luca napján dívott a kotyolás szokása, A karácsonyfa állítása nem olyan régi enni, mert elkaparják a szerencsét.
amikor is a kisfiúk egészséget, bőséget szokás, csak a 19. századtól lett a kul Szilveszterkor gyakran készítünk len
ígérő varázsénekeket énekelve jártak túránk része. Kezdetben nem is állítot csét, babot, mert ezeknek köszönhe
házról házra. Ki ne ismerné: Luca, Luca, ták, hanem lógatták. A mestergeren tően sok pénzünk lehet abban az é v 
kitty, kotty, tojjanak a tiktyok!
dán a csúcsánál fogva függött a már ben. Az év utolsó napján a gonoszt
A fiatal lányok szerelmi jóslással próbál feldíszített fa. A regölés szokása (kará elűző céllal vált hagyománnyá a zajon
koztak ezen a napon: a forró víz tetejére csony második napján) sok mindenben gás, zajcsapás. Napjainkban a tűzijáték
legelőbb feljövő, papíron férfinevet hasonlít a már említett betlehemezés- is része ennek. Talán nem annyira hi
rejtő gombóc segítségével bepillanthat re, de ez kifejezetten ősi gyökerekkel szünk ezekben a babonákban, mégis
tak a jövőjükbe. Úgy tartották, a vízbe rendelkezik. A kereszténység előtti kultúránk részei, jó ha ezeket őrizzük.
a sorokkal kívánok
az Olva
öntött forró ólommal vagy viasszal a időkből hoztuk magunkkal, maga a szó ízekkel
és szeren
jövendőbelijük foglalkozását tudhatják nyelvészeink szerint finnugor eredetű sóknak kellemes ünnepeket
»BINCZE DIÁNA
meg. A legismertebb szokás a Luca szé és összefügg a révüléssel. A regölők, csés új esztendőt!

Év végi népszokásaink
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Rajzfilmünnep online
R a j z f i l m
Ü N N E P

J

ONLINE

Az Országos Rajzfilmünnephez kapcso
lódóan rajz és alkotópályázatot hirde
tett a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont és Könyvtár. Az online megvaló
suló pályázatra november 30-ig várták
az alkotásokat.

A járványhelyzet miatt idén az Orszá
gos Rajzfilmünnep is csak a virtuális
térben kerülhetett lebonyolításra. így
november 14-én és 15-én napi öt óra
időtartamban a KMKK Art Mozi facebook oldalán, illetve youtube csatorná
ján voltak megtekinthetők az online
rajzfilmünnep keretében
műsorra
tűzött animációs filmek.
Kilenc blokkban mintegy hatvan nép
szerű rajzfilm került bemutatásra, le
hetőséget adva egy kis nosztalgiázásra
is az MTVA klasszikus sorozataival. A
rajzpályázaton való részvétel feltétele
egy-egy kiválasztott animációs film
tetszőleges jelenetének, karakterének
ábrázolása volt szabadon választott
technika segítségével.
A felhívásra mintegy harminc pálya
munka érkezett, a jelentkezők zömét a
„Bogyó és Babóca", a „Vízipók, Csoda
pók", a „Frakk, a macskák réme", vala
mint „A nagy ho-ho-ho horgász" című
örökzöld mesék ihlették meg az alko
tómunkához, így a legtöbb rajzlapról
ezek jelenetei, illetve karakterei kö-

szönnek vissza. Az online rajzfilmün
nep fő szervezője a Kedd Animációs
Stúdió, mely a résztvevők díjazásához
is hozzájárult ajándékokkal.
Az eredményhirdetésen a következők
részesültek díjazásban:
Óvodások

(csoportos)

díjazottak:

1. Bóbita csoport (Koptik Úti Óvoda).
2. Szivárvány csoport (Koptik Úti Óvoda).
Óvodás (egyéni)
1. Nagy-Kovács

díjazottak:
Boldizsár
(Koptik Úti

Óvoda, nagycsoportos)

2. Kovács Flóra (Koptik Úti Óvoda, Vac
kor csoport)
3. Tulok Lilién (Koptik Úti Óvoda, Vac
kor csoport)
4. Tulok Eliza (Koptik Úti Óvoda, Vackor
csoport)
iskolás

különdíjazottak:

1. Nagy Kovács
Bíborka
(Szent
Benedek Általános Iskola 3. osztály)
2. Sulyok Anna (Celldömölki Városi
Általános Iskola 2. b)
3. Nyári Liliána (Ostffyasszonyfa, Petőfi
Sándor Általános Iskola 2. osztály)
4. Nagy Eszter Noémi (Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium 9/B)
iskolás
résztvevők:
Csorba Krisztián (Ostffyasszonyfa, Petőfi

Sándor Általános Iskola 1. osztály),
Tulok Ábel (Ostffyasszonyfa, Petőfi Sán
dor Általános Iskola 1. osztály), Nagy
Katalin (Szent Benedek Katolikus Al
talános Iskola 4/A), Kiss Luca (Cell
dömölki Városi Altalános Iskola 4/C),
Gurdák Eliza (Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola 1. osztály),
Horváth
Dorka, józsa

Karina,

Kelemen

Fanni,

Kiss Vivien, Kocsis Dániel,
Maráczi
Alexandra, Szabó Sára Luca, Hajba-Dala
Dália, Romhányi
Ákos, Dömötör
Lilla

(mindegyikük a Celldömölki Városi Á l 
talános Iskola 2. b osztályosa), Dömötör
Anna (Celldömölki Városi Általános
Iskola 4. c),
A rajzpályázatra érkezett alkotások a
Kemenesaljái Művelődési Központ és
Könyvtár központi kirakatában kerültek
kiállításra, megtekinthetők január köze
péig.
»REINER ANITA

Tisztelt Lakosok!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011 évi CXCIX törvény 232 § (3)
bekezdése lehetőséget biztosít arra,
hogy a Képviselő-testület - a Kor
mány aján ásának figyelembevéte
lével - a rendes szabadság kiadásá
ra igazgatási szünetet rendeljen el.
A Celldömölki Közös Önkormányzati
Hivatal munkarendjében 2020. de
cember 21. napjától 2020. decem
ber 31. napjáig téli igazgatási
szü
net került elrendelésre.
A téli igazgatási szünet ideje alatt
2020. december 21-én (hétfőn) és
28-án (hétfőn) 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 első
ügyfélfogadási
nap 2021. január 4.
(hétfő). Az ügyfélfogadás ezen a
napon a következő: de. 8.00-12.00
óráig du. 13.00-16.00 óráig.

i
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A Népjóléti Szolgálat 2020. év
karácsonyára mindenkinek
áldott, békés ünnepeket és
szeretetben, boldogságban,
egészségben gaz
új évet kív
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karácsonyi ünnepeket és
egészségben, sikerekben bővelkedő
új esztendőt kíván a
(^Kemenesaljái
könyvtár

JltuvetÖdési

JCöfpont

minden
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Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket,
és boldogságban,
egészségben
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Békés,
örömteli
karácsonyt
és boldog,
sikerekben

Békés K a r á c s p n y í i í s sikerekben
gazdag, boldog uj évet kíván
Celldömölk Város
Önkormányzata nevében

új évet
kívánunk!

Fehér László polgármestWés
Farkas Gábor jegyző
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A város adventi kalendáriuma
„Készítsük el együtt Celldömölk város
adventi naptárát!" - szólt a Kemenes
aljái Művelődési Központ és Könyvtár
felhívása, melynek keretében mindazon
intézmények, vállalkozók, családok je
lentkezését várták, akik szívesen részt
vesznek a város interaktív adventi nap
tárának elkészítésében.
A jelentkezés feltétele volt, hogy a ka
rácsonyi díszbe öltöztetett ablakokra,
kirakatokra kerüljön fel egy kalendáriumi szám, december 1-24-ig.
Az elkészített naptári ablakok fotó által
napról napra megörökítésre kerültek, a
teljes kalendárium megtekinthető lesz
az intézmény közösségi oldalán. Az
alábbiakban közzétesszük a felhívásra
jelentkezettek listáját, akik szebbnél
szebb adventi és karácsonyi hangulatot
varázsoltak ablakaikba, illetve kirakata
ikba:
;:,V
1. Szakátyné
Varga Júlia (Deák Ferenc
u15.)

2. Boros Aliz (fodrászat) Szenthárom
ság tér 3. J B
3. Sebestyén Regina (Harmónia Egész
ségbolt)
4. Szabados Szilvia (Szezám Ajándék
bolt)
5. Fa-Gyula Barkács Bolt
6. Hollósy
Gazdabolt
7. Média Téka Könyvesbolt
és Reklám
stúdió
8. Pannon Pipics Kft
9. Pogi-Bar
Látványpékség
10. Aranytű
Rövidáru
és
Varróműhely
W.Salamon
Ildikó - MAGIC NAILS m ű -

körmös szalon

12. Szilágyi Regina (Gábor Áron utca 10.)
13. Kercza Katalin (Raiffeisen Bank felett)
14. Ancsa Virágstúdió („Füstös" udvar)
15. Hajnalcsillag Evangélikus
Óvoda
16. László Cecília (Vörösmarty utca 46.)
17. Premier Papír- írószerSportbolt
18. Farkas Boglárka kéz- és lábápoló,

műkörömépítő (Király J. u.3.)

19. VulkánSág

-Tourinform

iroda

20. Marics
Virágszalon
21. Sághegy iné Som Ágnes
22. Karácsonyné
MesterházyJudit
23. Dr. Mojzes Szonja ( Koptik Odó utca
r

5.)
24. Nagyboldogasszony

Plébánia
»REtNER ANITA

Szabó Endre (1927. 04. 25. - 2020.11.10.)
Hiányzik. Hiányzik a
mosolya, a kedvessége,
^ a történetei, az ölelése.
Sokat mesélt. Főleg az
utóbbi években, mióta a teste már ke
vesebbet bírt. Bár jól emlékszem, más
fél é v e még csákánnyal összetörte a
földben nyugvó betontömböt, hogy
több helye legyen a veteményes gyö
kereinek. A föld volt a mindene.
Legnagyobb fájdalma, amiről sokszor
mesélt, hogy édesapjától 17 évesen
vette át a családi birtokot 1945 decem
berében, miután azonosította őt az
árokparton, gyilkosát pedig az orosz
hadsereg sorai között. Nem politikai
gyilkosság volt.
Nagypapám nem akkor kezdett ismer
kedni a gazdálkodói léttel, hiszen már
gyerekként is besegített. Például akkor
is, amikor a mezőn kaszáltak és édes
apja elsírta magát, hogy az öccse hal
doklik torokgyíkban, majd együtt tér
deltek az Úr elé, imára hajtva a fejüket.
Még 90 évesen is csak sírva tudta el
mesélni, holott az imáik meghallgatás
ra találtak, hiszen öccse ma is él, 2021.
január elején tölti a 91. életévét.
Az imái - a ki nem mondottak is - nem
csak ekkor voltak kedvesek az Úr előtt.
Őt sem kímélték az élet nehézségei.
Közel 94 é v e alatt megélt háborút,
bombázást, államosítást, felfüggesztett
börtönbüntetést - hamis váddal -, elte
mette 1 hónapos unokáját, mindkét
vejét, feleségét. Mégis - úgy jó egy

éve döbbentem rá - történeteiben Harcos volt, és hiszem, hogy okosan,
mindig csak a pozitívumokat emelte ki. tisztességesen és igazságosan harcolt.
Még ha a nehézségekről is mesélt, ak A politikát, a társadalmi élet esemé
kor sem panaszkodott soha, hanem nyeit az utolsó napig követte. Tőlem
mások segítségét és a Jóisten szerete nagyon távol áll ez a téma, egyedül
tét emelte ki. A Jóistenét, akit soha el papától szerettem hallani róla, mert ő
nem hagyott. Az átkosban sem volt mindkét oldalt olvasta, hallgatta, és ha
hajlandó lemondani a templomba j á  nem is tudott mindig pártatlan marad
rásról. Evangélikus presbiterségét is ni - ki tudna? -, akkor is igyekezett sa
édesapjától „örökölte", és az egyháza, ját következtetéseket levonni, az ész
a szolgálat szeretetét tovább is adta: és nem pusztán az érzelmek talaján
mindhárom lánya és egyik unokája is ítélni.
viszi már ezt a tisztséget az ország ítélet, ítélkezés. Tőle távol állt. Ő a mö
különböző pontjain.
göttes okokat akarta megismerni, mert
Ahogy visszük mindannyian tovább mi, tudta, sosem csak egyetlen igazság lé
a leszármazottai a család szeretetét is. tezik. És ha nem veszünk mindent és
Egyik másod-unokatestvérem mesélte, mindenkit mindig olyan véresen ko
hogy két éve nagymamám, a felesége molyan, akkor az élet is sokkal szebb
temetésén valaki részvétét fejezte ki lehet. Hát ő nem vette. A lényegtelen
és kitartást kívánt, amire azt válaszolta: dolgokból sokszor viccet csinált. A ked
„Mi mást tehetnék, ha ilyen csodálatos vencem az volt, ahogy n a g y m a m á m
családom van." Ő, ők tették azzá több aggódó kérdéseit poénná formálta mint 68 évnyi házasságuk alatt. Mert ősz hajú öregemberként is. Ezt a könyők fogtak össze bennünket. Ők adták nyed, vicces énjét idézzük fel akkor is,
tovább annak nem csak a hitét, de a amikor a tőle tanult alábbi rigmus
tapasztalatát is, hogy együtt minden eszünkbe jut: „Ha a lúd úszik a vízen és
könnyebb. Hogy a segítséget nem oda- elmerül, lehet eső, hó, vagy kiderül. De
vissza alapon mérik. Hogy egyszer te ha a lúd tovább úszik és fennmarad,
adsz, másszor te kapsz. De nem azért, lehet, hogy megváltozik, de lehet,
mert kéred. Főleg nem azért, mert el hogy úgy marad."
várod. Hanem mert ez a szeretet tör
Hálás vagyok, hogy ennyi időt ilyen
vénye.
fantasztikus szellemi és jórészt testi
A rendszerváltás után képviselői szere- egészségben adott neki a Jóisten.
)et is vállalt több cikluson keresztül. A Hálás vagyok azért, amit általa kaphat
öld és a haza, magyarsága szeretete tunk. Hálás vagyok, hogy ő lehetett a
»SZÉLES ANIKÓ
mellett ott is ez a szeretet vezérelte. nagypapám.
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Levelek és rajzok a Mikulásnak
December 6-a Szent Miklós ünnepe, az ő
legendájából kialakult Mikulás-nap a
gyerekek egyik kedvenc ünnepe, hiszen
a néphagyomány szerint ilyenkor az ab
lakokba kitett csizmáik megtelnek aján
dékkal. A Kemenesaljái Művelődési
Központ és Könyvtár december 1. és 3.
között Mikulás-postaléda akciót hirde
tett, melynek keretében a gyerekek ír
hattak, rajzolhattak a nagyszakállúnak.

A Mikulás-naphoz kötődő esemény
nagy érdeklődésre tartott számot, hi
szen a felhívásra közel száz kisebb és
nagyobb gyerek jelentkezett, rajzokkal,
versekkel, a karácsonyról, illetve az ün
nepi készülődésről szóló történetekkel
megtöltve a Mikulás postaládáját, aki
örömmel ajándékozta meg az ügyes és
lelkes alkotókat.
»REINER ANITA

hogy az év legszebb időszakát a hóna
pok óta tartó hangulat uralja. Öltöz
tessük most valóban ünneplőbe a lel
Talán nincs is olyan ember, akinek ne ember venné körbe, mint a strandon, künket, és öleljük át virtuá isan a hoz
csengenének ismerősen Ady Endre és a tinédzser pedig visszavágyik a tö zánk legközelebb álló embereket, hi
fentebb idézett szavai, azonban az idei megbe. Sok mindent veszítettünk: időt szen ez a karácsony most valóban nem
évben azonban ezek is új érteimet a szeretteinkkel, a barátainkkal, új él az anyagiakról, és az ajándékok mére
nyertek. Emberek millióinak szökik ményeket, új helyek felfedezését, de téről fog szólni! Szóljon ez most tény
könny a szemébe, ha arra gondolnak, legfőképpen a lelkünk azon részét, leg a szeretetről.
hogy az idei karácsonyt szülői házuktól mely képes a reményre.
Áldott ünnepet kívánok mindenkinek,
Hogy ennek ellenére hiszem-e, hogy a és higgyük azt, hogy „ez a szép rege"messze kell eltölteniük.
karácsony jön, és megmenti az é v ü n  mely a szívünkben pislákol aziránt,
Úgy tartják, a karácsony a legszentebb ket? Hónapokkal ezelőtt a remény szik hogy végre minden a régi lesz-, hama
ünnep. Nincs olyan ember, aki közöm rájából igyekeztem tüzet gyútani, és rosan valósággá válik!
bös lenne iránta: lehet szeretni és nem teljes szívemmel bízni abban, hogy ez Ma is érvényesek Ady Endre több mint
szeretni. Valakinek a folytonos vesze így lesz. Aztán érkeztek a hírek... De egy évszázaddal lejegyzett sorai, me
kedést jelenti, hogy mégis mi legyen nem engedhetjük meg magunknak, lyet Karácsony című versében szólalta
az ünnepi menü, vagy éppen hol álljon hogy ne ragadjunk meg egy ilyen le tott meg:
a fa. Valakinek pedig a kisöccse csodál hetőséget, hogy ne higgyünk abban ,
. „...De jó volna
ünnepelni
hogy
a
karácsony
magával
hozza
a
cso
kozó szeme, ahogy a csillagszóró fé
Odahaza.
dát,
így
valójában
hiszem.
Lehet,
hogy
nyeit kémleli, de akad olyan is, akinek
De jó volna tiszta
szívből
ez
a
mérhetetlen
mennyiségű
karácso
a nagymamája dolgos keze, ahogy
- Úgy mint régen nyi
film
hozadéka,
melyet
eddigi
rövid
mindig a legfinomabb bejgli elkészíté
Fohászkodni,
életem
során
elfogyasztottam,
de
bí
sére törekszik. Egy valami azonban
De jó volna
megnyugodni.
zom
a
csodában.
Szeretném
azt
hinni,
minden egyes emberben közös: a csa
De jó volna, mindent,
hogy
minden
ember
megtalálja
azokat
lád. A család, mely összefonódott az
Weledni,
ünnep gondolatával az idők folyamán; a hétköznapi csodákat, melyeket
De jó volna
játszadozó
és minden apró hibájával együtt szép egyébként figyelmen kívül hagyna. Egy
Gyermek lenni.
emlékekkel visz át minket az új évbe. kedves mosoly egy eladótól, egy simo
Igaz hittel, gyermek
szívvel
Vajon a karácsony jön, és megmenti az gatás valamely szerettünktől, egy szi
A
világgal
várvány az esőcseppben, vagy akár
évet ez alkalommal is?
Kibékülni,
A pandémia (mely kifejezést már több egy terveinkhez képest jobban sikerült
Szeretetben
üdvözülni.
ször hallottuk az utóbbi hónapokban, vizsga. Apróságok, melyeket a nagy
mint a saját nevünket) okozta helyzet dolgok mellett elfelejtünk észrevenni
Ha ez a szép rege
az ünnepünket is könnyedén átrendez akkor, amikor az élet a „normális ke
Igaz hitté
válna,
heti. Sok mindentől megfosztott min rékvágásban" halad. Ha egy dolgot kel
Oh, de nagy
boldogság
ket a vírus: valakitől a szabadságát vet lene megköszönnöm ennek az évnek,
Szállna a világra..."
te el, valakitől az egészséget, és olya az az lenne, hogy megtanított lelassul
nok is, akiktől sajnos az életet is. Ne ni. Lelassítani a rohanó világot, megál
»NOVÁK FANNI
héz egy ilyen helyzetben a pozitív dol lítani a perceket, és értékelni a pillanat
gokra koncentrálnunk. A kisgyermek 1 varázsát. Ez a karácsony is pontosan er
Jtogyon Soüfojf
évvel ezelőtt letörölte a nagypapája re biztosít majd nekünk lehetőséget.
'átscnyi ünrupefift
fereítfett g&táüg
csókját az arcáról, az idős úr elmormolt Segít nekünk az elcsendesedésben, és
zttná&t kívánó^
magában egy-két szitkozódó szót, mi egy új, tiszta lapot nyithat minden
í minátn Syávtt
közben nem talált magának helyet a egyes ember életében. Nem, a korona\ hir&tSníyuK
strandon, és a tinédzser óriási dühben vírus nem fog csodával határos módon
'őműOiviros is
eltűnni
a
világról,
de
a
csodát
mégis
tört ki, amikor a koncerten rátapostak
ytzS uUpűUsifi
a lábára. Ugyanez a kisfiú ma már hiá megtalálhatjuk majd. Magunkban.
nyolja a nagypapája ölelését, akit he Magunkban kell megkeresni azokat a
iir/tUtumuS
tek óta csak a képernyőn keresztül lát dolgokat, melyek erőt adnak nekünk a
Új K/ntnitaf/a
hatott, az idős úr szeretné, ha annyi külön töltött időhöz. Ne engedjük,
itTV-CECL

„De jó volna ünnepelni odahaza../'
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A madáretetést segíti a Kemenes Vulkán Park
Télen jó látni, mosolyt csal az arcunkra,
ha a madáretetőnél csipegető madara
kat látunk. A madáretetést segíti a
Kemenes Vulkán Park, az intézmény
játékra is hív.
A Kemenes Vulkán Park fontosnak tart
ja, hogy a kiállításhoz kapcsolódó vuh
kanológiai ismereteken kívül a körülöt
tünk lévő életteret, természetet óvja,
annak nélkülözhetetlenségére felhívja
a figyelmet. Télen nem minden mada
runk vonul melegebb tájakra, számos
faj itthon marad, és a tőlünk északabb
ra fekvő, mostohább téli klímájú terü
letek madarai is sokszor nálunk talál
nak telelőterületet. A Kemenes Vulkán
Park a Négy évszak a Ság lábánál TOP-7.1.1-16-H-00103-2/12 azonosító
számú pályázat keretében madárete
téssel segíti a kis állatokat.
Sajnos a koronavírus-világjárvány miatt
online térbe kellett vinni az eredetileg
személyes jelenléttel tervezett progra
mot. Az intézmény könnyen össze
szerelhető madáretetőket készíttetett,
és néhány darabot össze is raktak a
Vulkánpark munkatársai. A facebookoldalukon közzétettek egy videót,
amelyben elmondják a madáretetés

legfontosabb szabályait, például, hogy
mikor és mivel etessük a madarakat,
így megtudhatjuk egyebek mellett,
hogy az etetési időszak az első fagyok
beköszöntétől a fagyok tartós megszű
néséig tart. Fontos, hogy ha elkezdjük
az etetést, akkor nem szabad abba
hagyni, mert a könnyű táplálék forrás
megvonása hidegebb éjszakákon a
madarak pusztulásához vezet. A téli
etetőkre a madáreleségek három típu
sát tegyük ki: olajos magvakat, állati
zsiradékot és vizet.

Ajándékozzon karácsonyra a Vulkánparkkal
M

Nem tudja, mivel lepje meg szeretteit, barátait karácsonyra?
Szeretne élményt ajándékozni nekik?
Ajándékozzon élményt a Kemenes Vulkán Parkba! Egyedi
lehetőség, hiszen a Kemenes Vulkán Park Celldömölkön az or
szág egyetlen interaktív, vulkanológiai kiállítása.
A belépőjegy mellé plusz ajándékot kínálunk.
Válasszon a n é g y a j á n d é k c s o m a g közül:
1. Családi belépőjegy + 1 üveg Ság hegyi Eötvös Bor

A videóban az ismertetőn kívül játékra
is hívnak. Az elhangzottak alapján v á 
laszolni kell a feltett kérdésekre, a he
lyesen válaszolók között madáretető
ket sorsolnak ki.
Az etetőkből a Vulkánpark mellé is ki
helyeznek, közösségeknek ajándékoz
nak, és jótékonysági célra is felajánla
nak. A videó és a hozzá kapcsolódó já
ték elérhető a https://www.facebook.com/kemenesvulkanpark oldalon, a
megfejtéseket december végéig vár
ják.

* • #• * •

Ár: 4.000 Ft

2. Családi belépőjegy + ásványválasztási lehetőség
3.000 Ft értékben a múzeumi shopban Ár: 5.000 Ft
3. Családi belépőjegy + vezetett túra a Ság hegyen
előzetesen egyeztetett időpontban
Ár: 6.000 Ft
4. Belépőjegy 1+1 fő részére + 1 üveg Ság hegyi Eötvös
Bor

w

.
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Karácsonyi ajándékutalvány

***

#

Bi'vjlthdto d Kvmenei Vulkán Parkban 2021. juguwtus il lg.

#

Ár: 5.000 Ft

Küldje el az info@kemenesvulkanpark.hu e-mail címre, hogy
melyik ajándékcsomagot választotta. Miután kifizette az aján
dékcsomag árát, mi elküldjük Önnek e-mailben a sorszámozott
belépőjegyet, 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 időben.
A Kemenes Vulkán Park bankszámlaszáma: 10404711-00027 394¬
00000003. Kérjük, a közleménybe írja be: karácsonyi utalvány.
Az ajándékutalvány megvásárlására 2020. december 20-ig
van lehetőség.
Éljenek a lehetőséggel, mi szeretettel várjuk Önöket!
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K A R Á C S O N Y O Z Z A V U L K Á N PARKBAN!
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Erőltetett menetben
Közzétette a 2020/21. évi felnőtt labda az utóbbi a kiesőhely közeli állapotot.
rúgó bajnokság tavaszi menetrendjét a Ha ehhez hozzátesszük, hogy a góllövő
megyei labdarúgó szövetség, nem kis lista élén álló kőszegi Szolyák Tibor egy
optimizmust sugallva az időjárást és a maga 13 gólnál tart, akkor igazán érzé
vírushelyzetet tekintve és nem kis ter kelhető, hogy van hova fejlődnie a tá
helést rakva a csapatokra. Továbbra is madó szekciónknak. Biztató szál ugyan
sérthetetlennek tűnik a május végi zá akkor az, hogy a kapott gólok számát
rás igénye, még annak árán is, hogy a tekintve csak hat csapat van, amelyik
Húsvét és a Pünkösd hétvégén két-két kevesebb gólt kapott, mint a Celldö
fordulót is lebonyolítanak és két hétközi mölk, erre azért lehet alapozni tavaszforduló is már bekerült alapból. Ezek szal. A hazai pálya előnyét a Vép hasz
számát növelheti, ha az optimista meg nálta ki a legjobban, közvetlenül a nyo
közelítés valamely okból megbicsaklik mában a Sárvárral, a korábban egész
és mondjuk késik a februári tavasz, bajnoki szezonokban bevehetetlen celli
vagy esetleg, netalántán lesznek egyéb oroszlánbarlangban ősszel nem szüle
problémák. A jövőbe nem látunk (sze tett győzelem, a két döntetlent négy
rencsére), de a múltat tudjuk elemezni, vereség kísérte, ezen a teljesítményen
lássunk néhány érdekességet a már le csak a Rum okozott több csalódást hazai
játszott 13 forduló (számmisztikusok publikumának a maga öt vereségével.
előnyben) mérkőzéseit tekintve. A több, Az idegen pálya vitathatatlanul a sárvá
mint száz lejátszott mérkőzésen 383 gól riaknak feküdt a legjobban, veretlenül,
született, ami 3,7-es átlagnak felel meg, két pont veszteséggel zárták a hat
erre nem lehet panaszunk, mint né mérkőzésüket, míg a legudvariasabb
zőknek, persze ha egy kicsit árnyaljuk a vendég címét a Bük érdemelte ki, mind
képet, akkor már lehet hiányérzetünk, a hat meccsük után a hazaiak ülhettek
hiszen a sárváriak 44 góljával szemben győzelmi ünnepet. Vannak ugyan olyan
a celliek csak 14 góllal vették ki a részü játékvezetők, akik kártyaszenvedélyüket
ket a góltermelésből. Elég szignifikáns a a zöld gyepen töltik ki, de azért összes
különbség, míg az egyik első helyet ér, ségében a csapatsárgák és piros lapok

2020/21 évad tavaszi menetrend
CVSE
Szentgotthárd
CVSE
Jánosháza
Sárvár
CVSE
Lukácsháza
CVSE
Rábapaty
CVSE
Körmend
CVSE
Rum
Egyházasrádóc
CVSE
CVSE
Kőszeg
CVSE
Csepreg
CVSE

Kőszeg
CVSE
Csepreg
CVSE
CVSE
Répcelak
CVSE
Király SE
CVSE
Bük
CVSE
Vasvér
CVSE
CVSE
Vép
Szarvaskend
CVSE
Szentgotthárd
CVSE
Jánosháza

2021. február 06.
2021. február 13.
2021. február 20.
202l.február 28.
2021.március 06.
2021. március 13.
2021. március 20.
2021. március 27.
2021. április 02.
2021. április 04.
2021. április 10.
2021. április 17.
2021. április 21.
2021. április 25.
2021. május 8.
2021. május 12.
2021. május 15.
2021. május 22.
2021. május 24.
2021. május 29.
KIADJA a

Kemenesalja
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE
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szombat
szombat
szombat
vasárnap
szombat
szombat
szombat
szombat
péntek
vasárnap
szombat
szombat
szerdavasárnap
szombat
szerda
szombat
szombat
hétfő
szombat

száma jól jellemzi egy-egy csapat ideg
állapotát. Az élen állók jellemzően ma
gabiztosak és sportszerűek, a gyengéb
ben szereplők frusztráltságukat az aktu
ális ellen élen vezetik le rendszerint.
Nos, a bajnokságban 420 sárgát, mécs
esenként átlag négyet, míg piros lapból
25-öt mutattak fel a sípmesterek. Ez
csapatonként átlag 25 figyelmeztetést,
és másfél kiállítást jelent, ha ilyen eset
értelemszerűen csak az átlag szintjén
létezik is csak. Nézzük igazolják-e a szá
mok az előbbi feltételezést: az élen álló
Sárvár 13 sárgát és egy pirosat, a máso
dik Vép 12 sárgát és két pirosat, a har
madik Király 21 sárgát és egy piros la
pot gyűjtött be, jól láthatóan alátá
masztva elméletünket. De mi újság a
tabella másik felén? A tizennegyedik
Cell és a tizenötödik Szentgotthárd ez
irányú teljesítménye még átlagosnak
tekinthető a maguk 27-27 sárgájával és
egy, illetve kettő piros lapjáva, az utol
só előtti Csepreg 39 sárgája azért már
tekinthető kirívó számnak, miként az
utolsó helyezett Rum négy piros lapja is.
Levonható tehát a következtetés, minél
több gólt rúgunk, annál nyugodtabbak
lehetünk, ezzel az örökigazsággal kívá
nok a csapatnak, a szakosztálynak és
nem utolsó sorban magunknak, a szur
kolóknak boldogabb új évet.
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Tisztelt Lakosság!
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Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Celldömölk Településszerkezeti Ter
ve és Celldömölk Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 34/2006. (XI.
08.) önkormányzati rendelete négy
részterület vonatkozásában módosí
tásra kerül. A véleményezési doku
mentáció a www.celldomolk.hu
honlapon tekinthető meg.
A tervezett módosítással kapcsola
tos észrevételeiket az előzetes tájé
koztatási szakaszban és a közbenső
véleményezési szakaszban a 2020.
évi LVIII. törvény a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átme
neti szabályokról és a járványügyi
készültségről 165. § (2) c) alapján a
meghirdetéstől számított tizenöt
napon belül lehet megtenni, kizáró
lag elektronikus úton a celldomolk@celldomolk.hu e-mail címre.
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Média Közhasznú Kft. * FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTŐSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZŐ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
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A Vas Megyei Mozgássérültek Celldö
mölki Helyi Csoportjának vezetősége
nevéJjeí minden tagtársunknak áldott
karácson^ünnepeket és egy jobb, vírus
mentes új évet Jurauuik!
Kérjük tagjStfmkltníagy egy-egy imával
járuljanak hozza, hogy az egyedül elők,
betegek könnyebben átvészeljék Azt a

Á Celldömölki Városi Óvoda
2020. év karácsonyára
mindenkinek áldott, békés
ünnepeket és szeretetben,
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helyzetet.
# ü t t vav
Gondolatb
eavutt
gyun
ízva
an, hogy még tarthatunk
ünnepséget, és találkozhatunk a jövőben.
Kérve a Kiscelli Szűzanya segítségét,
hogy níinél előbb legyen vége a járványnák, Mindenkinek jó egés
kívánva
sok szeretettel:

boldogságban,egészségben
gazdag ú j évet kíván!

»HOLPERT
CSOPORT

JENŐNÉ
TiTKÁR
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A Kemenesalja! M ű v e l ő d é s i
K ö z p o n t és K ö n y v t á r

K Ó V I D F U M
ff111iZlTOT
hirdet általános Iskola
7. cs 6. osztályos, valamint
középiskolás diákok részére
Milyen khffimekkel nevethettek?
-

M*J gondolkodni ét k « 4
•Horgolni,
hbi o tefllobb
m u n k á k díjazásban
o ö y o

-

I
%

Fókuiióijalok némelyei történetre.
Építkeztetek o lafál környezetetekből, ne
Akcióban gondolkodjatok
Műfaji öl formai megkötéi nlnciKéurlhemek k a r m á v a l vagy mobfltetefonno*.
A fllm h o m o ne legyen h o n t a b b 5-4 percnél.
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J A
legjobbak
m 9m d í j a z á s b a n
M
részesülnek!

Hogyan lehel nevezni?
-

Egyéniig é l e i a p a l b a n b nevezhettek
Kéitftietek iiábüttái a pályamű végéra,
• A Nmeket a kéirrtö voját Googte Drive tárhelyére
töllielelt Ab«küldÓjc>akalmkettaiTalmoiia
ahol el tudjuk érni a firmot.
- A i etkéuütt kisfilmek linkjét a

palyazz.kmkk@gmail.com ••maii
várjuk 2021. j a n u á r 15-ig.

cím™

Mi tehet helyi érték?
Érték tehet a körtektf* tudái. a izettemi él tárgyi
ófökiégünJt mezogatdaiágl termékek vagy j
gaiitíonomial vojalonbgok - o i a i bármefy M
emberi produktum, amety egy ízen # egyed' ej
me-ghatai o i o a krn ^ i11 ^j 1 uJCfinOE
ben.
í
Értek a terméiietl vagy oz epriéit környezetűnk li.
amely lolátai lűrmategyelvet kúlónlegoiiéget
képviiet.
Vogy amrt H értéknek tartolok
.1
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Tovocto rdomóatf. Kernen**** Múv*tddé* ^arom é* Könyvtár

Csídűmfift.Of otrmié< I.
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Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy

A L O V A K N A K
A VÍZ I N G Y E N

Celldömölk postai szolgáltató hely
(Catldömölk Szabadság tér 2. Vuutallomással szemben)
t

2020- novembor-26-tóI december 31-ig
ideiglenesen szünetel.

AUTOMATA UZEMANYAGKUT
0-24 óráig

Legközelebbi posta:
Celldömölk 1 posta
(Celldömölk, Dr. Géfin Uor 14.)

az alábbi nyitva tartási rend szerint ü
hétfötő: 08:00 • 18:00
kedd: 08:00 -17:00
szerda: 08:00 -17:00
csütörtök: 08:00 -17:00
péntek: 08:00 -17:00
szombat: 09:00-12:00
vasárnap: Zárva

Celldöm
teri feléf/ezető úton
Adalékolt, minőségi üzemanyagok
95-ös benzin
Gázolaj |

Magyar Posta Zrt
Nyugat-magyarországi Területi igazgatóság

Tankoljon jó minőséget jó áron!

Magyar R)sta

wwvw.posta.hu

Z 2 L FA-GYULA

Bolt

Faáru

/ OtlfrfOmdlk, " f l * M- # 7 . fMj

FENYŐ F

9 5 / 4 2 3 1 77

a-Gyulánáü

2020. november 27-tól december 20 ig!
D e s í k a , padló, gerenda: 82.500 Ft/m
4m x 5 x 5-s S t á f l i :
290 Ft/méter
Bramac léc:
165 Ft/méter
Tetöléc:
145 Ft/méter
Fenyő' Hajópadló L a m b é r i a , AfB ós C minőségben
Több száz m-es készlet érkezett, osztrák minőségi

Szakszerű kiszolgálással várjuk Kedves Vásátrióinkat!
Az akció 2 0 2 0 . dacember 20-ig vagy a készlet erejéig tart.

VESZÉLYH
DEJÉIM
ISSEGITO I N F O R M Á C I Ó K A T
KÍNÁLUNK!
DÉLUTÁN
LELKISEGÉLY

SZOLGÁLAT

4 0 é v felettieknek m i n d e n n a p
1 8 - t ó l 21 ó r á i g a

06-80-200-866

ingyenes

telefonon.

CHAT-en é s ematlben k o r h a t á r n é l k ü l .
w w w . d e I u t a n -hu

LASSIC
F E N Y Ő FŰRÉSZÁRU
V Á S Á R
Fa-Gyulánál!
2 0 2 0 . november 2 7 - t ó l d e c e m b e r 2Q-ig!

D o B 2 k a , p a d l ú , goronda:

4 m n 5 x 5-s StaWi:
Bramac léc:
Tatölöc:

8 2 , 5 0 0 Ft/m*
290 Ft/méter
1 6 5 Ft/motar
145 Ft/métar

T Ű Z I F A A J Á N L A T U N K december 20-19!
Széldeszka, deszkavég:
A K Á C fürészelt tűzifa:
| TÖLGY fűrészelt tűzifa:

2.250 Ft/q
3.900 Ft/q
3.600 Ft/q

io° kedvezmény
a hirdetés felmutatójának
Törtarany berzamitás;
11.900 Ft/gramm
ékszer vásárlása esetén)
D

tézz b e h l
pa K o s s

I- s

B a n k k á r t y á s fizetési lehető
Facebookt classk óio éluier aj
Webártiház:

FARTÁSH-P 8 . Ú
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* FOGPÓTLÁS FOGKŐELTÁVOLhÁS
» ESZTÉTIKAI KEZELÉSEK *
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ThermalDent
az Ön fogászati rendelője Sárváron
Tel: +36 30 845 S985
\AAAnv.thermaldent.hu

GeAüfid&,

weiSe

ZaAm

ThermalDent
* IMPLANTOLOCIE PROPHYLAXE *
ASTHETIK
ThermalDent:
Ihre Zahnarztpraxis in Sárvár
Tel: +36 30 6704484
www.thermaldentsarvar.hu

