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Advent: a várakozás ideje
Interjú Rác Dénes celldömölki evangélikus lelkésszel az adventrõl
»Miért van szüksége a mai kor emberének a várakozás örömére?
– A mai túlhajszolt világban fontos, hogy
tudjunk megállni egy kicsit, hogy ne
csak a hétköznapok gondjaira és feladataira figyeljünk. Túlságosan belefásul az
ember a munka, a megélhetés gondjainak monoton hajszolásába. Közben pedig elfeledkezünk arról, hogy ugyan testünk szerint ebbe a földi világba tartozunk, de lelkünk szerint egy más világhoz is tartozunk. Újra és újra szükségünk
van egy kis megállásra, egy kis csendre,
hogy lelkünket is felüdítsük, és a körülöttünk lévõ világból felemeljük tekintetünket a mennyei világ felé. Csak így lehet az ádventi idõszak után igazán ünneppé karácsony.
»Mivel telik a keresztény ember adventje?
– A keresztyén ember ádventben sok
minden más mellett bûnbánattal készül
karácsony ünnepére. Hiszen végsõ soron az ember Istentõl való eltávolodása
tette és teszi ma is szükségessé, hogy
maga az Isten cselekedjen értünk, Õ
lépjen közel a tõle egyre távolodó emberhez, hozzánk egyszülött Fiában.
Igyekszünk megtisztítani szívünket-lelkünket, hogy a hozzánk érkezõ menynyei Királyt méltóképpen fogadhassuk.
Hozzánk hajló szeretetét pedig azzal
igyekszünk meghálálni, hogy mi is szeretettel fordulunk egymás felé és a rászorulók felé. Ezért szavakkal és gesztusokkal éppen úgy, mint tettekkel ténylegesen is igyekszünk segíteni a szükséget szenvedõn, a másik emberen,
ahogyan nekünk is segített a közénk jövõ Isten Fia a bûneink átkától való
megszabadulásban.
»Milyen színûek az evangélikus adventi koszorú gyertyái? Mit szimbolizálnak?
– Az elsõ ádventi koszorút egy evangélikus lelkész készítette egy árvaház kis lakói számára, hogy jelezze számukra:
egyre közelebb van karácsony ünnepe.
Ekkor a gyertyák még fehérek voltak. A
mai kor embere számára azonban még
jobban segíti az ünnepre készülést az, ha
a koszorú mondanivalóját más is erõsíti.
Ezért a koszorú három gyertyája lila
színû, azaz a bûnbánat színével jelöltek.
Felhívja figyelmünket a bûnbánattal, lelkünk megtisztításával való készülésre.
Az ádventi koszorú négy gyertyája közül
a harmadik azonban rózsaszín, amely a
Megváltó feletti örömre hívja szívünket.
Nem kell tehát bûneink között elkeserednünk és bánkódnunk, mert éppen

karácsony ünnepe hirdeti meg, hogy
Isten kegyelmes szeretetében tudhatja
magát a hozzá forduló lélek.
»Milyen lenne a karácsony, ha nem
lenne advent?
– Ahhoz, hogy a karácsonyt igazán ünnepelni tudjuk, átéljük és megérezzük
mindazt, amit adni akar nekünk ez az
ünnep; szükséges az örömteli, egyre izgatottabb várakozás. Az ádventi idõszak
nélkül sokkal szürkébb, kevésbé ünnepélyes, és kevesebbet adó lehetne csak
karácsony. Azzal, hogy négy héten át
készülünk egyre nagyobb várakozással
és izgalommal az ünnepre, megérkezése nagyobb örömet és nagyobb ajándékot ad az embernek.
»Mi lenne az a három szó, amivel öszszefoglalná az advent lényegét?
– Nehéz három szót kiválasztani, mert
mindent nem tud három szó magába
foglalni. Számomra azonban talán a
várakozás, a bûnbánat és a hála foglalják össze advent üzenetét leginkább.

A várakozás, amely tudja, hogy nincs
egyedül, érkezik hozzá is a segítség. A
segítség, amelyet mindig és minden körülmények között adni akar Isten. Nem
számít, hogy éppen milyen helyzetben
vagyok. Õ ott és abban akar segíteni,
ahol és amiben szükségem van rá. Erre a
biztosan érkezõ segítségre várakozhatok.
A bûnbánat, amelyet az embernek
éreznie kell, ha megvizsgálja önmagát.
Egyrészt meglátja, mennyi mindenben
tér el még az emberi rendtõl is, hát
még az Isten rendjétõl. Másrészt látva
Isten mégis hozzánk hajló szeretetét és
kegyelmét, elszégyenli magát, hogy
ennyi mindennel megbántotta az õt
szeretõ Istent.
Végül a hála, amely emberi lehetõségeihez mérten igyekszik mindent megtenni, hogy kifejezze Isten elõtt köszönetét. Köszönetét, mert nem a jogos ítélet lelkével, hanem a kegyelmes szeretet lelkével maga Isten keres meg engem, bûnös embert.
»BINCZE DIÁNA
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Gyermekorvosi ellátás, igazgatói kinevezések
A gyermekorvosi ellátásról, igazgatói
kinevezésekrõl és parkolóhelyek kialakításáról is szó volt a képviselõ-testület
ülésén, ami heves vitával ért véget.
Zárt üléssel kezdõdött a képviselõ-testület november 24-i ülése. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a Kemenes Vulkán Park
igazgatói álláshelyére kiírt pályázatok
elbírálásának eredményeképpen a
mûvelõdési központ élére Pálné Horváth Máriát, a Vulkánpark élére pedig
Tulok Gabriellát nevezték ki a következõ öt esztendõre.
A nyílt ülés elején Fehér László polgármester adott tájékoztatást arról, hogy
2022. január 1-tõl négy helyett két
gyermekorvos teljesíti az ellátást, ami
a napi három óráról napi négy órára
növekszik, a tanácsadást egy harmadik
gyerekorvos végzi majd.
A volt zeneiskolai épület sorsával kapcsolatban szólt hozzá Esztergályos Jenõ,
aki anyagi támogatását ajánlja fel, ha
az épületben helytörténeti múzeumot
alakítanak ki. Fehér László megköszönve a felajánlást elmondta, hogy az önkormányzat is támogatja a helytörténeti gyûjteményeknek helyet adó létesítmény kialakítását, azonban saját forrás-

ból az önkormányzat nem tudja megvalósítani és mûködtetni sem, és egyelõre
pályázati forrás sem áll rendelkezésre.
Véleménye szerint a Soltis színházhoz
hasonlóan egyesületi formában lehetne
megoldani a mûködtetést.
A napirendi pontok között megvizsgálták a lehetõségét parkolók kialakításának a Mikes u. 20. és a Sági u. 18. körül, a Gábor Á. u. szakképzõ iskolával
szemközti szakaszán és az Ifjúság teret
az Erzsébet királyné utcával összekötõ
területen.
Az ülés végén tárgyalták a Képviselõtestület szervezeti és mûködési szabályzatának módosítását, aminek csupán egy pontján javasoltak változtatást. A településképi véleményezés korábban a polgármester hatásköre volt,
azonban egy július 1-tõl hatályos jogszabály a hatáskört a képviselõ-testületeknek adja át. A törvény azonban módot ad arra, hogy a testületek továbbra
is átruházzák a hatáskört a polgármesterre. Fehér László elmondta, nem lenne szerencsés, ha a képviselõ-testület
vonná magához a hatáskört, hiszen a
döntést folyamatos egyeztetések elõzik
meg a szakmai vélemények kikérésével, ez nem illeszkedik a képviselõ-testület munkarendjébe. Éppen ezért,

amint a megyei hasonló nagyságrendû
települések körében elvégzett vizsgálat
is bizonyítja, a települések meghagyták
a hatáskört a polgármestereknél a gördülékeny munkavégzés érdekében.
Elmondta, hogy a Sági u. 33. szám alatti telekre tervezett társasház építése
kapcsán robbant ki a vita, aminek
ügyében rendkívüli képviselõ-testületi
ülést is tartottak. A Kiniczky István által
tervezett épület jogszabályoknak megfelelõ beépítési magasságát, a beépítési százalékot szeretnék csökkentetni a
szomszédok. Söptei Józsefné alpolgármester pedig a helyi szabályzatot szeretné módosíttatni, hogy ne a terv szerint épülhessen meg a társasház. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város
fõépítésze és a hatályos szabályzat
alapján döntött most is minden más
esetben. Kiemelte azt is, sérti, hogy bizalmi ember, az alpolgármester aszszony kezdeményezte, hogy vegyék el
tõle a hatáskört.
A politikai hangsúlyt is kapott vita végén hat képviselõ öt ellenében döntött
úgy, hogy a hatáskört megvonják a
polgármestertõl, és a településképi véleményezés a továbbiakban a képviselõ-testület hatásköre lesz.
»ÚK

Meggyújtották a második gyertyát
Idén november 28-ával kezdetét vette
az adventi várakozás idõszaka. Ennek
megfelelõen a város és a városrészek
adventi koszorúin is fellobbantak az
elsõ, illetve a második gyertya lángjai.
A járványhelyzet miatt idén nem kerül
megrendezésre a hagyományos, négy
hétvégés „Adventi ünnepségek” rendezvénysorozat, így kísérõprogramok nélkül
zajlik hétvégente az aktuális gyertyák
meggyújtása rövid ünnepi köszöntõ, illetve egyházi igehirdetés kíséretében.
Az elsõ adventi hétvégén a Szentháromság téri koszorúnál Fehér László
polgármester mondta el ünnepi gondolatait, igét hirdetett Mikulyák László katolikus plébános, majd meggyújtották a
hit gyertyáját. Az alsósági és az izsákfai
városrészen Hencz Kornél alpolgármester mondott köszöntõt, Kerekes Csaba
alsósági evangélikus lelkész közremûködése mellett, majd a két városrész
központjában is fellobbant az elsõ
gyertya lángja a köztéri koszorún.
A december 4-i, második adventi hétvégén Celldömölkön Gasztonyiné Fódi Zita
önkormányzati képviselõ, bizottsági el-
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nök mondott ünnepi köszöntõt, majd
Rác Dénes evangélikus lelkész hirdetett
igét. Kettejük közremûködésével fellobbant a remény gyertyájának lángja is,
jelezve, hogy egyre közelebb karácsony
ünnepe. Az alsósági és izsákfai városrészen Kovácsné Söptei Valéria önkormányzati képviselõ adventi gondolatai
hangzottak el, majd Orsos Zoltán alsósági katolikus plébános hirdetett igét. Az

ily módon lezajlott gyertyagyújtások a
Tv-Cell által rögzítésre kerültek, és
megtekinthetõk a televízió képernyõjén,
illetve facebook oldalán. Ugyanígy a TvCell azon szereplõk mûsorszámait is felveszi, akik a gyertyagyújtási rendezvényeken felléptek volna, ezek a produkciók is megtekinthetõk lesznek az elõbb
említett csatornákon.
»REINER ANITA

Új Kemenesalja » 2021. 12. 10.

» KÖZÉLET

Felavatták a megszépült Ostffy-teret
Az október 25-i mûszaki átadás után
másfél hónappal sor került a megújult
Ostffy Mihály tér ünnepélyes felavatására, december 5-én. Az evangélikus
templom elõtti terület közösségi térré
fejlesztése a „Közösségi terek felújítása, kialakítása és a közösségi terek
mûködéséhez szükséges kapcsolódó
eszközök beszerzése” tárgyú pályázat
keretében valósult meg.
Az ünnepélyes téravató eseményen
elsõként a Hajnalcsillag Evangélikus
Óvoda óvónõi és nagycsoportos óvodásai énekeltek néhány egyházi dalt,
majd Ágh Péter országgyûlési képviselõ
mondta el ünnepi köszöntõjét, megemlítve Celldömölk több ponton is tetten
érhetõ megújulását, melynek egy újabb
eleme az Ostffy tér elkészülte. „Ez a tér
is a város egyik szimbóluma, hiszen a
Sárvár irányából érkezõk ezen a részen
szerzik elsõ pozitív benyomásukat a városról. A közepén álló templom pedig a
több évszázados evangélikus múltat

te, aztán a protestantizmus megjelenésével a Dunántúl négy artikuláris helyének egyike lett Nemesdömölk, ahol
az evangélikusok templomot építhettek. Ekkor lett a település a Kemenesaljai Evangélikus Egyházkerület központja. A templomot körülvevõ most
megújult közterület meghatározó képe

éppúgy hordozza, mint a jövõbe vetett
hitet. Összefogással ismét sikerült tenni
valamit a város fejlõdése érdekében, a
közös cél pedig továbbra is Celldömölk
építésének folytatása, aminek fontos
eleme lesz a benzinkúttól a városba
vezetõ út megújítása, mely hamarosan
elkezdõdik.” Az ünnepi köszöntõ után
Tóth Ákos, a Soltis Lajos Színház színésze szavalta el Kis János: Kemenesaljához” címû versét, majd Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke
tartott „kiselõadást” az evangélikus városrész várostörténetben betöltött
szerepérõl, idõutazásra hívva a téravató közönségét. „A városnak ezen a részén valaha mocsár állt, így a legértéktelenebb területek közé tartozott. Az
egyházi életet a katolikusság jelentet-

lett a településnek, mely nemcsak az
evangélikusokat szolgálja majd” –
hangsúlyozta a közgyûlési elnök, akit
Fehér László polgármester követett az
elkészült beruházás méltatásával.
Némi településtörténeti kitekintés után
elmondta, hogy az önkormányzat már
régóta tervezte az evangélikus templom környezetének megújítását, de az
forráshiány miatt nem jöhetett létre.
Aztán miután az Együtt Celldömölk Városért Egyesület által az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz benyújtott
pályázat sikeresnek bizonyult, a tervek
(parkolók és kert) elkészítésének költségeit az önkormányzat vállalta.
Marics Sándorné, a pályázatot benyújtó
egyesület elnöke a hatvan millió forintos vissza nem térítendõ támogatásból

megvalósult beruházás eredményét
mutatta be. Mint elmondta, az Ostffy
tér közösségi térré fejlesztésének kivitelezése idén áprilisban kezdõdött, és
négy fázisban valósult meg. Az elsõ fázisban a projekt elõkészítése történt
meg, a második fázisban a terület
elõkészítése zajlott: útépítési munkák,
a parkolók, járdák kialakítása. A harmadik fázis a kertészeti munkáké volt: tereprendezés, lombos fák és virágágy
telepítése, padok, hulladéktárolók, kerékpártámaszok kihelyezése. A negyedik fázisban valósult meg a projekt fizikai befejezése. Az elkészült beruházás
eredményei számokban: 350 m2 zöldövezet, 638 m2 térburkolat, 10 db pad,
10 db kerékpártámasz, 18 db lombos
fa, évelõk, cserjék, kétnyári virágok, 27
db parkoló (mozgáskorlátozott is).
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület püspöke
megáldotta a megújult közösségi teret,
és köszönetét fejezte ki az evangélikus
egyházközség nevében mindazoknak,
akik részt vettek a projekt megvalósításában. A szalagátvágás ünnepélyes
pillanatai alatt kürtön játszott az Ádám
Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
tanára Kovács Róbert és növendéke,
Budai Ádám. A rendezvény zárásaként
Badics Zsófiától, a Soltis Lajos Színház
tagjától Ady Endre: Karácsony címû költeménye hangzott el.
»REINER ANITA
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Három celli díjazott a Prima-gálán
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége Vas Megyei Szervezete november 26-án rendezte meg a Vas megyei Prima-Díj átadó gálát a szombathelyi Weöres Sándor Színházban. A
rendezvény keretében három celldömölki is kitüntetésben részesült.
Magyarországon 2003 óta adják át a
Prima Primissima-Díjat, melynek célja
a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megõrzése, a hazai tudomány,
mûvészet, kultúra és sport fejlesztésének erõsítése egy olyan, hatalomtól és
politikától független kitüntetõ cím adományozásával, melynek megkérdõjelezhetetlen értéke van a közvélemény
szemében. A Prima Primissima-Díj
2005-ben kiegészült a területi PrimaDíjakkal is, így mára az ország egész
területén önálló elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a mûvészet és a sport megyei
legjobbjai. Az idei évi díjkiosztó gálán
három celldömölki is elismerést vehetett át, közülük az egyik dr. Kovács
Zoltán Alsóság háziorvosa, önkormányzati képviselõ dupla díjazást is magáénak tudhat, hiszen egyrészt, mint a
magyar tudomány kategória gyõztese
részesült kitüntetésben, másrészt pedig megnyerte a Vas Népe hasábjain
közzétett közönségszavazást.
*
Dr. Kovács Zoltán 1960. május 23-án
született a kárpátaljai Ungváron.
Érettségi vizsgái után felvételt nyert az
Ungvári Állami Egyetem Orvostudományi Karára, amelyen 1984-ben általános orvosdoktori oklevelet szerzett.
1984 és 1987 között a kárpátaljai Salánk község körzeti orvosaként dolgozott. 1987 és 1990 között Uszinszk város mentõszolgálatának intenzív terápiás orvosi feladatait látta el, majd
1991-tõl 2002-ig Vönöck háziorvosa
lett. 1999 novemberében a SOTE (ma
Semmelweis Egyetem) Családorvosi
Tanszékén háziorvosi szakképesítést
szerzett. 2003. január 1-jétõl kezdve
Celldömölk alsósági városrészének háziorvosi feladatait látja el, emellett a
központi orvosi ügyelet feladatainak
szervezése és ellátása is az õ feladata.
2009 óta részt vesz a rezidensképzésben a POTE (ma Pécsi Tudományegyetem) mentoraként, 2015 óta a budapesti Semmelweis Egyetem rezidenseit is oktatja. Munkáját, hivatását a
betegek teljes megelégedésére végzi a
nap huszonnégy órájában. Igazi háziorvos, aki példa lehet bárki számára.
Fáradhatatlan és elhivatott, ha a bete-
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geirõl van szó – páciensei egészségéért
mindent elkövetõ humánus ember.
Mindezek mellett választott képviselõként részt vesz Celldömölk város
önkormányzatának vezetésében.
*
A magyar színház és filmmûvészet kategória jelöltje volt Pesti Arnold, a
Soltis Lajos Színház társulatvezetõje,
aki a kategória gyõzteseként került ki a
versengésbõl. Pesti Arnold Celldömölkön született 1992-ben. A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségizett 2011-ben. 2002-tõl játszik a Soltis
Lajos Színházban. Megtanulta a színészmesterség alapjait, szerzett mozgásszínházi, fizikai színházi tapasztalatokat, tanult kontakt akrobatikát, társas
táncot, mûvészi beszédet, színház- és
drámatörténetet, kreatív zenét, néptáncot, éneket. 2012 õszétõl 2013 nyaráig a gyõri Forrás Színház színésze
volt, majd a Soproni Petõfi Színházban
játszott, 2013 végétõl 2014 tavaszáig a
budapesti Nemzeti Színházban. 2014ben a budapesti Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványnál volt drámatanár,
részt vett a nevelõotthonokban élõ fiatalok számára szervezett színházi nevelési elõadások programjában, amely
13 nevelõotthonban, javítóintézetben,
iskolában valósult meg. 2014 óta a
Soltis Lajos Színház Mûvelõdési Egyesület elnökségének tagja, 2016 óta pedig alelnöke és a társulat vezetõje.
2016-tól drámatanár és osztályfõnök a
pécsi Eck Imre Alapfokú Mûvészeti
Iskola színjáték tanszakán, az intézmény celldömölki telephelyén. A csoport középiskolás korú fiatalokból áll.
2018-ban Arany Oklevelet nyert a
Nyugat-dunántúli Regionális Diákszínjátszó Találkozón, Gyõrben. 2019-ben a
Mielõtt meghaltál címû elõadással osztálya megosztott fõdíjat nyert a II.
Országos Diákszínházi Találkozón, Pécsen. Számos díjat és kitüntetést nyert,
köztük a Vas Megye Szolgálatáért Kulturális tagozat elismerést 2019-ben;
ugyanabban az évben arany minõsítést

kapott a Regionális Diákszínjátszó
Találkozón.
*
A VOSZ Vas Megyei Szervezete által
minden évben odaítélésre kerül „Az év
megyei vállalkozója” díj is, melynek
2021. évi elnyerõi közt Bertalan Róbertet, a Fullcolor 2000 Kft. ügyvezetõjét is köszöntötték. A Bertalan Róbert
vezette Fullcolor 2000 Kft. húsz éve
van jelen a hazai piacon. Kezdetben
családi házak belsõ festésére szakosodtak, homlokzatfelújítás, homlokzat és
hõszigetelés terén is kiváló szakmai sikereket érnek el. A családi házak kivitelezése mellett számtalan lakó- és középület, templomok, lakótelepek kaptak új színt, formát a társaság alkalmazottainak, alvállalkozóinak szorgalmas,
precíz és lelkiismeretes munkája által,
elsõsorban Celldömölkön és Sárváron.
Nagy hangsúlyt fektetnek az elvégzett
munkák utógondozására és a garanciális karbantartásokra is. Folyamatos,
ugrásszerû fejlõdés, saját erõs invesztálás, professzionális ipari géppark,
képzett szakember gárda, töretlen hittel gondolkodó cégvezetés áll minden
nap készen arra, hogy megrendelõik
megelégedésére végezzék munkájukat. Használják a folyamatosan megújuló technikákat, alapanyagokat, és az
építõipari piac kínálta lehetõségeket.
Környezettudatos gondolkodás, a hõenergia hatékony felhasználása egyre
inkább elõtérbe kerül. Az ország szinte
minden megyéjében letették a névjegyüket. A kezdetben két fõvel induló
cég ma tizenkét család megélhetéséhez járul hozzá. A hasonló tevékenységi körû vállalkozásokkal nem konkurenciaharcban állnak, hanem segítik
egymást. A töretlen bizalom, az évek
elõrehaladtával állandóan bõvülõ vevõkör, a több évre elõre lekötött munkák mind-mind azt bizonyítják, hogy a
27 évvel ezelõtt iskolapadból kikerült
tanulót mesterei a legjobb útra terelték
az átadott szaktudásukkal.
»REINER ANITA
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» JUBILEUM

75 éves jubileumot ünnepelt a gimnázium
Éppen háromnegyed évszázaddal ezelõtt, 1946. november 26-án írták alá
Celldömölk gimnáziumának alapító okiratát. A ma Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium néven mûködõ intézmény az évforduló napján, november
26-án rendezett jubileumi ünnepséget a
mûvelõdési központ színháztermében.
Bár 1946-ban Celldömölki Állami Gimnáziumot alapítottak, 1958-tól az iskola
büszkén viseli Kemenesalja híres költõjének nevét. A rendezvény kezdetén
a névadó Berzsenyi Dániel szellemét
idézte meg Bende Zsóka 9. B osztályos
tanuló, aki „A közelítõ tél” -t szavalta
el. Ágh Péter országgyûlési képviselõ
egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott
részt venni a programon, de köszöntõ
szavait levélben elküldte. „A gimnázium a város egyik jelképe, melynek
nemcsak múltja, hanem olyan jelene is
van, amire lehet jövõt építeni. Az elõ-

dök által 75 év alatt munkával és szorgalommal kitaposott úton járva sokan
öregbítették az intézmény hírnevét az
elmúlt évtizedek alatt. A gimnázium elmúlt évei egy sikertörténet fejezetei,
melybe beletartozik az épület korszerû
megújulása és a 21. századi oktatási
körülmények biztosítása egyaránt.”
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke köszöntõjében történelmi és irodalmi kitekintést nyújtva, az
iskola névadó Berzsenyi Dániel szellemiségérõl is szólva arra figyelmeztette a diákságot, hogy aki jól használja ki
a négy évet, az jó eséllyel indulhat az
életnek. Az elnök a középfokú oktatás
területén végzett példaértékû szakmai
munkáért elismerõ oklevelet adományozott a gimnázium részére, melyet
Sipos Tibor igazgató vett át.
A jubileumi rendezvény ünnepi beszédét
Rozmán Lászlótól, a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatójától hallhatták az egybegyûltek. Az igazgató a mai fiatalokhoz
szólva, példaként állítva eléjük Berzsenyi
Dánielt, életének kettõsségére hívta fel

a figyelmet: Kemenesalja költõje irodalmári tevékenysége mellett szorgalmas
gazdaember is volt. „A virtuális világban
való kalandozás mellett kalandozzanak
az irodalom területén is tanulói szorgalommal Berzsenyi gazda szorgalmának
példájára! Kívánom, hogy ne az álmaikban éljenek, hanem éljék meg az álmaikat! Szárnyaljanak, de térjenek vissza
Celldömölkre, mert a városnak szüksége
van a kimûvelt emberfõk sokaságára” –
fejezte be beszédét Rozmán László,
majd az iskolatörténeti szakkör tagjai részesültek jutalmazásban munkájukért,
valamint az iskolatörténeti verseny eredményhirdetésére került sor.
A jubileumi mûsor további részében
Szép Daniella és Gudui Eszter hegedûn,
Révfi Dalma zongorán, Pápai-Vikmon

munkáról, mellyel pedagógusok, vezetõk, diákok, szülõk, támogatók megteremtették, és megtartják az iskolát,
melynek léte rangot ad a városnak. A
városvezetõ egy, a gimnáziumot ábrázoló festményt ajándékozott Sipos Tibor
igazgatónak, aki ezután következõ ünnepi beszédében megfogalmazta, hogy
az 1946-ban megalapított gimnázium
adta szellemi bölcsõt, tudást, és támaszt a mai napig igyekeznek biztosítani az intézményben folyó oktató-nevelõ
munka során. Mint elmondta, fõ feladatuknak tekintik, hogy õrizzék, továbbvigyék, és életben tartsák azt a lángot,
ami 1946-ban fellobbant.
Marics Sándorné önkormányzati képviselõ, az Együtt Celldömölk Városért
Egyesület elnöke az egyesület nevében

Kamilla pedig csellón adott elõ egy zenedarabot, dr. Bérdiné Stipkovits Ildikó
tanárnõ gitárkíséretével. A rendezvény
keretében az iskola több diákja is szerepelt még: Kisfalusi Dániel fagotton
adott elõ egy zenemûvet, Nagy Eszter
Noémi Berzsenyi: „Búcsúzás Kemenesaljától” címû klasszikusát szavalta el,
Bajner Panna pedig, mint a Savaria TSE
táncosa mûködött közre.
Fehér László polgármester ünnepi szavai közt elismeréssel szólt a gimnáziumban folyt és folyó elszánt alkotó-

pénzadományt adott át Sipos Tibornak,
két olyan diák számára, akik tanulmányi eredményükkel rászolgálnak.
A gimnázium dalos diákjai, vagyis a
Százszorszép lányegyüttes, és a Vasi
Legények fiúegyüttes egy-egy zalai
népdal és egy sárközi csokorral örvendeztették meg a közönséget, az ünnepi
rendezvény pedig egy közös produkcióval ért véget, a tanári kar és az énekkar
közremûködésével, annak kifejezésére,
hogy a CBG igazi közösség, egy csapat.
»REINER ANITA
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Nõi vezetõ a járási hivatal élén
Horváth Melindát idén október 1-jétõl
a Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának vezetõjévé
nevezték ki. Melinda korábban a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselõje volt. Az alábbiakban
így vall magáról.
»Milyen szakmai életutat tudhat maga
mögött?
– 1995-ben végeztem a szombathelyi
Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskolán.
1994–98 között tanítottam. A Pécsi
Tudományegyetemen szereztem másoddiplomám turizmusszervezõ, turizmusszervezõ tanár szakirányon. 1998ban az idegenforgalom, turizmus területén helyezkedtem el. Egészen 2006ig itthon, Celldömölkön dolgoztam a
Tourinform-Celldömölk Irodában. Ezután a Vas Megyei Önkormányzat intézményhálózatában, 2012-tõl a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatalnál dolgoztam, 2015-ben letettem a közigazgatási szakvizsgát. A hivatal kabinetvezetõjeként mind az intézményfenntartás, mind a fejlesztés területén nagyon sok tapasztalatot, új ismeretet,
tudást szereztem. A megyei önkormányzat vezetõi részérõl a kollégák

irányába nyújtott támogató magatartásukkal lehetõséget adtak a fejlõdésre,
egyre több területbe való betekintésre.
»Hogyan érintette a felkérés a Celldömölki Járási hivatalvezetõi pozícióra?
– A felkérést tisztelettel fogadtam. A
Vas Megyei Kormányhivatal Celldömölki Járási Hivatalának illetékességi
területe 28 település. Az államigazgatás területe egy új, nagy kihívás.
Feladataimat körültekintéssel, a legjobb tudásom szerint végzem folyamatos képzés, tanulás mellett, vezetõk,
szakértõk, kollégák támogatásával.
»Milyen újításokat tervez a hivatal
mûködésében?
– Munkavégzésem során mindig középpontban van az ember (kollégák, ügyfelek, állampolgárok). Az ügyfélközpontú
szemlélet híve vagyok. Nagyon fontos,
hogy az ügyfelek tájékozódjanak az
egyes ügyek intézése elõtt, akár a kormanyablak.hu oldalon, ügyfélkapujukon,
vagy hívják a 1818-as telefonszámot és
a celldömölki járási hivatalt. Az
elõkészületekkel az ügyfelek maguk, a
hivatal számára idõt takaríthatnak meg.
Nagyon jól mûködik a telefonos vagy internetes idõpontfoglalás, ennek ellenére
nem veszik igénybe túl sokan.

Advent a Vulkánparkban
Utolsó fejezetéhez érkezett a Kemenes
Vulkán Park „Négy évszak a Ság lábánál” címû projektje, melynek keretében ezúttal a téli programok kapnak
fõszerepet. Az elsõ ilyen programelem
advent elsõ hétvégéjén valósult meg.
Advent elsõ vasárnapja elõtti napra a
karácsonyra készülõdés jegyében kézmûves foglalkozást hirdetett a Kemenes Vulkán Park. A kreatív alkotótevé-

kenység során a gyerekek számos karácsonyfadíszt, illetve egyéb karácsonyi
dekorációt készíthettek, a legkülönfélébb alapanyagok felhasználásával. Az
alkotómûhely a december 4-i hétvégén is folytatódott, olyan extrával kiegészülve, hogy a résztvevõket Mikulás-dottó szállította a helyszínre.
A decemberi hónap további programjairól szólva Tulok Gabriella igazgató elmondta, hogy a hónap elsõ napjától

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
2021. december 22. napjától–2021.
december 31. napjáig téli igazgatási
szünet került elrendelésre.
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A téli igazgatási szünet ideje alatt
2021. december 29-én (szerdán)
8 órától 16 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 2022. január 3.
(hétfõ).
Az ügyfélfogadás ezen a napon a
következõ: de. 8.00–12.00 óráig du.
13.00–16.00 óráig.

»Mennyire tudja összeegyeztetni a családi életet a munkájával?
– A kor kihívása a munka és magánélet
összeegyeztetése, a lehetõségek alapján az egyensúly megközelítése. Mindannyian tervezünk, felállítunk, megfogalmazunk célokat. Nagyon szerencsés
vagyok, mert egész életemben a szüleim, a családom, a férjem, a gyermekem
és vezetõim támogatták a terveimet. A
célok megvalósíthatóságának alapja a
jó elõkészítés, az õszinte párbeszéd, a
küzdelmek – ha szükséges – és a sikerek, eredmények közös megélése.
»LOSONCZ ANDREA
kezdve naponta lehet nyitogatni a Kemenes Vulkán Park adventi naptárának
ablakait facebook oldalukon. Minden
egyes nap kinyitott kisablaka egy-egy
érdekes információt, tudnivalót tár az
érdeklõdõ elé.
December 10-én 17 órai kezdettel Radics Tamás világjáró túravezetõ elõadására várják az érdeklõdõket, aki a kelet-afrikai Ugandával ismerteti meg
hallgatóságát, bemutatva a Tanzánia
és Kenya árnyékában méltatlanul tengõdõ ország természeti szépségeit.
*
A Vulkánpark idén is kínál karácsonyi
ajándékutalvány vásárlási lehetõséget.
Két ajándékcsomag közül lehet választani: 1. családi belépõjegy + 1 üveg
Ság hegyi bor. Ára: 4.000 Ft.
2. családi belépõjegy + ásványválasztási lehetõség 2.000 Ft értékben a shopban. Ára: 5.000 Ft.
A Kemenes Vulkán Park karácsony és
szilveszter között három napig nyitva
tart, december 28-án, 29-én, és 30-án
10-17 óráig várja látogatóit az ország
egyetlen interaktív vulkanológiai kiállítása.
»REINER ANITA
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» MÛVELÕDÉS

Világszép Nádszálkisasszony a Nektár Színháztól
A járványhelyzet miatti bizonytalanságra tekintettel a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár a jelen
színházi évadra nem hirdetett mesebérletet, így külön-külön kínál egy-egy
elõadást a gyerekek számára. November 19-én délelõtt az óvodásokat, délután az iskolásokat várta az intézmény
a Nektár Színház elõadására.
A Nektár Színház ezúttal a magyar
népmese irodalom egyik klasszikus
gyöngyszemét, a Világszép Nádszálkisasszonyt hozta el a kicsiknek és nagyobbaknak. Mint minden népmesének, ennek is több variációja ismert; a
nektárosok a Benedek Elek-féle változatra támaszkodva hozták létre a mese

színpadi változatát, hiszen mint ismeretes, Benedek Elek volt az, aki feldolgozta a magyar mesekincs színe-javát,
olyan meséket, melyek a nép életerejérõl, találékonyságáról, humoráról,
meleg szívérõl tesznek tanúságot, és
örökbecsû darabjai a magyar kultúrának. Ki ne ismerné a Világszép Nádszálkisasszony történetét, melyet úgy
vitt színre a Nektár Színház, hogy zenés mesejátékában megõrizte a népmesék nyelvi világát, a benne felcsendülõ dalok pedig a hagyományos
népzenét mai hangszerelésben?
Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét
országon is túl, élt két királyfi, akik közül az idõsebbik feleségül vett egy
szép királykisasszonyt, a kisebbik pedig

azt mondta, õ addig meg nem házasodik, míg kerek e világon a legszebb királykisasszonyt meg nem találja. Csakhogy ilyenbõl egy van szerte e világban, aki nem más, mint a boszorkány
által a Fekete-tenger hetvenhetedik
szigetén õrzött, nádszálban elrejtett
Világszép Nádszálkisasszony. Ahhoz
azonban, hogy a leány kiszabaduljon a
banya fogságából, a királyfinak meg
kell járnia mennyet-poklot, ki kell állnia számtalan próbát, de csodálatos
segítõtársai mindig továbbsegítik, míg
a megpróbáltatások végén minden jó,
ha jó a vége alapon sikerül elnyernie a
legeslegszebb leányzó, vagyis a Világszép Nádszálkisasszony kezét.
»REINER ANITA

A szó, a kép és a hang triásza a KMKK-ban
„Szó-Kép-Hang” címmel kínált kellemes szombat esti programot a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, november 27-én. Advent elsõ vasárnapjának elõestéjén az irodalom, a
képzõ- és a zenemûvészet hármas
egysége elevenedett meg az intézmény elõcsarnokában.
A Nemzeti Kulturális Alap Közmûvelõdési Kollégiumának pályázati támogatásával megvalósuló „Szó-KépHang” címû program keretében a szót
a Soltis Lajos Színház három tagja képviselte, akik egy-egy verssel szerepel-

tek. Hérincs Frida egy Várnai Zseni, Németh Alíz egy Goethe, Pintér Gergõ pedig egy Weöres Sándor verset szavalt.
A hang Bejcziné Németh Tünde, Bejczi
Máté, Németh Andrea és Szilágyi-Varga Diána által kelt életre, és töltötte be
a teret. Bejczi Máté kürtön és szájharmonikán szólaltatott meg fülbemászó
dallamokat, Németh Andrea pedig
csellójából varázsolt elõ kellemes melódiákat. Mindkét zenészt zongorán kísérte Bejcziné Németh Tünde. Szilágyi
Varga Diána a közelgõ karácsonyra való ráhangolódásként elsõsorban az ünnephez kötõdõ dalokat énekelt, befeje-

zésként pedig a négy szereplõ együttes közremûködésével a „Csendes éj”
gyönyörû dallama csendült fel. S hogy
a címben foglalt képrõl is szót ejtsünk,
a program környezetének egyedi hátterét Erdélyi Zsolt „Max” különleges,
fénnyel megvilágított festményei adták, így jelenítve meg a szó, a hang, és
a kép hármas egységét egyetlen rendezvénybe foglalva.
»REINER ANITA

Szarka Hajnalka „Elképzelései” – egy kiállítás képei
Ez évi utolsó tárlata nyílt meg a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz-galériájának, december 3-án.
Ezúttal Szarka Hajnalka celldömölki származású festõmûvész, tanár festményei
díszítik a „bordó szalon” falait.
A kiállításmegnyitón egybegyûlteket
Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési
központ igazgatója köszöntötte, aki
örömét fejezte ki, hogy ismét egy
Celldömölkrõl elszármazott alkotómûvész tért vissza, hogy bemutatkozzon
szülõvárosa mûvészetkedvelõ közönségének. A szót Persaits László mûvésztanár vette át, aki Szarka Hajnalka
„Elképzeléseim” címû tárlatát ajánlotta
a megjelentek figyelmébe. Megnyitóbeszédében a festõmûvész alkotásait
és mûvészetét elemezve hangsúlyozta,
hogy festményei nõiesek és kedvesek,

színvilágukat tekintve pedig világos
tartalmúak, és hasonlóképpen színesek, mint alkotójuk.
A Celldömölkön született Szarka Hajnalkát Dénes Lajos Szilveszter, „Szilvi
bácsi” indította el a pályán, elsõ celli
kiállítása 1975-ben volt. Elõször a Pécsi
Tanárképzõ Fõiskolán, majd a Képzõ-

mûvészeti Egyetemen végzett, ma már
képzõmûvészeti szabadiskolát mûködtet. Rendszeresen kiállít, munkái megtalálhatók több külföldi magángyûjteményben. Munkáinak többsége lírai
absztrakt stílusú, leggyakrabban vegyes technikával dolgozik, ahogy azt
most kiállított képei is mutatják.
Mûvészi hitvallása szerint a festés nem
cél, hanem eszköz arra, hogy közöljünk
valamit a természet szépségének, csodáinak közvetítése által. Másrészt pedig vágya a világ és az ember jobbítása alkotásain keresztül.
A kiállításmegnyitón hangszeres darabbal közremûködtek az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai és növendékei. Szarka Hajnalka tárlata január 14-ig tekinthetõ meg a
mûvelõdési központ Móritz-galériáján.
»REINER ANITA
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Magyarország nemzeti atlasza. Társadalom
A Honismereti Munkaközösség 2021.
december 2-án tartott foglalkozásán a
Berzsenyi Dániel Gimnázium fennállásának 75. évfordulójára emlékeztünk meg,
olyan elõadóval, aki maga is és családja
is ezer szállal kötõdik az intézményhez.

Dr. Lenner Tibor tanszékvezetõ egyetemi docens, az ELTE SEK Berzsenyi Dániel Pedagógusképzõ Központ igazgatója mutatta be Magyarország nemzeti
atlasza. Társadalom címû kötetet. Elmondta, hogy a Társadalom címû kötetet szeptember 16-án ismertették a
Magyar Tudományos Akadémián.
Magyarország nemzeti atlasza elõször
1967-ben, majd 1989-ben jelent meg.
Most négy-négy kötetben magyarul és
angolul is megjelenõ új kiadás a lehetõségek függvényében nem csupán
Magyarországot, hanem hazánkat, a Kárpát-medence vonatkozásában mutatja
be a természet, a társadalom és a gazdaság dinamikus térszerkezetét. A széles
társadalmi rétegekkel való kapcsolattartás érdekében, a kor követelményeihez
igazodva a reprezentatív, nyomtatott
forma mellett a magyar és angol nyelvû
digitális változatban (e-MNA) is megjelenik: www. nemzetiatlasz.hu
Addig, amíg én az impozáns nagy
méretû könyv lapjait forgattam, és érdekesebbnél érdekesebb adatokat találtam, a fiatalok máris a digitális formát választva követték az elõadó
iránymutatását. Õ így folytatta: A nemzeti atlasz egy-egy ország , nemzet
„személyi igazolványa”. Olyan jelkép,

mint a zászló, a címer, a himnusz.
Logikusan, arányosan felépített, viszonylag egységes kivitelû mû. Általában rövid szöveges magyarázatokkal
és képekkel illusztrált térképeket láthatunk a KSH által szolgáltatott adatok
alapján. 196 oldal 300 térkép és fénykép segíti a megértést. 12 fejezetbõl
áll a könyv. Az elõkészítõ munkába
2018-ban kapcsolódott be a szombathelyi tanszék, név szerint: Kardos Laura, Kovács Gábor, Csapó Tamás, Balogh András, Dr. Lenner Tibor.
Az általános jellemzés után izgalmas, interaktív kalandozásra hívta a hallgatóságot az elõadó. Az atlaszt fejezetenként
lehet letölteni. Térképek segítségével
megfigyelhettük Budapestet körülvevõ

agglomerációt, majd a megyeszékhelyek körüli agglomerációt, melynek következtében egy érdekes banán alakú
tengelyt láthattunk kirajzolódni: Gyõr–
Budapest–Kecskemét vonatkozásában.
Körülöttük a népesség száma nõ.
A honismeretre, helytörténetre is láthattunk példát, a szöveget már Szombathelyen, a tanszéken fogalmazták.
Pl. Kétvölgyet Vas megye déli részén
83 lakossal irtványtelepülésnek nevezik. Sajátos fejlõdésû városok között a
Kárpát-medencében a 18. században
található Kis-Czell, olyan városok között, mint Pöstyén, Lõcse, Hajdúböszörmény, Torontál, Gyulafehérvár. Helytörténésszel szerkesztették meg KisCzell térképét. Az 5. fejezet a vándorlásokról szól. Érdekes volt látni a Kárpátmedence lakosai honnan és milyen
irányba vándoroltak 2011–2019-ig.
Majd megállapíthattuk, hogy a NyugatDunántúl, Budapest, Kecskemét részesedik a bevándorlásból, sajnos Celldömölk vándorlási veszteséget szenvedett a statisztikai adatok alapján. Több
szempontból is ráláthattunk városunkra. Megnéztük még a legközelebb elérhetõ gimnáziumokat térképen, mely
km-ben mutatta a távolságokat.
Mindenki számára érdekes, jó hangulatú elõadás után bátran forgathatjuk
Magyarország nemzeti atlaszát, vagy
választhatjuk a internetes változatát,
ha meg akarjuk tudni a múlt feltárása
után mi történt a népességgel és a településekkel.
»LENDVAY ISTVÁNNÉ

Két eredményes versenyzõ a gimnáziumból
Magyar nyelv és irodalomból számos
lehetõség nyílik diákjainknak a megmérettetésre. A legrangosabbak azok a
„komplex” versenyek, ahol több fordulóban, írásbeli és szóbeli feladatsorok
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megoldásával kell bizonyítaniuk felkészültségüket, és a tárgyi tudás mellett
változatos kompetenciákra és kreativitásra is szükség van.
Az idei tanévben magyar nyelvbõl és
irodalomból is kiemelkedõ eredményt
ért el két diákunk. Révfi Dalma 11. A
osztályos tanuló az „Édes anyanyelvünk versenyen” a megyei fordulót
megnyerve jutott a Kárpát-medencei
döntõbe, ahol teljesítményével kiérdemelte a legjobbaknak járó „Széphalom” emlékplakettet.
*
Rózsás Ráhel Írisz 12. B osztályos tanuló
a Móra Ferenc novellaelemzõ és fogalmazási versenyen szerepelt kiválóan. A
Gyõrben megrendezett döntõben 1. helyezést ért el és elnyerte az ELTE SEK
Savaria Magyar Irodalomtudományi

Tanszékének, valamint a verseny díszvendégének, Spiró György Kossuth- és
József Attila-díjas írónak a különdíját.
A dákok felkészítõje Horváth Sarolta
tanárnõ volt.
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» PORTRÉ

Száz év a közösség szolgálatában
A 90 éves Káldos Gyula köszöntése
Nem könnyû feladat egy szinte ikonná
vált, közismert helyi személyiség portréját a gyorsan fogyó karakterek fogságában megfogalmazni. Tisztelgõ írásomban kilenc évtized legfontosabb
momentumait próbálom összefoglalni
a gazdag és sokrétû tevékenység természetébõl adódóan a teljesség igénye nélkül.
Nemeskocsban született 1931. december 11-én: azon a világtörténelmi napon, amikor elfogadták a westminsteri
statútumot, amely létrehozta a törvényhozás egyenlõségét a Brit Birodalom önkormányzati joggal rendelkezõ domíniumai és az Egyesült Királyság között, néhány kivétellel. Szülõfalujának Kemenespálfát tekinti, ahová pólyás korában költöztek szülei.
Édesapja cipész volt, akit a vásárokra kísérve hamar felfedezte a környék településeit. A pálfai elemi iskolában kitûnõ
tanuló volt és emlékezetes számára,
hogy a tanító õt bízta meg a helyi
egyesület „könyvtárának” rendezésével. Garam Zoltán lelkész segítségével
1943-ban a jánosházi polgári iskola diákja lett. Itt 1947-ben végezve kapóra
jött a celli gimnázium, ahol a másodikként induló évfolyamon tanult. Az
1951-es érettségi után – népgazdasági
érdekekre hivatkozva – a veszprémi
mûszaki egyetemre felvételizett, de áttették papírjait az ELTE matematika-fizika szakára, végül a pécsi jogi fakultásra
nyert felvételt, ahová nem ment el…
Bátor lépés volt, hiszen majd’ két évtizednek kellett eltelnie, hogy 1968 és
1974 között az ELTE történelem-könyvtár levelezõ szakán diplomázhasson…
A katonaság után 1955. január 24-én
kezdett el dolgozni a Platán presszó helyén akkor mûködõ celli könyvtárban.
1961. április 1-tõl bízták meg a bibliotéka irányításával, amit 1991 végi
nyugdíjazásáig látott el. Elsõ jelentõs lépése a három, szobányi nagyságú tér
egybenyitásával a szabadpolcos kölcsönzésre történõ áttérés volt. Sok feladatot jelentett a községi könyvtárak
különféle ellátási formákban történõ
módszertani segítése. Mérföldkõnek
számított a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központtal egy tömbben kialakított városi könyvtár 1972-es átadása. A korábbi 3 személyes könyvtár a hetvenes
évek végére 12 fõ munkahelye volt,
egyre differenciálódó munkakörökkel. A
színvonalas munkát részben az 1975-

ben elnyert „Kiváló Könyvtár” cím illetve az is visszaigazolta, hogy a könyvtár
a város életének egyik központja volt.
Munkájához mindig szervesen kapcsolódott a honismeret mûvelése, amelynek gyökerei Vas Károly gimnáziumi
történelem óráitól kezdve a történelem szak elvégzésén keresztül a
könyvtár égisze alatt 1973-ban elindított, immár Pro urbe-díjas Honismereti
Munkaközösség tevékenységének irányításában teljesedtek ki. A kétheti
csütörtökönkénti foglalkozásokról sohasem hiányzott, a kilencedik x küszöbén is egyik motorja a csoport mûködésének. Sokrétû, több száz tételes
publikációs tevékenységének áttekintése meghaladja e rövid írás kereteit,
de feltétlenül meg kell említeni Kemenespálfa históriájának összefoglalását,
a „Celldömölk irodalma” címû bibliográfia létrejöttében történõ közremûködését, Kemenesalja mûvelõdéstörténeti elemzéseit és híres személyiségek
(Kis János, Kresznerics Ferenc, Edvi Illés

Pál stb.) pályaképeit. Sajtótörténeti kutatásai mellett az 1989-ben indult „Új
Kemenesalja” aktív szerzõje és szerkesztõbizottságának oszlopos tagja.
Külön fejezetet érdemel a Sághegy tematikája: 1984-ben hasonmásként
megjelentette az akkor 250 éves „A
Sági Hegységnek Törvényei” címû
jogszabálygyûjteményt és üzenet
értékû, hogy sági szõlõsgazdaként a
mindenkori szabályok szellemében, a
hegy értékeinek tiszteletben tartásával
végzi a tevékenységét. Szellemi frissességének ékes bizonyítéka nem csupán a pár éve megjelent önálló kötete
a Sághegyrõl, hanem az is, hogy 90.
születésnapjára településünk egykori
közösségeinek krónikájával fogja gazdagítani ismereteinket. A közel négy
évtizedes könyvtárosi és a (jelenleg)
több mint hat évtizednyi honismereti
munkálkodás nyomán bátran kijelenthetjük, hogy évszázadnyi idõt töltött a
helyi közösség szolgálatában…
A hosszú életív szinte óhatatlan velejárói a személyes tragédiák: feleségének
és fiának utolsó útra kísérése. Lánya
óvónõi hivatásának kiteljesedése illetve unokáinak ígéretes pályakezdése
örömmel telíti mindennapjait. Számos
kitüntetés bizonyítja, hogy pályáját helyi szinten és szélesebb körben is számon tartották és elismerték: Szocialista
Kultúráért (1967, 1978), Pável Ágoston
Emlékérem (1988), Celldömölk Városért Érdemérem (1997, 2004), Szülõföldünkért Díszoklevél (2003), Bél Mátyás Emlékérem (2010). A legbüszkébb
azonban talán arra az elismerésre,
amely a celldömölki könyvtárügy és
helytörténet korelnökeként méltán
övezi… Boldog születésnapot és jó
egészséget, Gyula bácsi!
»NÉMETH TIBOR

Elismerés a véradások szervezéséért
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár évente több alkalommal is helyet biztosít a véradások
lebonyolításához. A Magyar Vöröskereszt elnöke nemrégiben díszoklevelet adományozott az intézmény
számára a Vöröskereszt érdekében
kifejtett tevékenységéért. Az elismerést november 23-án vette át
Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési
központ igazgatója.
»REINER ANITA
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Hatvan éves osztálytalálkozó a gimnáziumban

Hat évtizedes érettségi találkozóra gyûltek össze a Berzsenyi Dániel Gimnázium
1961-ben végzett 4. A osztályának öregdiákjai, október 23-án. Az akkor 35 fõs osztály létszáma azóta sajnos megfelezõdött, a még élõk közül nyolcan jöttek össze a
jeles alkalomra. A jubileumi találkozót az örömteli viszontlátáson és nosztalgiázáson
túl egy sajnálatos esemény is beárnyékolta, hiszen az osztály egyik tagja éppen a
találkozó napján hunyt el váratlanul.

Új
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Boldog
karácsonyt és
egészségben,
sikerekben
gazdag
új évet
kívánnak
az Új Kemenesalja munkatársai
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» SPORT

A számok hátterében
Legutóbbi cikkünkben arra biztattuk a
Kedves Olvasót, hogy a téli szünet alatt
bátran vegyék elõ az újságot és nézegessék a megyei elsõ osztályú labdarúgóbajnokság õszi záró tabelláját, hiszen
elsõ helyen – legalábbis február végéig –
minden alkalommal a Celldömölköt láthatják az élen, és ez olyan jól esõ érzés
a szurkolónak. A tabellát, akkor helyhiány miatt nem tudtuk kiadni, most pótoljuk, és ha már kiadjuk, akkor merüljünk is el a számok, statisztikák világában, hiszen, ha ezek nem is olyan izgalmas esetek, mint egy hálószaggató lövés, vagy egy bravúrvédés, azért talán
nem továbblapozásra serkentenek. Mit
is látunk így elsõ ránézésre: a legtöbb
gyõzelmet (11) és a legkevesebb gólt
(16) a Celldömölk érte el és kapta, nem
evidens, hogy ezzel elsõ legyen, de az
lett, bizonyítva, hogy a jó védekezés
szükséges a gyõzelmekhez. A legkevesebbszer a Király kapott ki (1), azt is a
legutolsó fordulóban, bizonyítva azt,
hogy az utolsó pillanatig koncentrálni
kell, mert a végén is kiénekelhetik a sajtot abból a bizonyos csõrbõl. A legtöbb
gólt a Sárvár rúgta (56), ennek ellenére
a „csak” harmadik helyezése bizonyítja
azt, hogy nem elég idõnként tücsökként

gálázni, legalább annyira fontos a hangyaszorgalmú pontgyûjtés. Érdekes a két
újonc teljesítménye, nemcsak azért,
mert vezetik a középmezõnyt az ötödikhatodik helyükkel és a megszerzett 2525 pontjukkal, hanem azért is, hogy milyen eltérõ úton is el lehet érni ugyanazt
a pontszámot. A Haladás VSE-Zanat gólkülönbsége plusz 21, ez arányos a helyezésével, a Tápláné viszont mínusz 18,
ami inkább a kiesõ régió mutatója, ennek ellenére helyezése bizonyítja azt,
hogy nagy pofonok után is fel lehet állni
a földrõl, meg, hogy ebben a bajnokságban minden megtörténhet oda és vissza.
Fókuszáljunk most a mezõnybõl kiemelkedõ elsõ négy helyezett egymás elleni
eredményeire, annak ellenére, hogy ez
celli szempontból akár ünneprontó szándékúnak is lenne nevezhetõ, de nem az
akar lenni. A Cell mindhárom ellenfelét
hazai pályán fogadta egy döntetlen (de
micsoda izgalmak és érzelmek) a Király
ellen, és két vereség a Vép és a Sárvár
ellen, nem nagy vereségek, de fájó vereségek. A Király három döntetlent ért
el, ebbõl egyet idegenben, a másik
kettõt hazai pályán, a Sárvár mindhárom
meccsét idegenben játszotta, ennek ellenére veretlenül hét pontot gyûjtött a

Elsõ osztályú labdarúgóbajnokság õszi záró tabellája
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Csapat
Celldömölk
Király SE
Sárvár
Vép
Haladás VSE-Zanat
Táplán
Bük
Répcelak
Rábapaty
Lukácsháza
Jánosháza
Kõszeg
Vasvár
Szentgotthárd
Körmend
Egyházasrádóc
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M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GY
11
10
10
10
8
8
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2

D
2
4
3
2
1
1
4
4
3
3
2
5
4
2
5
5

V
2
1
2
3
6
6
5
5
7
8
9
7
8
10
8
8

GK
27
33
36
24
21
-18
1
0
-5
-16
-17
-4
-23
-24
-13
-22

P
35
34
33
32
25
25
22
22
18
15
14
14
13
11
11
11

lehetséges kilencbõl, ikszük a Király ellen bravúros volt, hiszen három nullás
állásról az utolsó félórában mentették
meg az egy pontot. A Vép 1-1-1, gyõ00zelem és döntetlen idegenben, vereség hazai pályán a Sárvár ellen. Mi következik ebbõl, talán annyi, hogy ha tavasszal a sárvári pályán a hármak nem
szereznek pontokat egymást is segítve,
akkor nagy valószínûséggel majd nyáron
nem nézegetjük a tabellát olyan szívesen. Végezetül néhány a bajnokság egészének indikátoraiból, a 15 forduló alatt
465 gól esett, ez majdnem négy gólos
átlag, ez a mutató a felsõbb osztályokban bõven három gól/meccs alatti, tehát az igazi gólvágókat a megyeiben kell
keresni, a kiosztott sárga lapok száma
489, négy darab meccsenként, a legnagyobb gyûjtögetõ nyolc lapig jutott, nem
szólhatunk semmit, végül is ezzel még õ
sem éri el egy igazi „erdei fakitermelõ”
mélységét. Most már tényleg az idei
utolsó szavak jogán, had kívánjak – egyben megköszönve eddigi megtisztelõ figyelmüket –, minden játékosnak, stábtagnak, a helyszínen, vagy valamilyen
okból a csapatért távolból szurkolónak
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Évet, találkozzunk 2022-ben
is.
»DOTTO

Bajnoki fordulók
NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
BVSC-ZUGLÓ 12 : 2
Baranyai Domonkos 3, Iván Bertold
3, Iván Csaba 3, Ölbei Péter 1, Iván
Csaba – Baranyai Domonkos, Iván
Bertold – Ölbei Péter párosok.
A fiatal játékosokból álló vendégek
nem tudták megszorítani csapatunkat.
NB III. CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM
III. – Gyenesdiás SE 12 : 6
Máthé Gyula 3, Teket Attila 3,
Lukács Balázs 3, Gõgös Martin 1,
Teket Attila – Máthé Gyula, Lukács
Balázs – Gõgös Martin párosok.
A várakozásnak megfelelõen magabiztos hazai gyõzelem született.
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• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Jó helyre került a nyeremény
Kiss Ibolyáék történetét már sokan ismerik Celldömölk
és környékén. Legkisebb fiúk 2018-ban lyukas szívvel
és jobb szívfél nagyobbodással született. Jelenleg
azon dolgoznak, hogy megfelelõ otthont tudjanak biztosítani kisfiúknak és az egész családnak. A kisfiú betegsége mellett nagy lányánál Turner szindrómát diagnosztizáltak. A Celldömölki ÚjHáz centrumban is
hallottak a család történetérõl ahol a vezetés úgy
döntött, hogy támogatja a családot és a komplett
fürdõszobájukra való burkolattal ajándékozzák meg
õket és emellett folyamatos kedvezményeket biztosítanak vásárlásaik során.
Nemrég az ÚjHáz centrum hálózat indított egy nyereményjátékot „ A Jól Szigetelt Otthon” címmel
melyben a fõnyeremény 2.000.000 Ft értékû ajándékutalvány amit hõszigetelésére lehet levásárolni.
Nagy meglepetésre a fõnyeremény kihúzásánál
Kiss Ibolya fiát Szabó Csabát húzták ki. A családban
nagy volt az öröm. A helyi ÚjHÁz centrumnál is
mert azon felül, hogy az országban több mint 80 telephely közül náluk nyerték meg a fõdíjat, úgy gondolják, hogy a
legjobb helyre került.
Csekényi Kristóf cégvezetõ így nyilatkozott a nyeremény átadás után „Mikor megtudtuk, hogy Ibolyáék nyerték meg a
fõnyereményt, a cég összes dolgozója úgy örült mintha saját maga nyerte volna meg a díjat. Úgy gondoljuk, hogy jobb
helyre nem is kerülhetett volna a fõdíj. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk az egész családnak”
Hallani lehet, hogy egy-egy nyeremény olyan családhoz kerül akinek igazán szüksége van rá de most térségünkben is
van erre példa. VAOL cikk a családról: https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/esely-ivan-robikanak-az-egeszseges-elethez-4306435/
Újház Centrum nyereményjáték oldala: https://szigeteldahazad.hu/
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok
95-ös benzin
98-as benzin is kapható!
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466
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FENYŐ TETŐFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47)

KEMÉNYFA DESZKA, PALLÓ
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
GYALULÁST, MÉRETRE
VÁGÁST VÁLLALUNK!

SZÉLDESZKA
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
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