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» K Ö Z É L E T

A képviselő-testület november-
ben és decemberben is ülésezett, 
egyebek mellett tárgyaltak a he-
lyijáratos autóbusz-közlekedés 
ellátásról, és az energiaválság-
ról szóló önkormányzatot érintő 
döntéseket is meghozták, erről 
külön cikkben számolunk be.
A 2022. november 23-i ülés ünne-
pi pillanatokkal kezdődött. Arany-
diplomája átvétele alkalmából 
az ötven éven át kifejtett magas 
színvonalú szakmai tevékenysé-
ge elismeréseként Fehér László 
polgármester az önkormányzat 
nevében emléklappal köszöntötte 
dr. Mesterházy Zsuzsanna házi-
orvost, aki bár nem városunkban 
praktizál, lelkiismeretesen és 
nagy szakértelemmel dolgozik a 
celldömölkiekért is háziorvosként.

Horváth Melinda, a Vas Megyei 
Kormányhivatal Celldömölki Já-
rási Hivatala vezetője és Fodorné 
Hervert Éva foglalkoztatási ügyin-
téző a járás foglalkoztatási helyze-
téről tartottak tájékoztatót, amiről 
következő lapszámunkban írunk.
Az önkormányzat látja el a fenntar-
tásában lévő gyermekintézmények, 
az óvoda és a bölcsőde, valamint 
az állami fenntartású iskolák gyer-
mekétkeztetését, és gondoskodik a 
vendégétkeztetésről is. Az élelmi-

szerárak drasztikus emelkedése mi-
att az ellátást végző két intézmény, 
a Celldömölki Városi Óvoda és a 
Népjóléti Szolgálat a térítési díjak 
emelésére kényszerülnek 2023. ja-
nuár 1-jétől. A bölcsődében az egész 
napos, négyszeri étkezés díja bruttó 
699 forint. Az óvodában az egész 
napos, háromszori étkezés 738 fo-
rint, az ebéd 429 forint, a tízórai és 
ebéd 583 forint, az ebéd és uzsonna 
584 forint. Az általános iskola alsó 
tagozatában az egész napos, három-
szori étkezés 817 forint, az ebéd 452 
forint, a tízórai és ebéd 634 forint, 
az ebéd és uzsonna 635 forint, az 
általános iskola felső tagozatában 
az egész napos, háromszori étkezés 
933 forint, az ebéd 495 forint, a tí-
zórai és ebéd 714 forint, az ebéd és 
uzsonna 715 forint, a gimnáziumi 
ebéd 611 forintba, a vendégétkezte-
tés 1500 forintba kerül majd.
Felülvizsgálták a helyi adókat is, 
az önkormányzat minimális eme-
lést fogadott el. A magánszemé-
lyek kommunális adója 2017 óta 
évi 7000 forint, ami a 8500 forint 
lesz adótárgyanként a jövő évtől, 
azonban a vonatkozó adókedvez-
mények megszűnnek. Az idegen-
forgalmi adó mértékét 500 forintról 
550 forintra emelték. Bevezették az 
építményadót, amely a vállalkozók 
tulajdonában lévő építményekre 
vonatkozik, és 200 négyzetméterig 
kell 200 forintot fizetni négyzetmé-
terenként. Ezzel a mértékkel nem 
sújtják jelentősen azokat a vállal-
kozásokat, akik iparűzési adót is 
fizetnek, viszont az addig adómen-
tes, vállalkozói tulajdonban lévő 
építmények (pl. lakások) után ma-
ximum 40 ezer forintot fizetnek. 
Felülvizsgálta a képviselő-testület a 
lakásbérleti díjakat és a temetői díja-
kat is, amelyekről szóló rendeletek a 
város honlapján megtalálhatóak.

Közterület-használati szerződést kö-
töttek a Delivery Solutions Kt.-vel 
EMAG-Easybox csomagküldő tele-
pítésére, amelyet a vállalkozás a Sági 
u. 1. számú épület mögött helyez el. 
Ezzel egyidőben a Packety Hunga-
ry Kft. is csomagküldő automatát 
helyez el a főtéri ábécé épületénél, 
így a magánterületeken lévő auto-
matákkal a csomagküldő automaták 
száma jelentősen megnövekedett vá-
rosunkban az utóbbi időben. 
A december 1-jén megtartott 
rendkívüli ülésen foglalkozott a 
városvezető grémium az autóbusz-
szal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásával. Korábban a közszolgál-
tatási ellátásra kiírt pályázatot ered-
ménytelennek minősítették, mivel 
az egyedüliként pályázó Volánbusz 
Zrt. által tett ajánlat a pályázatot 
kiíró önkormányzat rendelkezé-
sére álló anyagi fedezetének nem 
felelt meg, a jövő évre 48 millió 
forintos ajánlatot kapott az önkor-
mányzat. A polgármester további 
egyeztetéseket folytatott, aminek 
eredményeképpen született meg 
a rendkívüli ülésen a döntés, hogy 
a jelenlegi szolgáltató Kemenesal-
ja-Busz Kft.-vel a kiírás szerinti 
szolgáltatási feltételek szerint kötik 
meg a közszolgáltatási szerződést 
2023. június 30-ig, a félévre kb. 13 
millió forintot fizet az önkormány-
zat (pontos elszámolás negyedéven-
te lesz). Ebben az anyagi helyzetben 
az önkormányzat nem tudja felvál-
lalni, hogy a helyijárat ingyenes le-
gyen minden celldömölki lakosnak, 
ezért január 1-jétől a celldömölkiek-
nek, a vonaljegy bruttó 200 forint, a 
bérletjegy havi bruttó 3000 forint, a 
tanulók és a 65 év alatti nyugdíjasok 
havi bérletjegye bruttó 1500 forint-
ba kerül majd. 

»ÚK

Aranydiplomás köszöntés

Kurányi Tiborné november 22-én ün-
nepelte kilencvenedik születésnapját. A 
Népjóléti Szolgálat II. számú Idősek Ott-
honában lakó Marika nénit a szép jubile-

um alkalmából felkereste Farkas Gábor, 
a város jegyzője, aki Celldömölk Város 
Önkormányzatának nevében köszöntötte 
őt. Az ünnepeltet Nagy Zoltán igazgató, 
valamint Fiderné Szakál Éva részlegve-
zető is felköszöntötte. Szintén 90 éves 
lett Uránovics Béla, akit november 29-
én köszöntöttek jeles napja alkalmából. 
A Népjóléti Szolgálat I. számú Idősek 
Otthonában lakó Béla bácsit a város-
vezetők mellett köszöntötte még Nagy 
Zoltán igazgató, Tüzesné Kovács Katalin 
részlegvezető, dr. Nagy János, az intéz-
mény orvosa, valamint Németh Tibor, a 

KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtárá-
nak vezetője. A jókívánságokhoz szer-
kesztőségünk is csatlakozik, Isten éltesse 
erőben, egészségben mindkét ünnepeltet!                          

»Reiner Anita

90 évesek köszöntése
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A karácsonyra várakozó ünnepi 
időszak beköszöntével Celldömöl-
kön, valamint az alsósági és izsák-
fai városrészen is felgyúlt az első 
három gyertya lángja az adventi 
koszorúkon. A műsorral egybekö-
tött gyertyagyújtási programokra 
november 26-án, december 3-án, és 
december 10-én került sor mindhá-
rom helyszínen.
November 26-án kora délután először 
az izsákfai, majd az alsósági városré-
szen lobbant fel a települések adven-
ti koszorújának első gyertyalángja. 
Mindkét program keretében köszön-
tőt mondott Kovácsné Söptei Valéria, 
az Alsóság-Izsákfai Részönkormány-
zat vezetője, Orsos Zoltán katolikus 
plébános és Kerekes Csaba evan-
gélikus lelkész mondták el ünnepi 
gondolataikat, valamint szerepeltek 
a Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola növendékei, és a 
Celldömölki Városi Általános Iskola 
Alsósági Tagiskolájának diákjai.

Celldömölkön a Szentháromság té-
ren az „Adventi ünnepségek” négy 
hétvégés rendezvénysorozatát Fehér 
László polgármester nyitotta meg, aki 
köszöntőjében örömmel tájékoztatta 
a városlakókat, hogy a celldömölki 
vállalkozások, civil szervezetek, ma-
gánszemélyek összefogásának kö-
szönhetően egész decemberben lesz 
adventi díszkivilágítás a városköz-
pontban. Ünnepi beszédet mondott 
Ágh Péter államtitkár, országgyűlési 
képviselő, majd Németh Zoltán ka-
tolikus plébános, Rác Dénes evan-
gélikus és Major Lehel református 
lelkész ökumenikus igehirdetése után 
Németh Zoltán plébános megáldotta 
a város adventi koszorúját, melyen az 
első gyertyát Ágh Péter, Fehér László, 
valamint a három egyház képviselője 
gyújtotta meg. Az ezt követő ünne-
pi műsorban elsőként a Liszt Ferenc 
Vegyeskar szerepelt dalaival, majd 
a művelődési központ Senior Öröm-

tánc Csoportjának tagjai mutatták 
be néhány táncukat. Őket követték 
a Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola népiének szakos 
növendékei, majd az adventi rendez-
vény újdonságaként karácsonyi zsák-
bamacska játékra került sor. Este hat 
órától a Potyautasok zenekar zenélt, 
az ünnepkörhöz kapcsolódó köny-
nyűzenei slágerekkel örvendeztették 
meg a Szentháromság tér közönségét. 
Az idei évi gyertyagyújtási rendez-
vények programkínálata karácsonyi 
meglepetések vásárával is kiegészült, 
számos kereskedő kínálta portékáit. 
A két civil szerveződés, az Együtt 
Celldömölk Városért Egyesület és a 
Cselekvő Összefogással Celldömöl-
kért Egyesület tagjai forralt borral, 
teával, pogácsával, zsíros kenyérrel 
kínálták a térre kilátogatókat.
December 3-án is elsőként az izsák-
fai városrészen lobbant fel az adventi 
koszorú második gyertyalángja. Kö-
szöntőt mondott Horváth Tünde, az 
Alsóság - Izsákfai Részönkormány-
zat képviselője, az ünnepi műsor 
keretében közreműködtek a Városi 
Óvoda Alsósági Tagóvodájának óvo-
dásai, igét hirdetett Orsos Zoltán ka-
tolikus plébános és Kerekes Csaba 
evangélikus lelkész.  
Az izsákfai gyertyagyújtási rendez-
vény után az alsósági városrészen 
folytatódott az adventi várakozás, 
ahol köszöntőt mondott Hencz Kor-
nél alpolgármester, valamint Kere-
kes Csaba lelkész ünnepi gondolatai 

hangzottak el, és az alsósági óvo-
dások szerepeltek rövid műsorral. 
Mindkét helyszínen Fehér László 
polgármester is köszöntötte az egybe-
gyűlteket, a gyerekek nagy örömére 
pedig a Mikulás is megérkezett.
A celldömölki városközpontban zaj-
lott ünnepi program Fehér László 
polgármester köszöntőjével vette kez-
detét, akit Majthényi László, a Vas 
Megyei Közgyűlés elnöke követett, 
a közelgő ünnepre utaló gondolatok-
kal, szavaival előkészítve a remény 
gyertyájának meggyújtását. A beszéd 
elhangzása után ökumenikus igehir-
detést tartott Rác Dénes evangélikus 
lelkész, és Major Lehel református 
lelkész, majd a közgyűlési elnök és a 
két egyház képviselője meggyújtotta 
a második gyertyát a város adventi 
koszorúján.

Az ünnepi összeállítás műsoros ré-
szének első felében a Zenit Dance 
Stúdió gyermektáncosai, a művelő-
dési központ mazsorett és gyermek-
tánccsoportja szerepelt. A következő 
műsorszámban az idősebb korosz-
tály képviseltette magát, a Senior 
Örömtánc Csoport tagjai táncoltak. 
Őket követte a Tücsök Bábcsoport 
„Hóemberek” című táncos produkci-
ója, majd a Soltis Lajos Színház vi-
dám mikulásváró előadása hivatott 
a Szentháromság térre csalogatni a 
Mikulást, aki meg is érkezett a ki-
csik nagy örömére. A program még 
ezután is a gyerekeknek kedvezett. 
H. Szabó Andrea kedves hangulatú 
énekes-zenés műsorának dalai a kö-
zelgő karácsony jegyében  hangzot-
tak el. A második gyertyagyújtási 
rendezvény december 6-a küszö-
bén Mikulás-partyval végződött, 
a szabadtéri disco kedvelői este 11 
óráig szórakozhattak a DJ. Zsola 
által sziolgáltatott zenék  mellett. A 
programokat ezúttal is karácsonyi 
meglepetések vására színesítette, a 
CSÖCE, valamint az ECVE tagjai 
pedig ünnepi kínálóval várták a térre 
kilátogatókat...

Adventi ünnepségek három helyszínen
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A harmadik adventi hétvége gyer-
tyagyújtási rendezvénye ezúttal is 
az izsákfai városrészen kezdődött, 
melynek a katolikus templom adott 
helyet. Ezután az alsósági városré-
szen lobbant fel az adventi koszorú 
harmadik gyertyalángja ünnepi mű-
sor kíséretében, melyre az evangéli-
kus templomban került sor. Mindkét 
helyszínen Fehér László polgármes-
ter köszöntötte az egybegyűlteket, 
ünnepi beszédet mondott dr. Kovács 
Zoltán alpolgármester. Az egyházak 

képviselői Orsos Zoltán katolikus 
plébános és Kerekes Csaba evangéli-
kus lelkész igehirdetése mellett még 
a szereplők műsora is hozzájárult az 
adventi várakozás meghittségéhez. 
A programban közreműködött a  Sa-
varia Rézfúvós Együttes, valamint a 
Celldömölki Városi Általános Iskola 
Alsósági Tagiskolájának énekkara és 
diákjai. 
A celldömölki gyertyagyújtási ün-
nepség szabadtéri lebonyolítását 
meghiúsította az időjárás, ezért a 

program beszorult a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár 
falai közé. Itt a köszöntő ünnepi be-
szédet Söptei Józsefné alpolgármes-
tertől hallhatták az egybegyűltek, 
majd Mikulyák László katolikus 
plébános és Major Lehel református 
lelkész ökumenikus igehirdetését 
követően Fehér László polgármester, 
Söptei Józsefné alpolgármester és a 
két egyház képviselője lángra lob-
bantotta a harmadik adventi hétvége 
örömöt jelképező gyertyáját. 
Az ünnepi műsor-összeállítás első 
fellépője a Kenyeri Rábamenti Cite-
razenekar volt, akik gyermektagok-
kal kiegészülve hozták el karácsonyi 
dalcsokrukat. Őket követte a Celldö-
mölki Városi Általános Iskola diák-
jainak műsora, majd lebonyolításra 
került a Karácsonyi zsákbamacska 
nevű kvízjáték. A művelődési köz-
pont Szenior Örömtánc Csoportjá-
nak tánca után a Savaria Rézfúvós 
Együttes mutatta be „Népek karácso-
nya” című műsorát, melyben a világ 
különböző részeinek hagyományos 
karácsonyi dallamait varázsolták a 
művelődési központ előcsarnokába. 
Ez a vidám hangulatú összeállítás 
megalapozta a harmadik adventi 
hétvége ünnepi délutánjának zárá-
saként fellépő Peller Anna énekes 
műsorát, aki szintén jól ismert és 
közkedvelt slágerekkel szórakoztat-
ta közönségét.

»Reiner Anita

Adventi ünnepségek három helyszínen

Járási Közbiztonsági Egyeztető 
Fórumot szervezett a Celldömölki 
Rendőrkapitányság. A tanácsko-
zásra a Városházán  került sor, no-
vember 24-én.
A rendőrkapitányság vezetőinek, 
a járás polgármestereinek, a köz-
biztonság fenntartásában érintett 
szervezeteknek, a tankerület és ok-
tatási intézmények vezetőinek rész-
vételével zajlott fórum nyitányaként 
Dr. Nagy Ákos alezredes, a helyi ren-
dőrkapitányság vezetője tájékoztatta 
a megjelenteket, hogy a Celldömöl-
ki Rendőrkapitányság változtatott a 
közterületi  jelenléti koncepción. 
Az előző évekhez viszonyítva ma-
gasabb óraszámban működtetik a 
sebességmérő eszközt a balesetek 
számának visszaszorítása érdeké-
ben, hiszen az elsődleges balese-
ti ok még mindig a sebesség nem 
megfelelő megválasztása. A bűnügyi 

területet elemezve a rendőrkapitány 
elmondta, hogy a bűnözés dinami-
kája, struktúrája is megváltozott. A 
körzet biztonságos, kevés az erő-
szakos bűncselekmények száma, vi-
szont sajnálatos módon növekszik a 
telefonos, internetes csalások száma, 
elsősorban az idősebb korú lakosok  
kárára  elkövetve.
Celldömölk város területén a ka-
merarendszer bővítése megtörtént, 
hatékonyan és a jogszabályokban 
rögzítetteknek megfelelően műkö-
dik. A kamerarendszer által rögzített 
felvételek több esetben nyújtottak 
segítséget szabálysértést, vagy ép-
pen bűncselekményt elkövető sze-
mély azonosításához. Dr. Nagy 
Ákos arról is tájékoztatta a jelen-
levőket, hogy az év végi ünnepek 
közeledtével a közterületi jelenlétet 
megnövelték, a bűnügyi állomány is 
lát el közterületi szolgálatot.

A fórum keretében közvetlen infor-
mációcserére is lehetősége nyílt a 
résztvevőknek, mellyel tovább erősí-
tették az eddig is sikeres együttmű-
ködés vonalát. »Reiner Anita

Közbiztonsági Egyeztető Fórum
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Az egészséges életmódot hirdetve 
szerveztek egészségnevelési hetet 
a Celldömölki Városi Általános 
Iskolában. Az alsó tagozatosok 
egy héten keresztül vehettek részt 
különböző foglalkozásokon, a fel-
sősöknek pedig november 22-én 
szerveztek átfogó ismeretterjesztő 
napot, melyek által megismerked-
hettek a megfelelő életformához ve-
zető lehetőségekkel.

„Az életmód fantasztikus fegy-
ver.”-szól az ismert idézet. Valóban 
nagyon fontos az egészség elérésé-
hez az, hogy megfelelő életmódot 
folytassunk. Ezt pedig már idejében 
meg kell ismertetni a gyermekekkel, 
hiszen a korán elültetett magok ké-
sőbb még inkább gyarapodhatnak, 
és könnyebben követhetik ezt az utat 
majd felnőtt korukban is. A Celldö-

mölki Városi Általános Iskola vezeté-
se, illetve pedagógusai is kiemelkedő 
jelentőségűnek tartják ezt, így évről 
évre szerveznek egészségnevelési na-
pot, valamint hetet tanulóik számára. 
Ez alkalommal november utolsó előtti 
hetére esett a programsorozat. E hónap 
alapvető fontosságúnak mondható, 
hiszen több, az egészséggel kapcsola-
tos világnap is erre az időszakra esik, 
de talán a legjelentősebbnek mondha-
tó az, hogy egész novembert a fogá-
szat hónapjának tartják. Az iskola ez 
alkalommal más-más foglalkozáso-
kat szervezett az alsós, illetve felsős 
tanulóknak. A kisebbek projekthéten 
vehettek részt, így a mindennapjaikba 
csempésztek olyan tevékenységeket, 
melyekkel az egészségtudatosságot 
hirdették. Zenés-táncos sportdélutá-
non vehettek részt, plakátokat ké-
szíthettek a fittség jegyében, illetve 
osztályaik körében PET palackokból 
alkothattak figurákat. Az általános 
iskola felső tagozatos diákjai számá-
ra november 22-én szervezték meg 
az egészségnevelési napot, melynek 
keretében változatos programokon 
vehettek részt. Az előadások sorát az 
iskolai, illetve külsős szakemberek 
tolmácsolásában hallgathatták meg. 
Ezek keretein belül többek között a 
Népjóléti Szolgálat, a rendőrség, va-

lamint az iskola pszichológusa adott 
tájékoztatót a diákok részére olyan 
fontos, és aktuális témákról, mint a 
lelki egészség, káros szenvedélyek, az 
internet használat veszélyei, szenve-
délybetegségek, és elsősegélynyújtási 
ismeretek. Az egészséges táplálkozás 
jegyében, -bemutatva, hogy az így 
összeállított étrend is lehet változatos 
és ízletes- finom falatok is készültek 
a diákok kezei által. A megfelelő élet-
mód fenntartásához természetesen 
nélkülözhetetlen a mozgás, melyhez 
hozzájárultak a nap folyamán felvo-
nultatott egészségfejlesztő játékok is. 
A gyermekek a nap, illetve hét zá-
rultával hasznos, a mindennapjaikat 
megkönnyítő információk birtokában 
térhettek haza az iskolából, melyet a 
remények szerint a jövőben figyelem-
be vesznek annak érdekében, hogy 
egészséges fiatalok, majd később fel-
nőttek válhassanak belőlük. 

»Novák Fanni

E G É S Z S É G «

Egészségnevelési projekthét a városi iskolában

Az egészséges életmód népszerű-
sítése céljából szervezett egészség-
napot a Cselekvő Összefogással 
Celldömölkért Egyesület. Ez alka-
lommal Alsóságon várták az érdek-
lődőket előadásokkal, és gyakorlati 
jó tanácsokkal december 2-án.
Az őszi, valamint téli időszakban 
számtalan olyan világnap kapott he-
lyet, melyet az egészséges életmód-
hoz, illetve annak fenntartásához 
köthetünk. Novemberben például egy 
egész hónapot szenteltek a fogászat-
nak, illetve a rendszeres fogápolás fon-
tosságának. Ebben az időszakban még 
nagyobb szerepet kap az egészséges 
életmód, hiszen számtalan vírusnak, 
baktériumnak van kitéve szerveze-
tünk. Ezeket pedig többek között a 
megfelelő táplálkozással, vitaminok 
bevitelével, valamint testmozgással 
sikeresen el tudjuk kerülni. A celldö-
mölki után pár héttel Alsóságon szer-
vezett egészségnapot a fent említett 
célokkal a Cselekvő Összefogással 

Celldömölkért Egyesület. A helyszínt 
ez alkalommal a Népjóléti Szolgálat 
Idősek Klubja biztosította a település-
részen. A cél ezzel az eseménnyel is 
az egészséges életmód népszerűsítése 
volt, ennek fenntartására buzdítva a 
hallgatóságot. A program kezdetén 
Fehér László az egyesület vezetője 
köszöntőjében kiemelte, hogy egész-
ségünk talán a legfontosabb dolog-
nak mutatkozik életünkben, melynek 
megőrzésére kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk. Tulok Gabriella egye-
sületi elnök köszöntője után Dr. Bo-

rovszky Tamás főorvos, háziorvos 
szakmai előadást tartott, melynek 
keretében szóba került többek között 
a népbetegségnek tartott elhízás és 
magasvérnyomás. Ezek után doppler 
vizsgálatot, azaz véráramlásmérést 
végeztek asszisztenseivel. Ezen kí-
vül lehetőség volt Dr. Kovács Zoltán 
ügyeletvezető orvos és munkatársai 
közreműködésével vércukorszint-, és 
vérnyomásmérésre is. Sipos Eszter 
gyógytornász gyakorlati tanácsokkal 
látta el a megjelenteket, mely során 
bemutatta a vénás-és tartásjavító tor-
na alapjait, amivel testünk rendezett 
állapotához tudunk hozzájárulni. Az 
egyesület tagjai az előadások és mé-
rések után egészséges ételkínálattal, 
zöldségekkel, valamint mártogató-
sokkal várták a vendégeket, hangsú-
lyozva, hogy egy egészséges étrend is 
lehet változatos, így ennek során sem 
kell megvonnunk magunktól a ízletes 
ételeket. Az Idősek Klubja dolgozói 
pedig teával kínálták a megjelenteket 
a program ideje alatt. 

»Novák Fanni

Az egészség jegyében gyűltek össze



Új Kemenesalja »   2022. 12. 15.

7

» A K T U Á L I S

Kétnapos celldömölki vizitációt tar-
tott dr. Székely János megyéspüspök, 
december elsején és másodikán. Útja 
során misézett, felkereste az egyházi 
iskolát, és a városvezetésnél is tett egy 
rövid látogatást.

Dr. Székely János megyéspüspök láto-
gatásának első napján közös fórumra 
és beszélgetésre invitálta a celli egyház-
község tagjait és híveit a kolostor épü-
letébe, másnap kora reggel pedig a 

hajnali misét celebrálta.  Celldömölkön 
tett látogatásának programjai között 
szerepelt a városvezetés tagjaival való 
találkozás, melynek keretében Németh 
Zoltán plébánossal együtt a Városhá-
zán fogadta Fehér László polgármes-

ter. A megbeszélésen részt vett Söptei 
Józsefné, Dr. Kovács Zoltán, és Hencz 
Kornél alpolgármesterek, Farkas Gábor 
jegyző, Karádi Mihály bizottsági elnök 
és Mesterházyné Kovács Lilla pénzügyi 

irodavezető, a Szent Benedek Katolikus 
Általános Iskola Szülői Munkaközös-
ségének elnöke is. Az egyházi elöljáró 
látogatásának célja volt, tájékozódni a 
város életéről, intézménystruktúrájáról, 
tervekről, nehézségekről, az aktuális me-
nekülthelyzetről. A beszélgetés kezdetén 
a püspök felidézte első celldömölki láto-
gatását, az akkor átélt szíves fogadtatást, 
és az azóta is folyamatosan tapasztalt 
nyitottságot, valamint együttműködést a 
város részéről. Fehér László polgármes-
ter a város oktatási intézményhálózatáról 
tájékoztatta a vendéget, Söptei Józsefné 
alpolgármester pedig az idősgondozás 
helyzetének megoldatlanságáról be-
szélt, kiemelve a várólisták hosszát, az 
idősotthonokba való bekerülési nehéz-
séget. A probléma orvoslására az egy-
házzal történő összefogás lehetőségét is 
megemlítette, melyet dr. Székely János 
is üdvözölt. A további beszélgetés során 
több témát is érintettek a résztvevők. A 
megyépüspök útja során néhány beteget 
is felkeresett, és látogatást tett a Szent 
Benedek Katolikus Általános Iskolában.

»Reiner Anita

Városunkban járt a megyéspüspök

Két pályázattal eredményesen meg-
oldhatja az önkormányzat a fenntar-
tásában lévő épületek nagy részének 
energiagondjait: megújuló energia-
források bevezetésére, az épületek 
energetikai célú fejlesztésére adnak 
be pályázatokat.
Ez év januárjában négy épületre – 
Városháza, Kemenes Vulkán Park 
és a Népjóléti Szolgálat két épülete 
– adott be az önkormányzat pályáza-
tot, amely a Magyar Államkincstár 
kiértesítése szerint közel 174 mil-
lió forint támogatásban részesült. A 
projekt során napelem-rendszerek 
kiépítése valósul meg az épületeken, 
valamint a Népjóléti Szolgálat épüle-
teiben hőszivattyút is létesítenek, így 
az energiafelhasználása jelentősen át-
alakul, a vásárolt energia mennyisége 
csökkenthető lesz. Erre a fejlesztésre 
a TOP Plusz 2.1.1-21 pályázati konst-
rukció keretében lesz lehetőség.
Európai uniós pályázati kiírásra ad be 
az önkormányzat egy másik pályá-
zatot is, amely a Vulkán Gyógy- és 
Élményfürdő energetikai célú fejlesz-
tését, korszerűsítését célozza meg. Az 
önkormányzat képviselő-testülete és 
szakbizottságai többször egyeztettek a 
fejlesztésről, majd a 2022. december 
1-jei rendkívüli képviselő-testületi ülé-
sen hoztak döntést.

Több változat közül választottak, me-
lyeket az önkormányzati hivatal műsza-
ki irodája a Vas Megyei Önkormányzat 
Oregon Mérnöki Iroda Kft.-vel közösen 
készítette elő, így a pályázatot a megyei 
önkormányzattal együtt konzorciu-
mi formában adják be. Több szakértőt 
meghallgattak az ügyben, hogy felelős 
döntést tudjanak hozni. A verziók kö-
zött az elsődleges különbség az volt, 
hogy a fürdő energiaellátásának biztosí-
tására 1250 méterre vagy 2500 méterre 
fúrjanak le meleg vizes kutat létesítve. 
A Vulkán fürdő esetében már van két 
1250 méteres kút, a harmadik fúrása 
is 45-50 Celsius-fok körüli hőmérsék-
let lenne, így több napelem telepíté-
sével számoltak. A másik lehetőség, a 
2000-2500 méter mélységű, ugyanak-
kor jóval magasabb hőfokú kút fúrása 
nagyobb kockázattal jár: találnak-e 
az adott vízadó rétegben megfelelő 
mennyiségű vizet, és a kút fúrása is je-
lentősen többe kerül. A szakértők vé-
leménye alapján a képviselő-testület a 
drágább, de mélyebb kút fúrása mellett 
tette le a voksot. Az első információk 
szerint maximálisan egymilliárd forint 
összegre lehetett pályáznia Celldö-
mölknek, de egyetértve Söptei Józsefné 
alpolgármester javaslatával, 200 millió 
forintos növekményért fordultak a Vas 
Megyei Közgyűléshez, mely grémium 

a kérést továbbította az irányítóhatóság 
felé. Fehér László polgármester a me-
gyei közgyűlés és a bizottság tagjaként 
vett részt december 9-én az európai uni-
ós pályázatokkal foglalkozó döntés-elő-
készítő bizottság ülésén, ahol Majthényi 
László közgyűlési elnök tájékoztatta az 
örömteli hírről, hogy egymilliárd forint 
helyett egymilliárd kétszázmillió forint-
ra adhatja be az önkormányzat a fürdő 
energetikai fejlesztésére pályázatot.
Celldömölk egyelőre jól szerepel az új 
európai uniós ciklus TOP+ pályázatain, 
amennyiben Magyarország a tárgya-
lásokon eléri, hogy megkapja az uniós 
forrásokat, akkor ezek megvalósulhat-
nak. Hét pályázatot adott be eddig az 
önkormányzat a TOP+ konstrukciókra, 
amelyekből kettő esetében támogatási 
szerződést lehet kötni: az alsósági óvoda 
350 millió forintos fejlesztésére és a fent 
már említett 174 millió forintos energe-
tikai célú épületfejlesztésekre. További 
négy pályázat esetében pozitív hírek 
érkeztek, így a celldömölki konyha fej-
lesztésére, a Szomraky utca fejlesz-
tésére, a Vulkán fürdő turisztikai célú 
fejlesztésére és az iparterület további 
fejlesztésére vonatkozó pályázatoknál. 
A város köztereinek, közösségi célú 
tereinek fejlesztésére beadott pályázat 
esetében egyelőre nincsenek jó hírek, de 
a városvezetés mindent megtesz azért, 
hogy a bírálat során plusz pontokkal is-
merjék el a pályázatot.                     »ÚK

Energetikai célú fejlesztések
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Különleges irodalmi utazásra hívta 
közönségét a Soltis Lajos Színház, 
november 22-én este. Ezúttal a Sepsi-
szentgyörgyről érkezett Osonó Szín-
házműhely hozta el Celldömölkre 
„ Nem vagyok, csak mások látnak” 
című produkcióját.
József Attila költészetét mindnyájan 
ismerjük. Lehet szeretni vagy nem sze-
retni a proletárköltő verseit. Tény, hogy 
az Osonó Színházműhely közel egyórás 
verses monodrámája még emberköze-
libbé tette a résztvevők számára József 
Attila sokak számára megosztó szemé-
lyiségét, és líraiságát. Mucha Oszkár szí-
nész zseniális előadásában a költő versei 
mellett elhangzottak részletek az általa 
írt önéletrajzból illetve a Szabad ötletek 

jegyzékéből is. Az előadás célja volt, 
hogy a közönség soraiban ülők együtt 
fedezzék fel újra József Attila sokatmon-
dó költeményeit, a szövegeiből áramló 
érzésvilágot, gondolatait, amelyek lehe-
tőséget kínálnak az önmagunkkal való 
találkozásra is.A megelevenedett szöve-
gek nem csak lírai alkotások, hanem a 
jelen időben újjászülető gondolatokként 
is szolgáltak. A színházműhely-vezető 
Fazekas Mihály rendezésében színre 
vitt monodráma egy József Attilával 
való személyes találkozásra szóló közös 
kísérlet is volt, melyben – mint a darab 
ígérte: engedhetünk a színház varázsá-
nak és hagyhatjuk, hogy a megteremtett 
igazság által születhessen meg bennünk 
a pillanat, és József Attila hatása lel-

künkre. Az Osonó Színházműhely a kö-
vetkező felütéssel kínálta monodrámáját 
a közönségnek: „Felejtsünk el minden 
ismert sort és szót, hogy közösen fedez-
hessük fel újra, vajon mi járhatott József 
Attila fejében, amikor tollat ragadott. 
Vajon hogyan rezdült a lelke? Miért ala-
kult a sorsa úgy, ahogy alakult? És sorsa 
befejeztével az út végére ért? Vagy még 
mindig halad valahonnan valahová?”
Az előadást rögtön követő közönség-
találkozó mindezek megtárgyalására, 
az elhangzottak kiértékelésére, együtt-
gondolkodásra, és továbbgondolásra is 
lehetőséget nyújtott, mely által minden 
résztvevő még jobban befogadhatta szí-
vébe József Attila lelkének rezdüléseit, 
és talán sokunk aktuális lelkiállapotát is 
tükröző, kifejező sorait.    
 »Reiner Anita

A több, mint három évtizedes hagyo-
mánynak megfelelően idén is meg-
rendezte népdaléneklési versenyét a 
Celldömölki Ádám Jenő Alapfokú 
Művészeti Iskola. A névadó tisztele-
tére zajlott megmérettetés december 
9-én zajlott az intézményben.
A zeneiskolában összegyűlt népda-
losokat és kísérőiket Bejczi Károly 
igazgató köszöntötte, aki elmondta, 
hogy már az 1989/90-es tanévtől ren-
dezik meg az Ádám Jenő Népdalének-
lési Versenyt. 2019 -ig ez folyamatos 
is volt, akkor azonban két év covid 
kényszerszünet következett be a nagy 
hagyományú verseny életében. A kö-
szöntő után az igazgató bemutatta a 
zsűri tagjait: Tanai Erzsébet népdalé-
nekes, népzene oktató, a Népművészet 
Ifjú Mestere, a Vasi Népdalstúdió ve-
zetője, valamint Pintér Anikó népda-
lénekes, népzenetanár személyében. 
A verseny megkezdése előtt Tanai 
Erzsébet ismertette Ádám Jenő élet-

útját, és elmesélte néhány személyes 
élményét, mely a kitűnő zeneszerző, 
kóruskarnagy, zenepedagógushoz köti, 
aki nem mellesleg népdalgyűjtő is volt. 
Kidolgozta a Kodály-módszer néven 
elterjedt ének-zene oktatás alapjait 
jelentő pedagógiai művet. Fáradha-
tatlan pedagógus és népművelő volt, 
aki nyugdíjazása után is számos hívet 
szerzett a magyar muzsikának. Mielőtt 
az ifjú versenyzők zsűri elé álltak pro-
dukciójukkal, Tanai Erzsébet a követ-
kező szavakkal bíztatta őket: „azt az 

örömöt közvetítsétek a közönség felé, 
ami a lelketeket átjárja egy-egy nép-
dal eléneklése közben!” A versenyre 
jelentkezett általános és középiskolás 
korosztály tagjai egyéni és csoportos 
produkciókkal álltak zsűri elé, és mu-
tattak be gyöngyszemeket a magyar 
népdalvilág gazdag kincsestárából. A 
huszonkét műsorszám meghallgatá-
sa után a kéttagú zsűri kiemelt arany, 
arany, ezüst és bronzminősítéseket 
osztott ki a résztvevő diákoknak.

»Reiner Anita

Népdaléneklési verseny a névadó tiszteletére

„Nem vagyok, csak mások látnak”

Az ünnep jegyében gyűltek össze 
kicsik és nagyok a Kemenes Vul-
kán Parkban december 10-én. A 
résztvevők kreatív módon készül-
hettek a közelgő ünnepre, családias 
légkörben.
„Szép tündérország támad föl szívem-
ben, ilyenkor decemberben…” - Juhász 
Gyula sorai mindenkinek ismerősen 
csenghetnek, hiszen meghatározó idé-
zetként jelenik meg évről - évre az ün-
nephez közeli eseményeken. Ebben az 

időszakban mindenki igyekszik egy 
kicsit közelebb érezni magát embertár-
saihoz és sajátjának tudni a karácsonyi 
csodát és hangulatot. December 10-én 
a Kemenes Vulkán Park munkatársai 
invitálták meg az érdeklődőket egy kre-
atív karácsonyi készülődésre, melynek 
központi motívumai a fenyőfák, csil-
lagok és hóemberek voltak. Ezek köré 
szervezték az alkalmat, melynek kere-
tében többféle anyaggal is dolgozhat-
tak a kilátogatók. Készíthettek többek 

között papír felhasználásával karácso-
nyi üdvözlőlapokat, fából füzéreket és 
angyalkákat, valamint zseníliát is hasz-
nálhattak díszeik elkészítéséhez. Ezen 
kívül méhviaszból gyertyák készültek, 
melyek méltó díszei lehetnek az ünnepi 
asztalnak. A Vulkánpark munkatársai 
továbbra is várják az érdeklődőket, 
akár az ünnepi készülődésből kisza-
kadva egy kis időre, vagy pedig a két 
ünnep közötti kikapcsolódásra, hiszen 
az intézmény tökéletes programot 
biztosít a családok számára ebben az 
időszakban is. »Novák Fanni

Kreatív karácsonyvárás a Vulkánparkban
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Idén is szerveztek karácsonyváró 
ünnepséget az izsákfai városrészen. 
Az itt élő időseket sokszínű ünnepi 
programok várták a faluházban de-
cember 9-én.
A karácsonyt megelőző adventi idő-
szak a várakozás és öröm jegyében 
telik, mellyel lelkünket az igazi ün-
nepre készítjük fel. Ezekben a napok-
ban számtalan programot szerveznek 
városunkban a különféle intézmé-
nyek, ahol a résztvevőknek meghitt 
pillanatokat és érzéseket kívánnak 
átadni. December 9-én ezt az öröm-
teli hangulatot szerették volna köz-
vetíteni az Izsákfán élő nyugdíjasok 

felé is, akik számára már egy hagyo-
mányt folytatva szervezték meg az 
idősek karácsonyát. Az izsákfai fa-
luházban megtartott esemény Cell-
dömölk Város Önkormányzata, az 
Alsóság-Izsákfai Részönkormányzat, 
valamint a Kemenesaljai Művelődési 
Központ és Könyvtár együttműködé-
sében valósult meg ez alkalommal is. 
A rendezvény kezdetén Fehér László 
polgármester köszöntötte a település-
rész szépkorú lakóit, illetve megosz-
totta velük ünnepi gondolatait. Ezt 
követően Kovácsné Söptei Valéria ré-
szönkormányzat-vezető mondott ün-
nepi köszöntőt. A történelmi egyházak 

képviseletében jelen volt a programon 
Kerekes Csaba evangélikus, valamint 
Major Lehel református lelkész, akik 
karácsonyi üzenetet hirdettek a meg-
jelentek számára. Az ünnepi hangu-
latot a Celldömölki Városi Általános 
Iskola Alsósági Tagiskolájának diákjai 
tették még fényesebbé, akik egy igazi, 
fehér karácsonyt idéztek meg a szín-
padon műsorukkal. Az este folyamán 
a szervezők vacsorával kedveskedtek 
a résztvevőknek, melyhez a jó hangu-
latot Szórádi Szabolcs zenés műsora 
szolgáltatta. December 16-án 16 órai 
kezdettel az alsósági városrészen kerül 
sor az ünnepváró idősek karácsonyára, 
ahol szintén az alsósági tagiskola diák-
jai működnek közre.        »Novák Fanni

Karácsonyvárás Izsákfán

Utolsó állomásához érkezett a több 
rendezvényből álló Jónás Márton 
Szabadegyetem. A Kemenesaljai Ba-
ráti Kör szervezésében megvalósí-
tott programsorozat záró előadását 
november 25-én hallgathatták meg 
az érdeklődők a Celldömölki Ber-
zsenyi Dániel Gimnáziumban.
A Kemenesaljai Baráti Kör a Honis-
mereti Munkaközösség, valamint a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár közreműködésével indította 
útjára korábban előadás-sorozatát, 
melynek célja volt, hogy a résztve-
vők megismerkedhessenek Celldö-
mölk, illetve Kemenesalja múltjával 
és jelenével egyaránt. A Jónás Márton 
Szabadegyetem néven zajlott prog-
ram névadója tanár és tankönyvíró 
volt, aki 1949-ben került városunkba 
oktatóként az akkori Állami Gimná-
ziumba. Abszolút tekintélynek szá-
mított mind a diákok, mind kollégái 

szemében. A nevével fémjelzett előa-
dás-sorozat több eseményt ölelt fel. A 
szervezők ezek során a nyolcszáz éves 
múltra is visszatekintettek, hiszen te-
lepülésünket akkor említették először 
írásos formában. A fejlődéstörténetet 
is bemutatták egy kiállítással egybe-
kötve, melynek során a legfontosabb 
mérföldköveket emelték ki Celldö-
mölk történelméből. A programsoro-
zat folyamán a vasút megjelenésének 
150. évfordulója alkalmából is szer-
veződött előadás, hiszen kiemelkedő 
jelentősége volt a város életében töb-
bek között az iparosítás elindításában 
és munkahelyek teremtésében. Heté-
nyi József helytörténész jóvoltából 
egy képeslap gyűjteményt tekinthet-
tek meg az érdeklődők, és képzelet-
beli kirándulást tehettek a város főbb 
épületeihez. A programok során nem-
csak a múltidézés, de a szemléletfor-
málás is kiemelésre került, így kapott 

helyet Horváth István korábbi kenyeri 
plébános életének bemutatása is a sor-
ban. Személyén keresztül bebizonyít-
va, hogy a helytörténeti munka óriási 
jelentőséggel bír a közösségek életé-
ben, és lehetséges nagyot álmodni egy 
kisebb településről származva is. A 
szabadegyetem utolsó alkalmán Cell-
dömölk földrajzi, természeti adottsá-
gairól, valamint értékeiről hallhattak 
a megjelentek Dr. Lenner Tibor egye-
temi docens, tanszékvezető, a Berzse-
nyi Dániel Pedagógusképző Központ 
igazgatója tolmácsolásában. A megje-
lentek ezzel együtt már egy teljes és 
átfogó képet kaphattak Celldömölk és 
Kemenesalja 
történetéről 
több prezen-
táló szemszö-
géből is.

»Novák Fanni

Lezajlott a Jónás Márton Szabadegyetem utolsó előadása

Egyik Kedves Olvasónk egy írását 
juttatta el szerkesztőségünkbe. Nem 
is lehetne aktuálisabb máskor, mint 
most a közelgő karácsony küszöbén...
Valahogy mindig is hittem a csodában. 
Gyermeki lelkem hitte, hogy eljön a kis 
Jézus. Szegényes otthonunk megtölti 
fénnyel, s égig érő fenyőfát hoz. Ezer-
nyi ajándék lepi el a csöppnyi szobát, s 
mi tátott szájjal, áhitattal bámuljuk a fát.
- Na, látjátok?!  - Én megmondtam! 
- Én tudtam! - Csak hinni kell benne, 
hinni és megtörténik.
Hét kis szempár figyeli a csodát. Ez 
a hét szempár most a legragyogóbb a 

világon. Fényesebb az ünnepnél, csil-
logóbb a fánál. Meleg van, fogjuk egy-
más kezét. A mama sütött kalácsot és az 
asztal roskadozik. Csak a Feri mindig 
piszkál, grimaszol és gonoszul nevet. 
De anyu jön és rendre inti: Viselkedj 
és moss kezet! Én pedig hozzá bújok, 
közelsége megnyugtat. Ölében tartja az 
öcsémet, kicsi még, gőgicsél. A húgaim 
csendben játszanak, aztán hangosan ne-
vetnek. Még mondani akarok valamit 
nekik, de hirtelen hideg levegő vágódik 
az arcomba. Megmozdulok. Kinyitom 
a szemem. Azt hiszem, elaludtam egy 
kicsit. Kisfiam robog be, az ajtót szé-
lesre tárja. Keze, lába jéghideg, arca 
kipirult a játék hevében. - Anya, anya 

hóembert építettünk, gyere nézd meg! 
Hat évének minden bölcsességével a 
hóemberépítésről szónokol. Nézem az 
arcát, az egész világ benne van. Most 
az álomra gondolok. A torkom elszo-
rult, még mondani akartam valamit. 
Csak annyit, hogy hinni kell! Érdemes 
volt hinni, mert bár az álom elmúlt, de 
melegét itt hagyta a szívem körül. Ez 
segít átvészelni a telet és a szürkeséget.  
S ma már nem sírok. Ajkamon szelíd 
mosoly. Ha látsz, igen.. én vagyok! 
Igen... mi vagyunk, mi heten. Mi még 
halljuk a csengettyűszót, abban benne 
vannak a gyermeki álmok, imák és az 
anyák mosolya.  Az pedig örökre szól.

»Komlósi Erika

A csoda
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Az év vége felé közeledve érdemes 
szót ejteni régi népszokásainkról. 
Ez az időszak kifejezetten gazdag 
különböző néphagyományokban: a 
december 13-i Luca naphoz és kará-
csonyhoz is számos tradíció fűződik.
A Luca-napi mondókákat már óvo-
dás korunktól ismerjük: „Luca, Luca, 
kitty-kotty/ tojjanak a tiktyok!” Ezzel 
és hasonló dalokkal keltek útra Luca 
napjának hajnalán a fiatal fiúk, legé-
nyek némi szalmával, majd a házak 
előtt rátérdelve kotyoltak, lucáztak. A 
ház gazdájának kívánták, hogy a jövő 
évben több tojása, több csirkéje, hosz-
szabb kolbásza és nagyobb szalonnája 
legyen. Bőséget és egészséget kíván-
tak, ezért némi gyümölcsöt, ajándékot 
vártak. Luca napja a nők számára do-
logtiltó nap volt. Ahogyan Szabó T. 
Anna Lucázás című versében is olvas-
hatjuk: "Luca napján nincsen munka, 
dolgoztatok eleget! Ne mossatok, ne 
fonjatok, ne süssetek kenyeret!"
Nem volt szabad ezeket a munkákat 
végezni a háztartásban, sem a szom-

szédba menni, vagy bármit is kölcsön 
adni. Aki ezeket megszegte, azt a go-
nosz Luca megbüntette: fájdalommal, 
a kenyér kővé változtatásával, vagy 
a tyúkok fenekének bevarrásával. Az 
egyik legérdekesebb szokás, hogy 
ezen a napon kell elkezdeni Luca szé-
kének a készítését. Sokan vagyunk, 
akik élőben még nem láttunk ilyent, 
csak képen. Sajnos rohanós vilá-
gunkban manapság már nem él ez a 
hagyomány. Kilenc különböző faféle 
szükséges hozzá, és minden nap kell 
rajta dolgozni, hogy karácsonyra el-
készüljön. Úgy tartották, hogy a kará-
csonyi éjféli misén erre kell felállni, 
és a fejükön lévő szarvról meg lehet 
ismerni, kik a falu boszorkányai. Ez-
után haza kell sietni, majd a széket a 
tűzbe dobni. Többek között ez is az 
oka, hogy kifejezetten ritka tárgyról 
van szó. 
A betlehemezés is egy elterjedt szokás 
volt, amit a fiatal fiúk, legények éltet-
tek. Többen összeálltak egy dramati-
zált játék erejéig: betanulták a darabot, 

készültek rá. Jézus születésének törté-
netét adták elő. A legfontosabb kellék 
a jászol és a templom alakú betlehem 
voltak. Tájegységenként eltérő lehetett 
ennek a módja, de a Dunántúlon három 
pásztor és egy angyal voltak a szerep-
lők. A jelenet után jött az ének, amiben 
adományt – kalácsot, bort, kolbászt, 
szalonnát – kértek. Ehhez hasonlít a 
Szent István vértanú napjától (decem-
ber 26-ától) újévig tartó időszakban a 
regölés szokása. Ez a legősibb szoká-
saink egyike, a kutatók archaikus rítu-
séneknek tartják. Legények és férfiak 
jártak regölni főleg olyan házakhoz, 
ahol eladó lány volt: jókívánságokat 
mondtak, énekléssel bőséget és termé-
kenységet igyekeztek varázsolni. Ki-
fordított báránybőr kucsmát és bundát 
viseltek. Láncos bottal mentek házról 
házra, köcsögdudával és síppal zenél-
tek. A regölés után ajándékot kértek és 
vártak a ház gazdájától.
Ezekkel a hagyományainkra emléke-
ző gondolatokkal kívánok az olvasók-
nak is kellemes ünnepeket, békét és 
bőséget a jövő évre!    

»Bincze Diána

Decemberi népszokásainkról...

Minden évben gyermekek százai 
várják a nagyszakállú, piros ruhást, 
aki szeretetet hoz a legkisebbek 
életébe, és nem utolsó sorban aján-
dékot csizmáikba. Celldömölkön 
számtalan program keretében talál-
kozhattak a kíváncsi csöppségek a 
Mikulással idén is.
December 6-ára a hagyományok 
szerint minden kisgyermek kitisztít-
ja csizmácskáit, várva arra, hogy a 
Télapó ajándékokat csempésszen bele. 
A nagyszakállú története azonban ré-
gebbre nyúlik vissza, hiszen eredeti-
leg Szent Miklós alakja jelent meg a 
katolikus hagyományokban. A püspök 
jó akarattól vezérelve járta a házakat, 
apró meglepetésekkel kedveskedve 

a szegényebbeknek is. Így fejlődött 
tovább a háttértörténet évről évre. A 
hagyomány azonban tovább él, hiszen 
minden évben számtalan kisgyermek 
várja a Mikulás érkezését, mely váro-
sunkban sincs másképp. Idén a celli 
gyerekek már a december 3-i gyer-
tyagyújtási programon találkozhattak 
vele, Miklós napján pedig az óvodáso-
kat, iskolásokat illetve bölcsődéseket 
is köszöntötte a piros ruhás, kedves 
arcú Télapó, akinek a kicsik vidám 
dalokkal és versekkel köszönték meg 
ajándékait. Az önkormányzat részéről 
Fehér László polgármester a Város-
háza, a Népjóléti Szolgálat, a város 
óvodáinak és konyháinak dolgozóit 
látogatta meg a Télapó nevében el-

járva, szaloncukrot osztva az ünnep 
jegyében. A Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár már hagyo-
mányosan megszervezi programját, 
melynek keretében a jelentkezőkhöz a 
Mikulás házhoz is megy. Idén is nagy 
érdeklődés övezte a kezdeményezést, 
csaknem harminc kisgyermeket kere-
sett fel a Mikulás és két krampusza.

»Novák Fanni

Idén is ellátogatott városunkba a Mikulás

Karácsonyi mézeskalács készítésre 
invitálták az érdeklődőket a Hor-
váth Elek utcai közösségi terembe. A 
Kemenesaljai Művelődési Központ 
szervezésében megvalósult progra-
mot december 9-én rendezték meg.

A karácsonyi ünnepkörhöz számtalan 
hagyományt kapcsolhatunk. Vásárok 
sora nyitja meg ilyenkor kapuit, me-
lyekben a kézműves termékek mellett 

az ünnephez szorosan kötődő ételek és 
italok bő választéka várja az érdeklő-
dőket. Mi is jelképezhetné jobban az 
ünnep hangulatát, mint a mézeskalács, 
melynek jellegzetes illata átjárja ezek-
ben a napokban a magyar emberek 
otthonát, ezzel csempészve örömöt 
a szívekbe. Díszítése pedig tökéletes 
alkalom a családi együttlétre. Ezt a 
hagyományt emelte ki a Kemenesaljai 

Művelődési Központ és Könyvtár is az 
általa szervezett mézeskalács díszítő 
programon, melyre kicsiket és nagyo-
kat egyaránt vártak. Ennek keretében 
közösen készítették el az ünnepi édes-
séget, majd az elkészült finomságo-
kat fel is díszítették, ezzel varázsolva 
teljessé azokat. A programon nagy-
számban vettek részt a kisgyermekes 
családok, ahol a legkisebbek és a fel-
nőttek egyaránt örömteli pillanatokkal 
gazdagodhattak.             »Novák Fanni

Ünnepre hangoló mézeskalácskészítés
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Az ez évben jubiláló Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár 
ötven kérdésből álló kvízre hívja a 
Kedves Olvasókat! 
Az előző lapszámunkban közzétett 25 
kérdés folytatásaként közzétesszük 
a következő 25 évre (1997-2022) 
vonatkozó kérdéssort. A megoldott 
feladatlapokat 2023. január 20-ig 
kérjük beküldeni, vagy személyesen 
leadni az alábbi címen: 
Celldömölk, Közösségi ház („kék 
ház”)  dr. Géfin tér 10. 
Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu

1. Hány férőhelyes a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár 
színházterme?
a) 412              b) 438              c) 436

2. Milyen anyagból alkot Borsos Pé-
ter szobrász?
a) bőr              b) fa              c) agyag

3. Mi köti össze Pagnacco, Erdő-
szentgyörgy és Neudau települése-
ket?
a) fesztiválvárosok   
b) fürdőhelyek   
c) Celldömölk testvérvárosai

4. Milyen ünnepi év volt 1996?
a) millecentenárium  
b) millenium 
c) centenárium

5. Hogy hívják a Celldömölkről és 
Kemenesaljáról „induló” öregdiá-
kok közösségét?
a) Kemenesi Barátok Köre 
b) Celli Diákok Köre 
c) Kemenesaljai Baráti Kör

6. Melyik évben volt várostörténeti 
fesztivál?
a) 2004/2005  
b) 2003 
c) 2005/2006

7. Mikor újították fel a KMKK épü-
letét?
a) 2006
b) 2006/2007
c) 2008

8. A KMKK is csatlakozott 2008-ban 
egy jelentős kulturális eseményhez. 
Mi volt ez?
a) a Reneszánsz Éve 
b) az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc évfordulója 
c) Budapest Centenáriuma

9. Milyen beruházás átadásával vált 
teljessé az intézmény működése?
a) 2010 – kávézó   
b) 2012 – KMKK Art Mozi  
c) 2009 – Tv stúdió

10. Milyen országos hírű kiállítás 
nyílott 2013-ban a KMKK galériá-
ján?
a) A XIX. század magyar festői című 
kiállítás
b) Victor Vasarely kiállítása
c) Munkácsy Mihály festőművész 
kiállítása

11. Kinek a nevét viseli a KMKK ga-
lériája?
a) Móritz Sándor Munkácsy-díjas 
festőművész
b) Móricz Zsigmond író
c) Eötvös Loránd fizikus

12. Milyen virágról neveztek el fesz-
tivált Celldömölkön?
a) liliom        b) nárcisz      c) tulipán

13. Mitől „dobban” meg a Ság hegy 
szíve?
a) az őszi szüretelőktől 
b) japán doboktól 
c) madárcsicsergéstől

14. Ki nem volt fellépője a KMKK 
rendezvényeinek?
a) Vikidál Gyula 
b) Charlie
c) Presszer Gábor

15. Melyik a művelődési központ ál-
tal szervezett „legfiatalabb” feszti-
vál?
a) Kemencés Fesztivál  
b) Nyárbúcsúztató Fesztivál   
c) Cicege Fesztivál

16. Melyik évben nyerte el az „Év 
Könyvtára” címet a Kresznerics Fe-
renc Könyvtár Magyarországon?
a) 1998           b) 2001           c) 2005

17. Ki nem volt a városi könyvtár 
vendége?
a) Vitray Tamás  
b) Veiszer Alinda
c) Novotny Zoltán

18. Hány életrajzot tartalmaz a 
könyvtár gondozásában megjelent 
„Kemenesaljai életrajzi lexikon”?
a) 150               
b) 220             
c) 180

19. Ki érdemelte ki 2005-ben a leg-
magasabb magyar könyvtárosi elis-
merést, a Szinnyei József-díjat?
a) Dr. Bellérné Horváth Cecília
b) Németh Tibor 
c) Káldos Gyula

20. Hol működött a könyvtár a 
KMKK felújítása alatt 2006/07 fo-
lyamán?
a) Polgármesteri Hivatal  
b) Berzsenyi Dániel Gimnázium 
c) Vasvirág Hotel

21. Melyik évben adták át először 
a könyvtár névadójáról elnevezett 
Kresznerics Ferenc-díjat?
a) 2007           b) 2009           c) 2012

22. Körülbelül hány oldalnyi szöve-
ges információ található a Keme-
nesaljai Digitális Könyvtárban?
a) 10000        b) 25000        c) 35000

23. Mi a Kresznerics Ferenc Könyv-
tár honlapjának címe?
a) cellib.hu 
b) cellbibl.hu
c) cellkvt.hu

24. Milyen országos jelentőségű, a 
Celldömölki Értéktár részét képező 
adattár kapcsolódik a könyvtárhoz?
a) Magyar Életrajzi Index
b) Magyar Életrajzi Kalauz
c) Nemzeti Nagyjaink

25. Melyik korosztálynak biztosít 
ösztöndíjat a Kresznerics Ferenc Te-
hetségtámogató Alap?
a) általános iskolásoknak
b) középiskolásoknak 
c) felsőoktatási hallgatóknak

50 év-50 kérdés II. rész
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Pályázati felhívás a Kresznerics 
Ferenc Tehetségtámogató Alap 
2023. évi ösztöndíjára.
Kik pályázhatnak? Olyan szülők/
gyámok/pedagógusok, akiknek ki-
váló képességű gyermeke és/vagy 
tanítványa a 2022/2023-as iskolai 
évben az általános iskola 3-8. osz-
tályában tanult és teljesíti az alábbi 
feltételeket:
1. A család anyagi helyzete nem te-
szi lehetővé vagy jelentősen nehezí-
ti a gyermek tanulását; az egy főre 
eső jövedelem nem haladja meg a 
160.000 Ft-os havi átlagot.
2. A szülő vállalja, hogy támogatás 
esetén tőle telhetően biztosítja gyer-
meke továbbtanulását.
3. A tanuló a celldömölki járás terü-
letén működő iskola diákja legyen.
A pályázat leírása: A kedvezőtlen 
környezetben élő és anyagi gon-
dokkal küszködő családok gyer-
mekei kiszorulnak az oktatásból, 
esély és támogatás híján tehetségek 

kallódhatnak el. A Kresznerics Fe-
renc nevét viselő könyvtár a névadó 
szellemi örökségének továbbvitele-
ként a végrendeletében foglaltak fe-
lelevenítésével hátrányos helyzetű, 
tehetséges gyermekek támogatá-
sát vállalja fel alapítványa révén. A 
tehetség nem kötődik iskolai tan-
tárgyakhoz, bármiben megnyilvánul-
hat. A jó tanulmányi eredmény nem 
feltétele a jelentkezésnek, de előnyt 
jelent a pályázó számára. Bízunk 
abban, hogy kezdeményezésünknek 
lesznek támogatói és a felajánlott 
adományok hathatós tehetségmen-
tést tesznek lehetővé. A cél: a legte-
hetségesebbek elkezdhessék álmaik 
megvalósítását.
A 80.000 Ft-os támogatást az Ala-
pítvány kuratóriumának ösztön-
díj-bizottsága ítéli oda. A döntés 
nyilvánosságra hozatalára a Kresz-
nerics Ferenc születésnapjához kap-
csolódó ünnepségen kerül sor. Az 
Alapítvány a nyertes pályázókkal 
támogatási szerződést köt, amely 
egy naptári évre szól. Indokolt eset-

ben az ösztöndíj újrapályázás nélkül 
is meghosszabbítható.
A pályázat benyújtásának módja:
A pályázat kizárólag a 2023-as támo-
gatási évre szóló pályázati adatlapon 
nyújtható be, amelyhez mellékelni 
kell az adatlap végén felsorolt do-
kumentumokat! A pályázati csomag 
(részletes pályázati felhívás, pályá-
zati adatlap, űrlap a tanuló jellem-
zéséhez) letölthető a www.cellbibl.
hu/index.php/alapitvany  címről, 
igényelhető e-mailen  (kreszalap@
gmail.com)  illetve személyesen a 
KMKK Kresznerics Ferenc Könyv-
tárában. A pályázat beadható e-mail-
ben, postai úton, vagy az Alapítvány 
székhelyén: 9500 Celldömölk, Dr. 
Géfin Lajos tér 1. A pályázat céljaival 
egyetértők (magánszemélyek, vállal-
kozások stb.) támogatását örömmel 
fogadja a Tehetségtámogató Alap.
A pályázat részleteiről érdeklődni 
lehet: kreszalap@gmail.com  illetve 
06-70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határ-
ideje 2023. január 31. (kedd) 16.00

Pályázati felhívás

Közel nyolcszáz-
millió forint le-
kötött fejlesztési 
forrás, nyolc pá-
lyázati felhívás, 
eddig több, mint 

kétszázötven beérkezett kérelem. 
Röviden ezekkel a számokkal lehet 
összefoglalni a sárvári székhelyű vi-
dékfejlesztési egyesület elmúlt nyolc 
éves munkáját. Cságoly Szilvia mun-
kaszervezet vezetővel beszélgettünk 
a Helyi Akció Csoport aktualitásai-
ról és a jövőről.
-2022. december 31-én végleg lezárul a 
2014-2020-as Európai Uniós fejleszté-
si ciklus. Hogy sikerült eljutni ezekhez 
a számokhoz?  
Cs. Sz.: Az eredeti forrásfelosztás alap-
ján a ciklus elején alig valamivel több, 
mint 500 millió Ft fejlesztési forrás állt 
a rendelkezésünkre, ami időközi két-
szeri forrásmódosítás után több, mint 
772 millió Ft-ra növekedett. Az enge-
délyezett túlvállalással együtt így akár 
850 millió Ft fejlesztési forrást tudunk 
kihelyezni év végével az Egyesület ál-
tal lefedett 58 településre. Ezt a forrást 
a 2017-ben megjelent három gazdaság-
fejlesztési, majd a 2018-ban megjelent 
három közösségi célú felhívás mellett 
két új, 2021-ben megjelent felhívással 
sikerült kipályáztatni. Ez utóbbi két 

felhívás közül az egyik gazdaságfej-
lesztésre, a második közösségi célra 
irányult, a kibővített támogatotti körrel 
bíró rendezvényes felhívásunk egészen 
2022. december 31-ig nyitva marad. 
Ezúton is szeretném bíztatni ezzel kap-
csolatban az önkormányzatokat és a 
civil szervezeteket még egy utolsó év 
végi hajrára.
-Milyen következtetéseket, tapasztala-
tokat lehet levonni az elmúlt időszak 
alapján, hiszen immár a második LE-
ADER ciklus érkezett a végéhez?
Cs. Sz.: Amennyiben a jelen ciklust 
összevetjük a 2007-2013-as ciklus-
sal, akkor megállapíthatjuk, hogy a 
dobogó legfelső fokán továbbra is a 
mikrovállalkozások eszközbeszerzés-
re irányuló törekvései állnak, ezután 
következik szintén a vállalkozások 
számára kiírt telephelyfejlesztés. 
Közepes érdeklődés mutatkozott a 
civil szervezetek részéről mind az 
eszközbeszerzés, mind a természeti 
és kulturális örökségünk megőrzése 
iránt. Kifejezetten gyengén teljesített 
a turizmus fellendítésére irányuló ki-
írásunk, valamint ez idáig a rendez-
vényszervezésre kiírt felhívás sem 
hozta az elvártakat. A hátrányos 
helyzetű önkormányzatok számára 
szükséges volt kiírnunk egy külön 
felhívást, „Helyben foglalkoztatás se-

gítése, eszköz beszerzések támogatá-
sa, szociális célú bérlakások komfort 
fokozatának növelése” címmel. A ti-
zenegy településnek dedikált forrásra 
két pályázat érkezett.
-Milyen feladatok várnak most az 
egyesületre, a munkaszervezetre?
Cs. Sz.: Azt hiszem minden túlzás 
nélkül kijelenthetem, hogy a 2023-as 
évre is szépen be vagyunk táblázva. 
Kákossy Emőke kolléganőmmel folya-
matosan várjuk még a helyi termékek 
és értékek bemutatására szolgáló helyi 
vagy térségi rendezvények támogatá-
sára irányuló pályázói igényeket. Ezen 
jogcím ügyintézése folyamatosan zaj-
lik, az ügyfelekkel való egyeztetések 
napi szinten feladatot adnak. Emellett 
a kötelező adatszolgáltatások, éves, ne-
gyedéves beszámolók elkészítése, és az 
új ciklusra való felkészülés, az új Helyi 
Fejlesztési Stratégia megalkotása az, 
amire koncentrálnunk kell. Ez utóbbi 
ismét komoly feladat elé állítja a mun-
kaszervezetet, már elindult az igények 
felmérése. Nemrégiben megalakult 
a tervezéskoordináló munkacsoport 
és a különböző területekért felelős 
munkacsoportok, akik jelentősen hoz-
zájárulnak munkájukkal az új Helyi 
Fejlesztési Stratégia, és az új felhívások 
elkészítéséhez. Röviden összefoglalva: 
ismét izgalmas év elé nézünk!           (x)

2022 és tovább...zárás és folytatás a Sághegy LEADER Egyesületnél
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Visszatekintve az időben, hamar eltelt 
az augusztus közepén indult bajnok-
ság első fele örömökkel, bánatokkal, 
aggódásokkal és bizakodásokkal és 
nemcsak, hogy eltelt, hanem jó néhány 
dologban már most leszűkült a vari-
ációk száma a jövő május végi zárás 
tekintetében. Böngésszük át a tabellát e 
szellemben, kezdjük is rögtön az elején. 
Az arany- és az ezüstérem nagyon úgy 
fest Szombathelyre kerül ebben a bajno-
ki idényben, meggyőző előnnyel áll az 
élen a Haladás VSE -Zanat és a Király 
SE. A zanatiak az egyetlen pontvesz-
tésüket éppen ellenünk, rögtön az első 
fordulóban szenvedték el, nem gondol-
tuk akkor, hogy az utolsó pillanatokban 
kiharcolt 3-3-as döntetlen, főleg két gó-
los vezetésünk után, ilyen értékes ered-
ménynek fog számítani. Mert utánunk 
minden meccsét megnyerte a fiatal 
játékosokból álló együttes, különösen 
értékes a tavalyi bajnok Sárvárra mért 
11 gólos csapásuk és a Király elleni 
idegenbeli két gólos nyereségük. Ez az 
egy veresége van a másik szemszögből 
nézve a Királynak és ezért áll csak a 
második helyen, nagy kérdés, hogy ki 
bírja majd jobban a menetelést tavasz-
szal, és akar-e valamelyikük egyáltalán 
harcba szállni az NB III-as szereplésért. 
Elvileg mindkét csapat infrastrukturá-
lis helyzete alkalmas a továbblépésre 
(e heti szólásunk Sylvia Day amerikai 
írónőtől:” Nem szabad mindig harcol-
ni. A továbblépés a legjobb bosszú.”), 
a játékosállomány már kérdésesebb, a 
zanatiaknál hiányoznak a rutinos játé-
kosok, a Királynál meg talán pont for-
dítva, túlzott, de ahhoz, hogy harcban 
legyenek a bajnoki címért szükséges a 

jelenlétük, így viszont nagyon széles a 
csapat korfája. A bronzéremre három 
csapat mehet rá reális esélyekkel, a Vép, 
a Répcelak és a Cell. A Vép egy jól ösz-
szerakott, stabil együttes, a kiscsapatok 
ellen sorban hozták az eredményeket, 
az élboly csapatai ellen ezzel ellentét-
ben sorban vesztettek, kivétek ez alól 
a ritmus alól sajnos az utolsó forduló-
ban ellenünk elért hazai győzelmük, 
amivel megszerezték a téli szünetre a 
dobogó harmadik fokát. A Répcelak 
bizonyos értelemben nagy talány volt 
számomra ebben a félévben, a pályá-
juk nyári karbantartása nem sikerült, 
így október végén játszottak először 
hazai környezetben, aztán még kétszer, 
a többi meccset idegenben, vagy sem-
leges pályán. Hét mérkőzésüket nyerték 
meg úgy, hogy egy gólt rúgtak, de nem 
kaptak egyet sem. Ez feltételez egyfaj-
ta kivárásos, defenzív harcmodort, ami 
nem egy nézőbarát stílus, de beszokott 
jönni idegenbeli harcmodorként, az is 
igaz ugyanakkor, hogy ennyiszer nem 
lehet érdemtelenül nyerni. Ellenünk 
is ilyen arányban nyertek a Kolozsvár 
utcában, ez a vereség, illetve a Táplán 
elleni szintén hazai és a Vép elleni már 
emlegetett idegenbeli vereség lehetnek 
a legfájóbb pontjai, jobban mondva 
pontvesztései csapatunknak és egyben 
rögtön magyarázata annak, hogy miért 
nem mi állunk a harmadik helyen és 
lesz min dolgozni, hogy ez változzon 
a zárásra. Az élmezőny öt csapata mö-
gött nagy a tömörülés, a középmezőny 
olyan sűrű. hogy egészen az utolsó előt-
ti, már kieső helyig fordulóról fordulóra 
változik a helyzet, megjósolhatatlan a 
végső sorrend. Vannak nagy feltámadás 
sorozatok például a Szarvaskendnek le-
het, hogy rosszkor jött a téli szünet, mert 

az utolsó három meccsén elért kilenc 
ponttal egész jól felavanzsált a tabellán, 
ezzel ellentétes a Táplánszentkereszt 
íve, akik az utolsó öt meccsüket elvesz-
tették, nem kis mértékben azért, mert az 
egyik gólerős, ellenünk is gólt szerző 
csatáruk, olyan vehemensen reklamált 
kiállításakor a Rábapaty elleni vesztés-
re álló meccsükön, hogy öt évre tiltotta 
el őt a szövetség a labdarúgás bajnoki 
rendszerben való űzésétől, ez aztán az 
igazi elűzés a pályától. Ugye mi már 
tudjuk, nem kell mindig harcolni, jobb 
bosszú lett volna gólok rúgásával to-
vábblépni az eseten. Jelenleg fix kieső-
nek a Bük csapata számít, akik az utolsó 
fordulóban már ki sem álltak a Király 
SE ellen (így mondjuk az egyik legki-
sebb arányú vereségüket szenvedték el, 
a három nullás szövetségi döntéssel). 
Nagy lehet a morfondírozás most az 
egyesületnél, jelentős erősítéssel a téli 
átigazolási időszakban megpróbáljanak 
a mezőny után eredni, vagy dobják be a 
törülközőt, amivel viszont visszasorol-
nák magukat a megye háromba jövőre, 
vagy tűrjék a már szinte megalázó vere-
ségeket tovább, így csak a megye kettő-
ig visszaesve. 
Ez persze az ő gondjuk, de figyelmez-
tető jel minden csapatnak, a tavalyi baj-
nok Sárvár jelenlegi 11. helyével együtt, 
hogy milyen könnyen változhatnak úgy 
a külső körülmények, a szponzorok, a 
finanszírozás, ahogy nem szeretnénk, 
de biztatásként álljon itt még egy idézet 
most az Intim Torna Illegál együttestől: 
„Az élet forgó színpadán, a jó és a rossz 
is megtalál.” Annak reményében, hogy 
olvasóinkat a jó találja meg, megkö-
szönve egész éves figyelmüket Kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 
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Hügiéne Bt.-Komló – Celldömölki 
VSE-Swietelsky Vulkán Fürdő 2:8., 
Férfi asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, 
Komló Párosok: Szita, Sabján – Kris-
ton, Huzsvár 2:3 (-8, 9, 6, -11, -7) Igazi 
rangadóhoz méltó párosokkal vette kez-
detét a szezon egyik legjobban várt mér-
kőzése. Kristonék az első szettet nyerni 
tudták, utána azonban fordítani tudtak 
Szitáék. A negyedik játszmában a jobb 
koncentráció döntött a celliek javára. Az 
ötödik szettet végig kézben tartották a mi-
eink, és remek rajtot vettek. (0-1). Sebes-
tyén, Wei Chen Yu - Fazekas, Shetty 2:3 
(7, 12, -8, -9, -1) Fazekasék nem kezd-
tek jól, hamar 0-2-es hátrányba kerültek, 
de szerencsére ez nem fogta meg őket, 
és nagy küzdelemben megfordították 
a meccset. (0-2). Egyéni, 1. kör: Wei 
Chen Yu – Huzsvár 1:3 (-7, -8, 9, -6) 
Huzsvár nagyon koncentráltan játszott, 
nem okozott számára nehézséget Yu le-
győzése. (0-3). Szita – Kriston 3:2 (-9, 
-2, 6, 8, 9) Jól kezdett Kriston, a második 
szettben esélyt sem hagyott Szitának. A 
folytatásban azonban magasabb foko-
zatba kapcsolt a hazai játékos, és nyerni 
tudott. (1-3). Sabján - Shetty 1:3 (-5, -5, 
7, -8) A celliek indiai válogatottja szá-

mára ez a párharc, amolyan bemelegítés 
volt, nem különösebben izzadt meg a 
sikerért. (1-4). Sebestyén – Fazekas 0:3 
(-9, -6, -7) A vártnál talán simábban hoz-
ta első egyéni meccsét Fazekas. (1-5). 2. 
kör: Wei Chen Yu – Kriston 0:3 (-7, -7, 
-3) Kriston magabiztosan nyert. (1-6). 
Szita – Shetty 3:2 (-6, 10, 6, -3, 13) For-
dulatos, izgalmakkal teli csatát láthat-
tunk a két fél között. A végén Szitának 
jött ki jobban a lépés, de akár fordítva is 
alakulhatott volna, apró nüanszok dön-
töttek. (2-6). Sabján - Fazekas 1:3 (7, -3, 
-12, -4) Sabján játéka ezen a meccsen 
sem volt túl acélos, Fazekas simán hozta 
a hetedik celli pontot. (2-7). Sebestyén 
- Huzsvár 1:3 (11, -12, -8, -9) Huzsvár-
nak keményen meg kellett dolgoznia a 
sikerért. Győzelmével pontot tett a 3 és 
fél órás küzdelem végére. (2-8). Győ-
zött: Szita 2, illetve Fazekas 2, Huzsvár 
2, Shetty 1, Kriston 1, Kriston-Huzsvár, 
Fazekas-Shetty. - Baljós előjelekkel in-
dult útnak Komlóra a celldömölki kü-
lönítmény. A hétközi felkészülés során 
Jakab János deréksérülést szenvedett, 
így nem tudott asztalhoz állni. Helyére 
Kriston Dániel ugrott be, és Sanil Shetty 
játéka is kérdéses volt, az indiai a mér-

kőzés napjának délelőttjén érkezett haza 
egy németországi versenyről. A két, ed-
dig hibátlan csapat rangadója végül nem 
azt hozta, amit előzetesen vártunk, hisz 
Klampár Tibor együttese remek rajtot 
vett a párosok során, és lendülete a foly-
tatásban sem tört meg. A komlói négyes 
játéka kevésnek bizonyult ezen az estén. 
Fazekasék a pécsiek után, másik nagy ri-
válisukat is legyőzték, ezzel nagy lépést 
tettek az alapszakasz megnyerése felé.
Soltvadkerti TE – Celldömölki VSE 
- Swietelsky Vulkán Fürdő 2:10. Férfi 
asztalitenisz Extraliga-mérkőzés, Solt-
vadkert Párosok: Vajda, Lei – Jakab, 
Fazekas 3:2, Kriston, Huzsvár 0:3 – já-
ték nélkül (1-1). Egyéni, 1. kör: Lei – 
Kriston 1:3, Cseri – Huzsvár 1:3, Jakab 
0-3 –  játék nélkül, Vajda – Fazekas 1:3 
(1-5). 2. kör: Lei – Huzsvár 1:3, Cseri 
– Jakab 3:2, Fazekas 0:3 – játék nélkül, 
Vajda – Kriston 2:3 (2-8). 3. kör: Faze-
kas 0:3 – játék nélkül, Kriston 0:3 – játék 
nélkül (2-10). - Előzetesen ez a mérkő-
zés is nagy csatát ígért, ám a hazaiak az 
elhalasztott találkozón csak 3 játékossal 
jelentek meg, így a vártnál jóval simáb-
ban nyert a listavezető. Győzött: Cseri, 
Vajda-Lei, illetve Fazekas 3, Kriston 3, 
Huzsvár 2, Jakab 1, Kriston–Huzsvár.         

»Csuka László

Újabb rangadót nyertek pingpongosaink

S P O R T «
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