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Cell-tank

Fa-Gyula

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

Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

Laminált padlót Fa-Gyulától!

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Raktárról kínáljuk,
azonnal vihetõ.

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu

Az extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy:
A gazdaságos 7 mm-es Világos tölgy:
A vadító 7 mm-es Vadcseresznye:
Szuper áron a 8 mm-es Arany alma:
A különleges 8 mm-es Gyémánt tölgy:
A rusztikus 8 mm-es Tigris tölgy:
A klasszikus 8 mm-es Nosztalgia tölgy:
Az elegáns 8 mm-es Szil:

ÚJ 2995 Ft/m2
ÚJ 2290 Ft/m2
2290 Ft/m2
2390 Ft/m2
ÚJ 2690 Ft/m2
2690 Ft/m2
ÚJ 2690 Ft/m2
2890 Ft/m2

+ ajándék alátétfólia + ajándék szegõléc
minden parkettához!
Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!
Extra vastag hõszigetelõ alátét is vásárolható!

Normál, impregnált és tûzgátló gipszkarton
Áraink a készlet erejéig érvényesek.
AZ AKCIÓ RÉSZLETEIRÕL ÉRDEKLÕDJÖN ÜZLETÜNKBEN!

Lakásszigetelõk figyelem!
Isover Domo 10/5 cm-es (paplan)
Knauf MNP plus (táblás) érkezett
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A költségvetés felét beruházásokra tudja fordítani az önkormányzat
Hárommilliárd-száznyolcvanmillió forintból gazdálkodik az önkormányzat
2018-ban. Közel fele jut beruházásokra, fejlesztésekre, a másik fele a város
mûködtetésére szolgál. A város ez évi
költségvetését a február 7-i ülésén
fogadta el a képviselõ-testület.
– A város ez évi költségvetésének tervezésénél természetesen figyelembe
vettük az ország központi költségvetésérõl szóló törvény rendelkezéseit, valamint a képviselõ-testület korábbi
döntéseit. A stabilitási törvénynek megfelelve fõ tervezési irányelv, hogy a
költségvetést nulla forint hiánnyal vagy
pozitív egyenleggel kell elfogadni –
hangsúlyozza Mesterházyné Kovács
Lilla, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájának vezetõje. – Bár az elõzõ évi zárszámadás
még nem zárult le, a jelenlegi számítások szerint elõreláthatóan 250,9 millió forint mûködési és 368,4 millió forint felhalmozási maradvánnyal tervezhetünk, ami fedezetül szolgál a 2018.
évi kiadásoknak. A folyószámla hitelkeretünk összege 135 millió forint, ami
átmeneti likviditási problémák fedezetéül szolgál.
Celldömölk Város Önkormányzata az
önkormányzati hivatalon kívül a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárt, a Városgondnokságot és a Kemenes Vulkán Parkot mûködteti intézményként, intézményfenntartó társulásban tartja fenn a Celldömölki Városi
Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot. Öszszesen 625 millió 368 ezer forint feladatalapú finanszírozást ad az állam az
intézmények mûködtetésére, amit az
önkormányzatnak 297 millió 803 ezer
forinttal kell kiegészítenie. Ezen felül a
Népjóléti Szolgálat mûködtetéséhez 81
millió 39 ezer forintot, a Celldömölki

Városi Óvoda mûködtetéséhez 41 millió
398 ezer forintot biztosít a képviselõtestület. Az intézmények költségvetését érzékenyen érinti a minimálbér és a
garantált bérminimum emelkedése, hiszen a béremelések finanszírozására az
állami támogatás nem elégséges.
– Az önkormányzat mûködési bevételei
között a legjelentõsebb az adókból
származó bevétel. Az iparûzési adóból
550 millió, a magánszemélyek kommunális adójából 30 millió, idegenforgalmi adóból 14 millió forint bevétellel
tervezünk erre az évre. A tervezett jelentõs beruházásokhoz pályázatokból
származó bevételekkel számolunk, ami
összességében 825 millió 285 ezer forintot jelent – emeli ki a legfontosabb
bevételi forrásokat Mesterházyné Kovács Lilla.
Sajnos az elõzõ évekhez hasonlóan
2018-ban sem kap állami támogatást
az önkormányzat a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokhoz, azokat így
saját forrásból biztosítja az önkormányzat. Helyi rendelet alapján települési
támogatás keretében a lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére, valamint gyógyszerkiadások viselésére juttat az önkormányzat támogatást az igénylõknek, elõbbire hat és fél
millió, utóbbira félmillió forintot tervezett be a városvezetés. Emellett rendkívüli települési támogatásra három és
fél millió, a helyi tömegközlekedés támogatására 5 millió 380 ezer forintot,
a balatonrendesi táboroztatásra kétmillió, a felsõoktatásban tanulók támogatására 2 millió 375 ezer forintot biztosít az önkormányzat.
– Természetesen az intézmények mûködtetése és a szociális támogatások
biztosítása mellett a városban élõk
közérzetét javító tevékenységek is fontosak a polgármester úr által vezetett

képviselõ-testületnek. A nagy beruházásokhoz – mások mellett az izsákfai
szennyvízberuházás, piac fejlesztése,
alsósági városrész fejlesztése – pályázati támogatást is nyert a város. Ezek
mellett az önkormányzat például ötmillió forintból a balatonrendesi tábort,
16 millió forintból az alsósági sportcsarnok tetejét újítja fel (a bitumenes
zsindelyfedése lebontásra kerül, helyette korszerû, idõtálló acéllemez tetõfedést kap). Útkarbantartásra 50 millió forintot terveztünk be, ezen kívül a
Martinovics utca szilárd burkolattal való ellátására bruttó 13 millió 952 ezer
forint kerül. Lakásfelújításra 10 millió
251 ezer forintot terveztünk. 2017-ben
is több önkormányzati tulajdonban álló
lakást értékesítettünk, azonban hogy a
vagyon felélését elkerüljük, fontos a
megmaradó és elöregedõ lakások felújítására minden évben fordítani.
További 6 millió forint pedig a Városgondnokság költségvetésébe került betervezésre lakások karbantartásához
szükséges anyagok beszerzésére.
Természetesen az önkormányzat tulajdonában lévõ gazdasági társaságok,
mint például a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõt Mûködtetõ Kft. és a helyi
televíziót és újságot kiadó Celldömölki
Média Nonprofit Közhasznú Kft. a hulladékszolgáltatásban közremûködõ celli HUKE Nonprofit Kft. is veszteségpótlásként kapja meg a mûködéséhez
szükséges forrást.
A sportegyesületek – CVSE, az úszóklub,
az Izsákfai Sportegyesület –, a Soltis
Lajos Színház, a Celldömölki Polgárõr
Egyesület, a Celldömölki Lokomotív
Horgász Egyesület kap támogatást önkormányzati forrásból, mellettük más
civil egyesületek is kapnak támogatást
egy erre a célra félretett keretbõl.
»ÚK

2018. március 14-én (szerdán) 15.00 órakor

ÜNNEPI MŰSOR ÉS KOSZORÚZÁS
a 48-49-es szabadságharcosok domborművénél.
Ünnepi beszédet mond: Fehér László, Celldömölk Város Polgármestere.
A műsorban közreműködnek:
a Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói és vendégdiákok Erdőszentgyörgyről.
Az ünnepség után koszorúzás az 1848-49-es hősök sírjánál, a katolikus temetőben.
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Piacfelújításról, utak és járdák rekonstrukciójáról
Gyakran felmerül a kérdés, fõként a
mostani csapadékos idõszakban, hogy
miután a városnak a piac felújítására
beadott pályázata sikeres volt, akkor mi
indokolja mégis a mostani állapotokat,
hol tart jelenleg a felújítási folyamat,
mikor készül el az ígért beruházás. A
kérdésekre a válaszokat Karádi Mihály
képviselõ, a Városfejlesztési és Költségvetési Bizottság elnöke adta meg:
– A város önkormányzata a piactéren
megcsináltatta a közmûvek rendbetételét, más szóval az út alatti munkálatokat. Ennek az eredménye tapasztalható a piac mostani állapotában, fõként ebben a csapadékos idõszakban,
nehéz a közlekedés. Ez egy sajnálatos
helyzet, a piac fejlesztését azonban
mindenképp meg kellett, hogy elõzze
a közmûvek felújítása. A piac felújítása
két ütemben fog zajlani, elsõ ütemben
a fedett rész kerül átalakításra, majd a
késõbbiekben a tér és az út teljes átalakítása fog megtörténni. A munkálatokkal célszerû megvárnunk a veteményezési idõszakot, hogy az ehhez szükséges vetõmagokat, palántákat és
egyéb eszközöket a vásárlók még a
megszokott helyen tudják beszerezni.
Erre az eladók és a vásárlók részérõl is
nagy igény mutatkozik. Így körülbelül
május közepén kerítenénk sort a piac
átmeneti bezárására és ideiglenes áthelyezésére. A beruházás kivitelezési
tervei 90%-ban már elkészültek, annak
megpályáztatása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, körülbelül 2018
júniusában kerülhet sor a munkaterület
átadására a kivitelezõ cég részére. A
munkálatokat – elsõsorban a megnövekvõ tehergépkocsi-forgalom miatt –
össze kell egyeztetnünk a piac szomszédságában álló iskola építési folyamataival, melyek megvalósítására a
tanév vége után kerülhet csak sor. A
többhónapos átfutási idõvel számolva
így körülbelül október végére tervezzük a piactér teljes rekonstrukcióját és
befejezését. Minderre 140 millió forint
támogatást kap a város, melybõl szeretnénk az egyirányú út térkõvel való
burkolását is megvalósítani és parkolóhelyeket kialakítani. A parkolás idõintervallumát azonban korlátoznánk,
hogy azok valóban a piacra érkezõ vásárlók számára álljanak rendelkezésre,
ne a lakosok állandó parkolóhelyeiként
funkcionáljanak.
»Mindezekkel párhuzamosan fog megvalósulni az alsósági városrész központ-
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jának a felújítása, valamint az izsákfai
szennyvízelvezetõ-rendszer kiépítése, a
helyreállítási folyamatokkal együtt. A
másik nagy kérdés a városfejlesztési
munkálatok kapcsán, mely szintén a
téli idõszakban merül fel a leggyakrabban, az utak és járdák állapota.
– A képviselõtestület legutóbbi ülésén
döntött arról, hogy elindítja hat utca
felújításának a terveztetését, így a
Balassi Bálint utca, a Pórdömölk utca, a
Kisdobos utca és a Gáyer tér, pontosabban a „Lordok háza” belsõ udvarának a helyreállítása is elindulhat a
közeljövõben. Elfogadott felújítási terve van már Alsóságon a Martinovics utcának, és az ezzel párhuzamos Móricz
Zsigmond utca rekonstrukciója is bekerül a tervezési folyamatba. Szándékaink szerint ezeket az utakat a
talajstabilizálást követõen kétrétegû
aszfaltréteggel borítanánk, majd az
utcáktól függõen a csapadékvíz-elvezetést nyíltvízi árkokkal, vagy szikkasztók segítségével oldanánk meg. Mindez persze nem egy egyéves folyamat:
a beruházások, méreteik miatt nyilvánvalóan több ütemben, szakaszosan
tudnak majd megvalósulni. A képviselõ-testület szintén a február 7-i ülésén fogadta el a Rákóczi Ferenc utca és
a Hegyalja utca tervezésének igénylésérõl szóló módosító javaslatot is.
Sajnos az elmúlt években voltak olyan
utcák, utcarészek, ahol a mart aszfalttal
történõ úthelyreállítási munkálatok
nem váltották be a hozzájuk fûzött reményeket, hamar elhasználódtak, ezeket a városnak ki kell javíttatnia. Jelenleg az útfelújítási munkálatok a tervezési szakaszban vannak, azonban ez

is többmillió forintos költséget jelent az
önkormányzat számára, a kivitelezés
azonban ezt jóval meg fogja haladni,
hiszen – példaként említve – csak a
Balassi utca felújítása 56 millió forintos
költséget jelent, 100%-os önkormányzati finanszírozásban. Az idei évben 50
millió forintos keret áll a város rendelkezésére útfejlesztésekre, mindemellett azonban a testület elkülönített további 4 millió forintos összeget, melybõl a lakossági járdafelújításokhoz
szükséges munkaanyagot tudja majd
biztosítani.
»NÉMETH NÓRA

» PROGRAMAJÁNLÓ
• március 09. (péntek) 10.00 és 14.00
óra – Mesebérletes elõadás Az Alma
együttes koncertjei gyerekeknek. Helyszín: KMKK színházterem.
• március 10. (szombat) 19.00 óra –
Színházbérletes elõadás Kálmán Imre: A
Cirkuszhercegnõ operett a Pesti Mûvész
Színház elõadásában. Helyszín: KMKK
színházterem.
• március 12-ig látogatható Rács Reich
Imre festõ, restaurátor kiállítása. Helyszín: KMKK Móritz Galéria.
• március 14-tõl tekinthetõ meg Nagy
István mûvésztanár Honvédportrék
címû kiállítása. Helyszín: KMKK Móritz
Galéria.
• március 14. (szerda) 15.00 óra Városi
ünnepség az 1848-49-es Forradalom és
Szabadságharc tiszteletére Helyszín: ’48as emlékhely (Celldömölk, Szomraky u.).
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Celldömölk szavazókörei a 2018-as országgyûlési választásokon
Magyarország köztársasági elnöke 2018.
április 8-ra tûzte ki az országgyûlési
képviselõk 2018. évi választását. Celldömölk a Vas megye 2-es számú egyéni választókerületéhez tartozik, amelynek központja Sárvár.
Szavazni a szavazás napján személyesen
reggel 6 órától 19 óráig lehet. Szavazni
csak érvényes személyigazolvány, vezetõi
engedély, útlevél valamelyike és a lakcímkártya felmutatása esetén lehet.
A celldömölki lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok az alábbi szavazókörökben
szavazhatnak:
1. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda Vörösmarty úti tagóvodája Vörösmarty u. 1.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Árvácska u., Bodza u., Botond u., Budai N.
Antal utca, dr. Géfin L. tér, Gayer Gy. tér,
Harangvirág u., Hollósy tér, Hunyadi u.,
Király J. u., Kiscelli köz, Kisfaludy utca,
Kossuth L. u. 18. szám, Kökény u., Marcal
major, Nagy S. tér, Óvoda köz, Pápai u.,
Pozsony u., Szentháromság tér, Szomraky
u., Vadrózsa u., Vágány u., Vasút u., Vasvári P. u., Zrínyi u.
2. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Berzsenyi Dániel Gimnázium Nagy
Sándor tér 13.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Akácfa u., Árvalányhaj u., Balassi B. u., Építõk
u., Füztõi B. u., Hársfa u., Kodály Z. u., Móritz S. u., Rendezõ pályaudvar, Riczinger
u., Tátra u., Tompa M. u., Vörösmarty u.,
Zalka M. u.
3. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár dr. Géfin tér 1.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Gyár
u., Hámán K. u., Ifjúság tér, Lõtér u., Sági
u. 1. házszámtól 71. házszámig (páratlan
oldal), Sági u. 2. házszámtól 68. házszámig (páros oldal), Sport u., Temesvár u.+a
települési szintû lakóhellyel rendelkezõk.
4. számú szavazókör – szavazóhelyiség
címe: Népjóléti Szolgálat Idõsek Klubja –
Szalóky S. u. 3.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Április 4. u., Arad u., Belovári u., Csokonai u.,
Gábor Á. u., Kisdobos u., Május 1. u., Mesteri u., Mikes K. u., Szalóky S.u., Úttörõ u.
5. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Városi Óvoda Koptik O. u. 10.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Ady
E. u., Arany J. u., Bartók B. u., Batthyány
u. 11. házszámtól folyamatosan (páratlan
oldal), Batthyány u. 14. házszámtól folyamatosan (páros oldal), József A. u., Kassa
u., Kolozsvár u., Koptik O., Kölcsey u.,
Nagyvárad u., Ostffy M. tér, Petõfi u. 17.
házszámtól folyamatosan (páratlan oldal), Petõfi u. 20. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Pórdömölk u., Radnóti

u., Ságvári u., Sándorháza major, Széchenyi u., Uzsok u.
6. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Celldömölki Városi Általános Iskola –
Árpád u. 34.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Árpád u., Baross u., Batthyány 2. házszámtól 12. házszámig (páros oldal), Batthyány u. 1-9. házszámig (páratlan oldal),
Bercsényi M. u., Berzsenyi D. u., Bocskai
u., Búza J. u., Deák F. u., Dózsa Gy. u.,
Esze T. u., Horváth E. u., Kinizsi P. u., Kossuth L. u. 1. házszámtól folyamatosan
(páratlan oldal), Kossuth L. u. 2. házszámtól 16. házszámig (páros oldal), Nemesdömölk u., Petõfi u. 1. házszámtól 15.
házszámig (páratlan oldal), Petõfi u. 2.
házszámtól 18. házszámig (páros oldal),
Rákóczi u., Szabadság tér, Wesselényi u.
7. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolája – Sági u. 167.
Szavazókörhöz tartozó közterületek: Barátság u., Béke u., Fazekas M. u., Kertalja
u., Kresznerics F. u., Liszt F. u., Marx u.,
Puskin u., Sági u. 102. házszámtól folyamatosan (páros oldal), Somogyi B. u.,
Táncsics u., Újvilág u.
8. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Alsósági Sportcsarnok – Hegyi u.
szavazókörhöz tartozó közterületek: Bajcsy Zs. u., Bem J. u., Dobó K. u., Dr. Holéczy Zoltán u., Eötvös L. u., Erdõalja u.,
Hegyi u., Heiner K. u., Jókai M. u., Kankalin u., Kismezõ major, Kökörcsin u.,
Kõtörõ u., Kráter u., Martinovics u., Mátyás K. u., Móricz Zs. u., Ság hegy, Sághegyalja körút, Sági u. 101. házszámtól
folyamatosan (páratlan oldal), Sikló u.,
Uzsabánya u., Vak B. u.
9. számú szavazókör – szavazóhelyiség címe: Izsákfai Klub – Izsákfa u. 37.
szavazókörhöz tartozó közterületek: Bokodi u., Bokodpuszta major, Hegyalja u.,
Izsákfa u., Kódó u.
Szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek: A szavazás napján lakóhelyétõl
távol tartózkodó választópolgár belföldön
az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt
2018. március 31-én 16.00 óráig lehet
kérni a www.valasztas.hu oldalon vagy
levélben a lakóhely szerint illetékes, személyesen pedig a lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely szerint illetékes
helyi választási irodától (HVI).
Az a választópolgár, aki a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A
mozgóurna igénylésének okát a Ve. korlátozza: csak az a választópolgár kérhet

mozgóurnát, aki azért nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt a mozgásában. Aki a
mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi
szempontok miatt) kéri, annak a kérését
a helyi választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazást
megelõzõ második napon (2018. április
6.) 16.00 órát megelõzõen személyesen
vagy meghatalmazott útján közokiratba
vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt meghatalmazással, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon,
ahhoz a HVI-hez, amelynek szavazóköri
névjegyzékében a választópolgár szerepel. A szavazás napján mozgóurnát már
csak a szavazatszámláló bizottságtól lehet
kérni, szintén a fent leírtak szerint. A kérelemnek a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz legkésõbb 15 óráig be kell érkeznie.
A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek: Ha a magyarországi lakcímmel
rendelkezõ választópolgár a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 1. mellékletében felsorolt valamely
nemzetiséghez tartozik, kérheti, hogy a
központi névjegyzékben feltüntetésre kerüljön a nemzetiségének megnevezése,
továbbá az, hogy az országgyûlési választásokon is nemzetiségi választópolgárként
kíván szavazni (külön kell kérni!). Ebben
az esetben pártlista helyett nemzetiségi
listára adhatja le szavazatát. Amennyiben
a fenti kérelem 2018. március 23-án 16
óráig megérkezik az illetékes HVI-hez a
nemzetiségi regisztráció a 2018. április 8i választásra átvezetésre kerül. A nemzetiségi regisztráció törlését 2018. április 6ig lehet kérni, ebben az esetben a választópolgár pártlistára szavazhat.
A fogyatékossággal élõ választópolgárok
joggyakorlásának elõsegítése alapelvének érvényesítése érdekében lehetõség
van speciális segítség igénylésére is. A
vak és gyengénlátó választópolgár kérheti Braille-írással ellátott szavazósablon alkalmazását, amellyel önállóan, mások segítsége nélkül kitöltheti a szavazólapot.
Az erre vonatkozó kérelmet március 29én 16 óráig lehet benyújtani.
A kérelmeket levélben a lakóhely, személyesen a lakóhely és a bejelentett tartózkodási hely szerinti HVI-hez, valamint
a www.valasztas.hu internetes oldalon
lehet. Felhívjuk a tisztelt választópolgárok
figyelmét, hogy bármely névjegyzékkel
kapcsolatos kérelem esetén ügyeljenek a
pontos kitöltésére, ellenkezõ esetben a
kérelmet el kell utasítani. A választással
kapcsolatos információkról, tudnivalókról
a www. celldomolk.hu internetes oldalon
is tájékoztatjuk a város lakosságát.

5

TURIZMUS

«

Új Kemenesalja » 2018. 03. 02.

Celldömölkön találkoztak a nyugat-dunántúli szállodavezetõk
Fontos turisztikai rendezvény helyszíne
volt február 15-én Celldömölk. A JUFA
szállodában tartotta régiós értekezletét
a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének Nyugat-dunántúli Szervezete. A rangos eseményre a szövetség
tagjai és a társult tagok mellett dr.
Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke és Fehér László, Celldömölk város polgármestere is meghívót
kapott.
Az évente több alkalommal, mindig
más helyszínen megtartott értekezlet
célja, hogy a szövetség tagjai folyamatosan tájékozódhassanak egymás munkájáról, tapasztalatokat meríthessenek
a partnerszállodák eredményeibõl, informálódjanak az iparág elõtt álló új
kihívásokról.
– Évente kettõ alkalommal szoktuk
megszervezni régiós találkozónkat –
mondta el Katz Péter, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége nyugati
régiójának elnöke. – Itt a nyugati régió
szállodáinak képviselõi jelennek meg,
számukra készülünk különbözõ elõadásokkal, kerekasztal-beszélgetésekkel.
Ezúttal azért választottuk helyszínül
épp a Jufa celldömölki szállodáját, mivel találkozóinkat szeretjük olyan helyszínen megszervezni, ahol egyúttal valami újdonságot is be tudunk mutatni,
ahol korábban még nem jártunk. A
celldömölki Jufa Hotel pedig épp egy
ilyen új szálloda a régióban.
A régió elnökének nyitóbeszéde után
Fehér László polgármester mutatta be
a résztvevõknek Celldömölk múltját,
jelenét. A rendezvény jellegébõl adódóan kiemelte a város turizmus irányába tett erõfeszítéseit, bemutatta a
fürdõ építését, a Kemenes Vulkánpark
területén nemsokára induló fejlesztéseket, valamint tervezett, új idegenforgalmi látványosságként beszélt egy, a
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Ság hegyre megálmodott libegõ építésének lehetõségérõl. A folytatásban a
szövetség tagjai, többek között büki,
sárvári, gyõri, móri, pápai szállodák
vezetõi tájékoztatták a hallgatóságot
az elmúlt év eredményeirõl, fejlesztési
terveikrõl. A sort a házigazda Jufa szálloda igazgatója nyitotta:
– Szerencsére az elmúlt hónapokban
nagyon szép vendégéjszaka-számokat
tud felmutatni a Jufa szálloda – számolt
be eredményeikrõl Klára Ágnes, a szálloda vezetõje. – Ez azt jelenti, hogy
egyre elterjedtebb mind a külföldi,
mind a belföldi vendégek körében Celldömölk, a Jufa Hotel, és a hotellel
együtt természetesen a Vulkán Gyógyés Élményfürdõ is. Szép számmal jelennek meg törzsvendégek a szállodánkban, akik egy komplex szolgáltatás miatt térnek rendszeresen vissza.
Elégedettek a fürdõ szolgáltatásaival,
elégedettek a város és környéke által
nyújtott lehetõségekkel, a programkínálattal, és elégedettek a szálloda szolgáltatásaival, színvonalával. Ez szerencsére a vendégvéleményekben is tükrözõdik. Véleményem szerint ez a régiós találkozó nemcsak a Jufa mûködését, hanem Celldömölk turizmusát is
befolyásolja, hiszen nagy lehetõségnek

számít, hogy a város adhat otthont a
nyugat-dunántúli szállodavezetõk találkozójának. Ez azt jelenti, hogy Celldömölk elindult a turisztikai piacon,
egyre nagyobb neve és helye van a turizmus piacán.
Az igazgató azt is elmondta, hogy egyre népszerûbbek a vendégek körében
a városi nagyrendezvényekhez kapcsolódó idõpontok, a tavaszi Tulipán fesztivál idejére például Szlovákiából foglalt szobákat egy nagyobb turistacsoport. Ezen kívül a visszatérõ német
és osztrák vendégek szívesen kalandoznak a celldömölki piac forgatagában, jellemzõen már a szerdai napon
megérkeznek a városba, hogy a csütörtöki piac portékáiból válogathassanak.
Az eseményhez kapcsolódóan a szervezet társult tagjaiként a szállodák mûködtetéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó cégek mutatták be kínálatukat, többek között konyhai felszereléseket, takarító berendezéseket, szállodai textiltermékeket, sõt, elektromos autók üzemeltetéséhez kapcsolódó berendezéseket is. A találkozó résztvevõi a nap
folyamán az osztrák turizmusfejlesztéssel kapcsolatos elõadást is meghallgathatták.
»NÉMETH N.
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» MÛVELÕDÉS

Festõ a múltból – A Reich festõdinasztia
Rács Reich Imre festõ és restaurátor mûvész emlékkiállítása a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz Galériáján
Ifj. Reich Imre 1931 õszén a celldömölki községháza tanácstermében
megrendezett kiállítását követõen
gondolhatta, hogy érdemes volt festõi
ambíciókat dédelgetnie, hiszen a közönség jelentõs mennyiségû képvásárlással ismerte el tehetségét. Ennek
a sikeres pályakezdetet jelentõ eseménynek a hangulatát idézte meg a
2018. február 16-án 17 órakor megnyitott emlékkiállítás a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz Galériáján. A megjelenteket Fehér
László, Celldömölk város polgármestere köszöntötte. Elmondta, örömmel
fogadta el Pálné Horváth Mária, a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár igazgatónõje részérõl a felkérést, hiszen mint régi celldömölki
család leszármazottja, õt is személyes
emlékek fûzik a Reich festõdinasztiához. Külön hangsúlyozta annak fontosságát, hogy Rács Reich Imre alkotásai – túlélve a II. világháború viszontagságait – fennmaradtak az utókor
számára. Lukácsné Dénes Ágnes, a
mûvész közeli hozzátartozója nyitotta
meg a kiállítást. Nemcsak az alkotásokat méltatta, hanem megidézte a
mûvész alakját is. Beszélt a képekrõl
visszaköszönõ gyermekkori emlékekrõl, a Reich család meghatározó szerepérõl a celldömölki közéletben: rangot és megkülönböztetett tudást jelentett tanulni és dolgozni náluk, jelentõs mecénási tevékenységet is
folytattak. Megtudhattuk, hogy Rács
Reich Imre nevéhez fûzõdik az egykori Szentháromság tér tervezése is. Ifj.
Reich Imre elõször a faluszövetség kiállításán mutatkozott be festményeivel 1927-ben, melyen rögtön ezüstérmet nyert. Szülõhelyén ekkor mint
szoba- és címfestõt ismerték. 1931.
szeptember 20–23. között a celldömölki községháza tanácstermében
volt kiállítása. (Érdekesség, hogy az itt
eladott képek közül egy festmény
szerepel a Móritz Galérián most bemutatott alkotások között.) Ugyanebben az évben felvételt nyert a Képzõmûvészeti Akadémiára, melynek elvégzéséhez a község havi 100 pengõ
ösztöndíjat szavazott meg számára.
Elvégezte a Magyar Királyi Ipar-

mûvészeti Iskola díszítõfestõ szakát is.
Diplomával a kezében átvette édesapjától, id. Reich Imrétõl a festõipart,
aki jelentõs egyházi és világi megrendeléseket teljesített. 1934-tõl mûvészneve Rács Reich Imre. A galérián
megjelentetett alkotások hiteles keresztmetszetet mutatnak Rács Reich
Imre mûvészi pályafutásáról. Képei
hûen kötõdnek térhez és idõhöz.
Láthatjuk a kezdõ festõ bátortalan
elsõ szárnypróbálgatásait az olajjal, a
minden bizonnyal az akadémiai évek
alatt készült csendéletet, melynek
hátoldalán a mûvész köszöni a „nyomorenyhítõ akciót Tóni bácsinak”, lefestve egy bõségesnek nem mondható vacsorát, a feleségérõl, Cser Erzsébetrõl készített mélységes szeretettel festett kis akvarellképet és a
már kiforrott festõi egyéniséggel
rendelkezõ – a pasztellt mint technikát briliáns tudással ismerõ mûvészt,
ki öntudatosan szignózza mûveit: Rács
Reich. Az itt látható alkotások egyben
dokumentumértékkel is bírnak, mérnöki pontosságról tanúskodnak az
axonometrikus ábrázolások a munkafüzetekben, esztétikai kvalitásmérõk a
különbözõ betûfajták megjelenítései.
A mûvek hosszú idõre raktárakba, lakásokba kerültek és feledésbe merültek. 18 alkotás 2 évig tartó restaurá-

lásra szorult. Hogy mi avat valamit
mûalkotássá és mennyi idõre, az
gyakran a véletlenen is múlik. A Reich
festõdinasztia letette kézjegyét a Dunántúlon: az ajkai üveggyár, a bikali
Puchner kastély, a nicki templom, a
celldömölki zárda kápolnájának díszítése, a celldömölki bencés kolostor,
az alsósági római katolikus templom
neobarokk stílusú belsõ festése, a
gyõrszentiváni katolikus templom belsõ kivitelezése, valamint a celldömölki evangélikus templom alakos és díszítõ festése, a csöngei evangélikus
templom belsõ díszítése, a bobai
templom, továbbá a nagypiriti templom fõoltárképe is errõl árulkodik.
Rács Reich Imre tervei alapján készült
el a pápai evangélikus templom renovációja 1949-ben és a celldömölki Hunyadi János emlékmû.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár köszöni mindenkinek az
alkotások felkutatásában nyújtott segítséget, a tulajdonosoknak pedig a
festmények és a dokumentumok felajánlását a kiállításra.
A kiállítás 2018. március 10-ig tekinthetõ meg.
»NÉMETH KATALIN,
A RÁCS REICH
FESTMÉNYEK RESTAURÁTORA,
A KIÁLLÍTÁS SZERVEZÕJE
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Napelemes projekt – ünnepélyes átadás
A Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum székhelyén, valamint öt tagintézményében 2017. március 1. és 2017.
december 31. között 142 728 586 Ft
összegû beruházás valósult meg „Fotovoltaikus rendszerek telepítése a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum
épületein” KEHOP-5.2.11-16-2016-000
18 pályázat keretén belül. A 100 %-ban
finanszírozott projekt ünnepélyes átadójára 2018. január 5-én került sor Szentgotthárdon.
Az átadó ünnepségen köszöntõt mondott Korpics Ferenc, az SZMSZC III. Béla
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
igazgatója. Ezt követõen Szentgyörgyvári Róbert fõigazgató mutatta be a
projektet, majd Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere méltatta a be-

ruházást, végül V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelõs államtitkár,
országgyûlési képviselõ mondott átadási beszédet. A pályázatnak köszönhetõen az SZMSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában
kiépítésre került egy 184 db-os, egyenként 260 Wp teljesítményû napelem
panelbõl álló napelemes rendszer,
mely három darab, összesen 45 kW

2018.
március
21.
(szerda)
11.00 óra
Belépõdíj:
800,-Ft
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csatlakozási teljesítményû inverteren
keresztül csatlakozik a hálózatra. A
napelem panelek dóm szerkezetes,
rozsdamentes tartókra erõsített alusínes tartókkal kerültek felhelyezésre a
tornaterem, valamint a tanmûhely lapos tetejére. A beruházást követõen a
helyi szakképzõ iskola teljes áramellátását a napelemes rendszer biztosítja.
»SOÓS ANDREA
TAGINTÉZMÉNY-VEZETÕ

Kemenesaljai
Mûvelõdési
Központ és
Könyvtár
színházterem
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» OKTATÁS

Kétnapos mûsorkavalkád a farsang jegyében
Az idei évben is megszervezte hagyományos Ki mit tud? címû farsangi mûsorát a Celldömölki Városi Általános Iskola.
Az iskola diákjai február 21-én és 22-én
mutatták be színes produkcióikat a
mûvelõdési központ színháztermében.
A farsangi SzM mûsorok sorát idén is a
Celldömölki Városi Általános Iskola kétnapos Ki mit tud rendezvénye zárta. A
programot február 21-én a Tücsök Bábcsoport látványos elõadása nyitotta,
Michael Jackson Thrillerjével aláfestve,
majd Cságoly Szilvia és Tarczi Szilvia, a
szülõi munkaközösség vezetõi tartották
meg hagyományos köszöntõjüket.
Ezt követõen Danka Adél, az intézmény
vezetõje is megtartotta ünnepi beszédét, ám mielõtt kezdetét vette volna a
Ki mit tud, még egy meglepetés várt a
közönségre. A résztvevõk a színpadon
köszönthették Némeh Nyiba Sándort, a
Kemenesaljáról származó olimpikont,
zenészt, írót és nem utolsósorban költõt, aki Õsi katlan címû versével üdvözölte a közönséget. Aztán kezdetét vette
a mûsorfolyam. A produkciók kavalkádját Szép az élet mottóval az 1. c osztály
léggömbös tánca nyitotta, majd a 6. d
osztály kalauzai érkeztek mozdonnyal a
színpadra, szórakozásra invitálva a közönséget, a 2. c osztály angyalai pedig
égi varázslatot hoztak a színházterembe.
A délután során egymást követték színpadon a látványosabbnál látványosabb
mûsorok. A diákok szirtaki dallamokkal
repítették el közönségüket Görögországba, majd galaktikus utazás következett a Star Wars indulójára. A produkciók
sorában voltak erõmûvészek, gengszterek, nõnek öltözött férfiak, vagy férfi-

aknak öltözött nõk, táncoskedvû fodrászok és a vizes vb válogatottjának tagjai.
A negyedik osztályosok is megmutatták,
hogy miben is rejlik a farsang lényege,
õrült karneváli hangulattal búcsúztatták
a telet és köszöntötték a tavaszt. Majd az
ötödik osztály mutatta be, hogy szerintük mit is jelentenek a szabadság múlékony percei. A programból természetesen az iskola énekkara sem maradhatott
ki, akik bepillantást engedtek az énekórák és a felkészülés kulisszatitkaiba.
A Ki mit tud második napja ugyanilyen
színesre és látványosra sikeredett. A sort
a hetedik osztályosok Fényjáték címû
produkciója nyitotta, majd az elsõ osztályok pingvinjei táncoltak a déli sarkon.
Retrobulijukban vidámságukról, ügyességükrõl és dinamizmusukról tettek tanúbizonyságot az 5. d osztály diákjai.
Táncra perdültek a favágók, a nyugdíjas
klub tagjai és Michael Jackson tanítványai is. „Királynak lenni mámorító!”, vallották a 7. b osztály diákjai, akik ennek
szellemében adták elõ a Rómeó és Júlia
címû musicalbõl a „Lehetsz király” címû
dalt. A produkciók sorát a Rocky-Dilly

táncosai és celldömölki mazsorett csoport tagjai színesítették, akik a Szépség
és a szörnyeteg ikonikus zenéjére mutatták be zászlógyakorlatukat. A gyerekkor viszontagságairól a harmadikosok
vallottak a közönségnek. Befogadásról,
kitaszításról, csapatról és a magányról
szólt az osztály elõadása a farkasok közt
nevelkedett Maugli történetén keresztül.
Isztambul (illetve Bizánc és Konstantinápoly) titokzatos, színes, változatos világát idézték meg az 5. évfolyam diákjai, keleti hangulatot varázsolva a színházterembe. A hatodik osztályosokat
szintén a Dzsungel könyve ihlette meg,
õk a Majmok dalára készítették el sajátos koreográfiájukat arról, hogyan is kell
egy malomban õrölni. A negyedikes nebulók vidám tánccal hirdették, hogy
semmi ok az aggodalomra, mindenkinek van oka a boldogságra, majd a hetedik évfolyam testnevelés csoportja gúlatorna segítségével mutatta be a különbözõ országok jellegzetes képeit. A
Celldömölki Városi Általános Iskola SzM
mûsorát mindkét nap látványos keringõ
zárta.
»NÉMETH NÓRA

Állatok farsangja Alsóságon
Február 17-én az Alsósági Tagiskola is
megtartotta hagyományos szm rendezvényét. A szombat esti programra az
osztályok ismét sokszínû, színvonalas
produkciókkal készültek.
Már megszokhattuk, hogy a Celldömölki
Városi Általános Iskola Alsósági Tagintézménye évrõl évre izgalmas téma köré építi fel szm programját, látványos
díszletekkel és díszes jelmezekkel. A sági sportcsarnok az elmúlt években volt
már félelmetes kalózhajó, balatonrendesi üdülõtábor és legendás lényekkel
benépesült mesevilág is. Az idei évben
is hasonlóan izgalmas ötlettel lepték
meg a sági iskola tanárai és diákjai a
szülõket és hozzátartozókat, ezúttal erdõ

lakói kalauzolták el a közönséget csodás
világukba, ahol minden csupa zene és
tánc. A mûsorok sorát a szorgos hangyák
nyitották, aztán következett a békák, a
zebrák majd a bárányok tánca. Az osztályprodukciókon túl néhány különszám
is fel-felbukkant az elõadások között,
nagy sikert ért el például a fekete párducok modern showtánca. A sági diákok
láthatóan remekelnek ezen a téren,
számos népszerû stílusnak és koreográfiának tapsolhatott a közönség a felsõsök mûsorszámai alatt. A színvonalas
produkciókat az idei évben is a nyolcadik osztályosok keringõje zárta. A
szombat esti SzM programon beszédet
tartott Nagy Gábor, a szülõi munkaközösség elnöke, valamint Szabóné Kiss

Ildikó, a tagiskola vezetõje. Megköszönték a diákok és a tanárok munkáját, a
felkészülést és a sok gyakorlást, melynek köszönhetõen a rendezvény idén is
megvalósulhatott, a szülõknek, hozzátartozóknak pedig a részvételt és a tapsot, mely méltó elismerése volt a farsangi produkciósorozatnak.
»N.N.
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A játék neve: demokrácia
Február 15-én iskolánk küldöttsége ismét meglátogatta a Parlament épületét, ahol egy „játékos” program keretében megismerhettük az Országgyûlés munkáját, országgyûlési képviselõink egy napját.
Több hetes felkészülési idõ elõzte meg
e napot, több idõpontváltoztatás meg
természetesen a benyújtandó törvényjavaslat okán is.
Ellenzéki pártként nyújtottuk be a „Demokráciajáték T/10. számú, a digitális
tudat bevezetésérõl” szóló törvényjavaslatot. Felkészítõ tanáraink, Tóthné
Bali Krisztina és Horváth Sarolta, magyartanárok lévén, némi iróniát fedeztek fel, amikor kézhez kapták a feladatot: azt kellett képviselnünk, hogy töröljék el a folyóírás s vezessék be a
gépírás tanítását, s terjedjen el a digitális számonkérés az iskolákban. Õszintén szólván, én is elõször vakargattam
a fejem, hisz humán tagozatosként én
is inkább belekötni tudtam s támogatni nemigen. De persze nem volt mese,
szerettem volna menni én is a frakcióval, szóval elkezdõdött a Demokráciajáték „játék” része, avagy a pártprofilhoz való alkalmazkodás. A játék alapján négy pártra oszlik az Országgyûlés:
TMF (Téli Menedék Fórum – szociáldemokraták), ÕT (Õsz-ülõk Társasága –
konzervatívok), JNYE (Jövõ Nyárért
Egyesülés – zöldek), TMSZ (Tavaszi
Megújulás Szövetség – liberálisok). Mi
az utóbbi párt képviselõiként léptünk
fel. Minden frakció 20-20 tanulóból állt,
így a törvényjavaslat továbbjuttatása
érdekében muszáj koalíciót kötni az
egyik párttal. (Mi hasonlóképp kezdtünk el tapogatózni, de kezdjünk mindent a legelején.)
A játék a törvényjavaslatot benyújtó
párt részérõl magának a törvénynek az
ismertetésével kezdõdik. A mi delegáltunkat Palotai-Kóbor Zalán személyében tisztelhettük, aki remekül, roppant
átéléssel adta tudtára a többi pártnak a
mi nézeteinket. Ezután kezdõdött a vezérszónoki kör, ahol minden párt vezérszónoka ismertette pártja érveit. Itt
a mi küldöttünk Kovács Kristóf volt, aki
messze túlszárnyalva ellenfeleit, adta
elõ gondolatait. A szónoki kör végeztével elkezdõdött a plenáris ülés, amelyet már akkor is Bacsó Péter: A tanú
címû filmjének egyik számomra megmaradó gondolatával tudtam és tudok
jellemezni: „Csapásokat adunk és csapásokat kapunk.” Itt minden pártból
bárki (akihez odaért a mikrofon) tudott
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„csapásokat adni”, na meg kapni is, de
az már az egész frakciót érintette. Frakcióvezetõnk, Szabó Tamás bizottsági elnökünk, Karáth Péter Zoltán segítségével a mérsékelt, kompromisszumképes
politikát választotta, némi kamaszos
csipkelõdéssel fûszerezve.
A plenáris ülés lezárása után a képviselõk bizottságokba tömörültek: kulturális, népjóléti, igazságügyi és gazda-

megalkotva a törvény végsõ formáját a
Törvénykönyvbe való bekerüléshez. Ezt
ismét egy plenáris vita követte, majd
megtörtént a szavazás. Óriási volt a sikerünk, nagy többséggel megszavazták a törvényjavaslatunkat. A szokásos
sajtótájékoztató oldottabb, humorosabb hangulatban telt, ide-oda csipkelõdéssel, melyet általában nagy nevetés követett.

sági szempontból tárgyaltuk meg a törvényjavaslatot. Minden bizottság megvizsgálta a törvényjavaslat módosítóit,
szám szerint tizenhármat. Sok okos és
tanulságos gondolat fogalmazódott
meg. A bizottsági ülések lezárásával az
ebéd következett, majd a frakcióülés,
melyen minden párt külön a saját frakciójával a bizottsági üléseken elért
eredményeket vitatta meg, avagy „mit
támogatunk, és mit nem”. Végül a TAB
(Törvényalkotási Bizottság) ült össze,

Személy szerint nagyon élveztem a
programot, a frakciónkat is, nagyon jó
hangulatú, okos kis csapatot válogattak
össze tanáraink, és külön köszönetemet
szeretném kifejezni, hogy már másodjára is részt vehettem az eseményen,
és hogy újra belekóstolhattam mind a
képviselõk mindennapjaiba/munkájába, mind pedig az ebédbe, a parlamenti szendvicsekbe.
»SZABÓ ZSOLT 10.A

Politikai hirdetés
Az Új Kemenesalja a 2018. április 8-i
országgyûlési választás elõtt ingyenes bemutatkozási lehetõséget kínál
a jelölteket állító szervezeteknek, illetve a független jelölteknek.
Az egyenlõ esély elvét szem elõtt
tartva ezek az ingyenes politikai hirdetések ugyanabban a lapszámban,
2018. március 30-án jelennek meg.
A bemutatkozásra a pártok, illetve
szervezetek által jelölt országgyûlési
képviselõjelölteknek egy teljes újságoldalt, a független országgyûlési
képviselõjelölteknek fél újságoldalt
bocsátunk a rendelkezésükre.

CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

Kérem, hogy azok, akik az ingyenes
hirdetési lehetõséget igénybe kívánják venni, március 16-ig jelezzék a
06 70/335-4109-es telefonszámon.
Kérem, hogy a közölni kívánt szövegeket és képanyagokat március 23áig juttassák el elektonikus formában
a
következõ
e-mail
címre:
losoncz.andrea @cellkabel.hu. A késõbb leadott anyagokkal nem áll
módunkban foglalkozni. Az ingyenes
bemutatkozási lehetõségen kívül fizetett politikai hirdetéseknek is helyet adunk a szabad lapterjedelemtõl
függõen. Az ezzel kapcsolatos részletek a város honlapján olvashatók.
»DR. GYÖRÉNÉ LOSONCZ ANDREA
FELELÕS SZERKESZTÕ

Új Kemenesalja » 2018. 03. 02.

Óvodai beíratás
A Celldömölk és Környéke Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás a 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás idejérõl, az óvodai jogviszony létesítésével
összefüggõ eljárásról az alábbi közleményben tájékoztatja az óvodába készülõ gyermekek szüleit.
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után
vehetõ fel. Az óvoda felveheti azt a
gyermeket is, aki a harmadik életévét
a felvételétõl számított fél éven belül
betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fõvárosi kerületben, vagy ha a
felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkezõ hároméves és annál
idõsebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetõ.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés
alapján történik. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét a nevelési év
folyamán bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy
a gyermek abban az évben, melynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától (szeptember 1.) legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
Az óvodában a nevelési év szeptember
1-jétôl a következõ év augusztus 31.
napjáig tart. E paragrafus alapján az
óvodába be kell íratni azt a kisgyer-

» NEVELÉS

meket, aki 2018. augusztus 31. napjáig betölti a harmadik életévét. A jegyzõ
a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ,
valamint a védõnõ egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja.
A szülõ köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzõt, amenynyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti.
A beiratkozási igény a jelentkezéssel
válik hivatalossá. A Celldömölki Közoktatási Intézményfenntartó Társulás a
fenntartásában mûködõ Celldömölki
Városi Óvoda – felvételi körzete Celldömölk, Kemeneskápolna, Kemenesszentmárton, Köcsk, Mesteri, Nemeskocs, Tokorcs települések – a nemzeti
köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a
2018/2019. nevelési évre az óvodai
beiratkozás idõpontját az alábbiakban
határozza meg: 2018. április 25–26.
(szerda–csütörtök) 8.00 órától 16.00
óráig. A beíratás helye: a székhelyóvoda (Koptik O. u. 10.), valamint az Alsósági Tagóvoda (Sági út 174.).
Az óvodai beíratásához az alábbi közokiratokat, dokumentumokat kell bemutatni: a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolványt; a szülõ személyi
azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát.
A szülõ az óvodai nevelésben történõ
részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az ön-

kormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott idõpontban.
A szabálysértésekrõl, a szabálysértési
eljárásról szóló 2012. évi II. törvény
247. § a) pontja értelmében az a szülõ
vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi
felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermekét kellõ idõben az óvodába
nem íratja be, szabálysértést követ el.
Az óvoda gondoskodik a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek – beszédfogyatékosok, hallássérültek, enyhe fokban
értelmi fogyatékosok, egyéb pszichés
fejlõdési zavarral küzdõk – óvodai nevelésérõl is. Az óvoda az alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési
igényû gyermekeket (SNI) tudja fogadni, akik szakértõi vélemény alapján
integráltan, a többi gyermekkel együtt
nevelhetõk. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.
Az óvodai felvételrõl hozott döntés határnapja 2018. május 11. napja. A
döntésrõl szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre postázza az
óvoda. Az óvoda vezetõje: az óvodai
felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában
közli a szülõvel.
Az óvoda döntése ellen – érdeksérelemre hivatkozással – a szülõ a közléstõl számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal jegyzõjénél.
(Celldömölk, Városháza tér 1.).
Kérjük a tisztelt Szülõket, hogy a megadott idõben, a jelen közleményben
foglaltak szerint gondoskodjanak a
gyermekek beíratásáról.
Celldömölk, 2018. február 26.
»CELLDÖMÖLK ÉS KÖRNYÉKE KÖZOKTATÁSI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS

A magyar széppróza napja a városi könyvtárban
Alexa Károly kalauzolásával
A Magyar Írószövetség kezdeményezésére és támogatásával 2018-ban elsõ
ízben került megszervezésre a Magyar
Széppróza Napja programsorozata. A
rendezvényeket országszerte február
18-a környékén, Jókai Mór születésnapjához igazodva bonyolították le.
Jókai volt az elsõ, modern értelemben
vett hivatásos prózaírónk, aki írói és
szerkesztõi munkásságából élt, közéleti szerepeit is íróként viselte. Az õ gondolata lett a rendezvények mottója:
„az ég nem a csillagoknál kezdõdik,
hanem a fûszálak hegyénél”.
Celldömölkön a Kresznerics Ferenc
Könyvtárban február 13-án az Egyhá-

zashetyén élõ Alexa Károly irodalomtörténész, kritikus volt a vendég.
Németh Tibor könyvtárvezetõ bevezetõjében érdekességként megemlítette,
hogy a Költészet Napja József Attila –
Németh Andor kapcsolatához hasonlóan, az új irodalmi ünnepnapnak is van
helyi vonatkozása: a településünkön
nyugvó, révkomáromi származású Virághalmi Ferencet az ugyancsak ott
született Jókai mutatta be a magyar
irodalmi közönségnek az 1850-es évek
elején...
Alexa Károly saját olvasmányélményeire hivatkozva is egyetértett azzal, hogy
Jókai, a történetmesélés klasszikus

mestere lett a Magyar Széppróza Napja
emblematikus alakja.
„Az újabb magyar regények” címû
elõadásában sok fontos alkotóra és
mûre hívta fel a hallgatóság figyelmét
Szabó Magdától Esterházy Péteren és
Temesi Ferencen át egészen Szilágyi
Istvánig. Az érdeklõdõk megtudhatták,
hogy a legismertebb magyar író a világban egy itthon alig ismert személy:
Orczy Emma bárónõ, „A vörös Pimpernel” szerzõje... A hangulatos irodalmi
esten az elismerések kapcsán pedig
szó esett a Nobel-díj elnyerésének kulisszatitkairól is.
»N. T.
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A Szuperliga döntõjében pingpongosaink
CVSE-Swietelsky-Jufa Hotels–TTV Wiener
Neudorf 5-2. – Celldömölk, férfi asztalitenisz, Klubcsapatok Szuperligája, elõdöntõ visszavágó, vezette: Nagy J., Segyevi S.
Páros: Fazekas, Kriston – Juhász, Kolodziejczyk 3:1 (3, -6, 10, 3). Nagyon belekezdtek az elsõ játszmában Fazekasék, ezért is volt kicsit fura, hogy miért
estek vissza a másodikban. A harmadikban is 4-8-ról kellett összeszedniük
magukat, de a végére kijött a tudásbeli különbség. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Baranyai – Juhász 0:3 (13, -3, -10) Szita Márton ezen az estén
tanulmányai miatt nem tudta vállalni a
játékot, helyére Baranyai ugrott be. A
celliek saját nevelésû fiatalja nem vallott szégyent, harcos, jó játékával nagyon megszorongatta ellenfelét, de
nyerni sajnos nem tudott, pedig több
alkalommal is volt rá lehetõsége. (11), Fazekas – Radel 3:0 (7, 5, 3) A két
játékos nem igazán volt egy súlycsoportban. Fazekas hozta a minimálisan
elvártat, és különösebb erõlködés nél-

r Aranyérmek

kül lépte le Radelt. (2-1), Kriston –
Kolodziejczyk 3:0 (9, 6, 7) Kissé döcögõsen kezdett Kriston, ezért az elsõ
szett szorosra sikeredett, de a folytatásban már nem hagyott esélyt az
osztrákok lengyeljének. (3-1).
2. kör: Fazekas – Juhász 3:2 (-7, -5, 14,
8, 4) Az elsõ két szett után úgy tûnt,
meglepõen sima vereséget szenved a
celli játékos. Juhász higgadtan játszott
az egyre idegesebb Fazekas ellen, aki a
harmadik játszmában óriási küzdelemben visszajött a meccsbe, és végül
behúzta a negyedik hazai gyõzelmet.
(4-1), Baranyai – Kolodziejczyk 0:3 (-8 8, -6) Baranyai ezúttal is tette a dolgát,
mindent megtett a sikerért, de fejet
kellett hajtania a nagyobb tudás elõtt.
(4-2), Kriston – Radel 3:0 (5, 6, 3) Kristonnak nem volt nehéz dolga. (5-2.)
Az elõdöntõ elsõ mérkõzésén, idegenben 7-0-ra nyert a Celldömölk gárdája,
így a visszavágó csupán formalitás volt.
A versenyszabályzat megengedi, hogy
amennyiben a továbbjutás eldõlt, 5
nyert mérkõzés után véget érjen a ta-

Bajnoki mérkõzések

lálkozó akkor, ha a két csapat ebben
megegyezik a meccs elõtt. Ezen az estén a két fél úgy döntött, hogy elég
lesz ötig játszani, ám így is hét összecsapást láthattak a csarnokba kilátogatók. Szita Márton távollétében Baranyai
Domonkos lépett asztalhoz ezen a napon, és igencsak megizzasztotta ellenfeleit. A másik elõdöntõben két szlovák
csapat mérkõzött egymással, és a
Vydrany együttese kettõs gyõzelemmel (6-1, 6-4) jutott be a fináléba, a
Szlovák U21-es válogatott ellenében.
Megismétlõdik tehát a két évvel ezelõtti döntõ, melynek elsõ felvonását
május 8-án Szlovákiában rendezik, a
visszavágóra május 15-én, Alsóságon
kerül sor. Errõl a párosításról szép emlékeink vannak, hisz a Celldömölk gárdája pont a Vydrany ellen szerezte
meg elsõ Szuperliga gyõzelmét. Reméljük, májusban a történelem megismétli önmagát.
Extraliga mérkõzésen: CVSE-SwietelskyJufa Hotels – Szerva ASE Szécsény 7-0
»CSUKA LÁSZLÓ

Behavazott

NB II.

Váci Reménység SE – CVSE-SWIETELSKY
JUFA HOTELS III. 5 : 13
Simon Ferenc 4, Bakonyi Bertalan 3,
Iván Bertold 2, Lukács Balázs 2, Simon
Ferenc – Iván Bertold, Bakonyi Bertalan – Lukács Balázs párosok.
Csapatunkban mindenki jól játszott,
így alaposan visszavágtunk az õszi vereségért.

NB III.

PETHÕ BOTOND (BERZSENYI), LENNER LUCA (BERZSENYI), LENNER ANDRÁS (SZENT BENEDEK) A SAKK DIÁKOLIMPIA MEGYEI ELSÕ HELYEZETTJEI.

Február 23-án rendezték meg a megyei sakk diákolimpiát. A celldömölki
diákok három aranyéremmel térhettek
haza a versenyrõl. A Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola tanulója,
Lenner András IV. korcsoportban aratott gyõzelmet. V. korcsoportban két
arany is született: Pethõ Botond a fiúk
között, Lenner Luca pedig a lányok között bizonyult a legjobbnak. Mindketten a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulói. A három diák képviseli megyénket és iskolájukat március végén a Miskolcon megrendezésre
kerülõ országos bajnokságon.
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CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Nagycenki SE 12 : 6
Teket Attila 3, Máthé Gyula 3, Szabó
Ferenc 2, Csapó László 2, Teket Attila Szabó Ferenc, Máthé Gyula – Csapó
László párosok.
Sima mérkõzésen szereztük meg a
gyõzelmet.

Az idei tél igencsak próbára tett
bennünket. Hóakadályok is képzõdtek
az elmúlt héten. Mersevát és
Kemenesszentmárton között egy
idõre járhatatlanná vált az út.

Új Kemenesalja » 2018. 03. 02.

» SPORT

Elrajtolt a tavaszi szezon
Január elsõ hetében megkezdte felkészülését a tavaszi szezonra a CVSE NBIIes nõi kézilabda-csapata.
A téli szünet után heti két edzéssel
vette kezdetét a munka, melyeken
igyekeztek a játékosok részt venni, ám
családi és munkahelyi elfoglaltságok
miatt nem mindig sikerült nagy létszámú tréningeket tartani. A felkészülés
fontos részét képezték a Vasvár és a
Répcelak elleni edzõmérkõzések, elõbbi kicsit könnyebb, utóbbi már sokkal
magasabb színvonalú, gyorsabb játékot
igénylõ összecsapás volt. Mindkét mérkõzés remek lehetõséget szolgáltatott
a különbözõ játékelemek, taktikai variációk kipróbálására és gyakorlására. Az
õszi szezon során szerzett 282 gól nem
volt kevés, ám védelemben már korántsem volt ilyen hatékony a csapat,
ezért Salamonné Csótár Adrienn nagy
hangsúlyt fektetett ezen terület hatékonyabbá tételére. Mint elmondta,
nem mindig volt meg az összhang a
középsõ és a kettes védõk között, és
ezen még mindig van mit javítani.
Õsszel sok esetben jelentett gondot,
hogy a gárda meglehetõsen rövid kispaddal rendelkezett, így a mérkõzés
elején még partiban volt ugyan
ellenfeleivel, de megfelelõ cserelehetõségek híján a végére elfáradt, és kikapott. Ezen a téren is történt elõrelépés, hisz három új játékos érkezett az
átigazolási idõszak utolsó napján.
Mindhárman az Szombathelyi KKA-tól
tették át székhelyüket a Kemenesaljára. Gyõrffy Réka személyében egy
jobbkezes balszélsõvel bõvült a keret,
Szecsõdi Vivien a jobb szélen, jobb ket-

tõben, de akár irányítóként is bevethetõ, míg Tömõ Alexandrának a kapusgondok enyhítésében lehet nagy szerepe. Természetesen továbbra is folytatódik az ifjúsági csapatból felkerülõ
játékosok beépítése a keretbe, a fiatalok a bajnokikon több-kevesebb játéklehetõséget kapva erõsödhetnek bele
a felnõttek mezõnyébe. A csapat edzõjétõl megtudhattuk, hogy az új igazolásokkal kiegészülve játékosait a 8. hely
megszerzésére képesnek tartja, ehhez
persze a kötelezõnek tûnõ gyõzelmeket meg is kell szerezni. Mivel a tabella elég szoros, minden pontnak nagy
jelentõsége lesz a végelszámolásnál.
Szombathelyi Kézilabda Akadémia
U21–Celldömölki VSE 38-29 (18-13). –
Szombathely, 100 nézõ, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Bõhm
Zs., Tuifel A.
Celldömölki VSE: Pongrácz – Farkas 6,
Bagics 3, Szomorkovits A. 7, Németh V.
6, Geiger 1, Szalai Sz. cserék: Sebestyén 3, Balogh V., Füzfa 3, Szalai F.,
Marton H. Edzõ: Salamonné Csótár
Adrienn.
Az elsõ 15-20 perc kiegyenlített, fej-fej
melletti játékot hozott, ám a folytatásban kezdett elfogyni a celliek lendülete. A hazaiak a szünetre már ötgólos
elõnyre tettek szert, melyet a fordulás
után tovább növeltek. A második félidõben is volt olyan periódus, amikor
elkezdte a felzárkózást a Celldömölk,
de öt gólnál közelebb nem tudott jutni.
A meccs végkimenetelét ugyan nem
befolyásolta a két játékvezetõ ténykedése, de a találkozó során több alkalommal is erõsen lejtett a hazai pálya.

Celldömölki VSE – Körmendi DMTE 3228 (16-14). – Celldömölk, NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, vezette: Cseszregi
B., Sipos J.
Celldömölki VSE: Pongrácz – Sebestyén
6, Gyõrffy 12, Németh V. 8, Szomorkovits A. 5, Szecsõdi, Bagics. cserék: Tömõ, Geiger Cs., Farkas 1, Füzfa, Marton
H. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Alaposan ráijesztettek a lányok a hazai
közönségre, hisz 10 perc elteltével már
öt góllal vezettek a körmendiek. (10.
p.: 2-7) Sem védekezésben, sem támadásban nem tudta tartani a lépést
ellenfelével a Cell, így félõ volt, hogy
hamar eldõl a két pont sorsa. A játékrész közepén Salamonné Csótár Adrienn becserélte a kapuba az frissen igazolt Tömõ Alexandrát, és a feljavuló
kapusteljesítménnyel párhuzamosan
magára talált a csapat. A félidõ utolsó
10 percére kiegyenlített a hazai együttes (20. p.: 11-11) és a lefújásig sikerült két góllal ellépni a Körmendtõl.
Fordulás után tovább folytatta remeklését a házigazda, egyre nagyobb különbség alakult ki a két fél között. A
játékvezetõknek „hála”, Bagicsot és
Németh Vivient is elveszítette idõvel a
CVSE, ugyanis mindketten piros lappal
fejezték be idõ elõtt a találkozót, mindkét alkalommal vitatható ítéletek
miatt. Ahogy telt az idõ, egyre inkább
nyilvánvalóvá vált, hogy ezen az estén
nem lehet megverni a Celldömölköt,
védekezésben és támadásban egyaránt remekeltek a lányok. A lefújás
után jogosan ünnepelte a hazai publikum a csapatot, hisz a játékosok megmutatták, hogy az õszinél sokkal jobb
teljesítményre képesek, reméljük, ez a
lendület kitart a szezon során.
»CSUKA L.

A Celldömölki VSE NB II-es nõi kézilabda-csapatának tavaszi sorsolása
március 4.
március 11.
március 18.
március 24.
április 7.
április 14.
április 22.
április 29.
május 6.

Új

15:00
18:00
11:00
18:00
18:00
17:00
18:00
17:00
14:00

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Veszprém Pannon SE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Sárvári Kinizsi SE
SZESE Gyõr – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Gyõri Audi ETO KC U21
Celldömölki VSE – Büki TK
Komárom VSE – Celldömölki VSE
Celldömölki VSE – Vady Mosonszolnok
Bajnok DSE Nemesvámos – Celldömölki VSE
Egerszegi KK – Celldömölki VSE

» APRÓHIRDETÉS
Celldömölkön a Kossuth u. 16.
sz. alatt 2. emeleti 35 m2-es
lakás 2018. február 1-tõl min.
egy évre kiadó.
Telefon: +36 70 9412077.

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária, Vajda Zsuzsa,
Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA:
Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat, kéziratokat
kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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Kiniczky
Mérnöki Iroda Kft.
Építészmérnököt
keresünk, pályakezdõk
jelentkezését is várjuk.
Érd. +36 70 3174194

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

A ma már világszerte ismert családi vállalkozás, a Wewalka frisstészta gyártó 1987‐ben mestercukrászatként alakult.
Celldömölki telephelyünk további terjeszkedésünk szempontjából központi jelentőséggel bír, és tovább erősödik.
Székhelyünk Ausztriában, Bécstől délre található. Nemzetközi márkák és kereskedők partnerei vagyunk, termékeinket közel
30 országban értékesítjük, valamint az USA‐ban értékesítési központokat működtetünk. Több, mint 500 munkatársunk szakmai tudásával,
szociális kompetenciáival és továbbképzésre való motivációjával tűnik ki.
A Wewalka Akadémián magasan képzett trénereink gondoskodnak csapatunk folyamatos oktatásáról és továbbképzéséről.
Friss tészta gyártósorunk bővítéséhez azonnali kezdéssel keresünk munkatársakat a következő pozícióba:
TÉSZTAKEVERŐ
RAKTÁROS
Ideális élelmiszeripari végzettségű jelentkezők számára,
akár pályakezdőknek is.
Feladatok
– az előírt munkautasítások, higiéniai, biztonsági előírások betartása
– a visszamaradó tészta és a nyersanyagok helyes tárolása
– mérési munkák megfelelő elvégzése
– az előírt dokumentumok pontos kitöltése

Új típusú targoncás jogosítvánnyal rendelkezők számára.
Szakmai kompetenciák:
– élelmiszeriparban szerzett tapasztalat
– raktározási munkafolyamatokban szerzett tapasztalat
– számítógépes ismeret
Személyes kompetenciák:
– önálló munkavégzés, – szorgalom, nyitottság új feladatok elsajátítására,
– csapatorientált, terhelhetőség

A régió hosszú távú munkaadójaként számos előnyt tudunk Önnek nyújtani:
– Biztos munkahely egy folyamatosan növekvő vállalkozásban. – Prémiumrendszer, Egészségpénztári kártya jogosultság, Erzsébet kártya feltöltés,
ingyenes gyümölcs minden dolgozó számára. –Tervezhető 3 műszakos műszakrend. Túlóra vállalása. – Saját dolgozói buszjárat. Tömegközlekedéssel
való bejárás esetén 100%‐os támogatás. – Rendszeres infónapok és céges rendezvények. – Karrierlehetőség; szakmai és személyes fejlődési lehetőség a
saját Wewalka Akadémiánknak köszönhetően.
Ha szívesen végzi munkáját csapatban, megbízható személyiségnek tartja magát, csatlakozzon
egy tradicionális családi vállalkozáshoz ahol fő érték a Bizalom és Egymásra figyelés.

Wewalka Kft | személyügy | Pápai utca 27. | 9500 Celldömölk +36 95 525 367 | jelentkezes@wewalka.hu | www.wewalka.com

