AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT

Új

XXXI. ÉVFOLYAM 04. SZÁM (703)

2019. MÁRCIUS 01.

»

CELLDÖMÖLK

VÁROS

ÖNKORMÁNYZATÁNAK

LAPJA

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula

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

Laminált padlót Fa-Gyulától!
A legújabb színeket raktárról
kínáljuk, azonnal vihetõ.
Extra erõs 10 mm-es: Roseberg tölgy rusztikus: ÚJ 3290 Ft/m2
Extra erõs 10 mm-es: Naturál tölgy klasszikus:
3290 Ft/m2

Extra ajánlatunk: 8 mm-es Szépia parketta: 2690 Ft/m2
Az elegáns 7 mm-es Grönland tölgy:
2690 Ft/m2
A „retro” 8 mm-es Vintage tölgy:
2890 Ft/m2
A vadító 8 mm-es Vadtölgy:
2990 Ft/m2
A legújabb 7 mm-es Római tölgy:
2790 Ft/m2
A különleges 8 mm-es Fekete tölgy
2990 Ft/m2
A ragyogó 8 mm-es Gyémánt
2990 Ft/m2
A világos Oregon tölgy 8 mm-es:
2990 Ft/m2
Valamint további 10-12 szín raktáron.
A nálunk vásárolt laminált padlóhoz:
Laminált szegõléc: 365 Ft/fm helyett 0 Ft
2 mm-es alátét habfólia:
180 Ft/m2 helyett 0 Ft
Az ön megtakarítása 545 Ft/m2
(1 m2 laminált padlóhoz 1 m2 alátétfóliát, 1 fm szegõlécet adunk ajándékba)

Több 100 m2-es készlettel várjuk vásárlóinkat!

Isover, Knauf, Hungarocell
Hõszigetelõ anyagok minden típusban.
Hatalmas készlet, alacsony árak.
Gipszkarton normál: 1190 Ft/tábla
Megérkeztek a legújabb munkásruhák!
Kantáros és deréknadrágok, dzsekik, bakancsok alacsony áron!
Áraink március 15-ig, vagy a készlet erejéig érvényesek.
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A hulladékszolgáltatás is napirenden volt
Óvodai pályázatról, a Celli Huke Kft.
jövõjérõl, rendezvényekrõl is tárgyaltak
a képviselõk a képviselõ-testület február 13-i soros ülésén.
Idei elsõ soros ülését tartotta Celldömölk önkormányzatának képviselõtestülete. A nyílt ülésen elõterjesztett
napirendi pontok között a városvezetõ
grémium elfogadta a város ez évi
pénzügyi tervét, az önkormányzati gazdasági társaságok üzleti terveit, és
megtárgyalták a városi nagyrendezvények tervezetét is.
A képviselõ-testület foglalkozott a Celli
HUKE Hulladék Kezelési Nonprofit Kft.
pénzügyi helyzetével és jövõjével is. A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
rendszere 2017-ben változott meg, a
közszolgáltatás irányítását a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. végzi, 2017. október 1jétõl az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. lett a közszolgáltató, a
közszolgáltatást alvállalkozóként a Celli
HUKE Kft. végzi. A százszázalékos önkormányzati tulajdonban lévõ Celli HUKE Kft. mindeddig magas színvonalon
látta el szolgáltatói tevékenységét mind
a házhoz menõ lomtalanítás, mind a
hulladékudvar mûködtetésével kapcsolatban. Sajnos azonban a celli cég mûködéséhez az STKH Kft. részérõl a finanszírozás nem biztosított – még a 2018.
évi 3. és 4. negyedév finanszírozása
sem lezárt –, a cég finanszírozását az
önkormányzat vállalta magára. A képviselõ-testület garanciát vállalt a Celli
Huke Nonprofit Kft. K&H Bank Zrt.-nél
fennálló 30 millió forint keretösszegû
folyószámlahiteléhez. Mivel a Celli HUKE

Kft.-nek 2019. március 31-ig van alvállalkozói szerzõdése a soproni céggel,
a képviselõ-testület úgy határozott,
hogy tulajdonosként nem járul hozzá
ahhoz, hogy a Celli HUKE Kft. további
alvállalkozói szerzõdést kössön. Tárgyalnak a soproni céggel, és szeretnék elérni, hogy a dolgozókat továbbra is alkalmazza az STKH Kft., valamint kezdeményezik, hogy a Celli HUKE Kft.-ben lévõ
önkormányzati üzletrészt az STKH Kft.
részére értékesítse a hulladékszállítás
további színvonalas ellátása érdekében.
A képviselõ-testület módosította a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
szóló rendeletét is. A rendeletmódosítás következtében nagyobb lett a családoknak éves szinten nyújtható öszszeg, és magasabb lett a jövedelemhatár is. A rendkívüli települési támogatás esetében az egy fõre jutó havi
jövedelem összegének egységesen, az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-ra történõ emelését
javasolták, így többen férnek bele ebbe a segélyrendszerbe. A rendeletmódosítás tartalmazza, hogy ezentúl a
képviselõ-testület helyett a Fehér László polgármester jogosult elbírálni a
rendkívüli települési támogatási kérel-

meket, mivel így hirtelen keletkezõ súlyos problémák – baleset, betegség
stb. – esetén az emelt összegû juttatás
azonnal folyósítható.
Az ülésen tájékoztatták a celldömölkieket a városi óvodával és a bölcsõdével kapcsolatos szervezést érintõ
idõpontokról is, amelyeket a két intézményt fenntartó társulás társulási ülésein fogadtak el. A Népjóléti Szolgálat
Bölcsõdéje 2019. július 22-e és augusztus 9-e között tart zárva. A nyílt napot
2019. április 4-én tartják, a Bölcsõdék
Napja rendezvény idõpontja 2019. április 23-a lesz. A Celldömölki Városi
Óvoda az alábbiak szerint tart zárva a
nyári idõszakban: a Vörösmarty utcai
tagóvodában 2018. június 18-tól július
20-ig, a Koptik utcai székhelyóvodában
és alsósági tagóvodában: 2018. július
23-tól augusztus 24-ig.
A képviselõ-testület döntött arról is,
hogy mintegy 40 millió forint értékben
támogatási kérelmet nyújt be a Koptik
Odó utcai óvodaépület felújítására. Az
európai uniós pályázati támogatás elnyerése után többek között az óvodaépület energetikai, infrastrukturális fejlesztése valósulhat meg.
»ÚK

Bölcsõdei és óvodai beíratások
A Népjóléti Szolgálat Bölcsõdéjébe 2019. április 29–30-án lehet beíratni a
kisgyermekeket a bölcsõde Vasvári Pál utcai épületében.
A Celldömölki Városi Óvodában 2019. április 29–30-án, 8 órától 16 óráig tart
a beiratkozás, a beíratás helye a Koptik Úti Székhelyóvoda és az Alsósági
Tagóvoda.
A Hajnalcsillag Óvodába 2019. április 24–25-én, 8 és 16 óra között lehet beíratni a gyermekeket.

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselõ-testületének rendeletei
Száma

Tárgya

Kihirdetés
napja

Hatályba lépés
napja

1/2019.(II.14.)

A 2019. évi költségvetésrõl.

2019.02.14.

2019.02.15.

2/2019.(II.14.)

Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások és nem lakás céljára
szolgáló helyiségek elidegenítésérõl.

2019.02.14.

2019.03.01.

3/2019.(II.14.)

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2013.(XII.20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

2019.02.14.

2019.02.15.
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Fejlesztések, intézményi mûködtetés, szociális támogatások
Közel négymilliárd forint költségvetéssel dolgozik idén a város. Az intézmények mûködtetése és a fejlesztések
megvalósítása mellett a szociális támogatásokra és a szervezetek segítésére is jelentõs összeget fordít a képviselõ-testület.
A képviselõ-testület 1/2019./II.14./
számú rendeletével február 13-án elfogadta Celldömölk város 2019. évi költségvetését 3.964.239 ezer forint bevételi és kiadási fõösszeggel. 2,1 milliárd
forint jut a fejlesztésekre. Az európai
uniós támogatások mellett mintegy 300
millió forint önerõt igényelnek a tervezett beruházások, felújítások.
A kiemelt nagy projektek, mint a városi
piac felújítása, a bölcsõdebõvítés és a
zöld város kialakítása az alsósági városrészen önerejének biztosítása mellett
jut még forrás többek között a Balassi
és Kisdobos utcák szilárd burkolattal való ellátására, fejlesztésekre a Ság hegyen, a Celldömölköt Alsósággal összekötõ kerékpárút felújítására, a Koptik úti
székhelyóvoda és az alsósági tagóvoda
tetõcseréjére, a Vörösmarty úti óvodában mûfüves pálya építésére. A CVSE
sporttelepen megvalósuló beruházásokat is segítjük, a lelátó lefedéséhez 12
millió, a tribünépület felújításához 17
millió, az asztalitenisz-csarnok lelátójának építéséhez 6 millió forintot biztosít
a képviselõ-testület. A kiadások között
megtervezésre került a gimnázium
tetõfelújítására felvett hitel, a P+R parkolók építéséhez, a fogorvosi rendelõk
és a védõnõi szolgálat felújításához felvett kölcsönök 2019. évi törlesztõ részlete 9,8 millió forint összegben.
Celldömölk Város Önkormányzata az
Önkormányzati Hivatal mellett a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárt, a Városgondnokságot és a Kemenes Vulkán Parkot mûködteti intézményként. 148 millió 61 ezer forint feladatalapú finanszírozást ad az állam a
mûködtetéshez, amit az önkormányzatnak 304 millió forinttal kell kiegészítenie. Intézményfenntartó társulásban tartja fenn a Celldömölki Városi
Óvodát és a Népjóléti Szolgálatot. A
Népjóléti Szolgálat mûködtetéséhez
100,3 millió forintot, a Celldömölki
Városi Óvoda mûködtetéséhez 34 millió 631 ezer forintot biztosít a képviselõ-testület. A két intézmény állami
támogatása 530 millió 123 ezer forint.
Az intézmények költségvetését érzékenyen érinti a minimálbér és a garantált
bérminimum emelkedése, hiszen a
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béremelések finanszírozására az állami
támogatás nem elégséges. Az önkormányzati hivatalban és az önkormányzat által fenntartott intézményekben
összesen 114 foglalkoztatott van, az
óvodában 70-en, a Népjóléti Szolgálatban 135-en dolgoznak.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ
gazdasági társaságok, mint például a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõt Üzemeltetõ Kft. és a helyi televíziót és újságot kiadó Celldömölki Média Nonprofit
Közhasznú Kft. veszteségpótlásként kapja meg a mûködéséhez szükséges forrást, a fürdõ 66 millió, a média kft. 18
millió forintot. A sportegyesületek –
CVSE, az úszóklub, az Izsákfai Sportegyesület mellett többek között a Soltis
Lajos Színház, a Celldömölki Lokomotív
Horgász Egyesület, az önkormányzati és
az önkéntes tûzoltóság is kap támogatást önkormányzati forrásból, az önkormányzat összesen 42 millió forintot biztosít a támogatásukra. A nagyrendezvények támogatása is nõtt, a várossá avatás 40 éves évfordulója kapcsán
az elõzõ éveknél több és magasabb
színvonalú rendezvények megvalósításához 7 millió forintot szavazott meg a
képviselõ-testület.
Sajnos az elõzõ évekhez hasonlóan
2019-ben sem kap állami támogatást
az önkormányzat a társadalom- és szociálpolitikai juttatásokhoz, azokat így
saját forrásból kell biztosítani. Helyi
rendelet alapján települési támogatás

keretében a lakáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére, valamint
gyógyszerkiadásokhoz juttat az önkormányzat támogatást a rászorulóknak,
elõbbire hatmillió, utóbbira félmillió forintot tervezett be a városvezetés.
Emellett rendkívüli települési támogatásra 3 millió 800 ezer, a helyi tömegközlekedés támogatására 5,5 millió forintot, a balatonrendesi táboroztatásra
4 millió, a felsõoktatásban tanulók támogatására 3 millió forintot biztosít az
önkormányzat.
Mindezekre a fedezetet mûködési és
felhalmozási bevételek teremtik meg,
az önkormányzat bevételei között az állami támogatások mellett a legjelentõsebbek az adókból származó bevételek. Az iparûzési adóból 760 millió, a
magánszemélyek kommunális adójából
32 millió, idegenforgalmi adóból 15 millió forint bevételt tervezünk erre az
évre. A gépjármûadóból az önkormányzatnál maradó rész 35 millió forint.
Mûködési hitelfelvétellel 40,9 millió forint összegben számoltunk. Három,
fõként európai uniós forrásból megvalósuló projekt 15%-os önerejének kiváltására ekkora összegben nyújtunk
be pályázatot a Magyar Államkincstárhoz. Amennyiben a pályázat sikeres
lesz, a fent már leírt útfelújításokon felül ez az összeg rendelkezésre fog állni
további földes utcák aszfaltburkolattal
való ellátására.
»ÚK

Cellömölk40

Celldömölk jubileumára, a várossá avatás negyvenedik évfordulójára jubileumi logót készíttetett az önkormányzat. A szív-logó azóta tárgyakra is felkerült,
az emblémát póló, esernyõ, hátizsák, bögre, termoszbögre, pendrive is viseli. Az emblémázott tárgyakat 2019. március 1-jétõl lehet vásárolni a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõben, a Kemenes Vulkánparkban és a Ság hegy Térsége
Turisztikai Egyesület Géfin téri irodájában.
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„... Még holttom után is ezen Stipendium által tanítani fogok”
A Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap 2019. évi pályázati eredményhirdetése
A 2016-os Kresznerics-emlékévet követõen – a jövõépítés jegyében alkotó
módon õrizve a tudós pap szellemi
örökségét – 2017-ben jött létre a
Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató
Alap. Pályázati kiírása szellemiségének
alapját Kresznerics Ferenc 1817-ben
kelt végrendelete képezi, amely rövidítve így fogalmaz egy ösztöndíjról:
„Stipendium adassék egy tanuló
Iffjúnak (…) És a' ki életemnek nagyobb részét a' tanításban töltöttem el,
még holttom után is ezen Stipendium
által tanítani fogok.”
Az akadémikus nyelvész székhelyén,
az alsósági plébánosi rezidencián tartotta a Kresznerics Ferenc Könyvtári
Kultúráért Alapítvány kuratóriuma ülését 2019. január 18-án, Kresznerics halálának évfordulóján és sírjának hagyományok szerinti koszorúzását követõen. Talán egykoron Kresznerics is annál az asztalnál foglalt helyet, ahol
Esztergályos Jenõ alapító kuratóriumi
tag, Dr. Koltai Jenõ esperesplébános,
Kresznerics hatodik utódja Alsóságon
és Németh Tibor, a tudós nevét viselõ
könyvtár vezetõje és egyben a kuratórium elnöke együtt értékelték a Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap
felhívására beérkezett pályázatokat.
A tehetséges, hátrányos helyzetû, a
celldömölki járásban általános iskolába
járó diákok számára meghirdetett
lehetõség eredményhirdetésére 2019.
január 21-én a Magyar Kultúra Napja
városi ünnepségén került sor. A beadott pályázatok alapján Tomasits Márk
és Zakár Alexandra, a Celldömölki Városi Általános Iskola tanulói vehették át
az ösztöndíjról szóló oklevelet.
Milyen források állnak a Tehetségtá-

mogató Alap rendelkezésére? Celldömölk Város Önkormányzata évente 60
ezer forinttal segíti a célok megvalósítását. A kuratórium mindhárom tagja
ugyancsak minden kiírásban 50-50 ezer
forintos támogatással járul hozzá az
Alap mûködéséhez. 2018 decemberében családja értesítette az Alapítványt,
hogy a 90. életévében elhunyt Dr. Kún
Lászlóné született Holéczy Zsuzsanna
végakaratában a Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap pénzügyi támogatása is szerepelt. 2019 januárjában
összesen 120 ezer forint érkezett e célra az alapítvány számlájára. Kun Zoltán,
az adományozó fia az ünnepségen személyesen is indokolta édesanyja döntését. (A korábbi tudósításunkban történt névelírásért elnézést kérünk!)
A kibõvült forrásokra tekintettel az
Alap újra megnyitotta a pályázati lehetõséget. A pótjelentkezést követõen
Sarlós Amina, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola tanulója is átve-

hette a támogatásról szóló oklevelet a
könyvtárban február 22-én, Kresznerics
Ferenc születése 253. évfordulója elõtt
két nappal.
A kuratórium honorálni szeretné azokat
a pedagógusokat, akik fontosnak tartják a Tehetségtámogató Alap céljainak
megvalósítását. Döntésük értelmében
Németh-Vass Veronika vehette át az
errõl szóló oklevelet, aki osztályfõnökként az elsõ kiírás során tavaly és idén
is segítette egy-egy olyan tanulóját,
aki jelentkezett az ösztöndíjra. A kiírók
bíznak abban, hogy mentori tevékenysége példa lesz tanártársai számára is
a közös eredményesség érdekében.
A Tehetségtámogató Alap várja és hálásan köszöni az esetleges nemes felajánlásokat, érkezzenek azok szervezetektõl, cégektõl vagy magánszemélyektõl, illetve a személyi jövedelemadó 1%-os lehetõségének e célra
történõ folyósítása révén.
»ÚK

Az idõsek is elbúcsúztatták a telet
Farsangi hangulatba öltözött február
20-án a Népjóléti Szolgálat Idõsek
Klubja. Télbúcsúztató rendezvényt szerveztek az intézmény idõs klubtagjainak, akik változatos jelmezeket öltöttek magukra erre az alkalomra.
Ahogy lenni szokott, idén is jelmezes
felvonulással kezdõdött a télbúcsúztató
mûsor, melybe a gondozónõk is becsatlakoztak. Úri hölgyek, cigányasszonyok,

táncosok és maskarások vonultak végig
a közönség szórakoztatására. A mûsort
az 1. számú idõsek klubja nyitotta meg
farsangoló verssel és falusi kabaré jelenettel. A Merseváti Nyugdíjas Klub
szereplõi különbözõ élethelyzeteket
adtak elõ a közönségnek, majd az
egyes klub lépett fel buszmegállós bohózattal, melyben szavak helyett cselekedetekkel bírták nevetésre a közönséget. Kávéházi jelenetükben divatról,

családról, unokákról társalogtak az
idõsek, majd a sági 2. számú klub tagjai a Szóljon hangosan az ének címû
ismert dalra adták elõ fiatalos, lendületes táncos produkciójukat.
A mûsort a házigazdák cigánylakodalmas énekekkel zárták. A télbúcsúztató
délután további részében tombolasorolás és zenés mulatozás várta a farsangolókat.
»B-VZS
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Eredmények és tervek a Vulkánparkban
Egyre ismertebbé válik országosan is a
Kemenes Vulkánpark. Köszönhetõ ez a
Ság hegynek és a látogatóközpont innovatív rendezvényeinek. A közelmúlt
eredményeirõl, változásairól, az idei
tervekrõl beszélgettünk Söptei Eszterrel,
a Kemenes Vulkánpark igazgatójával.

»Teljesült-e a tavalyi évben az elõzetesen tervezett látogatói létszám?
– Igen, teljesült, sõt 2018-ban meghaladtuk a 12 ezer fõt. Tavaly nem volt
könnyû évünk, nagy hátránnyal indítottuk a szezont, de a Vulkánpark csapata
ezeket a nehézségeket is meg tudta oldani. Tavaly bevezettünk egy rövidített
nyitva tartást a téli szezonra, mely
hétfõtõl péntekig 10 órától 14 óráig
tart. Ez eredményesnek bizonyult. A
fõszezont 2019 március 15-én kezdjük,
innentõl kezdve már keddtõl vasárnapig 10 órától 18 óráig leszünk nyitva.
Szeretném megemlíteni a helyi lakosoknak szóló kedvezményes 600 forintos jegyárunkat, mellyel jelentõs kedvezménnyel látogatható az intézmény.
»Mely rendezvények bizonyultak a leglátogatottabbaknak?
– Népszerûek a nyári táboraink, a Múzeumok Éjszakája, a Múzeumok Õszi
Fesztivál keretében megrendezett Bá-

nyapaint, aminek folyatása idén nyáron
várható a Múzeumok Éjszakáján. Látogatottak voltak a túráink, a gyöngyfûzõk
és az ismeretterjesztõ elõadások is.
»Milyen rendezvényeket terveztek az
idei évre?
– Idén korán kezdtük. Az elsõ rendezvényünk már le is zajlott február 4-én. Ez
egy szakmai rendezvény volt múzeumok számára, ahol a múzeumi iskolai
közösségi szolgálat volt a téma. Majd
február 9-én egy Retextil workshoppal
folytattuk, mely A te tegyél érte! címû
pályázatunk keretében az Innovációs és
Technológiai Minisztérium támogatásával valósulhatott meg. A pályázat keretében az iskolai kitelepüléseken és a kiírt két pályázaton (egy videó pályázat
és egy makett város építés) túl, március
23-án egy záró rendezvény lesz a város
fõterén, mely szintén a hulladékgyûjtéssel kapcsolatos szemléletformálás
jegyében kerül megrendezésre.
Kiemelt rendezvényeink: Te tegyél érte! Záró rendezvény (2019. március
23.), Helyi múzeumi szakmai nap
(2019. tavasz), Ság hegy takarító túra,
Ökofitnesz (2019. március 9.), Múzeumi Piknik, Múzeumi Tavaszi Fitnesz
(2019. március 16.), Regionális Amatõr
Csillagászok Találkozója (2019. április

tet állt össze az elhangzott versek által.
Az eredményhirdetésen különdíjban részesültek: Hajós Balázs, Vajda Zsóka,
Varga Olívia, Dömötör Lilla, Kiss Vivien
és Józsa Karina. Elsõ helyezést ért el:

Suliváró néven zajló játékos készségfejlesztõ foglalkozás keretében kézmûves
alkotótevékenységet folytattak: a farsang jegyében papírból készítettek
leendõ tanítónõik segítségével. A versmondó verseny, valamint a Suliváró
program lezajlása után, amíg a zsûri elvonult tanácskozni, a Nagy Márta vezet-

Szabó Bence, második helyezett lett:
Szabó Sára, a harmadiknak járó díj
pedig Szõllõsi Réka Dorottya birtokába
került. A versenyen nem induló ovisok a

te Tücsök Bábcsoport kedveskedett zenés bábelõadással a rendezvényeken
jelenlevõ ovisoknak és szüleiknek.
»REINER ANITA

Suliváró és versmondó verseny
A Celldömölki Városi Általános Iskola
évek óta meghirdeti Gazdag Erzsi
költõnõrõl elnevezett szavalóversenyét. A „Fedezzük fel együtt, miben
rejlik Gazdag Erzsi gazdagsága!” mottóval illetett rendezvényre évrõl évre a
mindenkori nagycsoportos óvodásokat
várják. Idén február 16-án került sor a
programra, mellyel párhuzamosan a
versenyen nem induló nagycsoportosok számára Suliváró foglalkozást szervezett az iskola.
A kis versmondókat háromtagú zsûri
várta: Pálné Horváth Mária, a mûvelõdési központ igazgatónõje, Emih Virág
Eszter gyermekkönyvtáros és Kupi Miklós tanár. A résztvevõ gyerekeket elsõként Tulok Katalin pedagógus köszöntötte, majd Viola István, az iskola igazgatója is szólt az ovisokhoz, és megnyitotta a versengést.
A húsz óvodás részvételével zajlott
megmérettetésen a költõnõ verseinek
gazdag tárházából vonultattak fel sok
kedves költeményt a résztvevõk, a verseny végére egy egész Gazdag Erzsi kö-
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6.), Húsvéti betontojás öntõ workshop
(2019. április 20.), Eötvös Loránd Országos Tanulmányi Verseny (2019. május 10–12.), Múzeumok Éjszakája, Bányapaint felpörgetve (2019. június
22.), Augusztusi Csillaghullás (2019.
augusztus), Múzeumi Piknik (2019. augusztus 17.), Múzeumok Õszi Fesztiválja (2019. október-november).
A felsorolt rendezvényeken kívül idén
is lesznek madaras és természettudományos témájú elõadások, botanikai, bányász és geológiai túrák. A TOP5.3.1 Helyi identitás és kohézió erõsítése elnevezésû pályázat keretében ingyenes túrák is lesznek helyi lakosok
számára, ezekrõl a lehetõségekrõl a
honlapunkon tájékozódhatnak az érdeklõdõk. Az elsõ ingyenes túra március 17-én vasárnap lesz.
»Mivel bõvítenék a kínálati palettát?
– Új túrát tervezünk bevezetni, mely
Eötvös Lorándnak és Jugovits Lajosnak
a Ság hegyhez fûzõdõ munkásságnak
állít emléket. Számunkra eddig ismeretlen terepre lépünk egy országos tanulmányi verseny lebonyolításával a
Celldömölk Városi Általános Iskolával
közösen. Tavalyi évben 116 kõzettel és
ásvánnyal bõvült a gyûjteményünk,
mely adományozás és terepi gyûjtõmunka révén került az intézmény tulajdonába. 2019-re is tervezünk terepi
gyûjtõ utakat.
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Három évtized után távozik Celldömölk káplánja
Búcsúinterjú Ferenc atyával
Kovács Ferenc káplán, 30 évi celldömölki szolgálat után a szombathelyi
székesegyházban folytatja kápláni tevékenységét március elsejétõl. Ferenc
atyával távozása okán készítettünk interjút.

»Hogyan emlékszik vissza 30 évvel
ezelõtti idekerülésére?
– 1978. június 28-i pappá szentelésemet követõen hét évig Szentgotthárdon, ezután három évig Zalaegerszegen szolgáltam, és 1988. szeptember 15-én kerültem a Szûzanya celli kegyhelyére. Nem teljesen idegenként érkeztem a városba, Bali Istvánt
és feleségét Mártit már ismertem,
akikkel azóta is baráti a kapcsolatom,
és gyakran látogattam meg az akkori
plébánost, Farkas Károly atyát. Amikor
idekerültem, három napig egyedül voltam, aztán megérkezett mellém Nagy
József plébános, akit aztán Nagy Péter,
majd Kirner Antal Zoltán plébánosok
követtek a sorban. Így jelenlegi plébánosunk, Németh Zoltán már a negyedik, akivel együtt lelkipásztorkodtam.
Míg a plébánosok cserélõdtek, én
mindvégig egy helyen maradtam, így
az idén már a 31. évemet kezdtem
meg Celldömölk káplánjaként.
»Hol folytatja tovább tevékenységét?
– Idén januárban dr. Székely János megyés püspök azzal keresett meg, hogy
szeretne áthelyezni a Szombathelyi
Egyházmegye fõ templomába, vagyis a

Sarlós Boldogasszony székesegyházba
káplánnak. Ez nagy megtiszteltetés
számomra, és örömmel mondtam
igent a felkérésre, így március elsejétõl
már a székesegyházban szolgálok. Szívesen megyek, hiszen szülõvárosom
Szombathely, így tulajdonképpen hazamegyek, és a rokonaim is ott élnek.
Gyermekkoromban a székesegyházban
ministráltam elõször, úgyhogy nem bánom, hogy éppen oda térhetek vissza.
»Milyen emlékekkel távozik városunkból?
– Csakis szép emlékekkel és jó élményekkel. Nagyon sok szeretetet kaptam
az itteni emberektõl, a kedves hívektõl,

Anyakönyvi hírek

...és a búcsúmise
Február 24-én, vasárnap este Kovács
Ferenc káplán atya hálaadó szentmisével búcsúzott a celldömölki hívektõl, és
adott hálát Istennek az elmúlt harminc
évért, amit a Kiscelli Szent Szûz oltalmában tölthetett papi szolgálatát végezve. A mise kezdetén Ferenc atya
hálás szívvel mondott köszönetet a
celli híveknek a szeretetért, megbecsülésért, tiszteletért, amit mindvégig
tapasztalt itt tartózkodása idején.
Szentbeszédet Bodorkós Imre esperes,
jánosházi plébános mondott, aki négy
fontos igére (szeretni, jót tenni, áldani,
imádkozni) hívta fel a jelenlevõk figyelmét, és ezekre fókuszálva emelte
ki Ferenc atya érdemeit. A szentmise

templomba járóktól és templomba
nem járóktól egyaránt. Rengeteg embert megismertem a harminc év alatt,
igyekeztem mindenkit egyformán szeretni és tisztelni. Ezen hosszú idõ alatt
sokrétû tevékenységet folytattam:
szentmisézés, gyóntatás, hitoktatás,
ministránsokkal való foglalkozás, esküvõk, keresztelõk, temetések, kórházba
jártam ki lelkipásztorkodni. A szomorú
eseményeket leszámítva, mindezek során is sok szép emlékkel és pozitív élménnyel gazdagodtam.
»Mit adott Önnek Celldömölk?
– Szeretetet, megbecsülést, tiszteletet.
A Szûzanya támogató oltalmát, pártfogását, közbenjárását és kegyelmét,
amit mindvégig éreztem itt tartózkodásom alatt. Mindig az volt a vágyam,
hogy búcsújáró helyre kerülhessek
szolgálni, és a jó Isten meghallgatta
kérésemet, mikor ide vezérelt a Szûzanya kegyhelyére.
»Mi az, amit szívében elvisz magával?
–Elsõsorban a Szûzanya iránti tiszteletet, égi édesanyai szeretetét, ami szeretném, ha továbbra is elkísérne. Nem
mellesleg pedig a sok-sok emléket és
élményt, ami a három évtized alatt
bõségesen felhalmozódott.
»Mit üzen búcsúzóul a celli híveknek?
– Õrizzenek meg szívükben, és imádkozzanak értem, hogy hûségesen tudjam teljesíteni lelkipásztori szolgálatomat az új helyemen is.
»REINER ANITA

végén a búcsúzó káplánt többen is köszöntötték: Fehér László polgármester
Celldömölk Város Önkormányzata, valamint képviselõtestülete nevében,
Nagy László, az egyházközség tanácsadó testülete részérõl, valamint Bodorkós Imre espeses-plébános a Kemenesaljai Esperesi Kerület nevében.
»RA

Celldömölk Születés: Horváth Ernõ József és Ponty Veronika leánya: Hanga, Kedves Ádám és Czilinger Adrienn
fia: Adrián, Õri Adrián és Tóth Krisztina fia: Olivér. Halálozás: Módos
László Gyuláné sz. Lévai Magdolna,
Balogh Vilmosné sz. Szabó Anna, Tóth
Ferencné sz. Székely Magdolna, Bácskai Sándor, Csiszár Györgyné sz. Takács Erzsébet, Szabó László, Treiber
Lajos, Kutasi Zoltánné sz. Csótár Ilonka, Hollósi Istvánné sz. Horváth Éva
Erzsébet, Horváth Károly, Gácsi Attila.
Boba Halálozás: Imre Ferencné sz.
Káldos Piroska. Mersevát Születés:
Gyõrvári Benedek és Erdélyi Virág
leánya: Szofia. Halálozás: Kovács Imre, Tóth Dezsõné sz. Adorján Rozália
Emma.
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Celldömölki rendezvénynaptár 2019.
Állami, nemzeti ünnepeink
Március 15.
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. március 14.

Augusztus 20.
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. augusztus 20.

Október 23.
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. október 22.

Önkormányzati ünnep
Szeptember 23. A Trianoni kereszt felállításának napja
Szervezõ: Kemenesaljai Trianon Társaság, Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. szeptember 21.

Évrõl évre megrendezésre kerülõ, hagyományossá vált,
helyi rendezvények
Tulipánfesztivál
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. április 12–14.

Alsósági Tavaszi Napok
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. május 17–18.

Kráterhangverseny – fúvószenekarok találkozója a Ság hegyen
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. május 19.

Dömölki Napok
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. június 1–2.

Kráterkoncert – Ataru Taiko japán dobszínház a Ság hegyen
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. július 6.

Izsákfai Falunap
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpont: 2019. július 13.

Sághegyi Szüreti Napok
Szervezõje: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár

Idõpontja: 2019. szeptember 13–15.

Kiemelt sportrendezvények
Nemzetközi sakkverseny
Idõpont: 2019. május 11.

Négy Város Labdarúgó Tornája
Szervezõ: Lenti

Idõpont: július utolsó hétvégéje

Magyarország erõs embere – országos bajnokság döntõje
Szervezõ: Energy Fittness Cell
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Idõpont: 2019. szeptember 21.
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Egyéb, az önkormányzat, az intézmények és a civil szervezetek
rendezvényei
Télbúcsúztató
Szervezõ: Celldömölk Város Önkormányzata
Idõpont: 2019.március 3.
Total Plan – Független Filmesek Fesztiválja
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. március 2–3.
Múzeumi Piknik
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark Idõpont: 2019. március 16., 2019. augusztus 17.
Sághegyi értékeink túra
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. március 17.
Te tegyél érte! Zárórendezvény
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. március 23.
Sághegyi takarító túra Ökofitnesz Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. március 30.
Regionális Amatõr Csillagászok Találkozója
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark, Gothard Csillagászati Egyesület
Idõpont: 2019. április 6.
Kemenes KVÍZ
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. április 19.
Betontojás öntõ workshop
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. április 20.
XXVIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Fesztivál Vas megyei válogatója
Szervezõ: Soltis Lajos Színház
Idõpont: 2019. április 26.
„Diák-Szín-Tér” – Kemenesaljai fiatalok kulturális fesztiválja
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. április 26.
Bárdos Fesztivál
Szervezõ: Liszt Ferenc Vegyeskar
Idõpont: 2019. április 28.
Eötvös Loránd Országos Tanulmányi Verseny
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark, Celldömölki Városi Általános Iskola
Idõpont:2019. május 10–12.
Ki mit gyûjt? – Éremgyûjtõk országos cserenapja
Szervezõ: Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoportja
Idõpont: 2019. május 12.
Celldömölki Makett-kiállítás és Verseny
Szervezõ: Celldömölki Makett Klub Idõpont: 2019. május 17–19.
X. Soltis Lajos Országos Színházi Találkozó Szervezõ: Soltis Lajos Színház
Idõpont: 2019. május 22–26.
Megemlékezés a Trianoni keresztnél Szervezõ: Kemenesaljai Trianon Társaság Idõpont: 2019. június 1.
„ART 2019” – Fogyatékkal élõk kulturális fesztiválja
Szervezõ: Vas Megyei Mozgássérültek Egyesülete Celldömölki Csoportja
Idõpont: 2019. június 8.
PikNik Mozi
Szervezõ: Celldömölk Város Önkormányzata Idõpont: 2019. június 21–22.
Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása Szervezõ: Celldömölk Város Önkormányzata Idõpont: 2019. június 22.
Múzeumok éjszakája
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. június 22.
II. Gyermek Soltis Tábor
Szervezõ: Soltis Lajos Színház
Idõpont: 2019. június 24–30.
„Tiéd a nyár” tematikus táborok
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. június 25–augusztus 10.
Kemenes Vulkánpark táborok
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. június 24–28., 2019. július 8–12., 2019. augusztus 12–augusztus 16., 2019. október
XXII. Rendezõket és Színjátszókat Képzõ Nemzetközi Tábor
Szervezõ: Soltis Lajos Színház
Idõpont: 2019. július 1–7.
Vulkán fürdõ-születésnap
Szervezõ: Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
Idõpont: 2019. augusztus 18.
Kemencés Fesztivál Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. augusztus 19.
„1Úton” zarándoklat a családokért Szervezõ: Mária Út Egyesület
Idõpont: 2019. augusztus 24.
Celli Búcsú – egyházi ünnep
Idõpont: 2019. szeptember 7–8.
Európai Mobilitási Hét
Szervezõ: Celldömölk Város Önkormányzata Idõpont: 2019. szeptember 16–22.
Múzeumok Õszi Fesztiválja
Szervezõ: Kemenes Vulkánpark
Idõpont: 2019. október–november
VulkánSág Szíve
Szervezõ: Celldömölk Város Önkormányzata Idõpont: 2019. szeptember 29.
Megemlékezés az aradi vértanúk tiszteletére
Szervezõ: Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. október 4.
Adventi gyertyagyújtások
Szervezõ: Együtt Celldömölk Városért Egyesület, Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Idõpont: 2019. november 30.,
2019. december 7.,
2019. december14.,
2019. december21.
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Tájékoztatás
A Központi Statisztikai Hivatal Celldömölkön 2019-ben önkéntes
adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre,
a korábbi évek gyakorlata szerint.
A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP)
szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a következõk:
1539 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei, 1942 A lakosság utazási szokásai, 2003 Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszköz-használata. Az összeírási munkát a
Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a Statek Statisztikai
Elemzõ Központ Kft. (Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott
kérdezõi végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások kiválasztása
a KSH népszámlálási adatállományának aktualizált változatából
véletlenszerû mintavétellel történik az ország különbözõ településein. Az adatfelvételekbõl származó eredmények nélkülözhetetlenek a társadalom jellemzõinek feltérképezésében. A
kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) elõírásának megfelelõen bizalmasan
kezeli, azokat más szervek, személyek részére nem szolgáltatja
ki. Az eredményeket név és egyedi adatok nélkül, valamint öszszesített statisztikai táblázatokban közöljük.
A lakosság és az önkormányzat részére munkanapokon hétfõtõl
csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra
között a +36 80 200-766-os telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu email címen adunk további felvilágosítást. Az adatgyûjtés
módszertanával és a kutatási eredményekkel kapcsolatosan a
www.ksh.hu internetes oldalon található Adatgyûjtések/Lakossági adatgyûjtések menüpont nyújt tájékoztatást.
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» FARSANG

Farsangi parádé az iskolai Ki mit tud-on
Az idei évben is megszervezte hagyományos Ki mit tud? farsangi mûsorát a
Celldömölki Városi Általános Iskola
Szülõi Munkaközössége. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
színháztermében az elsõ, harmadik és
ötödik évfolyam diákjai adták elõ színvonalas produkcióikat február 13-án.
A farsangi idõszak nem múlhat el az
iskolák Szülõi Munkaközösségének
mûsora nélkül. A sort a Celldömölki
Városi Általános Iskola Ki mit tud rendezvénye nyitotta meg február 13-án,
melynek a mûvelõdési központ színházterme adott otthont. A mûsor elején Viola István igazgató, Cságoly Szilvia valamint Tarczi Szilvia, a Szülõi
Munkaközösség vezetõi mondtak köszöntõt, megköszönve a szülõk, pedagógusok segítségét a fellépés összeállításában, a jelmezek, kellékek elkészítésében. Az elõzõ évektõl eltérõen
idén egy napos volt a Ki mit tud,
melyre az elsõ, harmadik és ötödik évfolyam diákjai készültek változatos

produkciókkal. A teltházas rendezvényt a Tücsök Bábcsoport uv fényes
majomparádéja nyitotta meg, majd a
mazsorettek a forró Afrikába hívták a
nézõtéren ülõket az Alma együttes
Khumba dalára. A folytatásban zenés,
táncos mûsorszámok következtek, az
ötödikesek megidézték a Pál utcai fiúk
grund hangulatát, majd gumimacik érkeztek a színpadra a harmadikosok
személyében. Vicces jeleneteken keresztül sulis történeteket idéztek fel a
nagyobbak, elõadásukban szó volt történelem, földrajz óráról és némi iskolai pletykáról is. A legkisebbek szalagos tánccal várták a tavaszt, a harmadikosok pedig iskoladalba foglalták
mindennapjaikat. A színesebbnél
színesebb mûsort a harmadikosok bárányfitnesze mozgósította, Halász Judit
dalának köszönhetõen pedig a szülõk,
nagyszülõk is magukra ismerhettek a
mûsorban. Az ötödikes hajótöröttek világgá mentek képzeletben a közönségtéren ülõ pedagógusokkal, szülõkkel együtt, a Ki mit tud záró produk-

ciójaként pedig az elsõ osztályosok
harcra kész legénysége hajózott be a
Fekete Gyönggyel. A változatos mûsorban több népszerû sláger is felcsendült, a farsangi miliõt pedig a szí-

nesebbnél színesebb kiegészítõk és ötletes jelmezek teremtették meg. Az iskolások többhónapos munkájának
eredményét vastapssal köszönte meg
a közönség.
»B-VZS

Az alsósági tagiskolában is farsangoltak
Nagysikerû farsangi mûsort adtak február 16-án a Városi Általános Iskola
Alsósági Tagiskolájának diákjai. Az alsósági sportcsarnokban zászlóforgatók,
királyi katonák, udvari bolondok várták
vármegnyitó ünnepségre a szülõi munkaközösség és a tantestület tagjait.
Hagyományaikhoz híven, idén is meghatározott téma köré fûzték fel télbúcsúztató mûsorukat a Celldömölki
Városi Általános Iskola Alsósági Tagiskolájának tanárai és diákjai. Szabóné
Kiss Ildikó tagintézmény-vezetõ és
Nagy Gábor SZM elnök köszöntõ gondolatai után egészen a középkorig repítették vissza a nézõket a diákok. Idõutazásra hívták szüleiket és tanáraikat
a tanulók. Az õsrobbanás felidézése
után, ami a negyedik osztályosok ördögeinek közremûködésével zajlott,
vármegnyitó ünnepséget tartottak az
alsósági sportcsarnokban. A legkisebbek reneszánsz tánccal fejezték ki örömüket, korhû ruhákba öltözve érkeztek
meg a „Sági várba”. A vár fokára a harmadik osztályosok zászlóforgatói hozták el a zászlót, majd az ötödik osztályosokból verbuválódott fekete sereg
érkezett meg, hogy megerõsítsék az
építményt. Az énekes mûsort a hetedi-

kes trubadúrok szolgáltatták, akik az
eurovíziós dalfesztivál londoni döntõjérõl gyõztes dalukat hozták el. Katonai
parádéjukkal rátermettségüket bizonyították a hetedik osztályosok katonái, õk ritmikus gyakorlataikkal arattak
osztatlan sikert. A jókedvrõl a második
osztályosok csúfolódó, mókázó udvari
bolondjai gondoskodtak, akik táncos
mûsorukkal az egész vár népét megnevettették. A királytalálkozóra megérkeztek a vitézek is, akik párbajban
mérték össze erejüket. Az ünnepség

bálját a királytalálkozó udvarhölgyeinek és udvaroncainak tánca vezette
fel, a hagyományokat megtartva keringõvel nyitották meg az SZM bált az
iskola végzõs diákjai. A mûsor végén a
fináléban újra felsorakozott a Ságivár
apraja-nagyja, hogy megköszönjék a
nézõtéren ülõk figyelmét, akik tapssal
jutalmazták a felkészítõk és a szereplõk munkáját. A hivatalos program
után bállal és tombolasorsolással folytatódott az este.
»B-VZS
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Tovább bõvül a katolikus iskola
A megnövekedett tanulólétszám miatt
esedékessé vált a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola bõvítése. A volt
plébániahivatal helyén felépült épületegyüttes egyik részét már a 2017–
2018-as tanévben birtokba vehette az
alsó tagozat elsõ és második osztálya.
Az azóta eltelt idõben a létesítmény
még további terjeszkedésnek indult,
újabb épületszárnnyal gazdagodik az
iskola.
A munkálatok jelenleg is zajlanak, melyekrõl Czupor Attila igazgató számolt
be:
– A bõvülés során még két új tanterem
létesül, így a két harmadik osztály is

ideköltözhet majd. Emellett foglalkoztató termek, egy kisebb méretû tornaterem, illetve egy tornaszoba, ami
egyben fallabda pálya is lesz- kerülnek
kialakításra. Ha minden a tervek szerint
alakul, május végére, június elejére elkészülhet ez az épületegyüttes is, de
ezzel nem ér véget az építkezés,
hiszen rejlenek még lehetõségek a
létesítményben. Az elsõ ütemben elkészült épületszárny tetõterét szeretnénk még beépíteni, ami egy közösségi térként szolgálhatna, és alkalmas
lenne kisebb elõadások, osztályünnepségek befogadására, úgynevezett mini
színházteremként funkcionálhatna.
Emellett esetleg néhány kisebb játék,

forinttal járul hozzá Soltis színház
mûködéséhez, valamint a piac felújítási munkálatai során olyan lehetõséget
is kialakítanak, hogy szabadtéri elõadás megtartására alkalmas legyen.
A városvezetõt Nagy Gábor társulatvezetõ követte a köszöntõk sorában,
aki az elmúlt évet értékelte statisztikai
adatokkal alátámasztva. A Soltis Lajos
Színház a tavalyi évben összesen 174
elõadást szervezett, amit 21603 nézõ
tekintett meg.
Ebbõl 152 saját elõadásuk volt 20385
fõ elõtt. Továbbá 22 elõadást fogadtak,
1218 nézõ elõtt, külföldön pedig 23
elõadást tartottak 4180 fõnyi közönségnek. Mindezeken túl két fesztivált,
és két tábort is rendeztek. Nyolc új bemutatójuk készült el az év folyamán,

így hét korábbi elõadással együtt
tizenötöt tudtak folyamatosan mûsoron tartani 2018-ban. A színiiskola jelenleg öt osztállyal, és 54 tanulóval
mûködik. A társulatvezetõ a továbbiakban a színház támogatóinak hosszú
listát kitevõ névsorát ismertetve mondott köszönetet.
A vacsora elõtt a bál mûsoros része következett, melynek keretében Piller
Ádám, és dr. Temesi Zsolt társulati tagok mókamesterré elõlépve színesítették a programot, és vezették fel a
mûsorszámokat, melyek közt bûvészprodukció, ének, a közönséget is mozgósító szójáték, és egyéb szórakoztató
elemek gazdagították a mûsort.
Az este folyamán még természetesen
tombolasorsolásra is sor került, a hajnalig tartó jó hangulathoz és tánchoz a zenét Németh Tibor zenész szolgáltatta.
»REINER ANITA

8–16, péntek 8–12 óráig. Pályázat
benyújtásának határideje: 2019.
március 8. (péntek) 8:30 óráig. A
pályázatot írásban, lezárt borítékban
kell benyújtani.
Pályázati adatlap átvehetõ a Közös
Önkormányzati Hivatal vagyonkezelõjénél. A borítékra rá kell írni, hogy
„Lakáspályázat”, illetve a megpályázott lakás pontos címét.
A beérkezett pályázatok felbontására
2019. március 8-án (péntek) 9 órakor
kerül sor a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében.
A bérleti jogot az nyeri el, aki több
havi bérleti díj elõre történõ megfizetését tudja vállalni. Több azonos
összegû ajánlat esetén az ajánlattevõk között licitet tartunk a boríték-

bontást követõen. Ezen felül a bérleti szerzõdés megkötésekor a leendõ bérlõ köteles 2 havi lakbérnek
megfelelõ összeget óvadék címén
befizetni, valamint a bérleti szerzõdést közjegyzõi okiratba kell foglalni, melynek költsége a bérlõt terheli.
A bérbeadás idõtartama: határozott
idõre, legfeljebb 5 évre szóló bérleti
szerzõdés köthetõ a lakásra.
Szerzõdéskötés és bérbeadás várható idõpontja: 2019. március 11.
További információ a Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézõjénél,
Celldömölk, Városháza tér 1., 105-ös
iroda, illetve a 95/777-813-as vagy
a 06/70-977-1318-as telefonon
kapható.

Színészek és színházbarátok báloztak
Minden évben a báli szezon egyik
kiemelkedõ színfoltja a Soltis Lajos
Színház által szervezett „Színészek és
színházbarátok bálja”, melyre idén 16.
alkalommal került sor. A február 16-án
zajlott társasági eseménynek ezúttal is
a Vasvirág Hotel adott helyet, közel
száz fõ részvételével.
A rendezvény nyitányaként Fehér
László polgármester mondta el köszöntõjét, aki kiemelte a város kulturális életében kiemelkedõ szerepet játszó színház munkáját, és biztosította a
társulatot az önkormányzat további támogatásáról. Emellett olyan örömteli
hírt is bejelentett, miszerint Celldömölk
Város Önkormányzata az idei évben az
eddigi kétmillió helyett két és félmillió

Pályázati hirdetmény
Celldömölk Város Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévõ
alábbi költségelven megállapított
lakbérû lakás bérbeadására: Celldömölk, dr. Géfin tér 2. 9/3.
A lakás jellemzõi: összkomfortos, 1
+ fél szobás, távfûtéses.
Területe: 45 m2.
Bérleti díja: 23.895 Ft/hó + liftdíj.
A bérleti díjat az önkormányzat a piaci értékrendhez igazítva, rendeletében évente emelheti.
A lakás megtekinthetõ: 2019. március 4-tõl telefonon történõ elõzetes
egyeztetés alapján hétfõ–csütörtök
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illetve foglakoztató szoba kerülne kialakításra. Reméljük, hogy az erre beadott pályázatunk is sikeres lesz, és így
válik majd teljessé ez az új komplexum.Az intézményvezetõ továbbá azt
is elmondta, hogy a beruházás
kivitelezése a kezdetektõl fogva több
pályázati forrás igénybevételével zajlott, emellett az elsõ ütem megvalósításához az iskola fenntartója is jelentõsen hozzájárult.
Az épületen kívül egy hátsó udvar is
készül, mely többfunkciós játéklehetõséget biztosít majd az iskola tanulói számára. Kialakításra kerül egy
grundméretû, palánkos mûfüves pálya,
illetve egy kisebb méretû, a gyerekek
életkori sajátosságainak megfelelõen
felszerelt, modern játszótér is.
»REINER ANITA
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» SPORT

Kedvezõ helyzetben pingpongosaink
LifeClass RC Starr Varazdin – Celldömölki VSE-Swietelsky-Jufa Hotels 46. – Varazdin, férfi asztalitenisz Középeurópai Szuperliga, elõdöntõ, elsõ
mérkõzés.
Páros: Redjep, Runjic – Kriston, Szita 3:0
Álmosan kezdett a celli kettõs, a harmadik szettben volt esélyük nyerni, de
a fontos pillanatokban rendre rossz
döntést hoztak. (1-0).
Egyéni, 1. kör: Redjep – Fazekas 3:2.
Fazekas nem volt csúcsformában, több
bosszantó hibát vétett, és egy nyerhetõ meccset engedett ki a kezébõl.
(2-0), Baggaley–Kriston 3:1 A hazaiak
játékosa végig irányította az összecsapást, és megérdemelten nyert. (3-0),
Runjic–Szita 0:3 Szita nagyszerû
játékkal rukkolt elõ, és egy percig sem
volt kétséges a gyõzelme. (3-1).
2. kör: Baggaley – Fazekas 3:0 Fazekas

ezúttal sem remekelt, fáradtnak, enerváltnak tûnt. (4-1), Redjep – Szita 0:3
Szita tiszta fejjel és biztos kézzel nyerte ezt a meccsét is, életben tartva ezzel csapata reményeit. (4-2), Soroosh –
Kriston 1:3 Kriston jól játszott. (4-3).
3. kör: Baggaley – Szita 1:3 Szita ezen
az estén megállíthatatlan volt, ezt a
meccsét is simán nyerte, az elsõ szettben egy pontot sikerült szereznie ellenfelének. (4-4), Soorosh – Fazekas
2:3. Fazekas a mérkõzés legfontosabb
pontján végre magára talált, és nagy
csatában ugyan, de nyerni tudott. (45), Redjep – Kriston 1:3 (-7, -4, 6, -7). A
horvátok rutinos játékosa gyenge napot fogott ki, ezt Kriston ki tudta
használni. (4-6).
Az elõdöntõt nyitó páros mérkõzés ezúttal sem úgy sikerült, ahogy a címvédõ szerette volna. A vártnál jóval si-

Gyõzelem a tavaszi rajton
Komáromi VSE – Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ 23-31 (12-19). – Komárom,
40 nézõ, NB II-es nõi kézilabdamérkõzés, vezette: Bodó, Janzsóné.
CVSE: Balogh V. – Kazári 3, Bagics 2,
Szomorkovits L. 10/10, Szomorkovits A.
6, Kulcsár 6, Szecsõdi 2. Csere: Bognár,
Geiger, Németh V. 1, Füzfa, Szélesi 1.
Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Két hasonló játékerejû csapat összecsapásával kezdõdött a tavaszi szezon,
a celliek nem titkoltan, gyõzni érkeztek Komáromba. A mérkõzés kiegyenlített küzdelemmel indult, az
elsõ játékrész közepéig fej-fej mellett
haladtak a csapatok, a 20. perctõl aztán rákapcsolt a CVSE, és elõbb 2-3
gólos elõnyre tett szert, a lefújásig
azonban már 7 volt közte. Fordulás
után is a vendégek akarata érvényesült, a hazaiak nem tudtak négy gólnál
közelebb zárkózni. Ahogy fogyott az
idõ, úgy fogyott a komáromiak ereje
is, a végére magabiztos gyõzelmet
aratott a Celldömölk.
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CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Lapzártánk utáni eredmény:
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – SZESE
Gyõr 25-26 (13-16), NB II-es nõi
kézilabda-mérkõzés, Celldömölk, vezette: Bazsó, Németh
CVSE: Bognár – Sebestyén 1, Szomorkovits L. 2, Szomorkovits A. 7, Bagics 2,
Kulcsár 5, Kazári. Csere: Geiger, Füzfa,
Németh 7/6, Szecsõdi 1, Szélesi edzõ:
Salamonné Csótár Adrienn
Hazai vezetéssel kezdõdött a mérkõzés,
de az ötödik perctõl állandósult a vendégek 2-3 gólos vezetése. Többször is
volt lehetõségük a cellieknek az egyenlítésre, de támadásban sok hibát vétettek, elkapkodott lövések, pontatlan
passzok jellemezték játékukat. A második félidõ közepére sikerült ledolgozni a hátrányt, de a végjátékban megint
átvette a vezetést a gyõri csapat.
A SZESE nem játszott jobban, mint a
házigazda, viszont kevesebb hibát vétett, így 1 góllal megnyerte a rangadót.
»CSUKA LÁSZLÓ

mábban nyert a házigazdák kettõse, ez
némileg megalapozta a folytatást is. Az
elsõ egyéni körben Fazekas többször is
megnyerhette volna Redjep elleni
meccsét, ám a sorozatos hibák miatt öt
szettben alul maradt. Kriston sem remekelt Baggaley ellen, a horvát játékos végig kézben tartva a mérkõzést,
megérdemelten nyert. Az egyre halványuló celli reményeket egyedül Szita
tudta visszahozni, nagyszerûen játszva
lépte le Runjicot. A második kör is vereséggel indult, Fazekas dekoncentrált
volt, esélye sem volt a jó napot kifogó
Baggaley ellen. 1-4-nél már a döntetlen is elérhetetlennek tûnt, ám ekkor megvillantotta klasszisát Klampár
Tibor csapata. Szita vezérletével zsinórban öt összecsapást nyertek a celliek,
és a gyenge kezdés ellenére gyõzelemmel térhettek haza.
»CSUKA L.

Bajnoki fordulók
NB II.
Dunaújvárosi Egyetem DSE I. – CVSESWIETELSKY JUFA HOTELS III. 7 : 11
Markó András 4, Iván Csaba 3, Ölbei
Péter 1, dr. Németh Gábor 1, Markó
András - Iván Csaba, Ölbei Péter – dr.
Németh Gábor párosok.
A két páros megnyerése lendületet
adott, és ezután magabiztosan nyerte
csapatunk a mérkõzést, s ezzel a
gyõzelemmel a tabellán átvette a vezetést.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. – Mosonmagyaróvári TE II. 18:0
Teket Attila 4, Szabó Ferenc 4, Lukács
Balázs 4, Tamás László 4, Tamás László
– Teket Attila, Lukács Balázs – Szabó
Ferenc párosok.
A vendégek csak hárman jöttek el és
erõsen tartalékosan is, így nem
meglepetés a sima gyõzelem.
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

