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ELEKTRO DISZKONT
Celldömölk. Sági u. 41 a TESCO mellett.

TV-k, HIFI-k, hűtők, mikrók, porszívók,
villanytűzhelyek, mosógépek, olcsó konyhai
kisgépek óriási választékban!
TV AKCIÓ!
Mosógép, hűtő, mosogatógép CSEREAKCIÓ!
Régi gépét 5.000 Ft/db-ért beszámítjuk és ingyen
házhoz szállítjuk 25 km-en belül!
Hősugárzók, olajradiátorok 30% kedvezménnyel!
Aktuális heti akciónkat láthatják kirakatunkban is!
Tel.: 06/70/410-9337
www.elektrodiszkont.bolt.hu
Nyitva tartás: H–P 8–12, 13–17, Szo: 8–12
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Megkezdődhet az új sportcsarnok építése
2015. február 23-án került sor egy
új sportlétesítmény, a József Attila
utcában található ingatlanon épülő
kosár- illetve kézilabdacsarnok alapkőletételére. A CVSE 2013. április 30ai dátummal nyújtott be pályázatot
a látvány-csapatsport támogatásról
szóló jogszabály alapján a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségéhez
egy kosárlabdacsarnok és kiszolgáló
helyiségek létesítése céljából. A projekt teljes költségvetése mintegy 520
millió forint, aminek 70%-a finanszírozható a társasági adóról szóló törvény szerinti átengedett adó terhére.
A projekt 30%-ának értékét az egyesület biztosítja ingatlan formájában,
mely két részből áll: egy szabad építési területből, illetve a volt kisegítő
iskola épületéből. Az MKOSZ 2014.
március 6-án hozta meg a határozatot a támogathatóságról, miután két
minisztérium, az EMMI és a Nemzetgazdasági jóváhagyta a felterjesztett
programot. Az építési munka két részből áll: egy kb. 1000 m2-es csarnokból
és az ahhoz nyaktaggal kapcsolódó
volt kisegítő iskola épületéből. Ebben a meglévő épületben kerülnek
elhelyezésre a kiszolgáló részek, így:
hat öltöző vizesblokkal, bírói öltöző
vizesblokkal, elsősegély-nyújtó hely,
szertár, akadálymentesített közönség
vizesblokk és klubhelyiség.
Az eseményt megelőzően, február 16án írták alá a kivitelezési munkák I. üteméről szóló szerződést Fehér László az
önkormányzat, Homlok Zsolt és Paluska
József a kivitelező cég, a Swietelsky Vasúttechnika Kft., Balázs Béla pedig a CVSE
részéről.

A február 23-i ünnepélyes alapkőletétel
alkalmából Fehér László, Celldömölk város polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, kiemelten köszöntötte Szabari
Jánost, a Magyar Kosárlabda Országos
Szövetségének TAO-ügyekért felelős referensét, illetve Buttás Pált, aki celldömölki kötődésén túl különösen elismert
sportszakember a kosárlabda területén.
Fehér László beszédében elmondta, hogy
az országgyűlés által meghozott döntés
értelmében öt sportágat emelnek ki mint
látványsportágat, ezek: a labdarúgás, a
kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda és
a jégkorong. Amennyiben e sportágak
közül működik szakosztály egy egyesületen belül, akkor annak a megfelelő jogi
háttér és sportszakmai program megléte
esetén lehetősége van pályázatot benyújtani egyrészt az utánpótlás-csapatok
működtetésére, másrészt meglévő létesítményei felújítására, illetve a működését segítő új létesítmények építésére. Ezt
a lehetőséget kihasználva a celldömölki
sportegyesület úgy döntött, hogy három
ún. TAO-s pályázatot is benyújt infrastrukturális fejlesztésre az önkormányzat
önerőt biztosító támogatásával. Ezek közül az egyik lehetőségként kínálkozott,
hogy a kosárlabda szakosztály a József
Attila utcában egy szabványos méretű
kosárlabda-csarnok építését kezdeményezze, a volt kisegítő iskola épületében
pedig a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségeket alakítsa ki. Ez a pályázat sikeres
elbírálásban részesült. Mivel a kézilabda
szakosztály Vulkán fürdő mellé tervezett
multifunkcionális csarnoka egyelőre nem
kapott lehetőséget a megvalósulásra, az
egyesület a kosárlabdacsarnokra beadott
egy módosítási kérelmet, amely szerint
az épület méreteit megnövelve egy na-

gyobb, 40x20 m-es küzdőterű tornatermet építenének meg, amely a bajnoki
kosárlabda-mérkőzések és edzések megtartására mellett alkalmas lesz az iskolai
testnevelésre és a kézilabda szakosztály
munkacsarnokaként is. A pályához kapcsolódóan parkolókat is létesítenének a
telken belül, szám szerint 13-at, amiből
kettő mozgássérülteket is kiszolgál. A
polgármester bízik abban, hogy a sportlétesítmény délelőtt a tanulók sportolási
feltételeit bővíti, délután a kosár- illetve
kézilabda szakosztályokat szolgálja ki,
este pedig sportkedvelő baráti társaságok
veszik majd igénybe – ezáltal az épület
maximális kihasználtsága biztosítva lesz.
Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is örömét fejezte ki Celldömölk fejlődése irányában, rávilágított arra, milyen
fontos, hogy a cégek, vállalkozások megcímkézzék befizetéseiket, hiszen – többek
között – ennek köszönhető a most épülő
sportcsarnok létrejötte is.
Paluska József, a támogatást nyújtó, illetve kivitelező cég részéről elmondta, örül
annak, hogy az általuk befizetett támogatási összeget a kosárlabda szövetség
döntésének értelmében helyben tudják
felhasználni, és reméli, az új sportcsarnok
mihamarabb elkészül, és talán más vállalatok is követik példájukat a támogatást
illetően.
Balázs Béla, a CVSE ügyvezetője az
egyesület történetét vázolta röviden, és
megköszönte a támogatást. Reményét
fejezte ki aziránt, hogy a tanulók, fiatalok
a sportlétesítmények számának bővülésével egyre nagyobb kedvvel űzik az általuk választott sporttevékenységet.
Az ünnepség az alapkő letételével
»LOSONCZ ANDREA
zárult.
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Elfogadták a képviselők a város költségvetését
2015. február 11-én tartotta Celldömölk
Város Képviselő-testülete soros ülését.
Fehér László először beszámolt a két
ülés között történtekről, majd napirend
előtt kért szót Sipos Tibor, a Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola
igazgatója, aki összefoglalta az intézményi összevonással kezdődő, majd a
2013-as államosítással folytatódó megoldatlan kérdések sorát. Hangsúlyozta,
mennyire fontos mind az intézményi,
mind az önkormányzattal való együttműködés, noha jelenleg nem ez utóbbi
a fenntartó. Elmondta, hogy tudomásuk
szerint még mindig kevés diák jelö-

li meg a helyi középiskolát, amelynek
egyik okaként a fenntartás körül kialakult kaotikus helyzetet, illetve az iskolák
közötti párbeszéd hiányát nevezte meg.
Kiemelte, hogy a későbbiekre nézve is
fontos lenne, ha – a képviselők közbenjárásával – az általános és középfokú
intézmények között erősödne a kommunikáció. Bakó László, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője együttműködéséről
biztosította az intézmény igazgatóját,
és biztosította arról is, hogy mindent
megtesz az intézmények közötti kommunikáció erősödése érdekében. Söptei
Józsefné alpolgármester-asszony nyo-

matékosította, milyen fontos a város
életében a helyi középfokú intézmény
jelenléte, hiszen ez is a város megtartó
erejét bizonyítja. A másfél órán át tartó
diskurzust követően Kiss Lilla pénzügyi
irodavezető ismertette a város költségvetését, melyről Futó István könyvvizsgáló megállapította, hogy valóban
az óvatos tervezés jellemzi, hiszen az
önkormányzat csak a meglévő forrásokból fog gazdálkodni. Ezután a bizottsági
elnökök ismertették a bizottságok döntését, majd 6 igen, 4 tartózkodás arányban fogadták el a képviselők a 2015. év
költségvetését.
»LOSONCZ ANDREA

Idén is jelentős összeget fordítanak beruházásokra
2015. február 11-én tárgyalta a város
képviselő-testülete az idei év költségvetését. Az idén várható beruházásokról Fehér László polgármestert
kérdeztük.
– Amit láthatunk már a
számok tükrében az az,
hogy 2015-ben kevesebb iparűzési adóbevételre számíthatunk,
mint 2014-ben, ezért
idén jóval kevesebbet
költhetünk majd út- illetve járdafelújításokra. Bizakodásra ad viszont okot, hogy
beruházásokra jelentős összeget tudunk
fordítani, mintegy 107 millió forintot.
Kiemelném a napelemes beruházást a

Városi Általános Iskola épületegyüttesén mintegy 23 millió 750 ezer forint
összegben, illetve jelentős beruházás
még a KEOP pályázatban a fotovoltaikus
rendszerek építése mintegy 50 millió
forint értékben. Áthúzódó tétel a Közösségi közlekedés fejlesztése, majdnem
3 millió forinttal, valamint az önkormányzat vállalta, hogy a Vulkán fürdőre
beruházásként visszafordít mintegy 40
millió forint plusz áfa összeget a fürdő
körüli területek eladásából, amelyek
2013-ban és 2014-ben történtek: idén
még egy 14 és fél millió forintos beruházás válik lehetővé. Folytatódik a
köztéri kamerarendszer-bővítés 4 millió
forint összegben, valamint a tervezett
felújítások között szerepel a Berzsenyi

Városi ünnepség az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére

2015. március 13. (péntek)
15.30 – Történelmi játszóház gyerekeknek
a Szentháromság téren
16.30 – Ünnepi megemlékezés az 1848–49-es emlékhelyen
(Szomraky utca)
Beszédet mond:
Fehér László, Celldömölk város polgármestere
Közreműködnek:
a Celldömölki Városi Általános Iskola diákjai, a Kemenesalja
Néptánccsoport és a Soltis Színház tagjai.
Ünnepség után koszorúzás a katolikus temetőben.

Dániel Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése 135 millió forint bruttó összegben, amely 100%os pályázati
támogatásból valósulhat meg. Bízunk a
pályázat sikerében. Az izsákfai szennyvízzel kapcsolatosan annyit, hogy folytatódik a beruházás. Ebben az esetben
két pályázati ciklusról beszélünk, az első
a tervezési szakasz volt, amely már le
is zárult, a második pedig a kivitelezési
szakasz, itt a vonatkozó kormányrendelet kedvezményezettként hirdette ki
Celldömölk Város Önkormányzatát, tehát mindenképpen meg fog valósulni
ez a beruházás. Idén várhatóan ennek
még az előkészítése zajlik majd, a tényleges kivitelezés valószínűleg áthúzódik
2016-ra.
»LA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Celldömölk Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonában lévő
alábbi ingatlan 5 éves időtartamra
történő bérbeadására:
Celldömölk, Horváth E. – Nagyvárad u. végén található 165 hrsz-ú
ingatlan, amely kizárólag használtcikk piacként üzemeltethető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 4. (szerda) 10 óra.
A részletes pályázati kiírás a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal
Műszaki Irodáján vehető át, vagy
megtekinthető Celldömölk város
honlapján.
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Óvatos tervezés jellemzi a város költségvetését
2015. február 11-i ülésén Celldömölk
Város Képviselő-testülete megszavazta a város költségvetését. A fő számokról, a költségvetés tervezéséről
Kiss Lilla, a pénzügyi iroda vezetője
nyilatkozott.

»Idén korán, már február 11-én döntött
Celldömölk Város Képviselő-testülete a város költségvetéséről. Miért alakult ez így?
– A költségvetés tárgyalásának, elfogadásának időpontjáról az államháztartási
törvény rendelkezik. A törvény úgy szól,
hogy a költségvetést február 15-ig kell
a képviselő-testület elé terjeszteni, ami
elég szűkre szabott határidő. Az államháztartási törvényt a tavalyi évben módosították, két nagy változás történt:
az egyik, hogy nem kell koncepciót
készíteni, ami egyébként minden évben sok bizonytalansági tényezőt rejtett magában. A Magyar Államkincstár
2015. január végén közölte ki pontosan
a feladatalapú finanszírozás összegét,
és csak ekkor váltak véglegesekké a
számok. Ez egy 552 millió forintos tétel, ennek főösszegét és részleteiben
az egyes jogcímek pontos összegét ismernünk kell ahhoz, hogy megalapozott
költségvetés-tervezés történhessen. A
másik változás a féléves beszámolóhoz
kapcsolódik. Ezt sem kötelező készíteni, ennek ellenére tájékoztatni fogom
a testületet arról, hogy a költségvetés
teljesítése időarányos-e, ha nem, milyen változások történtek, illetve milyen
lépések szükségesek.
»Mit mondhatunk, milyen az idei év
költségvetése?
– A végső összeg 1.813.212 ezer forint,
ez a bevételi és kiadási főösszeg. Előző évről 157 millió forint maradványa
keletkezett az önkormányzatnak, ez a
2015. évi tervezett hiányt finanszírozza.
118 millió forint a működési mérleg hiánya, 38 millió forint pedig a felhalmozási
mérleg hiánya. Így jön ki ez a 157 millió
forintos hiány, amit az előző évi pénzmaradvány fedez. Nulla forint hiánnyal
lett elfogadva a költségvetés, a stabilitási törvénynek megfelelően. Óvatosan
terveztünk, hogy a képviselő-testületet
ne érje kellemetlen meglepetés. A folyószámlahitel igénybevételével nem
számolunk (135 millió forint a folyószámlahitelünk), hiszen igyekeztünk úgy
megalkotni a költségvetést, hogy ennek
igénybevételére ne kerüljön sor. Mivel
az adósságkonszolidáció után megszűnt
az önkormányzat hitelállománya, nem
célunk, hogy újra növelni kezdjük, akár

likviditási céllal is – annak ellenére, hogy
ezt a jogszabály lehetővé teszi.
»Milyen működést tervezhetnek az intézmények a 2015-ös évre?
– A Kemenesaljai Művelődési Központ
és Könyvtár működéséhez 57 millió forintot kell az önkormányzatnak az állami
támogatás mellé tennie, a Városgondnokság működéséhez 142 millió forintot
kell biztosítani, amely összegből az iskolaműködtetésre 55 millió forintot fordít
az önkormányzat; a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal működtetéséhez
110 millió forintot kell hozzátenni, a Kemenes Vulkánpark működtetését pedig,
amely önként vállalt feladat, 15,5 millió
forinttal támogatja az önkormányzat.
Ezeken felül a Városi Óvoda és Népjóléti
Szolgálat működtetéséhez mintegy 103
millió forinttal, pontosabban az óvoda
működtetéséhez 49 millió 955 ezer forinttal, a Népjóléti Szolgálat működtetéséhez pedig 53 millió forinttal járul hozzá
az önkormányzat. Bízom benne, hogy az
intézményvezetők mindent megtesznek
a takarékos gazdálkodás érdekében.
Terveztünk működési tartalékot is, arra
az esetre, ha bármely intézmény működésében vis maior helyzet állna elő, és
szükség lenne önkormányzati finanszírozásra, amely összeg 16 millió 345 ezer
forint, de ez csak év végén lesz majd
felhasználható.
»Hogyan alakul a bevételi oldal?
– A tavalyihoz képest csökkent a bevételi
forrás, egyrészt az iparűzési adóbevételnél számíthatunk kevesebb bevételre.
Tárgyévre kb. 600 millió forint iparűzési
adóbevételre számíthatunk. 2014-ben
viszont 743 millió forint folyt be, tehát
jelentős a változás. A 2014. évi összegben 2013. évről áthúzódó bevétel is
szerepelt. A 2015. évi tervezésnél azt is
figyelembe vettük, hogy 2014-ben több
cég is jelezte, hogy tulajdonosi szerkezetében változás történik: az új tulajdonos az állam, az állam pedig nem fizet
helyi iparűzési adót. Ez jelentős, összesen hozzávetőlegesen 75 millió forintos
bevételkiesést jelent. Több cég jelezte
továbbá, hogy csődeljárás, felszámolás
folyik ellenük, az ő iparűzési adóbevételükkel nem terveztünk. Az adóbevétel-csökkenés miatti hiányzó bevétel
főként az útfelújításoknál lesz érezhető,
beruházásokra azonban jelentős összeget tudunk fordítani, főként pályázati
forrásokból, mintegy 107 millió forintot.
A működési tartalék mellett jelentős,
mintegy 33,6 millió forint fejlesztési
tartalékot képeztünk. A START közcélú

munkaprogram tervezett beruházás, 20
millió forint önerővel, aminek keretében
mintegy 63 millió forint összköltséggel 5
alprogram megvalósítására pályáztunk.
Mintegy 60 közcélú foglalkoztatottnak
ad munkalehetőséget a pályázat, amely
öt alprogram megvalósítására nyújt lehetőséget: belvízelvezetésre, illegális
hulladéklerakók felszámolása mellett
járda- és útkarbantartásra, parkoló és
parkfelújításra, valamint kiskerti zöldségek termesztésére önkormányzati
tulajdonú területeken. Lapzárta után
érkezett a hír, hogy a pályázat sikeres
elbírálásban részesült.
»Összegzésül mit tudna elmondani az
idei költségvetésre vonatkozóan?
– A gazdálkodást jelentősen befolyásolja, hogy a város adóerő-képessége miatt
az állami támogatásból 148 millió forint
elvonás történik, ami azt eredményezi,
hogy az önkormányzatnak saját erőből
kell kiegészítenie az intézmények működési hiányát. A segélyekhez például
nem kapunk feladatalapú finanszírozást,
de a településüzemeltetési feladatok támogatása is 100%-ban az elvonás része.
»LOSONCZ ANDREA

Szolgáltatás
A Népjóléti Szolgálat szociális
konyhája az alábbi szolgáltatásokat
nyújtja a hét minden napján:
– vendég étkezés 605 Ft,
– diétás étkezés 700 Ft
– szociális étkezés : 510 Ft, melynek
feltételei:
• 80 év feletti
• akut-, vagy krónikus megbetegedésben szenvedő
• fogyatékos
• szenvedély- vagy pszichiátriai beteg
• hajléktalan
Rendszeres (heti 5 nap) szociális étkezésnél kedvezmény!
A menüt az élelmezés-egészségügyi
előírások figyelembevételével dietetikus részvételével állítjuk össze.
Megtekinthető a www.nszcell.hu
honlapon.
Érdeklődni illetve kérelmet benyújtani az alábbi címen lehet:
Celldömölk,
Szalóky S. u. 3.
tel: 95/525-910
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Kedves kiszolgálás, kiváló minőség – 65 éves a Zalaco
Zalaco. Minden celldömölki lakos számára ismerősen csengő név, melyről
rögtön a Dr. Géfin Lajos téren, valamint
a Széchenyi utcában található üzletek
termékei, mindig vidám hangulatú
professzionális munkát végző eladói
jutnak eszünkbe. Sebestyén Anita üzletvezetővel beszélgettem.

»A Zalaco Sütőipari Zrt. székhelye Zalaegerszeg. Hogy néz ki a vállalat felépítése
Celldömölk szempontjából?
– A Zalaco központja valóban Zalaegerszeg városában található. Családi
vállalkozás, mely jelenleg több, mint
500 embernek ad munkát Zala, Vas és
Veszprém megyei szaküzletei révén.
Celldömölkön több, mint tíz éve van jelen mindennapjainkban, köszönhetően
a Széchenyi utcai üzletnek, a helyi működéshez azonban elengedhetetlen a
Zalaegerszeggel való szimbiózis. Egy átlagos nap nem a reggel hat órás nyitással
kezdődik az itt dolgozó számára. Hajnali
négy órakor, tulajdonképpen még az éjszaka leple alatt érkezik egy áruszállító
autó Zalaegerszegről, mely friss kenyeret,
zsemlét, kiflit hoz a két celldömölki üzletbe. A fagyasztott pékárukat, illetve a cukrászsüteményeket pedig külön e célnak
megfelelő hűtőautó segítségével kapjuk
meg napi rendszerességgel. A gondosan
előkészített fagyasztott alapanyagokat
még hajnalban, nyitás előtt megsütjük,
ezzel biztosítva vásárlóink számára a Zalaco szigorú értékrendjének megfelelő
ropogós, friss készítményeket. Az eljárás
folyamatának menetére rendkívül szigorú előírások vonatkoznak a kifogástalan
minőség elérése érdekében. A délelőtt
folyamán érkezik egy további szállítmány is, körülbelül 10-11 óra magasságában. Ilyenkor ismét kapunk kenyeret,
zsemlét, kiflit, valamint süteményeket,
illetve további fagyasztott termékeket,
melyeket szintén a nap folyamán készítünk helyben. Így az üzlet által nyújtott
szolgáltatás folyamatos, mivel maga az
árufeltöltés is állandó kontinuitást mutat,
így tulajdonképpen minimalizáljuk annak
az esélyét, hogy olyan szituációba kerüljünk, mely kellemetlen a vevőink, illetve
saját magunk számára.
»A termékkínálat rendkívül széles körű.
Milyen jellegű készítményekkel találkozhat a leendő vásárló?
– Mindkét üzlethelyiségünkben a pékáruk dominálnak mennyiség és fogyasztás tekintetében is. Eladás szempontjából
kiemelt szerephez jutnak a fehér, félbarna, illetve barna, továbbá a teljes kiőrlé-

sű kenyerek. Nagyon népszerűek a napi
fogyasztás szintjén a rétesek, a kakaós
csiga, bizonyos pizzák, illetve melegszendvicsek, de számtalan finomság közkedvelt még vásárlóink körében. Fontos
hangsúlyozni, hogy nem csak pékáruk
találhatók a kínálatban. Lassan egy éve
árusítunk tejtermékeket is. Üzleteinkben lehet kapni házi tejet, gyümölcsjoghurtot, kakaót és további házi tej alapú
tejtermékeket. Ezekhez az alapanyagot
a Győrvár Tej Kft. biztosítja. A győrvári tejüzem is a Zalaco cégcsoportjához
tartozik, mely a természetesség mellett
kiemelt hangsúlyt fektet a higiéniára is.
Az üzembe a tej egy 70 méteres csövön
keresztül, közvetlenül a gazdasághoz tartozó több száz tehéntől azonnal, frissen
érkezik. Ennek feldolgozását kisüzemi
körülmények között, közvetlenül a fejőház mellett, a szarvasmarha telepen
épült üzemében végzi a Zalaco. Lényeges
előnye ezen termékeknek, hogy teljesen
tartósítószer- és adalékanyag-mentesek,
így rendkívül egészségesek. Heti háromszor érkezik szállítmány e tejtermékekből a celldömölki Zalaco üzleteibe és
tapasztalataink alapján egyre nagyobb a
kereslet irántuk. A vásárlónak lehetősége
adódik cukrászsüteményeket, illetve kávét és szendvicseket is vásárolni, illetve a
Géfin téri üzletben ezek akár helyben el is
fogyaszthatóak.
»Mennyire fontos a mai étkezési trendek
követése a termékkör kialakításában?
– Az egészséges étkezésre ma már egyre
többen figyelnek tudatosan. Érdekesség,
hogy nem csak a hölgyek körében, de
most már a férfiak vásárlási szokásaiban
is tapasztalható ilyen jellegű tendencia.
A Zalaco fontosnak tartja, hogy a hagyományos pékáruk megtartása mellett
egyre több teljes kiőrlésű kenyeret, kiflit,
zsemlét helyezzen polcaira. A helyben sütött termékek körében is egyre nagyobb
igény mutatkozik ezek teljes kiőrlésű változatainak elkészítésére, mi pedig igyekszünk ennek teljes körűen eleget tenni.
»Milyen gyakran számíthatnak a vásárlók
akciókra?

– A Zalaco üzletei állandó és szezonális kedvezményekkel várják vásárlóikat
egész évben. Minden csütörtökön úgynevezett édes csütörtököt tartunk, ami
azt jelenti, hogy az egyik cukrászsüteményünk alacsonyabb áron kapható ezen a
napon. Ez az akció nagyon kedvelt, főleg
a francia krémes, az ischler és a minyonok. Folyamatosan készülünk akcióval a
helyben sütött termékekkel kapcsolatban
is. Az idei 65. jubileumi évben minden
héten egy darab terméket az eredeti
árának 65%-áért kínálunk. Az első ilyen
termék idén a kenyér volt, majd egyik
helyben sütött termékről a másikra vándorol a kedvezmény.
»Készültök az év során szezonális termékekkel?
– Igen, minden ünnepkörhöz tartozik
legalább egy különleges termék. A közelmúltban a farsangi időszak szezonját
éltük, így nagyobb mennyiségben lehetett kapni az egész év folyamán is rengeteg variációban megtalálható fánkokat,
melyek a farsang jelképeivé váltak az
idők folyamán.
»Milyen az üzletek forgalma, milyen viszszajelzéseket kaptok vásárlóitoktól?
– Mivel a Géfin téri bolt nagyobb üzlethelyiségben, illetve a város szívében helyezkedik el, nagyobb forgalmat produkál,
mint a Széchenyi utcai üzlet, mindkettőről
elmondható azonban, hogy igencsak népszerűek a lakosság körében. A két bolt kínálatában semmilyen különbség nincsen,
mindkét helyen az idők során összekovácsolódott jól, gyorsan és dinamikusan
működő eladócsapat várja a vevőket.
Felszerelés szintjén van egy kis differencia, a főtéri üzletben van egy szeletelő
gép, melyre a tapasztalatok alapján nagy
szükség van. A boltokba betérő vásárlók
visszajelzése abszolút pozitív, rengeteg
visszajáró, illetve állandó vendégünk van,
ami az én értékrendemben a lehető legjobb visszacsatolás.
»NÉMETH A.

Nyereményjáték
Az újság egyik oldalán elrejtettünk
egy kérdést, melyre a helyes válasz megtalálható a szövegben.
A beküldők között 1 db 3000 forint
értékű ajándékutalványt sorsolunk ki.
Beküldési határidő: 2015. március 6.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár, II. emelet 9.
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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»KÖZÉLET

A jövedelempótló támogatásokat ezentúl
a járási hivatalnál lehet igényelni
2015. március 1-jétől jelentősen változik a szociális törvény: a jövedelempótló támogatásokat ezentúl az állam
fogja folyósítani, tehát az igénylők
ezentúl a járási hivatalhoz fordulhatnak
ebben az ügyben, míg a lakhatáshoz,
lakásfenntartáshoz,
megélhetéshez
kapcsolódó támogatásokat viszont továbbra is az önkormányzat biztosítja.
A törvényt érintő változásokról Farkas
Gábor jegyzőt szólaltattuk meg.
– A helyi adókról szóló törvényt úgy módosították, hogy a helyi iparűzési adóbevétel és a többi helyi adóbevétel is
elsősorban szociális juttatásokra, így települési támogatásokra fordítandó. Ezzel
párhuzamosan az állami támogatás is
úgy változott, hogy a települések adóerő-képességéhez mérten biztosít forrást
a segélyezéshez, és mivel Celldömölknek a településkategóriához mérten az
adóerő-képessége viszonylag magas, a
segélyek önerejének biztosításához idén
egy forintot sem kapunk. Ennek mértéke
úgy változott, hogy évről évre feleződött
ez az összeg: tavaly még mintegy 12 millió forintot kaptunk, tavalyelőtt 24 millió
forintot, előtte 48 millió forintot, tehát ez
egy drasztikus változás. A segélyek biztosítására Celldömölk Város Képviselő-testülete 35 millió forintot különített el.
»Mit emelne ki jelentős változásként a
szociális törvényt illetően?
– Március 1-jétől a foglalkoztatást helyettesítő támogatás átkerült a járási hivatalhoz, az önkormányzatnak március
6-ig ezeket az ügyiratokat át kell adnia,
így ezentúl az igénybe vevők ezt az ellátási formát a járási hivatalnál igényelhetik. Néhány ellátási forma megszűnik,
ilyenek a lakásfenntartási támogatás, a
méltányossági közgyógyellátás, az adósságkezelési szolgáltatás, illetve a méltányossági ápolási díj. Ezek megszűnnek,
ezek helyett az önkormányzat települési
támogatást biztosít.
»Milyen jellegű támogatásokról beszélhetünk?
– Két fajtájuk van: rendszeres és rendkívüli. A március 1-jétől hatályba lépő rendelettervezettel az önkormányzat a kieső
támogatásokat igyekezett pótolni. A
rendkívüli támogatások nevükből adódóan rendkívüli élethelyzetre vonatkozóan
adhatóak mint pl. betegség, hirtelen jövedelemkiesés, nem várható többletkiadás stb. Ezt a támogatást azok kaphatják,
akiknek jövedelme nem éri el a minden-

kori öregségi nyugdíjminimum 130%-át,
egyedül élő esetén 150%-át. Egy alkalommal max. 10000 forintot kaphat az
igénylő, egy évben maximum 50000 forintot. Kivéve ahol kiskorú gyermek van,
ott 60000 forint lehet a maximális öszszeghatár egy évben. Ez a fajta támogatás egy évben legfeljebb hat alkalommal
adható. Ha valakinek a többletkiadása betegség, vagy elemi kár miatt keletkezik,
az egy főre jutó jövedelemhatár is magasabb, illetve az egyszeri megállapítható
összeg is magasabb, mint az előbb említett 10000 forint. Amennyiben az elemi
kárból kifolyólag az érintett lakása lakhatatlanná válik, ez az összeg akár a nyugdíjminimum ötszöröséig is terjedhet. A
temetési költségekhez való hozzájárulás
is ide sorolható, az önkormányzat a legolcsóbb temetési költség 10%-áig nyújt
támogatást, de rendkívül indokolt esetben az összeg akár a helyben szokásos
legolcsóbb temetés összegét is elérheti.
Támogatást nyújt az önkormányzat a helyi tömegközlekedési eszközök használatát illetően is: a település adottságainál
fogva, mivel Celldömölk három településrészből áll, Alsóságon és Izsákfán bizonyos szolgáltatások nem megoldottak,
ezért a lakosság egy részének szüksége
van tömegközlekedési eszközök igénybevételére. A képviselő-testület úgy
döntött, hogy a szociális rászorultságot
is figyelembe véve, a 65. életévüket be
nem töltött nyugdíjasok, illetve a tanulók
számára nyújt bérletvásárláshoz rendkívüli támogatás keretében hozzájárulást.
»Milyen juttatási formákat tartalmaz a
rendszeres támogatás?
– A rendszeres jellegű támogatás havi
rendszerességgel kerül kifizetésre, ezek
az említett kieső támogatások helyett
kerültek bevezetésre. Az önkormányzat figyeli azt, hogy a kérelmező a saját
területét rendben tartsa: ház, kert, kerítés, téli síktalanítás, parlagfűmentesítés, rovar- és rágcsálóirtás meglegyen,
illetve az önkormányzat előírta, hogy
a közmunkaprogramba való részvétel
is előfeltétele a fenti támogatás igénybevételének. Akinek a jövedelme az
öregségi nyugdíj 200%-át, illetve egyedülálló esetén 250%-át nem éri el, az
egy évig jogosult lesz erre az ellátásra.
Összege az egy főre eső jövedelemtől
három sávban került megállapításra: a
legmagasabb sáv 5000 forint havonta,
és azoknak adható, akiknek a nyugdíja
nem éri el a minimálnyugdíj 100%-át,

akié a 100% és 150% közé esik, 4000
forintot, akinek a jövedelme 150% felett
van, 3000 forintot kaphat havonta. Ez a
támogatás a lakhatási költségek kiegészítését szolgálja, és nem készpénzben
kerül kifizetésre, hanem közvetlenül a
szolgáltatóhoz kerül átutalásra. Egy háztartáson belül csak egy személy számára
állapítható meg, függetlenül attól, hogy
több generáció lakik-e az adott háztartásban. Amennyiben valaki jogosulatlanul veszi igénybe, ez az ellátási forma
megszűnik, illetve vissza kell fizetni. A
másik ilyen rendszeres ellátási forma a
gyógyszerkiadások csökkentéséhez járul
hozzá, a méltányossági közgyógyellátás
helyett jött létre. Azok vehetik igénybe,
akiknek az egy főre eső jövedelme többfős háztartás esetén a minimálnyugdíj
200%-át, egyedülálló esetén a 250%-át
nem haladja meg, és a havi rendszeres
gyógyszerköltség mértéke az öregségi nyugdíj 20%-át eléri, akkor az illető
jogosult erre az ellátási formára. Egyeztettünk a háziorvosokkal, kiállítanak egy
igazolást a rendszeres gyógyszerköltségről, a gyógyszertár beárazza, a két igazolás birtokában megállapítható, hogy az
illető jogosult-e erre az ellátásra. Ez havi
szinten 2000 forintot jelent, pénzbeni
juttatási formájában. A fentieken felül az
önkormányzat tűzifa-támogatást is nyújt
megmaradt faanyagokból, ez természetbeni juttatás, és már ismert támogatási
forma a rászorulók körében. Fűtési idényben lehet igényelni az önkormányzatnál,
az egy alkalommal adható mennyiség
határa 500 kilogramm.
»Sok ellátás összege vagy jogosultsági
feltétele a nyugdíjminimumhoz kötött.
Mekkora ez az összeg?
– A nyugdíjminimum a 2015. évre vonatkozóan 28.500 forint.
»LOSONCZ ANDREA

Megfejtés
Előző számunk helyes megfejtése:
A S. A. P. Autópatika a Wesselényi
utcába költözött.
A szerencsés nyertes:
Nyéki Ferenc, Celldömölk, Mátyás
király u. 21.
Nyereményét átveheti a Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár recepcióján.
Gratulálunk!
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Farsangfarki asszonyparti
Írásos történelmi forrásaink alapján az
asszonyfarsangok már a 15. században
is léteztek és a mai napig nem koptak ki farsangi hagyományaink közül.
Az összejövetelekre jellemző, hogy kizárólag hölgyek vehetnek részt rajtuk,
a férfiak jelenléte abszolút ki van zárva. Időben is meg van határozva ezen
mulatságok létjogosultsága. A farsangi
időszak utolsó három napját farsang
farkának nevezzük, mely farsangvasárnaptól húshagyó keddig tart. Az
asszonyfarsang tradicionális időpontja,
eme utolsó három nap közepe, a farsanghétfő. Ezen az egyetlen napon a
nők férfi módra ihattak, zeneszó mellett nótázhattak, hisz hamvazószerdától húsvétig már tilos volt az esküvő és
a tánc, ugyanis hamvazószerda nemcsak a farsangi időszak végét jelenti,
hanem egyben a negyven napos böjt
kezdetének időpontja is. Celldömölkön
is hagyományosnak mondható ezen
rendezvény évenkénti megtartása.
Idén immár 15. alkalommal látogattak
el a hölgyek minden korosztályt képviselve a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Galériájára. A február
hónapban Maksa Ádám festőművész
munkái által díszített terem zsúfolásig
megtelt. Az asszonyok önfeledt beszélgetést folytattak süteményekkel teli
asztalaik mellett, majd elkezdődött a
tánc. A zenét, ahogy azt az évek során már megszokhattuk, ismét Pap
Zoltán szolgáltatta. Az asszonyoknak

Szépkorúak jelmezben
A farsangi időszak minden korosztály számára hasonló jelentéstartalommal bír.
Általában a karácsonyi ünnepkörnél is gazdagabb evés-ivás, tánc, mulatozás jut róla
eszünkbe, melyek helyszínéül különböző
közösségi helyek szolgálnak, a résztvevők
pedig díszes jelmezbe bújnak. Február

nem kellett külön ösztönzés, a muzsikaszó hallatára azonnal birtokba vették
a táncparkettet, bemutatták ragyogó
tánctudásukat. A mulatságot Pálné Horváth Mária, a KMKK igazgatója nyitotta
meg, majd a jelenlévők a Soltis Lajos
Színház műsorát tekinthették meg,
mely több elemből állt. Elsőként Tóth
Ákos lépett a megjelentek elé, aki egy
mini bűvész show-val készült, melybe
bevonta a hölgyeket is. Az asszonyok
szívesen részt vettek a produkcióban,
ami főként érdekes és mulatságos
kártyamutatványokból állt. A továbbiakban a Dézsa című francia vásári komédiát tekinthette meg a nagyérdemű
Lang Letícia, Stangl Franciska és Sipos
László előadásában, majd Sipos László
performance-a következett, melyben
a Singing in the rain című klasszikust
dolgozta fel egyedi stílusában. A műsor
után a tombolával egybekötött táncos
vigasság késő estig tartott.
»NÉMETH A.
12-én a Népjóléti Szolgálat három idősek
klubja csempészte be a Szalóky Sándor utcai épület falai közé az igazi farsangi vigasságok hangulatát. A celldömölki, alsósági,
illetve merseváti klubtagok több héten át
lázasan készültek a mulatság megrendezésére. Komoly felkészülést kívánt ez, hiszen
a szöveg- és tánctanuláson kívül maguk
varrták jelmezeiket is, mely nem csak időigényes, de nagy türelmet kívánó feladat is.
A kihívásokkal azonban könnyedén megbirkózó szépkorúak tökéletesen teljesítették
kitűzött céljaikat. Aprólékosan kidolgozott,
szebbnél szebb ruháik csak emelték előadásuk színvonalát. Kuruczné Falusi Tünde,
az idősek klubjainak vezetője nyitotta meg
ünnepi köszöntőjével a télbúcsúztató rendezvényt, majd első fellépőként a celldömölki I. számú Idősek Klubjának két tagja
lépett a nézők elé egy paródiával. A vidám
hangulat garantált volt. A folytatásban az
alsósági klubtagok táncprodukciója aratott
osztatlan sikert. Nem maradhatott ki a
merseváti idősek száma sem, ők egy ze-

Isten éltesse
Annus nénit!
Somogyi Pálné, Annus néni 1925. február 13-án született. A születésnapján vele
együtt ünnepeltek a családtagok, barátok,
ismerősök. Február 22-én vasárnap Izsákfán az evangélikus imaházban köszöntötte
őt Farkas Gábor jegyző, átadva az ilyenkor
szokásos miniszterelnöki oklevelet. Kerekes
Csaba evangélikus lelkész, mint a gyülekezet máig aktív tagját köszöntette az ünnepeltet. Koltai Jenő esperes-plébános is jelen
volt az eseményen, és kifejezte jókívánságait Annus néninek. Erdélyi Antal részönkormányzat vezető, az alsósági és izsákfai
városrész képviselője ajándékkönyvvel és
édességgel, valamint virágcsokorral kedveskedett az ünnepeltnek. Annus néninek két gyermeke, és két unokája van. Jó
egészséget és még sok boldog esztendőt
kívánunk neki családja körében.
»GYI

nés-verses produkcióval készültek. Később
ismét a paródia műfaja került fókuszba,
majd tombolán vehettek részt a megjelentek. A mulatság itt még nem ért véget, a
délután hátralévő részében a táncé volt a
főszerep, melyhez a talpalávalót Salamon
Zoltán zenész biztosította.
»NÉMETH ALÍZ

Programajánló
„LÉLEK-TÁR-LAT” – művészetterápiás
előadás sorozat
2015. március 06. (péntek) 18.00 óra
Az alkotási folyamat lélektana
Előadó: Illés Erika képzőművész.
Nőnapi zenés műsor Gergely Róberttel
2015. március 07. (szombat) 18.00 óra
Helyszín: Kemenesaljai Művelődési
Központ és Könyvtár színházterme.
Belépő: 1000 Ft/fő.
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»MÛVELÔDÉS

Fennállásának 35. évfordulóját ünnepelte a Soltis színház
A mai Soltis Lajos Színház jogelődje, a
Sitkei Színkör 1980. február 15-én alakult
néhány helyi fiatal magasabb színvonalú
kultúra iránti igényének megvalósítása
céljából. Az idő múlásával a nehéz időket
is megélt társulat sorsa pozitív irányokat
vett, a tagok száma növekedett. 2001-ben
azonban a színház arra kényszerült, hogy
elhagyja Sitkét, a megmaradt tagok lelkesedése azonban ekkor sem hanyatlott, az
események sora arra késztette őket, hogy
döntést hozzanak: új helyszínen folytatják
tovább. Ekkor fogadta be az alázatos munkával küzdő, kitartásukat egy percig sem
vesztő színészeket a Kemenesaljai Művelődési Központ. A Celldömölkön mára már
szinte minden korosztály körében nagy
népszerűségnek örvendő társulat 2004ben ismét áthelyezte székhelyét, ezúttal
a régi mozi épületébe, önálló működésük

reprezentatív helyszínére. 2014 őszén az
épület színházhoz illő, új, impozáns külsőt
kapott, a belső felújítás azonban még várat magára. Február 21-én 6 órakor Nagy
Gábor igazgató szavaival élve, rendkívüli, ünnepélyes és nyilvános társulati ülés
vette kezdetét a 35. évforduló jegyében.
A rendezvényen felszólalt Söptei Józsefné

Télbúcsúztató rendezvény Celldömölkön
Hagyományteremtő szándékkel került
megrendezésre február 15-én a város
első télbúcsúztató rendezvényére a
Celldömölk és Alsóság közötti területen. A tavaszváró mulatságon az érdeklődők máglyagyújtással, tánccal és
kiszebáb-égetéssel igyekeztek minél
hamarabb elűzni a telet.
A tél utolsó hónapjában, farsang időszakában számos hagyomány alakult ki a télűzés és a tavaszköszöntés tematikája köré.
A középkori emberek azt hitték, hogy a tél
utolsó napjaiban, a nappalok rövidülésével a Nap elgyengül, és ártó szellemek,
boszorkányok kelnek életre. A jelmezes
felvonulás, a zajok, a boszorkánybábu
égetése éppen ezen ártó lények elüldözését volt hivatott megvalósítani. Sok helyen
tüzes kereket görgettek, nagy máglyákat
raktak, mert úgy hitték, a tűz ereje segíti
a Napot, hogy újra erőre kapjon. Eredetileg azért öltöztek jelmezbe, hogy elűzzék
a halált, a rosszat és a hideget. A régi babonákat mára elfeledték az emberek, de
a jelmezes felvonulások a busójárással és
a kiszebáb-égetéssel máig élő szokások.
Ennek szellemében szervezett Celldömölk
városa február 15-én hagyományteremtő
szándékkal télbúcsúztató rendezvényt, a
Celldömölk és Alsóság közötti területen a
feleslegessé vált karácsonyi fenyőfákból
állították fel az első celldömölki tavaszváró máglyát. Vasárnap délután négy órától
zenével vette kezdetét a télűző ünnepség,
elsőként az Ádám Jenő Zeneiskola tanárai léptek fel a Kaláka együttes dalainak

egyedi feldolgozásával. Ezt követően
a tánc vette át a szerepet a színpadon.
A hagyományőrző rendezvényt hagyományos magyar táncprodukciók színesítették
a Berzsenyi Táncszínház és a Kemenesalja
Néptánccsoport közreműködésével. A műsorok után maszkversennyel folytatódott
a program, a jelmezbe öltözött gyerekeket zsűri értékelte és jutalmazta. Végül Fehér László polgármester köszöntője után
a fenyőfarakás is meggyújtásra került, az
égő máglyát a megjelentek közös tánccal
üdvözölték, majd a kiszebáb is elégetésre
került. A jó hangulatú rendezvény a Pandorra zenekar koncertjével és közös mulatozással folytatódott.
»NÉMETH NÓRA

alpolgármester-asszony, aki a celldömölki
képviselő-testület nevében egy jubileumi
oklevél átadásával honorálta a színház
magas színvonalú működését. Az est további részében a társulat tagjai ajándéktárgyak átadásával köszönték meg
legjelentősebb támogatóiknak folyamatos segítségüket, továbbá oklevelet kaptak azok a társulati tagok is, akik legalább
5 éve állnak a színház hű szolgálatában.
Bruckner Roland és B. Péter Pál különleges kitüntetésben részesült, Nagy Gábor
igazgató pótolhatatlan munkatársnak járó
oklevéllel fejezte ki háláját kitartó, áldozatos munkájukért. Az ünnepség második
felében a nézők a 2007 óta nagy sikerekkel működő HoppArt társulat a cappella
koncertjét tekinthették meg, majd kellemes hangulatú fogadáson vehettek részt.
»NÉMETH ALÍZ

Németh Lajos tanár úr
99. születésnapjára
Évtizedek óta sziklaszilárd hittel
Méltósággal, meggyőződéssel
Nemzedékeket nevelt a magyar szóra
Szép beszédre, a csodás verssorokra.
Keze alól sok ezeren már kirepültek
Az irodalomnak sok hívőt szereztek
Diákjai hozzá váltig hűek lettek
Óráira nosztalgiával emlékeznek.
Mostanában nem látjuk sétálgatni
Ismert utcákon tartásával ballagni
Isten őt magas korral jutalmazta
Köszönjük, éltette s megtartotta
Szívből kívánjuk, legyen egészsége
Életpályájában, leányában sok öröme
Örökké éltessük a szívünkbe zárva
Példája a sorsunk szép magyar órája.
Egész élete munkáját hálásan köszönjük
Jókívánságunkat eléje tesszük.

Szemenyei László

Köszönetnyilvánítás
A Vörösmarty Úti Óvoda Óvodásaiért
Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták a Vörösmarty
úti Óvoda óvodásait. Támogató szándékukat a jövőben is kérjük. Adószámunk: 18890026-1-18.

Tisztelettel,
az alapítvány kuratóriuma.
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Megkapták szalagjaikat a végzős gimnazisták
Február 13-án szalagavató ünnepségüket tartották a Berzsenyi Dániel
középiskola gimnazistái. A péntek
esti rendezvényen hatvankét végzős
ruhájára tűzték fel az érettséget szimbolizáló szalagot.
Január közepétől nem csak a farsangi
báli szezon veszi kezdetét, de egyben a
szalagavatók idénye is elkezdődik. Február 13–14-én a celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium és Szakképző Iskola végzőseinek ruhájára is felkerült az
érettséget szimbolizáló szalag. Péntek
este öt órától a gimnázium tizenkettedikesei ünnepelték szalagavatójukat
a városi sportcsarnokban. Az ünnepi
rendezvény Sipos Tibor iskolaigazgató
nyitóbeszédével vette kezdetét: „A ma
este folyamán egy korszakot szeretnénk
közösen, szimbolikusan lezárni. Úgy
beszélnek a köztudatban erről, hogy a
felnőtté válás időszaka. Rövid, de meghatározó életszakaszról van szó. A klaszszikus diákéveknek hamarosan vége,
és habár a berzsenyis hagyományok, a

barátságok, a közösségi szellem szétbonthatatlannak tűnik, az élet új próba
elé fogja állítani ezt a nemzedéket is.”
Az igazgató beszéde után kezdetét vette
az ünnepség hivatalos része, az osztályfőnökök feltűzték a tanulók ruhájára a
felnőtté válás kezdetét jelképező szalagokat. A hatvankét végzős büszkén vette át a négy illetve hat év lezárásának
szimbólumát. A szalagtűzést követően
a város polgármestere is köszöntötte a
végzősöket: „Kedves végzősök! Osztályfőnökeitektől megkaptátok a majdnem
érettséget jelző szalagot. Ezen szala-

Szalagavató a Szakképző Iskolában

A végzős gimnazisták után február 14-én
a Szakképző Iskola diákjai is megkapták
szalagjukat. Nagy mérföldkő ez életükben, hisz bár pár hónapig továbbra is
az iskola padjait koptatják majd, mégis
felnőtté válásuk rögös útjainak kezdetét
jelenti e neves alkalom. Hamarosan jön
a ballagás, majd az általános és szakmai érettségik időszaka. Egy személyiségüket jelentős mértékben alakító és
meghatározó korszak lezárul, egy másik
pedig elkezdődik. Az iskola kapuin való
végleges kilépés után a felnőtt élet önkénytelenül is kezdetét veszi, számos
alternatívát kínálva a végzősök számára. A szalagavató ünnepség Fehér László
polgármester köszöntőjével indult, aki
diákokhoz intézett beszédében kiemel-

te, hogy megtiszteltetés és egyben nagy
bátorság is szalagjuk viselése. Új kihívások lehetőségét és egyben új reményt is
szimbolizál, hisz most rajzolódik ki igazán, ki mit kezd életével. A mai modern
társadalomban sajnos nem könnyű a
fiatalok helyzete, de kellő mennyiségű
szorgalommal túl lehet lendülni az élet
által felállított nehézségeken. Tanulással, kitartó kemény munkával kell
tenni a célok elérése érdekében, bízni
kell, akkor is, ha az adott pillanatban ez
nagyon nehéz. Fehér László után Sipos
Tibor, a Berzsenyi Dániel Gimnázium és
Szakképző Iskola igazgatója köszöntötte
a megjelenteket. Elmondta, hogy az új
szakképzési program remélhetőleg beváltja a hozzá fűzött ígéreteket, a végzősök sikeres vizsgákat tesznek majd
és találnak képzettségüknek megfelelő
munkahelyeket felnőtt életük hajnalán.
A köszöntők végeztével a négy végzős osztály szalagtűzése következett.
A meghitt pillanatokat a szülők és rokonok könnyes szemmel figyelték. Ettől a
naptól fogva kabátjukon hordják majd
érettségük emblémáját, az utcán szembejövő azonnal felismeri azt és megértő
szemmel tekint majd e jelkép tulajdonosaira, kiknek boldog középiskolai éveik
lassan végéhez közelednek. A szalagok

gok feltűzésével tudatosult bennetek és
bennünk, szülőkben, hozzátartozókban
és pedagógusokban is, hogy már tényleg csak pár hónap van hátra, és itt a
ballagás, az érettségi, és bár furcsa, de
végérvényesen felnőttek lesztek. Új kihívások, új lehetőségek előtt álltok, ezt
a reménységet is jelképezi a szalag. De
talán a legfontosabb, hogy ezt a szalagot ebben a közösségben kapjátok meg,
a közösségben, melyben négy, illetve
hat éven át töltöttétek mindennapjaitokat.” Az este hivatalos részét követően
a végzősök adták elő ünnepi műsorukat.
A jelenlévő rokonok és tanárok a diákok
kisfilmjein keresztül nyerhettek bepillantást az osztályok mindennapjaiba,
majd megtekinthették a tanulók kreatív
munkával és sok gyakorlással összeállított táncos zenés műsorait, sőt, az est
folyamán egy rövid koncert keretében
még az igazgató is színpadra lépett a
végzősökkel. A szalagavató báli része a
hagyományokhoz hűen a végzős osztályok keringőjével vette kezdetét.
»NÉMETH NÓRA
felkerülése után a Kemenesalja Néptánccsoport műsora következett, majd
az osztályok tanulóinak gyermekkori képeit, meghatározó élményeit vetítették
ki a megjelentek számára. A folytatásban a celldömölki Rocky Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club táncosai vették át
a főszerepet. A Dumás-Team, ahogy az
már megszokott, ismét nagy sikert aratott. A táncteret a végzősök birtokolták a
továbbiakban, ugyanis ekkor következett
a szalagavató csúcspontja, a keringő. Ezt
követően a friss szalagosok virágot adtak szüleiknek és táncra invitálták őket.
A műsor után a bál és a jó hangulat hajnalig tartott.
»NÉMETH ALÍZ

Fizioterápia
A Népjóléti Szolgálat fizioterápiás rendelője (Celldömölk, Szalóky S. u. 3.)
várja az orvosi beutalóval rendelkező
gyógyulni vágyókat hétfőtől péntekig
7–11 óráig.
Kezelések fajtái: Ultrahang • Interferencia vákuummal • Diadinamik •
Iontopforézisek • BEMER
Ár: 3000 Ft/10 alkalom.
Előzetes időpont egyeztetés:
06 70/381-1549, 06 95/525-912
Kuruczné Falusi Tünde
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Megkérdeztük
» válaszoltak

»OLVASÓI OLDAL

Hova adta be felsőoktatási jelentkezését?

»KÉRDEZ: NÉMETH ALÍZ

»FOTÓ: NÉMETH NÓRA

Sali
Dávid

Határozott elképzelésem volt
a felvételimről, ezért mindhárom helyen ugyanazt az
intézményt jelöltem meg, a
Budapesti Műszaki Egyetemet. Ezen belül is annak gépészmérnöki, járműmérnöki
és a közlekedésmérnöki szakát választottam. Gyermekkorom óta a technikai jellegű
dolgok vonzottak, így jött az
elképzelés, hogy ilyen irányban szeretnék felnőtt életem
során elhelyezkedni. Legjobban a gépészmérnöki szakra
szeretnék bekerülni, melyhez
nagyon jó matek és fizika
érettségit kell majd tennem.

Jánosa
Evelin

Nagyon szeretek gyerekekkel, emberekkel foglalkozni,
ezért választásomnál ez volt az
egyik fő szempont. A felvételi
tájékoztató olvasása közben
így szűkítettem le a számomra
megfelelő szakok körét, hozzátéve még azt a feltételt, hogy a
társadalom számára hasznos,
segítő jellegű munkát tudjak
majd végezni diplomám megszerzése után. Így döntésem
végül a Nyugat-Magyarországi
Egyetem gyógypedagógia és
rekreáció-szervezés szakára
esett. Harmadikként szintén a
gyógypedagógiai szakot jelöltem meg Kaposváron.

Tulok
Alexandra

Mióta az eszemet tudom, az
egészségügyben akartam dolgozni. Gyermekek iránt érzett
szeretetem és az anyaság iránti tiszteletem arra késztetett,
hogy a szülésznő szakot válaszszam. Első helyen a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyre
kihelyezett szakára jelentkeztem szülésznőnek, majd másodikként ugyanezt jelöltem
meg Győrben, a Széchenyi
István Egyetemen. Ha esetleg
nem sikerülne bekerülnöm,
van póttervem. Ez esetben a
csecsemő- és gyermekápoló
OKJ-s képzést végezném el, de
bízom a sikeres felvételiben.

Pék
Csaba

Tanulmányaimat a gimnázium
elvégzése után nem egyetemen, hanem a szombathelyi
Puskás Tivadar Fém- és Villamosipari Szakképző Iskolában
fogom folytatni egy OKJ-s
képzés keretében, melynek
neve mechatronikai technikus.
Ehhez jó matek és fizika érettségi szükséges. Azért döntöttem így, mert úgy látom, hogy
elhelyezkedés szempontjából
ilyen végzettséggel biztató a
helyzet. Fontos szempont volt
továbbá, hogy olyan képzést
válasszak, mely reményteli és
sikeres jövővel kecsegtet, ezt
pedig ilyennek látom.
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A Celldömölköt ért bombatámadás 70. évfordulójára
A Celldömölki járást ért legsúlyosabb
bombatámadás részleteit bármely levéltári dokumentumnál élethűbben és hitelesebben mutatják be a korabeli írások és
visszaemlékezések: „Ezen a tavasziasan
langyos februári napon a déli órákban ismét megszólaltak a szirénák, mint több
más alkalommal. Kevéssel később zúgtak
és dübörögtek a repülőgépek felettünk. (...)
Szemtanúk szerint délután negyedkettőkor
az ellenséges gépek hatalmas kört rajzoltak a levegőben Celldömölk felett. A halálkörben bent volt az (apátsági) templom
is. Pedig most a látási viszonyok legjobbak
voltak: tiszta tavaszi napfényben sütkéreztek a celldömölki házak és a riadó miatt
elnéptelenedett utcák. Ezt az időt választották ki az európai kultúra őrült ellenségei,
hogy megrendezzék az őrültek vérengző
farsangját. 13 óra 20 perckor, alighogy elszálltak a halálkört leíró gépek, nyolc repülőgépből álló kötelék repült Celldömölk
felé. Északnyugatról jöttek s toronyiránt végigrepültek városkánkon. A támadó alakzat
8 hosszú halálmezsgyét vont maga után.
A Deák Ferenc utcában a 9–11. szám kapta az első bombát. A jeladásra a többi gép
is megkezdte szőnyegkészítő munkáját.
A Deák Ferenc utca elejétől a Baross és
Wesselényi utcák szegélyezték a szőnyeg
bal szélét, jobboldali hosszúsága pedig a
Koptik apát úr utcától a Tisza és a Kisfaludy
utcákon át a Máv-telepig húzódott.”
A bombázást átélt lakosok további részletekről is beszámoltak: „Kinn voltunk az
udvaron édesapámmal és testvéremmel,
néztük a gépeket, ahogy lassan jönnek és
megjelentek a fekete pontok. Én akkor már
tudtam, hogy ezek bombák, mert Pápán
már végignéztem egy bombázást. Elkezdtünk futni, le a pincébe, de a pinceajtóhoz
se értünk, akkor már süvített, zakatolt
minden és hullottak a bombák. Az első
bomba a Deák utcába esett, tőlünk egy
keresztutcányira. Akkoriban a városban volt
katonaság, mégpedig a tábori postának
egy alakulata és egy német csapatkontingens. A tábori postának a főnöke nálunk
lakott, oda volt bekvártélyozva, innen tudom, hogy akkor a tábori posta kötelékéből 6 fő halott volt. A németek meg azt
mondták, hogy ők 8 embert vesztettek..."
„Az úgynevezett hungarista alakulatnak
a Szombati utca, volt Vásártér utca végén
volt egy vendéglő, abban volt a konyhája — az Egervári-vendéglő, öregebbeknek
Galambos-vendéglő. Ott volt a konyhájuk
és a vásártér a mostani gimnázium helyén
volt, a karfán ültek a fehérsapkás hungarista katonák és oda is esett, a Papkertbe
bomba, meg a vásártérre magára. (...) Ott

volt egy ilyen cédula-házforma, pajta-szerű,
oda is beszorultak, nem tudom, hány katona esett ott áldozatul. Szóltak nekik, az
én apám is, hogy menjenek be a Pap-kertbe, a fák alá, még akkor is, ha februárban
nem volt lomb a fákon, de azt mondták:
»Civilnek kuss«. Dr. Nemes Vazul plébános
hivatalában élte át a drámai pillanatokat:
„A riadó előtt egyik idegen követség alkalmazottja jött hozzám és a másik követség
hivatalával szeretett volna „interurbán” telefonbeszélgetést végezni. Irodámban várakozott, mikor jelentkezik a vidéki állomás.
Magam is vele maradtam, közben hivatalos
irataimmal foglalkoztam. A visszatérő kötelékek általában elkerülték Celldömölköt.
Egyszercsak megváltozott a helyzet. Felettünk köröztek a gépek. Egy-két perc múlva
nagy robajjal közeledő zúgást hallottam.
Azonnal a padlóra vágtam magamat. Iszonyú robaj vett köröskörül. Éreztem, hogy
tőlem csak néhány méternyire csapódnak
le a bombák. Az ablakszilánkok sodródnak
befelé. Körülöttem recseg-ropog minden.
Körülbelül két percig tarthatott az ítéletidő.
Amikor csend lett, felálltam. A por vastagon
borította ruhámat és íróasztalomat. Kitekintek a templomtérre. Valóságos romhalmaz
tárul elém. Velünk szemben a főüzletből
sötét füstfelhő tör az égre. Az apátság udvarán két hatalmas bombatölcsér. Az egyik
a pincelejárattal szemben, a másik pedig a
plébánia iroda mellett, az üzlethelyiségek
helyén. Összeomlott a kegytárgykereskedés, bombatölcsér mutatja Holpert szabó
üzletének helyét és Kiss Ferenc hentesüzletének egy részét. A templomhoz hasonlóan
a bencés rendház is megúszta a támadást,
itt több száz ember keresett menedéket,

ahogy a községháza óvóhelyén is. Egy bomba a községháza mennyezetét és padlózatát keresztültörve az óvóhelyre zuhant, de
nem robbant fel. A beomló tetőzet azonban
maga alá temetett két 17 éves leventét –
egy fiút és egy kislányt –, akik légoltalmi
szolgálatot teljesítettek, valamint Lajtai Tivadar főjegyző 6 éves kisfiát (nagyobbik, 10
éves fia nyílt lábszártörést szenvedett). Az
állomás előtti téren a Rezgőnyárfa vendéglőnél – akkor Magyar király vendéglő – sem
robbant fel a bomba, csak 21.00-kor robbantották fel, miután az ott lakó családot kimenekítették. Az Erzsébet királyné utcában
azonban aratott a halál. Telitalálatot kapott
Varga József textilkereskedő háza, maga alá
temetve a családot. Többen meghaltak a
Tisza István utcában lévő Tarczi pékségben.
A bombázás áldozata lett a volt Hangya
épülete, számos bomba hullott a régi vásártér (mai gimnázium) területére, de találatot
kapott a MÁV-lakótelep is. Megsemmisült a
polgári fiúiskola két tanterme és a szertár is
teljesen elpusztult. A hivatalos jelentés szerint 14 gép a község belterületére 55 nagyméretű és két aknabombát dobott, amely
a község lakóházaiban súlyos károkat okozott, kb. 100 épület súlyosan és ugyanannyi
még kisebb-nagyobb rongálódást szenvedett. Az első beszámolók szerint a halottak
száma 45, a sebesültek száma 70, de ez a
romok eltakarítása folyamán emelkedhetett. A község halotti anyakönyvében 36
név szerepel, ám ide kizárólag a magyar állampolgárok kerültek bejegyzésre, a német
halottak száma itt nem szerepel.”
Czirók Zoltán: Felettünk dübörögtek a halál
fuvarosai c. könyve alapján összeállította:
»GYURICZA IMRE

KORABELI FELVÉTEL A TEMPLOMRÓL,
AMELY MELLETT NEM ROBBANT FEL A BOMBA

MOSTANI FELVÉTEL,
A TEMPLOM MAI ÁLLAPOTÁRÓL
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Városi nyolcadszor
A VulkánSport Egyesület meghirdette a szervezésükben nyolcadik városi kispályás labdarúgó-bajnokságot.
A mérkőzések április 2-án kezdődnének és csütörtökönként a Ligeti
műfüves pályákon zajlanának. A jelentkező csapatok számától függően az elképzelések szerint a bajnokság áthúzódna az őszi hónapokra is.
A szervezők kérése, hogy az egyesület
honlapjáról is letölthető jelentkezési lapot az érdeklődők március 6-áig küldjék meg a szervezők részére.
»DOTTO

Asztalitenisz
klubcsapatok szuperligája
döntőbe jutásért
I. mérkőzés
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA –
Dr. Casl Zágráb

Március 10., 17.00 óra
Alsósági Sportcsarnok

Asztalitenisz
Extra Liga
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA –
Békési TE 6:3
Kosiba Dániel 3, Fazekas Péter 2, Fazekas–Kosiba páros.
Ecseki Nándort térdsérülése akadályozta mozgásában, így nem sikerült
meccset nyernie.
Nyírbátori ASE – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA 1:6
Fazekas Péter 2, Ecseki Nándor 2, Kosiba Dániel 1, Fazekas–Kosiba páros.
Kosiba Dániel nem várt vereségén kívül könnyedén gyűjtötte be csapatunk
a győzelmet.
I M P R E S S Z U M

CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

Innét folytatják
Innét folytatják majd a csapatok, a felnőtt
és az U21-es csapat február 28-án Szentgotthárdon lép ebben az évben először
tétmeccsen pályára. Az U18-asoknak még
hely

csapat

lesz egy bő hónapjuk gyakorolni, az ő folytatásukra csak április 3-án kerül sor, igaz,
rögtön a második helyezett Kőszeg ellen
vendégszerepelnek. Az U15-nek már nem
ilyen kedvező a helyzete az időt tekintve,
mert ők már március 4-én startolnak a Rábapaty ellen hazai pályán.
»DOTTO

M

GY

D

V

LG

KG

GK

P Megjegyzés

1.

CELLDÖMÖLKI VSE

15

12

2

1

69

13

56

38

2.

KIRÁLY SZE.

15

10

4

1

31

9

22

34

3.

RÉPCELAKI SE

15

10

3

2

52

10

42

33

4.

KÖRMENDI FC

15

9

3

3

73

14

59

30

5.

VÉP VSE

15

8

4

3

28

20

8

28

6.

KEMENESMAGASI SE.

15

8

2

5

39

31

8

23

7.

KŐSZEGI SE

15

6

4

5

18

19

-1

22

8.

JÁNOSHÁZA VSE

15

6

2

7

32

23

9

20

9.

TABAK1 SZENTGOTTHÁRD

15

6

2

7

21

25

-4

20

10.

CSEPREGI SE

15

5

4

6

20

27

-7

19

11.

VASVÁR VSE.

15

5

3

7

30

27

3

18

12.

TÁPLÁNI KSK

15

5

2

8

31

38

-7

17

13.

KEMENESALJA FC

15

4

1

10

19

37

-18

13

14.

RÁBAPATYI KSK.

15

3

4

8

21

32

-11

13

15.

URAIÚJFALU SE

15

1

4

10

20

55

-35

3

16.

BÜKI TK

15

0

0

15

8

132 -124

0

NB II.
Budaörsi SC – CVSE-SWIETELSKYWEWALKA II. 12:6
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 1, Iván–Ölbei
páros.
Betegség miatt csak három emberrel
tudott csapatunk kiállni. Így is lehetett
volna esélyünk, hiszen ősszel itthon
14:4 arányban nyertünk.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA II. –
Esztergomi ASE 11:7
Iván Csaba 3, Teket Attila 3, Lukács
Balázs 3, Iván – Lukács, Ölbei–Teket
párosok.
Ölbei Péter sérülten játszotta végig a
mérkőzést, ennek ellenére párosban
tudott győzni. A hazai siker így sem
forgott veszélyben.

(-3 pont)

(-4 pont)

NB III.
CVSE-SWIETELSKY-WEWALKA III. –
Vonyarcvashegy SE 13:5
Dr. Németh Gábor 4, Máthé Gyula 4,
Fehér László 2, Iván Bertold 1, Dr. Németh–Fehér, Baranyai–Iván párosok.
A jobb erőkből álló hazai csapat magabiztosan nyerte a találkozót.
Mosonmagyaróvári TE – CVSESWIETELSKY-WEWALKA IV. 11:7
Tamás László 4, Szabó Ferenc 2, Tamás–Fürj Róbert páros.
A féloldalas celli csapatnak nem volt
»FY
esélye pontot szerezni.
Kérdés: Hol található Celldömölkön
a Zalaco két üzlethelyisége?

KIADJA a Városi Televízió Celldömölk Nonprofit Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÔS KIADÓ: Városi Televízió
Celldömölk Nonprofit Kft. • FELELÔS 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) • HIRDETÉSSZERVEZÔ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1.
Telefon: 06 70/4505749. Email: ujkemenesalja@celldomolk.hu • NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely
Kft. Szombathely • ISSN 0685 1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÔFIZETÉS 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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Folyamatosan üzemel
pálinkafőzdénk a Ság-hegy
szívében a méltán híres és
zamatos gyümölcspálinka
főzésünkkel!
(200-300 és 350 L-es üstökben)

Pálinka kifőzési ár:
1300 Ft/L + tüzelőfa
Megköszönöm megrendelőimnek,
hogy továbbra is megtisztelnek
bizalmukkal és megrendelésükkel!

Vállaljuk – külföldre, belföldre
egyaránt – iskolai kirándulások,
baráti társaságok, színházlátogatók,
esküvőkre és egyéb csoportos
rendezvényekre személyek szállítását
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.
(Egyéni kívánságok ﬁgyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234

Tánczos Lajos
Tel.: 06/30/956-8316

uk_15_02_27.indd 15

2015.02.24. 23:10:18

Fa-Gyula Barkács
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95-423-177

KERTI SZERSZÁMOT
FA-GYULÁTÓL!
Kiváló minőségű metszőollók,
ágvágók, sövényvágók,
ágazó fűrészek, fejszék,
szerszámnyelek,
metszőollókhoz rugók,
pengék kaphatók.

Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
Új töltőállomás Celldömölkön!
A mindenkori üzemanyagárnál
olcsóbban, OMV minőségben.
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzékeny
kiszolgálás!
Napilapok, folyóiratok, autópálya- és
megyei matrica, telefonegyenleg-feltöltés!
Kávé, tea, szendvics, ajándéktárgyak
is kaphatók.

Kibővült lambéria, hajópadló
kínálattal, több 100 m2-es
készlettel várjuk a tavaszt!
I. o. Bükk színű laminált
lambéria: 1390 Ft/m2

Celldömölk központjában 76 m2-es sarkon lévő 3 oldalt
nagy kirakatos, 2 bejárattal, árkádos üzlethelyiség egyedi
fűtéssel üzletnek, rendelőnek, irodának és különböző
szolgáltatások stb. részére kiadó.

Celldömölk központjában 67 m2-es, 2 oldalt kirakatos,
egyedi fűtéssel üzletnek, rendelőnek, irodának és
különböző szolgáltatások stb. részére kiadó.

Érd.: 06 20/9120-796, 06 30/202-6560
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