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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
Fatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta
tel.: 95-420-543 mobil: 30-5291892

TETÕFA, GERENDA,
DESZKA
FA-GYULA
FATELEPRÕL!
FENYÕ ZSALU DESZKA: 69 990FT/m3
BRAMAC LÉC (FAVÉDÕSSZERREL KEZELVE): 167 FT/FM

Kiszállítást vállalunk!
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ SZÁRÍTOTT:

HÁRS, TÖLGY, JUHAR,
KÕRIS, DIÓ, CSERESZNYE
ASZTALOS FÛRÉSZÁRU.
FA LAPOK, RÉTEGELT LEMEZEK
SOK-SOK MÉRETBEN ÉS VASTAGSÁGBAN.
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.

AKÁC KUGLI TOVÁBBRA IS
RENDELHETÕ.
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Intézkedések Celldömölkön a koronavírus-járvány megfékezésére
A világméretû koronavírus-járvány városunkat is érinti. Szerencsére május
második hetéig tesztelés által kimutatott megbetegedés nem volt Celldömölkön. Az elmúlt két hónapban meghozott szükséges intézkedéseket Fehér
László polgármester foglalta össze lapunk számára.
Magyarország Kormánya 2020. március
11-én a belügyminiszter és az operatív
törzs javaslatára rendkívüli jogrendet
hirdetett, veszélyhelyzet elrendelésérõl
döntött a COVID-19 koronavírus-járvány
miatt. A járvány okozta helyzetben
felsõbb jogszabály által elõírtak szerint
a képviselõ-testületek nem ülésezhetnek, ugyanakkor a polgármesterek jogszabály általi felhatalmazást kaptak arra, hogy egy személyben vállaljanak
felelõsséget a döntésekért, hozzák
meg a határozatokat.
Városunkban Fehér László megalakította
a Helyi Operatív Bizottságot, a 14 fõs
grémium tagjai az alpolgármesterek, bizottsági elnökök, jegyzõ, aljegyzõ, pénzügyi vezetõ és intézményvezetõk. A bizottság minden héten ülésezik, majd
másnap határozati formában felkerülnek
a döntések a város honlapjára is. A város
költségvetését érintõ ügyek esetében a
városvezetõ munkaértekezletre hívja
össze a képviselõket, ekkor a Helyi
Operatív Bizottság a képviselõkkel és az
önkormányzati hivatal irodavezetõivel
egészül ki. A munkaértekezleten a
képviselõk többsége azt a javaslatot tette, hogy a képviselõk, a bizottsági külsõs
tagok, a felügyelõbizottságok tagjai tiszteletdíja legyen csökkentve 20 százalékkal április 15-tõl három hónapra, ez 1,6
millió forintot jelent. A javaslat után hozta meg a határozatot Fehér László, hogy
az összeget a szociálisan rászorulók segítésére fordítsák. A polgármester törvény
szerint nem mondhat le a fizetése akár
egy részérõl sem, így a kézhez kapott
nettó fizetésébõl ajánlott fel 100 ezer forintot a szociális segítésre. Fehér László
elmondta, hogy a város költségvetésébõl kb. 100 millió forintos elvonást jelentenek a törvény általi megszorítások,
azaz az állam által elvont adóbevételek,
az intézményi bevételek kiesése. A
gépjármûadónak száz százalékát elvonja
az állam, ha újra indul az élet, akkor sem
lehet beszedni az idegenforgalmi adót
az év végéig, és egyelõre az iparûzési
adóbevétel estében is csökkenõ összeggel lehet számolni. Plusz anyagi terhet
jelentenek az intézményeknél a folyamatos fertõtlenítésre megvásárolt eszközök (Az önkormányzat költségvetésének alakulásáról lapunkban külön írás-

ban számolunk be.) A koronavírus-járvány miatti intézkedések között szerepelt, hogy az önkormányzat minden
celldömölki lakcímre bejelentett számára szájmaszkokat juttatott ki. Mivel
azóta országosan kötelezõvé tették a
maszkhasználatot például az üzletekben, a polgármester bízik benne, hogy
a celldömölkiek használják a maszkokat, egyúttal felhívja a figyelmet arra,
hogy az önkormányzati hivatal portáján még vannak maszkot, ha valaki valamilyen oknál fogva nem kapott, ott
kérhet.
A központi intézkedések során bezárták
az oktatási-nevelési, valamint a közmûvelõdési intézményeket. Az önkormányzati fenntartású Celldömölki Városi
Óvodában és a Népjóléti Szolgálat
Bölcsõdéjében március 18-tól rendkívüli
szünetet rendelt el a városvezetõ. A
gyermekek számára ügyeletet biztosítanak, és e hét keddjén született meg a
döntés, hogy nyárra nem zár be a
bölcsõde, fogadja a gyerekeket a
Vörösmarty és az alsósági óvoda, azonban a Koptik utcai óvoda egy idõben az
épületfelújítás miatt majd le lesz zárva.
A gyermekétkeztetést, a szociális étkeztetést és a vendégétkeztetést az óvodai
konyha és a Népjóléti Szolgálat konyhája
látják el, a rászorulók részére az ingyenes étkeztetés mellett kedvezményes
árú, 300 forintos ebédet is vihetnek a
kérvényezõk. Az idõsellátást végzõ bentlakásos intézmények nem látogathatóak.
Március 17-én bezárt a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, valamint a Kemenes Vulkán Park. Az intézmények intézkedési tervet dolgoztak ki
a járványveszély idõszaka alatti mûködésükre. Szintén friss döntés, hogy
mindkét intézmény elkezdi szervezni a
nyári táborokat, egyelõre az igényeket
mérik fel, és újranyitáskor megtartják a
táborokat. Errõl az intézmények honlap-

jain a késõbbiekben tájékoztatást adnak.
Bár a rendezvények megtartására vonatkozó tiltás augusztus közepéig – a
jelenlegi szabályok szerint – életben
van, a szabadtéri fürdõk kinyithatnak.
A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ jelenleg nem üzemel, nyitásáról valószínûleg a következõ héten lesz döntés.
Az önkormányzati hivatal megváltozott
munkarendben, az ügyfelekkel biztonságos módon, az elektronikus és telefonos kapcsolattartást elõtérbe helyezve folytatja a munkáját. Az esküvõket
az elsõ idõszakban szûk körben lehetett megtartani, a jelenlegi idõszakban
a házasulandó feleken, az anyakönyvvezetõn és a tanúkon kívül 20-30 fõ
vehet részt.
A járványveszély kezdeti idõszakában a
csütörtöki és a szombati helyi piacon
csak az élelmiszerpiac mûködött. Az
úgynevezett ruhás piacot lezárták,
azonban május elején újra megnyitották. A használtcikk-piacot e hét csütörtöktõl nyitották meg, azonban mindkét
piacon kötelezõvé tették a maszkot, és
ajánlják a kesztyû használatát. A piac
esetében a 65 év feletti korosztály számára a 8–10 óra közötti idõszakot jelölték ki a vásárlásra.
A sportlétesítményeket szintén bezárták, azonban a május eleji enyhítések
nyomán kiscsoportos, maximum 15 fõs
sportolási lehetõség elõtt újra megnyitották, azzal a kitétellel, hogy az öltözõket nem lehet használni.
A játszótereket újra lehet használni,
azonban a folyamatos fertõtlenítés nem
megoldható, így arra kérik a szülõket,
hogy saját felelõsségre vigyék ki gyermekeiket. Az önkormányzat által mûködtetett balatonrendesi tábor ezen a
nyáron nem nyit ki, így az általános iskolások számára meghirdetett táborokat sem szervezi meg az önkormányzat.
A polgármester elmondta, hogy a legfrissebb információkat elsõsorban Celldömölk város honlapján, a TV-Cell adásaiból, valamint az operatív bizottság
ülései után a Fehér László politikusi facebook-oldalán ismerhetik meg az itt élõk.
Fehér László a celldömölkiek nevében
köszön minden segítõ kezet a közösségért dolgoznak. Köszöni mindenkinek,
aki helytáll a munkában vagy otthon,
hiszen mindenkinek más körülmények
között kell megélni a mindennapokat.
Arra kér mindenkit, hogy tartsa be a
veszélyhelyzetre vonatkozó ajánlásokat és szabályokat, hogy mi, Celldömölkön élõk is együtt, a lehetõ legjobb
egészségben vészeljük át a drámai
egészségügyi helyzetet.
»ÚK
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A koronavírus hatása a város költségvetésére
A koronavírus-járványveszély miatt bekövetkezett változások Celldömölk önkormányzatának költségvetésre is jelentõs hatással vannak. A kihatásokról Mesterházyné Kovács Lilla, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi irodájának vezetõje adott tájékoztatást.
Mára az egész világon elterjedt az új
koronavírus, amelynek hatásaként
szinte napok leforgása alatt változott
meg az élet. A járvány megfékezése
érdekében sok intézmény bezárt, aki
csak teheti, otthonról dolgozik, fizikailag jóval kevesebbet érintkezünk embertársainkkal, a turizmus és vendéglátás soha nem látott szintre esett vissza,
számos helyen pedig kötelezõ házi karantént rendeltek el, és még sokáig sorolhatnánk a mindannyiunk elõtt ismert és sokat hallott hatásokat. Önkormányzatunk februárban elfogadott
költségvetésére is nagy hatást gyakorolt és fog még gyakorolni a pandémia.
Szinte naponta jelennek meg újabb és
újabb kormányrendeletek, melyek célja, hogy az élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetõ járvány következményeit elhárítsák, a magyar állampolgárok
egészségét megóvják, a nemzetgazdaságot érintõ hatásokat enyhítsék. Ezek
közül többnek önkormányzatunk költségvetésére is közvetlen hatása van, illetve lesz – emelte ki az irodavezetõ.
2013. január 1-tõl a gépjármûadó bevétel 40%-a marad a helyi önkormányzatnál (korábban 100%), 60%-a az állami költségvetést illeti meg. A Magyar
Közlöny 2020. évi 66. számában megjelent, 2020. április 7-én hatályba lépett kormányrendelet értelmében
a települési önkormányzatot az általa
2020. évben beszedett gépjármûadó
nem illeti meg, az a Járvány Elleni
Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. A 2020. évi költségvetésben 36
millió Ft került tervezésre e jogcímen
az önkormányzatnál.
2020. április 26-tól az idegenforgalmi
adó fizetése felfüggesztésre került
2020. december 31-ig a 140/2020.
(IV.21.) kormányrendelet alapján. Az eltöltött vendégéjszaka után az adót nem
kell beszedni és megfizetni, de be kell
vallani az adóhatósághoz. A bevallott,
de meg nem fizetett adónak megfelelõ
összegû költségvetési támogatásra az
önkormányzat igénylést nyújthat be. A
betervezett 18,5 millió Ft-os idegenforgalmi adóból 3,7 millió Ft folyt be, 14,8
millió Ft-os kiesés várható.
– A 2020. évi költségvetés áprilisi mó-
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dosításában a bevételek közül kivételre kerültek ezek a tételek, a fedezetet
több tételbõl biztosítjuk. A Magyar
Államkincstár felé elszámolt az önkormányzat a 2019. évi feladatalapú finanszírozással, az elszámolás eredményeként 6,2 millió Ft jár önkormányzatunknak. A 2020. februárban végzett
pótfelmérés alapján 32,3 millió Ft
többlettámogatást kap Celldömölk
Város Önkormányzata. A különbözetet,
12,3 millió forintot az utak, járdák karbantartására, felújítására elkülönített
keret egy részének átcsoportosításából
teremtjük elõ.
Az iparûzési adóból származó 2020. évi
várható bevétel összegének meghatározását nehezíti, illetve idõben kitolja
az a rendelkezés, hogy az adózók a
május 31-i határidõ helyett szeptember 30-ig tehetnek eleget adóbevallásbenyújtási kötelezettségüknek és az
ezzel egyidejûleg teljesítendõ adófizetési kötelezettségüknek. A módosított
határidõ az eltérõ éves gazdasági társaságokra is vonatkozik.
Celldömölk város polgármestere is számos döntést hozott – a képviselõ-testület véleményének kikérése után –,
hogy a rendelkezésre álló eszközökkel
helyi szinten is megfelelõ választ adjon
a járvány hatásainak enyhítésére és
ezen nehéz idõszak átvészelésére. A
legfontosabb cél az emberek egészségének megõrzése mellett a munkahelyek megtartása. Közvetlen ráhatása az
önkormányzat és a társulások által
fenntartott intézményekben, illetve a
100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak
munkahelyének megtartására van.
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Kemenes Vulkánpark és a
Vulkán Gyógy-és Élményfürdõ bezárt,
nem fogadnak látogatókat a veszélyhelyzet meghirdetése óta. Jelentõs bevételi kieséssel kell számolni, melyet a
dologi kiadások csökkenése csak kis
részben ellensúlyoz. Emiatt azok a saját erõbõl megvalósuló beruházások és
felújítások nem kezdõdhetnek meg,
amelyekre kötelezettségvállalás nem
történt és halaszthatók addig, míg
számszerûsíteni nem lehet a bevételkieséseket, kiadásnövekedéseket, és
míg ezek fedezete nincs elõteremtve.
A Celldömölki Városi Óvodában és a
Népjóléti Szolgálat bölcsõdéjében
ügyeletet tartanak, melyet kiscsoportos formában kellett megszervezni,
csoportonként legfeljebb öt gyermek
felügyelete biztosítható, az ügyeletért

térítési díj nem kérhetõ. A bölcsõdei ellátás állami támogatása módosításra
került, a veszélyhelyzet idõtartamára a
veszélyhelyzet elsõ napját megelõzõ
napon beíratott gyermekek száma
alapján jogosult a fenntartó (korábban
a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett tényleges létszáma volt
a támogatás alapja).
A gyermekétkeztetésben félõ, hogy
jelentõs állami támogatás csökkenéssel kell számolni, hiszen a bértámogatás az étkezést igénybe vevõ gyermekek napi létszámától függ, mely jelentõsen visszaesett a bölcsõdék, óvodák, iskolák bezárása óta. A májusi
adatszolgáltatás után az államháztartásért felelõs miniszter az üzemeltetési
támogatás összegét módosíthatja.
A polgármester döntést hozott arról,
hogy a sportegyesületek és a Soltis
Lajos Színház 2020. évre megállapított
támogatásának negyedéves része felfüggesztésre kerül, 2020. június 30-ig
a megállapított támogatások negyede
utalható ki. Végleges elvonás lehet
ebbõl a felfüggesztésbõl, amennyiben
a költségvetés egyensúlya megkívánja
a késõbbiekben. Újabb támogatási
szerzõdések megkötésére nem kerül
sor a veszélyhelyzet megszûnéséig. A
nagyrendezvény keret egy része is a
mûködési többletköltségeket fogja fedezni, hiszen egyelõre nem engedélyezett a rendezvények megtartása.
Az országban számos gazdasági társaság, így a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
Kft. is várta a veszélyhelyzet idején
történõ csökkentett munkaidõs foglalkoztatás Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történõ támogatásának 2020.
április 16-ától hatályba lépett szabályait,
amelyeket a kormány a piaci igényekre
reflektálva 2020. április 29-i hatállyal
módosított. 2020. május 1-jétõl legfeljebb három hónapig a fürdõ 26 dolgozójának munkaideje lecsökkentésre került
2 órára, 1 fõnek 4 órára. Az állami támogatás mértéke az alapbér általános szabályok szerint megállapított személyijövedelemadó-elõleggel,
járulékokkal
csökkentett összegének a kiesõ
munkaidõre járó arányos részének hetven százaléka. A támogatással együtt a
munkabér összegének a támogatás
idõtartama alatt el kell érnie a munkavállaló alapbérét, a különbözetet a munkáltatónak kell biztosítani.
További könnyítést jelent, hogy július
1-jétõl 15,5% lesz a szociális hozzájárulási adó mértéke, de még így is
jelentõs önkormányzati kiegészítésre
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fognak szorulni az intézmények. Ennek
mértéke nem ismert, attól függ, hogy
mikor nyithatják meg újra kapuikat a
nyilvánosság elõtt, és az emberek
mennyire fogják igénybe venni szolgáltatásaikat.
A képviselõ-testület a polgármester
összehívására munkaértekezletet tartott. Javaslatot tettek arra, hogy az alpolgármesterek tiszteletdíja és költségtérítése, a képviselõ-testületi és bizottsági tagok tiszteletdíja 20%-kal csökkenjen 2020. április 15-tõl három hónapig. Az ebbõl származó megtakarítás
közel 1,7 millió forint, ami a segélykeretet növeli. A rendkívüli települési tá-
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mogatás éves keretének 70%-a elfogyott, melynek nagy része pénzben,
kisebb része napi egyszeri meleg étkezés formájában került biztosításra a rászorulók részére.
Mesterházyné Kovács Lilla kitért arra is
hogy a Belügyminisztérium adatgyûjtést végzett, melyet az Európai
Szolidaritási Alapból történõ pályázathoz kívánnak felhasználni. Önkormányzatunk is elvégezte az adatgyûjtést,
melybõl kiderült, hogy az önkormányzatnak, intézményeinknek és a fürdõnek eddig 16 millió forint dologi többletkiadása keletkezett a vírus elleni védekezéshez kapcsolódóan. Ez az összeg

tartalmazza a 11.500 maszk vételárát
is 7,2 millió Ft értékben, melyeket az
intézmények dolgozóinak segítségével
Celldömölk összes háztartásába eljuttattunk.
Ez a cikk egy pillanatfelvétel arról,
hogy a járvány hatásainak enyhítésére
hozott kormányzati és polgármesteri
intézkedések hogyan befolyásolták városunk költségvetését. Az elkövetkezõ
hetekben, hónapokban bizonyosan
számos olyan jogszabály fog még napvilágot látni, mely meghatározza városunk pénzügyi mozgásterét a 2020-as
évben.
»ÚK

Intézmények mûködése a járványhelyzetben
A koronavírus megfékezésére szolgáló
intézkedések között intézmények határozatlan idejû bezárására is sor került
március közepén. A két hónapja zajló
járványügyi helyzet a celldömölki közintézményeket is bezárásra ítélte, de a
munka a zárt ajtók mögött is folyamatos. Ennek utánajáró körképünkben a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Városgondnokság, a Népjóléti Szolgálat, a Városi Óvoda, a Kemenes Vulkánpark, valamint a Vulkán
Gyógy- és Élményfürdõ vezetõit kérdeztük.

Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár
A kialakult járványhelyzet miatt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár március 17-én zárta be ajtaját
látogatói és használói
elõtt.
PÁLNÉ HORVÁTH MÁRIA
Annak ellenére, hogy
közönségét nem tudja fogadni az intézmény, munkatársai teszik dolgukat.
Elõször az önkormányzat által ingyenesen osztott védõmaszkok csomagolásába, és kézbesítésébe kapcsolódtunk be,
majd a szociális szférába besegítve a
Népjóléti Szolgálatnál mûködünk közre
ebédkihordásban.
A zárt ajtók mögött szakmai munka is
folyik, olyan feladatok elvégzésével,
melyek az elmúlt idõszakban kicsit elmaradtak, de naprakésszé téve õket
szükségesek ahhoz, hogy az újranyitás
után zavartalanul folytatódjon az intézmény mûködése. Mind a könyvtári,
mind a közmûvelõdési részlegben elvégeztük a leltározási, selejtezési munkálatokat, felfrissítettük az intézményi
dokumentációkat. Megtörtént a közösségi terek teljes takarítása, fertõtlení-

tése. A mozi technikai rendszerének
karbantartása, szoftverfrissítése mellett
elkészült a mozi idei évi elsõ negyedéves statisztikája, valamint a második
félévre várható filmek válogatása is
zajlik. Az intézmény kulturális statisztikai adatszolgáltatása is elvégzésre és
beadásra került. Az operatív és szakmai feladatok ellátása mellett a
mûvelõdési központ kapcsolódott a TvCell munkájához is, annak munkatársaival együttmûködve különféle mûsorok
létrehozásával, archív válogatásokkal is
elõsegítve a közönséggel való kapcsolattartást.
*
Városgondnokság
A Városgondnokság teljeskörûen mûködik a járványhelyzet ideje alatt
is, a közterületeken folyamatosan végzik a
munkát a dolgozók, a
szezonális munkák is
FINTA ZOLTÁNNÉ
zajlanak.
Saját tevékenységi körünkön kívül besegítünk a Népjóléti Szolgálatnál az ebédkihordásban, és az idõsek ellátásában.
Mialatt a város sportcsarnokai zárva tartottak, mindegyikben elvégeztük a
fertõtlenítõ meszelést, és komplex
nagytakarításuk is megtörtént.
*
Népjóléti Szolgálat
A Népjóléti Szolgálat
elsõdleges feladata az
idõsek segítése és szolgálata, mely a járványhelyzet idején még fokozottabban érvényesül.
A nem bentlakó ellátotNAGY ZOLTÁN
takkal állandó kapcsolattartásra törekszünk, a veszélyhelyzet kihirdetése óta folyamatosan részt veszünk a 70 év felettiek ellátásában,

mely többek között a bevásárlásban,
gyógyszerek kiváltásában, csekkek befizetésében nyilvánul meg. Természetesen a megfelelõ óvintézkedések betartása mellett zajlik a munka, idõsotthonainkban továbbra is kijárási korlátozás, illetve látogatási tilalom van érvényben, és új ellátottat nem vehetünk
fel.
Mindkét telephelyen (Szalóky Sándor
utcai, Nemesdömölki úti) teljeskörû
fertõtlenítés történt a pápai bázisreptér
katonáinak közremûködésével. A bölcsõdében ügyeletet tartunk, van még
szabad kapacitásunk. Várjuk a következõ nevelési évre beiratkozó gyerekek szüleit, beiratkozni a bölcsõde
vezetõjénél lehet.
*
Városi Óvoda
A Városi Óvoda Koptik
úti székhelyóvodájában
a járványhelyzet kihirdetése óta ügyeletet
tartunk, nyolc kisgyermek szülei igényelték
ezt. Minden gyermekGASZTONYINÉ FÓDI ZITA
kel saját óvodájának
óvónõje foglalkozik. A szakmai munka
mellett az óvodapedagógusok az önkormányzat által biztosított maszkok
borítékolásában, és kihordásában vettek részt, kerítést festettek, különféle
dokumentációk elkészítését végezték,
és folyamatosan szépítik, díszítik az
óvodákat, hogy felkészülten fogadják a
majd egyszer visszatérõ kis lakókat.
Mûködik a két, hozzánk tartozó fõzõkonyha, mely az óvodai, iskolai étkeztetésen túl vendégétkeztetést, szociálisan rászorulók étkeztetését is ellátja.
Az alsósági konyha bezárt, dolgozói elvégezték a fertõtlenítõ takarításokat,
valamint a Népjóléti Szolgálatnak segítenek be az ebédkihordásban.
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Kemenes Vulkánpark
Éppen a járványhelyzet
beköszönte elõtti napokban álltunk volna át
nyári
nyitvatartásra,
amikor
határozatlan
idõre bezárásra ítéltettünk az ország többi
TULOK GABRIELLA
közintézményével egyetemben. A munka azonban zárt ajtók
mögött is zajlik a létesítményben. Mint
a város több intézménye, úgy mi is
részt vettünk a városlakók számára ingyenesen eljuttatott maszkok csomagolásában és lakcímre való eljuttatásában. Lefertõtlenítettük, kitakarítottuk
az intézményt, különféle háttérmunkákat végeztünk, leltároztunk, kezeltük a
gyûjteményt. Emellett, mivel a
Népjóléti Szolgálat dolgozóira jelenleg
több szociális feladat hárul, nekik is besegítünk ételkihordásban. Munkánk során olyan online tevékenységeket dolgoztunk ki, melyek illeszkednek a „Maradj otthon!” kampányba. A facebook
oldalunkra feltettük a „Vulkánok kártya” nevû társasjátékot, mellyel a
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Fekete Péter kártyajáték módjára a világ vulkánjait bemutató kártyákkal lehet játszani. A Kemenes Vulkánpark kiállításának tartalma is a vulkánokhoz
kötõdik, ehhez kapcsolódó ismeretterjesztõ videókat ajánlunk a facebook
látogatók figyelmébe. Egy játékot is
meghirdettünk, melyre a válaszokat
szintén facebook oldalunkon várjuk, a
beküldõk között ajándékot, iletve ingyenes belépõt sorsolunk ki. Készülünk
az általunk mûködtetett Sághegy
Múzeum nyitására is, melyben március
21-én lett volna az Eötvös kiállítás
megnyitása. Mivel ez is elhalasztódott,
elvégeztük a kiállítás festését, és applikációk készítését. A nyitásra való készülés mellett az új tematikus túrák
elõkészítése, valamint a régiek frissítése is folyamatban van, illetve a talán
megrendezhetõ táborok tematikájának
kidolgozása.
*
Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ
A március közepén bekövetkezett bezárás óta csökkentett munkaidõben dol-

goznak a fürdõ munkatársai. Ez idõ alatt a
komplett nagytakarítás,
valamint a gépészeti karbantartás megtörtént, elvégeztük a tavaszi felújításokat, például az élLÓRÁNT GÁBOR
ménymedence alja újraburkolásra került. A kültéri medencéket
felkészítettük az újranyitásra. gyelõre
azonban még nem nyitunk ki, a Nemzeti
Népegészségügyi Központ részletes állásfoglalására várunk. Talán június elején, akkor is egyelõre inkább csak a szállóvendégek számára, külsõ látogatókat
a nyári bejáraton keresztül valószínû,
hogy a hétvégi napokon fogadunk majd.
Tájékoztatásul elmondanám, hogy a
megszakított gyógyászati kezelések a
járványhelyzet elmúltával folytathatóak
lesznek, nem szükséges azokat megújítani. A megvásárolt ajándékutalványok,
bérletek is automatikusan meghosszabbodnak. A fõtéri Tourinform Iroda pedig
május 5-tõl újra nyitva áll az
érdeklõdõk elõtt.
»REINER ANITA

Az egészségügyi ellátás mûködése a járványhelyzetben
A koronavírus járványhelyzet, ahogy az
élet minden területén, úgy az egészségügyben is változásokat, korlátozásokat hozott. A jelenlegi állásról dr.
Kovács Zoltán háziorvost kérdeztük.
Celldömölk és a járás jelenleg vírusmentes. Hetente két-három betegnél merül fel koronavírus gyanú, de a tesztelések után mindegyik negatívnak bizonyul. A háDR. KOVÁCS ZOLTÁN
zi karanténba kerülõ,
külföldrõl hazatért honfitársak tesztje is
rendre negatív. Védekezésünk egyelõre
effektív, remélhetõleg a korlátozási
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enyhítések után is az marad. A központi
ügyelet forgalma visszaesett, szinte teljesen eltûntek a felsõlégúti panaszokkal
érkezõk, és nagyon kevés lázas beteg
van. Ugyanez vonatkozik a háziorvosi
rendelésekre is, nem volt, és remélhetõleg nem is lesz koronavírussal
fertõzött beteg. A háziorvosi rendelést
elõjegyzés alapján lehet igénybe venni,
egy órán belül négy beteget fogadhatunk, minden páciens után fertõtlenítünk.
A receptfelíratás továbbra is telefonon
keresztül lehetséges. Dr. Gájer Tatjanát,
és dr. Mesterházy Zsuzsannát kivéve
mindegyik háziorvos rendel.
A szakrendeléseket tekintve mindegyik

mûködik, kivéve a kardiológiát. Elõzetes telefonos bejelentkezés, vagy
háziorvosi bejelentés alapján sürgõs
eseteket látnak el. Itt is óránként négy
beteg fogadására van lehetõség. A
szakorvosi javaslatok meghosszabbítása az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Téren keresztül történik. A labor mûködése továbbra is korlátozva
van, csak sürgõs esetben, várandósoknak, illetve vérhígítót szedõknek vehetõ igénybe. A szakrendelések normál mûködése várhatóan a védekezés
harmadik szakaszában indul meg,
ahogy fokozatosan szélesedik az ellátási terület.
»REINER ANITA

Új Kemenesalja » 2020. 05. 15.

» KÖZÉLET

Templomok hívek nélkül
A március közepén kihirdetett járványveszély helyzet az egyházakat is komoly kihívás elé állította, hiszen a
templomok ajtói is bezárultak a hívek
elõtt. Ezen helyzet megélése lelkipásztor és hívõ számára egyaránt nehézséget okozott, következõ körképünkben
arról számolunk be, miként élték meg
az egyes felekezetek képviselõi a rendkívüli állapotot.

Németh Zoltán (katolikus plébános)
Túl gyorsan ért bennünket a zárlat,
ilyenre nem lehet felkészülni. A miséket
megtartottuk ugyan, de sajnos üres
templomban. A rádión és a televízión
keresztül közvetítésre is került heti egy
szentmise, így a hívek nem maradtak
lelki útravaló nélkül. Bizonyos liturgikus
dolgaink nyilván kimaradtak, a húsvéti
liturgiát is hívek nélkül imádkoztuk végig, elmaradt a hagyományos Ság hegyi
nagypénteki keresztút is. Aztán elmaradt
például hat esküvõ, kilenc keresztelõ, az
elsõáldozás, és a bérmálás ünnepi alkalmai. Zarándokok sem tudtak hozzánk
jönni, a kolostor mûszaki átadásának
idõpontja is csúszik, így még az épület
benépesítésére is várni kell. Az elmúlt
hetekben aztán megkezdõdött az újratervezés, hiszen május május 6-tól ismét
a szokott rendben misézhetünk.
Természetesen a megfelelõ távolság betartatjuk, és az idõsebb testvéreket arra
kérjük, hogy még továbbra is otthonról
kapcsolódjanak be az imádságos alkalmakba. Gyóntatás a kápolnában lesz. Az
elmaradt elsõáldozás idõpontját szeptember 27-re, a bérmálásét október 18ra tûztük ki, a Mária-búcsú valószínûleg
szeptember 5-6-án kerül megrendezésre. Az esküvõk halasztódnak, keresztelõ
sem lesz még megtartva május hónapban. A nyári táborok is elmaradnak,
valószínû, hogy majd kis csoportokban
napközis jelleggel kell foglalkozni a gyerekekkel.
*
Rác Dénes (evangélikus lelkész)
Nehezen éltük, éljük meg ezt az idõszakot, hiszen egy lelkésznek mindig
az az öröm, ha a templomot minél nagyobb számban töltik meg a hívek, és
együtt figyelnek Isten igéjére. Sajnos a
május 31-re tervezett konfirmációt is el
kell halasztanunk, de a vizsgát valószínûleg 23-án megtartjuk. Püspökeink
azt kérték, hogy a nyári táborokat, rendezvényeket is mondjuk le, amíg a veszélyhelyzet nem szûnik meg. Nálunk,
evangélikusoknál 2020 „Az úrvacsora

éve”, ilyen szempontból különösen fájdalmas, hogy nem vehetünk úrvacsorát már egy ideje. Nagyon várjuk már,
hívek és lelkészek egyaránt az Istennel
való kapcsolat megélését az úrvacsorában. Az evangélikus egyház püspökei
egyelõre azt kérik, hogy embertársaink
védelme érdekében még ne tartsunk
istentiszteletet. Ehhez tartjuk magunkat, de addig is, felekezettõl függetlenül, mindenki felé nyitottan próbálunk
segíteni, például bevásárlásban, betegszállításban. A szomorúság mellett ennek a rendkívüli idõszaknak talán
olyasfajta pozitív hozadéka lehet, hogy
sokan elgondolkodnak, átértékelik
életüket, másfajta életvitelre és bizonyos változtatásokra sarkallja az embereket, egy jobb irányba fordítva mindennapi életüket.
*

Németh Tamás (református lelkész)
Nem volt könnyû idõszak, ugyanakkor
lehetõséget adott arra, hogy átértékeljük dolgainkat, viszonyainkat önmagunkhoz, egymáshoz, a gyülekezethez,
az egyházhoz. Annak örültem, hogy a
Tv-Cellnek köszönhetõen a városi televízió képernyõjén keresztül, illetve a facebookon az igehirdetések eljutottak a hívekhez. Mivel az április 30-i kormányrendelet lehetõvé teszi a vallási szertartások megtartását, ezért több vidéki lelkészkollégámmal is egyeztetve mi úgy
döntöttünk, hogy május 17-tõl megtartjuk istentiszteleteinket. Természetesen
az elõírásokat betartva biztosítjuk a feltételeket, hogy mindenki kockázatmentesen vehessen részt ezen alkalmakon.
Nem szabunk korhatárt sem, mindenkit
saját felelõsségére bízunk, az idõsek saját belátásuk szerint döntsenek arról,
hogy eljönnek-e a templomba.
*
Orsos Zoltán (katolikus plébános,
Alsóság)
Azt gondolom, hogy a mögöttünk lévõ
karantén idõszaka nem a következmények, hanem a kegyelem idõszaka volt.
A kérdés csak az, hogy ki ismerte fel az
idõ jeleit. Sok negatív megnyilvánulást
hallottam, melyek a járványt, mint következményt állították be, és ennek
alapján vontak le konzekvenciákat.
Megpróbáló idõket éltünk át, de mindvégig éreztem, hogy Isten irántunk érzett szeretete nem változott, õ ugyanúgy szeret minket. Sem magasság,
sem mélység és semmiféle megpróbáltatás nem szakíthat el bennünket

tõle, õ ugyanis ott van minden szükséget szenvedõben.
Azt, hogy nem voltak nyilvános misék,
én úgy éltem meg, mintha a templomom falai kitágultak volna. Mindent
megtettem azért, hogy híveimet elérjem: telefonon, interneten, minden
úton-módon. És milyen érdekesek a
gondviselés útjai: a videómegosztó oldalra feltett prédikációimat, gitáros dalaimat legalább tízszer annyian nézték
meg, mint ahányan személyesen jelen
lehettek volna a miséimen.
Hívek és a papok számára egyaránt
megpróbáló idõszak volt. Nekem nagyon hiányoztak a hívek, fõleg a gyerekek. Pásztor és nyáj egymást feltételezik: szükségünk van egymásra.
A hívek újbóli fogadására elõre imádkozom azért, hogy a járvány elmúltával sokkal többen várják azt, hogy találkozhassunk egymással a miséken és
egyébként is.
Bevallom felmerült bennem, hogy néhány hívõ testvérünket elveszítjük a
karantén elmúltával, de inkább abban
szeretnék hinni, hogy visszatérnek, és
õk is, mi, papok is sokkal jobban fogjuk
értékelni egymást. Õk azt, hogy van
papjuk, én azt, hogy vannak híveim.
*

Kerekes Csaba (evangélikus lelkész,
Alsóság)
Ez az idõszak a lelkész és a gyülekezet
tagjainak közös fájdalma. Teológiailag
és bibliailag a gyülekezet családokból
tevõdik össze. A Biblia szerint a templom nem egyszerûen falakból épül fel,
hanem a hívek lelki templomaiból. A
falak pedig a családok, hívek alkotta
téglákból állnak. Ha mindezek hiányoznak, nem beszélhetünk templomról. Az
elmúlt idõszak pedig sajnos erre kényszerített bennünket. Az újranyitással
kapcsolatban olyan érzésem van, mint
amikor egy szerettemmel fogok találkozni. A várakozás és a visszatérés öröme él bennem. Visszatérést jelent,
amikor a gyülekezeti tagok oda jöhetnek, ahova tartoznak. A templom lelki
otthon, ahova hazajönnek a hívek, és
végre újra örülhetünk egymásnak.
Azevangélikus egyház püspöki tanácsának rendelkezése alapján azonban erre
még várnunk kell, hiszen sok az idõskorú testvérünk, jobb, ha odafigyelünk,
és elõvigyázatosak vagyunk. Természetesen alkalomadtán bepótoljuk az
elmaradt dolgokat, a konfirmációra
várhatóan õsszel kerül sor. Ezenkívül
gyülekezeti alkalmakat, gyülekezetépítõ napokat tartunk majd, ezekre készülünk ötletekkel, tervekkel, anyagiakkal.
»REINER ANITA
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Búcsúzás a végzõsöktõl
Kedves végzõs Diákjaink! Celldömölk
Város Önkormányzata nevében köszöntelek Benneteket e kivételes helyzetben. Hiszen kivételes helyzetben
búcsúztok iskoláitoktól, talán a szokottnál is nehezebben váltok el iskolatársaitoktól, barátaitoktól. A koronavírus-világjárvány miatti helyzet rányomja a
bélyegét erre a tanévre, különösen a
vizsgák elõtti idõszakra.
Emlékszem a szalagtûzõ ünnepségeitekre. Azóta viseltétek büszkén az
érettséget jelzõ szalagot, akkor azonban akkor még nem gondoltuk, hogy a
középiskolás évek vége ilyen nehézzé
válik számotokra, tanáraitok, családjaitok számára.
Sajnos elmaradt az ünnepi esemény, a
ballagás, ami minden végzõs számára
a diákévek végét jelenti. Más körülmények között folynak a vizsgáitok is, s
nektek helyt kellett, helyt kell állnotok.
Kedves Fiatalok! Kislányainkból és kisfiainkból váltatok nagylányainkká és
nagyfiainkká, számtalan örömöt átélve
és nehézséggel megbirkózva együtt.
Ezekben a nehéz körülményekben is
gondoljatok arra, hogy mi, akik körülveszünk benneteket, szülõk, családtagok,
mindig a legjobbat akarjuk nektek. Én is
büszke apa vagyok, hiszen nagylányom
a Berzsenyi Dániel Gimnázium végzõs
diákja, épp úgy, mint testvérei, a cell-
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dömölki gimnáziumban tanult a középiskolás éveiben. Neki, a gimnáziumi iskolatársainak, a szakképzõ iskola diákjainak is kívánok minden jót.
A barátokkal, a városunkban élõ jó
ismerõsökkel együtt jó szóval biztatunk
benneteket most, amikor készültök a
felnõtt életetekre. Az iskolák falai között
eltöltött évek alatt kamaszokból gondolkodó, fiatal felnõttekké váltatok.
Hisszük, hogy felkészültetek a feladatra,
megfeleltek a rátok váró kihívásoknak,
hisszük, hogy elég megerõsítést kaptatok ahhoz, hogy meg tudjátok állni a
helyeteket az iskolán kívüli életben.
Kedves Pedagógusok! Örömteli feladat
volt a diákokkal együtt eljutni eddig a
pillanatig. Örömteli, de nehéz, hiszen a
folyton változó világban nehéz tanácsokat adni a fiataloknak. Köszönöm a
gimnázium és a szakképzõ iskola nevelõtestületeinek munkáját, a törõdést,
amit az iskolai évek alatt kaptak városunk és térségünk diákjai.
Kedves Szülõk, Nagyszülõk! Önök büszkén tekintenek ballagó leányaikra, fiaikra, unokáikra. Ez a néhány év az
Önök részére is nagy megmérettetés
volt. Jól tudjuk, hogy a szülõ azért
szülõ, hogy a jó és a kritikus pillanatokban is gyermekeink mellett legyünk,
támaszt biztosítsunk nekik. Egyre nehezebb megfelelni a környezet kihívá-

sainak, sok áldozattal jár a gyermeknevelés, de csodálatos dolog. Örüljünk
együtt a felnõtté vált gyermekeinknek!
Kívánom, hogy bölcs tanácsaikkal még
hosszú idõn keresztül segíthessék õket.
Kedves Diákok! Az elmúlt években nem
csak a tanítási órák ismeretei formáltak
titeket. Az iskola, ahogy mondani szokták, az életre készített fel benneteket.
Gondoljatok mindazokra, akik segítettek,
biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Családotokra, barátaitokra és tanáraitokra. A nevükben is kívánom, hogy megálljátok a helyeteket
életetek további szakaszában.
Most tervekkel, álmokkal, vágyakkal
telve gondoltok arra az idõszakra,
amely a középiskolátok elhagyása után
vár rátok. Gondoljatok megelégedéssel
az elmúlt néhány évre, és higgyetek a
jövõ sikereiben.
Bízom benne, hogy úgy látjátok, volt
értelme a tanulásnak, a próbatételeknek és kihívásoknak. Kívánom, hogy az
életben legyen célotok, és ezt a
kitûzött célt érjétek is el.
Városunk polgármestereként bízom abban, hogy Celldömölkhöz olyan erõs
gyökerek kötnek benneteket továbbra
is, hogy mindig örömmel jöttök haza,
családotokhoz, majd szívesen jöttök
haza, és itt alapítotok családot.
Kívánok nektek eredményes vizsgákat
és sikeres életet!
»FEHÉR LÁSZLÓ
POLGÁRMESTER
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Egy elmaradt ballagás... csaknem hét évtizeddel ezelõtt
Május elsõ napjaiban, a ballagások
idõszakában eszembe jut 1951-ben
érettségizett osztályunk búcsúzása
az iskolától. Az idei évhez hasonlóan, annak idején a mi ballagásunk is
elmaradt; ezért arra gondoltam, jó
alkalom ez arra, hogy megírjam, mi
állt ennek hátterében, hiszen mára
már nagyon kevesen vagyunk, akik
ismerik ballagásunk elmaradásának
okát. Azt mondhatnánk, kis ügy.
Valóban az, de ha jól belegondolunk, lenyomata egy diktatórikus
rendszer kiépülésének, egy nehezen
megélt idõszaknak.
2020-ban szintén nem ballagtak a
diákok, ennek oka egészen más: a
koronavírus terjedésének lelassítása,
tömeges terjedésének csökkentése.
1951-ben 45-en érettségiztünk a
helyi középiskolában, a mellékelt
fénykép a 25 éves találkozón készült, középen Vas Károly, elsõ igazgatónk látható. Összetartó osztály
volt a miénk, a fotó is igazolja ezt,
de sokan eljöttek a késõbbi találkozókra is. Örültünk egymásnak, ki-ki
elmondta, mi történt vele, mióta
nem találkoztunk, nem maradtak el

a régi történetek, élmények, egy új
intézmény indulásával járó sok nehézség megélése, mindenekelõtt fiatalságunkból eredõ vidám történetek. Volt, aki versben emlékezett a
régi diákévekre, ebbõl idézek:
„...Emlékszik valaki ballagásunkra?
Csend van, hallgatás.
Persze, hiszen számunkra
nem is volt ballagás.
Ballagtak elõttünk,
ballagtak utánunk,
csak nekünk állt a törvény:
Kerüljük a felhajtást,

polgári csökevény.
A csökevény újra nõtt,
késõ a dohogás,
Ballaghat most unokád,
máris, ha óvodás.”
Jelenleg a 45 fõs osztályból 14-en
élünk. Levelezünk, telefonon beszélgetünk, tájékoztatjuk egymást. Témáinkban többször felmerül a 2021es esztendõ, következik érettségink
70 éves évfordulója. Bízom benne,
hogy minél többen megérjük a jeles
jubileumot.
»KÁLDOS GYULA
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Somogyi Gyula emlékére
Futótûzként terjedt el a döbbenetes hír Celldömölkön április
23-án este, hogy
életének 71. évében tragikus hirtelenséggel elhalálozott
Somogyi Gyula ny. MÁV mozdonyfelvigyázó, köztiszteletben álló, másokért
mindig tenni akaró, aktív közösségi
életet vállaló és élõ, örökké vidám polgártársunk.
1949-ben született Pápán, ahol édesapja elismert mozdonyvezetõként dolgozott az ottani fûtõháznál. Már gyerekkorában is tudatosan mozdonyvezetõnek készült, gyakran megjelent a
fûtõháznál és minden érdekelte a vasút, a mozdonyok világából. Általános
iskolai tanulmányait szülõvárosában,
középiskolai tanulmányait pedig Gyõrben, a Jedlik Ányos Gépipari technikumban végezte el, ahol 1968-ban
érettségizett.
Sorkatonai szolgálatának letöltése után
1970 õszén nyert felvételt a MÁV
Szombathelyi Vontatási Fõnökségéhez
dízelmozdony-vezetõ gyakornoknak.
1972-ben a mozdonyvezetõi szakvizsga letétele után házasságot kötött
Gábor Zsuzsannával, ezt követõen saját
kérésére áthelyezték a MÁV Celldömölki Vontatási Fõnökséghez, ahol ebben az idõszakban indult meg a dízelesítés. Somogyi Gyula volt az elsõ – és
pár évig még az egyetlen – olyan celldömölki mozdonyvezetõ, aki úgynevezett egyenes kiképzéssel, vagyis nem
gõzmozdony-vezetõbõl történõ átképzéssel nyerte el képesítését.
Celldömölkön felettesei hamar felfigyeltek az örökké derûs hangulatú,
rendkívül fegyelmezett, mindenkihez
kedves és barátságos, gyors észjárású,
szorgalmas és kötelességtudó ifjúra,
ezért tervbe vették szakmai továbbképzését annak érdekében, hogy az
egyre gyarapodó dízelmozdonyok vezetése mellett azok felügyeletét is el
tudja látni. A számára többször felkínált elõmeneteli lehetõséget azonban
egy ideig nagyon udvariasan azzal utasította el, hogy elõbb szeretne mozdonyvezetõként nagyobb szakmai gyakorlatra szert tenni. Ennek azonban sajnos véget vetett számára egy 1974ben bekövetkezett otthoni baleset,
melynek következtében örökre elvesztette jobb szemének látását. Ezt köve-
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tõen munkahelyi vezetõi – mivel mozdonyvezetõ tovább már nem lehetett –
beíratták a MÁV Tisztképzõ Intézet
Mozdonyszolgálatos Tagozatára, amit
1976-ban osztályelsõként jeles eredménnyel fejezett be. Még ebben az
évben családjával Celldömölkre költözött az újonnan elkészült, vállalati és
OTP-kölcsönökbõl, saját erõbõl és munkatársai segítségével épített, szövetkezeti társasházban lévõ lakásába.
1976–1988 között mozdonyreszortosként fõleg a szovjet gyártmányú M62
sorozatú mozdonyok mûszaki felügyeletét látta el, melynek során a szovjet
szervizszemélyzettel való kapcsolattartásnál jó hasznát vette iskolai tanulmányai során szerzett orosz nyelvtudásának. Reszortosi munkája mellett ellátta
a fõnökség fékfelelõsi és energetikusi
tevékenységét, kivette a részét a
mozdonyvezetõk szakmai képzésébõl,
és egy idõben még az úrkúti gazdasági
vasút mozdonyainak mûszaki felügyeletét is ellátta.
Felettesei, látva szorgalmát és rátermettségét, próbálták meggyõzni, hogy
felsõfokú iskolai tanulmányok elvégzésével is fejlessze tovább képességeit, õ
azonban úgy értékelte, hogy azt már
csak családi életének, gyermekei nevelésének rovására tudná elvégezni, ezért
azt nem tudta felvállalni.
Egészségi állapotának romlása miatt
1988-ban mozdonyfelvigyázói beosztásba került, és ezt a munkakört egészen 2007 nyarán bekövetkezett nyugdíjazásáig betöltötte.
Magas színvonalon végzett szakmai
munkáját Kiváló Dolgozó és Vezérigazgatói Dicséret kitüntetésekkel ismerték
el.
Egész életét végigkísérte a közösség érdekében történõ önfeláldozó tevékenység, mely egyben nagyfokú szociális érzékenységgel párosult. A Közlekedéstudományi Egyesület és egyéb más
szakmai fórumok keretében szervezett
munkahelyi rendezvények elõkészítésébõl és lebonyolításából mindig oroszlánrészt vállalva vette ki a részét. Vasúttörténeti kiállításaink anyagainak öszszeállítása, feliratozása mindig az õ szorgalmát és keze munkáját dicsérte.
Az utóbbi esztendõkben – kihasználva
a modern kor technikai vívmányai által
nyújtott óriási lehetõségeket – az internet segítségével szerzett újabb és
újabb kapcsolatokat, s tájékozódott a
világ dolgairól.

Az ismert közösségi hálón, ahová
szívesen tett egy-egy bejegyzést,
hetente jegyezte fel góbéságait, ezt
olvashatjuk:
„Sziasztok!
Ne haragudjatok, hogy ilyen gyorsan átsétáltam a kapun. Szólni akartam, csak nem maradt már elég
idõm. Kedveseim! Mindig itt leszek
veletek. Családommal, barátokkal,
haverokkal. Idõnként majd jövök, és
elsütök valami góbéságot. Tudjátok,
sosem mentem a szomszédba egy
kis vidámságért. Most okoztam egy
kis szomorúságot, nem így terveztem, de így alakult. Hogyne szerettem volna élni, még maradni is
akartam, de a sors másként intézte.
Mondhatnám kitolt velem. De velem nem lehet kitolni. Kifogtam rajta, azért vannak itt szeretteim, hogy
tovább vigyék azt, ami nekem már
nem adatott meg. Szép életem volt,
elégedett vagyok, tényleg jó lett
volna még veletek. Igyatok egy pohárral az emlékemre, én is koccintok ezen a fura új helyen. A könynyek gyógyítanak, de a mosolynál,
ha majd már, tudtok újra mosolyogni, semmi sem egészségesebb.
Õrizzetek meg emlékeitekben, én
mindig emlékezni fogok."
Amikor az 1990-es években a korábbi
jól mûködõ munkahelyi közösségi-társadalmi élet egyre jobban kiüresedett,
akkor városunk közéletébe bekapcsolódva szolgálta a köz javát. Az MSZP
helyi szervezetének alapító tagja és
több éven keresztül elnöke volt.
1998-tól két cikluson keresztül önkormányzati képviselõ, 2002–2006 között
pedig egyben a városfejlesztési bizottság elnöke, majd 2006-tól három cikluson át a városfejlesztési bizottság külsõs
tagja, 2019 õszétõl pedig haláláig a közbeszerzési bizottság tagja volt.
2011-ben súlyos sorscsapás érte, mert
gyógyíthatatlan betegségben elhalálozott szeretett felesége, akivel 39 évet
élt együtt és nevelték fel közösen
gyermekeiket, Krisztinát és Viktóriát.
Váratlan és hirtelen halála hatalmas
veszteség családjának, egykori munkatársainak, barátainak, tisztelõinek, városunk közéletének.
Emlékét megõrizzük, nyugodjék békében.
»FEHÉR TAMÁS
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Pozsonyi Misi elment... Ideje elõtt...
Hetvenhárom
évet élt, ami
ma már nem
számít öregkornak. És nagyon
hiányzik jókedve, megjegyzései, olykor szarkasztikus humora.
A rendszerváltás idõszakában ismertük
meg egymást, amikor mindketten belesodródtunk a közéletbe. Bár õ addig
is nálam sokkal ismertebb ember volt.
Focizott, évekig játékosa volt a CVSEnek, késõbb vezetõségi tagja...
Aztán megváltozott a világ és õ sem
maradt ki a változásokat személyesen is
elõremozdítani akarók közül. Elindult az
elsõ helyhatósági választáson, 1990
õszén és beválasztották a város elsõ,
szabadon választott képviselõ-testületébe. Velem együtt, így kerültünk elõbb
munkakapcsolatba, majd lettünk késõbb
barátok...
Elõször gyanakvással szemléltük egymást, mert nem ugyanazok a pártszervezetek álltak mögöttünk. De az elsõ alkalommal, amint lehetett, leültünk és
tisztáztuk ezt a dolgot. Mindketten egyetértettünk abban, hogy a szabad
Magyarországot és azon belül városunk
lakóit képviseljük, õértük akarunk dolgozni. Innentõl nem volt ellentét köztünk, végig együtt tudtunk mûködni –
néha vállvetve, egy-egy jobb ügy gyõzelméért – és egyre jobban megismertük, megértettük egymást.
Sokat köszönhetek neki! Azokban az
években vágtam bele egy elég nagy
házépítésbe, õ meg, mint építési vállalkozó, segített tanácsokkal, gépekkel,
anyagvásárlásban. Önzetlenül, barátságból. Közben teltek az évek, elõbb az õ

1947. augusztus 21-én született
Budapesten. Tanulmányait is ott végezte.
Ott kezdett el teniszezni és ott szerette meg a labdarúgást, mely
egész életét végigkísérte.
Érettségit követõen vasútépítési
technikumot végzett.
Celldömölkön a Magyar Államvasutaknál helyezkedett el, majd a
Celltex-nél dolgozott. A rendszerváltást megelõzõen építõipari magánvállalkozásba kezdett, melyet nyugdíjba vonulásáig vezetett.
A munka mellett is folytatta a lab-

darúgást. A CVSE-ben játékosként,
majd szakosztályvezetõként is tevékenykedett.
Technikumi tanulmányai alatt ismerkedett meg Péntek Margittal,
akivel közel ötven évig éltek boldog
házasságban. Két fiúgyermekük született: Zsolt és Mihály, akiknek celldömölki sportpályafutását folyamatosan végigkísérte apaként, szurkolóként, mecénásként.
Celldömölk város közéletében, mint
önkormányzati képviselõ tevékenykedett 1990–1994 és 1994–1998
között.

két fia, majd az én gyermekeim is
felnõtté váltak, kirepültek otthonról.
Aztán jöttek az unokák és Misi nagyon
boldogan újságolta, amikor az övéi
megszülettek. Öt unokája van, akiket
nagyon szeretett és akikkel nagy szeretettel és türelemmel foglalkozott.
Aztán véget értek a munkás évei, visszavonult. Sokszor találkoztunk ezután is és
látszott, hogy milyen harmonikusan élnek feleségével. Gyakran láttam õket
unokáikkal, akikkel sétáltak a városban,
vagy vitték õket uszodába, játszótérre...
Békés, boldog öregedésnek tûnt...
De a Teremtõ mást gondolt. Elõbb a felesége betegedett meg, és bár keményen küzdött a kórral, 2 éve alulmaradt... Misi meg itt maradt, egyedül...
Nagyon megroppantotta õt házastársa
elvesztése, nem tudta túltenni magát
veszteségén. Ritkábban is láttuk, de bíztunk abban, hogy gyerekei, unokái körében magára talál és nagyapaként képes
lesz harmonikus, teljes életet élni.
Nem így történt... Tavaly elkezdett betegeskedni, kezelések sokaságát csi-

nálta végig, de csak átmenetileg javult,
egyre rövidebb idõszakokra.
És egyre több idõt töltött kórházakban
és egyre jobban legyengült. Tél végén
még elhívtuk, baráti körbe, mindenki
kitett magáért, hogy finom ételekkel
várhassuk, aztán a találkozó délutánján
lemondta a részvételét... Nincs jól, nagyon gyenge – mondta...
Aztán bekerült a szombathelyi kórházba, ahol már nagyon komoly ápolásra
szorult... Látogattuk, amíg közbe nem
szólt a járvány... Utolsó napjaiban fiai
vették magukhoz és õk ápolták. Egy
márciusi reggelen csendesen elaludt.
Ha úgy nézzük, teljes ívû életet élt, felnevelhette gyermekeit és örülhetett
unokáinak.
Végül is, ez az élet rendje, sokaknak ez
nem adatik meg...
Másfelõl, még itt lehetne köztünk!
Hiányoznak néha kicsit gunyoros okfejtései, magabiztossága, segítõkészsége,
meg hát õ maga!
Misi, Isten veled! Nyugodj békében!
»HORVÁTH ANDRÁS

Értesítés
Új benyújtási szakasz került kiírásra a kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezésére helyi pályázati felhívás kapcsán.
A felhívás keretében a helyi támogatási kérelmek benyújtására 2020. április 06.
naptól 2020. május 15. napig van lehetõség. A 2018. októberében megjelent
TOP-7.1.1-17-H-103-2 kódszámú Kulturális és közösségi rendezvények, programok szervezése címû helyi felhívás újranyitásra került. A rendelkezésre álló 68,5
millió forint támogatási összeget a Celldömölk város területén székhellyel vagy
telephellyel rendelkezõ civil, nonprofit és egyházi szervezetek, helyi önkormányzat, oktatási és közmûvelõdési intézmények számára közösségi programok megszervezésére, a celldömölki közösségi élet felerõsítése és a specifikus igényû társadalmi rétegek városi közösségbe való integrálása érdekében létrehozásra
kerülõ projektek között osztja szét. A helyi felhívás és mellékletei Celldömölk város honlapján a Celldömölk HACS logóra kattintva érhetõ el a Letölthetõ anyagok
között. A felhívás és mellékletei folyamatosan frissítésre kerülnek.
http://www.celldomolk.hu/aloldal.php?mod=cikk&id=969

Gyászjelentés
Életének 93. évében elhunyt Dr.
Tamás Antalné Dr. Fekete Margit
nyugalmazott bõrgyógyász, a Sárvári és Celldömölki Bõr- és Nemibeteg-gondozó Intézet hajdani vezetõ fõorvosa.
Nyugodjon békében!
Emlékét megõrizzük.
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Közösségek hete virtuálisan
Minden évben, május közepén kerül
megrendezésre a Közösségek Hete,
melyhez évrõl évre csatlakozik a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár is. A járványhelyzetre való tekintettel idén kicsit másképp, virtuális
formában zajlott a programsorozat,
május 11. és 17. között.
A több éves hagyományra visszatekintõ országos rendezvénysorozat a közösségekben rejlõ értékekre hívja fel a
figyelmet. Ebben az évben különösen
fontos, hogy minél több helyre eljusson pozitív üzenete. Az idei ugyan kicsit más, mint az eddigiek, de az online
tér adta lehetõségekkel élve többféle
szórakozási, kikapcsolódási lehetõséget
kínált a Közösségek Hete.

Az egyik ilyen elem a mûvelõdési központ melletti egyik fa májusfaként való
feldíszítése volt, de nem akármilyen
szalagokkal. A színes pántlikák biztatást, reményt hordozó pozitív üzenetekkel lettek ellátva, melyeket az intézmény munkatársai kötöttek fel a fára. A
továbbiakban bárki elõtt ott a lehetõség, hogy elhelyezze saját megírott

Felhívás
Kérjük, adója 1 %-ának felajánlásával támogassa kórházunk,
a Kemenesaljai Egyesített Kórház
gyógyítást szolgáló eszközbeszerzését.
Adószámunk: 19245450-1-18
Köszönettel
»DR PÖRNECZI KÁROLY
A KEMENESALJA KÓRHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY
KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE
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szalagját, vagy küldjék el üzenetüket
részünkre, és mi elkészítjük a szalagot –
mondta el Pálné Horváth Mária, a KMKK
igazgatója. A közmûvelõdési akció eseményeibe virtuális tárlatvezetéssel is
bekapcsolódott a mûvelõdési központ,
hiszen a február végén megnyílt Torjay
Valter festménykiállítást csak kevesen
tudták megtekinteni a nyitása után hamarosan bekövetkezõ járványhelyzet
miatt. A virtuális tárlaton maga az alkotó kalauzolja végig az érdeklõdõket,
melyet a facebookon és a Tv-Cell
mûsorában is meg lehet tekinteni. A
közösségi hét harmadik elemeként
„Gurul a könyvtár”. Mivel a Kresznerics
könyvtár is zárva tart, és nem tudja olvasóit fogadni, a könyvtár elérhetõségein naponta 10 és 14 óra között le

lehet adni a könyvigényt, melyet a
könyvtár munkatársai kerékpáron házhoz szállítva teljesítenek.
A mûvelõdési központ mellett található
Illés Erika szobrászmûvész térinstallációja, mely egy könyvespolcot ábrázol.
Ezen a polcon eddig csak bronzba önt-

ve jelentek meg irodalmi klasszikusaink, a Közösség Hetén azonban hús-vér
könyvekkel egészült ki a téka kínálata,
hiszen a könyvtár leselejtezett könyvei
kerültek oda, napi frissítéssel, ingyen
elvihetõként.
A zenevonat is a Közösség Hete programsorozat részét képezte, mely
elõször szombaton indult el a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar rézfúvós együttesének közremûködésével, akik térzenével szórakoztatták a
város lakosságát Celldömölk köztereit,
utcáit, lakótelepeit járva. Pénteken pedig a „Csak Csajok” formáció, azaz Varga Diána énekes és tanítványai idézték
meg a zenevonaton a májusi rendezvények hangulatát.
A Közösségek Hetéhez a Kemenes
Vulkánpark is csatlakozott májusfaállítással, munkatársai a mûvelõdési központhoz hasonlóan üzenetszalagokkal
díszítették fel a májusfát, optimista, erõt
adó üzenetekkel gondolva nem csak a
celliekre, hanem a muzeális és kulturális
intézmények közösségeire is. A fa alá
rajzeszközöket is elhelyeztek, hogy aki
arra jár, és üzenni szeretne, bátran ragadjon tintát, és írja fel üzenetét egyegy színes szalagra.
»REINER ANITA
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Remek szezont zárnak kéziseink
Az elmúlt évek gyengébb szereplései
után, a 2019/20-as bajnokságnak is azzal a reménnyel vágott neki a CVSE nõi
kézilabda-csapata, hogy a biztos bentmaradást érõ 1-8. hely valamelyikét
megszerezze. A tavalyi szezonban ez
nem sikerült a lányoknak, hisz a 12 tagú mezõnyben az utolsó elõtti, 11. helyen zártak. A vezetõség által kitûzött
cél elérése érdekében a kereten erõsíteni kellett, ennek jegyében Tömõ
Alexandra és Szecsõdi Vivien maradt
Celldömölkön, a Haladástól visszatért
Freiberger Ivett, Gyõrffy Lucát pedig a
Dunaújváros adta kölcsön. A nyári felkészülésnek már két edzõvel vágott neki a csapat, Salamonné Csótár Adrienn
mellett Gyõrffy Andrea irányította a
munkát. Az új edzõpáros nem tétlenkedett, heti 4 tréninggel kezdték meg az
alapozást, és az erõnléti fejlesztés mellett új taktikai elemekkel bõvítették a
csapat repertoárját. A mai kézilabdában
nagyon fontos a gyorsaság, ezen a téren is nagyot léptek elõre a lányok, a
mérkõzések során jól mûködtek a lerohanások, végre sikerült könnyû gólokat
is szerezni. A várakozások ellenére nem
kezdte jól az õszt a gárda, hisz a VKLSE
(27-34) elleni, gyõri rajton, majd az
elsõ hazai meccsen, a Bük (27-32) ellen
is vereséget szenvedett, a harmadik
fordulóban azonban tíz góllal lépte le a
megyei rivális Körmendet (31-21). Ezt a

sikert újabb két vereség követte, és ekkor kicsit megingott a lányok önbizalma, úgy érezték, a rengeteg munka
csak nem akar megmutatkozni. Szerencsére a szakmai stáb remekül kezelte a
helyzetet, és lelket öntött a társaságba,
átlendítve õket a holtponton. Innen
már tényleg felfelé vezetett az út, sorra
jöttek a gyõzelmek, olyan ellenfeleket
kényszerített térdre a gárda, mint a fehérvári Alba FKC (37-21), vagy a legnagyobb skalpnak minõsülõ Mosonma-

Házi góllövõlista
név

gól

mérkõzés

1.

Szecsõdi Vivien

116

16

2.

Freiberger Ivett

90

16

3.

Szomorkovits
Adrienn
Szomorkovits
Lilla

88

16

86

16

4.
5.

Gyõrffy Luca

46

15

6.

Kazári Rita

33

15

7.

Bagics Tifani

33

15

gyaróvár (34-33). A rengeteg munka
gyümölcse a szezon közepére beérett
tehát, egyre feljebb lépkedett a CVSE a
bajnoki tabellán. A mérkõzéseken jól
látszott, hogy kitûnõ kondiban van az
együttes, végre az utolsó húsz percek

sem arról szóltak, hogy kapkodták a
levegõt a lányok, hanem a lefújásig termelték a gólokat. Az õszi szezon végére
a dobogóig menetelt a csapat, a harmadik helyrõl várhatta a tavaszi folytatást. A felkészülés ezúttal is jól sikerült,
ott folytatták a lányok a pontgyûjtést,
ahol decemberben abbahagyták. A
listavezetõ Bük ellen, idegenben, ezúttal sem sikerült a bravúr (25-30), és az
évek óta mumusnak számító Egerszegi
KK (30-32) is kifogott ugyan a cellieken, de így is a 4. helyen várhatták az
Ajka elleni, március 14-i rangadót. A
sors azonban átírta a menetrendet, egy
nappal a forduló elõtt a koronavírus-járvány miatti korlátozó intézkedések értelmében leállt a bajnokság. A folytatásra ekkor még volt némi remény, ám
két héttel késõbb jött a szomorú hír,
ugyanis a Magyar Kézilabda Szövetség
befejezettnek nyilvánított minden bajnoki és kupa sorozatot. A tabella 4. helyén álló Celldömölknél érthetõ volt a
csalódottság, hisz rég nem látott formában játszottak a lányok, és komoly sanszuk volt egy dobogós helyezés elérésére. Rengeteg munka volt ebben a teljesítményben, ám azt már nem fogjuk
megtudni, hogy meddig szárnyalt volna
a csapat a hátralévõ meccseken. A befektetett energia persze nem vész kárba, de azt csak remélni tudjuk, hogy a
következõ szezonban is kitart a csapat
lendülete, és elérik a lányok a kitûzött
célt.
»CSUKA LÁSZLÓ

Az NB II állása a bajnokság lezárása elõtt
hely
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Új

csapat
Büki TK
Mosonmagyaróvári KC U22
Sárvári Kinizsi SE
Celldömölki VSE
SZESE Gyõr
ALBA FKC U22
KK Ajka
Vady Mosonszolnok
VKL SE Gyõr
Gyõri Audi ETO KC U 22
Egerszegi KK
Körmendi DMTE

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

M
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

GY
15
12
10
9
9
9
7
6
6
5
4
4

D
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V
1
4
6
7
7
7
9
10
10
11
12
12

LG
518
538
439
496
458
430
437
408
435
465
406
401

KG
398
465
394
457
436
408
469
461
503
490
457
493

GK
120
73
45
39
22
22
-32
-53
-68
-25
-51
-92

PONT
30
24
20
18
18
18
14
12
12
10
8
8
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