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Zárt üléssel kezdõdött a képviselõ-tes-
tület 2022. február 23-i ülése, ahol
egyebek mellett foglalkoztak az autó-
busszal végzett menetrendszerinti sze-
mélyszállítási közszolgáltatás pályázta-
tásával is. A nyílt ülésen Fehér László
polgármester arról adott tájékoztatást,
hogy öt és fél éves szolgáltatásra írják
ki a közbeszerzési pályázatot, és a cell-
dömölki lakosok ez idõ alatt ingyen ve-
hetik majd igénybe a szolgáltatást.

A városvezetõ tájékoztatta a képviselõ-
testületet, hogy a Humán Szolgál ta -
tások Bizottsága javaslatára – és a Cell -
dömölk és Környéke Közoktatási Intéz -
ményfenntartó Társulás Társulási Taná -
csának másnapi döntése alapján –
meg határozták a Celldömölki Városi
Óvo dába az óvodások beíratásának és
az óvoda nyári zárvatartásának idejét.
Eszerint a 2022/2023. nevelési évre a
leendõ óvodásokat 2022. április 26-27-
én (kedden és szerdán) 8 és 16 óra kö-
zött írathatják be. A nyári mûködést
pedig úgy határozták meg, hogy a
Vörösmarty Utcai Tagóvoda június 22-e
és július 22-e között, a Koptik Utcai
Székhelyóvoda és az Alsósági Tag óvo -
da pedig július 25-e és augusztus 26-a
között tart zárva.
A polgármester tájékoztatása után be-
mutatkozott Giczinger Gábor, akit az
önkormányzat ez év eleje óta foglal-
koztat közterület-felügyelõként. Így
Szarkali Dezsõvel együtt ketten ügyel-
nek arra, hogy a hétvégi, délutáni, éj-
szakai idõpontokban is betartassák a
szabályokat parkolás során, a városla-
kók érdekében a hangoskodások, ron-
gálások kiküszöbölésére figyeljelnek,
tájékoztatnak és segítséget nyújtanak.
A képviselõk közül többen hozzászóltak
a téma kapcsán, kérve, hogy a város-
központi hangoskodás megszüntetésé-
re, az Április utcában és a Horváth Elek
utcában lévõ illegális szemétlerakás
ügyében is intézkedjenek, akár kame-
rák felszerelésével is.
A napirendi pontok között tárgyaltak
róla és javasolták – a Népjóléti Szol -
gálatot fenntartó Kemenesaljai Szociá -
lis, Gyermekjóléti és Egészségügyi
Intézményfenntartó Társulás Társulási
Tanácsa azóta el is fogadta –, hogy a
Bölcsõde és a Kisvakond Mini Bölcsõde
nyáron július 25-e és augusztus 14-e
között tartson zárva. Nyílt napot április
6-án 10-11.30 óra között tartanak, a
Bölcsõdék Napja rendezvényt április

21-ére szervezik, a 2022/2023. gondo-
zási-nevelési évre a bölcsõdei beíratás
ideje pedig 2022. április 26. 8-12 óra
között és április 27. 8-17 óra között
lesz a bölcsõdében. A Népjóléti Szol -
gálathoz kapcsolódott a következõ
döntés is, hiszen határoztak arról, hogy
gyermekorvosi körzetek mûködtetésé -
vel kapcsolatos feladatok április 1-tõl
az önkormányzattól átkerülnek a Nép -
jóléti Szolgálathoz, így az asszisztense-
ket is a Népjóléti Szolgálat foglalkoz-
tatja ezentúl, amennyiben a szükséges
engedélyeket beszerzik.
Foglalkozott a képviselõ-testület az
egykori zeneiskola épületének sorsá-
val. A Honismereti Munkaközösség ál-
tal létrehozott egyesület részére térí-
tésmentes használatba adják át öt évre
az épületet, ahol a szándékok szerint
helytörténeti bemutatóhelyet, kiállító-
helyet alakítanak majd ki. Döntöttek
arról is, hogy ebben az évben négy tur-
nust hirdetnek meg a celldömölki álta-
lánosiskolás-korú gyermekek táboroz-
tatására, turnusonként negyven celldö-
mölki lakóhelyû gyermek táboroztatá-
sát támogatják. A Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal alsósági kiren-
deltsége új helyre kerül, ezentúl a
Béke utcai Idõsek klubja épületében
tartanak ügyfélfogadást heti két alka-
lommal fél-fél napon, illetve az alsósá-
giak is intézhetik ügyeiket a Város -
házán. Az áthelyezésrõl azért döntöt-
tek, mert az alsósági kirendeltségen in-
tézett ügyek száma ezt lehetõvé teszi,
és az áthelyezéstõl költségmegtakarí-
tást remélnek.
Az ülésen résztvevõk tájékoztatást kap-
tak Dummel Ottótól, a mûszaki iroda
vezetõjétõl a beadott európai uniós pá-
lyázatokról. A képviselõ-testület már
többször tárgyalt a következõ, hétéves
európai uniós pályázati ciklus által
nyújtott lehetõségekrõl. A megcélzott
fejlesztési lehetõségekbõl elõször há-
rom pályázatot lehetett beadni.
Az Élhetõ Celldömölk címû projekt so-
rán minden városrészen terveznek fej-

lesztéseket. Így például a Budai Nagy
Antal u. – Széchenyi u. – Kossuth u. kö-
zötti út és 48 darab parkoló burkolatá-
nak kialakítása, növénytelepítés; a
Kodály u. – Hársfa u. – Tátra u. közötti
zöldfelületen KRESZ park és sportpálya
építése, zöldterület-fejlesztés, utcabú-
torok elhelyezése; a Városi Ligetben
rendezvénytér, skate pálya kialakítása,
kutyafuttató és agility pálya építése,
zöldterület-fejlesztés; az alsósági iskola
„A” épület helyén és a páratlan olda-
lon az „Iparcikk Bolt” vonaláig tíz darab
parkoló kialakítása, térburkolat, játszó-
eszközök telepítése, kapubejárók kiala-
kítása zúzalékkal, növénytelepítés;az
izsákfai faluház mögötti zöldterületen
szabadtéri színpad a faluház hátsó be-
járata elõtt, sétány, játszótér-fejlesztés,
utcabútorok, növénytelepítés szerepel
a tervek között.
Pályázatot nyújtottak be az Alsósági
Tagóvoda fejlesztésére, aminek során
megvalósulhat a tagóvoda infrastruktu-
rális fejlesztése, az épület bõvítése és
eszközfejlesztés, illetve az udvar bõví -
tése, parkolók kialakítása. Az önkor-
mányzati épületek energetikai fejleszté-
se pályázatban a támogatási kérelem
négy önkormányzati tulajdonban lévõ
épület energetikai korszerûsítését tartal-
mazza: a Népjóléti Szolgálat központi
(Szalóky utcai) épületében a fûtési
rendszer hõszivattyú beépítésével törté -
nõ korszerûsítése és napelem telepíté-
se; a Szalóky utcai Idõsek Otthonában
ugyanezekre a fejlesztésekre pályáznak.
A Városháza épületére és a Kemenes
Vulkán Park épületére napelemek tele-
pítését tervezik, ami által az épületek
energetikai besorolása javul.
Pályáznak továbbá a Koptik Odó utca
felújítására, a támogatási kérelem a
Koptik Odó utca református templom
és az Arany János utca közötti útszaka-
szának burkolatfelújítását, a szegély ja-
vítását, valamint mind a két oldalon
nyitott kerékpársáv burkolatjellel tör -
ténõ jelölését tartalmazza.
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Polgármesteri évértékelõ
Fehér László a hagyományok szerint
megtartotta az évértékelõjét, azonban
a korábbi esztendõktõl eltérõen – saj-
nos a koronavírus-világjárvány miatt az
elmúlt évhez hasonlóan – online for-
mában összegezte a 2021. évet. A TV-
Cell városi televízió kamerái elõtt meg-
tartott értékelõn elhangzottakból válo-
gatunk olvasóink számára.

A városvezetõ az önkormányzat mûkö -
désével kezdte az évösszegzést, hiszen
a képviselõ-testületek az év elsõ részé-
ben nem ülésezhettek, így június 30-án
tarthatták meg az elsõ képviselõ-testü-
leti ülést. Addig, mint minden települé-
sen, a Helyi Operatív Bizottságot és
munkaértekezleteket hívott össze a vé-
lemények kikérésére, és a jogszabá-
lyoknak elõírtakkal összhangban pol-

gármesteri határozatokkal hozta meg a
várost érintõ döntéseket. A veszély-
helyzet ideje alatt 170 ügyben hozott
polgármesteri határozatot és 21 rende-
let született. Az év második részében
nyílt lehetõség arra, hogy megtarthas-
sák a nyílt testületi üléseket. A dönté -
sekrõl az Új Kemenesalja is folyamato-
san beszámolt, így például a helyijára-
tos autóbusz-közlekedés, a gyermekor-
vosok rendelésének kérdésérõl. Tavaly
született döntés arról is, hogy plusz egy
évig a Népjóléti Szolgálat által üzemel-
tetett konyha a szociális étkeztetés
mellett ellátja a kórházi étkeztetést is,
és a többi celldömölki konyha az addigi
struktúrában mûködik tovább.
Több alkalommal is kapott adomány-
ként az önkormányzat a koronavírus-jár-
vány elleni védekezéshez arcmaszkokat,
a Celldömölkrõl elvándorolt, jelenleg az
Egyesült Államokban élõ Sági István tíz -
ezer darab maszkot adományozott a vá-
rosnak, illetve a Hong Kongban élõ

Péter Sándortól a tavaly elõttihez hason-
lóan szintén kaptunk kétezer maszkot. A
maszkokat a képvi selõ-testület tagjai
juttatták el a lakossághoz.

Fehér László felidézte a tavalyi fejleszté-
seket, beruházásokat, így például a
Horváth Elek utcában megvalósult, szo-
ciális bérlakásokat, két családi házat, út-
felújítást, közösségi tér kialakítását
érintõ fejlesztést, a Koptik Odó utcai
óvoda épületének felújítását. Az elõbbi
bruttó 513, utóbbi bruttó 71 millió forint
volt európai uniód, illetve állami támo-
gatásból épült meg. Az alsósági fõzõ -
konyha is megújulhatott. Az önkor-
mányzat a Belügyminisztériumhoz adott
be pályázatot, amin 40 millió forint tá-
mogatást nyert, és 15 millió forint ön-
részt tett hozzá. Az evangélikus temp-
lom körül lévõ terület, az Ostffy tér fel-
újítása a helyi közösségvezérelt projek-
tek keretében jött létre, hiszen az ön-
kormányzat közösségfejlesztési célok,
infrastrukturális fejlesztések rendezvé-
nyek és képzések megvalósítására nyert
támogatást, és ebbõl a forrásból elnyert
pályázat útján az Együtt Celldömölk
Városért Egyesület végezte el a beruhá-

zást a celldömölkiek érdekében.
– Sarkalatos kérdés az útfelújítások kér-
dése. Míg korábban regionális pályáza-
tokból lehetett útfejújításhoz forráshoz
jutni, és kiszámítható volt, hogy évente
három-négy utat is fel tudunk újítani, az
utóbbi évtizedben ez pályázati forrásból
nehezebben tervezhetõ. Ugyan akkor az
önkormányzatot érintõ adóelvonások
miatt a saját költségbõl vállalható útfel-
újításokra is kevesebbet tudunk fordítani.
Tavaly a Dózsa György utca és a Hegyi
utca felújítására nyert az önkormányza-
tunk pályázatot a Belügyminisz tériumtól,
ennek elõkészí tése folyamatban van. A
pályázaton azoknak az utaknak a felújí-
tására lehetett pályázni, amelyeknek a
település közösségi közlekedésében fon-
tos szerepük van, így a helyközi és a he-
lyijáratos autóbusz-közlekedés két fontos
útszakaszát választottuk ki. A két út fel-
újítására 40 millió forintot kaptunk kor-
mányzati támogatásként, amihez 25
millió forint önrészt kell vállalnunk.
Nyertünk a zártkertekre kiírt útfelújítási
pályázaton is, 17 millió 300 ezer forint-
ból az egyik Ság hegyi utat újítjuk fel,
ami gyûjtõút jellege miatt mintegy öt-
ven ingatlan megközelítését szolgálja.
Önkormányzati költség vetésbõl újítottuk
fel a Szent István, korábban Zalka Máté
utcát bruttó 30 és fél millió forintból és a
Hegyalja utcát bruttó 25 és fél millió fo-
rintból. Az elõzõ három évben 12 utca
útburkolatát – Árpád utca, Petõfi utca,
Berzsenyi utca, Rákóczi utca, Móricz
Zsigmond utca, Dobos utca, Balassi utca,
Bokodi utca, Koptik, Zrínyi, Horváth Elek
utca és a celli és az alsósági városrészek
közötti kerékpárutat – újítottuk fel, ösz-
szesen bruttó 274 és fél millió forint ér-
tékben. A Celldömölkön átmenõ 8429-es
jelû állami tulajdonú út Mol benzinkút és
Alsóság vége közötti szakasza újul meg
az idén, amit már tavaly bejelentett Ágh
Péter or szággyûlési képviselõ úr, azon-
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ban a kivitelezés erre az évre tevõdik át.
Megújul az 1873-ban épült vasútállomás
is, már a végéhez közeledik a felújítás. A
321 millió forintból megvalósuló felújítás
során egyebek mellett nyílászárócsere,
bádogos munkák, a pe ron
tetõszerkezetének és térkövezésének
munkálatai is megvalósulnak. A fejlesz-
tés jól illeszkedik a sorba, amit évekkel
ezelõtt a közösségi közlekedés fejleszté-
séért kezdtek el a vasútállomás környé-
kén. Április vége óta új helyen mûködik
a kormányablak, be feje zõdött a kor-
mány támogatásával a kolostor felújítá-
sa, felújították a Swie telsky arénát.
Megvalósult az ivóvíz minõség-javítását
célzó projekt, a 482 millió forintos beru-
házás nagy része, 427 és fél millió forint
európai uniós támogatás volt, a maradék
összeget kormányzati támogatásból
megkapta a város.

Fehér László köszönetet mondott min-
denkinek, az itt élõknek, kisebb-na-
gyobb vállalkozásoknak, cégeknek, akik
az itt megfizetett adó segítik a város
költségvetését. Felsorolta az adatokat a
tavalyi adóbevételekrõl. A magánsze-
mélyek kommunális adója 32 millió
457 ezer forint volt, ami 4302 adóa-
lanyt jelentett. A helyi iparûzési adóból
599 millió 621 ezer forint származott
1212 adóalany befizetésével. 82 millió
396 ezer forintot kapott a város az 1%-
os kiegészítéssel így összesen 682 mil-
lió 17 ezer forint volt. A gépjármû adó-
ról tudni kell, hogy volt idõ, amikor száz
százalékban az önkormányzat rendelke-
zett vele, utána egy részét, most pedig
már teljesen elvette az állam, és az
adóhatóság szedi be. A polgármester
hangsúlyozta, hogy a súlyadót koráb-
ban útfelújításokra forgatták vissza, így
most sajnos ennyivel kevesebbet tud-
nak utakra költeni. Az idegenforgalmi
adóból származó adó is kevesebb volt
tavaly, hiszen június végéig adómentes
volt, így tavaly 27 602 összes vendégéj-
szaka után 7millió 289 ezer forint bevé-

tel származott. Így az összes adóbevétel
721 millió 763 ezer forint volt.
A városvezetõ felelevenítette a tavalyi
ünnepeket és azok kapcsán a teljesít-
ményük nyomán megyei és városi ki-
tüntetésekben részesült személyeket,
az ünnepi megemlékezéseket, és tava-
lyi jeles évfordulónkat, a vasút 150
éves jubileumát is. Hiszen 1871-ben je-
lent meg a vasút településünkön, ami-
nek alkalmából októberben tartottak
jubileumi rendezvényt.
Szólt arról is, hogy az oktatási–nevelési
intézményeink szerves részei váro-
sunknak. Az elmúlt két évben és sajnos
a jelenlegiben is számukra is megne-
hezíti az oktatást és nevelést a korona-
vírus-világjárvány. Az iskolások részben
vagy teljesen online oktatásban vettek
részt, az óvodában is többször kénysze-
rültek részleges bezárásra, óvodai cso-

portok otthon tartására. A Celldömölki
Városi Óvodába 292 gyermek, a Haj -
nalcsillag Evangélikus Óvodába 73

gyermek jár. Az általános iskolák közül
a Celldömölki Városi Általános Isko -
lában 513, az alsósági tagiskolában
138, a Szent Benedek Katolikus Álta -
lános iskolában 294 diák kezdte meg a
tavalyi tanévet. A Celldö mölki Ber -
zsenyi Dániel Gimnáziumba 260 tanuló,

a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakképzõ
Iskolájában 167 diákkal folytat tanul-
mányokat. Az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskolában 123 diák
kap zenei képzést. Az intézmények kö-
zül tavaly a Berzsenyi Dániel Gimná -
zium ünnepelt jeles jubileumot, alapí-
tásának 75. évfordulója alkalmából ün-
nepséget rendeztek a mûvelõdési köz-
pontban, a gimnázium elõtti téren pe-
dig könyvmegállót létesítettek. Az isko-
lákat érintõ legnagyobb fejlesztés ta-
valy a Celldömölki Városi Általános Is -
kolában valósult meg, a celldömölki is-
kola két épületében és az alsósági is-
kola épületében. A felújítás során az
épületek energetikai korszerûsítése, a
tantermek felújítása, új szaktantermek
kialakítása valósult meg, emellett
sport udvar létesült, bútorokat cseréltek
és új eszközöket szereztek be.
Az intézményeink közül a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár, a Ke -
menes Vulkán Park és a Vulkán Gyógy-
és Élményfürdõ is csak a tavasz végén
nyithattak ki. A Soltis Lajos Színház 20
éves évfordulóját ünnepelte annak, hogy
Celldömölkre költöztek. Az önkormány-
zat megrendezte a Tér-Zene prog ramot,
a PikNik Mozit. 
A Népjóléti Szolgálatban a napi munka
mellett kisebb fejlesztéseket is elvégez-
tek, nagy részüket a Város gondnokság
segítségével. A Városgond nok ság végzi
a város köztereinek tisztántartását, üze-
melteti a sportlétesítményeket, az ön-
kormányzati lakások bérbeadását és
fenntartását. A városvezetõ végezetül
szót ejtett a sokszínû civil életrõl, hiszen
mind az egészségügy, a szociális segítés,

a rendezvényszervezés és a sport terüle-
tén számos civil egyesület dolgozik a vá-
rosunkban.
A polgármesteri évértékelõt a város -
vezetõ Facebook-oldalán és a TV-Cell
kábelcsatornáján lehet megtekinteni.

»ÚK



A februári ülésén tárgyalta a képviselõ-
testület az önkormányzat 2022. évi
pénzügyi tervét, amit a napirend meg-
hallgatása után egyhangúlag elfogadtak.

Az éves költségvetés tárgyalását Fehér
László polgármester vezette fel, aki el-
mondta, hogy a költségvetés kialakítá-
sának során folyamatosan egyeztetetett
az alpolgármesterekkel, a jegy zõvel, a
pénzügyi iroda vezetõjével és az intéz -
ményvezetõkkel. A pénzügyi tervet
meg tárgyalták a bizottságok és a ré-
szönkormányzat, elfogadásra javasolták.
Majd felkérte a pénzügyi iroda veze -
tõjét, hogy vázolja fel a pénzügyi ter-
vet. Mesterházyné Kovács Lilla el-
mondta, hogy a 2022. évi költségvetés
tervezése során a stabilitási törvény-
nek megfelelve fõ tervezési irányelv,
hogy a költségvetést  nulla forint hi-
ánnyal vagy pozitív egyenleggel kell
elfogadni. A hiány belsõ finanszírozásá-
ra a 2021. év végi maradvány szolgál,
amely összeg csak a zárszámadás so-
rán lesz pontos, egyelõre 324 millió
491 ezer forint maradvánnyal tervez-
hetnek, ami fedezetül szolgál a 2022.
évi kiadásoknak.
A folyószámla hitelkeret összege 135
millió forint, ami átmeneti likviditási
problémák fedezetéül szolgál. Hiteltör -
lesztéssel számolnak, hiszen 2015-ben
a Berzsenyi Dániel Gimnázium tetõ fel-
újításához 10 év futamidõre 40 millió
forint összegû beruházási hitelt vett fel
az önkormányzat, 2017-ben a P+R par-
kolók építéséhez 20 millió forint, a fog-
orvosi rendelõk kialakításához, védõnõi
szolgálat új helyre költöztetéséhez 25
millió forint hitelt vettek fel beruházási
célú kölcsönként.
Elmondta, hogy az intézményhálózat
mûködtetésében jelentõs változtatást
nem tervez az önkormányzat, három
intézmény – a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtár, Városgond -
nok ság, Kemenes Vulkán Park – önkor-
mányzati fenntartásban, a Celldömölki
Városi Óvoda és a Népjóléti Szolgálat
pedig társulás által fenntartott formá-
ban mûködik, ezen kívül a Celldömölki
Közös Önkormányzati Hivatal is a költ-
ségvetés részét képezi.
Az intézmények mûködtetésére az állam
összesen 311 millió 714 ezer Ft állami
feladatalapú finanszírozást ad, amit az
önkormányzatnak 315 millió 396 ezer
forinttal kell kiegészítenie. Ezen felül a
Népjóléti Szolgálat mû ködtetéséhez 503
millió 279 ezer forintos állami támoga-
tás mellett 32 millió 872 ezer forintot, a

Celldömölki Városi Óvoda mûködteté -
séhez 318 millió 920 ezer forintos állami
támogatás mellett 16 millió 181 ezer fo-
rintot biztosít a képviselõ-testület. A
Celldömölki Közös Önkormányzati Hiva -
talt öt település tartja fenn, a fenntartó
települések lakosságszám-arányosan
hoz zájárulást fizetnek.
Az intézményi mûködési bevételeket
összesen 181 millió 393 ezer forint
összegben tervezték, amiben a KMKK,
a Vulkánpark, a Városgondnokság és a
Hivatal mûködési bevételei szerepel-
nek. Az önkormányzat bevételei között
a vagyon üzemeltetésébõl származó
bevételek mellett a közterület foglalá-
sok, földbérletek, esküvõi szolgáltatási
díjak és egyéb mûködési bevételek ke-
rültek megtervezésre, és az önkor-
mányzat bevételeiben jelennek meg
továbbá az áfavisszaigénylés bevételei.
A helyi adók a 2021. évi teljesítési ada-
tok és a rendelkezésre álló információk
alapján kerültek megtervezésre. A
Kormány rendeletei értelmében új he-
lyi adót, települési adót nem lehet be-
vezetni 2022. évre sem, adómentessé-
get, adókedvezményt megszüntetni
nem lehet, és az adómértékek nem le-
hetnek magasabbak a 2020. évi mér-
tékeknél. Iparûzési adóból 2022-re 538
millió forintot terveznek, a magánsze-
mélyek kommunális adójából 32 millió
forint, idegenforgalmi adóból 15 millió
forint bevételt terveznek. A gépjármû -
adóval kapcsolatos adóhatósági felada-
tokat 2022. január 1-jétõl az állami
adó- és vámhatóság látja el.
Az önkormányzat jogosult mûködési tá-
mogatásra, mint például településüze-
meltetési feladatok, köznevelési felada-
tok, szociális és gyermekjóléti feladatok,
gyermekétkeztetés, kulturális feladatok
ellátásának támogatására, emellett pá-
lyázatokból, lakás- és ingatlanérté -
kesítésbõl számítanak bevételre.
A 2022. évi kiadások között szerepel-
nek az intézmények mûködtetésének
költségei – személyi és dologi költsé-
gek. Valamennyi intézményben jelen -
tõs összegû kiadásnövekedést generált
az elektromos áram és a gáz drágulá-
sa, például közvilágításra a 2021-ben
bruttó 31,9 millió forintot fizetett a vá-
ros, erre az évre 55,6 millió forintot
terveznek.
A társadalom és szociálpolitikai juttatá-
sok között a helyi rendelet alapján te-
lepülési támogatás keretében a lakás-
hoz kapcsolódó rendszeres kiadások vi-
selése (lakásfenntartási támogatás he-
lyett) és a gyógyszerkiadások viselése

(méltányossági közgyógyellátás he-
lyett) nyújtanak támogatást, ezekre
azonban 2022-ben – az elõzõ évekhez
hasonlóan – sem kap állami támoga-
tást az önkormányzat az adóerõ-képes-
ség miatt.
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok mûködési hiányával is szá-
molni kell. A Celldömölki Média Non -
profit Közhasznú Kft. estében 21 millió
forint, a Vulkán Gyógy-és Élményfürdõt
Üzemeltetõ Kft. esetében 93 millió fo-
rintos pótlással számolnak, ami je -
lentõs mértékben a megemelkedett
gáz- és villamosenergia-díjak okoznak.
Beruházásokra 2022-ben összesen
bruttó 896 millió 866 ezer forintot ter-
veznek, felújításokra az önkormányzat-
nál bruttó 80 millió, a Város gond -
nokságnál 15 millió forintot terveznek.
Az irodavezetõ tájékoztatása után
Fehér László polgármester kiemelte to-
vábbá, hogy a lakosság irányába befa-
gyasztott energiaárak az önkormányza-
toknál – ugyanúgy mint a cégeknél –
elszabadultak, 30-40 százalékos kia-
dástöbblettel kell számolni. Hang -
súlyozta továbbá, hogy törekszenek ar-
ra, hogy az intézményi rendszerben a
dolgozói létszámot megtartsák, és utalt
arra is, hogy a helyijáratos autóbusz-
közlekedést ingyenesség tették a cell-
dömölkiek számára. Kiemelte, hogy a
kis- és középvállalkozások részérõl
iparûzési adó egyszázalékos bevételrõl
még nem jelent meg a kormányrende-
let, ez bizonytalanságot jelent a költ-
ségvetésben, de bíznak abban, hogy a
kormány errõl hamarosan rendelkezik
majd. A képviselõ-testület egyhangú-
lag elfogadta a 2022. évi költségvetést.

»ÚK
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Az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervérõl

Tisztelt Szülõk! 
Értesítjük az érintett szülõket, hogy
a 2022/23. gondozási-nevelési évre
történõ bölcsõdei beiratkozásokra
az alábbi idõpontokban kerül sor:
2022. április 26-án 8-12 óráig,
2022. április 27-én 8-17 óráig.

A beíratás helye: 9500 Celldömölk,
Vasvári Pál u. 17. /tel.: 06 70 456
6513
Nyílt nap: 2022. április 6-án 10 órá-
tól 11 óra 30-ig.

»NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE
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Szalagot kaptak a végzõsök
Február 11-én rendezte szalagavató
ünnepségét a Vas Megyei Szakképzési
Centrum Eötvös Loránd Szakképzõ Is -
kolája. Három osztály 42 diákja kapta
meg a középiskolai tanulmányai befe-
jezését szimbolizáló szalagot. 

A jeles esemény keretében elsõként
Szabolcsi Erzsébet: Forrás legyél! címû
verse hangzott el, majd Fehér László
polgármester mondott ünnepi köszön -
tõt. Beszédében kiemelte, hogy város -
vezetõsége két évtizede alatt sok min-
den történt az iskolában: átalakulások,
új pedagógusok, új szakmák, új kihívá-
sok váltották egymást, de a városnak
és az iskolának sikerült mindig jól
együttmûködni. Több fejlesztés is meg-
valósulhatott, így például megépülhe-
tett a tanmûhely, ami korszerû körül-
ményeket nyújt a szakmai képzéshez.
Viszont hiába a jó körülmény, az igazán
fontos az, hogy az intézmény pedagó-
gusai, szakoktatói magas színvonalú
munkát végeznek – hangsúlyozta a
pol gármester, majd a végzõsökhöz
szólt: „A továbbiakban újabb és újabb
teljesítendõ feladatok árasztanak el
benneteket, de bízunk abban, hogy
teljesíteni fogtok, hiszen otthon, a csa-
ládi körben és az iskolában egyaránt
megkaptátok a kellõ alapokat, normá-
kat, értékeket, életérzéseket, gondola-
tokat. Új kihívások, új lehetõségek elõtt
álltok. Ezt a reményt is jelképezi a
feltûzésre kerülõ szalag.” 
A polgármesteri köszöntõ elhangzása
után az est ünnepélyes pillanatai kö-
vetkeztek, amikor a három végzõs osz-
tály 42 diákja megkapta a felnõtté vá-

lást jelképezõ szalagot Teket Ádám,
Né meth Judit és Dittman Gergely
osztályfõ nö köktõl.
A szalagok feltûzése után Soós Andrea
igazgató mondta el köszöntõjét.
„Iskolánk hagyományos kék-fehér sza-

lagja egy néhányszáz forintos anyag-
darabka, de mégis mekkora jelentéssel
bír! Jelképezi, hogy végzõs diákjai
vagy tok iskolánknak. Aki ezt nem tud-
ná, vagy nem hinné el, annak is
egyértelmûen mutatja, hogy vissza-
vonhatatlanul a felnõtté válás küszöbé-
re léptetek. Jelképezi szüleitek és taná-
raitok áldozatos munkáját, és remé-
nyét a minél eredményesebb középis-
kolai idõszak befejezésére. Jelképezi a
nagy múltra visszatekintõ iskola tör -

ténetébõl az általatok lefedett idõt
2018–2022 és 2019–2022. Bátran
mond hatjuk, hogy nektek köszön he -
tõen, dicsõ oldalakkal bõvült az iskolai
krónika. De mindenekelõtt jelképezi a
Ti vágyaitokat, az elérhetõ, és az
egyelõre még elérhetetlennek tûnõ
céljaitokat, az újabb és újabb állomáso-
kat. Viseljétek hát büszkén és vidáman

ezt a szalagot! Büszkén, mert rászol-
gáltatok. Nem ajándékba kaptátok, ha-
nem az eddig elvégzett munkátok elis-
meréseként került kitûzésre. És viseljé-
tek vidáman, mert a vidám emberre az
élet is rámosolyog.”
A szórakoztató mûsorszámok (osztály-
filmek, zenés-táncos és prózai produk-
ciók) után egy szép hagyománynak
eleget téve a végzõsök szüleikkel ke -
ringõztek.

»REINER ANITA
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„Suliváró” foglalkozást tartott a Cell dö -
mölki Városi Általános Iskola és a Szent
Benedek Katolikus Általános Iskola. Az
iskolába készülõ gyerekek és szüleik
szombaton ismerkedhettek meg jöven -
dõbeli iskoláikkal. 

„Hív az iskola, vár az óra.” Ezek a szavak
minden kisiskolásnak ismerõsen csenge-
nek. Izgalommal teli idõszaknak néznek
elébe, hiszen az óvodás évek után kitá-
rul elõttük a tudást magában rejtõ kapu,
mely nem más, mint az általános iskola
ajtaja. Ezt az idõszakot hivatott meg-
könnyíteni a már nagy hagyománnyal
bíró iskolai elõkészítõ foglalkozás. A
Celldömölki Városi Általános Iskola és
Szent Benedek Katolikus Általános Iskola
tanári köre minden évben megszervezi
ezeket, melyek keretében a jövendõbeli
kisdiákok megismerkedhetnek osztály -
fõnökeikkel, tanítóikkal, akik az elsõ
éveikben bevezetik a tanulás világába,
és elindítják õket ezen a meghatározó
úton. A játékos feladatokkal tarkított
foglalkozásokon az óvodások feloldód-
hatnak és felfedezhetik azt a világot,
mely következõ 8 évüket formálja majd.
A CVÁI idei elsõ foglalkozását szomba-
ton rendezték meg a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. A
sok izgatott gyermeket és szülõt
elsõként Viola István igazgató köszön-
tötte, megemlítve a késõbbiekben ter-
vezett foglalkozási idõpontokat. Már -
cius 19-én, ha a járványhelyzet meg-
engedi, az iskolában gyûlhetnek össze
a gyermekek, egy újabb játékos dél -
elõttre, egyéb esetben pedig ismétel-
ten a mostani a helyszínen találkozhat-
nak majd. Április 12-én pedig a szü -
lõknek nyílik majd lehetõségük arra,
hogy egy nyílt nap keretein belül lát-
hassák a tanító néniket munka közben.
Ezt követõen Csiz mazia Nóra, igazgató-
helyettes, egy videó segítségével pre-
zentálta az iskola mûködését és fóku-
szát. Hangsúlyozta, hogy az intéz-
ményben az elfogadás és a gyermek-
központúság érvényesül, valamint a fi-
atalos lendület társul a tapasztalattal.
Az utóbbi idõben számtalan felújítás
történt, és korszerû eszközöket tudtak
beszerezni, melyek által interaktívvá és
színesebbé tudják tenni az oktatást. A
rövid bemutató után a gyermekek szü-
leik kíséretében vonulhatták át három
terembe, ahol forgószínpad-szerûen
válthatták egymást a kialakult csapa-
tok. Játékosan ismerkedhettek meg a

tanító nénikkel, akik kreatív és ügyes-
ségi feladatokkal varázsolták még na-
gyobb élménnyé a délelõttöt a gyer-
mekek számára. 

*
A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában szintén nagy múltja van az
iskolai elõkészítõ  foglalkozásoknak. Ez
alkalommal az óvodások elsõ foglalko-
zása itt is február 19-én került megren-
dezésre. Czupor Attila, az intézmény
igazgatója elmondta, hogy az elmúlt
tanévben sajnos a pandémia miatt ki-
alakult helyzet folytán nem tudták ezt
megszervezni, idén a javuló helyzet
már megengedte ennek megtartását.
Az igazgató úgy véli, a szülõk és gyer-
mekek nagy izgalommal és lelkesedés-

sel várták ezt a napot, és örömmel lép-
ték át elsõként az iskola küszöbét.
Kihangsúlyozta azt is, hogy nagyon
fontos feladatnak tartja az iskola, illet-
ve a tanári kar a bemutatkozó progra-
mokat, hiszen így sokkal otthonosab-
ban érezhetik majd magukat a gyer-
mekek szeptemberben, amikor is vár-
hatóan két elsõ osztály kezdi majd
meg tanulmányait a katolikus iskola fa-
lai között. Az óvodásokat itt is játékos,
mozgásos és ügyességi feladatokkal
várták, melyek igazán közel állnak a
gyermekek szívéhez. Ezek által pedig
belekóstolhattak a rájuk váró évekbe,
valamint megismerkedhettek a tanári
kör tagjaival is. 

»NOVÁK FANNI

„Suliváró” foglalkozás a helyi általános iskolákban
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Celldömölk Város Önkormányzata, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kresznerics Fe -
renc Könyvtár szervezésében február
24-én került sor a Kresznerics Tehet -
ségtámogató Alap 2022. évi ösztöndí-
jának átadására. Idén négy diák része-
sült az elismerésben.

A Kresznerics Ferenc Könyvtári Kul túráért
Alapítvány a tavalyi évben is hirdetett
ösztöndíj pályázatot hátrányos helyzetû,
tehetséges, bármely kemenesaljai álta-
lános iskolába járó 3-8. osztályos általá-
nos iskolai tanulók számára. A kiírás
szellemiségének alapját Kresznerics
Ferenc 1817-ben kelt végrendeletének
7. pontja képezi, amely rövidítve így fo-
galmaz egy ösztöndíjról: „Stipendium
adassék egy tanuló Iff júnak (…) És a' ki
életemnek nagyobb részét a' tanításban
töltöttem el, még holttom után is ezen
Stipendium által tanítani fogok.”
A 2016-os Kresznerics-emlékévet kö -
ve tõen a jövõépítés jegyében alkotó
módon õrizve a tudós pap szellemi
örökségét 2017-ben jött létre a Kresz -
nerics Ferenc Tehetségtámogató Alap,
melynek pályázati eredményhirdetésé-
re az elmúlt évhez hasonlóan idén is
Kresznerics Ferenc születésének évfor-
dulóján, február 24-én került sor.
A rendezvény kezdetén Fehér László
polgármester mondta el köszöntõ gon-
dolatait, majd Németh Tibor, a Kresz -
nerics Ferenc Könyvtári Kultúráért Ala -
pítvány kuratóriumának elnöke ismer-
tette rövid pályázati értékelõjét. Mint el-
mondta, az elmúlt öt évben eddig húsz

tehetséges diákot tudott támogatni az
alapítvány 1.240.000 forint értékben.
Ahogy elhangzott, a tehetségtámogató

alapot minden évben dotálja Celldö -
mölk Város Önkormányzata, és a pol-
gármesteri keretbõl is érkezik támoga-
tás, ezenkívül pályázati források, 1%-os
adófelajánlások, és magán sze mé lyektõl
érkezõ befizetések gyarapítják a szám-
lát. A pályázati értékelõ elhangzása
után Fehér László polgármester és Né -
meth Tibor, a kuratórium elnöke adta át
az ösztöndíj támogatásról szóló okleve-
leket az idei évi díjazottak számára. A
tehetséges diákok évi hetvenezer forint
támogatásban részesülnek, melyet két
részletben kapnak meg egy-egy tanul-
mányi félévre elosztva.

Árvai Adél a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola 4. osztályos tanulója.
Kedvenc tantárgyai az angol nyelv, a
rajz, a technika és a testnevelés. Kre a -
tivitása révén elképzelhetõnek tartja,
hogy felnõve a mûvészettel kapcsola-

tos munkát végezzen. Megfogalma zá sa
szerint: „Bármi inspirálhat. Megpró bá -
lok szorgalmasan és ügyesen dol goz ni,
és akkor az lehetek, ami akarok.” Osz -
tályfõnöke: Thalabérné Pócza Lívia.

*
Árvai Máté a Szent Benedek Katolikus
Általános Iskola 6. a osztályos tanulója.
Az angol nyelv és a történelem mellett
érdekli a sport világa. Kedveli a moz-
donyokat és szeretne gépészmérnök
lenni, aki a vonatokkal foglalkozik. Osz -
tályfõnöke: Soósné Finta Katalin.

*
Doma Dániel a Celldömölki Városi
Általános Iskola 6. b osztályos tanulója.
Szeret iskolába járni és kedvenc tantár-
gya a magyar irodalom, de az angol
nyelv is érdekli. Hetente háromszor jár
kézilabdaedzésre és a CVSE korosztá -
lyos csapatának oszlopos tagja. Külö -
nösen angolból szeretné fejleszteni a
nyelvtudását. Osztályfõnöke: Németh-
Vass Veronika.

*
Tomasits Márk a Celldömölki Városi
Általános Iskola 8. c. osztályos tanulója
törzsgárda-tagnak számít a Kresz ne rics-
ösztöndíjasok táborában. Az elmúlt évek
eredményhirdetései során már sok min-
den elhangzott a példás ma gaviseletû
és szorgalmú diákról, akinek kedvenc
sportága a karate, amit sárga övesként
szenvedélyesen ûz. A helyi szakképzõ
iskola informatikai technikus tagozatán
tervezi folytatni tanulmányait. Osztály -
fõnöke: Hor váth né Boros Enikõ.

»REINER ANITA

Tehetséges diákok támogatása

Kik pályázhatnak?
Olyan szülõk/gyámok/pedagógusok,
a kik nek kiváló képességû gyermeke
vagy tanítványa a 2021/2022-es is-
kolai évben az általános iskola 3-8.
osztályában tanul, és teljesíti az aláb-
bi feltételeket: 

1. A család anyagi helyzete nem te-
szi lehetõvé vagy jelentõsen ne-
hezíti a gyermek tanulását; az
egy fõre esõ jövedelem nem ha-
ladja meg a 130.000 Ft-os havi
átlagot.

2. A szülõ vállalja, hogy támogatás
ese tén tõle telhetõen biztosítja
gyermeke továbbtanulását.

3. A tanuló a celldömölki járás terü-
letén mûködõ iskola diákja.

A pályázat leírása és benyújtásának
módja
A pályázat a 2022-es támogatási évre
szóló pályázati adatlapon nyújtható be,
amelyhez mellékelni kell az adatlap
végén felsorolt dokumentumokat! A
pályázati csomag letölthetõ a www.
cellbibl.hu/index.php/alapitvany
címrõl, igényelhetõ e-mailen (kresz-
alap@gmail.com), illetve személyesen
a KMKK Kresznerics Ferenc Könyvtá -
rában. A pályázat beadható e-mailben,
postai úton, vagy az alapítvány szék-
helyén: 9500 Celldömölk, Dr. Géfin
Lajos tér 1. A részletekrõl érdeklõdni
lehet: kreszalap@gmail.com illetve
06-70/338-3065.
A pályázatok benyújtásának határide-
je 2022. február 18. (péntek) 16.00.

Módosított felhívás a Kresznerics Ferenc
Tehetségtámogató Alap 2022. évi ösztöndíjára
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a tavalyi évben hirdetett
elõször online jelmezversenyt, mely az
intézmény közösségi oldalán magas
részvétel mellett zajlott. Az idei évben
újra kiírásra került a farsangi Maszk(a) -
bál, melyre 10 nevezés érkezett. 

A jelentkezõk között nemcsak óvodás
és iskoláskorú gyerekek voltak, hanem
két éves kor alattiakról és pár hónapos
babáról is készült jelmezes fotó kinder
meglepetés ruhába öltöztetve. Az ott-
hon készített maskarák ötletességét
mutatja, hogy minden nevezõ egyedi
jelmezbe bújt: tûzoltó, mikulás, túró ru-
di, tündérlány, szakács, zsiráf, bohóc,
angyal, Harisnyás Pippi és kalóz is visz-
szaköszönt a gyerekek személyében. A
jelmezesekre február 25-ig lehetett
szavazni a KMKK facebook oldalán,

ahol az addig leadott lájkok alapján az
alábbi eredmények születtek. Elsõ he-
lyen 610 szavazattal Horváth Olívia
végzett zsiráfnak öltözve, második lett
a Pöttyös Túró Rudi Topár Bálint 580
szavazattal, a harmadik legtöbb kedve-

lést pedig Szabados Ádám kalóz jelme-
ze kapta 344 vokssal. A március elsõ
napján tartott eredményhirdetésen a
díjazottak a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban vehették át
jutalmukat.                                  B-VZS

Áll a maszk(a)bál

Nem is olyan régen ünnepeltük a kará-
csonyt, majd következett a vízkereszt, és
most már a farsang idõszakában járunk.
A farsang mozgó ünnep: kezdete min-
den évben vízkereszt napja, január 6-a.
Ideje 2022-ben március 2-áig, ham -
vazószerdáig tart. Tavaly február 17-én
már véget ért a farsang. Ezt a különbsé-
get megfigyelte a régi korok embere is,
és hagyományunk meg is õrizte: ha a
farsang hosszú, késõ a húsvét. 

Az ünnep neve a német Fasching szóból
ered, ami már a XIV. század közepe óta
megtalálható nyelvünkben. Nem nehéz
észrevenni a hasonlóságot. A szó szépen
beilleszkedett anyanyelvünkbe, ma már
senkinek sem tûnik idegen hangzású-
nak. A német szót a csehek és a szlová-
kok is átvették (cs. fasank, szlk. fasi-
angy), és hozzánk hasonlóan farsangi
idõszak értelemben használják.
Eredetileg ez egy pogány ünnep, de be-
épült a keresztény kultúrába, és a böjti
idõszak elõtt megvan a maga szerepe.
A farsang hagyományosan a táncolás,
mulatás idõszaka. Nem csak nálunk, de
az egész világon elterjedt mind az álar-
cot öltés, mind az evés-ivással összekö-
tött szórakozás. A táncmulatságokat, vi-
gasságokat fõként az utolsó három na-
pon, a farsang farkán szokás tartani. A
régi paraszti társadalomban valami kife-
jezetten szépnek vagy ijesztõen csúnyá-
nak igyekeztek öltözni: töröknek, ván-
dorárusnak, ördögnek.

A leghíresebb farsangi esemény ma
Magyarországon – kétségkívül – a mo-
hácsi busójárás. A sokácok tavaszváró,
téltemetõ szokásának szellemi értéke
annyira ismert, hogy az UNESCO már
2009-ben megadta érte a szellemi
örökség címet. Sõt, 2012 óta hungari-
kumnak is számít, akárcsak a dobostor-
ta, a halasi csipke vagy a herendi por-
celán.
Régen a fiataloknak kevesebb lehetõ -
ségük volt a találkozásra, ismerkedés-
re, de a farsangi mulatságok tökéletes
alkalmat kínáltak erre. A magyar ha-
gyományban a leányoktól a legények
bokrétát kaptak, amit a kalapjukra
tûztek. Ez egyértelmû jele volt egy
bimbódzó kapcsolatnak: a legény azzal
a leánnyal ment elõször táncolni, akitõl
a bokrétáját kapta. 
Nagy tétje volt a farsangi ismerkedés-
nek, ahogy a mondás is megfogalmaz-
za: koros szegény lánynak mindig rövid
a farsang. A mai fiatalok ismerkedési
lehetõsége sokkal szélesebb. A bokréta
adásának szokása ma már nem él. De
nem azon keseregnék, hogy mi az, ami
nem maradt meg, inkább annak örül-
nék, mi az, ami megmaradt.
A fánk szerepét és jelentõségét szeret-
ném kiemelni, ugyanis megérdemli a fi-
gyelmünket. Amennyire a bejgli a kará-
csony süteménye, legalább annyira a
farsang finomsága a fánk. Fánk szavunk
is német eredetû, a palacsinta, fánk
jelentésû Pfannkuchen szóból származik. 

Általában a szalagos fánkot szokás ké-
szíteni, de ma már elérhetõek a legkü -
lönbözõbb igényeket kielégítõ farsangi
sütik. A gluténmentes, cukormentes,
mindenmentes, vagy a sütõben sült
változatok receptjei is letölthetõk a vi-
lághálóról. 
A nehezen elkészíthetõ szalagos fánknál
a forgácsfánk vagy csörögefánk sokkal
könnyebben elkészíthetõ. A forgács ala-
kú kelt tészta darabjait kell forró zsírba
tenni, és ott kisütni. Miközben sülnek,
egymásnak ütõdnek, és csörgõ hangot
adnak. Mind a két név nagyon kifejezõ. 
Ma már nem forgács alakja van, sokkal
inkább egy lyukas rombusz, aminek a
közepén lévõ lyukján átdugják az egyik
végét. Ilyen alakúra sütve, porcukorral
meghintve nagyon gusztusos finomsá-
got tehetünk az asztalra.
Legyen szalagos- vagy forgácsfánk, Lé -
vay Katalin Farsangi fánk címû verse
sokunk szívébõl szól, ezzel búcsúznék:

Fánkom, fánkom,
szalagos fánkom,
de jólesik
tégedet látnom!
Hát még, hogyha
illatod érzem,
bolondulok
érted egészen!
Szép vagy, jó vagy,
ó, de szeretlek-
éppen ezért
menten megeszlek! 

»BINCZE DIÁNA

Farsangi vigasságok és finom falatok
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Baranyai
Dominik

Bruckner
Roland

Tomasits 
Márk

Doma
Dániel

Fontos-e Önnek a nõnap?

Hogyan készülök a nõnapra?
Én személy szerint virággal
szoktam meglepni hölgy sze-
retteimet. Leginkább a ba -
rátnõmet, édesanyámat és
nagymamámat szoktam vi-
rággal illetve valamilyen ki-
sebb dologgal megajándé-
kozni. Barátnõmnél ilyenkor
általában egy kisebb progra-
mot is szoktam természete-
sen szervezni, akár egy va-
csit, mozit vagy csak egy ki-
sebb sétát szoktunk megej-
teni valami szép helyen a kö-
zelben. Távolabbi rokonaim-
nak pedig általában egy rö-
vid kis köszöntõt vagy képet
szoktam küldeni valamelyik
internetes közösségi oldalon.

Engem gyerekkorom óta arra
tanítottak, hogy e jeles napot
nagyon meg kell ünnepelni,
mert, ha õk nem lennének,
akkor meg sem születtünk
volna. Úgy vélem, hogy nem
csak ez az egy nap szól róluk,
hanem minden nap. Sokat
köszönhetünk nekik és ezt so-
ha nem szabad elfelejteni!
Köszönjük, hogy vagytok ne-
künk! Ezen a napon édes-
anyámat, feleségemet és két
kislányunkat szoktam felkö-
szönteni. Régebben mindig 1-
1 csokor virágot szoktam vá-
sárolni, ma már viszont úgy
gondolom, jobban örülnek, ha
egy jó szóval, közös prog -
rammal kedveskedem ne kik.

Szerintem ez egy nagyon jó
dolog és szép, viszont nem
csak ezen a napon kell gon-
dolni rájuk, hanem az év to-
vábbi napjain is tisztelettel
kell irányukba viselkedni.
Édes anyámnak otthon az is-
kolából hazatértem után vi-
rággal kedveskedem. Az isko-
lában fiú társaimmal szintén
megköszöntjük leány osztály-
társainkat, a tanárnénivel kö-
zösen. Úgy gondolom, hogy a
nõnapi köszöntés fontos, hi-
szen látom édesanyámon ke-
resztül, hogy mennyi min-
dent megtesznek értünk. Kö -
szöntésünkkel megmutathat-
juk, hogy lássák, hogy meny-
nyire fontosak számunkra.

Ez egy régi hagyomány,
ezen a napon felköszöntjük
a nõket, mert ez a nap az Õ
napjuk. Anyukám megkö-
szöntése számomra a leg-
fontosabb. Otthon anyukám-
nak virággal kedveskedem,
segítek számára a napi
mun kában az iskolából tör-
ténő hazaérkezésem után.
Az iskolában is szoktunk
ajándékozni a lány osztály-
társainknak, fiú társaimmal
elõtte való nap megbeszél-
jük, hogy mivel kedvesked-
jünk nekik. Én úgy gondo-
lom, hogy nem csak ezen a
napon kell megtisztelni a lá-
nyokat és a nőket, hanem
az év minden napján.

    Meg kér dez tük
   » vá la szol tak

»KÉR DEZ: GICZI SÁNDOR »FOTÓ: GICZI SÁNDOR



CVSE-Swietelsky Future FM – Aqvital
Csákvár TC 7-7, asztalitenisz Extraliga-
mérkõzés, Celldömölk, vezette: Bódi B.,
Segyevi S.
Párosok: Jakab János, Fazekas Péter –
Terék Norbert, Lovas-Martinecz Gyula
3:0 (4, 3, 5). Amirhossein Hodaei,
Baranyai Domon kos – Timafalvi Gergõ,
Hofmann Tamás 0:3 (-4, -7, -2).
Két nagyon ellentétes párost láthat-
tunk. Az egyes asztalon Fazekasék szin-
te semmilyen ellenállásba nem ütköz-
tek, erõlködés nélkül gyõzték le a csák-
vári kettõst. A kettesen ugyanilyen si-
mán kaptak ki Hodaeiék, így két páros
után egálban volt a két csapat. (1-1)
Egyéni 1. kör: Hodaei – Hoffmann 3:2 (-
9, 4, -9, 5, 4). Jakab – Lovas-Martinecz
3:1 (-6, 7, 7, 8). Fazekas – Timafalvi 3:2
(-3, 3, -9, 8, 10). Baranyai – Terék 1:3
(-2, 8, -7, -8).
Az egyéni küzdelmek, ha kissé dö cö -
gõsen is, de eredményesen indultak,
Amir két szoros szettet veszített, hár-
mat magabiztosan hozott. Jakab is ne-
hezen melegedett bele, de az elsõ
játszma elvesztése után már nem tor-
pant meg. Fazekas vállfájdalmakkal

küzdött, és Timafalvi ellen elég hullám-
zó teljesítményt nyújtott, de öt szet-
tben így is nyerni tudott. A sérült
Huzsvár helyére beugró Baranyai tette
a dolgát, mindent bevetett a siker ér-
dekében, de szoros csatában alulma-
radt. Az elsõ kör utáni eredmény ugyan
biztatónak tûnt, azt már ekkor is láttuk,
hogy javulásra lesz szükség a gyõ ze -
lem érdekében. (4-2)
2. kör: Hodaei – Lovas-Martinecz 3:0
(11, 4, 9). Jakab – Timafalvi 0:3 (-10, -9,
-7). Fazekas – Terék 1:3 (8, -9, -9, -7).
Ba ranyai – Hoffmann 1:3 (-9, 5, -4, -6).
Ez a kör hozta a celli négyes „vesztét”.
Amir ugyan még viszonylag simán dia-
dalmaskodott, a folytatásban azonban
már nem termett babér a Klampár-le-
génység számára. Jakab sehogy sem ta-
lálta Timafalvi játékának ellenszerét,
meglepõen sima vereséget szenvedett.
Fazekas sem alkotott maradandót, kife-
jezetten gyengélkedett a fiatal Terék el-
len. Baranyai ezúttal is nagyot küzdött,
látványos labdamenetekkel tarkított
meccsen kapott ki ellenfelétõl. (5-5)
3. kör: Hodaei – Timafalvi 3:0 (5, 9, 8).
Jakab – Terék 2:3 (-7, -12, 8, 8, -11).

Fazekas – Hoffmann 3:0 (4, 8, 7).
Baranyai – Lovas-Martinecz 1:3 (-6, 9, -
10, -3)
Az utolsó felvonásban egyértelmû volt
a feladat: legalább hármat nyerni a
négybõl. Iráni válogatott játékosunk
ezúttal is remekelt, 3 szettben gyõzte
le Timafalvi Gergõt. Sajnos ezen az es-
tén ez csak neki sikerült. Jakab hamar
kétszettes hátrányba került, ám nagy
küzdelem árán kiharcolta a döntõ játsz-
mát, sokra azonban nem ment a hu-
száros hajrával, idegõrlõ csatában vé-
gül kikapott Teréktõl. Fazekas küzdve a
fájdalmaival, magabiztos gyõzelmet
aratott. Baranyaira óriási teher hárult,
neki kellett gyõznie ahhoz, hogy végül
a CVSE diadalmaskodjon. A fiatal celli
tehetség nem roppant meg a súly
alatt, méltó ellenfele volt Lovas-Mar -
tinecznek, de nyernie így sem sikerült,
a 3 és fél órás maratoni csata végén
döntetlent mutatott az eredményjelzõ.
Voltak nehézségei a hazaiaknak (Huzs -
vár hiánya, Fazekas vállpanaszai), ám
ez a döntetlen akkor is csalódás, hisz a
Komló után a Csákvár is két ponttal tá-
vozott az Opál-csarnokból, és az alap-
szakasz-elsõség szempontjából fontos
pontok lehetnek ezek a végelszámo-
lásnál. (7-7)                       »CSUKA LÁSZLÓ
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Döntetlen a Csákvár ellen

Celldömölk Város Önkormány za tának
Képviselõ-testülete a 45/2021. (IX.
24.) sz. ök. határozatával döntött a
Celldömölk, Sági utca, Temesvár utca
és Szalóky utca által határolt tömbte-
rületet érintõ kisvárosias lakó építési
övezet elõírásaira vonatkozó telepü-
lésrendezési terv módosítási eljárás
megindításáról.
Fentiek alapján, Celldömölk Város Ön -
kormányzata Képviselõ-testületének
a településfejlesztéssel, településren-
dezéssel és településkép-érvényesí-
téssel összefüggõ partnerségi egyez-
tetés helyi szabályairól szóló
23/2017. (XII. 21.) számú rendelete
szerint, a minél szélesebb körû véle-
ményezési partnerek bevonásának, a
vélemények megfelelõ dokumentálá-
si rendszerének és az elfogadott tele-
pülésrendezési eszközök nyilvánossá-
gának biztosítása érdekében, a folya-
matban lévõ településrendezési terv
módosítás véleményezési dokumen-
tációja, Celldö mölk város honlapján
(www.celldomolk.hu), az Önkor -
mány zat-menüpont alatt, a „Rende -

zési terv módosítás” címû tárhelyen
elérhetõvé vált.
A véleményezés módja: A tervezett
módosítással kapcsolatban felvilágo-
sítás kérhetõ, illetve az elkészült
módosítási tervdokumentáció ügy -
fél fogadási idõben megtekinthetõ a
Celldömölki Városháza (9500 Celldö -
mölk, Városháza tér 1.) 101-es szá-
mú irodájában.
A véleményeket a polgármester ne-
vére címezve, a Celldömölki Közös
Önkormányzati Hivatal részére
(9500 Celldömölk, Városháza tér 1.).
postai úton, illetve a hivatal@celldo-
molk.hu elektronikus levélcímre szí-
veskedjenek megküldeni.
A 314/2012.(XI.8.) Kormányren -
delet 29/A. §-a szerinti lakossági fó-
rum, a veszélyhelyzet megszûné -
sével összefüggõ átmeneti szabá-
lyokról és a járványügyi készültség -
rõl szóló 2020. évi LVIII. törvény
165. §-ában foglalt szabályokat al-
kalmazva, elektronikus úton törté-
nik, a szakmai tájékoztató anyagnak
a www.celldomolk.hu honlapon tör -

ténõ – fentiek szerinti - közzétételé-
vel, azzal, hogy az észrevételeket és
javaslatokat a közzétételtõl számí-
tott 15 napon belül lehet megtenni
elektronikus úton a hivatal@celldo-
molk.hu e-mail címre.
A vélemények benyújtási határideje:
2022. március 5–2022. március 19.
Jelen hirdetményt a településfejlesz-
tési koncepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökrõl, valamint
az egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrõl szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet, valamint Cell -
dömölk Város Önkor mányzata Képvi -
selõ-testületének a településfejlesz-
téssel, településrendezéssel és tele-
püléskép-érvényesítéssel össze függõ
partnerségi egyez tetés helyi szabá-
lyairól szóló 23/2017. (XII.21.) ön-
kormányzati rendelet alapján te-
szem közzé.
Együttmûködésüket elõre is köszö-
nöm!
Celldömölk, 2022. március 4.

»FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Hirdetmény
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CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA

MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FE LE LÕS KI ADÓ: Celldömölki
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Répcelak – Celldömölk 0-1 (0-1)
Répcelak, 60 nézõ Vas megyei labdarú-
gó bajnokság 16. forduló 2022. február
26.
Vezette: Harcsár Róbert (Mészáros Já -
nos, Kovács Panna).
Répcelak: Kovács – Rácz, Prystupa, Tóth,
Baranyai – Szabó A.- Sipos, Szabó D.,
Németh (Horváth 65.p.) – De Paula
(Csondár 52. p.), Tar. Edzõ: Balassa Péter.
Celldömölk: Osvald – Galovich, Szuh,
Gön tér, Keszei R. – Enyingi – Marsai
Milán, Tóth (Keszei T. 55.p.), Szabó K.
(Marsai Máté 46.p.) – Szabó R., Piri.
Edzõ: Kovács Balázs. 
Góllövõk: Szabó Roland (7. p.).
Elõmérkõzés: Répcelak U19 - Celldö -
mölk U19 2-2 (1-0) G.: Horváth Adrián,
Bárdossy Bence.
Hasonlóan a bajnokság õszi szakaszá-
nak akkor hazai nyitómérkõzéséhez, a
„tavaszi” nyitányon is gyõztesként jött
le a pályáról a Celldömölk a Répcelak
ellenében, most értelemszerûen ide-
genben. Ennyit a száraz tényrõl, ha va-
lakinek ennyi elég, akkor elég volt idá-
ig olvasnia jelen írást, ha valaki kíván-
csi a körülmények szubjektív bemuta-
tására is, akkor folytassa bátran. Kép -
zeljünk el egy hajdan szebb napokat is
látott sporttelepet, két éve nem mû -
ködõ, de méreteiben impozáns ered-
mény és idõjelzõvel, helyenként zöldes
színt mutató füves pályával, egy észak
felé nyitott oldalú lelátó épülettel, an-
nak olyan húsz százalékos nézõtéri ki-
használtságával, átsüvítõ északi széllel,
ami idõnként permetszerûen besodorja
az esõt a kabátot, sapkát, de minden
mozdíthatót már magára aggató né -
zõk re. A pályán 22 rövidnadrágos játé-
kos (ha azt írom, még nézni is rossz,
félreérthetõ lenne), akiket idõnként a
pálya talaja, sokszor a szél és a labda
kiszámíthatatlan egymásra hatása tré-
fál meg, lehet, hogy ezért, sokszor az
ellenkezõ mezben játszónál landol a
passz, de ne legyünk teljesen igazság-
talanok az elemekkel, a forma is sze-
zon eleji. A téli szezonban a Répce -

lakon nagyobb volt a játékosmozgás,
hat játékos távozott a klubtól, helyet-
tük négyen érkeztek, a Cellben a házi
gólkirály Kovács Adrián távozott, poszt-
jára Piri Balázs érkezett, tért vissza,
remélhetõleg hasonló gólerõsséggel.
Õsszel négy egyre nyert a celli csapat,
akkor a nagyobb arányú vereségtõl
Tóth Jenõ hajdanvolt két évet nálunk is
védõ kapus jó teljesítménye mentette
meg a répcelaki együttest, most, hogy
õ volt talán a legfájóbb távozó a hazai-
aknál, kérdéses volt, hogy a 18 éves,
az Illés Akadémiáról érkezõ élete elsõ
felnõtt mérkõzésén szereplõ Kovács
Dominik hogyan pótolja õt. Nos, hamar
megkapta a gólt (akkor még nem gon-
doltuk, hogy az egyetlent), tenni nem
tehetett róla, egy baloldalról beívelt
labda átszállt minden belsõ védõ feje
felett, a hosszú oldalon érkezõ Szabó
Roland pedig egy (két-három) igazítás
után kellõ lövõ erõvel védhetetlenül
lõtte azt a hálójába. Innentõl kezdve,
ugyan voltak rutintalan megmozdulá-
sai, de azokat így-úgy kijavította, véde-
ni pedig, vagy négyszer-ötször bravúr-
ral kellett neki. Így a lefújásig izgulhat-

tunk, hogy elég lesz-e az az egy gól a
három pont megszerzéséhez és a ta-
bella élén való maradáshoz, elég lett.
Így aztán nyolc idegenbeli találkozón is
veretlen maradt csapatunk, ezzel a ve-
retlenségi mutatóval egyedüliként
büszkélkedhetünk a teljes mezõnyt te-
kintve. Hogy meddig õrizzük meg ezt a
sorozatot, nem tudni, az biztos, hogy
március 5-én nem fenyegeti veszély,
mert a Kolozsvár utcában lép fel a csa-
pat a Lukácsháza ellen 17.00-órától, rá
egy hétre viszont Sárváron igencsak fel
kell kötni a gatyát, fõleg, ha a Sárvár
továbbra is a mûfüves pályáján rendezi
a találkozóit, ahol aztán igencsak tud
száguldozni, na nemcsak a Sárvár, ha-
nem a szél is.                          »DOTTO

Dávid Kornél KA – CVSE-Vulkán
Fürdõ 70-60 (19-11, 14-22, 15-13,
22-14), NB II-es kosárlabda-
mérkõzés, Székes fe hérvár
Celldömölk: Tömböly 11/6, Nagy
19/3, Horváth 1, Rozmán 15/3,
Grebenár 11. csere: Bíró, Kovács Bá.,
Rupprt, Kovács Ba. 3/3
Szokatlan, kora délutáni idõpontban
lépett pályára a celli gárda, amely a
hazai pályán elszenvedett vereség
miatt szeretett volna visszavágni a
fehérváriaknak. Az elsõ negyedben
sok hiba csúszott a játékba, pontat-
lan, kapkodó kosárlabdát mutatott
be a celli csapat. A második ne-
gyedben kezdett magára találni a
CVSE, és a félidõ végére egyenlíteni
is tudott. Fordulás után jött egy
újabb rövidzárlat, ellépett a Fe hér -
vár, innen ugyan még volt visszaút
a mieink számára, ám a hazaiak le-
támadó, csapdázó taktikája túl ke-
mény diónak bizonyult. 

KK Ajka – Celldömölki VSE 31-27
(11-12), NB II-es nõi kézilabda-
mérkõzés, Ajka

Lapzárta utáni
eredmények

Szélsebes kezdés

NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. –
Tatai AC I. 4 : 10
Kriston Dániel 2, Iván Bertold 1,
Gõgös Martin 1.
Sajnos nem sikerült megszorítani sem
a csoport egyik legjobb csapatát.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Turris SE Sopron 14 : 4
Iván Csaba 4, Teket Attila 4, Máthé
Gyula 3, Lukács Balázs 1, Iván Csaba
– Lukács Balázs , Máthé Gyula – Te -
ket Attila párosok.
A várakozásnak megfelelõen nagy
arányú hazai gyõzelem született.
Büki TK – CVSE-SWIETELSKY FUTURE
FM IV. 12 : 6
Ölbei Péter 4, Jakus Tamás 1, Ölbei
Péter – Bakonyi Bertalan páros.
Ölbei Péter eredményessége is ke-
vés volt a sikerhez.

Bajnoki fordulók
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A Sárvári és a Celldömölki járás 58
települése pályázhat hagyomány -
õrzõ vagy hagyományteremtõ ren-
dezvényre a Sághegy LEADER Egye -
sületnél. 

„Helyi termékek és értékek bemuta-
tására szolgáló helyi vagy térségi
rendezvények támogatása” címû
fel hívásra várja az Egyesület munka-
szervezete a támogatási kérelmeket
az illetékességi területükhöz tartozó
58 településrõl – mondta el Cságoly
Szilvia, a Sághegy LEADER Egyesület
munkaszervezet vezetõje. A Helyi
Fejlesztési Stratégiában szereplõ, az
identitástudat erõsítése, hagyomá-
nyaink megõrzése célkitûzés alapján
az önkormányzatok és civil szerve-
zetek számára fontos egy-egy tele-
pülés megtartó erejének megõr -
zése, egy összetartó közösség kiépí-
tése. Ehhez nagyban hozzájárulnak
az olyan események, ahol lehetõ -
séget kapnak a helyi vagy térségi
szereplõk a bemutatkozásra. Az ér-
tékkel bíró helyi vagy térségi ren-
dezvény lehetõséget biztosít arra,
hogy erõsítsük a LEADER térség szer-
vezeteinek együttmûködését, köze-
lebb hozzuk a köz-, civil-, és vállal-
kozói szféra képviselõit. Segítséget
nyújt a helyi szereplõk elõtérbe lé-

péséhez, bemutatkozási lehetõséget
nyújt a helyi termelõknek, civil szer-
vezeteknek, elõadó mûvészeknek. 
A támogatási kérelmek beadására
2022. december 31-ig van lehetõ -
ség, de érdemes igyekezni, hiszen a
rendelkezésre álló forrás kimerülése
után a beadási lehetõség is lezárul.
Pályázni lehet minden, az adott tele-

pülési önkormányzat vagy helyi civil
szervezet szervezésében megvalósu-
ló hagyományõrzõ vagy hagyo -
mányteremtõ, kulturális, zenei, nép-
zenei mûvészeti, szakmai és szóra-
koztató rendezvénnyel (pl. fesztivá-
lok, mûvészeti, gasztronómiai, kultu-
rális napok, falunapok). Az elszámol-
ható kiadások között szerepel a ren-
dezvény kiadási tételeinek támoga-
tása, illetve a rendezvényhez kap-
csolódó eszközök beszerzése, vala-
mint a kötelezõ nyilvánosság biztosí-

tására szolgáló projekttábla illetve a
projektmenedzsment költsége. Az
intenzitások a következõ képen ala-
kulnak: a Celldömölki járásban 95%-
os támogatási intenzitást, a Sárvári
járásban 90%-os támogatási intenzi-
tást lehet elérni. A rendezvény szer-
vezésével kapcsolatosan mindössze
egy fontos és kötelezõen megvalósí-
tandó elem van: a rendezvény során
minimum 3 helyi illetõségû mûvész -
nek vagy mûvé szeti csoportnak, il-
letve minimum 3 helyi termelõnek
kell bemutatkozási lehetõséget biz-
tosítani – zárta mondanivalóját a
munkaszervezet veze tõ.
A pályázati lehetõséggel kapcsolatos
kérdéseikkel forduljanak bizalommal
a munkaszervezethez a 06 95 321
132-es vagy a 06 30 2603742-es te-
lefonszámon, a saghegyleader@invi-
tel.hu e-mail címen, vagy személye-
sen az Egyesület irodájában Sárvá -
ron, a Batthyány u. 34. sz. alatt, elõ -
zetes idõpont egyeztetés után! 

(X)

Legyen tánc és más!

Minden év március 8-án ünnepeljük a
nemzetközi nõnapot – mely sokak
szerint nemcsak a szebbik, hanem
erõseb bik nem napja is egyben. A
nemzetközi nõnap a nõk iránti tiszte-
let és megbecsülés kifejezésének
napja, melyet több, mint egy évszá-
zada ünnepelünk a tavasz elsõ hó-
napjában.

A nõnap eredetileg a mai virágos,
kedveskedõ megemlékezéssel szem -
ben munkásmozgalmi eredetû. Har -
cos, a nõk egyenjogúságával és sza-
bad munkavállalásával kapcsolatos
demonstratív nap volt: 1857-ben
New Yorkban negyvenezer textil- és
konfekcióipari mun kás nõ lépett
sztrájkba a béregyen lõségért és a
munkaidõ csökkentésért. Manapság
a különféle civil szervezetek ezen a
napon világszerte a nõk elleni erõ -
szak, a munkahelyi szexuális zakla-
tás, a prostitúció és az egyéb, a nõk

ellen elkövetett erõszak formái elleni
tiltakozásuknak is hangot adnak. A
nemzetközi munkásmozgalom fej -
lõdésével a nõk emancipációjának
kérdése is egyre inkább elõtérbe ke-
rült: 1866-ban a Nemzetközi Munkás -
szö vetség elsõ kongresszusán határo-
zatot fogadtak el a nõk hivatásszerû
munka–végzésérõl. Ez annak az évez-
redes sztereotípiának kívánt véget
vetni, mely szerint a nõk helye kizá-
rólag otthon van. Az 1889. július 14-
én kezdõdõ II. Interna cionálé alakuló
közgyûlésén Clara Zetkin beszédében
hirdette a nõk jogát a munkához, az
anyák és gyerekek védelmét, a nõk
széles körû részvételét az országos és
nemzetközi eseményekben.
1909-ben az Egyesült Államokban
tartották meg az elsõ nemzeti
nõnapot, 1910-ben pedig arról hatá-
roztak, hogy a nõk választójogának
kivívása érdekében nemzetközileg is
nõnapot tartanak. 1917. március 8-

án Orosz or szágban nõk tüntettek ke-
nyérért és békéért. Négy nap múlva
II. Miklós cár lemondott, polgári kor-
mány alakult, mely szavazójogot biz-
tosított a nõknek. Ezzel vált végle-
gessé a nõnap dátuma is, mely a vi-
lág legtöbb országában március 8-a.
Magyarország a nõnapi felhíváshoz
elõször 1913-ban csatlakozott, ami-
kor az Országos Nõszervezõ Bizott -
ság röplapokat osztott. A következõ
évben már országszerte rendezvé-
nyeket szerveztek. A Rákosi-kor-
szakban a nõnap ünneplése köte -
lezõvé vált, 1948-tól szovjet mintára
március 8-án tartották meg. A rend-
szerváltás után a nõnap Magyar -
országon is elvesztette eredeti mun-
kásmozgalmi hangulatát, helyette a
virágajándékozás dominál.
„A nõ azt akarja, hogy ok nélkül,
“miért” nélkül szeressék: nem azért,
mert szép vagy jó, vagy kedves,
vagy mû velt, vagy elmés, hanem
azért, mert olyan, amilyen.” 
(Henri Frédéric Amiel)

»REINER ANITA

Március 8. – a nõk ünnepe 
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Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFÁT
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DESZKA, GERENDA, LÉC
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47)

BÚTORLAPOK, FAROSTLEMEZEK,
RÉTEGELT LEMEZEK RAKTÁRRÓL

KAPHATÓK. 
SZABÁST VÁLLALUNK!

SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AB2491726 techn. azonosító

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!



Celldömölki rendezvénynaptár 2022. – I. félév
Rendezvény Szervezõ Idõpont

VulcanRun terepfutó verseny Military Survival Run 2022. március 19. 

Tulipánfesztivál Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2022. április 22–23.

Bárdos Fesztivál Liszt Ferenc Vegyeskar 2022. április 24.

XXX. Weöres Sándor Országos Gyermek -
színjátszó Fesztivál Vas megyei válogatója Soltis Lajos Színház 2022. április 29.

Ki mit gyûjt?
Éremgyûjtõk országos cserenapja

Magyar Éremgyûjtõk Egyesülete Celldömölki
Csoportja 2022. május 15.

Celldömölki makett-kiállítás és Verseny Celldömölki Makett Klub 2022. május 21.

Alsósági Tavaszi Napok Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2022. május 28–29.

Kráterhangverseny 
Fúvószenekarok találkozója a Ság hegyen Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2022. május 29.

Gyereknap a Vulkán Fürdõn Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ 2022. május 29.

Dömölki Napok Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2022. június 11-12.

Jó tanuló, jó sportoló díjak átadása Celldömölk Város Önkormányzata 2022. június 

PikNik Mozi Celldömölk Város Önkormányzata 2022. június 24., 
esõnap: július 8.

Múzeumok éjszakája Kemenes Vulkánpark 2022. június 25.
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