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LAPJA

Boldog karácsonyt!

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
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Kedves Olvasó!
Ennek a kis üzenetemnek azt a címet adtam: „MENJÜNK EL EGÉSZEN
BETLEHEMIG!”
Bár sok embert megmozgat Karácsony, de mégis nagyon kevesen
vannak olyanok, akik egészen Betlehemig elmennek. Bízom abban,
hogy Ön nem áll meg félúton, hanem egészen elmegy Betlehemig,
Jézushoz! Szenteste nemcsak mi jövünk el Betlehemig, hanem az Isten
is eljön idáig. Ennyire közel akar jönni hozzánk.
Bevallom, mindig is vágyódtam a
Szentföldre, hogy földrajzilag is járhassak ott, ahol Jézus született. De
tudom, hogy ha életem folyamán
nem is sikerül eljutnom fizikailag
oda –, lélekben itt Magyarországon,
ugyanolyan valóságos módon, mindennap Jézus nyomában járok.
Mindannyiszor Betlehemig megyünk,
ahányszor szentmisére, istentiszteletre jövünk, ahányszor olvassuk a
Bibliát vagy imádkozunk. Ha megbocsátunk egymásnak, segítünk másokon, szeretjük egymást –, eljutottunk
Betlehemig.
Ha le tudunk hajolni az elesetthez, és
van pár jó szavunk a másikhoz, úgy,
ahogy Jézus tanított erre bennünket,
akkor biztosak lehetünk abban, hogy
már eljutottunk Betlehemig.
Emlékszem egy asszonyra, hogy
egyik mise után odajött és azt mond-
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ta: úgy látszik, akkor nekem ma vinnem kell az anyósomnak egy tányér
süteményt. Abszolút nem volt errõl
szó a prédikációban, de õ is azt élte
át, amit a pásztorok. Menjünk el egészen Betlehemig. És aki eljutott
Betlehembe, az indíttatást érez a jóra, a jócselekedetekre, a megbocsátásra, a béke megteremtésére, mások megsegítésére, felemelésre.
Olvastam hogy egy országban volt
egy falu, amelyik a legszegényebb
falu volt. Olyan körülmények között
éltek ott az emberek, amelyeket el
sem tudunk képzelni. S amikor egy
plébános odakerült, arról kezdett el
beszélgetni egy emberrel, hogy mit
lehetne tenni annak érdekében,
hogy javuljon a helyzet abban a faluban, hogy minden megváltozzon.
És az ember megkérdezte az atyát,
hogy õ mit gondol, mit lehetne tenni? – Az atya ezt válaszolta: „az lenne az igazi segítség, ha valaki, akinek lehetõsége van, ide költözne, és
itt helyben mutatna példát a munkával, neveléssel és szeretettel.
Jótékonysággal nem sokra menne a
falu hosszú távon. Ide költözni – de
ki vállalja ezt – kérdezte az ember?
Kedves Olvasó! Karácsony ünnepe:
Istennek nem egy jótékonysági akciója. Nem egy szeretetkampány,
hogy most egy pár napig mutassuk
meg, hogy mi is tudunk szeretni és
jók lenni, adni. Hanem Isten azt valósította meg, hogy eljött, közénk
jött, elfogadott bennünket, és közöt-

tünk lakozott. Itt maradt velünk.
Mert igazi segítség ennek a világnak
Isten részérõl nem egy jótékonysági
akció, nem egy-egy látványos pillanat, hanem az, hogy Isten megbocsátott nekünk és itt maradt köztünk
és példát adott, és ad most is, nevelt és nevel most is, vezet bennünket az üdvösség útján. A pásztorok
nem maradtak ott a jászol mellett.
Az ünnep pillanatai múlóak, de a közénk jött Jézus emberszeretete nem
múlik el. Karácsony után – több jóval
indulhatunk tovább! Az Isten emberszeretete késztethet bennünket életünk megjobbítására. Karácsony
üzenete: minden egészen más lehet
Jézus által, csak el kell menni egészen Betlehemig!

Füle Lajos: Betlehemig...
Menjünk el mind Betlehemig!
Betlehemig? Félútig sem jutottál,
kötözve tart a nyáj, a föld, az üzlet,
vágyaid is más fényességhez ûznek,
a régi hír egészen megkopott már.
Pedig a Fény zuhog, az angyalének
orkánszerû, az éjszakát betölti,
közel az Úr, fogytán idõd, a földi,
ha majd lejár, az utak arra térnek,
s csak az a Fény, csak az a Szó kísér el:
"NE FÉLJETEK!" Csak Jézus vár az éjben.
Sok kegyelmet kívánok Karácsony
napjaiban Önnek és Családjának!
»ZOLI ATYA ALSÓSÁGI PLÉBÁNOS

Minden kedves
olvasónknak
békés karácsonyt és
boldog új évet
kívánunk!

Békés, örömteli karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog új esztendõt kívánok
Celldömölk minden lakójának
városunk önkormányzata nevében.
FEHÉR LÁSZLÓ POLGÁRMESTER

Legközelebbi
lapmegjelenés:
2020. január 17.
»A SZERKESZTÕ BIZOTTSÁG
A címlapon közölt mézeskalács-kompozíció Busznyák Renáta munkája.
Bővebb infó: facebook.com/Grillázsmézeskalács ajándékok
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Felragyogtak a remény és az öröm gyertyái is
Az advent második és harmadik vasárnapja elõtti két szombaton ismét gyertyagyújtási rendezvényre gyûltek össze
az alsósági és izsákfai városrész, valamint Celldömölk lakói. A kulturális programmal gazdagított gyertyafényes advent december 7-én és 14-én zajlott.
December 7-én kora délután elsõként
az izsákfai városrészen lobbant fel az
adventi koszorú második gyertyalángja, az ünnepi mûsor keretében közremûködtek az alsósági óvodások, igét
hirdetett Orsós Zoltán katolikus plébános és Kerekes Csaba evangélikus lelkész, az egybegyûlteket pedig Fehér
László polgármester köszöntötte.
Az izsákfai gyertyagyújtási rendezvény
után az alsósági városrészen folytatódott az adventi várakozás, ahol a település evangélikus temploma elõtt a
helyi óvodások és az evangélikus gyülekezet tagjai járultak hozzá az ünnepi
hangulathoz. Fehér László polgármester köszöntõje után itt is Orsós Zoltán
katolikus plébános, valamint Kerekes
Csaba evangélikus lelkész mondták el
ünnepi gondolataikat.
A celldömölki városközpontban zajlott
ünnepi program Fehér László polgármester köszöntõjével vette kezdetét,
aki beszédében az egyre jobban közelgõ szeretet ünnepére való ráhangolódásra helyezte a hangsúlyt.
A köszöntõ beszéd elhangzása után
ökumenikus igehirdetést tartott Németh Zoltán katolikus plébános és Rác
Dénes evangélikus lelkész, majd Fehér
László polgármester, és a két egyház
képviselõje meggyújtotta a második
gyertyát a város adventi koszorúján.
Az ünnepi összeállításban elsõként a
Városi Óvoda Koptik úti tagóvodájának

óvodásai szerepeltek „Hóember tánccal”, majd a program további részében
a Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola diákjainak zenés-prózai adventi
mûsorát láthatták a térre kilátogatók. A
második gyertyagyújtás Mikulás napját
is köszöntötte, a nagyszakállú meg is
érkezett az õt váró gyerekek közé, és
megajándékozta õket.
*
Az elmúlt hetekhez hasonlóan december 14-én is elsõként az izsákfai, azt
követõen pedig az alsósági városrészen
lobbant fel az adventi koszorú harmadik
gyertyalángja. Mindkét helyszínen Szabóné Kiss Ildikó, az alsósági tagiskola
igazgatója mondott ünnepi köszöntõt,
mûsorral szerepeltek az alsósági iskola
diákjai, igét hirdetett Kerekes Csaba
evangélikus lelkész, valamint Németh
Tamás református lelkész.
A celli, Szentháromság téri gyertyagyújtási programon Söptei Józsefné alpolgármester köszöntõbeszéde után
ökumenikus igehirdetés keretében

hangzottak el ünnepi gondolatok Varju
Gábor plébánoshelyettes, Rác Dénes
evangélikus, és Németh Tamás református lelkész közremûködésével.
Az ökumenikus igehirdetést követõen
Söptei Józsefné alpolgármester, és a
három egyház képviselõje meggyújtották az öröm rózsaszín gyertyáját a város adventi koszorúján.
Az ünnepi mûsorösszeállításban elsõként
az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei szerepeltek „Karácsonyi dalok”-kal.
A program további részében a Celldömölki Városi Általános Iskola negyedik évfolyamos diákjainak „Adventi
készülõdés” címû bemutatóját tekinthették meg a térre kilátogatók. Az ECVE
tagjai ezúttal is forralt bort, teát, pogácsát és süteményt kínáltak a kis faházaknál, a gyertyagyújtások alkalmával
összegyûlt adományok idén is nemes
célt szolgálnak: a hátrányos helyzetû diákok továbbtanulásához járulnak hozzá.
»REINER ANITA

Horváth József köszöntése 90. születésnapján
90. születésnapja alkalmából köszöntötte Horváth Józsefet Celldömölk Város
Önkormányzata nevében Farkas Gábor
jegyzõ. Az önkormányzati hivatal vezetõje az ünnepeltnek látogatása alkalmából átadta a város képviseletében az
emléklapot a miniszterelnök aláírásával.
Józsi bácsi 1929. november 10-én született Merseváton. Édesapját korán elveszítette, édesanyja négy gyermekkel
maradt egyedül. Az elemi iskola elvégzése után lakatosmesternél inaskodott,
majd a vasútnál helyezkedett el moz-
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donylakatosként. A katonaság után,
1955-ben vizsgázott gõzmozdonyve-

zetõként, 1973-ban dízelmozdonyvezetõ képesítést szerzett. Nyugdíjazásáig a vasútnál dolgozott. Nagy szeretettel mesélt nekünk családjáról. Feleségérõl, akivel 1957-ben házasodtak
össze és ma is együtt élnek, valamint
két gyermekérõl, négy unokájáról. A
köszöntés apropóján elmondta: „Úgy
gondoltam, ha 70 évig élek, igen jó
lesz, és még 20 évet kaptam. Erre nem
gondoltam, hogy ennyi idõt itt leszek.”
Ezúton is kívánunk neki még nagyon
sok boldog születésnapot erõben,
egészségben. Isten éltesse sokáig! »PG
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Ismét megnyílt a korcsolyapálya a város szívében
Idén januárban nagy sikert aratott a
Szentháromság téren felállított 4 évszakos korcsolyapálya. A jubileumi esztendõ zárásaként december 6. és január 12. között ismét korcsolyázhatunk a
város közepén.
Mikulás napján már a hivatalos megnyitó elõtt pár perccel birtokba vették
az elsõ lelkes csúszkálni vágyók a városközpontban felállított közel 290 m2es korcsolyapályát. Fehér László polgármester megnyitó beszédében elmondta, hogy a pénteki naptól kezdve egészen január 12-ig lesz látogatható a
pálya, délelõtt az óvodák és iskolák
szervezetten, délután és esténként pedig a város lakossága veheti azt igénybe. A téli szünetben minden nap nyitva
lesz a pálya, Karácsonykor és Szilveszter napján is. December 24-én délelõtt
9 és 12 óra között, 25-én és 26-án 15
és 19 óra között, december 31-én pedig 15 és 24 óra között csúszkálhatunk,

akár korcsolyával a lábunkon búcsúztathatjuk az óévet. A pálya ingyenesen
használható saját korcsolyával, emellett a pálya melletti üzletsoron korcsolyabérlésre is van lehetõség. A korábbi

idõszakhoz hasonlóan most is a Kráter
Önkéntes Tûzoltó és Polgárõr Egyesület
tagjai ügyelnek folyamatosan a pálya
biztonságára és annak állapotára.
»CSSZ

Nagy sikerû jótékonysági koncert karácsony elõtt
Az Együtt Celldömölk Városért Egyesület minden évben karácsony közeledtével megrendezi jótékonysági koncertjét, melynek bevételét mindig valamilyen nemes célra ajánlja fel. Több
ízben gyûjtött a mentõállomás számára, tavaly újraélesztõ készüléket vásárolt, mely központi helyen nyert elhelyezést, és bárki igénybe veheti, akinek
hirtelen szüksége van rá, ezúttal azonban hátrányos helyzetû fiatalok továbbtanulását támogatta. A december
14-én rendezett hangverseny szereplõje a Group’n’Swing zenekar volt,
mely fergeteges hangulatot teremtett
színpadon, nézõtéren egyaránt.
Kiemelkedõ zenei minõség, sodró
lendületû koreográfiák, felhõtlen jókedv és a közönségüket is magával
ragadó pozitív energia fémjelzi a
Group’n’Swing zenekar koncertjeit.
Ebben az élményben lehetett része
2019. december 14-én, szombaton az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület
koncertjén, mely teltházas közönség
elõtt zajlott. Mint minden koncertjükön,
így a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtárban is az együttes eddig
megjelent három, és most megjelent
negyedik nagylemezének (Swing amíg
élek; Botrány; Most légy férfi! Játszom

tovább) anyagán kívül a szvingkorszak
legnagyobb slágerei is felcsendültek.
Repertoárjukban minden korosztály
megtalálta kedvencét, legyen szó Ray
Charles, Michael Bublé, Nathalie Cole
vagy Louis Prima slágerérõl. Ez alkalommal természetesen elhangzottak a legismertebb karácsonyi slágerek, de saját
szerzemény is terítékre került.
Az est zárásaként Marics Sándorné, az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület elnöke, Fehér László polgármester és
Söptei Józsefné alpolgármester-asszony,

az Együtt Celldömölk Városért Egyesület
elnökségi tagjának köszönetnyilvánítása
hangzott el mind a fellépõ mûvészek,
mind a rendezvényen megjelentek felé.
Az egyesület vezetõsége a fesztiválok
ideje alatt gyûjtött, valamint a koncert
bevételébõl származó összegbõl vásárolt laptopot adta át Nagy Tündének és
Kõrösi Krisztiánnak, mely a két tanuló
továbbtanulását lesz hivatott segíteni.
Tünde szociálpedagógia, Krisztián
programtervezõ informatikus szakon
szeretné folytatni tanulmányait.
»LA
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2019. január 6-tól a hulladékszállítás az alábbiak
szerint változik:
– A kommunális hulladék gyûjtését hetente végezzük.
– A bio hulladékgyûjtõ edénybe növé-

» ÉRTESÍTÉS

nyi hulladék (Zöldség, gyümölcs, fû,
faág, lomb, levél, virág) helyezhetõ,
melyet kéthetente szállítunk el.
Az utcák szerinti kommunális gyûjtési
napokat a mellékelt térkép tartalmazza. A bio és szelektív hulladék gyûjtését körzet számhoz igazodva jelöltük.
Ügyfélszolgálati iroda címe Sárvár
Szatmár utca 45.

Személyes ügyfélfogadás kedd 10–17
óra, csütörtök 8–14 óra.
Telefonos elérhetõség 95/200-240,
hétfõ, szerda, csütörtök 8–14 óra, kedd
10–17 óra.
E-mail ugyfelszolgalat@stkh.hu és
stkh@stkh.hu
Együttmûködésüket köszönjük
»AZ STKH CSAPATA
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Impressziók a magyar tengerrõl
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság meghívására kötetbemutató elõadást tartott dr. Kovács
Emõke történész. A „Balatoni impressziók” címû új könyvének bemutatójára
november 20-án került sor.

Dr. Kovács Emõke a Balaton mellett
nõtt fel, innen datálódik a tó iránti fanatikus rajongása, ami aztán egyetemista korában csúcsosodott ki, amikor
az ELTE-BTK történelem szakát végezve, elkezdett a magyar tenger kultúrtörténeti kutatásával foglalkozni. Ez
egy idõ után a szenvedélyévé is vált.
Ennek tükrében már több kötete is
megjelent a Balatonról. Az elsõ, „A 19.
századi Balaton világa” a tó történetét
dolgozza fel, betekintést nyújtva a 19.
század tágabb történetébe is, olyan
neves személyiségeken keresztül is,
mint Széchenyi István, Kossuth Lajos,
Jókai Mór vagy Blaha Lujza. A második
kötet, „A régi idõk Balatonja” az elsõ
kötet bõvített kiadása, melyben a 19.
századi történet mellett sok érdekességet tár fel a Balaton 20. századi múltjából is. A „Régi Balaton” címen megje-

8

lent harmadik kötet pedig egy kibõvített utánnyomás, amire azért volt
szükség, mert mindig elfogytak a korábban megjelent kötetek. Mindez azt
a hitet erõsítette meg dr. Kovács Emõkében, hogy érdemes a Balatonnal továbbra is foglalkozni, így született meg
a legújabb, „Balatoni impressziók” címet viselõ mûve. Mint elõadásában
hangsúlyozta: a Balaton számára a történelmi kutatás tárgyát jelenti, emellett nagyon erõsen elkötelezett a balatoni értékek védelme, a történelmi ér-

tékek megtartása, valamint a hagyományok õrzése tekintetében. Ez a kötet is ennek jegyében készült, és ez a
legfontosabb üzenete.
A most bemutatott, „Balatoni impreszsziók” Sorsok, helyek, történetek alcímet viselõ kötetben a Balatonhoz valamilyen módon kötõdõ közéleti személyiségek, mûvészek, irodalmárok is bekerültek, de olyan 19–20. századi históriákat is feldolgoz a történész, melyek
eddig kevésbé kerültek fókuszba. A
könyv nem egy összefüggõ kötet, hanem kisebb írások láncolata. Történelmi impressziók egy-egy idõszakot,
eseményt, vagy éppen egy-egy személyt megörökítve.
A különleges balatoni körutazás során,
melyet Kovács Emõke történésszel
megtehettek az érdeklõdõk, a magyar
tengerhez köthetõ emblematikus személyek: Krúdy Gyula, Kisfaludy Károly,
Karinthy Frigyes említése mellett a
képzõmûvészet jeles képviselõi is helyet kaptak a kötetben, így az elõadásban is. A teljesség igénye nélkül Egry
József, mint a Balaton festõje, Udvardy
Erzsébet, mint a Balaton festõnõje, Borsos Miklós, mint a Balaton szobrásza,
vagy akár a kötet egyetlen ma is élõ
szereplõje: Varga Imre szobrászmûvész.
»REINER ANITA

Új Kemenesalja » 2019. 12. 20.

Anyakönyvi hírek
Celldömölk Születés: Ölbei Csaba és Somogyi Viktória
leánya: Janka, Bakonyi Richárd és Horváth Nikoletta fia:
Kevin Nikolasz, Szalai Gábor és Vitai Georgina leánya: Lili.
Halálozás: Sebestyén László, Biczó Ferencné sz. Kovács
Irma, Kráyzell Gyula Elemérné sz. Hegyi Gizella, Huszár
György László, Bartos Lajos, Koronczai Zoltánné sz. Nagy
Ibolya, Karvalics Imre, Rózsa Sándorné sz. Gazdag Mária,
Nyéki Tamásné sz. Sebestyén Angyalka, Bödör Imréné sz.
Bella Erzsébet Katalin, Boznánszky Ferencné sz. Kós Mária
Julianna, Mógor Zoltánné sz. Kiss Mária, Vida Miklósné sz.
Szélesi Éva, Dénes György, Dankovics Józsefné sz. Kolonics Magdolna, Szomorkovits István, Májer Józsefné sz.
Ágoston Sarolta. Mesteri Halálozás: Tóth Ferenc. Nagysimonyi Halálozás: Somogyi Sándor. Ostffyasszonyfa Halálozás: Márton Józsefné sz. Szabó Rozália.

Ünnepi nyitvatartás
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
2019. december 24–2020. január 1-ig zárva tart.
December 27-én és december 28-án A KMKK Art
Mozi a vetítési rend szerint üzemel.
A könyvtár idei utolsó nyitva tartási napja: 2019.
december 21. (szombat), majd 2020. január 2-tõl
(csütörtöktõl) a szokásos rend szerint üzemel.

» VEGYES

Akác, tölgy, cser tûzifa eladó
Méterfa (1 m x 1 m x 1,75 m):

6 m3 170.000 Ft
Házhoz szállítva!
MTZ traktorral.
Ágfa (1 m x 1 m x 1,75 m):

6 m3 100.000 Ft
Házhoz szállítva!
MTZ traktorral
Kiszállítás: 4 m3-tõl

Érdeklõdni: 30/665 2215
vagy 70/317 4140
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„Pietra Dura” avagy „Kõhatások” karácsonykor a Móritz Galérián
A karácsonyi ünnepekre készülõdve
különleges tárlattal várja látogatóit a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. A képzõ- és iparmûvészeti
alkotások bemutatása után a díszítõmûvészet egyik különleges ágával ismerkedhet meg a kiállításokra járó kemenesaljai közönség. 2019. december
13-án 17 órakor nyílt meg Kázár
Józsefné üvegképfestõ „Kõhatások”
címû kiállítása a Móritz Galérián.
Nem véletlen az elnevezés, hiszen a kiállításon szereplõ alkotások nagy részének ihletõje egy különleges iparmûvészeti technika, amelyet „pietra dura”nak (kemény kövek) neveznek, melynek gyökerei Dél-Ázsiába és a 16. századi Rómába és Firenzébe nyúlnak vissza.
Egy különleges intarziatechnika, mellyel
kivágott és felszeletelt, rendkívül finomra csiszolt köveket illesztenek szintén kõ
alapba, és ezek segítségével festmény
hatású képeket hoznak létre.
A szentgotthárdi mûvész továbbgondolta a technikát és a pietra dura–t mint látványt átültette síküvegre. Ezáltal kõhatású üvegképeket hozott létre. Más festészeti eljárásoktól eltérõen az üvegfestéssel készült mû a rajta áthaladó fényt
színezi meg, világító színei erõteljesebb
hatást gyakorolnak a szemre, a színes
üveglapok átengedik és megszínezik a
fényt, így a belsõ tereket különleges
módon világítják be. Az üvegfestmények színei folyton rezegnek, változnak,

ragyognak aszerint, ahogy a fénysugarak hatásai változnak.
A képi ábrázolás síküvegen a 21. századi
belsõépítészetben is virágkorát éli, hiszen a mû értékét egyrészt a technikai
bravúr adja, másrészt a mûvészi elképzelés határozza meg. Luxus dekorációk
közé tartozik, melyek a modern belterekben éppúgy életre kelnek, mint a gótikus katedrálisokban, vagy a szecesszió
historizáló palotáiban. Felveszi mindazok
figyelmét, akik az eleganciát választják.

Lehet absztrakt vagy klasszikus, teljes
összhangot kíván, szervesen kell, hogy
illeszkedjen rendeltetési helyének környezetébe.
A Móritz Galérián látható alkotások mûvészettörténeti elemeket, a népi díszítõmûvészet szakrális jelentéseit dolgoz-

za fel. Visszaköszön a pompeji vörös falakról a szecesszió ornamentális motívumvilága, valamint a bécsi építész
Hundertwasser organikus építészethez
tartozó alkotásai is, üvegfestményekbe
ágyazva. „A vonalnak, formának és színnek az üveg anyagában elgondolt, átszellemült megérzékítése hozhat létre
csak jó üvegfestményt” – vallotta Róth
Miksa világhírû magyar üvegfestõ és
mozaikmûvész.
A kiállításon szereplõ alkotások nagy
része megvásárolható. A tárlat megtekinthetõ 2020. január 10-ig. Minden
kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
«NÉMETH KATALIN
DÍSZÍTÕ FESTÕ ÉS RESTAURÁTOR KMKK

Népdaléneklési verseny Ádám Jenõ emlékére
A hagyományoknak megfelelõen idén
is megrendezte népdaléneklési versenyét az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola. Az intézmény névadójának tiszteletére szervezett megmérettetés december 13-án zajlott.
A celldömölki zeneiskola névadója,
Ádám Jenõ zeneszerzõ, kóruskarnagy,
zenepedagógus és népdalgyûjtõ 1896.
december 12-én született. Az õ tiszteletére, és emlékének adózva rendezi
meg több éves múltra visszatekintõ
népdaléneklési versenyét a zeneiskola.
A rendezvény célja évrõl-évre ugyanaz:
ráirányítani a figyelmet a sokszor méltatlanul hátrányban levõ népzeneoktatásra, népszerûsíteni a magyar népi
kultúra ezen ágát, bemutatni eredmé-
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nyeit. További rendeltetése, hogy szorgalmazza a népi hagyományokkal való
törõdést, közösséget formáljon.
A megmérettetés kezdetén Bejczi Károly igazgató köszöntötte a résztvevõket, akik Horvátzsidányból, Sárvárról,
Répcelakról, Bükrõl, Vonyarcvashegyrõl, Szelestérõl érkeztek. Celldömölkrõl
pedig a szervezõ zeneiskola, valamint
a Berzsenyi Dániel Gimnázium képviseltette magát.
A megnyitó után Tanai Erzsébet népdalénekes, a Népmûvészet Ifjú Mestere, a
Vasi Népdalstúdió vezetõje, a zsûri elnöke Ádám Jenõ életútját és munkásságát
ismertette, kiemelve, hogy fáradhatatlan, és minden ízében hiteles zenepedagógus volt, akinek zenei népmûvelõ
munkája felbecsülhetetlen értékû. A

magyar népzene nagyköveteként a zenei mûveltség terjesztõvé vált, aki
kulcsszerepet játszott a „Kodály-módszer” kidolgozásában és gyakorlatba ültetésében. Maga Kodály Zoltán is
elismerõen nyilatkozott róla: „szerencsésen egyesíti magában a legmagasabb zenei képzettséget a népiskolai
gyakorlat közvetlen tapasztalataival”.
A versenyre a kisiskolástól a középiskolás korosztályig várták a jelentkezõket,
akik csoportban, vagy egyénileg indulhattak a megmérettetésen. A szereplõknek egy elõre összeállított népdalcsokorral kellett zsûri elé állni. Az eredményhirdetésen egy kiemelt aranyminõsítés, kilenc arany, négy ezüst, és
négy bronzminõsítés került kiosztásra.
»REINER ANITA
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» RENDEZVÉNY
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Spanyolországban jártak a diákok

A CBG DIÁKJAI A SPANYOLORSZÁGI PARTNERINTÉZMÉNYBEN

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium 3. projekttalálkozóján vett részt
az Old roots new stories címû projekt
keretében. A gimnázium tanulói né-

met, olasz és spanyol társaikkal dolgoztak együtt angol nyelven Spanyolországban, a badalonai Garbi Pere
Verges iskolában.

Születésnapi party pizsamában
A 2019-2020-as gyermekszínházi és ifjúsági bérlet után a felnõtt színházi
évad is elstartolt a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtárban. Ennek
elsõ elõadására november 23-án várta
a színházbarátokat az intézmény egy
Camoletti darabbal.
A Pesti Mûvész Színház repertoárjában
elõkelõ helyet foglalnak el a vígjátékok, bohózatok, melyek közül néhány
nem nélkülözi a pikáns vonásokat sem.
Elõszeretettel viszik színre Marc Camoletti darabjait, ezek közül az egyik a
„Boldog születésnapot! avagy Hatan
pizsamában” címû vígjáték két felvonásban. Ezen darab Camoletti egyik
legjobb mûve, mely a klasszikus francia bohózat alapelvei szerint íródott:
pontosan mûködõ félreértésekkel, szerepcserékkel, fergeteges helyzetekkel,
miközben társadalmi rajzolat is felismerhetõ egy bizonyos réteg és korosztály pikáns hálószobatitkain át.
Születésnapi partit rendez egy házaspár, Bernard és Jacqueline, de mindketten szeretnék, ha azon a szeretõjük
is jelen lehetne. Ennek érdekében mindent megtesznek, de a cselekményszálak felettébb összekuszálódnak. A férj
legjobb barátja a feleség titkos szeretõje, de természetesen a férjnek is van
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egy titkos szeretõje. A ház ura úgy állítja be feleségének a dolgot, mintha a
kettejük szeretõi alkotnának egy párt.
De mivel a feleség szeretõje még sosem látta a férj szeretõjét, összetéveszti a szobalánnyal. Aztán, hogy még
tovább bonyolódjon az amúgy sem
egyszerû helyzet, beállít a szobalány
férje is. Ennek megfelelõen aztán, a-

Nyolc tanuló képviselte a Celldömölki
Berzsenyi Dániel Gimnáziumot a 11.B
osztályból: Gaál Fruzsina, Giczi Szandra,
Györe Ábel, Hollósy Balázs, Kovács
Adél, Horváth Tamás, Lendvai Lili és
Molnár Orsolya; Obráz István tanár úr
és Dr. Lennerné Dr. Patkó Ildikó
tanárnõk kíséretében. A résztvevõk a
közös európai gyökerek feltárásán és
bemutatásán dolgoztak nemzetközi
csoportokban: a nemzeti identitást és
az egyes népekrõl kialakított sztereotípiákat vizsgálták. A kirándulások során
megtekintették a közös európai értéket és a világörökég részét képezõ
Sagrada Familiát Barcelonában és
Montserrat kolostorát.
A munka során fontos ismereteket szereztek, együttmûködési képességük és
angol nyelvismeretük fejlõdött. A közösségi programok alkalmával sok élményben volt részük.
»DR. LENNERNÉ DR. PATKÓ ILDIKÓ
A PROJEKT KOORDINÁTORA
CBG

hogy a nagykönyvben meg van írva,
jönnek a félreértések, helyzetkomikumok, szerepcserék, a végeredmény
pedig egy felhõtlen kikapcsolódást, és
szórakozást nyújtó este a teltházas közönség soraiban ülõk számára.
A legközelebbi felnõtt bérletes elõadásra január 25-én kerül sor, amikor
egy újabb vígjátékot, „A miniszter félrelép” címû darabot tekinthetik meg az
érdeklõdõk a Bánfalvy Stúdió szereplésével.
»REINER ANITA
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» OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

kumba járhattak a tanulók. Ennek megvalósítása fokozatosan történt, a régi iskolatípusok megszüntetésével. 1945ben megszûnt az elemi iskola 5. osztálya, a polgári iskola és régi típusú
gimnázium 1. osztálya. (Van ahol mindez egy évvel késõbb történt.) Helyettük
lett az általános iskola 5. osztálya. Ezt
folytatták évenkénti változtatással.
1948-ban végzett a polgári iskolák és a

két oka lehet: az egyik, hogy nem volt
lehetõség, vagy nem gondoltak a továbbtanulásra; a másik pedig, hogy
1945 végén, 1946-ban a város vezetõi
elhatározták, hogy gimnáziumot létesítenek és így lett továbbtanulási lehetõség. 1946 õszén megalakult a gimnázium és 1947. január 31-én elkezdõdött a tanítás.”
A fiú osztály összetétele nem volt szokásos, hiszen sokan csatlakoztak az
idõsebbek közül. Az osztály létszáma a
8. osztályban 38 volt, a legfiatalabbak

gimnáziumok 4. osztálya utoljára. Az
1949–1950-ös tanévben már csak általános iskola 8. osztálya volt.
1948-ban államosították az állami iskolákat. A következõ tanévben nagy változások voltak, például Celldömölkön
két 8. osztály (lányok és fiúk) és
Alsóságon egy 8. osztály lett. Megváltoztatták az osztályzást is, addig a legjobb jegy 1-es volt az ötfokozatú skálán, utána 7-es fokozatúvá változtatták, 7-es volt a legjobb jegy. Nevezetesen kitûnõ, jeles, jó, közepes, elégséges, gyenge, elégtelen elnevezésekkel. Két évvel késõbb, 1950-tõl a mai
rendszer lett.
1949-ben (70 évvel ezelõtt) végzett az
elsõ 8. osztály. Érdekes az, hogy az
osztálylétszám fokozatosan nõtt. Ennek

1935-ben, a legidõsebbek 1931-ben
születtek. Végzéskor elhatározták, hogy
ötévenként találkoznak, ezt egy-két alkalom kivételével be is tartották. „Sajnos a két szervezõ közül az egyik meghalt, a másik eltûnt. Megegyeztünk abban, hogy megszervezzük a 70. osztálytalálkozót. Sajnos kiderült, hogy mindössze nyolcan élünk, ebbõl hárman
egészségügyi okok miatt nem tudtak eljönni a találkozóra. A megjelentek öszszetétele hasonló volt az osztály összetételéhez. Éspedig: egy-egy fõ 1932,
1933 és 1934-es születésû, ketten pedig 1935-ben születettek.” Bár kevesen
tudtak részt venni a szeptember 28-i találkozón, örömmel idézték fel a régi
emlékeket.
»ÚK

Hetvenéves osztálytalálkozó
Szeptember utolsó hétvégéjén találkoztak a fiúiskolában 1949-ben végzettek, az elsõ általános iskolai nyolcadik
osztályból kimaradt diákok hetvenéves
osztálytalálkozójukat tartották.
Az osztály tagja volt dr. Horváth Jenõ, a
matematika tudományok doktora, professzor, aki lapunknak felvázolta, hogyan változott meg akkoriban az iskolarendszer. „1945 elõtt 6 osztályos elemi
népiskola volt. Ez mindenki számára
kötelezõ volt. A 4. osztály után vagy
késõbb a tanulók elmehettek a 4 osztályos polgáriba (a celldömölki járásban
három ilyen iskola volt, kettõ Celldömölkön, egy Jánosházán), vagy elmehettek nyolc osztályos gimnáziumba
(Vas megyében három volt, kettõ Szombathelyen, egy Kõszegen). A polgári iskola elvégzése után járhattak a gimnázium 4. osztályába. (Celldömölkrõl általában Pápára jártak gimnáziumba.
1945-ben törvénybe iktatták a kötelezõ
nyolcosztályos általános iskolát. A nyolc
osztály elvégzése után négyosztályos
gimnáziumba vagy ötosztályos techni-

Hála és köszönet
A Vas Megyei Mozgássérültek
Celldömölki Helyi Csoportjának
vezetõsége és a csoport tagjai
hálájukat és köszönetüket fejezik
ki Somogyi Margit pápoci tagtársuknak a 2019. október 21-én
megjelent, „Valami nagyon szépet Istenért” címû könyv megírásáért.
Kérünk, hogy napi imáiddal továbbra is segíts bennünket a
mindennapi problémák bölcs
megoldásaiban, neked pedig
minden jót kívánunk, és még
több ilyen könyv megírásához
kérjük a Kiscelli Szûzanya segítségét!
»HOLPERT JENÕNÉ
CSOPORTTITKÁR
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Fa-Gyula
Fatelep

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

TÛZIFÁT A
FA-GYULA
FATELEPRÕL!
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ

AKÁC KUGLI
KÕRIS KUGLI
BÜKK KUGLI
CSER KUGLI
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
EUTR: AA5821433

LUCFENYÕ TETÕFA,
LÉC, DESZKA,
GERENDA
KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

