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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!
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Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!
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Kresznerics Ferenc-díjak átadása a magyar kultúra napján
Idén tizenkettedik alkalommal került
sor a Kresznerics Ferenc-díj átadására
január 20-án, a Kemenesaljai Mûve lõ -
dési Központ és Könyvtár galériáján. A
díjat 2008-ban a Celldö mölki Önkor -
mányzat alapította a nyelvészet, a ma-
gyar kultúra, az egyházi élet és a tudo-
mány területén eredményesen alkotók
számára. Idén Pálné Horváth Mária és
Nagy Gábor vehette át a kitüntetést, hi-
vatásuk iránti elkötelezettségük, szak-
mabeli képzettségük elismerésekép-
pen, a kultúra nemes mûvelõiként.

Fehér László polgármester köszöntõ -
jében kiemelte, hogy Celldömölkön a
kulturális élet jelentõs, sokrétû, mivel a
térségben számos civil szervezet, egye -
sület és kulturális intézmény található.
A díjátadónak is helyet adó Ke me -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár számos kulturális rendezvény szer -
ve zõje, ezzel is kiszolgálva a kultúra
iránt elkötelezõdött helyi és környékbe-
li lakókat. A városvezetõ megköszönte
az intézmény igazgatójának, hogy vál-
tozatos, a kultúra széles palettáját fel-
sorakoztató, gyakran tömegeket vonzó
rendezvényeket szerveznek, és még in-
kább így volt ez a tavalyi évben, amikor
Celldömölk a várossá avatásának 40
éves jubileumát ünnepelte. 
A 2020-as Kresznerics Ferenc díjakat át-
adta Fehér László polgármester, Söp tei
Józsefné alpolgármester, valamint
Farkas Gábor jegyzõ. Az Ön kormányzat
döntése szerint Kresz ne rics-díjat vehe-
tett át Pálné Horváth Mária, Celldömölk
kulturális életében végzett tevékenysé-
géért, kitartó munkájáért, a Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv -
tár infokulturális központtá való alakítá-
sáért; a mûvelõdési központ igazgatója-
ként a házban mû ködõ civil szerveze-
tek, szakkörök tanácsadója, egyéb fog-
lalkozások szer ve zõje. 
Az idei évben Kresznerics-díjat vehetett
át több évtizedes lelkiismeretesen vég-
zett munkájáért Nagy Gábor, a Soltis
Színház igazgatója. A Kresznerics Ferenc
Könyvtári Kul túráért Alapítvány minden
évben meghirdeti ösztöndíj pályázatát
hátrányos helyzetû, tehetséges, bár-
mely kemenesaljai általános iskolába
járó 3.–8. osztályos tanulók számára.
A 2017-ben létrejött Kresznerics Te het -
ség Támogató Alap pályázati ered-
ményhirdetésére minden évben a ma-
gyar kultúra napja jegyében, a Kresz -
nerics Ferenc-díj átadása után kerül sor.
Dr. Koltai Jenõ, nyugalmazott esperes
plébános összefoglalta a Kura tórium
döntésével kapcsolatos tudnivalókat.

2020-ban a következõ tanulók része-
sültek támogatásban: Bognár Ivett
Anna, a Celldömölki Városi Általános
Iskola Alsósági Tagiskolájának Izsákfán
élõ 8. osztályos tanulója; Horváth Re -
beka Veronika, az Ostffyasszonyfai
Petõfi Sándor Általános Iskola Csöngén

élõ 5. osztályos diákja; Molnár Dániel
Noel, a Celldömölki Városi Általános
Iskola Alsósági Tagiskolájának 5. osztá-
lyos tanulója; Nagy Ramóna Adél, a
Celldömölki Városi Általános Iskola 8.
osztályos tanulója; Tomasits Márk, a
Celldömölki Városi Általános Iskola 6.
osztályos tanulója; Zakár Alexandra, a

Celldömölki Városi Általános Iskola 8.
osztályos tanulója.
Esztergályos Jenõ, a Kresznerics Ferenc
Tehetségtámogató Alap alapítója elsõ -
sorban az ösztöndíjban részesült tanu-
lókhoz szólt, akiket további szorgalom-
ra biztatott. Köszönetét nyilvánította a

szülõknek, a gyerekek tanárainak, akik
nyugodt légkört biztosítottak a diákok-
nak, hogy céljaikat elérhessék.
Az ünnepség programjának második
részében Joós Tamás és Hegyi Norbert
Cseh Tamás emlékének adóztak Átlát -
szó víz legyen címû mûsorukkal. 

»BOLLA JÚLIA

Pálné Horváth Mária évtizedek óta
tevékeny részt vállal Celldömölk
kul turális életében: a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
igazgatójaként számtalan esemény,
rendezvény lebonyolítása fûzõdik a
nevéhez. Munkája iránt igazán elkö-
telezett, és lelkiismeretesen alakítja
a város kulturális életét. Számos
hagyományteremtõ rendezvény,
fesz tivál, pályázat lebonyolítójaként
precizitás, kiváló problémamegoldó
készség jellemzi. Jelentõs szerepet
játszik a térség kulturális identitás-
tudatának megõrzésében. Már 1985
óta támogatta a Kresznerics Ferenc -
cel, illetve szellemi hagyatékával
való kutatótevékenységet, azt, hogy
mit is jelent számunkra, celldömöl-
kiek számára a volt alsósági plébá-
nos neve. Így még inkább megtisz-
telve érzi magát azért, hogy a

Kresznerics nevét viselõ díj tulajdo-
nosa lehet.

*

Nagy Gábor a Soltis Lajos Színház
igazgatója és egykori alapítója, aki
szintén évtizedek óta jelentõs
résztvevõje a város kulturális élet-
ének. Idén õ is Kresznerics-díjazott
lett, hiszen a színházi élet alakításá-
ban részt vállalva segíti elõ a közös-
ségi élet fejlõdését Celldömölkön.
Vezetésével a Soltis Színház egyedü-
lálló egységgé nõtte ki magát, nö-
vendékei a határokon túlra is vitték
városunk hírét. Rendkívül nagy meg-
tiszteltetésnek élte meg és büszke-
séggel töltötte el az, hogy õ is része-
sülhetett ebben az elismerésben, hi-
szen elmondása szerint sosem gon-
dolta volna, hogy õ is gyarapíthatja
majd a díjazottak listáját.

Kresznerics Ferenc-díjat kaptak
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A dr. Kiss Gyula Baráti Kör díjkiosztója Celldömölkön
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
idén 26. alkalommal adományozott a
Közösségi Kultúráért kitüntetéseket a
dr. Kiss Gyula Baráti Kör. Idén erre az
eseményre január 18-án, szombaton
került sor a celldömölki kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár
Móritz Sándor galériáján.

A baráti kör képviseletében Horváth
György köszöntötte a megjelenteket,
majd az 1991-ben alakult baráti
körrõl beszélt: – A kultúra közügy.
Egyetlen olyan kincs, ami nem fogy,
hanem gyarapszik, minél többen ré-
szesülünk belõle. Ma, a virtuális kö-
zösségek korában is egyesületünk
felvállalta, hogy számon tartja Vas
megye kulturális értékeit – mondta.
Fehér László, Celldömölk polgármeste-
re gondos házigazdaként bemutatta a
város gazdag kulturális életét az art
mozitól a könyvtáron, színházi rendez-

vényeken, klubfoglalkozásokon át a
Soltis Színházig. Ahhoz, hogy a mûve -
lõdési élet olajozottan tudjon
mûködni, Cell dö mölk Város Önkor -

mány zata 70 millió forinttal egészíti ki
az állami normatívát – hangzott el a

rendezvényen. Ezután az Erdõs Virág
megzenésített verse ihlette Ezt is elvi-
szem magammal celldömölki verziója
következett Sipos László és Horváth

Nóra elõadá sában. A Közösségi Ku -
ltúráért Díjat az idén tizenegyen kap-
ták meg. Horváth György és Kiss Virág,
dr. Kiss Gyula lánya adta át az elisme-
réseket, Fehér László polgármester
minden kitüntetett számára Cell -
dömölk 40 képeskönyvvel kedveske-
dett, mely tavaly, a város 40 éves ju-
bileumára jelent meg. Közös ségi
Kultú ráért Díjat vehetett át Kele men
László, az alsóõri Magyar Média és
Információs Központ vezetõje, Már kus
Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hit -
község elnöke, Vincze Csaba, a West -
side TSE alapítója, edzõje és koreográ-
fusa, Buzás Etelka szergényi helytörté-
nész, nyugalmazott pedagógus. Ezután
két celldömölki kitüntetett követke-
zett: Tulok Gabriella, az önkormányzat
oktatási és kulturális referense, vala-
mint Németh Tibor könyvtárvezetõ, a
Ma gyar Életrajzi Kalauz nemzeti digitá-
lis névkataszter megalkotója. Díjat ve-
hetett át továbbá Molnárné Hosszu
Klau dia, az oszkói közösségi színtér
közmû velõdési szakembere, Polák
Norbert kõszegi ostromharcos–nemes-
csói önkéntes tûzoltó, a Vaskeresztesi
Hagyo mány õr zõk csoportja, Rajner
Ágo ta szín játszó-rendezõ, a pinka-
mindszenti IKSZT vezetõje, Szabó Jó -
zsef, Répcelak polgármestere, vala-
mint Soós László, a körmendi Béri
Balogh Ádám Tánc együt tes néptánc-
oktató asszisztense.
A mûsorban rendhagyó zeneszámmal
mûködtek közre az Ádám Jenõ Zene -
iskola tanárai. 

»LA

A magyar kultúra napjához kötõ -
dõen a dr. Kiss Gyula Baráti Kör
minden évben átadja a Közösségi
Kultúráért Díjat az arra érdemes Vas
megyeieknek. Idén 26. alkalommal
tartottak díjátadót, melynek Celldö -
mölk volt a házigazdája. Váro sunk
igazán büszke lehet, hiszen két cell-
dömölki, Tulok Gabriella és Né meth
Tibor is szerepelt az elismerésben
részesülõk listáján. 

Tulok Gabriella a Gáyer Gyula Álta -
lános Iskolában kezdte meg tanári
pályafutását. Ugyanakkor többek
közt az Új Kemenesalja, illetve a
Celldömölki Városi Televízió munka-
társa is volt. 2007-tõl pedig a köz-
igazgatásban látja el feladatait,
mely nek meghatározó része a pol-
gármesteri hivatal rendezvényeinek
megálmodása, illetve lebonyolítása.
A civil életben is jelentõs és elköte-
lezett részt vállal, oszlopos tagja a
Cselekvõ Összefogással Celldömöl -
kért Egyesületnek. Óriási megtisztel-
tetésnek tartja ezt a kitüntetést. Ki -
emelte, hogy gyümölcsözõ munká-
jának nagyon fontos része az is,

hogy olyan emberekkel dolgozha-
tott együtt mindig is, akik tökéletes
partnerek voltak a feladatokban.

*

Németh Tibor a városi könyvtár
vezetõje, itt látja el feladatait 1982-
tõl, immáron 38 éve. Munkája iránt
igazán elkötelezett, szabadidejében
is foglalkoztatják a szakmája kér-
désköreibe tartozó kutatások.
Helytörténeti tanulmányokat publi-
kál, illetve az õ nevéhez köthetõ a
könyvtár honlapján egyre csak bõ -
vü lõ Kemenesaljai Életrajzi Lexikon
is. Elkötelezett híve annak, hogy a
hátrányos helyzetben lévõ gyereke-
ket is felkarolja. A díj átvétele után
a következõképp fogalmazott: „Az,
hogy itt és most kaphattam meg
ezt az elismerést, óriási megtisztel-
tetés számomra.” Az „itt” azért je -
len tõs számára, mert pár méterre a
munkahelyétõl, a könyvtártól ve-
hette át a díjat, a „most” pedig a
Trianon-centenárium miatt, hiszen
munkája során ezzel a kérdéskörrel
is rengeteget foglalkozik.

»NOVÁK FANNI

Celldömölki kitüntetettek



A Kresznerics Ferenc halálának 188. év-
fordulója elõtti napon, 2020. január 17-
én került sor az immár hagyományos-
nak tekinthetõ megemlékezésre a tudós
nyelvész alsósági temetõ bejáratánál
található síremlékénél. A szokásoknak
megfelelõen Celldömölk Önkor mány -
zata, az alsósági részönkormányzat, az
alsósági katolikus egyházközség, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Köz pont és
Könyvtár illetve a Kresznerics Ferenc
Könyvtár képviselõi, valamint a Kresz -
nerics-díjasok népes társasága tisztelte
meg az ünnepséget részvételével.

Jelképesnek tekinthetõ, hogy alig pár
nap választja el e közösségi fõhajtást a
magyar kultúra napjától, így természe-
tes módon a Himnusz közös éneklésé-
vel kezdõdött a program. Rendhagyó
módon ezúttal két szónoka is volt a
rendezvénynek: Kresznerics hatodik és
hetedik utódja egyaránt méltatta az
egykori polihisztor akadémikus idõtálló
tudományos teljesítményét. A tavaly
nyugalomba vonult Dr. Koltai Jenõ es-
peresplébános felvillantotta, hogy
Veszp rém megyébe kerülve is folytatja
kutatásait Kresznerics tágabb kapcso-
latrendszerének feltárására. Utódja,
Orsós Zoltán plébános – mintegy õrség -
vál tásként – hitet tett Kresznerics tisz-
teletre méltó életmûvének ápolása

mellett, amelyre minden alsósági
büszke lehet. A megemlékezés koszo-
rúinak elhelyezése után a „Szózat”
hangzott fel a Ság hegy lábánál talál-
ható temetõben. E ponton érdemes
megemlíteni, hogy Kresznerics Ferenc
„Ma gyar Szótár”-ának megjelenéséhez
kapcsolódva elõfizetési felhívás jelent
meg, amelynek 13 aláírója között talál-
juk Vörösmarty Mihályt is, aki a mû
elsõ kötetének kiadása után így fogal-
mazott a városi könyvtár névadójáról:
„…a’ ki ennyit ‘s késõ napjaiig illy fá-
radhatatlanúl tett, annak hazafiaitól
csak köszönetet lehet várnia, és hábo-

rítatlan nyugodalmat, mellyre életkora,
és érdemei méltók.” 
A program kötetlen baráti beszélgetés-
sel folytatódott az alsósági részönkor-
mányzat hivatali helyiségében, amely-
nek során számos javaslat fogalmazó-
dott meg a 2020-as év kulturális ese-
ményeivel kapcsolatosan. Különösen a
trianoni békediktátum centenáriumára
történõ felkészülés váltott ki élénk
visszhangot a legnagyobb e témájú
magyar emlékmû, a sághegyi Trianoni
Emlékkereszt tágabb köztudatba eme-
lésének igényével. 

»N. T.
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A síremléktõl az emlékkeresztig
Megemlékezés Kresznerics Ferenc halálának évfordulóján

Közös imádságok az ökumené jegyében
Az ökumenikus nemzetközi imahét a
keresztény egyházak világszerte közös
imahete, mely az idén január 20. és
25. között zajlott. A keresztények egy-
ségéért létrejövõ kezdeményezéshez
csatlakoznak minden évben a celldö-
mölki felekezetek is. 

Minden évben januárban szervezik
meg a világ keresztényei az ökumeni-
kus imahetet, a Krisztus-hívõk egysé-
géért. Az imahét anyagát idén a máltai
keresztény testvérek állították össze,
melynek központi igéje így hangzik:
„…nem mindennapi emberséget tanú-
sítottak irántunk…”
Málta keresztényei minden év február
10-én megünneplik a hajótörött Pál
apostol szigetre érkezését, a 2020-as
imahéten pedig a világ Krisztus-követõi
a máltai keresztényekkel együtt olvas-
sák ennek a hajótörésnek a történetét.
Pál és útitársai a hajó személyzetével

együtt Rómába tartottak a viharos ten-
geren. Az apostol még ebben a kritikus
helyzetben is missziós lehetõséget lá-
tott, nem esett pánikba, nem csüggedt
el, hanem tudta: Isten kezében van,
neki szolgál, benne bízik. Meg volt
gyõzõdve róla, hogy Istennek minden-
nel, ami történik, távlati tervei vannak. 
A Krisztus-hívõk egységéért végzett
ökumenikus imahét célja, hogy elmé-
lyítsék az elmélkedést az egységrõl és
az igazságról. Az ökumenikus mozga-
lom lelke az imádság, mellyel a
Szentlélek közelebb hozza egymáshoz
a történelmileg megosztott keresztény
egyházakat. Ennek jegyében az elmúlt
héten térségünkben is minden este
más-más templomban gyûltek össze a
hívek, és hallgatták meg a másik egy-
ház képviselõjének lélekemelõ gondo-
latait. Idén nem csupán a celldömölki
egyházközségek csatlakoztak az öku-
menikus imahéthez, hanem a kör nye -

zõ települések három temploma is
részt vett a programban. Így hétfõn a
tokorcsi evangélikus templomban hir-
detett igét Németh Zoltán celli katoli-
kus plébános, kedden a celli reformá-
tus templomban Varjú Gábor plébános
helyettes, szerdán a kemenesszent-
mártoni római katolikus templomban
Németh Tamás református lelkész.
Csü törtökön a dömölki evangélikus
templomban Varjú Gábor plébános he-
lyettes prédikációját hallhatták a hívek. 
Pénteken ismét vidéki templom adott
otthont az imádságos összejövetelnek,
ezúttal a kemenessömjéni katolikus
templomban tartottak istentiszteletet
Rác Dénesné evangélikus lelkész ige-
hirdetése mellett. Az ökumené jegyé -
ben egy héten át tartó misesorozat
szombaton a celldömölki katolikus
templomban zárult, ahol igét hirdetett
Rác Dénes evangélikus lelkész.

»REINER ANITA
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A Határtalanul program keretében
szep tember elején a Szent Benedek
Katolikus Általános Iskola 7. osztályos
tanulói Szlovéniába és Horvátországba
utaztak el, hogy megismerkedjenek a
határon túli magyarság kulturális, tör-
ténelmi és természeti értékeivel. 

Ezt megelõzõen rendhagyó órák kere-
tében készültek a kirándulásra, amely
alkalmakon megismerkedtek a meg-
látogatandó országok elhelyezkedé-
sével, lakosságával, a határon túli ki-
sebbség létével, történelmével.
Utazásunk elsõ napján megtekintet-
tük a szlovéniai Lendva várát, majd
Hadik István történetét hallhattuk egy
gyö nyörû kápolnában a szõlõhegyen.
Dél után sétát tettünk egy egzotikus
orchidea farmon, majd egy igazi
dzsungelben csodálhattuk meg a kü-
lönleges növényeket. 
Varasdon – mely 200 évig Horvát -
ország fõvárosa volt – felkerestük az
Erdõdyek várkastélyát, és tettünk egy
sétát a barokk belvárosban. II. Rákóczi
Ferenc édesanyjának nagybátyja volt
Zrínyi Miklós, aki egy zavaros hátterû
vadászbalesetben hunyt el, így meg-
tekintettük a helyszínen felállított
obeliszket is.
Csáktornyán, a Zrínyiek sasfészkében
is járhattunk. Váruk ma a Muraközi

Mú zeum otthona, bejáratánál „Zrínyi
Péter búcsúja” címû mûalkotás talál-
ható, mely II. Rákóczi Ferenc nagyszü-
leinek szomorú búcsúját örökíti meg.
A harmadik napon a Kvarner-öböl
magyar vonatkozású helyeit fedeztük
fel.  A monarchia csodálatos világa
elevenedik meg a horvát tengerpar-
ton. Fiume, vagy horvát nevén Rijeka,
különleges helyet foglal el a magyar
történelemben. Egy eltûnt világ emlé-
két hordozza: a magyar tengeri vilá -
gét, hiszen Fiume mellett Abbázia
volt a magyar üdülõhely a Kvarner-
öbölben. Lov ran ékszerdoboz óvárosá-
ban láttuk azt a villát, ahol Feszty
Árpád is elhunyt. 
Kihasználva a 30 fokos meleget és a
kellemes koraõszi langyos tengert, fe-
lejthetetlen strandolásban volt része a
gyerekeknek.
Sajnos villámgyorsan elérkezett az
utolsó napunk is. Hazafelé menet Zág -
rábban megcsodáltuk a Szent István
székesegyházat, amelyet még Szent
László királyunk alapított. 1919-es új-
ratemetése óta itt nyugszik II. Rákóczi
Ferenc nagyapja, Zrínyi Péter, vala-
mint nagyanyja testvére, Frangepán
Ferenc is, akiket a Wesselényi-össze-
esküvés miatt végeztek ki. 
Végül mozgalmas és szellemiekben
gazdag kirándulásunk utolsó állomá-

saként elsétáltunk a Szent Márk-térre,
ahol a horvát Szábor mellett látható a
Szent Márk templom, rajta a zsolnai
cserépbõl kirakott horvátországi és
zág rábi városi címer.
Páratlan szellemi és lelki útravaló volt
ez a kirándulás a gyerekek számára,
tudatosítva bennük, hogy a határon
túli magyarság hagyományait felele-
venítve és megismerve hazaszerete-
tüket is ápolták.
A programokat sikeresen megvalósí-
tottuk, a tervezett tevékenységekkel
együtt. A tanulók élményekkel gazda-
gon tértek haza utazásukról. A projekt
zárásaként a hetedik osztályosok, a
hatodik évfolyamos diákok számára
szervezett bemutató elõadáson me-
sélték el élményeiket, a kirándulás so-
rán készült fényképek segítségével.

Magyar történelmi és kulturális kincsek nyomában Horvátországban
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Nyolcadik alkalommal rendezte meg
hagyományos bálját a Celldömölki
Evangélikus Egyházközség. A farsangi
idõszak eseményére február elsõ nap-
ján került sor a Kemenesaljai Mûvelõ -
dési Központ és Könyvtárban.

Mint a rendezvény bevezetõjében el-
hangzott, a celli evangélikus egyház-
község bálja minden évben a vidám
együttlét és hálaadás jegyében zajlik.
A program elsõ részének nyitányaként
a 2019 évi „Fölszállott a páva” címû te-
hetségkutató közönségdíjasa, vagyis a
szombathelyi Reményik Sándor Evan -
gé likus Óvoda, Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncos
tanulóiból álló „Vasi Kislegényczéh”
tagjai mutatták be táncos mûsorukat
népi rigmusokkal fûszerezve. A táncos

felvezetés után Rác Dénes evangélikus
lelkész mondta el köszöntõjét, aki kie-

melte, hogy az evangélikus bál mindig
jó alkalom megállni egy kicsit a hét-
köznapok rohanásában, békés együtt-
létben beszélgetni, egymásra odafi-
gyelve együtt tölteni egy kis idõt.
Beszédében ezt alátámasztva, a 133.
zsoltárból idézett: „Ó, mily szép és mily
gyönyörûséges, ha a testvérek egyet -
értésben élnek!... Csak oda küld az Úr
áldást és életet mindenkor.” 

Miután az egyházi elöljáró megnyitotta
a nyolcadik celldömölki evangélikus
bált, a Reményik Sándor evangélikus
óvoda és iskola pedagógusainak meg-
lepetés mûsora következett, akik az
örökzöld „Macskák” címû musicalbõl
adtak elõ részleteket. A zenés-táncos
összeállítás után Szabó Áron énekes lé-
pett színpadra népszerû slágerekkel.
A báli mûsor utolsó programeleme a ha-
gyományoknak megfelelõen a nyitó tánc
volt, melyet ezúttal a Berzsenyi Dániel
Gimnázium végzõsei mutattak be.
A szórakoztató mûsorösszeállítás után
következett a rendezvény báli része. A
vacsora elõtt asztali áldást mondott
Rác Dénes lelkész, majd a báli vacsorát
követõen kezdetét vette a hajnalig tar-
tó tánc, melyhez a zenét a Party Zóna
Band szolgáltatta.              »REINER ANITA

Báloztak az evangélikusok
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A 2019-2020-as gyermekszínházi bér-
let harmadik eleme ezúttal nem szín-
házi elõadást tartogatott a gyerekkö-
zönség számára. A január 24-i progra-
mon a Kiskalász Zenekarnak tapsolhat-
tak a kicsik és nagyok. 

A Kiskalász Zenekar 2009-ben alakult.
Elsõ három CD-jükön Bartos Erika ver-
seit dolgozták fel, 2015 októberében
jelent meg a negyedik CD-jük, amin
már saját megzenésített verseik hang-
zanak el. A gyermekszínház-bérletes
délelõtti és délutáni koncertre az eddig

megjelent lemezek dalaiból készült vá-
logatással érkeztek. 
A közönség soraiban ülõ óvodások és
kisiskolások aktív résztvevõivé váltak a
pörgõs, sok játékkal és még több zené-
vel fûszerezett, jó hangulatú program-
nak, melynek keretében a zenekar tag-
jai képzeletben különféle helyszínekre
kalauzolták el a nézõtéren ülõ gyerek-
sereget. Az együttes mûködési koncep-
ciójának lényege, hogy a gyerekek já-
tékosan, a zenén keresztül ismerkedje-
nek meg hétköznapi dolgokkal. Ezen -
kívül elõadásaikkal szeretnék meg-

könnyíteni a verstanulást a kicsiknek
fülbemászó dallamokkal, fura ritmusok-
kal, mindemellett népszerûsíteni kíván-
ják az „élõ” hangszeres zenét mind az
ovisok, mind az iskolások körében. Ezen
küldetésüket folyamatosan sikerrel tel-
jesítik, hiszen közvetlen hangulatú kon-
certjeikkel mindenütt elvarázsolják a ki-
csiket és nagyokat egyaránt, ahogy ez
a két, teltházas celldömölki elõadás ke-
retében is megvalósult. 
A gyermekszínház-bérlet utolsó darab-
jaként „Az elvarázsolt egérkisasszony”
címû mesejáték kerül színre a Pesti
Mûvész Színház elõadásában, március
6-án.

»REINER ANITA

Koncert a Kiskalász Zenekarral

Várostörténeti vetélkedõ keretében
mér hették össze tudásukat az általános
iskolások január 30-án, csütörtök dél-
után. A csapatok ügyességi feladatokon
keresztül mutathatták be tudásukat
Cell dömölkrõl.

Három és négy fõbõl álló csapatokat
vártak a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár galériáján megrende-
zett várostörténeti vetélkedõre január

30-án délután. A CelldömölkiVárosi
Általános Is kolából érkezõ csapatok már
egy, az Új Kemenesalja hasábjain meg -
jelenõ kvíz ben összemérhették tudás-
ukat, így alakultak ki a vetélkedõ induló
pontszámai. A vetélkedõ folyamán a
gyerekeknek ügyességi feladatokat kel-
lett megoldaniuk. Ennek keretében szü-
lettek többek között csapatindulók és
csapatzászlók is, melyeknek mind-mind
a celldömölki jelleget kellett hangsú-

lyozniuk. Az egyik feladatnál az interne-
tet is segítségül hívhatták, hogy megta-
lálhassák a megadott, Celldömölkrõl el-
származott neves személyek foglalkozá-
sát. A végered ményrõl két fõs zsûri
döntött, melynek tagja volt Emih-Virág
Eszter, a Kresz nerics Ferenc Könyvtár
gyermekkönyvtárosa és Lendvai Ist -
vánné, a Szent Benedek Katolikus Álta -
lános Is kola nyugalmazott tanítója. 
A játékosan töltött délután után egyik
csapat sem távozott üres kézzel, min-
denkit megjutalmaztak apró nyeremé-
nyekkel.                                          »NF

Várostörténeti vetélkedõ
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Minden évben a báli szezon kiemelt
eseménye a Soltis Lajos Színház által
szervezett „Színészek és Színházbará -
tok bálja”. A társulat idén is a Vasvirág
Hotelben rendezte meg az eseményt,
január 18-án. 

Az idén fennállásának negyvenedik év-
fordulóját ünneplõ Soltis Lajos Színház
a 2020-as évben ünnepségsorozattal
emlékezik meg mûködésének elmúlt
négy évtizedérõl. Ennek elsõ állomása
a csaknem húsz éves múltra vissza -
tekintõ színészbál, mely az idén 18. al-
kalommal került megrendezésre. A
program ezúttal is bálnyitó köszön -
tõkkel vette kezdetét. Elsõként Fehér
László polgármester üdvözölte a meg-
jelenteket, aki felidézte, hogy a Soltis
Lajos Színház közel két évtizede talált
otthonra Celldömölkön, és azóta is
meghatározó szerepet tölt be a város
kulturális életében.

A városvezetõ után Nagy Gábor, a szín-
ház alapítója és mai napig is vezetõje
mondta el köszöntõjét, aki a hagyomá-
nyoknak megfelelõen betekintést nyúj-
tott a teátrum elmúlt évi tevékenysé-
gébe statisztikai adatokkal alátámaszt-
va. Mint elhangzott, a társulat tagjai a

tavalyi évben 155 elõadást tartottak,
21288 nézõ elõtt, a fogadott elõadások
száma: 21, csaknem 1200 nézõ elõtt.
Székhelyükön, vagyis a volt Szikra Mozi
épületében 43 elõadást mutattak be
2832 fõnek, a városban pedig összesen
83 bemutatójuk volt. A 2019-es év
teljesítményébõl öt premiert is fel tud
mutatni a színház csapata: „Jancsi és
Juliska”, „Szeretünk téged, Odó!”, „A
leg kisebb boszorkány”, „A Cinóber
had mûvelet”, valamint a „Mielõtt
meg haltál” címû darab, mely egy
komp lex színházi nevelési program ré-
sze is lett. A társulat a tavalyi évben ki-
lenc fesztiválon vett részt. Az ezekrõl
elhozott díjakról, elismerésekrõl szólva
Nagy Gábor elmondta: a pécsi Or szá -
gos Diákszínjátszó Fesztiválról megosz-
tott fõdíjjal és színészdíjakkal tértek
haza, emellett különdíjban részesültek
a személyes hangvételû történetmesé-
lésért, a kiforrt, komplex színházi
nyelv   használatért. A Komlói Amatõr
Szín házi Találkozóról a fõdíjat sikerült
elhozni a „Szentivánéji álom”-mal, a
sop roni Progress Nemzeti és Nemzet -
közi Amatõrszínházi Fesztiválról pedig
a legjobb rendezés, a legjobb nõi alakí-
tás, a legjobb férfi alakítás, és a leg-
jobb díszlet díját is sikerült bezsebelni
a soltisosoknak. Mindemellett két saját
fesztivált is rendeztek: névadójuk tisz-
teletére 10. alkalommal szervezték
meg a Soltis Lajos Országos Színházi
Találkozót, és tavaly is otthont adtak a
Weöres Sándor Országos Gyermek szín -
játszó Találkozó Vas megyei fordulójá-
nak. A társulatvezetõ értékelõjében el-
hangzott: továbbá 2019-ben a legtöb-
bet játszott elõadás a Jancsi és Juliska

volt 31 bemutatóval, a legtöbbször
színpadra lépett színész pedig Tóth
Ákos, nem kevesebb, mint száz elõ -
adással. Az Anselmus-díj birtokosa, va-
gyis az évad színésze, a társulat szava-
zatai alapján Temesi Zsolt lett.
Beszéde befejezéseként a direktor a
színház támogatóinak hosszú listát
kitevõ névsorát ismertetve mondott
köszönetet.

A vacsora elõtt a bál mûsoros része kö-
vetkezett, melynek keretében szóló
énekes elõadás és csapat produkció
egyaránt helyet kapott, természetesen
nem nélkülözve a szórakoztató eleme-
ket, tréfát és vidámságot. 
A báli vacsora után kezdõdõ mulato-
zásban aztán a zenés-táncos szórako-
zásé lett a fõszerep, a hajnalig tartó jó
hangulathoz és tánchoz a zenét Ben -
dzsó szolgáltatta.

»REINER ANITA

Felnõttkorba lépett a színészbál

90. születésnapját ünnepelte Piroska néni
Ebbõl az alkalomból köszöntötte õt
Farkas Gábor jegyzõ, Hencz Kornél al-
polgármester és Nagy Zoltán, a celldö-
mölki Népjóléti Szolgálat igazgatója.

Törkenczi Istvánné Piroska néni 1930.
január 22-én született Apácatornán.
Házassága révén került Celldömölkre
1950-ben. Két gyermekük született,
majd amikor a fiúk felnõttek és kire-
pültek, nevelõszülõként magához vett
egy kislányt. Vele azóta is tartják a
kapcsolatot, rendszeresen látogatja.
Négy unokája közül sajnos egyikük
sem él Celldömölkön, így kevesebbet
találkoznak, mint amennyit szeretné-
nek.1994 óta sok veszteség érte, a fér-

je halála utáni egyedüllét következté-
ben döntött úgy, hogy idősek otthoná-
ba költözik. 2015 márciusa óta él ott: .
„Ma már tudom, hogy jó döntés volt,

hisz itt megvan mindenem. Társaim -
mal jó a kapcsolatom, részt veszünk
programokon, beszélgetünk,imádko-
zunk. A nálamnál elesettebbeknek szí-
vesen segítek, s ha nekem van rá szük-
ségem, bátran fordulhatok a dolgozók-
hoz. Segítenek ügyes-bajos dolgaim in-
tézésében, vagy épp a gyógyszereim
kiváltásában. Odafigyelnek ránk, törõd -
nek velünk. Isten áldja meg õket!”
Piroska néni azt is elárulta, hogy ha
kérhetne még valamit az élettõl, azt
kérné, hogy megélhesse egy déduno-
kája születését.
Ezúton kívánunk neki mi is jó egészsé-
get és sok boldog születésnapot!

»PG
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár idei évi elsõ kiállítása január
17-én nyílt meg a közönség számára.
Az új tárlat Bihari Puhl Levente fes -
tõmûvész alkotásait tartalmazza. 

A kiállításmegnyitó kezdetén Pálné
Horváth Mária, a tárlatnak helyet adó
mûvelõdési központ igazgatója köszön-
tötte az egybegyûlteket, akik ezután az
Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti
Iskola tanára és növendéke hangszeres
darabját hallhatták. 
Az elõzetes terv szerint a kiállítást Vas -
vári Zoltán mûve lõdéstörténész nyitotta
volna meg, de egyéb elfoglaltsága mi-
att nem tudott jelen lenni, így megnyi-
tó gondolatait Joó Ágnes tanár nõ tol-
mácsolta. A két éve Jánosházán élõ
Bihari Puhl Levente 1980-tól tíz évig
csak külföldi galériák megrendeléseire
dolgozott, majd 1990-tõl kezdett el itt-
hon kiállítani. Az elmúlt idõszakban
több mint kétszáz csoportos és egyéni
kiállításon vett részt az országban.
Egyfajta küldetésként festi Magyar -
ország értékeit, a Balatont, a magyar
tájat, magyar borvidékeket és a ma-
gyar várakat. Saját, egyedi stílusa egy
retroavantgard analizáló-szintetizáló-
asszociatív festészeti módszer, melyet
az ezredforduló táján fejlesztett ki, és

„levyntgard”-nak nevezett el. Ennek
alapja a mesterség és az ihlet.
Festészeti felkészültségét minden
munkáján végigvezeti, az ihletet pedig
körbejárja azzal a képzettársítással,

amit a téma sugall. A mai világban di-
vat ugyan az absztrakt és a nonfigura-
tív mûvészet, de Bihari-Puhl Levente
vonzódik a figurativitáshoz, felismerve,
hogy a vizuális világ csak asszociatív

formában képes reflektálni a jelen kor
változásaira.
A Móritz-galéria falain látható közel
negyven alkotás nagyrészt az utóbbi
egy évtized termése. A sokrétû mûfaji

gazdagságról árulkodó és változatos
stílusjegyeket tükrözõ „Levy” munkák
február 21-ig tekinthetõk meg a
mûvelõdési központ galériáján.

»REINER ANITA

„Levyntgard” alkotások a galérián

Forduló Idõpont Óra Párosítás

13. február 07. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – Komló Sport Kft

14. február 15. 11:00 MTE 1904 - CVSE-Swietelsky Jufa Hotels

15. március 14. 11:00 Szuperinfó Ceglédi VSE - CVSE-Swietelsky Jufa Hotels

16. április 03. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – Félegyházi ASI

17. április 17. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – PTE PEAC Kalo-Méh

18. május 01. 18:00 CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – Szerva ASE

A CVSE-Swietelsky Jufa Hotels asztalitenisz-csapatának extraliga sorsolása

Klubcsapatok Szuperligája játéknapok
Február 25. és március 17.: a CVSE-Swietelsky Jufa Hotels a legjobb 4 között kapcsolódik be a play-off küzdelmeibe.
Ellenfele a Zrenjanin (SRB) – Vydrany (SVK) párharc továbbjutója lesz (az elsõ mérkõzésen 6:4 a Zrenjanin javára). A má-
sik ágon U23 Team Czech Republic (CZE) – Stockerau (AUT) elõdöntõt rendeznek.
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CVSE Vulkán Fürdõ – Ifjú Tigrisek 107-
57 (23-17, 25-14, 24-11, 35-15)
NBII-es kosárlabda-mérkõzés, Nyugati
csoport 13. forduló, 2020. 01. 17., ve-
zette: Bognár, Kovács.
CVSE: Tömböly 15/3, Németh 2,
Szabó 16/6, Orbán 24, Kovács K.
12/3. csere: Hérincs 10/3, Bíró
24/18, Grebenár 4. Edzõ: Csói Gábor.
A lelkes fiatalok alkotta soproni együt-
tes, az esélyekkel mit sem törõdve,
nagy elánnal vetette bele magát a ta-
lálkozóba, és bár a hazaiak egy triplá-
nak köszönhetõen 3-0-s vezetésre tet-
tek szert, hamar fordítani tudtak. A cel-
liek az elsõ negyedben pontatlanul ját-
szottak, az eladott labdák és rossz be-
fejezések miatt az utolsó percekig fu-
tottak az eredmény után. A játékrész
végére aztán összeszedték magukat
Grebenárék, és 23-17-es vezetéssel
vár hatták a második tíz percet. Ebben
a negyedben a kezdeti bizonytalanság-
nak már nyoma sem volt, azt játszotta
a Celldömölk, amit tud, és különöseb-
ben megszakadniuk sem kellett ahhoz,
hogy elõnyüket egyre jobban növelni
tudják. A soproniak küzdöttek becsü-
lettel, de a nagyobb tudás a pontok
számában is egyre inkább megmutat-
kozott. Az elsõ félidõ végén 48-31-et
mutatott az eredmény jel zõ, volt tehát
mit átbeszélniük a vendégeknek a fél-
idei szünetben. Fordulás után sem tud-
tak újítani az Ifjú Tigrisek, a kissé tarta-
lékos celliek minden játékelemben
jobbak voltak, és egyre nagyobb
elõnyre tettek szert. Az utolsó negyed-
re elfogyott a vendégek lendülete, a
hazaiak kedvük szerint szórták kosara-
ikat, Orbán Tibor és Bíró Emil egyaránt

24 pontig jutott, utóbbi 6 triplát dobott.
A mér kõzés igazolta az elõzetes papír-
formát, ötvenpontos, 107-57 arányú
gyõze lmet aratott a CVSE-Vulkán Fürdõ
együt tese, és újabb sikerével tovább
õrzi vezetõ helyét a bajnoki tabellán.
Csói Gábor: A sok hiányzó ellenére ma-
gabiztosan nyertünk. Most néhány ne-
hezebb mérkõzés következik. Sajnos
két játékosunk is sérültet jelentett, de
hosszú a kispadunk. Remélhetõleg él-
nek majd a több játékidõ adta lehe -
tõséggel.

*
CVSE Vulkán Fürdõ – Dombóvári KSE
68-62 (17-20, 21-19, 13-17, 17-6),
NBII-es kosárlabda-mérkõzés, Nyugati
csoport csoport 14. forduló, 2020. 01.
24. vezette: Dr. Vajda, Sebesi.
CVSE: Esztergályos 8, Grebenár 17,
Szabó 20, Orbán 10, Kovács K. 1. cse-
re: Hérincs -, Németh -, Bíró 4, Gaál
5/3, Somogyi 3, Csói -. Edzõ: Csói
Gábor.
A bajnoki tabella elsõ helyén álló Cell -
dömölk eddig mindössze egy veresé-
get szenvedett a szezon során, épp
soros ellenfele otthonában, 64-60
arányban. Volt tehát miért visszavág-
niuk Szabó Bencééknek, de még hazai
környezetben sem ígérkezett könnyû -
nek a jelenleg második helyen álló
Dom bóvár legyõzése. A találkozót
nem kezd te igazán jól a házigazda,
támadásban nem úgy alakultak a dol-
gok, ahogy eltervezték. A dombóvári-
ak sem mutattak csúcsformát, de a
befejezéseik pontosabbra sikeredtek,
ezzel az elsõ negyedet 3 pontos
elõnnyel zárták. A második tíz perc
már jobban alakult hazai szem -

szögbõl, a jó védekezés mellé már
eredményesebb támadójáték páro-
sult, és a játékrész végére egy pontot
faragni tudott hátrányából a Celldö -
mölk. A 38–37-el kezdõdõ második
félidõ eleje aztán teljes rémálomnak
indult, a harmadik negyed elsõ 4 és
fél percében ugyanis nem tudott pon-
tot dobni a CVSE, és nagyon úgy tûnt,
hogy ezzel el is úszik a mérkõzés.
Feszülten, kissé kapkodva játszottak a
házigazdák, de a Tolna megyeiek sem
brillíroztak, így a hosszúra nyúlt pont-
csend után még mindig meccsben tu-
dott maradni a Celldömölk. 56–51-es
dombóvári elõnnyel vágtak neki a fe-
lek az utolsó negyednek, amely igazi
rangadói légkörben zajlott. A hazai
szur kolók óriási hangulatot varázsol-
tak a CVSE-Swietelsky Arénába, és a
lista vezetõ játékosai is megemberel-
ték ma gukat, nagy elszántsággal, és
ami még fontosabb, pontosan játszot-
tak, hamar ledolgozva hátrányukat. A
vendégek a nagy nyomás alatt kissé
megroppantak, és egyre több hibát
vétettek. 
A kissé döcögõsen induló, de igazi
rangadóvá érõ találkozót végül 68-62-
re megnyerte a CVSE, és tovább nö-
velte elõnyét a kosárlabda NBII nyu-
gati csoportjában.
Csói Gábor: Az elsõ hely megtartása
volt a tét, ezért a feszültség érezhetõ
volt a játékunkon. A védekezésünk-
nek köszönhetõen tartottuk magunkat
a mérkõzésben. Gyõzelmünk az ellen-
fél faltproblémáin és a jó büntetõ -
zésün kön múlt. Sokat köszönhetünk a
szurkolóknak is, akik eszméletlen
hangulatot teremtettek. Az volt az
ember érzése, mintha euroliga döntõt
játszanánk.

»CSUKA L.

CVSE-Swietelsky Jufa Hotels – HED LAND
Mezõberény 5-2, asztalitenisz extraliga
mérkõzés, vezette: Bódi B., Lung J.
Páros: Fazekas, Szita – Szabó, Vajda 3:2
(4, -11, 8, -8, 8) Remekül kezdett a
celli kettõs, de az elsõ szett után meg-
torpant, és végül csak öt játszmában
tudott nyerni. (1-0)
Egyéni 1. kör: Fazekas – Kiss 3:0 (5, 3, 3)
Fazekas számára csak bemelegítés volt
ez a meccs. (2-0)., Kriston – Se bestyén
2:3 (-6, -7, 7, 9, -10) A vendégek játé-
kosa jól kezdett, és úgy tûnt, sima
gyõzelmet arat. A harmadik játszmában

megrázta magát Kriston, és kiharcolta a
döntõ szettet is, ahol már 7-1-re is ve-
zetett. Ekkor jött egy teljes rövidzárlat,
és Sebestyén Péter hatalmasat fordított.
(2-1)., Szita – Vajda 3:1 (-8, 7, 8, 9) Nem
kezdett jól Szita, ám folyamatos javulást
mutatva nyerni tudott. (3-1).
2. kör: Fazekas – Sebestyén 3:1 (6, -9,
4, 9) Sebestyént még vitte a Kriston el-
leni lendület, de a rutinos celli végül
megállította, magabiztos játékkal sze-
rezte meg a negyedik hazai pontot. (4-
1)., Szita – Kiss 3:2 (-5, 8, 9, -9, 10)
Nagyot küzdött a mezõberényi játékos,

Szitának nagy energiát kellett mozgó-
sítania, hogy nyerni tudjon. (5-2).,
Kriston – Vajda 0:3 (-6, -5, -3) Kriston
enerváltan, lelketlenül játszott. (5-2).
A tabella 3. helyén álló vendégek nem
okoztak csalódást, nagy kedvvel ját-
szottak, és megdolgoztatták a cellie-
ket. A forduló másik összecsapásán a
Pécs együttese, hazai pályán szenve-
dett 4-3-as vereséget a Szécsénytõl,
így a Celldömölk legyõzésével szerzett
pontelõnye elolvadt. Az alapszakasz
elsõ helyére pályázó két csapat között
így teljesen nyílt lett újra a küzdelem,
és a két fél tavaszi rangadóját hazai
környezetben játszhatja Klampár Tibor
legénysége.                       »CSUKA LÁSZLÓ

Fontos gyõzelem a rangadón

A Mezõberény is kipipálva
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NB II.
SWIETELSKY JUFA HOTELS III. – Tatai
AC II. 13 : 5
Iván Csaba 4, Markó András 3, dr.
Németh Gábor 3, Ölbei Péter 1/1,
Iván Csaba – Markó András, Ölbei
Péter – dr. Németh Gábor párosok.
A várakozásnak megfelelõen sima
gyõzelem született.

NB III.
EVO-ASE Zalaegerszeg I. – CVSE-
SWIETELSKY JUFA HOTELS V. 6 : 12
Teket Attila 4, Máthé Gyula 4,
Fehér László 2, Csapó László 1,
Teket Attila - Máthé Gyula páros.
Bravúros gyõzelem a zalaiak ott-
honában. Minden játékosunk jó
teljesítményt nyújtott.

Bajnoki forduló

A CVSE-Vulkán Fürdõ labdarúgó-csapatának tavaszi sorsolása

Forduló Idõpont Óra Párosítás

16. február 22. 18:00 CVSE-Vulkán Fürdõ – Körmendi FC

17. március 01. 14:00 Csepregi SE – CVSE-Vulkán Fürdõ

18. március 07. 18:00 CVSE-Vulkán Fürdõ – Büki TK

19. március 14. 15:00 Kõszegi FC – CVSE-Vulkán Fürdõ

20. március 21. 18:30 CVSE-Vulkán Fürdõ – Király SE

21. március 28. 16:00 Jánosháza VSE – CVSE-Vulkán Fürdõ

22. április 04. 20:00 CVSE-Vulkán Fürdõ – Rábapatyi KSK

23. április 12. 16:30 Vasvár VSE – CVSE-Vulkán Fürdõ

24. április 18. 20:00 CVSE-Vulkán Fürdõ – Vép VSE

25. április 25. 20:00 CVSE-Vulkán Fürdõ – Egyházasrádóci SE

26. május 02. 17:00 Schott Lukácsháza SE – CVSE-Vulkán Fürdõ

27. május 09. 17:00 CVSE-Vulkán Fürdõ – Szarvaskend

28. május 16. 17:30 Szentgotthárd VSE – CVSE-Vulkán Fürdõ

29. május 23. 17:30 CVSE-Vulkán Fürdõ – Rum KSC

30. május 30. 17:30 Répcelaki SE – CVSE-Vulkán Fürdõ

Idén 9. alkalommal rendezték meg
a fair play teremtornát, immáron
ha gyományteremtõ módon február
1-jén, szombaton a Városi Sport -
csar nokban. A szervezõk, Csuka Mil -
án és Manganelli Zsolt pár évvel
eze lõtt azért álmodták meg ezt az
eseményt, hogy Pongor Zoltán,
egykori futballista gyógykezelését
támogathassák, aki 2009-ben szen-
vedett autóbalesetet. Az idei tor-
nán, melynek mottója ez alkalom-
mal is a ’Respect-Sporttal segítesz’
volt, 18 csapat mérkõzött meg,
amelyek a megye több tele pü -
lésérõl érkeztek. A döntõ mérkõ -
zések kezdõ rú gását minden évben
Zolika végezte el, ami sajnos a mos-
tani alkalommal elmaradt, hiszen
egészségügyi okok miatt ezt nem
tehette meg, de természetesen a
tornán befolyt összeget most is az õ
rehabilitációjára fordítják.

Fair play 

Forduló Idõpont Óra Párosítás

12. február 08. 16:00 Celldömölki VSE – VKL SE Gyõr

13. február 15. 16:00 Büki TK – Celldömölki VSE

14. február 22. 16:00 Celldömölki VSE – Körmendi DMTE

15. február 29. 16:00 Celldömölki VSE – Gyõri AUDI ETO KC U22

16. március 07. 14:00 Egerszegi KK – Celldömölki VSE

17. március 14. 16:00 Celldömölki VSE – KK Ajka

18. április 04. 11:00 ALBA FKC U22 – Celldömölki VSE

19. április 18. 16:00 Celldömölki VSE – SZESE Gyõr

20. április 25. 16:00 Vady Mosonszolnok – Celldömölki VSE

21. május 09. 16:00 Celldömölki VSE – Mosonmagyaróvári KCU22

22. május 16. 17:00 Sárvári Kinizsi SE – Celldömölki VSE

A CVSE nõi kézilabda-csapatának NB II. tavaszi sorsolása
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Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

4490,- Ft/q
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
EUTR: AA5821433

LUCFENYÕ TETÕFA, LÉC, 
DESZKA, GERENDA

KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ ANYAG!
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.

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

Bakancsok, gumicsizmák
védõcipõk, munkásruhák!
Megérkeztek a legújabb

bõr bakancsok, munkáscipõk!
Hasítottbõr, színbõr, sportos, fémmentes típusok is kaphatók.

Téli és hagyományos gumicsizmák.
Klasszikus munkásbakancs: 5590 Ft/ pár

Kantáros és deréknadrágok, 
munkáskabátok és dzsekik.
Továbbra is szuper áron kínálunk

OSB-t 8-10-12-15-18 mm vastagságban.

EZ NEM AKCIÓ!
Lambéria B/C min. 3 m-es
Lambéria A/B min. 4 m-es

KIVÁLÓ FÛTÕÉRTÉKÛ
BIO BRIKETT: 84 Ft/kg. 20 kg/cs 1680 Ft/cs

Áraink a készlet erejéig érvényesek.

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!




