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Cell-tank
Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.
JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,
TANKOLJON NÁLUNK,
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható!
Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt,
kávé- és forró csoki különlegességek!
Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõgazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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KÖZÉLET

Évet értékelt a városvezetõ
Negyven, 2019-ben talán ez a szám
hangzott el legtöbbször városunk vonatkozásában – kezdte hagyományos
évértékelõjét Fehér László 2020. február 21-én a mûvelõdési központban. A
városvezetõ a mögöttünk hagyott jubileumi évet idézte fel a mozitermet
megtöltõ hallgatóságának.
A polgármester köszöntõjében kiemelte, hogy a város fejlõdésének kulcsa: a
múltra alapozva, a jelen lehetõségeit
kihasználva a jövõt építeni. A köszöntõ
után az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola tanárai adtak elõ egy,
Celldömölk vasutas város jellegére utaló zeneszámot, majd ismét a városvezetõ vette vissza a szót, évértékelõ
beszámolóját tizennégy téma köré
építve, a városi televízió által készített
kisfilmek bejátszásaival színesítve.
A városavatás 40 éves jubileumát jelentõ 2019-es évet tartalmas programsorozattal sikerült emlékezetessé tenni, hiszen újévtõl szilveszterig számtalan programon vehettek részt a
Celldömölkön élõk, az ide érkezõ turisták és a térségben lakók is. Fehér
László felidézte a januári jubileumi
díszünnepséget, ahol köszöntötték az
egykori településvezetõket, majd a jelenben elvégzett teljesítményért 18
személy és egy civil egyesület kapott
kitüntetést, dr. Várszegi Asztrik nyugalmazott pannonhalmi fõapát pedig Celldömölk Város Díszpolgára címet kapott.
Szeptemberben az elmúlt négy évtizedéért a történelmi egyházak képviseletében dr. Várszegi Asztrik püspök, Szemerei János evangélikus püspök és
Steinbach József református püspök adtak hálát ökumenikus istentisztelet keretében. A jubileum alkalmából a város
logót terveztetett. A logó jelképezi a
Ság hegy vonulatát, a kereszt az egyházi múltat és jelent, a Trianoni-keresztet, a hullám a Vulkán fürdõt, mindezt
a szív köti össze. A logóval díszített
ajándéktárgyak még kaphatóak, épp
úgy, mint a negyvenedik évfordulóra
kiadott Celldömölk 40 címû könyv.
A polgármester végigvette a városunkra jellemzõ nagyobb szabású rendezvényeket – a Tulipánfesztivált, a Sághegyi Szüreti Napokat, az Ataru Taiko
kráterbeli dobkoncertjét –, és szólt
azokról az új, hagyományteremtõ szándékkal megvalósult programelemekrõl
is, melyek helyet kaptak az elmúlt évben. Ilyen volt a négy évszakos korcsolyapálya a város szívében, tojásfa-díszítés a Szentháromság téren, nyáron a
szabadtéri Piknik Mozi vagy a Kemencés Fesztivál. Városunkat díszítõ elem-

ként megnevezte a Szentháromság téren felállított installációt, a Celldömölk
feliratot, ahol a helyiek és a vendégek
is szívesen fotózkodnak.
A polgármester értékelõjében hangsúlyozta, hogy a város életében fontos
szerepet töltenek be és együttmûködõ
kapcsolatot tartanak fenn az egyházak,
az oktatási és kulturális intézmények, az
aktív közösségi életet élõ különféle civil
szervezetek, egyesületek. Az oktatási intézmények közül a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola ült jubileumot tavaly, fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte az iskola közössége. A jótékonysági akciók között említésre méltó az
Együtt Celldömölk Városért Egyesület által szervezett decemberi jótékonysági
koncert, ahol a Group’n’Swing együttes
adott nagy sikerû koncertet, a bevétellel
a hátrányos helyzetû diákok továbbtanulását segítették. Jelentõs jótékonysági
akció volt Vujity Tvrtko eseménye, ami
az egyik közösségi portálon zajlott játék
köré szervezõdött, majd az elõadások
bevételét a Markusovszky kórház csecsemõ- és gyermekosztályának ajánlották fel, a meseszoba elkészüléséhez a
Cselekvõ Összefogással Celldömölkért
Egyesület külön felajánlással élt. A civil
szervezetek közül a 2019-ben jubileumot ünnepelt egyesületeket külön kiemelte: egyidõs a várossal az Új Barátok
Alkoholizmus Elleni Klub, 20. születésnapot ünnepelt a Rocky Dilly Akrobatikus
Rock and Roll Klub, tízéves a Celldömölki
Makett Klub, ötéves a Kráter Önkéntes
Polgárõr és Tûzoltó Egyesület, és huszadik alkalommal szervezett kiállítást és
cserenapot az éremgyûjtõk helyi csoportja. Külön szólt a Soltis Lajos színházról, ami ebben az évben ünnepli fennállásának negyvenedik évfordulóját.
Több fejezetet szentelt a városban megvalósult fejlesztéseknek, beruházások,
amik a kisebb-nagyobb közösségek életét segítik. Ilyen például a Vörösmarty úti
óvoda udvarán átadott kisméretû mû-

füves pálya, a bölcsõde újabb csoportszobával való bõvítése, vagy az Alsóságon felújított két játszótér. Izsákfán
megoldódott a szennyvízelvezetés problémája, a celldömölki városrészen a városmag-rehabilitáció folytatásaként a piac és környéke újult meg. Az új piac, a
Soltis színház és az egyházi iskola megújult környezete üde színfoltja lett városunknak. A sport terén megvalósított fejlesztések közt kiemelendõ az Opal
Asztalitenisz-csarnok, valamint a labdarúgók számára elkészült villanyvilágításos pálya és a megújult stadion. A beruházások jelentõs része pályázati forrásból valósult meg, amihez az önkormányzat vállalta a szükséges saját forrás
elõteremtését. Fehér László köszönetet
mondott mindenkinek, aki adójával is
segíti a város mûködését. 2019-ben a
magánszemélyek kommunális adója 32
millió 454 ezer forint, a helyi iparûzési
adó 887 millió 744 ezer forint volt, a
gépjármû adó saját költségvetésnél maradt 40%-a 36 millió 366 ezer forintot
jelentett a központi költségvetésnek
utalt 60%, 54 millió 485 ezer forint mellett. Jelentõs a város turizmusa, aminek
zászlóshajója a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ, valamint a JUFA Hotel és
Kemping. A városban eltöltött összes
vendégéjszaka több mint 45 ezer volt,
ez 22 millió 856 ezer forint idegenforgalmi adót jelentett városunknak.
»REINER ANITA

Értesítés
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2020. március 25-én (szerdán) 16 órai kezdettel közmeghallgatást tart.
Az ülés helye: Városháza nagyterme,
9500 Celldömölk, Városháza tér 1.
A közmeghallgatáson a várost
érintõ témákban várják a véleményeket.
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Új nevet kapott nyolc utca városunkban
Az átnevezésekkel törvényi kötelezettségének tett eleget a képviselõ-testület, az új utcanevek július 1-tõl lesznek
érvényesek.
Február 21-én ülésezett Celldömölk önkormányzatának képviselõ-testülete,
fõ napirendként közterületek elnevezésének megváltoztatását tárgyalták. A
Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése értelmében Celldömölkön a
Búza János, a Hámán Kató, a Heiner
Kálmán, a Riczinger Dezsõ, a Zalka Máté, az Április 4, a Kisdobos és az Úttörõ
elnevezést viselõ közterületek elnevezése olyan név, illetve kifejezés, amelyet a törvényben foglaltakra tekintettel közterület nem viselhet, ezek megváltoztatásáról az elmúlt év végén
döntött a képviselõ-testület. 2020. január 5-ig városunk honlapján, e-mailben, postai levélben küldhetett a lakosság javaslatokat az átnevezésekre,
ezen kívül a Honismereti Munkaközösség és a Városszépítõ Munkacsoport is véleményezte a kérdést.
A képviselõ-testületi ülésen Fehér
László polgármester összegezte a javaslatokat, majd a képviselõk és a
jelenlévõk elmondták a véleményüket.
Ezután egyesével tárgyalták meg a véleményeket, és szavazott a testület az
új elnevezésekrõl.
A Búza János utcára érkezett javaslatok: Búzavirág, Attila, Búza Virág, Tulipán, Búza, Edvi Illés Pál, Batsányi János, Babits Mihály. Az utca lakói a testületi ülés elõtt levelet küldtek, kérve,
hogy Búza utcára nevezzék át az utcát.
A képviselõk mind a 11-en szavazatukkal támogatták a javaslatot.
A Hámán Kató utcára érkezett javaslatok: Lancsics Bonifác, Kolozsvár, Erzsébet
királyné, Bisitzky Ödön, Herman Ottó,
Göttmann Bódog Félix. A képviselõk közül hatan az Erzsébet királyné elnevezésre szavaztak a Göttmann Bódog
Félixre leadott öt szavazat ellenében.
Az alsósági Heiner Kálmán utcára érkezett javaslatok: Rózsa, Wass Albert,
Gárdonyi Géza, Mikszáth Kálmán, Berzsenyi Lénárd, Csillagvirág, Szellõrózsa,
Boglárka. Kovácsné Söptei Valéria javasolta, hogy mivel a környezõ utcák is
növényekrõl elnevezettek, az utca a
Rózsa nevet kapja, ezt egy tartózkodás
mellett megszavazták.
A Riczinger Dezsõ utcára érkezett javaslatok: Kocsis Zoltán, Szent István,
Hollósy Jusztinián, Rubik Ernõ, Rács
Reich Imre. Az utca a többségi szavazatoknak köszönhetõen a zongorista, karmester Kocsis Zoltán nevét viseli majd.
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A Zalka Máté utcára érkezett javaslatok: Pálfi Sándor, Tulipán, Nefelejcs,
Semmelweis Ignác, Szent Márton, Weöres Sándor, Pálffy Sándor, Zala
György, Jedlik Ányos, Szekér Gyula,
Jónás Márton. Az utca Szent István nevét viseli majd, hatan szavaztak így a
Zala György szobrászra leadott öt voks
ellenében.
Az Április 4. utcára érkezett javaslatok:
Lilaakác, Március 15., Dorfmeister István, Álmos Vezér, Virághalmi Ferenc.
Az ülésen elhangzott javaslatra a testület egyöntetûen megszavazta az Április
elnevezést.
A Kisdobos utcára érkezett javaslatok:
Babarózsa, Kis, Kis dobos, Inga, Dobos,
Dob, Lancsics Bonifác, Dobó István, 48as Kisdobos, Széll József. Hetényi Endre
képviselõ és az utca lakói javaslatára
az utca a Dobos nevet veszi fel.
Az Úttörõ utcára érkezett javaslatok:
Viola, Nagy Lajos, Bárdos Lajos, Thököly
Imre, Vidos József, Kis János. Bár az írás-

beli javaslatok között nem szerepelt a
Tulipán, szintén szóbeli javaslat alapján,
többségi szavazattal a képviselõ-testület a Tulipán elnevezést támogatta.
Farkas Gábor jegyzõ tájékoztatást adott
arról, hogy a közterület elnevezésének
megváltoztatása, azaz a költözéssel
nem járó lakcímváltozás következtében az ott élõk számára a tartózkodási
hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a lakcímkártyát. A forgalmi engedéllyel, a vállalkozói igazolvánnyal, az üzlet mûködési
engedélyével kapcsolatos eljárás is illetékmentes, az ingatlanok adatváltozásait pedig az önkormányzati hivatal
vezeti át a központi rendszerben.
Ezeken kívül is számolni kell egyéb,
például pénzintézeteknél szükségszerû
bejelentési kötelezettséggel.
A nyolc utca július 1-jétõl viseli majd az
új elnevezést, az új utcanévtáblákat is
ekkor helyezteti ki az önkormányzat.
»ÚK
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Új vezetõ a Vulkánpark élén
Új vezetõvel kezdi meg 2020-as szezonját a Kemenes Vulkán Park. Az intézmény február elsejétõl Tulok Gabriella
irányítása alatt mûködik, aki eddig a
polgármesteri hivatal oktatási és kulturális szakreferenseként tevékenykedett.

»Hogy talált rád ez az új feladat?
– Az eddigi vezetõ, Söptei Eszter a múlt
év végén úgy döntött, hogy máshol
folytatja munkáját, december 31-ével
távozott a Vulkán Park élérõl. Celldömölk város képviselõ-testülete pedig
úgy határozott, hogy engem bíz meg
az igazgatói teendõk ellátásával egy
évre, így az egy hónapos átmenet után
február elsejétõl irányítom az intézményt. A Kemenes Vulkán Park 2013
áprilisában nyitotta meg kapuit a látogatók elõtt. A feltûnõ dizájnnal rendelkezõ épületet a közelmúltban az elmúlt évtized harminc legjobban sikerült hazai építészeti alkotásai közé sorolták. Büszke vagyok rá, hogy ebben a
létesítményben dolgozhatok.
»Milyen tervekkel, elképzelésekkel
vágsz neki az új feladatnak?
– Azt gondolom, hogy mint minden intézmény ebben a városban, elsõsorban
a fenntartó elképzeléseit szeretném
megvalósítani munkatársaimmal együtt,
és olyan színvonalú ellátást biztosítani a
magunk területén, mely a látogatók igényeinek is maradéktalanul megfelel. Mi
abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy nem csupán a helyiek keresnek fel
bennünket, hanem az ország minden tájáról, és akár távolabbról is érkeznek
hozzánk, hiszen fõ tematikánk a turiz-

mus, és erre az alapra szeretnénk építkezni a továbbiakban is. Épületünk beltartalmát tekintve az ország egyetlen
vulkanológiai kiállítását rejti, mely közelebb hozza és segít megérteni a tûzhányók mûködését, bemutatja a Föld
vulkánosságát, a Kárpát-medence és
Magyarország tûzhányóit, és helyi nevezetességünket, az öt és fél millió éves
bazaltvulkánt, a Ság hegyet is. Az állandó vulkanológiai kiállításon kívül a fõ tevékenységi profil köré csoportosítva számos egyéb rendezvényt, programot is
kínál az év során a Kemenes Vulkán
Park.
»Melyek ezek a programok, rendezvények?
– Mindenképpen szeretnénk folytatni a
Ság hegy botanikai és vulkanológiai
megismerésére szolgáló túrákat, programjainkkal részt veszünk az önkormányzattal és más szervezetekkel

együtt a VulkánSág projektben. A múzeumokhoz kötõdõ rendezvényekbe is
szeretnénk bekapcsolódni, így például a
Múzeumok Éjszakáját, valamint a
Múzeumok Õszi Fesztiválját is betervezzük az éves programnaptárba. Továbbra is folytatjuk a helyi oktatási intézményekkel a közös programokat, várjuk
õket a létesítménybe, és szívesen kitelepülünk a saját rendezvényeikre is. Az
intézmény az elmúlt években is részt
vett a szakmát érintõ kitelepüléseken,
ezt idén is megvalósítjuk, hogy minél
szélesebb körben megismertessük a
Kemenes Vulkán Parkot. Nyáron pedig
újra szervezünk táborokat a gyerekeknek, és foglalkozásokkal egybekötve
szívesen helyet adunk gyerekek számára születésnapi partyknak is.
»Melyek a legközelebbi események?
– A tavasz bõvelkedik világnapokban,
melyekhez kapcsolódóan többféle rendezvényt is meg tudunk valósítani, és
amelyekre hívjuk az óvodásokat. Elõször újdonságként egy természetvédelmi jeles napon, a beporzók napján,
március 10-én várjuk az alsósági óvodásokat a Vulkán Parkba. Április 18-án
a Vulkán Park területén szervezik a
VulcanRun terep-akadályfutó versenyt,
a sporteseményen kívül is lesznek érdekes programok a szervezõk jóvoltából. Természetesen a Vulkán Park is
nyitva lesz, hiszen március 14-tõl keddtõl vasárnapig, 10 és 18 óra között várunk mindenkit, aki járt már nálunk,
vagy most jön el elõször hozzánk, hiszen kollégáimmal együtt én is vallom,
mi vagyunk Kemenesalja leglátványosabb és legszórakoztatóbb idegenforgalmi célpontja.
»REINER ANITA

Torjay Valter festményei és önvallomása
Rendkívüli kiállításmegnyitóra várta közönségét a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár február 28-án,
ugyanis a rendezvény keretében került
bemutatásra a kiállító, Torjay Valter festõmûvész „Önvallomás” címû könyve is.
A kiállításmegnyitó az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola két növendéke, Szalai Eszter és Szalai Elina
hangszeres darabjával vette kezdetét,
majd Hencz Kornél alpolgármester köszöntötte az egybegyûlteket. A Móritzgaléria falait ezúttal díszítõ festményeket, Torjay Valter alkotásait Tóth Csaba,
Munkácsy-díjas festõmûvész ajánlotta
a megjelentek figyelmébe, aki kiemelte, hogy Torjay Valter mûvészete sem
nem impresszionista, sem nem posztimpresszionista, hanem a szimbolizmus a fõ irányadója és érdeklõdési te-

rülete. Az embert a saját szûkebb és
tágabb környezetével együtt ábrázolja,
és arra törekszik, hogy képein mindig
megjelenjen a mögöttes tartalom is.
A festõmûvész csaknem húsz évvel
ezelõtt volt. Azóta pedig ez már a negyedik celli kiállítása. Torjay Valter az
avantgard elõtti, jórészt 19. századi
festészet prominenseitõl tanult autodidakta módon.
Felismerte, hogy a 20. századi avantgard akadémizmus-szerûvé, érdek-kérdéssé vált. Így már 1988-tól következetes neokonzervatív-figurális munkálkodásba kezdett. Elkezdte felépíteni a
saját világát, és azóta is ragaszkodik
ehhez: soha nem próbálja mások stílusát imitálni, mindig a legbelsõ hangot
igyekszik követni. A mai mûvészeti
élet hivatalos keretein kívül alkot, mert
az nem viseli el hagyományelvû, kö-

vetkezetesen figuratív, humánus
mûvészetét.
A kiállításmegnyitó keretén belül került
sor Torjay Valter „Önvallomás” címû
könyvének bemutatójára is, melyet
Farkas Csaba, a Szülõföld Könyvkiadó
vezetõje ajánlott a közönség figyelmébe. Mint elmondta: az album egy rendhagyó kötet, melyet a mûvész maga
írt. Közel négy évtizedes pályája képanyaga végig kíséri az életmû kibontakozását és fejlõdését a 80-as évektõl
egészen napjainkig. A csaknem hetven
oldalas impozáns kiadvány egyfajta keverék: önéletrajz, memoár és mûvészettörténet, melyben szinte minden
jelentõs munkája szerepel.
Torjay Valter alkotásai április 3-ig tekinthetõk meg a mûvelõdési központ
Móritz-galériáján.
»REINER ANITA
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Bál a Celldömölki Városi Általános Iskolában
Több mint egy évtizedes szünet után
idén második alkalommal rendezett bált
a Celldömölki Városi Általános Iskola
Szülõi Munkaközössége. A rendezvény
bevételét a szervezõk az iskolában mûködõ 19 napközis csoport játék és sporteszköz beszerzésére fordítják.
Február 22-én szombaton, 18 órakor
nyitotta meg kapuit a Városi Sportcsarnok az érkezõk elõtt. Az iskola
Szülõi Munkaközössége egy közel egy
órás mûsorral, vacsorával, és hajnalig
tartó mulatsággal várta a bálozókat. A
rendezvény megnyitásaként Viola István intézményvezetõ köszöntötte a
vendégeket, egyúttal megköszönte a
Szülõi Munkaközösség munkáját, illetve minden részvevõ segítségét, aki a
bál lebonyolításához hozzájárult. A
Szülõi Munkaközösség nevében Tarczi
Szilvia kért szót, és kívánt jó szórakozást az est hátralévõ részére. Az est során elhangzott, hogy a bál bevételét a
Szülõi Munkaközösség minden évben
más-más célra kívánja felajánlani, a tavalyi évben az osztálykirándulások

költségeihez járultak hozzá, az idei évben – egyeztetve az iskola vezetésével
– a 19 napközis csoport játék és sporteszköz állományát kívánják fejleszteni.
A mûsorban felléptek az iskola végzõs
diákjai, akik ezen produkciókkal mutatkozhattak be így együtt utoljára szüleiknek és tanáraiknak középiskolai tanulmányaik megkezdése elõtt. Elsõként a 8. a osztály lépett parkettre, a
tanulók a bálok hagyományos nyitótáncával, a palotással lepték meg a
vendégeket. A 8. b osztály tánckara
különbözõ korok táncait elevenítette
fel, míg a 8.c osztály zenével, verssel
és tánccal szórakoztatta a közönséget.

A 8. d osztály a bál fénypontjakén az
Anasztázia címû rajzfilm kedvelt betétdalára – „Egyszer decemberben” – készült koreográfiájával varázsolta el a
nézõket. A diákok produkciói után latin
táncosok foglaltál el a táncparkettet, a
Salsa La Vida tánccsoport tagjai Szombathelyrõl érkeztek a szervezõk meghívására, és egy fél órás, jó hangulatú
mûsorral melegítették be a résztvevõket a bálra. Az ízletes vacsora után
még tombolasorsolás, és hajnalig tartó
mulatság várta a vendégeket, melyhez
a talpalávalót a körmendi Chubby Band
biztosította.
»CSSZ

Szent Benedekes SZM mûsor „A kis herceg”-gel
A farsangi idõszak utolsó hétvégéjén a
Szent Benedek Katolikus Általános
Iskola is megtartotta Szülõi Munkaközösségi bálját. Az osztályok vidám
mûsoraival tarkított eseményre február
22-én került sor.
Az iskola farsangi mûsorának idén is a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár színházterme adott helyet,
ahol elsõként Pipicsné Péntek Tünde, a
Szülõi Munkaközösség elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd kezdetét
vette a diákok vidám farsangi összeállítása, mely „A kis herceg” történetének egyes fejezeteire épült.
A 612-es bolygóról barátaival érkezett
kis herceg, mint a mûsor elején elhangzott, szeret mûvelõdni, érdekes emberekkel megismerkedni, ezért utazik bolygóról bolygóra. A Föld nevû planétára
érkezve találkozott a Szent Benedek
Katolikus Iskola diákjaival, akik osztálymûsoraikkal meggyõzték földünk sokszínûségérõl, különféle életképeket megmutatva közösségük életébõl.
Elsõként a legkisebbek, az iskola elsõ
osztályosai léptek színpadra, õket követték a másodikosok, majd a harmadikosok szerepeltek mûsorukkal. A negyedikesek és ötödikesek a kapzsiság
bûnére, és a jótékonykodás szépségére
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világítottak rá elõadásaikkal, a hatodikosok bemutatója után az irodalmi
színpadosok szerepeltek egy jelenettel,
megidézve a „Mi kis falunk” címû televíziós sorozatot. A hetedik osztályosok
összeállítása a zenetörténet fejezetein
kalauzolta végig a közönség soraiban
ülõket, aztán az iskola legidõsebbjei, a
pár hónap múlva ballagó nyolcadikosok vetítették elõre dalban hamarosan
elkövetkezõ búcsújukat az iskolától.
A búcsúzás hangulatában a Föld nevû
bolygóról távozó kis herceg is osztozott,

azon ígérettel, hogy elköszönése nem
örökre szól. Távozásakor az örök tanulságul szolgáló gondolatot hagyva a Szent
Benedekesek között, miszerint: „Jól csak
a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
A farsangi mûsorok után Czupor Attila
iskolaigazgató köszönte meg a diákok
és felkészítõik munkáját és mindazok
támogatását, akik az SZM bál bevételével anyagilag segítik a Szülõi Munkaközösség céljait.
»REINER ANITA
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Új vezetõ a Népjóléti Szolgálat élén
A Népjóléti Szolgálat integrált szociális
intézmény, mely 1997-tõl lát el komplex szociális feladatokat. Az ellátott feladatkörök felölelik a társadalom minden generációját. Így ezek közé sorolhatjuk a terhes-, illetve csecsemõgondozást, a gyermekjóléti és családgondozást, valamint az idõs-, és betegellátást. Az intézmény élén megalakulása
után Csizmaziáné Hubert Mária töltötte
be az igazgatói tisztséget, majd nyugdíjba vonulása után Sulyok Krisztina
vette át helyét. Az õ távozása után nevezték ki január 1-jei hatállyal Nagy
Zoltánt a Népjóléti Szolgálat új vezetõjének. Az újdonsült igazgatót céljairól,
illetve az esetlegesen megvalósuló változásokról kérdeztük.

»Milyen célokat fogalmazott meg, melyeket új feladatkörében meg szeretne
valósítani?
– Elõször is szeretném elmondani, hogy
nagyon nagy megtiszteltetés
, és egyben óriási felelõsség is egy ekkora intézménynek a vezetése. Több

»Milyen változások várhatóak az intézmény életében?
– Úgy gondolom, intézményünkben a
szakember gárda felkészült, de nagy
hangsúlyt szeretnék fektetni a továbbképzésekre, illetve a helyi képzésekre
is. Valamint, mivel az intézményünk
több telephelyen, ebbõl kifolyólag több
ingatlanban is mûködik, szeretném biztosítani ezen épületek állagmegóvását,
illetve lehetõség szerint felújítását is.

mint 130 dolgozónk van. A Népjóléti
Szolgálat feladatellátása igen szerteágazó, nemcsak Celldömölk városában,
de a celldömölki járás területein, valamint Sümegen is biztosít ellátást.
Terveim között szerepel, hogy ezeknek
a szolgáltatásoknak az életében napi
szinten jelen legyek, hogy a napi aktualitásokra és a jelentkezõ problémákra
felkészülten tudjak reagálni.

Dr. Harangozó Tamás sajtótájékoztatója
Dr. Harangozó Tamás, az MSZP országgyûlési képviselõje tartott sajtótájékoztatót február 25-én Celldömölkön, a
politikus a párt országjáró körútja során
érkezett városunkba.
Országjáró körúton ismerkedik az MSZP
vezetése a vidéken élõ emberek véleményével. Harangozó Tamás, az ellenzéki párt képviselõje elõbb Fehér László
polgármesterrel egyeztetett, majd helyi
aktivistákkal találkozott és tartott közös
sajtótájékoztatót a városvezetõvel.
Az országgyûlési képviselõ elõbb a kormány iparûzési adót csökkentési tervérõl nyilatkozott, ami sokkolja a városvezetõket. Mint mondta, a települések a hetekben fogadták el a költségvetésüket. amennyiben a kormány év
közben lépi meg a változtatást, az mûködési zavart okoz az önkormányzatoknál, hiszen év közben akár tíz százalékkal is csökkenhet az iparûzési adóból
származó bevételük. Mint azt már a
celldömölki költségvetés tárgyalása
kapcsán lapunkban is megírtuk már, a
kormány tervezi, hogy a cégeknek lehetõséget adna amortizációs összeg elszámolására, ami által a településeknek
befizetett iparûzési adó csökkenne.
Harangozó Tamás hangsúlyozta, hogy
politikai beállítottságtól függetlenül bí-

rálják a tervet a települések polgármesterei, példának hozta Székesfehérvár
polgármesterét, Cser-Palkovics Andrást,
aki sajtónyilvánosan bírálta az elképzelést. A képviselõ hozzátette: nem a polgármestereket, nem a képviselõ-testületeket érinti hátrányosan a módosítás,
hiszen a településeken élõ emberektõl
vennék el a pénzt azáltal, hogy a meglévõ szolgáltatásokat kellene csökkenteni, az emberektõl vonna el a kormány pénzt azzal, hogy a cégeknél többet hagy.
Fehér László hasonlóképpen vélekedett, kiemelve, hogy akár nyolcvanmillió forintos elvonást is okozhat a tervezett változtatás, az iparûzési adó csökkentése a városunknak. Celldömölknek
is elfogadott költségvetése van, ha a
kormány év közben lépi meg a módosítást, akkor a költségvetést kellene
módosítani. A városnak a kötelezõ feladatait értelemszerûen el kell látnia,
így az önként vállalt feladatokból kel-

Nagy Zoltán már korábban is látott el
az intézményben feladatokat, illetve az
egészségügyben is dolgozott, valamint
az utóbbi idõszakban az önkormányzati
hivatal szociális ügyintézõjeként tevékenykedett. Munkái során mindig emberekkel foglalkozott, így – ahogy õ is
fogalmazott, újdonsült feladatkörében
is fontosnak tartja azt, hogy a folyamatoknak tevékeny részese legyen, illetve a dolgozóknak a hangját is meghallja, hogy közösen törekedjenek a további sikerek és fejlesztések elérésére.
»NOVÁK FANNI
lene visszalépni, ami többek között
érinthetné például a fürdõ mûködtetését, ahol a szolgáltatások mellett az
úszásoktatás is folyik. az utak felújítására szánt összeg is kevesebb lenne,
mint ahogy kevesebb rendezvény lenne, ami mindegyik városrészt érintené,
és a civil életben nagy részt vállaló
szervezeteket sem tudnák a jelenlegi
mértékben támogatni.
A sajtótájékoztatón Harangozó Tamás
elmondta: ahhoz, hogy 2022-ben kormányváltást lehessen végrehajtani, az
ellenzéki pártok összefogása szükséges. Amint a múlt õszi önkormányzati
választások is mutatták, nincs más alternatíva, csak a teljes ellenzéki összefogás, azaz egy miniszterelnök-jelölttel, minden választókerületben egy jelölttel álljon ki az ellenzék a 2022-es
országgyûlési választásokon, ez az országjárásuk tapasztalata is.
»ÚK

Óvodai beíratás
A Celldömölki Városi Óvodában
2020. április 20–21-én 8 és 16 óra
között tartják a beiratkozást. A celldömölki városrészen a Koptik utcai
székhelyóvodában, valamint az alsósági tagóvodában várják a szülõket,
hogy beírassák gyermekeiket.
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Világpiacra is termel a Wewalka
2020. február 19-én a 110 fõt foglalkoztató Wewalka Kft. üzemvezetõi meghívására látogattak a gyár területére
Celldömölk elöljárói. A kezdetekhez képest a celldömölki gyárban teljesen átszervezték a gyártási folyamatokat, és
korszerûbb termékpalettával állnak vásárlóik rendelkezésére. A cég celldömölki telephelyének vezetõi, Kovács Szilvia
adminisztratív telephelyvezetõ és
Kondora András operatív telephelyvezetõ bemutatták többek között a
2016-os beruházásnak köszönhetõ új
termékpalettát lehetõvé tévõ friss tésztagyártó-csarnok mûködésérõl, a Wewalka világpiacon betöltött szerepérõl,
valamint a dolgozókkal kialakított empatikus munkahelyi légkörrõl is.
– Celldömölki üzemünk már 2005 óta
van jelen, most ünnepli 15 éves jubileumát, 2020-ban. 2016 óta friss tésztákat gyártunk, akkor történt meg a gyártósorunk átépítése, 2018-ban telepítettük a második gyártósort, jelenleg három gyártósorral üzemeltetünk friss leveles tésztagyártást, illetve pizzagolyótésztagyártást. Az osztrák anyacég
Ausztriában Sollenauban található Bécsújhely mellett, és már 30 éve foglalkozik friss tésztagyártással. A Wewalka
csoport összesen több mint 40 féle receptúrával dolgozik.

»Világviszonylatban a Wewalka az
egyetlen friss tésztagyártó-üzem…
– Igen, mi vagyunk az egyetlen családi
tulajdonban lévõ friss tésztagyártó vállalkozás, erre nagyon büszkék vagyunk.
»A Wewalka az amerikai piacra is szállít friss tésztákat. A tengerentúli vásárlók is szívesen fogyasztják termékeiket.
– 2015 óta egy kereskedelmi központot
üzemeltetünk az Egyesült Államokbeli
Atlantában, itt disztribúcióról beszélhetünk: fagyasztókonténerekben szállítjuk
ki a celldömölki illetve a sollenaui
telephelyrõl a tésztákat, utána pedig a
hûtõpultokba kerülnek be a wewalkás
sajátmárkás termékeink – nyilatkozta
lapunknak Kovács Szilvia.
Az itt készült friss tészták minden minõségi követelménynek megfelelnek:
tartósítószert nem tartalmaznak, a vásárlói visszajelzések alapján nagy népszerûségnek örvendenek – hangsúlyozta Kondora András. – A celldömölki
üzemben megtalálható a teljes termékpaletta, a leveles, omlós tésztán át az
olasz foccacciáig. Mindenféle tésztát
termelünk, ami a háztartásokban elõfordulhat, illetve ami a háziasszonyok
dolgát megkönnyítheti. Magyarországon a legnépszerûbb sajátmárkás termékünk a Tante Fanny, több üzletlánc
polcain megtalálható direkt és indirekt

A nemzetközi nõnapról
Március 8-án tartják a Nemzetközi
Nõnapot annak emlékére, hogy 1857ben ezen a napon New Yorkban mintegy negyvenezer munkásnõ sztrájkolt
egyenlõ bérért, munkaidõ-csökkentésért. A nõk jogai és a nemzetközi béke
napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ-közgyûlés.
1857-ben március 8-án New York-i
textilmunkásnõk sztrájkoltak a béregyenlõségért és a munkaidõ csökkentésért. Más források szerint a nõnap az
1908-as New York-i gyárban történt
tûzeset áldozataira emlékszik. Az 1910ben Koppenhágában megtartott II. Nemzetközi Szocialista Nõkongresszuson a
német Clara Zetkin javasolta, hogy évente rendezzenek világszerte nõnapot.
Az elsõ világháború harmadik évében,
március 8-án, a háború és éhínség sújtotta Oroszországban a nõk tüntettek
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kenyérért és békéért. Néhány nappal
késõbb II. Miklós cár lemondott, az utána jövõ kormány pedig szavazati jogot
adott a nõknek.
Az orosz polgári kormány kialakulásával véglegessé vált a nõnap dátuma is,
mely a legtöbb országban március 8-a.
Magyarország elõször 1913-ban ünnepelte a nõnapot, majd a következõ évben már országszerte különbözõ rendezvények kerültek megrendezésre.
Habár a világháború idején konfliktusok övezték az ünnepet, az azt követõ
idõszakban az anyaságra helyezõdött a
hangsúly. Az új ideállá a mezõgazdaságban és az iparban a dolgozó nõ vált,
valamint kialakultak a nukleáris családok. Magyarországon a nõnapot 1948tól március 8-án tartják meg. Sok országban, különbözõ tradíciókkal ünneplik a felnõttkor küszöbének átlépését,

módon is, különbözõ csomagolásokban.
»Milyen alapanyagokat használnak?
– Fõ alapanyag a liszt, amelyet magyar
beszállítótól vásárolunk, a termékek állati eredetû zsiradékot nem tartalmaznak, ezáltal eleget tudunk tenni a vegán elnevezésnek is. A leveles tészta
egyik alapanyagát képezik a margarinok, ezek is visszakövethetõ forrásokból származnak. Mivel friss tésztáról
beszélünk, nem fagyasztott állapotban
kerül a boltokba. A tartósítási eljárás
alkohollal történik, ami azt jelenti,
hogy a sütés során ez az alkohol elpárolog, gyakorlatilag tartósítószer-mentes termékrõl beszélhetünk.
Mindkét vezetõ kiemelte, hogy a kiváló
alapanyagokon kívül legfontosabb a helyi munkaerõ odaadó munkája, amit a
családias légkör kialakításával igyekszik
meghálálni a cég. Ennek egyik példája a
nyaranta megrendezésre kerülõ nagysikerû Wewalka családi nap is.
»LA
amelyek közül kiemelhetõ a mexikói
quinceanera rendezvény.
A lányok tizenötödik születésnapjukon
vesznek részt az eseményen, amely hasonlít egy esküvõhöz, szüleik pedig nem
sajnálják a pénzt a drága kiegészítõkre.
Manapság a különféle civil szervezetek
ezen a napon világszerte, a nõkkel
szemben elkövetett erõszak formái ellen tiltakozásuknak adnak hangot.
A legelterjedtebb szokás a nappal kapcsolatban a virágajándékozás, nõi rokonoknak, munkatársnõknek, barátnõknek.
Ugyanekkor, ezen a napon a szervezetek megemlítik, hogy a jogok egyenlõsége továbbra sem jelenti az esélyek
egyenlõségét.
Habár az ünnep fénye már valamelyest
megkopott, ünnepelnünk kell, ezzel is
emlékezve elõdeinkre, akiknek hála a
nõk szabadabb életet élhetnek, mint
az elõzõ századokban.
(FORRÁS:WIKIPÉDIA, SHE.HU, MÚLT-KOR)
»BOLLA JÚLIA
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» MÛVELÕDÉS

„A tanácsköztársaság Vas vármegyében és a Kemenesalján”
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, valamint a Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság szervezésében dr.
Kövér István tartott elõadást a Kresznerics könyvtárban, február 27-én. A
program egyben az elõadónak „A tanácsköztársaság Vas vármegyében” címû könyvének bemutatója is volt.
A Magyarországi Tanácsköztársaság
Magyarország történetének kommunista
vezetésû idõszaka volt 1919. március
21. és augusztus 1. között, a proletárdiktatúra gyõzelme után. Dr. Kövér István
hiánypótló kötete levéltári dokumentumok alapján rajzol hiteles képet a proletárdiktatúra mûködésérõl 1919-ben a
vasi településeken. Az ezt a témát körbejáró elõadás elõtt Németh Tibor
könyvtárvezetõ mondta el felvezetõ
gondolatait, majd átadta a szót dr. Gyurácz Ferenc moderátornak, a kötetet kiadó Magyar Nyugat Könyvkiadó ügyvezetõjének, aki elsõ kérdésként a mû keletkezési körülményeirõl kérdezte dr.
Kövér Istvánt:
– Nagyapám négy évig harcolt az elsõ
világháborúban, és mindig azt mondta:
„Magyar az, akinek fáj Trianon.” Apám
mindig az igazságot kereste, és történelem tanulmányainkat ki szokta egészíteni saját történetekkel, mintegy párhuzamos történelmet írva. Aztán kíváncsivá
tett, hogy valójában mi lehetett az igazság az elsõ világháborúról, és az azt
követõ idõkrõl nálunk, Magyarországon,
azon belül is Nyugat-Magyarországon.”
Dr. Kövér István négy éven keresztül napi rendszerességgel végezte kutatómunkáját, melynek eredményeként megírta
a „Vas vármegye Trianon elõtt és Trianon
után” címû kiadványát. A kéziratot látva,

a kiadó úgy ítélte meg, hogy a tanácsköztársaság témájának szánt fejezet egy
különálló könyvet is kitesz, így jelent
meg 2019-ben a tanácsköztársaság centenáriuma alkalmából „A tanácsköztársaság Vas vármegyében” címû kiadvány;
a szerzõ teljes korszakot feldolgozó
nagymonográfiája pedig a tervek szerint
a trianoni béke 100. évfordulójára, 2020.
június 4-re jelenik meg.
A tanácsköztársaságról szóló kötetben dr.
Kövér István a konkrét eredményeket,
adatokat hozta le, melyek alapján nyomon követhetõ a direktóriumok, forradalmi törvényszékek számos intézkedése,
az üzemek, üzletek, mezõgazdasági birtokok, nagyobb magánházak szocializálása, a házkutatások menete, az ingóságok
elkobzása. A forrásokból kiderül, hogy
Vas megyében is voltak halálos áldozatokat követelõ fegyveres összetûzések, és
Szombathelyrõl indult a késõbb Dunántúlra kiterjedõ vasutassztrájk. Hiteles adatok, nevek és tények sokasága fogadja az
olvasót a kötet lapjain.
A „proletárdiktatúra” intézményei, az
azokat mûködtetõ személyek, a legfon-

Asszonyparty farsangfarkán
A böjti idõszak elõtti utolsó farsangi
hajrá egyik eleme a lányok, asszonyok
mulatozós összejövetele, melyet évrõl
évre megrendez a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár. Az idei évi
farsangfarki asszonypartyra február 24én várta az intézmény a szebbik nem
képviselõit.
Az általában másfél hónapos farsangi
szezon bálozós, mulatozós idõszakának
végét jelzi a néphagyományban farsangfarka elnevezéssel illetett három
nap, mely a nagyböjt kezdete elõtti vasárnapot, hétfõt, és keddet foglalja
magába. Ezek a felszabadult mókázás

igazi napjai, amikor a legzajosabbak és
legkicsapongóbbak a mulatságok. Ezen
napok régi szokása az „asszonyfarsang”, melyet mindig farsanghétfõn,
azaz a húshagyó kedd, és hamvazószerda elõtti hétfõn rendeznek. A régi
hagyomány szerint ilyenkor a lányok,
asszonyok férfiruhába bújtak, férfi
módra mulattak egész nap, korlátlanul
ihattak, és zeneszó mellett nótáztak.
Celldömölkön, ha nem is ily módon, de
a férfinépet kizárva már több mint
húsz éve összegyûlnek a lányok, asszonyok, hogy egy jót szórakozzanak.
A farsangfarki asszonyparty nyitányaként Pálné Horváth Mária, a mûvelõ-

tosabb intézkedések ismertetése után a
szerzõ a könyvben részletesen szól a
mindezt megélõ vagy elszenvedõ társadalom válaszairól. Pontos hivatkozásokkal, településrõl településre haladva
rögzíti a május-júniusi „ellenforradalmi”
mozgalmak és a kegyetlen megtorlás
valóságát. Majd a diktatúra augusztusi
bukása utáni törvényes elszámoltatás
adatait közli. Vas vármegyérõl áttérve
Kemenesaljára, Celldömölköt érintõ momentumokról is beszélt a szerzõ, elhangzott például, hogy városunkban 33
fõs munkástanács, illetve munkásszázadok alakultak, megszüntették a bíróságokat, helyettük vizsgálóbizottságokat
alakítottak, és olyan határozatsorozatot
hoztak, melyben például elõírták a fegyverek beszolgáltatását, megszabták a
szórakozóhelyek nyitvatartását, betiltották a szerencsejátékokat.
A könyvbemutatóval egybekötött elõadás végén Söptei Józsefné alpolgármester köszöntötte dr. Kövér Istvánt, kiemelve sokrétû polihisztori tevékenységét, melynek köszönhetõen a most bemutatott mû is létrejöhetett. »R. ANITA

dési központ igazgatónõje köszöntötte
a csaknem ötven fõt számláló hölgykoszorú tagjait, akik a következõ percekben már kört alkotva ellejtették az elsõ
táncot, bevezetésképpen a késõ estig
tartó folytatáshoz. Aztán a rendezvény
mûsoros részeként a mûvelõdési központban mûködõ Örömtánc Csoport
táncosai léptek a képzeletbeli színpadra bemutatójukkal. Ezután a felhõtlen
szórakozás, eszem-iszom és dínom-dánom vette át a fõszerepet, a lányok,
asszonyok ezúttal is énekelve, táncolva, vidám hangulatban búcsúztatták el
a telet. A kellemes délutánt tombolasorsolás is színesítette, a táncos lábak
mozgásához a zenét pedig most is,
mint minden évben, Pap Zoltán zenész
szolgáltatta.
»REINRE ANITA
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A három nõvér a Soltis színházban
A Soltis Lajos Színház idén ünnepli fennállásának negyvenéves évfordulóját.
Programjaikat tekintve ennek jegyében
telik majd az év, melynek nyitányaként
jubileumi díszelõadással is készültek, a
darab bemutatója február 15-én volt.
A 40 éves Soltis Lajos Színház és az 50
éves Szentendrei Teátrum koprodukciójában jött létre a jól ismert Csehov drámával azonos címû elõadás, melyet
Sardar Tagirovsky rendezõ irányításával,
a klasszikus Kosztolányi fordításból kiindulva vitt színre a két társulat. Az indíttatásról a rendezõ így nyilatkozott: „A
darab nagyon kapcsolódik a gyerekkoromhoz, ahhoz, hogy mindig próbálom
megtalálni a családomat. „A három nõvér” esetében azt éreztem, hogy a Soltis színház tagjaival és pár vendégmûvésszel sikerült meglelnem azt az
otthoni légkört, melyben még teljes
mértékben tud mûködni a professzionalizmus. A színdarab magáról a családról,
és annak szétesésérõl szól, de ez nem
feltétlenül egy tragédiát jelent. Én pont
a veszteség tudatával akarom felkelteni
az emberekben a fényt, és ez a csapat
ezt tudja képviselni a teljes szívével,

nemcsak a szakmaiságával.” „A három
nõvér” nemcsak a világ irodalom és
színháztörténetének, hanem a magyar
színháztörténetnek is fontos eleme, hiszen jelentõs elõadások születtek
belõle. Egy olyan dráma, amelyben
több szimbólum lapul, mint hétköznapi
valós helyzet, pedig szövege a hétköznapi valóság látszatát teremti meg. Az
eredeti szöveg egy olyan négy felvonásos történet a 20. század elejérõl,
ami négy nap kb. egy-egy órájáról szól,
akár egy modern filmsorozat négy része, de úgy, hogy az egyes felvonások
közt több év is eltelik.
A Sardar Tagirovsky rendezte darab
egy fiktív dokumentációt mutat meg
két részben, nem kronológiailag, hanem lineárisan gondolkodva az idõben.
Az emlékek és álmok természetével
játszva, az elmúlás és a búcsú érzetét
felerõsítve, ide-oda utazgatva a négy
nap emlékei közt álomszerû módon.
Mialatt egyik emlékbõl a másikba kerülve a világ halad a maga útján, épül
a 20. század háborús rendszere és újrafelosztása, fogyasztói társadalma; kiépül a 21. század elejének közönye és
képmutató virtuális rendszere.

Ebbõl a szempontból közelíthetõ meg
leginkább Csehov „Három nõvér”-ének
érzékenysége, Soltis Lajos szellemi hagyatéka, ami az elõadásban jelentõs
szerepet kap. A darab színészei fiktív
módon dokumentálják „A három nõvér” letûnt alakjait, hogy bemutassák
õket a mának kíméletlen, provokatív
és szeretetteljes gesztussal. Ez az elõadás egy emlék- és álomkaleidoszkóp,
ami egyben a mindenkori társadalmat
provokálja.
„A három nõvér” díszbemutatóját február 15-én tartották, 16-án pedig köszönetképpen a színház mûködését támogatók részére mutatták be az elõadást. A darab premierje március 7-én,
szombaton 18 órai kezdettel lesz a Soltis Lajos Színházban.
»REINER ANITA

Farsangoltak az idõsek is…
A farsangi szezon felhõtlen, jókedvû szórakozásából nemcsak a fiatalabb korosztály veszi ki részét. A Népjóléti Szolgálat
idõsek klubjainak tagjai február 19-én
tartották vidám összejövetelüket.
A télbúcsúztató eseményen nemcsak a
celldömölki idõsek klubja tagjai vettek
részt, hiszen évrõl évre meghívják az
alsósági és merseváti társklubok tagjait is, hogy együtt töltsenek el egy kellemes délutánt, melynek farsang lévén
a vidám mulatozás, kellemes kikapcsolódás volt a célja.
A rendezvény kezdetén Kuruczné Falusi
Tünde klubvezetõ köszöntötte a szép
számban megjelenteket, majd elstartolt a programkavalkád, melyben több
mulatságos produkció is helyet kapott.
Elsõként az 1. számú Idõsek Klubjának
két tagja idézett meg egy jól ismert kabaréjelenetet, a paródia után a merseváti vendégek léptek színre, akik farsangi mûsorukba ágyazva saját közösségük életképeibõl villantottak fel epizódokat népszerû slágerekkel tarkítva.
Mûsorukat a „Nemcsak a húszéveseké
a világ” címû dallal zárták, mely mottó
a folytatásban is megmutatkozott, hiszen az örökifjú hölgyek a táncparkett

ördögeiként twistelni kezdtek. Következõ mûsorszámként az alsósági klubtagok a Zizi labor népszerû dalára mutatták be vidám tánckoreográfiájukat. A
farsangi mûsor hátralevõ részében
még az 1. számú Idõsek Klubja tagjai
szerepeltek, megidézve a pletykás aszszonyokat, illetve egy dalválogatás szerepelt repertoárjukban.
A délutáni program folytatásában tombolasorsolás, valamint koraestig tartó
mulatság szórakoztatta az egybegyûlteket, a tánchoz a talpalávalót az elmúlt
évekhez hasonlóan ezúttal is Salamon
Zoltán szolgáltatta.
»R. ANITA

Értesítés
Értesítjük az érintett szülõket, hogy
a 2020/21. gondozási-nevelési évre
történõ bölcsõdei beiratkozásokra
az alábbi idõpontokban kerül sor:
2020. április 20-án 8-12 óráig,
2020. április 22-én 8-17 óráig.
A beíratás helye: 9500 Celldömölk,
Vasvári Pál u. 17.
Nyílt nap: 2020. április 6-án 10 órától 11 óra 30-ig.
NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE
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Fél lábbal a döntõben
SK Vydrany (szlovák) – Celldömölki VSESwietelsky-Jufa Hotels 1-6.
Vydrany, férfi-asztalitenisz, Közép-európai Szuperliga, elõdöntõ, 1. mérkõzés.
Páros: Sereda, Lelkes – Fazekas, Szita 1:3
(-5, 3, -9, -11) Jól kezdtek a celliek, de a
negyedik szettben úgy tûnt, nyerni tudnak a szlovákok. Ekkor azonban elõvették
rejtett tartalékaikat Fazekasék, és lezárták
a párosok meccsét. (0-1).
Egyéni 1. kör: Lelkes – Szita 3:1 (8, -7, 4,
6) Lelkes nagyon harcosnak, összesze-

dettnek tûnt, és magabiztosan lépte le
Szitát. (1-1). Sereda – Kriston 0:3 (-9, 11, -7) Szoros meccs volt, de Kriston
minden fontos poént megnyert. (1-2),
Novota – Fazekas 0:3 (-6, -5, -6) Novota
kisebb betegséggel küzdött, és ez meglátszott a játékán. Fazekasnak nem okozott gondot a legyõzése. (1-3)
2. kör: Sereda – Szita 0:3 (-9, -10, -6)
Sereda tudása alatt játszott, Szita ezt remekül használta ki. (1-4), Lelkes –
Fazekas 2:3 (8, -8, 10, -7, -7) Lelkes ez-

Újabb asztalitenisz siker

Városunkban nagy hagyománya van az
asztalitenisznek. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az a számtalan siker, melyet a sportág mûvelõi magukénak
tudhatnak. A legfiatalabb korosztály
számára is nyitott a lehetõség, hogy
belekóstoljanak a pingpong rejtelmeibe, majd késõbb profi szinten is mûvelhessék ezt a sportot. Nagyon sok fiatal kezdte meg pályafutását Celldömölkön, közéjük tartozik Kovács Korinna is, a Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 6. osztályos tanulója.
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»Hány éves korodban kezdtél el pingpongozni?
– 7 éves koromban kezdtem el, az azóta eltelt 5 év alatt már több versenyen
is részt vettem.
»Honnan ered a sport iránti szereteted?
– Egészen kiskoromban a szüleim mindig elvittek magukkal a testvérem pingpong edzéseire, így volt alkalmam
megfigyelni a nagyobbak játékát, így
mondhatni belenõttem ebbe a sportba.
»Hányszor van edzésed hetente, illetve kik az edzõid?
– Heti 5 edzésem van, jelenleg már az
Opal Asztalitenisz Csarnok biztosít ezeknek helyszínt. Az edzõim pedig Iván Csaba, Nagy Emil és Böhm Attila.
»Mesélj, kérlek a mostani versenyrõl!
– A Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének Országos Asztalitenisz versenyén vehettem részt, melyet Vácon
rendeztek meg. Két korcsoport volt: az
alsó-, illetve felsõ tagozatos diákok külön indultak. Az én korosztályomban
10-en versenyeztünk, közülük szerezhettem meg az 1. helyezést.
***
Az Opal Asztalitenisz Csarnok továbbra is
nyitva áll azok elõtt, akik szeretnék elsajátítani a pingpong rejtelmeit, vagy
sporttal szeretnék eltölteni szabadidejüket. A hobbi asztaliteniszezõk minden
hétfõn és szerdán 17 óra után vehetik
igénybe a csarnok nyújtotta szolgáltatásokat. Számukra két lehetõség áll fenn:
havi 1000 forintos tagdíj ellenében a
kettõ nap bármelyikén élvezhetik a
csarnok szolgáltatásait, illetve asztalbérlésre is lehetõség van 500 forintos áron
óránként. Bármelyik mellett is döntenek, nagyon fontos a sportruházat, illetve a megfelelõ sportcipõ használata,
öltözõ viszont biztosított. Az amatõr,
bajnokságban nem játszó pingpongosok
részére március 29-én 10 órai kezdettel
versenyt rendeznek az asztaliteniszcsarnokban.
»NOVÁK FANNI

úttal is nagyot küzdött, de Fazekas ezen
az estén verhetetlen volt. (1-5), Novota
– Kriston 0:3 (-10, -11, -10) Kiélezett,
szoros csatát vívtak a felek, de ezúttal is
érezhetõ volt, hogy Novota nem százszázalékos (1-6).
A két csapat március 17-én, Celldömölkön
vívja a visszavágót, ahol nagy meglepetés
lenne, ha nem Klampár Tibor csapata jutna a fináléba. A másik elõdöntõben az
osztrák Stockerau 6-1-re gyõzte le
Csehország U23-as csapatát, így nagy
valószínûséggel májusban megismétlõdik
a tavalyi döntõ, reméljük számunkra ked»CSUKA LÁSZLÓ
vezõbb eredménnyel.

Lapzárta után
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Gyõri
AUDI ETO KC U22 30-25 (14-15), NBII-es
nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk
Celldömölk: Tömõ – Freiberger 7, Bagics
3, Szomorkovits L. 5, Szomorkovits A. 5,
Gyõrffy 8, Szecsõdi 2 cserék: Balogh,
Geiger, Füzfa, Szalai Sz. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn
Vendég vezetéssel indult a találkozó, a
9. percig a gyõriek játszottak elõnyben
(9. p.: 4-5). Ekkor a hazaiak fordítani
tudtak, és elõnyüket egészen a játékrész
végéig õrizni tudták (25. p.: 12-10).
Mindkét együttes játékába csúsztak hibák, nagy küzdelem jellemezte a találkozót. A szünet elõtt fél perccel elõnybe
kerültek a gyõriek (30. p.: 14-15), de
fordulás után ismét a hazaiak percei következtek. A 35. percben már 3 góllal
vezetett a Celldömölk (35. p.: 18-16), és
elõnyét 1-1 találattal folyamatosan növelni tudta. Az utolsó 10 percre hitehagyottá vált a Gyõr, a lefújásig már csak
a gólkülönbség volt kérdéses (57. p.: 2922). A meglehetõsen rövid kispaddal
meccselõ CVSE megérdemelten nyerte a
nehéz, küzdelmes találkozót, és tovább»CSL
ra is tapad dobogós riválisaira.

Felhívás
A „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” Kosárlabdás Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri
a Celldömölki Kistérség kosárlabda
sport szimpatizásait, hogy 2019. évi
személyi jövödelemadójuk 1%-ának
felajánlásával segítsék alapítványunk
mûködését. NB II-ben szereplõ csapatunk jelenleg a tabella elsõ helyén
áll. Ehhez a nagyszerû helyezéshez
nagyban hozzájárul, a helyi mérkõzéseinken szurkolók példamutató
buzdítása.
Adószámunk: 18897030-1-18
»A KURATÓRIUM ELNÖKE ÉS TAGJAI
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Gólzáporos szezonnyitó
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – Körmendi FC 5-3 (3-0). – Celldömölk, 200
nézõ, vezette: Horváth P.
CVSE: Bíró – Huszár (Pázsi), Szuh, Marsai, Gorácz, Szép (Szabó K.), Németh J.,
Keszei, Molnár T., Horváth T., Büki.
Edzõ: Haraszti Zsolt.
Körmend: Farkas M. – Bajnok, Buti, Varga P. (Sipos), Németh M., Majtényi, Takács M. (Major), Czimber, Kis-Nemes,
Wolf (Török), Takács Á. Edzõ: Somfalvi
Péter.
Gólszerzõk: Németh J. (2), Horváth T.
(2), Marsai, ill. Majtényi (2), Horváth T.
(öngól).
A téli felkészülés lezárása után rangadóval indította tavaszi szezonját a
Celldömölki VSE. A szünetben több játékos is távozott a csapattól, Orosz
Norbert, Lempeg Olivér és Piri Balázs
Ausztriába igazolt, míg Horváth Dávid
egyelõre szünetelteti pályafutását. Az

érkezõ oldal korántsem ilyen tartalmas, mindössze Enyingi Márk ölti újra
magára a sárga-kék szerelést, õ fél
évig légióskodott a sógoroknál. A szezonkezdet mindig nehéz, így nem számíthattunk könnyû összecsapásra a
Körmend ellen, még akkor sem, ha aktuális ellenfelünk nincs olyan jó formában, mint az elõzõ években megszokhattuk. Az elsõ pár percben úgy tûnt,
nem védekezni érkezett a vendégcsapat, bátran jöttek elõre, és beszorították térfelére a celli együttest. A lendületet azonban hamar megtörte a házigazda, és nagyjából a 10. percre átvette az irányítást. A játék áthelyezõdött a
vendégek térfelére, és egy-két lövéssel már meggyûlt a baja Farkas Milán
kapusnak. A 21. percben aztán már
maga mögé kellett nyúlnia a hálóõrnek, hisz Gorácz szöglete után Horváth Tamás juttatta elõnyhöz a celli

gárdát. Mire rendezte volna sorait a
Körmend, a 26. percben ismét villant
Horváth, és megduplázta az elõnyt. A
folytatásban is a házigazda dominált, a
körmendiek nem tudtak semmi újat kitalálni. A 35. percben megpecsételõdni
látszott a vendégek sorsa, Németh
József büntetõbõl volt eredményes, 30-ra alakítva ezzel a találkozó állását.
Fordulás után gyorsan szépíteni tudott
a Körmend, ugyanis a 47. percben
Horváth játékvezetõ megtámogatta
õket egy tizenegyessel. A közönségszórakoztató, ám szakmai szemmel
nézve, sok hibát hozó találkozó gólzáporosra sikeredett, hisz a hazaiak még
háromszor betaláltak, igaz ebbõl egyszer a saját kapujukba, a vendégek pedig kaptak még egy büntetõt, így alakult ki az 5-3-as végeredmény. A
Celldömölk jobb helyzetkihasználásának köszönhetõen megérdemelten
nyert, és õrzi elsõ helyét a bajnoki tabellán.
»CSUKA LÁSZLÓ

Megyei rangadót nyertek a kézisek
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ –
Körmendi DMTE 31-27 (15-14). – NB IIes nõi kézilabda-mérkõzés, Celldömölk,

Bajnoki forduló
NB III.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS V. –
Nagycenki SE 8 : 10
Teket Attila 3, Fehér László 2, Máthé
Gyula 2, Csapó László 1.
Nagy küzdelemben a vendégeknek
sikerült kiharcolni a gyõzelmet.
CVSE-SWIETELSKY JUFA HOTELS IV. –
Turris SE Sopron II. 7 : 11
Lukács Balázs 2, Szabó Ferenc 2,
Harkály Bálint 2, Lukács Balázs –
Szabó Ferenc páros.
Csapatunkban mindenki mélyen tudása alatt játszott, így a vendégek
megérdemelten
nyerték
a
mérkõzést.

Új

I M P R E S S Z U M

»
CELLDÖMÖLK VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

100 nézõ, vezette: Atyimov, Jáger.
Celldömölk: Tömõ – Kazári, Szomorkovits A. 10, Szomorkovits L. 4/1, Freiberger 6, Szecsõdi 4/1, Bagics 2. Csere:
Balogh V., Füzfa, Geiger 1, Gyõrffy 4,
Szalai. Edzõ: Salamonné Csótár Adrienn.
Körmend: Dudora – Rábai 8, Csépke 4,
Zsiga, Török 4, Herczeg, Huszár 2.
Csere: Nagy J. (kapus), Õri, Horváth D.
3, Kiskós 4, Szalai L., Somlai, Cser 2.
Edzõ: Varga Andrea, Kiskós Kitti.
A szezonban eddig remeklõ Celldömölk
nem kezdte túl jól a mérkõzést, hisz az
elsõ percekben a körmendiek szereztek
vezetést. (5.p.: 2-4) Tapadt ellenfelére a
celli együttes, és fej-fej mellett haladtak
a csapatok. A 7. percben érte utol a
vendégeket a házigazda (4-4), és tíz
percnyi játék után végre elõnybe is került (6-5). A körmendiek támadójátékába egyre több hiba csúszott, a hazaiak
hatékonyan védekeztek, több labdaszerzést követõ gyors gólt is szereztek.

A 20. percben már három góllal vezetett Salamonné Csótár Adrienn csapata
(11-8), de ekkor ismét rákapcsolt a
Körmend, és két perccel a szünet elõtt
újra elõnybe került (13-14). Sokáig
azonban nem örülhettek, hisz a remekül
küzdõ celli lányok a lefújásig 15-14-re
fordítani tudtak, és elõnnyel vonulhattak pihenõre. Fordulás után nagyon elkapta a fonalat a CVSE, 10 perc alatt elhúzott 20-14-re, védekezésben és támadásban is ellenfele fölé nõtt.
A vendégek tartását dicséri, hogy
egyetlen percig sem adták fel, és a
második játékrész közepére kis híján
egyenlíteni is tudtak (45.p.: 22-21), de
a kritikus pillanatokban mindig megrázta magát a Celldömölk, és begyújtotta a rakétákat. A teljes mérkõzést
uraló hazaiak megérdemelten tartották
otthon a két pontot, gyõzelmükkel a
tabella 4. helyérõl várhatják a Gyõri
ETO U22 elleni folytatást.
CSUKA L.

KIADJA a Celldömölki Média Közhasznú Kft. Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. • FELELÕS KIADÓ: Celldömölki
Média Közhasznú Kft. • FELELÕS SZERKESZTÔ: Dr. Györéné Losoncz Andrea • SZERKESZTÔSÉG: Dummel Ottó,
Farkas Gábor, Giczi Sándor, Gyuricza Imre, Káldos Gyula (nívódíjas), Reiner Anita, Takács Mária,
Vajda Zsuzsa, Horváth Lajos (örökös tag) • HIRDETÉSSZERVEZÕ: Nagy Antal (06 70/3389880) • KAPCSOLAT:
9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 1. Telefon: 06 70/4505749. E-mail: ujkemenesalja@celldomolk.hu
• NYOMDA: Logomotív Kreatív Mûhely Kft. Szombathely • ISSN 0865-1175 • LAPZÁRTA: minden páratlan hét péntek • ELÕFIZETÉS VIDÉKRE: egy évre 1.440 Ft, félévre 780 Ft, egy hónapra 170 Ft. • Fotókat,
kéziratokat kizárólag elektronikus formában áll módunkban elfogadni.
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A CELLDÖMÖLKI KÓRHÁZ
LABORATÓRIUMÁNAK DOLGOZÓI
KÖSZÖNETÜKET SZERETNÉK
KIFEJEZNI KAPUI GYULÁNAK,
AKI KIHANGOSÍTÓ FELAJÁNLÁSÁVAL ÉS
FELSZERELÉSÉVEL JELENTÕSEN
MEGKÖNNYÍTETTE MUNKÁJUKAT!
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!
Fa-Gyula

Barkács 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.

Fa-Gyula
Fatelep

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

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

VÁSÁROLJA MEG
TÛZIFÁJÁT
MÁRCIUS 1-IG
MÉG 2019-ES ÁRON.
AKÁC KUGLI
KÕRIS KUGLI
BÜKK KUGLI
CSER KUGLI

4490,- Ft/q
Kiszállítást vállalunk.

Rendelését telefonon is leadhatja.
EUTR: AA5821433

