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

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!
Celldömölkieknek plusz kedvezmény!

Kiváló minőség, olcsó árak,
előzékeny kiszolgálás!

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

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

Fa-Gyula
Fatelep

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

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

Kiszállítást vállalunk!
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ SZÁRÍTOTT:

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

AKÁC KUGLI TOVÁBBRA IS
RENDELHETÕ.
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KÖZÉLET

Nemzeti ünnepünk margójára...
A világméretû korona vírus járvány
Magyarországot is elérte, ennek megfelelõen a magyar kormány március
11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. A
különleges jogrend értelmében a száz
fõsnél több beltéri és ötszáz fõsnél
több kültéri rendezvényeket betiltották. Így idén városunkban is elmaradt
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére szervezett, március
15-i megemlékezés.

Közlemény
Az egész világ, az ország és városunk is küzd a koronavírussal szemben. Magyarország Kormánya 2020.
március 11-én a belügyminiszter és
az operatív törzs javaslatára rendkívüli jogrendet hirdetett, veszélyhelyzet elrendelésérõl döntött.
Celldömölk polgármestereként a hivatalok, hatóságok, intézmények és
szervezetek vezetõvel folyamatosan
egyeztetünk, és minden tõlünk telhetõt megteszünk a közös biztonságunk érdekében.
Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelõzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl
szóló 45/2020. (III. 14.) Kormányrendeletnek és más jogszabályoknak megfelelõen hozzuk meg döntéseinket. Figyelembe vesszük az
aktuális cselekvési protokollt, a
teendõket, amelyeket itt nem részletezek, mert ezek szükségszerûen
folyton változnak. A szükséges intézkedésekrõl a város honlapján és
a TV-Cell facebook-oldalán adunk
tájékoztatást.
Amit lehet, mindent megteszünk a
biztonságunkért, segíteni szeretnénk
mindenkinek, kérjük, Önök is segítsenek egymásnak. Kérek mindenkit,
hogy gyerekek, felnõttek, idõsebb
emberek tartsuk be az aktuális ajánlásokat mindannyiunk egészsége,
élete érdekében. Kérdéseikkel, problémáikkal a +95/777-811-es telefonszámon kereshetik Farkas Gábor
jegyzõ urat és én is a rendelkezésükre állok. Vigyázzunk egymásra!
»FEHÉR LÁSZLÓ

1848. március 15-én – az európai forradalmi hullám részeként – Pest-Budán is
kitört és vér nélkül gyõzött a forradalom a nemzeti szuverenitás, és a polgári átalakulás: szabadság, egyenlõség,
testvériség jelszavaival. Megszületett a
modern parlamentáris Magyarország,
és megkezdõdött a szabadságharchoz
vezetõ folyamat, melynek célja a Habsburg-uralom megszüntetése, a függetlenség és az alkotmányos berendezkedés kivívása volt.
Ezen a napon az 1848/49-es magyar
szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
Március 15. jelképpé vált, nemzetünk
szabadságszeretetét, szabadság utáni
vágyát fejezi ki.
172 évvel ezelõtt a bécsi forradalom híre ösztönzõ hatással volt a magyar radikális ifjakra is, akik élükön Petõfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el a Landerer-Heckenast
nyomdához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták 12 pontban összefoglalt követeléseiket, valamint Petõfi lelkesítõ
költeményét a Nemzeti Dal-t. Délután
nagygyûlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember
jelent meg. Itt felolvasták a 12 pontot
és Petõfi is elszavalta költeményét.

Ezután a Várba vonultak, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes mértékben sikerült, így
vér nélkül gyõzött a forradalom. Az
összegyûlt tömeg követelésére Táncsics
Mihályt az állítólagos sajtóvétség miatt
bebörtönzött újságírót is szabadon bocsátották. Este a Nemzeti Színházban a
betiltott Bánk Bán elõadásával ünnepelték a forradalom gyõzelmét.
Városunkban ugyan elmaradt az ünnepi megemlékezés, de a városvezetés
elhelyezte a tisztelet és emlékezés koszorúját a 48/49-es szabadságharcosok
dombormûvénél. Az elmúlt évekhez
hasonlóan, idén is lett volna celldömölki érintettségû kitüntetettje a Szombathelyen rendezendõ megyei március
15-i ünnepségnek, de az ismert okokból azon rendezvény is elmaradt. A két
kitüntetett egy késõbbi idõpontban veszi át elismerését. „Vas Megye Szolgálatáért Kulturális Tagozata” elismerésben részesül: Kupi Miklós, a Reményik
Sándor Evangélikus Óvoda, Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Bobai Tagintézményének pedagógusa,
„Vitéz Both Béla Emlékdíj” kitüntetésben pedig a százesztendõs Szimedli
József, a doni harcok résztvevõje részesült.
»REINER ANITA

POLGÁRMESTER
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Fehér László polgármester közleménye
A veszélyhelyzetre vonatkozó jogszabályokkal összhangban március 16-án
a következõ intézkedéseket hoztuk a
város, az önkormányzati hivatal és az
intézmények vezetõivel a teendõkrõl.
1. A bölcsõde és az óvodák esetében
szerdától rendkívüli szünetet rendeltem el, az intézmények ügyeletet tartanak. A bölcsõdéseket a saját épületükben, az óvodásokat a Koptik utcai
óvodában kiscsoportokban fogadják.
2. Az óvodai konyha és a Népjóléti
Szolgálat ellátja a szükséges gyermekékeztetést, a szociális étkeztetést
és a vendégétkeztetést, a kapcsolatot
a Celldömölki Városi Óvodában és a
Népjóléti Szolgálatban tartják az étkezést kérõkkel.

3. A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ
és Könyvtár (a könyvtár és a mozi
is), valamint a Kemenes Vulkán Park
keddtõl további intézkedésig zárva
tart.
4. A Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ
keddtõl további intézkedésig a lakossági vendégforgalom számára
karbantartás miatt nem üzemel.
5. A sportlétesítmények – a szakképzõ
iskolában lévõ városi sportcsarnok,
az alsósági sportcsarnok, a CVSE–
Swietelsky Aréna, a CVSE Sporttelep
és az OPAL Asztalitenisz Csarnok
szerdától további intézkedésig zárva
tartanak.
6. A használtcikk-piac, a csütörtöki és
szombati helyi piac – kivéve az élel-

miszerpiac – további intézkedésig
zárva tartanak.
7. Az Önkormányzati Hivatal az ügyintézésben a telefonos és az elektronikus kapcsolattartásra kéri az ügyfeleket. Errõl a hivatal vezetése
részletes tájékoztatást ad.
8. Az esküvõkön a házasulandó feleken, az anyakönyvvezetõn és a tanúkon kívül az örömszülõk és plusz
egy fõ vehetnek részt.
9. A március 25-re, a képviselõ-testületi üléshez kapcsolódóan meghirdetett közmeghallgatás elmarad.
10. Kérünk mindenkit, hogy a városi
játszótereket ne használják, mivel
nem tudunk a folyamatos fertõtlenítésrõl gondoskodni.

Megyei kitüntetésben részesültek

gálatban 1942. április és 1943. február
16-a között. Feladata volt, hogy összeköttetést tartson a zászlóalj parancsnoka és a századparancsnok között. Az
ezrede, a 35. gyalogezred, sokak életét
mentette meg az oroszok feltartásával.
Munkássága során több alkalommal kiváló dolgozó kitüntetéssel ismerték el.
Példamutató családi élete, hivatása,
foglalkozásának magas színvonalú,
minõségi mûvelése átlendítette a nehéz idõszakokon. György Sándor történész Szombathelytõl a Don kanyarig, a
35. ezred pokoljárása c. könyv szerzõjét segítette interjúk során. Képanyagot és eredeti dokumentumokat is át-

Idén ugyan a rendkívüli helyzetre való
tekintettel az 1848/49-es eseményekrõl való megemlékezések nagy része
elmaradt, vagy szerény körülmények
között történtek. Ebben az évben munkája elismeréseként Celldömölk Város
Önkormányzata két celldömölki illetõségû lakost terjesztett fel megyei kitüntetésre:
Kupi Miklós
A világjáró költõ-tanár – mondhatnák
Kupi Miklósról, aki 1968. április 9-én
született Sárváron. Már általános iskolás korában vonzották a humán területek. Gyermekszínészként fõszerepet
játszott a költõ Csokonairól szóló tévéfilmben. A gimnázium során az irodalmi színpad aktív tagja volt. Pedagógusi
diplomát szerzett, jelenleg a bobai Reményik Sándor Evangélikus Általános
és Mûvészeti Iskolában valamint a
Celldömölki Berzsenyi Gimnáziumban
tanít. Két évtizedet töltött álmai városában, New Yorkban, ahova még most
is, évente egyszer visszatér. A világ
számos országában – például Kína,
Egyiptom, Mexikó, Hawaii, Olaszország,
Görögország – megfordult, melyeknek
élményvilága nagy hatással volt gondolkodására, emberi-költõi érzékenységére. Költõként jelen van Vas megye
irodalmában. Harangozó Miklós néven
két kötete jelent meg: Etûdök egy elhangolt zongorára 2004-ben, és Háttal
a holdnak 2011-ben. A helytörténet is
fontos szerepet játszik élete során. Számos emlékezetes interjút, tanulmányt
publikált szülõvárosa múltjáról. Nagy
sikerû elõadásokat tartott honismereti
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és mûvészettörténeti témakörökben.
Helytörténeti kötetei közül egyik, a
Kresznerics Ferenc jubileumi évben a
tudós-papról elnevezett helytörténeti
pályázaton kategóriájában, elsõ díjat
nyert. A mû húsz történetbõl álló kézirat része. A Mária tenyerén címû szépirodalmi munkája Koptik Odó érkezésétõl az I. világháborúig mutatja be
Kiscell fejlõdését egy-egy híres vagy
épp hétköznapi celli személy szemszögébõl felelevenítve az eseményeket. Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Celldömölk Város Önkormányzata a Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozat
Kitüntetésre terjesztette elõ.
Szimedli József
1920. március 16-án született, jelenleg
Celldömölkön él. A II. világháborúban
megjárta a keleti frontot, szolgált a
Donnál, ahonnan szerencsés körülmények között térhetett haza. Tartalékos
zászlósként, távbeszélõ szakaszparancsnokként vett rész a katonai szol-

adott a történésznek. Hazaszeretetével, hatalmas mûveltségének és tudásának átadásával sokat tanított. A
keresztény hit és vallása gyakorlása
jellemezte életét, amit igyekezett környezetének is átadni. Szimedli József
március 16-án tölti be a 100. életévét.
Érdemeinek elismerése a „Vitéz Both
Béla – Emlékdíj” átvételével válik teljessé.
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» MÛVELÕDÉS

Jubileumi rendezvénysorozat a Soltis színházban
A Soltis Lajos Színház idén ünnepli fennállásának negyvenéves évfordulóját. A
társulat a jubileumi évben számos programmal várja közönségét. A „Soltis 40”
eseménynaptárába Nagy Zsuzsi mûvészeti titkárral pillantottunk bele.

»Milyen programokkal indítottátok el a
jubileumi évet?
– Mint a többi évet, az ideit is a
Színészek és Színházbarátok báljával
kezdtük meg január közepén. Elsõ elõadásunk az idei évben Csehov: Három
nõvér címû drámája volt Sardar Tagirovsky rendezésében. Ennek jubileumi
díszbemutatóját február 15-én tartottuk. Társulatunk február 22-én a „Szentivánéji álom” celldömölki bemutatójával ünnepelte meg negyvenedik születésnapját.
»Milyen új elõadásokkal készültök
2020-ban?
– Az ünnepi évad gyermekelõadása a
„Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi”
címû zenés mesejáték lesz, melynek
premierjét március 22-én délután 16
órakor tartjuk. A negyvenéves színház
repertoárjában több feldolgozásban is
szerepelt Vörösmarty Csongor és Tündéje, legendássá vált elõadások születtek belõle. Ezek elõtt tisztelegve tûztük
mûsorunkra a fent említett széphistórián alapuló darabot. A mítikus történetet feldolgozó produkció sok zenével,
lenyûgözõ látvánnyal és elragadó
mûvészi játékkal igyekszik elvarázsolni
a legkisebbeket. Az évadnak lesz még

egy mesedarabja, egy bábos technikát
alkalmazó mese, mely színházi nevelési elõadásként is mûködik majd. Fiataljainkkal pedig egy ifjúsági darabot
szeretnénk színpadra állítani.
»A tavasz és a nyár milyen rendezvényeket tartogat?
– Második alkalommal rendezzük meg
május 20-án a Soltis Lajos Emlékkonferenciát névadónk emlékére, ahova egykori barátait, kollégáit, pályatársait várjuk, születésének 70., és halálának 20. évfordulója alkalmából. Ezt követi május 20. és 24. között a 11. Soltis
Lajos Országos Színházi Találkozó, melyen az ország kiemelkedõ alternatív
és kísérletezõ független társulatai
vesznek részt. Ide kb. 10-12 elõadást
várunk, melyeket szakmai beszélgetések követnek majd.
Június 7-én családi nyílt napot tartunk
a Soltisos stúdiósok részvételével, június 8-14-ig pedig nyílt hétre várunk
mindenkit a Soltis Lajos Színházba.
Hagyományos táborainkat természetesen megrendezzük, így június 29. és
július 4. között a 3. Soltis Gyerekszínjátszó Tábort, július 6. és 11. között pedig a Soltis Tábort. Július 18-án a
jogelõd Sitkei Színkör és a jelenlegi
Soltis Lajos Színház ünnepi találkozójára kerül sor Sitkén a négy évtizedes évforduló alkalmából.
A nyári évad kuriózuma, hogy a jubileum apropóján felújítunk egy régi hagyományt, mely a Pedál Színház elnevezést viseli. Ennek keretében július

13-17-ig egy elõadással turnézunk a
Balaton körül, kerékpárral megtéve az
utat. A biciklis vándorszínház a színház
stúdiósainak részvételével zajlik majd.
»A kerek évforduló jegyében egy
könyv is készülõben van...
Az ünnepi év nagy vállalása egy könyv
megjelentetése, mely a színház négy
évtizedét feldolgozó kiadvány lesz.
Szerkesztõje és írója Ölbei Lívia színikritikus, a Vas Népe újságírója. Az elkészült kötetet terveink szerint a június
21-i évadzárón fogjuk bemutatni.
Emellett Benkõ Sándor fotóriporter
szerkesztésében megjelenik egy, a
negyven évünket feldolgozó képes
könyv. Az elmúlt csaknem fél évszázad
alatt számos professzionális fotó készült elõadásainkból, ezekbõl készül
egy válogatás, mely képeskönyv formában jelenik majd meg.
»A jubileumi év mivel zárul?
– Az õsz folyamán megyünk fellépni a
Nemzeti Színházba, ugyanis meghívást
kaptunk a „Szentivánéji álom” címû
darabunkkal. A jubileumi év zárórendezvényére december 19-én kerül sor,
szintén ekkor rendezzük a színjátszó
karácsonyt.
A Soltis Lajos Színház értesíti közönségét, hogy a koronavírus miatt az országban kialakult helyzet következtében, korábban meghirdetett elõadásaikban, programjaikban változás állhat be, melyekrõl honlapjukon, illetve
a facebook-on folyamatosan értesítik
közönségüket.
»REINER ANITA

Emléklap a 40 éves Soltis színháznak
Az idén fennállásának negyvenéves
évfordulóját ünneplõ Soltis Lajos Színház legújabb darabjának jubileumi
díszelõadását már februárban megtartotta, a nagyközönség elõtti premierre
március 7-én került sor. Ebbõl az alkalomból a városvezetés is köszöntötte a
jubiláló társulatot.
A jubileumi évet a hagyományos Színészek és Színházbarátok Báljával indította a Soltis Lajos Színház csapata,
majd az év elsõ elõadásaként Csehov:
Három nõvérét vitték színre Sardar
Tagirovsky rendezõvel. A darab díszbemutatója már néhány hete lezajlott
ugyan, de nagyközönség elé március 7én került. Ezen premier után a városvezetés is köszöntötte a társulatot. Söptei

Józsefné alpolgármester elmondta,
Celldömölk büszke arra, hogy a Soltis
Lajos Színház itt talált otthonra, és tevé-

kenységével nagyban hozzájárul a város
kulturális életének tartalmassá tételéhez. Hangsúlyozta, hogy Celldömölk
Város Önkormányzata lehetõségeihez
mérten igyekszik támogatni mûködésüket, 2017-ben kétmillió, a tavalyi évben két és fél millió forint támogatást
nyújtottak, idén pedig a tervek szerint
hárommillió forinttal fognak hozzájárulni a színház mûködéséhez. Az elõadást
követõen Söptei Józsefné alpolgármester és Farkas Gábor jegyzõ Celldömölk
Város Önkormányzata nevében emléklapot adott át Nagy Gábor társulatvezetõnek, megköszönve a színház több
évtizedes aktív tevékenységét, további
sikereket kívánva a magyar kultúra közvetítéséhez határainkon belül és kívül.
»REINER ANITA
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Diákhét a gimnáziumban
A március beköszöntével kezdetét vették a diáknapok a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnáziumban. Az úgynevezett „diákhéten” izgalmas programok
várták a berzsenyis tanulókat, melyeket a 11. évfolyam szervezett.

jutalmazták. Az iskola aulájában, illetve
az udvaron felállított standoknál a tanulók megtölthették hasukat, hiszen a
hamburgertõl kezdve a palacsintáig az
osztályok sokféle harapnivalóval készültek. A délig tartó rendezvények változa-

A 11. évfolyam, A, B és H osztályai a diáknap elõtti heteket elõkészületekkel
töltötték, osztályfõnökeik és természetesen egymás segítségével. A diákrektor-választás egyfajta hagyomány,
amely minden évben próbára teszi a tanulók összetartását, bajtársiasságát, hiszen együtt, kompromisszumokat kötve
kell szembenézniük a különbözõ kihívásokkal. A négy napos kampány plakátháborúval indult. A változatos témájú
képeket a rektorjelöltek osztályai helyezték el az iskola különbözõ pontjain,
ezzel megkezdve az úgynevezett „csendes kampányt”. Az osztályok kedveskedéssel igyekeztek szavazókat gyûjteni
maguknak, hiszen az elsõ két napban
még tilos volt bármely program meghirdetése. A „hangos kampány” napján a
szervezõ osztályok sokszínû programokkal várták diáktársaikat, ahol a szórakozás mellett összemérhették erejüket, a
nyerteseket pedig különféle édességgel

tossága miatt mindenki megtalálhatta a
számára érdekes programot, így minden résztvevõ élményekkel gazdagodhatott. A szervezõ osztályok és a többi
évfolyam az iskolában tartott kampánybuli keretein belül engedték ki a gõzt a
nagy választás elõtti éjjel.
Pénteken, a kampányhét zárásaként sor
került a rektorválasztásra, azaz a diákok
szavazással döntötték el a három jelölt
közül ki veszi át az intézményvezetõ helyét egy napra. A program a jelöltek bemutatásával, majd az osztályok által készített kampányvideók levetítésével indult, melyet a tanulók szabadidejükben
forgattak saját eszközökkel. A szavazás
elõtti órákban a három rektorjelölt vicces
feladatokban mérhette össze erejét, természetesen osztályaik segítségével,
buzdításával. A három jelölt minden
igyekezetét beleadva teljesítette a könynyebb és nehezebb kihívásokat, habár a
választás ezen része csak egyfajta teszt

volt a leendõ rektor számára. A szavazáson a 11. évfolyam tanulói nem vehettek részt, így az A, B és H osztályok kivonulása után a diákok leadhatták szavazataikat az általuk kedvelt rektorjelöltre.
A kevesebb mint negyedórás összesítés
után következett a várakozás, vajon melyik jelölt lett a 2019/2020-as tanév diákrektora.Az eredményhirdetés feszült

pillanatait hamarosan öröm váltotta fel
a H osztály részérõl. A hatosztályos tagozat jelöltje, Balogh Máté nyerte a választást, ezúton is gratulálok neki, hiszen hatalmas dicsõség az iskola jelképes kulcsát, mint igazgató birtokolni.
Mint a 11. H tagja, hatalmas örömmel

és büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan
osztályba járok, ahol az összefogás, fáradhatatlan csapatmunka egy ilyen
szép eredményhez vezetett minket.
Hiszen ez nem egy ember érdeme, hanem egy közösségé. A gimnázium eme
hagyománya összekovácsolja az iskola
közösségét, és felpezsdíti a diákéletet.
»BOLLA JÚLIA
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» KITÜNTETÉS
dióban tanítják õket a színpadra állni.
Szívügye a színházcsinálás. Õ az a színházi ember, aki nélkül elképzelhetetlen
a celldömölki és a Vas megyei színjátszás. Társulatával a magyar kultúra követei határainkon túl is, Erdélyben és
Kárpátalján, vezetésével nemzetközi
fesztiválokon mutatkozhattak be a soltisosok, s vitték hírét Celldömölknek is.
A színház társulata, színészei és rendezõi sorra nyerik az amatõr szféra
fesztiváldíjait. 2019-ben 146 saját
elõadást mutattak be közel 20 ezer
nézõnek, Celldömölkön 54 elõadást,
külföldön 25 elõadás tartottak. A
színházszeretõ közönség számára öt
premierjük volt tavaly, közöttük a celldömölki ihletésû és vonatkozású Szeretünk téged, Odó!
Fesztiválokat, találkozókat, táborokat
szervez a közösségével, idejét és erejét
nem kímélve. Jó kedély, játékosság,
szakmai tudás és alázat jellemzi színpadon és színpadon túl, mindennapi életében. Megbízható munkájával, bölcs
személyiségével kivívta mindenkori társai, szûkebb és tágabb közössége elismerését.
Jövõre lesz 20 éve, hogy az idén négy
évtizede általa alapított színház Celldömölkre költözött, s adott a városunknak egy olyan új színfoltot, mely ma
már nélkülözhetetlen számunkra. Celldömölk elképzelhetetlen a Soltis Lajos
Színház nélkül, a Soltis színház elképzelhetetlen Nagy Gábor nélkül.

Állami kitüntetés Nagy Gábornak
A köztársasági elnök MAGYAR ARANY
ÉRDEMKERESZT polgári tagozata kitüntetést adományoz Vas megye kulturális
életét gazdagító négy évtizedes kultúra- és közösségszervezõ tevékenysége, valamint a határon túli magyar
nyelvû színjátszás érdekében végzett
munkája elismeréseként Nagy Gábor
népmûvelõ, a Soltis Lajos Színház igazgatója, a Soltis Lajos Színház Mûvelõdési Egyesület elnöke részére.
Színház az egész világ – citálhatnánk
William Shakespeare drámaírótól és
színésztõl. A színház a világom – vallhatja Nagy Gábor színész, színházigazgató,
s ez a megállapítás tökéletesen igaz rá:
élete a Soltis Lajos Színház, a színház
igazgatójaként nem csak a városban és
a megyében, de országszerte és a határokon túl is nevet szerzett magának.
Nagy Gábor végzettsége alapján népmûvelõ, diplomáját a Pécsi Tudományegyetemen szerezte. 1973 óta foglalkozik a színjátszással, több színkör, színtársulat alapítója, színésze. 1980-ban alapította a Sitkei Színkört, amely a 2001
óta létezõ Soltis Lajos Színház jogelõdje.
Az idén 40 éves színház motorja: színházat szervez, színdarabot rendez, színészeket képez. A Soltis Lajos Színház
Nagy Gábor vezetésével különleges
egységgé nõtte ki magát, valahol az

amatõr, az alternatív és a kõszínházak
határvidékén mûködik. Igazgatóként
társulata egy részét kulturális szakemberként foglalkoztatja, nagyobbik részét
pedig közösségteremtõ és közösségmegtartó erejével vonzza be. Vezetésével a Soltis Lajos Színház a pécsi
székhelyû Eck Imre Alapfokú Mûvészeti
Iskola telephelyévé vált, tavaly szeptemberben negyedik tanévüket kezdték
meg, 46 növendékkel és oktatói gárdájukkal tevékenykednek a mûvészeti nevelés területén. A gyerekeket, általános
és középiskolásokat is megszólítva stú-
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Beporzók napja a Vulkánparkban
Március 10. a beporzók napja, mely a
méhek fontosságára és védelmére hivatott felhívni az emberek figyelmét. A
jeles naphoz idén a Kemenes Vulkánpark is csatlakozott, a programra az
óvodás korosztályt várták.

Az országos múzeumpedagógiai program a legkisebb korosztályt, az óvodásokat kívánta megszólítani és felhívni
figyelmüket a méhek védelmének fon-

tosságára. Mindezt játékos formában
kis- és nagymozgásos feladatokkal, kreatív tevékenységgel, ismeretátadással,
mézkóstolással. Idén a Kemenes
Vulkánpark is csatlakozott a beporzók
napja rendezvénysorozathoz, melynek

keretében az alsósági óvodások ismerkedhettek meg az életünkben elengedhetetlen szerepet betöltõ beporzók
jelentõségével. A játékos foglalkozások

keretében átadott ismeretek nyomán a
gyerekek közelebb juthattak a rovarok
világához is. A sokoldalú program részét képezte a mézkóstolás: Lampért
Tibor méhész mutatta be a kicsiknek a
különbözõ mézfajtákat és beszélt a méhek egész éves, szorgos és hasznos
munkájáról. A pollengyûjtõ ügyességi
verseny során a résztvevõ óvodások virágról virágra szállva kis kosarakba
gyûjtötték a virágport, majd megismerkedtek a darázs és a méh közti különbséggel, az egyes vadméhfajtákkal, beporzókkal. A rendezvényen alkotó tevékenységre is lehetõség nyílt, az ovisok a lépet idézõ nyomatok elkészítésével mutathatták meg kreativitásukat.
Búcsúzóul mindenki kapott egy beporzók napja logóval ellátott kitûzõt, az
óvoda számára pedig egy rovarhotelt
adtak át a szervezõk.
»REINER ANITA

Elvarázsolt egérkisasszony a mesebérletben
Utolsó elõadásához érkezett a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2019/2020-as tanévre szóló gyermekszínház bérlete. Március 6-án a
Pesti Mûvész Színház mutatta be „Az
elvarázsolt egérkisasszony” címû mesejátékát, délelõtt az óvodásoknak,
délután pedig a kisiskolásoknak.
Bálint Ágnes írónõ korai mûvei közé
tartozik „Az elvarázsolt egérkisasszony”
címû meseregény, mely egyike legjobb
alkotásainak. A könyv õszinte szeretettel és kedvességgel átitatott történetének fõhõse egy kisegér, aki a cselekmény kezdetén szegény, mint az a bizonyos templom egere. Kétségbeesett
elszántságában és éhségében besurran
a történetbeli városka mézeskalácsosához, akinél úgy tûnik, jó sora lesz, mígnem eszik a tiltott mézeskalácsból, és
szófogadatlansága miatt a kisegér egy
varázslattal mézeskalács-boszorkánnyá
változik. Szégyenében világgá szalad,
kalandból kalandba csöppen, és végül

8

egy macska szolgálatába szegõdik.
Furfangos szigeten remekül megállja a
helyét, megismerkedve az ottani templom egerével boldogan él, mégis arról
álmodozik, hogy egyszer megtörik a
varázs, és õ újra az lesz, aki régen: egy
kedves, jámbor kisegér. A sok megpró-

báltatás és kaland után a történet végére ez természetesen sikerül is. A zenés mesejáték nagyon is emberi egértörténetét a mesei elemeken túl átjárja
a humor is, ami még bájosabbá és vidámabbá teszi „Az elvarázsolt egérkisasszony” cselekményét.
»REINER ANITA
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Irodalom – és nyelvtankedvelõ diákok a Berzsenyiben
A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium mindig nagy figyelmet fordított a
tehetségek gondozására; a családias
légkörû iskolában hamar kiderül, ki miben tehetséges.
Így volt ez Horváth Florencia Dorina 12.
osztályos tanulóval is, aki az elsõ olyan
osztály végzõs tanulója, akik emelt humán képzésre jelentkezhettek. Florencia számos tanulmányi versenyen és
pályázaton vett részt az elmúlt években, lelkes mûvelõje a slam poetry
mûfajának is, és már rengeteg díjat, elismerést szerzett; most pedig elérte
élete eddigi legnagyobb sikerét: két
forduló után magyar irodalomból bejutott az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõjébe, ahova az országból összesen harminc diákot hívnak be. A döntõ áprilisban lesz, jelenleg erre készül tanárnõjével, Tóthné
Bali Krisztinával. Az elmúlt hónapokban
azonban nem csak ezen a versenyen
indult, hanem végzett egy kutatást is

Dukai Takách Judit kultuszával kapcsolatban, s ezt elõadta a TUDOK Humánés Társadalomtudományi Konferencián
Csurgón.
*

Ez utóbbi eseményen Szalay Eszter is
részt vett, aki elkészítette az iskola
nyelvi tájképét, az õ felkészítõje Horváth Sarolta tanárnõ volt.
*
A gimnázium növendékei közül többen
jelenleg országos döntõkre készülnek,
néhány versenynek azonban már van
végeredménye.
A HEBE Kiadó országos õszi olvasóversenyén csapatban Biczó Karina és Berta
Dorotea a harmadik helyet szerezte
meg a 9-12. korosztályban. (Felkészítõjük Tóthné Bali Krisztina)

Totál Plán hetedszer
Február 29-én került sor városunkban a
Totál Plán 7. Celldömölki Független
Filmfesztivál megrendezésére. A zsûri
és az érdeklõdõk 14 filmet tekinthettek
meg a KMKK Art Mozi termében.
A celldömölki Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár a hagyományokhoz híven idén is pályázatot írt ki független filmesek számára fikciós film, illetve nem fikciós film kategóriákban. A
fikciós film kategórián belül pályázni lehetett kisjáték-, animációs vagy kísérleti
filmmel, míg a nem fikciós film kategóriában dokumentum- és természetfilmeket, valamint etûdöket vártak a kiírók. A pályamûvek maximális hossza 45
perc lehetett. Az idei évben 14 alkotás
érkezett a pályázati felhívásra, a pályamûveket regisztráció után ingyenesen tekinthették meg az érdeklõdõk. A
filmfesztivál zsûrijének mára oszlopossá

vált tagjai a Pacskovszky-testvérek:
Pacskovszky József Balázs Béla-díjas
filmrendezõ, forgatókönyvíró és Pacskovszky Zsolt író, mûfordító, dramaturg
szülõvárosa Celldömölk, tevékenységük
azonban messze túlszárnyalt Kemenesalja határain. 2019-ben Celldömölk város önkormányzata Kresznerics Ferencdíjjal tüntette ki a testvérpárt, a Kemenesaljához kapcsolódó maradandó életmûvükért. A szombat esti eredményhirdetésen jelenlévõ amatõr filmesek
hasznos tanácsokat kaptak a jól ismert
„Pacskovszky-fiúktól”, hogy hogyan és
miképpen lehetne alkotásaikat tökéletesíteni, mind a képi világ, mind a dramaturgia tekintetében. Mindketten
hangsúlyozták, hogy a legfontosabb a
személyes vonal elõtérbe helyezése, a
nézõ érdeklõdésének felkeltése, majd
figyelmének lekötése végig a film folyamán. Elismerõen szóltak a fesztiválra

*
A Mozaik Nemzetközi Internetes Tanulmányi Versenyen Taksonyi Alexandra a
11-12. évfolyamon harmadik helyezést
ért el, Biczó Karina a 9-10. évfolyamon
ötödik lett. (Felkészítõjük Horváth
Sarolta)
*
A Bolyai Anyanyelvi Csapatversenyen a
Pannónia régióban, azaz az egész
Dunántúlon a tizenharmadik legjobb
csapatot alkotta a 9. évfolyamon Balázs Ramóna, Horváth Lilla, Révfi
Dalma és Szép Daniella (felkészítõjük
Horváth Sarolta); a 12. évfolyamon Bakonyi Bertalan, Szabados Bence, Kontics Péter és Szemenyei Adél. (Felkészítõjük Tóthné Bali Krisztina.)
*
A Lotz János szövegértési és helyesírási
versenyen megyei elsõ helyezett Révfi
Dalma, második Rózsás Ráhel Írisz,
harmadik Lenner András Tibor. (Felkészítõjük Horváth Sarolta)
Arany János irodalmi versenyen a 7.
legjobb pontszámmal jutott országos
döntõbe Rózsás Ráhel Írisz.
A gimnáziumban zajló komoly felkészítõ munka eredményeképpen a tanévben még szép versenyeredmények
várhatók minden területen.
Késõbb érkezett az információ, hogy a
Kárpát-medencei döntõket elhalasztották.
»TÓTHNÉ BALI KRISZTINA
benevezett pályamûvekrõl, elmondták,
hogy színvonalas, jól kidolgozott alkotásokat nézhettek meg az idén nevezett
filmeseknek köszönhetõen. A kétnaposra tervezett rendezvény a program rövidsége miatt már szombaton este lezárult. Idén a fesztivál nagydíj nem került
kiosztásra, viszont a zsûri 4 különdíjat is
odaítélt. A zsûri a különdíjjal jutalmazta
Bartúcz Anna: Székely Éva megmenekülése címû filmjét, Németh Dénes: Dani –
Egy fura fazon portréja címû filmjét,
Virág Zsombor: Körforgás címû filmjét,
valamint Bicskei Róbert László: Alsószentmárton – Tükör által homályosan
címû filmjét.
»CSSZ

Óvodai beíratás
A Hajnalcsillag Evangélikus Óvodába
2020. április 22. és 23-án 8.00–16.00
óra között tartja beiratkozását.
Szeretettel várják a jelentkezni kívánó gyermekeket és szüleiket!
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90 éve született Fodor Lajos
Életrajzi adatai szerint 1930 március
21-én Szombathelyen született, de
élete végéig celldömölkinek és Kemenesalja szülöttének vallotta magát Dr.
Fodor Lajos vegyészmérnök, tanszékvezetõ egyetemi tanár, a Budapesti
Mûszaki Egyetem 1987–1990 közötti
rektora.
További életrajzi adatok elérhetõek a
Kemenesaljai Életrajzi Lexikon 54-55.
oldalán, valamint az ahhoz kapcsolódó
forrásmunkákban, ezért írásomban elsõsorban nem azokkal, hanem a jeles
tudós és kiváló pedagógus kemenesaljai kötõdésével szeretnék foglalkozni.
1888-ban született édesapja 1911. november 30-án nyert felvételt a MÁVhoz, ahol napibéres vonatfékezõként
kezdte a Celldömölki Állomásfõnökség
kötelékében, majd szorgalmának, becsületes helytállásának köszönhetõen
lépésrõl lépésre jutott egyre feljebb a
vasúti „ranglétrán”. Ezen túlmenõen
pedig példás családapa és tiszteletreméltó közéleti emberként tagja volt
Celldömölk képviselõ-testületének, elõbb gondnoka, majd végül fõgondnoka
volt a Nemesdömölki Evangélikus Gyülekezetnek. Tagja volt és fontos, felelõsségteljes tisztséget töltött be több
korabeli civil szervezõdésben, egyesületben. 1945-ben szomorú gyász költözött a takaros Árpád utcai házba, ami-

tünk, többször is elmondta, milyen
nagy hatással volt további életére
mindaz, amit gyerekkorában a szülõi
házban kapott. Szívesen beszélt arról is,
hogy amikor csak teheti, mindig hazalátogat, és ilyenkor habár megtehetné,
akkor sem gépkocsival, hanem vonattal
utazik. Bármilyen kimerült és fáradt is
volt, a vonat egyhangú zakatolása mindig megnyugtatta és új erõt adott számára felelõsségteljes munkájához. Erre
pedig rendkívül nagy szüksége lehetett
mindenkor, de különösképpen a rendszerváltás hajnalán, amikor három évre
a vállára vette az ország egyik legnagyobb és legfontosabb felsõoktatási intézményének az irányításával járó terheket. Látva a vasút iránti szüntelen
érdeklõdését, valamint a szülõföldhöz
történõ ragaszkodását, a Kemenesaljai
Baráti Kör vezetõségének kezdeményezésére könyvtári-levéltári, vasúti irattári
kutatásokra alapozva, továbbá édesapja munkásságának tárgyi emlékei felhasználásával „Egy celldömölki fõkalauz
életútja” címmel kiállítást rendeztünk,
amit 1990 május 19-én nyitott meg a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központban
dr. Veress István, a Közlekedési Múzeum akkor fõigazgatója. A kiállítás megtekintése után megható szavakkal
mondott köszönetet a rendezõknek és
jegyezte be elismerõ szavait a kiállítás
vendégkönyvébe. Sajnos ez a vendég-

kor a szeretõ férj és gondos családapa
nemes szíve megszûnt dobogni. Fodor
Lajos egész életében példaképének tekintette édesapját, féltõ gonddal õrizte
és ápolta emlékét. Miután 1986-ban a
Kemenesaljai Baráti Kör õszi összejövetelén személyesen is összeismerked-

könyv már nincs meg, mert 1994-ben a
Dr. Habsburg Ottó látogatásának tiszteletére rendezett kiállításról egy óvatlan
pillanatban egy ismeretlen személy
magához vette. Szerencsére azonban
õrzök tõle egy másik írásos emléket.
Annak az említett õszi KBK összejöve-

telnek a végén feleségemmel együtt
meghívtuk a résztvevõket egy további
kötetlen beszélgetés melletti borozgatásra. Ekkor és ott, amikor a hangulat
már kezdett igazán barátivá válni, vetette papírra búcsúzáskor egy vendégkönyv helyett nagy hirtelen elõvarázsolt jegyzettömb egyik üres lapjára
az alábbiakat: „Az emberi tisztesség, a
becsületes munka, a felszabadult jókedv szentélyében minden jót az utókornak!” Emberi tisztesség – becsületes
munka! Ezt írta, mert ez szerint élt, tanított és alkotott. Talán másként nem is
tudott volna élni, tanítani és alkotni,
mert ezt vitte magával az életbe a celldömölki Árpád utcai szülõi házból. Ezzel
töltõdött fel mindig ott újra és újra,
amikor felelõsségteljes munkájának
terheit lerakva idõnként pár órára haza
látogathatott. Szakmai munkásságát,
tudományos tevékenységét több magas állami és szakmai elismeréssel díjazták. Ezeket mindig a rá oly jellemzõ
szerénységgel és alázattal értékelte. Az
egyetemi hallgatók szavazatai alapján
megítélt a „Kar Kiváló Oktatója” címû
elismerést azonban rendkívül sokra tartotta. Még csak most lenne 90 éves,
pedig már február 8-án volt 27 éve annak, hogy örökre eltávozott közülünk,
pedig még nagyon sok fontos és becsületes munka várt volna rá, az emberi
tisztesség jegyében, a rendszerváltással
bekövetkezett idõszak gyökeresen
megváltozott oktatási munkájában. Az
utókor, a szûkebb pátria még adós azzal, hogy õrizze és ápolja mindazt az
értéket, amit õ képviselt. Legyen ez az
írás az elsõ lépés abba az irányba, hogy
a szülõföld is jobban megismerhesse
életét, példaértékû munkásságát. Ehhez kívánok az õ szavai felhasználásával: „minden jót az utókornak!”
»FEHÉR TAMÁS
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tetszett, és meghívja palotájába a
lányt, aki nem fogadja el a meghívást.
A lány võlegénye az eljegyzésre nem
tudta visszaszerezni a korábban zálog-

nye, Dorozsmai Pista? A két felvonásos
operett végére mindez kiderül, és a fiatalok boldog egymásra találásával, jó
operetthez illõen happy enddel végzõdik a történet, melynek finiseként
felcsendülhet az operett közelgõ tavaszt idézõ nótája: „Most, amikor min-

ba adott jegygyûrûket, ezért elmenekül
egy esti privát orfeumi fellépésre. Az
eljegyzési eseményre összegyûlt vendégek már csak a võlegényt várják, de
õ nincs sehol. Katóka teljesen összeomlik, és elrohan a báró palotájába…
Az elõadás nagy kérdése: vajon mit választ Pünkösdi Kató, a csillogó, sikerrel
kecsegtetõ világot vagy a szegényes
Józsefvárost, ahonnan eltûnt võlegé

den virág nyílik, orgonától a kis gólyahírig, mikor vége van a fagyos télnek,
amikor a fecskék visszatérnek…”
Az elõadás színvonaláról a kitûnõ szereposztás gondoskodott: a fõbb szerepekben Fogarassy Bernadett, Sáfár
Anikó, Cseke Katinka, Harsányi Gábor,
Bodrogi Attila szórakoztatta a népes
közönséget.
»REINER ANITA

Tavaszköszöntõ operett duplázva
Nõnap elõestéjén igazi, hölgyeknek szóló operett-elõadás várta a mûfaj kedvelõit a mûvelõdési központ felnõtt
színház bérletének egyik darabjaként. A
nagy érdeklõdésre való tekintettel A
„Csókos asszony” címû operettet két alkalommal, délután és este is bemutatták a Pesti Mûvész Színház mûvészei.
A „Csókos asszony” címû máig nagysikerû operett õsbemutatója csaknem
száz évvel ezelõttre datálódik. 1926ban a két színészlegenda, Honthy Hanna és Kabos Gyula fõszereplésével mutatták be elsõként. A „békebeli Pesten”
játszódó humoros történet fülbemászó
dallamait közel egy évszázada dúdolja
minden operett rajongó: Mi muzsikus
lelkek, Gyere, te nímand! Éjjel az omnibusz tetején… A két felvonásos darab
rengeteg humorral, kacagással és tánccal egybekötve mutatja be a fõszereplõ, Pünkösdi Katóka kalandos eljegyzési történetét, összeomlását, majd színészi pályafutásának alakulását.
A ház népe Pünkösdi Kató színinövendék ünneplésére készül, akinek éppen
elõadása volt a színházban, ahol a
Csókos asszony címû operett címszerepét játszotta. Nevelõapja és a háznép
Katóka és Dorozsmai Pista eljegyzését
szervezi. Közben egy híres mecénás érkezik hozzájuk, mert látta Katókát a
délutáni elõadáson. A bárónak nagyon

Ifjúsági hangverseny a Boglya zenekarral
A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár ifjúsági hangverseny bérletének soros elõadására március 4-én várta a diákközönséget. Ezúttal a Boglya
zenekar kalauzolta el a népzene világába a gyerekeket.
Élmény, kaland, életre szóló felfedezés:
a Filharmónia Magyarország ifjúsági
bérletsorozata a 2019/2020-as évadban is különleges hangversenyeket kínál az általános és középiskolás korosztálynak. Országszerte körülbelül 250 településen, több mint ezer koncerten ismerkedhetnek meg a gyerekek a klaszszikus zenével, különféle zenekari felállásokkal, virtuóz hangszerekkel és kiváló mûvészekkel. Az ifjúsági bérletsorozatban már szimfonikus zenekarral, kórussal, jazz zenével is megismerkedhettek a közönség soraiban ülõ diákok, a
legutóbbi elõadás keretében pedig a
Boglya Népzenei Együttes adott nekik
ízelítõt a népzene gazdag világából. Az
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együttes 1984-ben alakult a táncház
mozgalom sodrásában. A zenekar fontos feladatának tekinti a határon túli
magyarok népzenéjének elsajátítását,
bemutatását a közönségnek. Ennek érdekében pedig fáradhatatlanul gyûjtik
a szívbõl szóló dallamokat nemcsak Tiszán innen és Dunán túl, hanem az országhatáron kívül is. Rendszeresen muzsikálnak néptánc együttesek kísérõjeként, õrzik a népzenei hagyományokat.
Céljuk a magyar népzene hagyományhû elsajátítása és eljuttatása a közönséghez.

A Boglya zenekar koncertjén a Vas, Zala
és Gyõr-Moson-Sopron megyei népzenei élet egy-egy szeletébe kaptak betekintést a diákok, akik a népzene mûvelésének jellegzetes hangszereivel is
megismerkedhettek. A hegedûn, brácsán, csellón, nagybõgõn és cimbalmon
megszólaltatott dallamok által a gyerekek népdalkincsünk gyöngyszemeivel,
és ezzel együtt az igazi magyar népzenei hangzással is találkozhattak.
»REINER ANITA

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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Nõnapi ünnepségek sora Celldömölkön
Március 8-án világszerte a nõké a
fõszerep, a nemzetközi nõnap alkalmából férjek, unokák, gyermekek és barátok sorakoznak a virágboltok elõtt, hogy
egy-egy szál virággal felköszönthessék
a számukra legfontosabb hölgyeket.
A nõnapot Magyarországon 1948 óta
ünneplik. 1857-ben New Yorkban negyvenezer munkásnõ lázadt fel a férfiakkal
való egyenlõ jogok és bérek elérésének
érdekében. Így mondhatjuk azt, hogy a
ma már kedveskedõ ünnep, egykoriban
a lázadással kapcsolatos demonstratív
nap volt. Ma is próbálják még ezt a jelleget is felerõsíteni, hiszen ezen a napon
világszerte a nõk elleni erõszak ellen
lépnek fel különféle események keretében. Ugyanakkor a legtöbb ember számára ma már ez az ünnep napja, hiszen
hazánkban is számtalan helyen rendeznek ünnepségeket a hölgyek részére.
Celldömölkön nemcsak a férfiak emlékeztek meg a hölgyekrõl. Hétfõn a
Népjóléti Szolgálat Integrált Támogató
Szolgálata, illetve az Alsósági Idõsek
Klubja is köszöntötte hölgy tagjait.

Március 9-én tartotta meg a Népjóléti
Szolgálat Integrált Támogató Szolgálata
hagyományos nõnapi rendezvényét. Az
ünnepség keretében Domonkos Marcell
kettõ verssel is köszöntötte a hölgyeket, Szabóné Varga Katalin pedig a
gyengébbik nem nevében szólt a közönséghez, aki saját versét és prózai
mûvét osztotta meg a jelenlévõkkel. A
köszöntõk sorát Fehér László polgár-
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
MEGJELENIK KÉTHETENTE

mester zárta, aki a jeles nap alkalmából
szintén a hölgyeket méltatta. A Szolgálat munkatársai jelképes ajándékot
adtak át a megjelenteknek, nõknek és
férfiaknak egyaránt, hiszen ahogy a
Szolgálat vezetõje, Kovács Valéria is fogalmazott: a férfiak is elengedhetetlenek ahhoz, hogy a nõk egyensúlyban
élhessenek, ezért róluk is fontos megemlékezni ezen a napon. A rövid mûsor
után játékos vetélkedõ és tombola várta az ellátottakat, illetve a dolgozókat.
Hétfõ délután Alsóságon is a hölgyeké
volt a fõszerep. Ekkor tartotta ugyanis
meg a helyi nyugdíjasok klubja is
nõnapi összejövetelét. Az eseményt
idén Kálovics Imréné szervezte az Önkormányzati Hivatallal közösen. A
köszöntõk sorát itt is Fehér László polgármester nyitotta meg, aki a nõnapi
gondolatok mellett kitért az aktualitásokra is melyek napjainkban érintenek
mindnyájunkat, valamint a fejlesztésekre is, amik városunkban várhatóak.
Az rendezvényen részt vett még Kovácsné Söptei Valéria önkormányzati
képviselõ, Hencz Kornél alpolgármester, illetve Nagy Zoltán, a Népjóléti
Szolgálat Igazgatója, akik szintén köszöntötték a nyugdíjas klub tagjait. A
szervezõk apró nõnapi ajándékokkal is
készültek a megjelenteknek. A zenés-

táncos délutánhoz a talpalávalót Papp
Zoltán szolgáltatta, aki zenéjével megadta az alaphangulatot a mulatsághoz,
ezek után pedig elõkerülhetett a hagyományos batyus bor és a pogácsa is.
»NOVÁK FANNI

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

Bajnoki forduló
NB III.
Hévízi SK II. – CVSE-SWIETELSKY JUFA
HOTELS IV. 15 : 3
Lukács Balázs 2, Jakus Tamás 1.
A bajnokjelölt otthonában súlyos
vereséget szenvedett csapatunk.

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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Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy a 2020. 03. 25én 15 órára meghirdetett közmeghallgatás
a kialakult rendkívüli helyzetre való tekintettel elmarad. Megértésüket köszönjük!
»CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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 TAGJA
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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!

