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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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AKTUÁLIS

Celldömölk köszönti a végzõsöket
Kedves végzõs Diákjaink!
Egy út végére értek hamarosan, s egyúttal tervekkel, álmokkal, vágyakkal telve
álltok az új út kezdetén. Az elmúlt esztendõkben erõfeszítéseket tettetek azért,
hogy életetek e szakaszát az elképzelt
eredménnyel zárhassátok, és kezdhessétek meg a jövõbeni életeteket.
Nehéz körülmények között teltek az
utolsó középiskolás éveitek, léptek át a
felnõttkorba. Kivételes helyzetben búcsúztok iskoláitoktól, talán a szokottnál is
nehezebben váltok el iskolatársaitoktól,
barátaitoktól. A világjárvány miatti helyzet rányomja a bélyegét erre a tanévre
is, különösen a vizsgák elõtti idõszakra.
Sajnos elmaradt az ünnepi esemény, a
ballagás, ami minden végzõs számára
a diákévek végét jelenti, és az érettséget jelzõ szalagot sem a hagyományos
ünnepi keretek között kaphattátok
meg. Tanáraitok és családjaitok számára is nehéz ez az idõszak a körülmények és a hamarosan eljövõ elválás

okozta érzések miatt. Ezekben a nehéz
körülményekben is gondoljatok arra,
hogy mindazok, kik körülveszünk benneteket, szülõk, családtagok, barátok,
a városunkban élõ jó ismerõsök, gondolatban, jó szóval biztatunk benneteket most, amikor készültök a megmérettetésekre, a vizsgákra, felnõtt életetekre.

Gondoljatok megelégedéssel az elmúlt
néhány évre, és bízzatok a jövõ sikereiben. Bízom benne, hogy úgy látjátok,
volt értelme a tanulásnak, a próbatételeknek és kihívásoknak. Kívánom, hogy
az életben legyen célotok, és ezt a
kitûzött célt érjétek is el. A következõ
nemzedék tagjaiként alakíthatjátok a
bennünket körülvevõ világot. Az építésben mindegyikõtök más lehetõségekhez jut, de jusson eszetekbe mindig: csak együtt lehet szépet, maradandót alkotni.
Magam és Celldömölk Város Önkormányzata nevében kívánom, hogy sikeresen álljatok helyt a vizsgákon, s
akik továbbtanulni készülnek, nekik sikeres felvételit kívánok. Kívánom, hogy
legyetek sikeresek választott életpályátokon, és sose felejtsétek el a középiskolás éveket, és azt, hogy Celldömölkön mindig otthon lesztek.
»FEHÉR LÁSZLÓ
CELLDÖMÖLK POLGÁRMESTERE

Közös munkaértekezletet tartottak
A COVID-19 világjárvány miatt elrendelt veszélyhelyzet idején a települési
képviselõ-testületek nem ülésezhetnek, így május 4-én munkaértekezletre
hívta össze Fehér László polgármester
a képviselõ-testületet, egyúttal a Helyi
Operatív Bizottságot.
Az ülésen a városvezetõ beszámolt az
elmúlt idõszak történéseirõl és vázolta
az önkormányzat elõtt álló feladatokat.
A helyijáratos autóbusz-közlekedés
kapcsán elmondta, hogy a jelenlegi
szolgáltatóval lejár a szerzõdés, amit
szeretnének ez év végéig meghosszabbítani, utána öt évre szóló pályázatot
írnak ki a buszközlekedés ellátására.
Befejezõdött az alsósági konyha felújítása, aminek során 50 millió forintos
belügyminisztériumi támogatásból valósult meg a fõként óvodai és iskolai
étkeztetésre szolgáló fõzõkonyha teljes
megújítása. A felújított konyha átadása
hamarosan megtörténik, épp úgy, mint
a külsõleg teljesen megszépült, pályázati támogatásból fejlesztett Koptik utcai óvoda épülete. Befejezõdik a Horváth Elek utcai Leromlott városi területek rehabilitációja projekt is, aminek
keretében az egykori kastélyépületben
és mellette két családi házban szociális
bérlakásokat alakítottak ki, újítottak

fel. Az európai uniós támogatásból
megvalósult fejlesztést várhatóan júniusban adják át. Folytatódik a CVSE
sporttelep fejlesztése is a fõlelátóval
szembeni oldalon készülõ lelátóval,
jegypénztárral és vizesblokkal. Útjavítások lesznek a Szent István utcában és
a Hegyalja utcában, a horgásztónál pedig fakivágásokkal megkezdõdött a tó
környékének rendbetétele.
Fehér László elmondta, hogy ebben az
évben is megszervezi az önkormányzat
a celldömölki gyermekek számára a
kedvezményes balatonrendesi táborozást, amire az elõzetes felmérés során
közel kétszáz gyermek jelentkezett.
Meghosszabbították a gyermekorvosokkal a szerzõdést, azonban pályázatot írnak ki a késõbbiekben az állás betöltésére, hiszen cél, hogy fõállású
gyermekorvosa legyen a városnak. A
városvezetõ megköszönte a maszkokat
adományozó Péter Sándor és Sági István gesztusát, errõl bõvebben lapunkban olvashatnak.
A veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri határozatok a város honlapján,
www.celldomolk.hu Önkormányzat/
Testületi ülések aloldalon olvashatóak.
Az ülésen Farkas Gábor jegyzõ a védelmi
intézkedések lépcsõzetes feloldására
szolgáló intézkedéseket tartalmazó Kor-

mányrendelet ismertette. Összegezte a
védettségi igazolvánnyal rendelkezõ
felnõttek és a velük együtt tartózkodó
18 év alatti kiskorúak lehetõségeit, amelyek bizonyos keretek között nyitottá
tették számukra a kulturális intézmények, sportlétesítmények, fürdõk, vendéglátóegységek, szálláshelyek látogatását. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
említett helyeken a védettségi igazolványon kívül a személyazonosításra alkalmas igazolványokat is joguk van elkérni
az intézményben dolgozóknak.
Az újranyitás e lépcsõfokán május 1jén kinyitott a Kemenes Vulkán Park,
május 4-én a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár, május 13-án (lapzártánk után) pedig a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõ. Az elõbbi két intézmény
megszokott idõkeretek között mûködik. A Vulkán fürdõ vasárnaptól csütörtökig 10–19 óra között, pénteken és
szombaton 10–20 óra között tart nyitva. A gyógyászati kezelésekre május
12-tõl lehet idõpontot foglalni, az orvosi vizsgálatokat május 15-én, 22-én és
29-én 13 órától végzik. A tavalyi bérletek év végéig érvényesek, a tavalyi be
nem fejezett gyógykúrák befejezésére
harminc nap áll rendelkezésre külön
felíratás nélkül, idõpontot május 12-tõl
lehet foglalni.
»ÚK
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dét Harangozó Bertalan, aki a kormányhivatal munkatársainak is megköszönte áldozatos munkáját, melyet a
járványhelyzetben is tanúsítottak.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ is
beszédében elsõként Celldömölk Város
Önkormányzata felé fejezte ki köszö-

mányablak ideköltözésével. Avatóbeszédet dr. Domokos Péter, a Miniszterelnökség kormányablakokért felelõs
miniszteri biztosa mondott, aki kiemelte: kevés járási hivatal mondhatja el
magáról, hogy valamennyi funkcionális
tevékenységet
egy
helyszínen
mûködtet, ami által a területi államigazgatásnak minden vertikuma képviselve van Celldömölk városában. Mint

netét, rávilágítva, hogy az elmúlt években példaértékû volt a kooperáció a
kormányhivatal és a városháza között.
Emellett köszönetet mondott a kormányhivatal munkatársainak is, akik
komoly munkát végeztek a járványhelyzet idején is. Beszédét folytatva
Ágh Péter megerõsítette: – A járási hivatal épülete a város dísze, de mindezen túl nagyon fontos feladatot is teljesít a kemenesaljai embereket szolgálva. Celldömölk Kemenesalja fõvárosa, ez az épület pedig közigazgatási
székhelye, mely most lett teljes a kor-

elmondta: a celli kormányablak 2019ben 30.169, a járványhelyzet ideje
alatt pedig 22.617 ügyfelet fogadott. A
miniszteri biztos a kormányablakok
jövõben várható technikai és mûszaki
fejlesztéseirõl is beszélt, melyek celli
vonatkozásban is érzékelhetõek lesznek. Így például a számítógépes rendszer ki fog egészülni aláíró paddal, bizonyos ügyek ügyintézõ nélkül is
intézhetõk lesznek elektronikusan,
megújul a tudástár, mely az ügyfelek
számára is hozzáférhetõ lesz.
»REINER ANITA

Új helyen az okmányiroda
A celldömölki kormányablak a Városháza épületébõl a járási hivatalnak otthont adó épületbe, a Kossuth Lajos utca 5. szám alá költözött. Az új helyszín
ünnepélyes átadására április 30-án került sor.
Az új helyszínre költözött Celldömölki
Járási Hivatal Kormányablak felavatásának házi ünnepségén elsõként Harangozó Bertalan kormánymegbízott mondott köszöntõt, megköszönve Celldömölk Város Önkormányzatának, hogy
nyolc éven keresztül a városháza épületében helyet biztosítottak a kormányablak mûködésének. Most pedig
a fenntartási kötelezettség lejártával
lehetõség nyílt arra, hogy átköltözhessen a végleges helyére, a területi államigazgatás Celldömölki Járási Hivatalának épületébe. A kormánymegbízott
hangsúlyozta, történelmi léptékûnek
tartja, hogy Vas megyében 2013. január elsejével sikerült mind a hét járást
helyreállítani, és a járási hivatalok épületeit kormányzati és Európai Uniós források felhasználásával felújítani. A kormánymegbízott felidézte, hogy a Kossuth utcai épületben korábban a járásbíróság, majd a rendelõintézet mûködött, mígnem 2018-ban mintegy fél
milliárd forint értékû kormányzati támogatással sikerült teljes egészében
felújítani, helyet adva a járási hivatal
komplex tevékenységi körének. „Azzal,
hogy most a kormányablak is idekerült, a járási hivatal minden feladata,
funkciója ebben az épületben kap helyet remélhetõleg minden állampolgár
megelégedésére” – fejezte be beszé-

Ismét maszkok érkeztek külföldrõl
Második alkalommal adományozott
maszkokat szülõvárosának a HongKongban élõ ifj. Péter Sándor. Ezúttal
ismét kétezer védelmi eszközt juttatott
el édesapján keresztül Celldömölk
Város Önkormányzatához.
A maszkok a tavalyi évhez hasonlóan
idén is az önkormányzathoz tartozó intézmények birtokába kerültek, így a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár, a Népjóléti Szolgálat, a Városi Óvoda, a Városgondnokság, a Vulkán Gyógy és Élményfürdõ, valamint a
Kemenes Vulkánpark vezetõi vehették
át Fehér László polgármestertõl és Farkas Gábor jegyzõtõl a maszkokat.
A Celldömölkrõl elvándorolt, jelenleg
Amerikában élõ Sági István és felesége

4

szintén a városnak adományozott tízezer darab maszkot, melyhez egy levelet is mellékeltek a következõ idézettel
kísérve: „A távolság nem ismer határokat és sohasem lehet akadálya annak,

hogy a közösségért egy nemes cél érdekében teszel le valamit az asztalra.”
Az adomány a város lakói számára a
közeljövõben kerül kiosztásra.
»REINER ANITA
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így például a Vulkánparkhoz tervezett
vasúti és lovascentrum fejlesztést, a
fürdõ vízfelületének növelésére irányuló fejlesztéseket. Navracsics Tibor kie-

sport révén külön profilt megcélzó
Vulkán fürdõ. A jövõbeni elképzelések
is megalapozottak, hiszen a meglévõ
létesítményekre alapoznak, illetve irányait tekintve is egybeesnek a
következõ hétéves európai uniós ciklus
fõ célkitûzéseivel. A fejlesztések mind

melte, hogy Celldömölk erõs versenyben eddig is megállta a helyét a turisztikai piacon, példa erre az egyedi vulkanológiai központ, illetve a térség
fürdõi között méltó helyet kivívó, a

a város, mind az ország szempontjából
jelentõsnek bizonyulhatnak, hogy a világjárvány után újraéledõ turizmus számára Celldömölk még inkább vonzó
célpont legyen.
»ÚK

Városunkban járt Navracsics Tibor
Városunk turisztikai vonzerejét jelentõ
létesítményeket látogatott meg április
30-án Navracsics Tibor, az Északnyugatmagyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna
komplex fejlesztéséért felelõs kormánybiztosa, akinek Fehér László polgármester a jövõbeni terveket is bemutatta.
A Városházán zártkör megbeszéléssel
kezdõdött Navracsics Tibor celldömölki
programja, városunk polgármester és
jegyzõje fogadták a kormánybiztost. A
beszélgetés után elõbb Kemenes Vulkán Parkot, majd a Vulkán Gyógy- és
Élményfürdõt és a JUFA Hotelt keresték
fel. Fehér László felvázolta, hogy a világjárvány miatt jelentõs bevételtõl estek el a turisztikai létesítményeink, idegenforgalmi adótól az önkormányzat,
pótlásukra az lehetséges kormányzati
támogatásról egyeztettek. A meglévõ
értékeink mellett a megvalósítás elõtt
álló, valamint tervezési fázisban lévõ
turisztikai fejlesztéseket mutatták be,

m2-es terület be lenne fedve, ajtóval,
ablakokkal ellátva, ezáltal kialakítva
egy zárt közösségi teret. Ennek folytatásaként pedig egy nyitott oldalú, de
fedett kiülõ is készülne. Erre a város
bruttó tízmillió forintot elfogadott a

mondottakhoz hozzátette: az intézmény udvarán található dohányzásra
kijelölt hely, valamint a kerékpártároló
is új tetõt kapott, továbbá a Nemesdömölki úti épületnél is megújult a biciklitároló. Az intézményvezetõ köszönetet mondott Celldömölk Város Önkormányzatának a támogatásért, valamint
a kivitelezésben közremûködõ Város-

költségvetésébe betervezve, augusztusban derül ki, hogy sikerül-e megvalósítani.” – mondta el Fehér László polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy
a járványhelyzet ellenére is sikerült az
önkormányzat, illetve a város két intézményének (Népjóléti Szolgálat, Városgondnokság) összefogásával olyan fejlesztéseket végrehajtani, amelyek által
a gondozottaknak komfortosabb lehet
az élete. Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat igazgatója a városvezetõ által el-

gondnokság munkatársainak a szakmai
munkáért, és a saját dolgozói által
nyújtott segítségért. Finta Zoltánné, a
kivitelezésben aktív szerepet vállaló
Városgondnokság igazgatója elmondta:
munkatársai örömmel segítettek a
Népjóléti Szolgálat udvarának szebbé,
jobbá tételében. „Közös munka volt, a
munkálatokhoz szükséges pénzforrás
pedig a Népjóléti Szolgálat, és a Városgondnokság költségvetésében állt rendelkezésre.”
»REINER ANITA

Fejlesztések a Népjóléti Szolgálatnál
A közelmúltban különféle fejlesztések
zajlottak a Népjóléti Szolgálat központi
telephelyén.
Az elkészült beruházásokat az elmúlt
héten tekintette meg Fehér László polgármester, aki az alakítások hátterérõl
is beszélt. A városvezetõ elmondta:
Nagy Zoltán, a Népjóléti Szolgálat és
Finta Zoltánné, a Városgondnokság
igazgatója azzal keresték fel, hogy szeretnének a Népjóléti Szolgálatnál a környezetet szépítõ, illetve az intézményt
igénybe vevõk komfortérzetét javító
fejlesztéseket végrehajtani. „Tavaly
már elkészült több parkolóhely a közeli
lakótelepen, idén ennek folytatásaként
újabb hat parkolóhely került kialakításra. A Népjóléti Szolgálat épülete régen
bölcsõdének és óvodának adott otthont, melynek udvarán volt egy medence. Most ezt a Városgondnokság
munkatársai lebontották, helyét lebetonozták, és egy pergolát helyeztek oda,
ami hamarosan lefedésre kerül,
beszélgetõ és pihenõhelyként funkcionálva. Emellett megtörténik a kerítések
festése, és a két intézményegységet
összekötõ közlekedõ folyosón a tetõcsere. Az intézménynek van egy belsõ
udvara, erre a részre vonatkozóan is
tervben van egy nagyobb beruházás.
Az elképzelések szerint a Szalóky
Sándor utcai idõsek otthonánál egy 80
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Végzõsök köszöntése, érettségi tablók
Sipos Tibornak, a Celldömölki Berzsenyi
Dániel Gimnázium igazgatójának, a közösségi médiában elhangzott gondolatai:
„Tisztelt Szülõk, Kedves Végzõs Diákok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium
nevelõtestülete és diáksága nevében.
Második alkalommal kényszerülünk
abba a helyzetbe, hogy a klasszikus
ballagási hagyományoktól eltérõen jókívánságainkat ilyen formában a közösségi hálón át tolmácsoljuk. Kétségtelen, hogy szomorúan és fájó szívvel tesszük mindezt. Több mint sajnálatos, hogy sem szalagavató bál, sem
ballagás nem emelheti azt az ünnepi
érzést, amit a most tõlünk távozó 82
diák nyilvánvalóan megérdemelne.
Mindannyian elszenvedõi vagyunk ennek az egész világot sújtó katasztrófahelyzetnek, amelyben felettébb nehéz
biztató gondolatokat találni.
Fel kell tennünk a kérdést magunknak:
Mit tanultunk az elmúlt idõszakban?
Megtanultuk, hogy az emberi kapcsolatok nem helyettesíthetõek a képernyõ
elõtt ülve. Tudjuk, hogy csak összefogásban vagyunk igazán erõsek. Érezzük,
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hogy egy pillanat alatt minden megváltozhat. Felelõsek vagyunk egymásért,
gondolatainkban és tetteinkben is.
Végül engedjék meg, hogy az elmúlt,
több mint egy esztendõt jellemzõ korlátozások kellemetlen hatásain túl
megemlítsem David Attenborough világhírû természettudós filmjének pozitív üzenetét, amelyben arról értekezik,
hogy a lezárások milyen pozitív követ-

kezményeket gyakoroltak környezetünkre, a természet élõvilágára. A címe: Az év, amikor a Föld megváltozott.
Szeretném megköszönni mindannyiuknak az együttmûködést és bízom abban, hogy egy még kedvezõbb helyzetben, az érettségi eredményhirdetõ
alkalmával személyesen is köszönthetem majd Önöket.
Sok sikert kívánok az érettségihez!”
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Az idei ballagás margójára…
Kedves Végzõsök!
Három képet választottam a mai napra
az iskolai fényképek archívumából. Három képet, melyek különösen kedvesek
számomra. Kedvesek, mert az idei
végzõseinket örökítik meg, akik 3-4 éven
keresztül az Eötvöst választották középiskolai tanulmányaik helyszínéül. Kedvesek
az oktatói testület számára, hiszen az elmúlt években szemtanúi voltunk, hogyan
váltatok félénk általános iskolai diákból
lázadó kamasszá, majd felnõtté…
Ma lenne az a nap, amikor tarisznyával
a vállatokon, az ünneplõbe öltöztetett
iskolát végigjárva szüleitek, rokonaitok,
barátaitok körében búcsúznánk Tõletek.
Szomorúan vesszük azonban tudomásul, hogy a szekrényben maradt az ünnepi ruha, az osztálytermeitek sem illatoznak a tavasz virágaitól, nincs izgalommal teli várakozás, utolsó csengõszó, közös vonulás az iskola zászlaja
mögött, elmaradnak a köszöntõ szavak
az itt maradó diáktársaktól…
Mégis ma van az a nap, amikor megünnepeljük a pillanatokat – megállunk, hogy
érezzük a napfényt, és saját szivárványt
építünk. Ma van az a nap, amikor megünnepeljük a lehetõségeket, és nekivágunk saját kalandjainknak. Ma van az a
nap, amikor élünk és nem aggódunk,
amikor megünnepeljük az örömöt, amikor idõt találunk álmainkra, és arra, hogy
higgyünk a csodákban.
Éppen ezért: „Nézz utána, hogy minden
napból, a legközönségesebb, sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatra is! Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden napba belecsempészhetsz
valamilyen varázsos elemet, megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás élményével, környezeted vigasztalásával vagy felderítésével.
Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és
emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok
néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel.”
Mindenki halad az úton. Azonban az
utakat sokáig nem érti meg az ember.
Csak lépdel rajtuk, és másra gondol.
Néha széles az egyik út, aszfaltos, néha
rögös, barázdás, meredek. Az utakat sokáig csak alkalomnak tekintjük, lehetõségnek, melynek segítségével elmehetünk a hivatalba vagy kedvesünkhöz
vagy a rikkanó tavaszi erdõbe. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek valahová. Nemcsak mi haladunk rajtuk, az utak is haladnak velünk. Céljuk van. Mindegyik
összefut végül egy közös célban. S akkor megállunk és csodálkozunk, …. vé-
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gül eljutunk ugyanahhoz a célhoz. Igen,
az utaknak értelmük van. De ezt csak az
utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél elõtt.
Van az út… És van, hogy az úton egyedül kell menned. Mert az a te utad, a te
feladatod. Csak te járhatod be, senki
más, mert neked kell a rád váró akadályokat leküzdened, mert a cél a te célod. Az útnak többféleképpen vághatsz
neki. Lehetsz magabiztos, lehetsz bizonytalan, félhetsz az akadályoktól,
tarthatsz az ismeretlentõl. Nem tudod,
milyen lesz, csak a célt, a feladatot ismered. Nem tudod, lesz-e elég erõd,
nem tudod, hogy a képességeidbõl mire futja. De az út mentén lehet segítõd.
Ahogy minden versenyzõ erõt nyer a
biztatásból, úgy te is erõt kapsz, ha valaki bízik benned, drukkol neked.

Kedves Végzõs Diákok!
Szüleitek, barátaitok, szakmai elméleti
és gyakorlati oktatóitok, diáktársaitok
bíznak bennetek és szurkolnak értetek.
Bíznak bennetek helyettetek is, ha néha
kételkedtek magatokban. Nem elég az
önbizalom, másé is kell. Így valójában
nem egyedül járjátok az utat. És így végül nem az út gyõz le, hanem TI.
Iskolánk közössége nevében köszönöm,
hogy ezen az úton Veletek tarthattunk.
Köszönöm szüleiteknek, hogy középiskolás éveitek alatt mellettetek voltak,
támogattak Benneteket!
Az itt maradók nevében kívánom, hogy
kitûzött céljaitokat érjétek el, legyetek
sikeresek a magánéletben, a munka világában, és az elõttetek álló megmérettetéseken: az érettségin és a szakmai
vizsgákon! És ne feledjétek, az EÖTVÖS
visszavár Benneteket!
»SOÓS ANDREA
IGAZGATÓ
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Köszönetnyilvánítás
A Celldömölki Városi Óvoda Koptik úti
óvodásait az újranyitás után meglepetés várta az óvoda elõkertjében.
A kényszerpihenõ alatt az óvónénik a
gyerekek által jól ismert és kedvelt
mesehõsökkel lepték meg a kicsiket.
Ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni,
nagyban hozzájárult helyi vállalkozók
segítsége és szíves felajánlása.
Köszönet illeti Pusztai Andrást, aki a figurák elkészítéséhez szükséges faanyagot biztosította, Joós Ádámot, akinek a rögzítéshez szükséges vasanyagot köszönjük. Horváth János asztalos
mester szakoktató a formák kivágásában segített, az óvó néniknek csak tervezni és festeni kellett. Igazi csapatmunka volt, hogy a gyerekeknek örömet szerezhessünk.
Köszönjük!

Pongrác, Szervác, Bonifác
Májusról mindenkinek a Májusi esõ
aranyat ér közmondás jut eszébe. De itt
vannak még a hónap közepén jövõ fagyosszentek is, akiknek a nevét a legkisebbek is ismerik: Pongrác, Szervác,
Bonifác. Május 12., 13., 14. napja a mai
emberben is feszültséget kelthet.
A fagyosszentek napjára várt, ilyenkor
szokatlan erõs lehûlés vagy akár talaj
menti fagy nem csak egy babonás hiedelem, ennek erõs igazságalapja van.
Az 1800-as évek végén Hegyfoky
Kabos katolikus pap és meteorológiai
szakértõ publikált errõl a témáról a
Természettudományi Közlönyben, és
igazolta a népi megfigyeléseket.
Ez a jelenség Ausztriában, Németországban és Lengyelországban is megfigyelhetõ. Hagyományosan úgy tartották, hogy ezek azért történnek,
mert a fagyosszentek hideg idõjárás
küldésével állnak bosszút az embereken haláluk miatt. Annak idején ez kemény büntetésnek számított, hiszen a
földmûvelésbõl élõ egyszerû ember
életszínvonala nagyban függött a
kedvezõ idõjárástól. Nem kockáztattak: a gyengébb vagy kényesebb palántákat, mint az uborka, a bab és a
paradicsom, csak ezek után merték kiültetni a szabadba. Aki kiskertet mûvel, az ma is inkább kivárja, hogy elvonuljanak a fagyosszentek.
Ha ezeken a napokon mégis jobb, me-
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legebb idõ érkezett, az rosszat jelentett: az átlagosnál hûvösebb nyárra
számíthattak. Õseink féltek a fagyosszentektõl, szobrot sem állítottak a
tiszteletükre. Az irodalomban itt-ott
mégis találkozhatunk velük. Ady Endre
egy korai, még az elsõ kötete elõtt írt
rímes, mókás zsengéje Fagyosszentek
címmel megénekli a szentekhez fûzõdõ népi megfigyelést. Hadd idézzem
néhány sorát:
Be kén' jól rendezni Vácot,
Odazárni Bonifácot,
Szerváciust és Pongrácot...
Mert az már szörnyü és galád,
Hogy mit mûvel e szép család...
Megszégyenít májust, tavaszt,
Fület és lábat megfagyaszt...
Meg kell említeni még az egyetlen nõi
fagyosszentet, Szent Zsófiát. Róla úgy
tartották, hogy akár nagyobb hideget
is hozhat, mint a társai. Ezen a napon
volt érdemes kendert vetni, mert azt
tartották, hogy akkor olyan hosszúra
fog nõni a szára, mint a szent haja.
Zsófia valójában nem volt történelmi
személy. A hagyomány szerint három
lányával: Hittel, Reménnyel és Szeretettel együtt szenvedett keresztény hitéért mártírhalált a Római Birodalomban. Legendáját az Érdy-kódexbõl ismerjük. Kultusza a középkor végén Magyarország egész területén élõ volt. A
Kárpát-medencében több neki szentelt
templomot is találunk.

Május havunk tele van néprajzilag érdekes hagyományokkal: májusfa állítása, fagyosszentek, Szent Zsófia, és a
pünkösdrõl még nem is beszéltünk!
»BINCZE DIÁNA
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Élet költözött a vulkánpark magaságyásaiba
A Kemenes Vulkánpark által megvalósított „Négy évszak a Ság lábánál” címû
projekt újabb állomásához érkezett a
május elsejei hétvégén. A korábban elkészített és kihelyezett magaságyások
megteltek szebbnél szebb virágokkal,
gyógy- és fûszernövényekkel.
Egy magaságyás a rovarhotel mellett,
öt pedig a levendulaágyás mellett kapott helyet. Május elsején pedig élettel
is megteltek, hiszen a különféle növények beültetésével kapták meg igazi
funkciójukat. Az elültetni kívánt növényeket tematikusan válogatták ki, a rovarhotel mellé például csak gyönyörû
virágzók kerültek, melyeket szívesen
látogatnak majd a rovarok: verbéna,
mézvirág, gazánia. A többi öt magaságyásban a hagyományos, kiskertekben
is fellelhetõ fûszer és gyógynövények
virítanak. Utóbbiak közül citromfüvet,
zsályát, mentát telepítettek, valamint
tárkonyt, babért, kakukkfüvet, melyek
szintén kedvelt és nagyon hasznos
fûszernövények. Ezeken kívül még nagyon sok virág került az emelt ágyásokba. „A bársonyvirág például nagyon
jótékony bármelyik kiskertben, hiszen

a férgeket elûzi a talajból. Aztán ültettünk szúnyogûzõt, balkon aranyát.
Vannak köztük egynyáriak, és áttelelõek egyaránt, ügyeltünk arra, hogy
megfelelõen párosítsuk õket, és reméljük, hogy például a babérunk át fog telelni.” – mondta el Barsy Rita, a vulkánpark munkatársa. Az elmúlt hónapok
során elkészített magaságyások a vul-

kánpark munkatársainak együttes munkáját dicsérik, a famunkákat Horváth
Balázs vállalta, a festést közösen végezték. A tartósság érdekében a ládák belsejét vízzáró réteggel, kívülrõl pedig lazúr réteggel látták el, hogy minél tovább díszíthessék a Kemenes Vulkánpark környezetét.
»REINER ANITA

Kemenesalja legszebb májusfája

el, 4297 aktivitást és 648 megosztást
kapott, a feltöltött képekre összesen
4972 szavazat érkezett. A május 7-én
délben záruló szavazást Pápoc Község
22 méter magas májusfája nyerte meg
1015 szavazattal, melyet Pápoc Község
Önkéntes Tûzoltó Egyesülete állított a
falu minden lakójának. Második helyen
Mersevát Vidos utcai májusfája végzett
1007 szavazattal, harmadik pedig Nemeskeresztúr lett 678 szavazattal. A
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár a cím elnyerõjének hagyományteremtõ céllal vándor-díjat ad át,
mely minden évben „Kemenesalja legszebb májusfájának” gyõzteséhez kerül.
»RA

Május elsejéhez kapcsolódóan régi hagyománya van a májusfaállításnak. A
tavaszi ünnepkör nagymúltú népszokását szeretné feleleveníteni a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár, ezért indította útjára a „Kemenesalja legszebb májusfája” cím elnyeréséséért folytatott versenyt.
A felhívás egész Kemenesalját mozgósította; baráti közösségek, családok,
egyesületek, óvodák és önkormányzatok is csatlakoztak a kezdeményezéshez. Celldömölkön kívül több település
is részt vett a versenyben: Pápoc,
Köcsk, Ostffyasszonyfa, Vönöck, Szergény, Kenyeri, Kemenessömjén, Kemenesmagasi,
Kemenesszentmárton,
Mersevát és Nemeskeresztúr is benevezett a kiírásra. A Kmkk Celldömölk
facebook oldalára 19 májusfát küldtek
be, melyek közül közönségszavazás útján dõlt el, hogy melyik „Kemenesalja
legszebb májusfája”. Az intézmény online térben megvalósuló versenyei közül
a fent említett program aktivitását bizonyítja, hogy az eddigi legnagyobb
népszerûségnek örvendett a közösségi
oldalon. A bejegyzés 55201 embert ért

Felhívás
Kérjük, adója 1%-át ajánlja

a „Városért Alapítvány
Celldömölk” részére!
Adószámunk:
19245845-1-18
Köszönjük!
PÁPOC KÖZSÉG MÁJUSFÁJA
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Újabb vereség a Szécsény ellen
Celldömölki VSE-Swietelsky Future FM –
SZERVA ASE Szécsény 3-4. – Celldömölk,
férfi asztalitenisz Extraliga-mérkõzés.
Páros: Fazekas, Serdaroglu – Jakab, Molnár 1:3 (-8, 7, -7, -7) Rosszul kezdte a
mérkõzést a hazai csapat. A második
játszmát ugyan megnyerték Fazekasék,
de a többi szettben nem volt esélyük a
gyõzelemre. (0-1).
Egyéni 1.kör: Fazekas – Szita 3:0 (7, 7, 4)
Az õszi összecsapáson meglepte Szita az
egykori csapattársát. Ezen a napon magabiztosabb, és higgadtabb volt Fazekas, és három szettben esélyt sem hagyott a szécsényi játékosnak. (1-1),
Serdaroglu – Jakab 3:0 (7, 8, 12) A celldömölki játékos nem tudott teljes értékû edzésmunkát végezni a héten,
hátsérülése miatt csak csütörtökön tréningezett elõször. A mérkõzés ennek ellenére remekül alakult, meglepõen simán verte a rutinos Jakabot, aki sehogy
sem találta az osztrák játékának ellenszerét. (2-1), Kriston – Molnár 1:3 (-10,
10, -10, -11) Fordulatos, végig nyitott
meccset vívott egymással a két játékos.
Az összecsapás végére kissé felhúzta
magát Kriston, hisz Molnár nem állt hadilábon a szerencsével, rengeteg pontot
szerzett Fortuna segítségével. (2-2)
2. kör: Fazekas – Jakab 2:3 (-6, 12, -7, 7,
-5) Nagy küzdelmet hozott a két rutinos
játékos összecsapása. Fazekas kétszer is
tudott egyenlíteni, de a legfontosabb,
döntõ szettben sajnos szétesett a játéka,

és esélye sem volt megverni Jakabot. (23) , Kriston – Szita 3:1 (6, 7, -4, 5) Szita
ezúttal sem nyújtotta a tõle elvárható
teljesítményt. Kriston koncentráltan, kevés hibával játszott, és simán nyert. (33), Serdaroglu – Molnár 1:3 (4, -7, -8, -7)
Gyõzelmi kényszerben lépett mindkét
játékos asztalhoz, hisz a mérkõzés végeredményérõl döntött ez a párosítás.
Serdaroglu Jakab elleni magabiztosságának ezúttal nyoma sem volt, sokat hibázott az osztrák, pedig látszott rajta, hogy
nagyon akarja a gyõzelmet. Sajnos a
nagy akarásnak ezúttal is nyögés lett a
vége, Molnár nyert, s vele a Szécsény is
begyûjtötte a nagyon fontos két pontot.
(3-4).
Hosszú idõ után végre nézõk elõtt léphettek asztalhoz a csapatok, és bíztunk
benne, hogy ez segíti majd a Celldömölköt abban, hogy visszavágjon az
õszi, Szécsényben elszenvedett vereségért. Az elõjelek nem voltak túl biztatóak, hisz David Serdaroglu egy kisebb
hátsérülés miatt keveset edzett a hét
folyamán. A páros elvesztése egy ilyen
kiélezett meccsen sokba kerülhet, de
még így is volt esély a gyõzelemre,
sajnos pont a döntõ összecsapáson ütközött ki, hogy a celliek osztrákja nincs
százszázalékos állapotban. Fazekas
Péter ezen a délutánon remekül kezdett, Szitát könnyedén legyõzte, Jakab
ellen már jóval nehezebb dolga volt, és
az ötödik szettre elfogyott a lendülete.

Kriston nagyon megszenvedett Molnár
ellen, a nógrádi játékos sok szerencsés
poént csinált, és szoros meccsen tudott
nyerni. Szita ellen aztán összeszedetten, higgadtan játszott, és magabiztosan gyõzte le egykori csapattársát. Az
alapszakasz elsõség szempontjából nagyon fontos pontokat veszített a Klampár-legénység, következõ hazai mecscsén mindenképpen gyõznie kell a
nagy rivális, Pécs ellen.
»CSUKA LÁSZLÓ

Bajnoki forduló
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. –
Szentgotthárdi VSE 13:5
Lukács Balázs 3, Fehér László 3,
Jakus Tamás 3, Szakács László 2,
Lukács Balázs – Jakus Tamás, Fehér László – Szakács László párosok.
A papírformának megfelelõen a
vendégek közül csak Zakics tudta felvenni a versenyt az esélyesebb celliek ellen.
Club-Aréna Bercsényi DSE Gyõr –
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM IV.
7 : 11
Teket Attila 4, Máthé Gyula 4,
Gõgös Martin 2, Máthé Gyula –
Teket Attila páros.
A két éljátékos hibátlan játéka
meghatározó volt, és örömteli,
hogy a fiatal Gõgös Martin két
gyõzelmével feltette az i-re a
pontot.

Magabiztos hazai siker
Celldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – VKL SE
Gyõr 31-22 (14-12). Celldömölk, zárt
kapuk mögött, NB II.-es nõi kézilabdamérkõzés, vezette: Bozsó, Horváth R.
Celldömölki VSE: Tömõ – Szomorkovits

Felhívás
Kérjük, adója 1%-át
ajánlja fel
a „Városért
Alapítvány
Celldömölk”
részére!
Adószámunk:
19245845-1-18
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L. 9/8, Freiberger 6, Szecsõdi 5, Gyõrffy 7/1, Kazári, Füzfa. Csere: Balogh V.,
Bagics 1, Geiger 1, Gyõrvári 1, Barabás,
Marton, Pup S. 1. Edzõk: Salamonné
Csótár Adrienn, Gyõrffy Andrea.
Nehezen lendültek játékba a csapatok
ezen a délutánon. A mérkõzés elsõ góljára 5 percet kellett várni, ekkor szerezte meg a vezetést a házigazda. Az
elsõ félidõben végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, a hazaiak elléptek
ugyan 2-3 góllal, de a gyõriek minden
alkalommal egyenlíteni tudtak. A játékrész hajrája megint a cellieké volt,
így kétgólos elõnnyel vonulhattak
pihenõre. Fordulás után belelendültek
a hazaiak, feljavuló játékuknak köszönhetõen már nem csak nagyobb elõnyre tettek szert, hanem meg is tudták
azt tartani. A végére már nem volt min
izgulni, ilyen arányban is megérdemelten nyert a Celldömölk.

Lapzártánk utáni eredmény:
Student Comfort SKFT – Celldömölki
VSE-Vulkán Fürdõ 20-32 (12-13), NB IIes nõi kézilabda-mérkõzés.
»CSUKA L.

Felhívás
Kérjük, adója 1%-ának
felajánlásával
támogassa kórházunk,
a Kemenesaljai Egyesített
Kórház gyógyítást szolgáló
eszközbeszerzését.
Adószámunk: 19245450-1-18
KÖSZÖNETTEL, A KEMENESALJA KÓRHÁZÉRT
ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ELNÖKE,
»DR. PÖRNECZI KÁROLY

Új Kemenesalja » 2021. 05. 14.
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Újra nézõkkel szurkolók nélkül
Celldömölk – Vép 0-1 (0-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei labdarúgó bajnokság 30. forduló 2021.
május 8.
Vezette: Mónos János (Lukács Lívia, Fodor Máté).
Celldömölk: Osvald – Galovich, Göntér,
Enyingi, Gábor – Keszei Tamás, Gorácz,
Tóth, Dobson – Kovács, Marsai (Szabó
83. p.). Edzõ: Kelemen Kornél.
Vép: Bezdi B. – Kovács, Balikó D. (Takács
M. 50. p.), Balikó M., Varga – Nagy, Illés
(Beke 70. p.), Dala (Görög 70. p.), Bezdi
Sz. (Szalai M. 76. p.) – Szalai R, Takács Á.
Edzõ: Török Richárd.
Kiállítva: Dobson Dávid (80. p.)
Góllövõ: Szalai Márk (88.p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vép U19
1-3 (0-1) G.: Horváth Adrián. A jónéhány, máskor kezdõ játékosát nélkülözõ
csapat lépéshátrányba került ezzel, a némileg váratlan vereséggel, az aranyéremért folyó versenyfutásban.
Csalódást hozott ez a hazai mérkõzés,
nemcsak azért, mert vereséget szenvedett az együttes, hanem azért is, mert
a hónapok óta várt esemény, a zárt kapuk kinyitása és így a nézõk visszatérése nem az ünnepet, a felszabadultságot, a jókedvet hozta vissza a nézõtérre, hanem a feszültséget és a rossz
szájízt. És így nehéz játszani, nehéz élvezni a játékot. Boncolgassuk elõször
egy kicsit a találkozót és az elõzményeit. Négy magabiztos gyõzelemmel
a tarsolyában érkezett a fordulóba a
csapat, nagy kérdés volt, hogy az ezt
megelõzõ 29. körben szabadnapos
együttes hogyan tér vissza, felveszi-e a
ritmust azonnal, illetve a kisebb-nagyobb sérülések begyógyulnak-e a
szünet alatt, vagy sem. Nos, ilyen rövid
kispaddal nem játszottunk még egy
meccsen sem, és a ritmus is akadozott,
de ebben a tipikusan egygólos meccsben benne volt az is, hogy azt mi érjük
el, (ha lenne) igazságos eredmény, az
a döntetlen lett volna. Tudom, hogy a
sorozatok sorsa elõbb-utóbb az, hogy
megszakadnak, de azért azt gondolom
egy igen egyedülálló sorozat szakadt
meg ezzel a vereséggel. 2009. április
18-a volt az az utolsó dátum, amikor a
Vép gólt és pontot ért el a Kolozsvár
Új
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utcában bajnoki mérkõzésen, az még
anno az NB III-ban történt. Négyen részesei voltak annak a „sikernek” a
most pályára lépõ vendégek közül:
Bezdi Sz., Balikó D., Illés és Takács
Ádám, utóbbi gólt is ért el a három-hárommal zárult találkozón (a celliek között nincs egyezõség). Azóta nyolc már
megyei I. osztályú bajnoki volt Cellben,
ahol nemcsak nyolc gyõzelmet arattunk, hanem gólt sem ért el a Vép, a
mi húsz gólunkkal szemben. Nem hiszem, hogy bárki ellen lenne még egy
ilyen sorozatunk, csak gondoltam érdekességként megemlítem elmúltát. Feszültség, rossz szájíz, azért az ijesztõ
tud lenni, hogy egy ártalmatlannak
tûnõ ütközés után elterül a gyepen egy
játékos és percekig nem látszik, hogy
mozdulna, aztán leesik az elsõ kõ a
szívrõl, amikor felállnak az eset körül
ott segédkezõ önkéntes gyógyítók, a
második kõ, amikor megmozdul és felül Balikó Dániel és a harmadik, amikor
jó félóra múlva már a kispad mellett
állva beszélget a nézõkkel. Mindenesetre e fórumón keresztül is teljes felépülést kívánok neki mindenki nevében. Feszültség, rossz szájíz, azért az

nemcsak azért nem szerencsés, ha a
nézõtéren, fõleg a fedett lelátón, létszám és hangfölényben van a vendégszurkolók köre, mert benne van a konfrontáció veszélye, hanem azért is,
mert megzavarja a játékosokat és a bírót is, hiszen mindegyikõjük alapból
fordított reakciót vár tetteire. Így most
a hazai játékosokat frusztrálta a kedvesnek semmiképp nem nevezhetõ
bekiabálások sora, de frusztrálta a
játékvezetõt is, hisz az általában nagy
tetszést arató hazai csapatot támogató
döntései, most éles kritikát kaptak kétségbe vonva egyben szellemi képességeit. A kiállítás is talán ennek volt köszönhetõ, hiszen egy tíz másodperces
menetben továbbengedett mindkét oldalról két-két egyre erõsebb értékû
szabálytalanságot, mígnem az ötödik
látványos belépõ piros lapot ért és
nagy tapsot kapott, na nem a celliektõl
és az elszenvedõtõl. Mire a lapszámban megjelenik jelen cikk, már túl leszünk egy hétközi fordulón, a május
12-ei hazai mérkõzésen a Szarvaskendet fogadjuk, de helyesebben
fogadtuk. Aztán jöhet a kõszegi, mindig presztízs értékû összecsapás, egyszóval nincs megállás, nem lehet hoszszan a sebeket nyalogatni.
»DOTTO

A jelenlegi tabella
H
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Csapat
Király SE
Sárvár
Vép
Lukácsháza
Jánosháza
Répcelak
Körmend
Rábapaty
Szentgotthárd
Kõszeg
Celldömölk
Bük
Egyházasrádóc
Csepreg
Vasvár
Szarvaskend
Rum

M
28
27
28
28
27
27
27
28
27
28
27
27
27
27
27
27
27

GY
20
20
17
13
12
12
12
11
10
10
9
10
8
7
7
5
6

D
3
2
6
5
7
6
4
6
6
6
8
3
5
5
4
8
2

V
5
5
5
10
8
9
11
11
11
12
10
14
14
15
16
14
19

GK
58
64
38
10
10
11
12
-21
-2
-7
8
-22
-26
-11
-31
-50
-41

P
63
62
57
44
43
42
40
39
36
36
35
33
29
26
25
23
20

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.

13

A hét mûtárgya – 7. feladvány
„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indított útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár.
Február elejétõl kezdõdõen kéthetente egy-egy mûalkotás kerül ki
az intézmény kirakatába, melyek
közt a városhoz, illetve Kemenesaljához kötõdõ alkotók mûremekei lesznek láthatók.

A helyes megfejtést beküldõk
nyereményben részesülnek.
A megfejtéseket a következõ
email címekre lehet beküldeni,
2021. május 27-ig:

A kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan nyereményjátékot hirdet a
KMKK, melynek keretében a következõ kérdésekre várják a helyes válaszokat:
 Ki a kép alkotója, és mi a mû
címe?
 Milyen szállal kötõdik az alkotó Celldömölkhöz, illetve a
Kemenesaljához?

Értesítés
A 21/2016.(VI.9.) BM sz. rendelet 4. §-a (1)
bek. valamint a 10.§. (8) bekezdése alapján
tájékoztatom T. Címet, hogy a kéményseprõipari szolgáltatási feladatainkat az Önök településén 2021. május hónapban megkezdjük.
A 2015. évi CCXI tv. 2. §-ának (5) bek. alapján
az egylakásos ingatlanok esetében sormunka
keretén kívül, megrendelésre kell elvégezni.
Fentiek alapján ezen idõszakban a körzetben
tartózkodó kéményseprõ munkatársainknál, illetve a fejlécen található elérhetõségeken
megrendelhetõ a szolgáltatás.
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katie2ne-meth@gmail.com vagy
info.km kk@gmail.com.
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain.

Túrázz, szelfizz, játssz a Vulkánparkkal!
A Kemenes Vulkán Park túrára biztatja, játszani hívja a
celldömölkieket.
Két jeles tudóshoz kapcsolódik a két túraajánlat,
amelyekbõl egyet teljesítve játékban vehetnek részt a
túrázók. A túra teljesítésének igazolására a kiinduló ponton és a Ság hegyen is készüljenek szelfik!
Az elsõ túra induljon a Hunyadi utcai parkból, a természettudós egykori lakóháza mellõl. A parkban készülhet
a fotó a botanikus mellszobránál, és indulhat a kirándulás
a Ság hegyre, a botanikai tanösvényig.
A második túra induljon a fizikus nevét viselõ középiskolától, a fotó elkészülte után egészen a Ság hegyre, a
Sághegyi Múzeum falán található emléktábláig.
Egy-egy túra kb. 3,5 kilométer, családi, baráti séta keretében könnyen teljesíthetõ.
A túrán készített fotókat és a tudós nevét a Vulkánpark a
következõ elérhetõségeken várja:
e-mail: info@kemenesvulkanpark.hu, messengeren
a Kemenes Vulkán Park facebook-oldalára
A túrát teljesítõk és a fotókat beküldõk között a
Vulkánpark ajándékokat sorsol ki.
A fotók beküldésének határideje: 2021. május 17.
Jó túrázást!
„Négy évszak a Ság lábánál”
TOP-7.1.1-16-H-HESZA-2020-01797

Fa-Gyula
Fatelep

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

TETÕFÁT
A FA-GYULA
FATELEPRÕL!
LUCFENYÕ TETÕFA,
DESZKA, GERENDA, LÉC

AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA,
A SÁGI U. 47-BEN

SZÁRÍTOTT BOROVIFENYÕ,
TÖLGY, KÕRIS, ÉGER HÁRS
ASZTALOS MIN. FÛRÉSZÁRU
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
AKÁC, CSER TÛZIFA,
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!
EUTR: AA3281093 techn. azonosító

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

Tankoljon jó minõséget jó áron!

