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25 éve Celldömölkön a tartálypark 
Huszonöt éves jubileumát ünnepelte a
Celldömölk és Kemenesmihályfa határ-
án elhelyezkedõ Hexum Tartálypark
Zrt. A magyar kõolaj- és kõolajtermék
tárolását végzõ vállalat celldömölki te-
lephelyén április 22-én tartották a ne-
gyed évszázadot köszöntõ ünnepséget.

A jubileumi rendezvényen elsõként
Fehér László polgármester mondta el
köszöntõjét, kiemelve, hogy az elõször
IPR Olajtároló, majd Opal Tartálypark
néven ismert, jelenleg Hexum Tartály -
park néven mûködõ cég mindenkori
vezetése és a városvezetés között min-
dig is jó volt az együttmûködés. A
városvezetõ Celldömölk Város Önkor -
mányzata nevében jubileumi emlékla-
pot, és ajándékot adott át Kontár Csaba
vezérigazgatónak, majd Takács Balázs
Ákos, Kemenes mi hályfa polgármestere
kapott szót, aki a falu és a tartálypark
közötti jó együtt mûködést hangsúlyoz-
va kívánt további eredményeket és si-
kereket a cégnek. A beszédek sorában
harmadikként Kontár Csaba, a Hexum
Tartálypark Zrt. vezérigazgatója szólt,
visszatekintve 1997-re, amikor meg-
kezdte mûködését a Cell0 dömölk-ke -
menesmihályfai telephely, mely a töb-
bivel együtt Magyar ország stratégiai
üzemanyag tárolásához járul hozzá.
Mint elmondta, a 25 év alatt folyama-
tosan bõvült a telephely, mely 2019-re
érte el jelenlegi mûszaki állapotát. Két
és fél évtizede még innovatív iparág-
nak számított az olajipar, ez napjainkra
sajnos negatív irányba módosult – húz-
ta alá a vezetõ, aki a kezdetek óta al-
kalmazásban álló munkatársakat jutal-
mazta. A jubileumi rendezvény kereté-
ben egy kõrisfa elültetésére is sor ke-
rült, mely az örök újjászületés jelképe.
A faültetés után a jelenlevõk megis-

merkedhettek a telephellyel, a bejárás
Brizs Viktor telepvezetõ irányítása mel-
lett zajlott, aki a bemutató során el-
mondta, hogy a telephelyen szabvá-

nyos motorhajtó-anyagok tárolása tör-
ténik kereskedelmi és stratégiai célok-
ra, gyártási folyamat nem zajlik.

»REINER ANITA

A márciusi HEXUM Holding Zrt. által
szervezett közös adományozást
követõen, áprilisban a HEXUM Tar -
tálypark Zrt. újabb adományokkal
segítette az ukrán menekültek ellá-
tását. A Tartálypark, valamint a
munkavállalóik által felajánlott ado-
mánycsomag több mint 2,1 millió Ft
értékben tartalmazott tartós készé-
teleket és higiéniai termékeket. 

Adomány
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Háromnapos tavaszköszöntõ programra
került sor a Kemenesaljai Mûve lõ dési
Központ és Könyvtár szervezésében. Az
idei évi Tulipánfesztivál rendezvényei
április 22. és 24. között zajlottak. 

Az idei évi Tulipánfesztivál gyermekek-
nek szóló programmal vette kezdetét.
Pénteken délelõtt az óvodások, dél-
után pedig a kisiskolások lehettek ré-
szesei a Holló Együttes koncertjének a
mûvelõdési központ színháztermében.
Késõ délután a háromnapos fesztivál

nyitórendezvényének számító kiállítás
megnyitó keretében Kemenesalja nép -
mûvészete elevenedett meg. A tájegy-
séghez kötõdõ népi alkotók és ipar -
mûvészek alkotásaiból összeállított tár-
latot Szalai-Ziembicki Dóra, oktatási és
közmûvelõdési szakreferens ajánlotta a
megjelentek figyelmébe, köszön tõt
mon dott Fehér László polgármester. A
kiállítók névsora: Benedekné Gosztonyi
Hajnalka csuhé és szalmafonó; Busz -
nyák Renáta cukrász; Berta István és
Csizmadia Katalin népi iparmûvész, fa-
zekas; Kovács Henrietta szövõ; Barti
Krisztián, Dénes Tibor, Harasztovics Ró -
bert, Horváth János, Jován Attila és

Németh Gyula fafaragók; továbbá a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár fafaragó, illetve díszítõ mû -
vész szakkörének tagjai; valamint az
amatõr késgyûjtõ és -építõ szakkör
tagjai. A népi- és iparmûvészet széles
spektrumát felölelõ kiállítási anyagot
jól kiegészíti a késgyûjtõ – és építõ
szakkör gyûjteménye, melybõl rende-
zett tárlatot dr. Persaits Gergõ kés gyûj -
tõ mutatta be a kiállításmegnyitó kö-
zönségének. A rendezvényen az alko -
tómûvészet mellett a zenei vonalat a
Kenyeri Dalkör képviselte. 
Eközben a szabadtéri színpadot már el-
foglalta a Tulipánfesztivál elsõ fellépõ
zenekara, a régi celli zenészek alkotta
Syrius Shadows Band, akiket a fõként

lovári és beás cigányzenét feldolgozó
Romungro Gipsy Band együttes kon-
certje követett az este folyamán. Az
elsõ nap zárásaként pedig az önmagát
stílusfüggetlen zenekarként aposztrofá-
ló népszerû Delta zenekar koncerte-
zett, akinek jól ismert slágereire meg-
telt a Géfin tér. 
Szombaton a Kemenesi piaccal nyitott
a fesztivál második napja, helyi termé-
kek vásárával, mellyel párhuzamosan
az óvodásoké és a mûvelõdési köz-
pontban mûködõ mûvészeti csoporto-

A város tavaszköszöntõ ünnepe
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ké lett a színpad. Felléptek a Városi
Óvoda Koptik úti óvodájának gyerme-
kei, a Rocky Dilly ARRC táncosai, a
Kemenesalja Néptánccsoport, a KMKK
mazsorett csoportja, a Zenit Dance
Studio, Marton Laura gyermek és fel -
nõtt tánccsoportja, és a Szenior öröm-

tánc csoport tagjai. Nosztalgiazenét ját-
szott ifjú Kuckár József. Kora délutántól
estig Tulipántos Népi Játékpark és Al -
kotómûhely várta az érdeklõdõket a
Szentháromság téren, míg a KMKK
elõtti téren gólyalábasok szórakoztat-
ták parasztkomédiával a nagyérdemût.
A pénteken nyílt kiállításon kívül ezút-
tal még egy tárlat is nyílt az intéz-
ményben, Süle Ferenc nyugalmazott
zeneiskola igazgató, a Liszt Ferenc Ve -
gyeskar néhai karnagyának emlékkiál-
lítása, melynek keretében Bejczi Ká -
roly, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola igazgatója méltatta
elõdje életútját és munkásságát. A
megnyitón Fehér László polgármester
is megemlékezett Süle Ferencrõl, kie-
melve, hogy tevékenységével és ma-

radandó életmûvével bekerült a város
halhatatlanjai közé. Az emlékkiállítást
színesítette a Liszt Ferenc Vegyeskar, a
keszthelyi Kis Szent Teréz Kórus, vala-
mint a százhalombattai Liszt Ferenc
Vegyeskar szereplése.
A szabadtéri mûsorok sorában a Két

szoknya egy nadrág társulat operett
elõadásának lehettek részesei a Géfin
térre kilátogatók. Az örökzöld slágerek-
kel, operettdallamokkal, tánc- és retro-
dalokkal tarkított mûsort követõen ke-
rült sor a „Tulipán fesztivál szépségver-
senye”, „A fesztivál tortája” és a „Népi
ízek versenye” eredményhirdetésére.
A díjazottak Fe hér László polgár mes -

tertõl és Karádi Mihály önkormányzati
képviselõ, bizottsági elnöktõl vehették
át nyereményeiket. 
Az este folyamán fellépett még a
Potyautasok és az Eldorado együttes,
mindkét csapat tagjai a tõlük megszo-
kott kiváló slágerekkel örvendeztették

meg népes közönségüket. Az este
fellépõi között helyet kapott még Mata
Ricsi, a 2016-os X factor második he-
lyezettje, az idei évi Tulipánfesztivált
pedig a közkedvelt Kozmix együttes
fellépése zárta.                  »REINER ANITA

A „Népi ízek versenye” gyõztese
•  Withers Gabriella (mákos pogácsa)
„A fesztivál tortája”
•  Németh Richárd („Pirkadat”)
További díjazottak: 
•  Nagy Vivien („Tavaszi tulipánok”)
•  Szabó Dorina („Tulipánliget”)
A „Tulipánfesztivál szépségverse-
nye” gyõztese (facebookos szavaza-
tok alapján)
Felnõtt kategória:
•  Bogdán Gabriella
Gyermek kategória:
•  Tulipánhercegnõ: Szekér Léna
•  Tulipánherceg: Novák Noel

Díjazottak
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A hagyományoknak megfelelõen idén
is szervezett húsvéti játszóházat a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár. A kézmûves foglalkozások
ezúttal az intézmény falain kívül is zaj-
lottak, a Vasvirág Hotelben, illetve a
Horváth Elek utcai közösségi teremben. 

Április 13-án a Vasvirág Hotelben az
Ukrajnából érkezett menekült kisgyer-
mekek számára tartottak kézmûves fog-
lalkozást a mûvelõdési központ mun -

katársai, a folytatásban pedig nagycsü-
törtökön délelõtt a művelődési központ-
ban,, délután a Horváth Elek utcai kö-
zösségi teremben valósult meg a hús-
vétvárás a kreatív alkotó tevékenységek
jegyében.
A húsvéti készülõdés egyik legrégebbi
szép hagyománya a tojásfestés, ilyenkor
mindenki igyekszik szebbnél szebb dísz-
be öltöztetni az ünnep fõ szimbólumá-
nak számító kifújt, illetve fõtt tojásokat. 
A húsvétváró foglalkozások keretében

zajlott tevékenységek sorában termé-
szetesen a tojásfestés volt a vezetõ, a
tradicionális kifújt tojásokon kívül hun-
garocell tojásokat is díszíthettek akril-
festékkel a gyerekek kedvükre.
Ezenkívül többféle húsvéti dekorációs
tárgy is készült az ügyeskedõ kezek
nyomán, így például képeslap, papír-
tálcás nyuszi, textiltulipán, és húsvéti
ajtódísz is a megalkotható ünnepi dí -
szek repertoárját képezte.

»REINER ANITA

„Édesanyám virágosat álmodtam, nap-
raforgó virág voltam álmomban.
Édesanyám te meg fényes nap voltál,
napkeltétõl, napnyugtáig ragyogtál…”
(Ágh István)

Május elsõ vasárnapja az édesanyák
ünnepe. Ezen a napon ünnepeljük az
édesanyákat és azt az életre szóló
szent hivatást, amit anyaságnak hí-
vunk. Mindannyian egy édesanya által
érkezünk ebbe a világba.  Hónapokon
át a testében táplál és óv. A születés
után pedig segít, támogat, hogy meg-
találjuk a saját utunkat, küldetésünket.
Az anya-gyermek kapcsolat egy életre
szóló kötelék. Meghatározza a környe-
zethez, emberekhez való kapcsolódá-
sunkat, az értékrendünket.
Az Édesanyánk ott áll mellettünk az
elsõ lépéseinknél, a sikereinket és a
kudarcainkat velünk együtt éli át. Úgy,
ahogy a nagymama segítette, támo-
gatta õt és ahogy mi is tesszük a gyer-
mekeinkkel. Az idõ gyorsan elrepül és
a kisgyermekbõl felnõtt lesz, aki már a
saját útját járja…

Amikor az édesanyákat ünnepeljük,
látjuk az élet folytonosságát. Azt a
folytonosságot, amit az õsanyák adtak
tovább generációról-generációkra: az
õsi tudást, amivel az anyák útjukra bo-
csájtották lányaikat. Köszönet és hála

illeti az édesanyákat az életért, és
azért az önzetlen, tiszta szeretetért,
amit útravalóul kaptunk a „tarisz-
nyánkba” és amit továbbadunk gyer-
mekeinknek!

»BENKÕ LILLA

Kézmûves játszóházak a húsvét jegyében

Anyák napjára

A Vas Megyei Kereskedelmi és Ipar -
kamara édességgel és játékokkal aján-
dékozta meg a Vasvirág Hotelben el-
szállásolt ukrán menekült kisgyermek-
eket húsvét elõtt. Az adományok át-
adására nagyszombaton került sor.

Mint ismeretes, Celldömölkön a kolos-
torban, valamint a Vasvirág Hotelben
kaptak szállást az Ukrajnából érkezett
édesanyák gyermekeikkel. Hogy távol

hazájuktól is szép lehessen húsvéti ün-
nepük, a Vas Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara jóvoltából édességet és já-
tékokat tartalmazó ajándékcsomagok-
ban részesültek a Vasvirág Hotel ideig-
lenes lakói. Miháczi Szilveszter, a Vas
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
kézmûipari tagozatának elnöke el-
mondta, az iparkamarán belül mûködõ
ipari, kézmûipari, szolgáltatói és keres-
kedelmi tagozat mindegyike rendelke-

zik egy keretösszeggel, melyet az ukrán
menekültek megsegítésére ajánlhatnak
fel. Az általa vezetett kéz mûipari ágazat
képviseletében olyan intézményeket
keresnek fel, melyek ukrajnai, kárpátal-
jai menekültek elszállásolását vállalták.
Így került sor arra, hogy a rendelkezés-
re álló százezer forint keretösszegbõl
édességgel és játékokkal ajándékozták
meg a kény szerbõl külhonban húsvéto-
zó gyerekeket.                    »REINER ANITA

Húsvéti adomány a menekülteknek
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Nagy sikerrel zárult a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtárban
februárban indított társastánc tanfo-

lyam. A tizenhárom alkalom alatt a
résztvevõk a disco, samba, jive, quicks-
tep, slow fox, tango, bécsi keringõ, ba-
chata, cha-cha-cha és country alapjai-
val ismerkedhettek meg, táncpedagó-
gusuk Novák Tamás volt. 
A szervezõk további tervei közt szere-
pel egy 2022. októberétõl jövõ márciu-
sig tartó, 25 alkalomból álló alapfokú

tanfolyam indítása, melynek tervezett
idõpontja a következõ: péntekenként
18 órától gyermekeknek, 19 órától pe-
dig felnõtteknek. Korlátozott számban
elsõsorban párok jelentkezését várják
az alábbi elérhetõségeken: a facebook-
on Galovich Tamást keresve, illetve a
galovich@cellkabel.hu email címen. 

»REINER ANITA

A magyar költészet napját 1964 óta
április 11-én, József Attila születésnap-
ján ünnepeljük. A jeles naphoz kapcso-
lódóan könyvbemutatóra került sor áp-
rilis 12-én a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtárban.

A program elején Pálné Horváth Mária,
a mûvelõdési központ igazgatónõje kö-
szöntötte a megjelenteket, majd a
Celldömölki Városi Általános Iskola pe-
dagógusa, Hegedûs Erzsébet adott elõ
egy hangszeres zenedarabot, megala-
pozva a rendezvény hangulatát. Lócsi
József, az egykori Eötvös Loránd Álta -
lános Iskola nyugalmazott tanítója „Egy
üzenet” címû könyvének bemutatója
elé bevezetõt mondott Rozmán László,
a Sárvári Tankerületi Központ igazgató-
ja, aki kiemelte, hogy minden könyv-
nek megvan a maga sorsa, és Lócsi
József kiadványának küldetése nem
más, mint a 21. század olvasóembere
számára érthetõvé tenni az örömhírt,
összeszerkesztve a négy evangélista:
Máté, Márk, Lukács és János szövegeit.
Amint Rozmán László a szakvéleményt

idézte, Lócsi Józsefnek a szakrális teo-
lógia terén hiánypótlónak számító kö-
tete a hit- és erkölcstan, valamint hit-
tanórákon használható lesz az iskolai
oktatás keretében. A bevezetõ gondo-
latok után maga a szerzõ, Lócsi József

vette át a szót, aki elsõként az általa al-
kotott produktum mûfajáról beszélt, ami
nem más, mint evangéliumharmónia,
mely tökéletes harmónia létrehozására
törekszik az örömüzenetek között. Az
evangéliumokba foglalt események fo-
lyamatos idõbeli elrendezésén alapuló
szerkesztõi munkát csaknem húsz évvel
ezelõtt kezdte.
Mint azt a mû keletkezésének körül -
ményeirõl elmondta, elkezdte egymás
mellé leírni a négy evangélista által
papírra vetett tanításokat, párhuzamo-
kat keresve az igék között. Ahogy Má -
té, Márk, Lukács és János leírásában ol-
vashatjuk Isten üzeneteit, Lócsi József a
négy evangélista örömhírét egy szö-
veggé szerkesztve hozott létre egye -
dülálló mûvet. 
Mivel Károli Gáspár bibliája ma is a leg-
jobbnak, legszebbnek tartott bibliafor-
dításunk, ezért ezt vette alapul a
szerzõ, akinek 28 fejezetbõl álló köny-
ve a Károli-biblia régebbi kiadása alap-
ján íródott egy üzenetté a négy evan-
gélista örömhírébõl. 

»REINER ANITA

„Egy üzenet” – a négy evangélista örömhíre egy szöveggé szerkesztve

Társastánctanfolyam Celldömölkön

Az Ádám Jenõ Zenei
Alapfokú Mûvészeti Iskola
tisztelettel meghívja Önt,

Családját és Barátait
2022. május 14-én (szomba-

ton) 18.00 órára
fennállásának

70. ÉVFORDULÓJA
tiszteletére rendezett

JUBILEUMI HANGVERSENYÉRE
Közremûködnek:

iskolánk zenei pályát válasz-
tott volt növendékei

Helyszín:
a Kemenesaljai Mûvelõdési

Központ és Könyvtár
színházterme

Ünnepeljen velünk!

Jubileum
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A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Baleset-megelõzési Bizottsága egy or-
szágos program keretében 2022-ben is
megrendezi a „Közlekedik a család”
elnevezésû vetélkedõsorozatot.

A már évek óta népszerû megmérette-
tés célja, hogy a közlekedõk széles réte-
gének – gyalogosok, gépjármûve ze tõk,
utasok – figyelmét egyidejûleg ráirányít-
suk a biztonságos és a balesetmentes
közlekedésre, továbbá a szülõi példa-
mutató magatartásra és a családi közös-
ség nevelõ erejének fontosságára. 
A vetélkedõre azoknak a családoknak a
jelentkezését várjuk, akik legalább egy,
hat és tizenhét év közötti gyermeket
nevelnek és legalább az egyik szülõ
rendelkezik „B” kategóriás vezetõi en-
gedéllyel. A versenyzõ családok teszt-

lap kitöltésében, kerékpáros ügyességi
pálya teljesítésében, valamint külön–
bözõ játékos feladatok teljesítésében
mérhetik össze tudásukat.
A versenyre jelentkezni lehet elõ ze tesen
a www.kozlekedikacsalad.hu internetes

honlapon, valamint a ve télkedõ napján,
személyesen a helyszínen.
A verseny idõpontja: 2022. május 28.,
szombat, 9.00 óra.
A verseny helye: Vas Megyei Rendõr-
fõkapitányság Söptei úti objektum
(Szom bathely, Söptei út 85.).
A megyei döntõn legjobb helyezést
elérõ család képviselheti Vas megyét
az országos döntõn. 
Érdemes a legjobban teljesíteni, hiszen
az országos vetélkedõ fõdíja egy Skoda
Fabia típusú személygépkocsi lesz, va-
lamint további értékes nyeremények is
várnak még a versenyzõkre!
A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Baleset-megelõzési Bizottsága szeretet-
tel várja a versenykiírásban szereplõ fel-
tételeknek megfelelõ, magukat meg -
mérettetni vágyó családok jelentkezést!

Versenyben a család – közlekedésbiztonsági vetélkedõ Szombathelyen

Nemrég, április 22-én ünnepeltük a
Föld napját. Ezen a napon született a
modern környezetvédelem, ami mel-
lett nem mehetünk el szó nélkül. 52
éve ünnep nemzetközileg, kis hazánk-
ban 32 éve emlékezünk meg róla. De
mire is emlékezünk, mit is ünneplünk? 

1969 januárjában az Egyesült Álla -
mokban, Santa Barbara partjainál egy
felrobbant olajfúró platform miatt ren-
geteg, 13-16 millió liter nyersolaj öm-
lött a tengerbe. Ezután egy wisconsini
szenátor, Gaylord Nelson kezdemé-
nyezte, hogy saját napja legyen a kör-
nyezetvédelemnek, a következõ év áp-
rilis 22-ét az egész USA-ban szenteljék
csak annak. Tömegmozgalommá vált
az ezt támogatók csoportja, majd 1970-
ben 20 millióan vonultak az utcákra kö-
vetelni a tiszta levegõhöz és vízhez va-
ló jogot, az élõvilág védelmét és ezek-
nek a törvényi keretekbe foglalását. 
De mi közünk van nekünk ma Keme -
nesalján az 1969-ben Santa Barbara
partjainál történtekhez? – kérdezhet-
nénk. Nagyon is sok közünk van. 1990-
tõl nemzetközileg is elterjedt, és Ma -
gyar országon is immár több évtizede
tartunk Föld napját. Az éghajlatválto-
zás, a mûanyagszennyezés, a lég-
szennyezés nem csak távoli országok
problémája, ez minket itt Kemenes -
alján is érint. Az idei Föld napján a ta-

valyi téma maradt a fókuszban: a bio-
lógiai sokféleség, a biodiverzitás. Ez a
téma is a Föld egészére figyel, tehát
egészként tekint a bolygónkra, az élõ -
világ sokféleségének védelmét közös
ügyünknek tartja.
Aki naponta használja az internetet,
biztosan találkozott 22-én a Google
keresõ animált logójával: ezen az olva-
dó gleccserek, a hótakarók csökkenõ
területe, az erdõk pusztulása, a koral-
lok fehéredése a korábbi évek állapo-
tával összehasonlítva létezõ problé-
mákra figyelmeztet. De van-e mit ten-
ni, tudunk-e tenni bármit is az élõvilág
sokféleségének megõrzése érdeké-
ben? Miért ne tudnánk? És nem csak
évente egy alkalommal, hanem folya-
matosan. Csak kicsit tudatosabban kell
élnünk, odafigyelve az étrendünkre, az
életmódunkra, a közlekedésre. A biodi-
verzitás csökkenéséért legfõképpen az
étkezésünk, az étrendünk a felelõs. Itt
a tenyésztett, majd késõbb feldolgo-
zott és elfogyasztott állatok takarmá-
nyára kell gondolni. Ha kevesebb húst
eszünk, már tettünk valamit. Ha fát ül-
tetünk, vagy otthon a kis kertünkben
megtermeljük a számunkra szükséges
zöldségeket, nem is sejtjük, mekkora
környezetvédõk vagyunk. Komposz tál -
va egy szebb világ felé teszünk egy lé-
pést. A kert nem egy rövid távú pro-
jekt, az valami folyamatos. Ha a mun-

kahelyre otthonról viszünk magunkkal
ebédet, és nem elõrecsomagolt szend-
vicset vásárolunk, akkor kevesebb fe-
lesleges szemetet termelünk. Keve -
sebb mûanyagflakonba csomagolt vi-
zet fogyaszthatunk, ha a munkába
vagy a kirándulásra, sportolásra egy
kulacsot viszünk magunkkal. Ez a szo-
kás szépen el is terjedt, már senkire
nem néznek furán, amikor kulacsból
iszik. Tömegközlekedést használva,
busszal vagy vonattal utazva az autós
utazáshoz képest kevesebb szén-dio-
xid-kibocsátáshoz járulunk hozzá.
A közösségi oldalakon találunk kör -
nyezetvédõ csoportokat, környezet kí -
mélõ kertészkedéssel foglalkozó csopor-
tot, ahol gyûjthetünk ötleteket és kapha-
tunk motivációt a cselekvésre. Szét -
nézhetünk a Föld Napja Alapítvány hon-
lapján, az fna.hu-n, ahol gyakorlati tip-
pekkel, tesztekkel, letölthetõ önfejlesztõ
cselekvéstárral is várnak minket.
Sir David Attenborogh, aki nemrég, áp-
rilis 22-én az ENSZ Környezetvédelmi
Programjától megkapta a Föld bajnoka
címet, a díj átvételekor közölte, hogy
vannak sikertörténetek a környezetvé-
delemben, de az egységes cselekvés
hiányzik. Egyetértek a bajnokkal, és
úgy gondolom, hogy mindenki, itt
Kemenesalján is, tegye meg a tõle
telhetõt, és lesznek még  környezetvé-
delmi sikertörténeteink!     »BINCZE DIÁNA

Föld napja, avagy
a modern környezetvédelem születésnapja
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Celldömölk történetével ismerkedhettek
meg a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium tanulói. Szomju Tamás virtu-
ális városnézés keretében mutatta be la-
kóhelyünk történelmét a hallgatóságnak.

Celldömölk történelmének alapvetõ
mozzanatai és fõbb csomópontjai min-
den itt született, és itt élõ ember szá-
mára ismertek. Vannak azonban olyan
rejtett és kevésbé ismert tények, me-
lyek mindnyájunk számára újdonság-
ként szolgálhatnak. A Kemenesaljai
Baráti Kör a Jónás Márton Szabadegye -
tem Programsorozatán belül várostör-
téneti elõadást szervezett a celldömöl-
ki gimnázium tanulóinak. Az egykori,
szakmailag igazán elismert tanár és

tankönyvíró, Jónás Márton nevével
fém jelzett program európai uniós tá-
mogatás által valósulhat meg. Az elõ -
adást Szomju Tamás, gimnáziumi tanár
tartotta, aki az esemény kezdetén rö-
vid összefoglalót adott Celldömölk
történelmérõl, illetve kialakulásról,
majd ezt követõen kezdetét vette a vir-
tuális városnézés. Városunk története
vetített képek segítségével elevene-
dett meg a diákok és kísérõ tanáraik
elõtt. Az elõadó többek között beszélt a
romtemplom történetérõl, illetve az
evangélikus templom építése körül ki-
alakult katolikus és evangélikus feleke-
zet közötti kisebb viszályról. Arra is vá-
laszt kaphattak a részt vevõk, hogy ho-
gyan is alakult ki Celldömölk ma is is-

mert címere, melynek története csu-
pán csak 1991-ig nyúlik vissza: ekkor
alkották meg a korábbi, egyesített vá-
rosrészek címereit felhasználva. Az elõ -
adáson belül a dömölki apátság török
kort követõ, hanyatló idõszakáról és
Koptik Odó apát ezzel szembeni tény -
kedésérõl is hallhattak a tanulók. Ter -
mészetesen Kresznerics Ferenc neve
sem maradhatott ki a felsorakoztatott
személyek körében, illetve a város ka-
puját adó vasútállomás épületének tör-
ténete sem. A hallgatóság a program
keretein belül naprakész információk-
kal gazdagodhatott Celldömölk törté -
ne térõl, illetve az épített örökségeink
jelenlegi és korabeli felhasználtságáról,
állapotáról.                       »NOVÁK FANNI

Várostörténeti elõadás a mûvelõdési központban

Kerek jubileumához érkezett a kórusok
találkozójára hívatott Bárdos Fesztivál.
A Liszt Ferenc Vegyeskar szervezésé-
ben harmincadik alkalommal került
megrendezésre a magyar kórusmû -
vészet kiemelkedõ személyisége, Bár -
dos Lajos zeneszerzõ, karnagy nevével
fémjelzett dalostalálkozó, mellyel a ze-
netudós emlékének adóznak a részt -
vevõ kórusok. 

A tavalyi évtõl kezdõdõen sajnos már
nem csupán Bárdos Lajos, hanem a
Liszt Ferenc Vegyeskar néhai karnagya,
Süle Ferenc emlékének is adóznak a
fesztiválon résztvevõ kórusok, hiszen a
tavalyi évben elhunyt karmester már
az égi dalárdában vezényel. 
A mûvelõdési központban megjelent há-
rom kórust és a nézõtéren ülõket Fehér
László polgármester köszöntötte, aki
hangsúlyozta a Bárdos Fesztivál immár
több évtizedes szép hagyományát, pár-
huzamba állítva a névadó és a minden-
kori szervezõ Süle Ferenc ze nemûvészeti
tevékenységét. A program keretében
elsõként a házigazda Liszt Ferenc Ve -
gyeskar lépett fel, akik mûsoruk elsõ ré-
szében néhai karnagyuk szellemiségét
idézték fel: „Feri bácsitól sokszor hallot-
tuk ezt a mondatot: Szeret engem a jó
Isten – elsõ dalainkkal ezt a szeretetet,
hitet szeretnénk közvetíteni” – hangzott
el a beve zetõben. Ezen zeneszámok
után a celliektõl még spirituálét, Bárdos
Lajos tréfás házasító népdalát, ABBA slá-

gert, és egy spirituális zsidó népdal
négyszólamú feldolgozását hallhatták a
közönség soraiban ülõk. Második
szereplõ ként a Keszthelyrõl érkezett Kis
Szent Teréz Kórus lépett fel, mely idén
ünnepli fennállásának 35. évfordulóját.
Céljuk minél több emberhez eljuttatni
egyházi repertoárjukat, ennek megfele -
lõen a celli közönségnek is eb bõl adtak
ízelítõt. Fel csendült elõadá sukban a Sta -
bat Mater, Kis Szent Teréz és Szent Pál
sze retetrõl szóló gondolatainak megze-
nésített változata, egy Ba bits-versre írt
kánon, és egy Bárdos Lajos kórusmû. A
rendezvény harmadik fellépõje a száz-

halombattai Liszt Ferenc Vegyeskar volt,
melynek tagjai latin dalokat, Kodály
Zoltán nagyszalontai köszön tõ jét, Bár dos
Lajos katonanótáját, spirituálét énekel-
tek, emellett a Valahol Európá ban címû
musical népszerû, „A zene, az kell!”
címû slágerét is eldalolták. Ez akár a
fesztivál üzenete és lezárása is lehetett
volna, de az igazi zárószám, ami immár
három évtizede felcsendül minden fesz-
tiválon, ezúttal is Bárdos Lajos: Tábor -
tûznél címû szerzeménye volt, mely ez
alkalommal is a három kórus közös
elõadásában elevenedett meg.

»REINER ANITA

„Mindenik embernek a lelkében dal van...” 
30. Bárdos Fesztivál
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Virágos Celldömölk  
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Celldömölk – Vasvár 3-0 (0-0)
Celldömölk, 100 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 23. forduló 2022. áp-
rilis 15.
Vezette: Szabó I. Zoltán (Ódor Ádám,
Kovács Panna).
Celldömölk: Osvald (Homlok 92. p.) –
Horváth, Gábor, Göntér, Keszei R. (Ga -
lovich 69. p.) – Enyingi, Gorácz (Sza bó
K. 70. p.), Tóth (Piri 46. p.) – Keszei T.,
Marsai Milán (Szuh 64. p.), Szabó R.
Edzõ: Kovács Balázs. 
Vasvár: Tóth – Bíró, Varga, Horváth, Dá -
vid (Czövek 70.p.) – Berta, Elekes (Né -
meth 76. p.), Réfi (Schermann (70. p.),
Márton (Fülöp 53.p.) – Czövek, Pálla.
Edzõ: Sziffer István. 
Góllövõk: Keszei Tamás (49. p.), Szabó
Roland (64. p.), Piri Balázs (69. p.). 
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – Vasvár
U19 0-3 (0-2).
Bük – Celldömölk 1-2 (1-0)
Bük, 50 nézõ Vas megyei labdarúgó
bajnokság 24. forduló 2022. április 17.
Vezette: Szabó Botond (Szabó Chris -
topher, Markó Máté). 
Bük: Gábriel – Czingráber (Mercs 70. p.),
Németh T., Wágner, Kovács (Czirók 65.
p.) – Németh G., Tóth (Németh J. 46. p.),
Schimmer, Komálovics – Horváth (Resch
77. p.), Németh Z. Edzõ: Marton Róbert. 
Celldömölk: Osvald – Galovics, Szuh,
Gá bor, Keszei R. – Enyingi, Marsai Má -
té, Gorácz (Szabó K. 70. p.) -Keszei T.,
Marsai Milán 54. p.), Piri (Tóth 81. p.),
Szabó R. (Göntér 93. p.). Edzõ: Kovács
Balázs.
Góllövõk: Németh Gergõ (35. p.), illet-
ve Enyingi Márk (59. p.), Marsai Milán
(90. p.).
Elõmérkõzés: Bük U19 – Celldömölk
U19 3-3 (0-3). G.: Tóth Zoltán, Smi -
déliusz Bertalan, Horváth Adrián.
Vép – Celldömölk 0-3 (0-2)
Vép, Vas megyei labdarúgó bajnokság
25. forduló 2022. április 24.
Vezette: Kondor Tamás (Erõs Botond,
Kiss Gábor). 
Vép: Bezdi B. – Németh (Takács Á. 57.
p.), Balikó, Takács M. Czeglédi, – Bezdi
Sz. (Berta 44. p.), Illés (Török 75. p.),
Szíjártó, Szalai (Viszket 86. p.) – Auer,

Varga. Edzõ: Simon Miklós.
Celldömölk: Osvald – Galovics, Szuh,
Göntér, Keszei R. – Enyingi (Gábor 88.
p.), Marsai Máté, Gorácz (Tóth 59. p.) –
Keszei T. (Szabó K. 82. p.), Marsai Milán
(Horváth 72. p.), Szabó R. Edzõ: Kovács
Balázs.
Góllövõk: Marsai Milán (10. p.), Szabó
Roland (38. p.) és Szuh Ferenc (47. p.).
Elõmérkõzés: Vép U19 – Celldömölk
U19 2-1 (0-1). G.: Mórocz Ákos.
A kilenc lehetséges pontból kilenc
begyûjtése méltó ünnepi teljesítménye
volt a Nagypéntektõl Tulipánfesztiválig
tartó bõ egy hétnek. A háromszor há-
rom pont sikertörténete nem egyívû, a
Vasvár elleni elsõ félidõ például na-
gyon felejtõsre sikerült, a játék annyi
izgalmat sem okozott a nézõknek, mint
annak eldöntése, hogy egy, vagy két
sört igyanak meg a szünetben. A má-
sodik félidõre aztán egy meglepõen
lendületes celli csapat tért vissza a pá-
lyára és szebbnél szebb találatokkal
terhelték meg a kiesés ellen küzdõ el-
lenfelük hálóját. A Bük csapatának sze-
szélyes szereplése az áprilisi idõjárást
juttatja az ember eszébe, a vasvári
mérkõzésünkkel azonos fordulóban a
harmadik helyért való küzdelemben
nagy vetélytársunk Vép otthonában
nyertek négy góllal. Ezzel már alapból
méltók lettek arra, hogy testvérvárosi
szerzõdést kössön a két város, de a bü-
ki mérkõzésen nyújtott segítségük még
erre is rátett egy lapáttal. Kezdjük ott,
hogy a Cell nem játszott jól, a játéko-
sok egyéni küzdelme nem összeg zõ -
dött csapatteljesítménnyé, rendszerint
elakadtunk a középpályán, lepattan-
tunk a védelemrõl. Amikor kezdtük el-
veszteni a reményt a pontszerzésre,
váratlanul egy beívelésnek szánt labda
szép magas ívvel a büki kapuban kö-
tött ki (bocs, ha lövésnek volt szánva),
mikor pedig beletörõdtünk az egy pont
megszerzésébe, akkor a hazai kapus
mutatott be egy akkora luft rúgást, ami
(és Marsai Milán lendületessége) plusz
két pontot jelentett számunkra. Beár -
nyé kolja a gyõzelem örömét Piri Balázs
súlyos sérülése, ezúton is mielõbbi fel-

épülést kívánunk neki. A vépi meccs
mindenek felett, meghajlok a teljesít-
mény elõtt, a gyõzelemmel a harma-
dik hely elérhetõsége karnyújtásnyira
került, persze még nincs a nyakakban
a medál és nincs okunk nem küzdeni a
továbbiakban a szebb színû érem el-
éréséért. Ehhez hozni kell az úgy mond
kötelezõket, elsõnek hazai pályán ápri-
lis 30-án, 17.00-kor a kiesõ helyen álló
Egyházasrádóc ellen és kell még bravúr
eredmény, mondjuk egy héttel késõbb
Szombathelyen a második helyen álló
Király SE ellen.

»DOTTO

Ez aztán a kilences!

A Mozgássérültek Vas Megyei
Egyesülete fennállásának 45. évfor-
dulóját ünnepelte szombaton. A ran-
gos eseménynek a szombathelyi vá-
rosháza nagyterme adott otthont,
ahol városunkat Karádi Mihály, a
Városfejlesztési, Kötségvetési és
Jogi-Ügyrendi Bizottság elnöke kép-
viselte.Az eseményen elismeréseket
adtak át az alapítótagoknak, vala-
mint azoknak, akik az elmúlt 45 év
során munkájukkal sokat segítettek
az egyesületnek. Az ünnepségen a
celldömölki csoport több tagja is ki-
tüntetést kapott az egyesületben el-
végzett több évtizedes magasszín-
vonalú, áldozatos munkájáért.

Jubileumi kitüntetés
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
98-as benzin is kapható!

Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Új üzlet nyílt 2022. március 16-án 
Celldömölkön a Sági út 57. alatt.

(Pennytõl 150 m-re a Fõ úton.)
Tel:+3670/572-42-62

Nyitvatartás: hétfő–péntek 9–17, szombat 9–12.
Akvarisztikához: díszhalak, teknõsök és hozzá felszerelések.

Kerti tóhoz: tófólia, geotextília, koi pontyok, haltápok, 
mocsári növények, tavirózsák...

Medencékhez: vízfertõtlenitõk, algagátlók, szûrõk és 
hozzá szûrőanyagok, gégecsövek...

Virág: cserepes virágok, muskátlik, akasztós virágok.
Egy cseppnyi természet a városban. 

Nézzen be hozzánk, érdemes! 
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! 

Bagicsék

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

Celldömölk-Izsákfa Bokodpuszta 
tel.: 95-420-543 mobil: 30-6396466

TETŐFA
GERENDA, DESZKA,

CSERÉPLÉC KÉSZLETRŐL
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT CELLI 

ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47.)

AKCIÓS AJÁNLATAINK
2,5X10X200 CM DESZKA:

110 000 FT/M3 (550 FT/DB)
2,5X15X200 CM DESZKA:

150 000 FT/M3 (1125 FT/DB)
SZÉLDESZKA, DESZKAVÉG
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

Akciós áraink 04.13-04.29-ig 
érvényesek, ill. a készlet erejéig.

EUTR: AB2491726 techn. azonosító
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