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JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak, előzé-

keny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!ÚJDONSÁG!
Kaparós sorsjegy is kapható! 

Legyen szerencséje!
PB-gázpalack, Cornetto Soft fagylalt, 
kávé- és forró csoki különlegességek!

Vállalkozóknak, õstermelõknek és mezõ-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért
érdeklõdjön az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 70/341-2804
e-mail: celltank@cellkabel.hu
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Köszöntöm Önöket nemzeti ünnepün-
kön a televízió képernyõi elõtt és a vi-
lágháló jóvoltából. A 173 évvel ezelõtti
március 15-e különleges napnak szá-
mított. 1848-ban a márciusi ifjak a sza-
badságért bontottak zászlót. Tömegek
özönlöttek a pesti utcákon.

Ma csendesek az utcák. Szeretnénk kö-
zösen ünnepelni, emlékezni, de ma
nem lehet. Mint ahogy nem lehetett
tavaly sem. A koronavírus-világjárvány
egy éve átformálta az életünket, átfor-
málta a mindennapjainkat, az ünnepe-
inket. Ma is emlékezünk, de külön-kü-
lön. Családi körben mesélnek a szülõk
gyermekeiknek, a forradalmat és sza-
badságharcot idézõ filmet nézünk a te-
levízióban, az országszerte tervezett
ünnepségek elmaradnak.
Az elmúlt 173 évben sokféleképpen em-
lékeztek õseink, emlékeztünk mi. 1898-
ig, a forradalom 50. évfordulójáig a
csendesen megtûrt megemlékezések
voltak. Az 1898. évi ötödik törvény az
1848. április 11-én elfogadott áprilisi tör-
vények ünneplését jelentette. 1927-ben
gondolták úgy, hogy ne a törvényt ün-
nepeljék, legyen inkább március 15-e
eseménydús napja és emléke az ünnep
igazi tartalma. 1951-tõl újra munkanap
lett március 15-e, majd a Ma gyar
Országgyûlés 1991-es határozata értel-
mében március 15-e az 1848–1849-es
forradalom és szabadságharc kezdeté-
nek, a modern parlamentáris Magyar -
ország megszületésének napja és a Ma -
gyar Köztársaság nemzeti ünnepe.
Március 15-ét joggal tartjuk legna-
gyobb nemzeti ünnepünknek, mely
nap minden korban a magyar szabad-
ság szimbóluma maradt. A márciusi if-
jak felelõssége nem volt kevesebb,
mint választani a tétlenség és a válto-
zás között. Leküzdeni a félelmet, és
vállalni a változás terhét. Vállalni a har-
cot, vállalni a szabadságot.
Március 15-e eseményei közismertek.
Irinyi József március 12-re megfogal-
mazta a Tizenkét pontot. A bécsi forra-
dalom hírének megérkezte után 15-én
akartak érvényt szerezni a sajtószabad-
ság követelésének, és cenzori enge-
dély nélkül akarták kinyomtatni a
Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt.
„Talpra, magyar!” – hangzik a jól ismert
költeményben. S a hívó szóra egyre
többen csatlakoztak Petõfihez és társa-
ihoz. Elõbb a Pilvax kávéháznál, majd
az egyetemnél, a nyomdánál és a
Nemzeti Múzeumnál. A tömeg elõbb
Budára indult, a végrehajtó hatalmat

képviselõ kormányszék elé, hogy elfo-
gadtassák a követeléseket, majd kisza-
badította börtönébõl a jobbágy-felsza-
badítás legkövetkezetesebb szószóló-
ját, Táncsics Mihályt.
Pest forradalma azonban kevés lett
volna a polgári átalakulás keresztülvi-
teléhez. Ahhoz a Bécsbe utazó or szág -
gyûlési küldöttség sikerére is szükség
volt. A tárgyalások nyomán az ország -
gyûlésen néhány hét alatt megszület-
tek az ország polgári átalakulását for-
mulázó törvények. Az uralkodó szente-
sítette azokat, és hivatalba lépett a
Batthyány-kormány.
Az 1848/49-es eseményeket nyomon
követve az osztrák és a magyar kor-
mány egyes önálló minisztériumoknak
megszüntetésérõl szóló vitáján keresz-
tül eljutunk a Batthyány-kormány le-
mondásához, majd újjáalakulásához,
késõbb a magyar országgyûlés felosz-
latásához, a magyar–horvát viszályhoz,
a nemzetiségi függetlenségi törekvé-
sekhez, a vesztes szabadságharchoz,
végül a megtorláshoz.
Tisztelt Ünneplõk! Ma feltûztük a ko-
kárdát, s büszkén viseljük, emlékezve
elõdeink tetteire, büszkék vagyunk
ma gyarságunkra. Hisszük azt, hogy
mél tók vagyunk 1848 örökségéhez,
ezért emlékezünk esztendõrõl eszten -
dõre itt, a szabadságharcosok emlék-
helyénél, és ennek jegyében helyezzük
el koszorúinkat. Ma az emlékezés ko-
szorúit is külön helyezzük el itt, Ber -
zsenyi Lénárd, Horváth Elek, Poppel
Antal, Rátz Sándor, Simon András, Szél
Mihály, Széll József, Ujváry István, Vi -
dos József, Virághalmy Ferenc, és ter-
mészetesen Batthány Lajos, az elsõ
magyar miniszterelnök emléktábláinál.
A hõsök nevei az emléktáblán szere-
pelnek, emlékük pedig a szívünkben él
tovább. Hajtsunk fejet tetteik elõtt.

Kokárdával a szívünk felett hisszük,
hogy képesek vagyunk mi is azokra a
tettekre, amelyekkel szûkebb és tá-
gabb közösségünk életét alakíthatjuk
pozitív irányba.
A szabadság ma sem jelent mást, mint
a jövõnk alakításának jogát. 
De igazán szabadnak érezzük ma ma-
gunkat? Bár a járvány miatt korlátok
között élünk, maszkot hordunk, bezárt
létesítmények, kijárási tilalom, és még
számos nehézség vesz minket körül.
De nem emiatt érezzük igazán a sza-
badság hiányát. Hiszen egyre többen
élnek korlátozott lehetõségek között,
egyenlõtlen feltételek mellett.
Az „egyenlõség, szabadság, testvéri-
ség” hármas jelszavát az 1789-es fran-
cia forradalom repítette világgá, és
magával ragadta az 1848-as magyar if-
jakat is. De mi van ma? Testvéri egyet -
értésben élünk? Mi van a törvény elõtti
egyenlõséggel, a közös teherviselés-
sel? Mi van a szélsõséges jövedelmi
különbségekkel? Mi van a vélemény-
szabadsággal, a szabad sajtóval?
Jókai Mór 1848-ban így tudósított a
március 15-i eseményekrõl: „A nép föl-
ébredett és követelte századok óta
megtagadott jogait. Tanulhatunk a
márciusi ifjaktól, ne feledjük, hogy ten-
nünk kell a jövõnkért, hogy a szabad-
ság ne csorbuljon, minden területen
életünk része legyen.”
A forradalom szimbóluma a szívünk fe-
lett viselt kokárda. Piros, fehér, zöld.
Nemzeti színeink erõteljes jelentéssel
bírnak már évszázadok óta. Erõ a törté-
nelem viharaiban, hûség a hazához, a
jövõbe vetett remény. Három szín, há-
rom szimbólum. Gondoljunk erre ma is.
Tisztelt Emlékezõk, ezekkel a gondola-
tokkal kívánok szép ünnepet.
Fehér László polgármester ünnepi be-
széde elhangzott 2021. március 15-én.

Megemlékezés az 1848-as eseményekre
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Celldömölk Város Önkormányzata, va-
lamint a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár idén is megemlé-
kezett az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc 173 évvel ezelõtti már-
ciusi eseményeirõl. A nemzeti ünnep
elõtti tisztelgés a 48-as szabadsághar-
cosok dombormûvénél zajlott, a jár-
ványügyi szabályok betartásával.

Az emlékezõ rendezvényen ünnepi be-
szédet mondott Fehér László polgár-
mester. Énekkel közremûködött Fülöp
Soma, az Ádám Jenõ Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola növendéke, akinek
elõadásában Petõfi Sándor Nemzeti
dala hangzott el; verset mondott Tóth
Ákos Attila, a Soltis Lajos Színház színé-
sze, aki szintén a forradalmár-költõ
Petõfi Sándort idézte „A nép nevében”

címû költeményét elszavalva. Celldö -
mölk Város Önkormányzata nevében a
tisztelet és emlékezés koszorúját he-
lyezte el a szabadságharcosok dom -
bormûvénél, valamint a temetõ ben
Széll József és Virághalmi Ferenc 48-as
hõsök sírjánál Fehér László polgármes-
ter, Hencz Kornél alpolgármester,
Farkas Gábor jegyzõ és Karádi Mi hály
bizottsági elnök. A nap folyamán még

Ágh Péter or szág gyûlési képviselõ is
elhelyezte koszorúját a 48-as dom -
bormûnél, valamint a Cselekvõ Össze -
fogással Celldö mölkért Egyesület nevé-
ben Tulok Gab ri ella és Nagy Zol tán, az
Otthonunkért Közösen Egyesület nevé-
ben Nagy László és Gelesits-Bellovics
Diána, az MSZP Ke menesaljai Szerve ze -
te nevében pedig Gasztonyiné Fódi Zita
és Horváth And rea.            »REINER ANITA

Koszorúzás március 15-én

„Kemenesaljai Mûvészeti Album”
címmel új kezdeményezést indított
útjára a Kemenesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár. Február elejétõl
kezdõdõen kéthetente egy-egy mû al -
 kotás kerül ki az intézmény kirakatá-
ba, melyek közt a városhoz, illetve
Kemenesaljához kötõdõ alkotók mû -
re mekei lesznek láthatók. 
A kiállított alkotásokhoz kapcsolódóan
nyereményjátékot hirdet a KMKK,
melynek keretében a következõ kér-
désekre várják a helyes válaszokat:

 Ki a kép alkotója, és mi a mû 
címe?

 Milyen szállal kötõdik az alkotó
Celldömölkhöz, illetve a Keme -
nes aljához?

A helyes megfejtést beküldõk nye-
reményben részesülnek. A megfej-

téseket a következõ email címekre
lehet beküldeni, 2021. március 26-
ig: katie2nemeth@gmail.com vagy

info.kmkk@gmail.com.
Az aktuális feladványt kéthetente
közzétesszük lapunk hasábjain. 

A hét mûtárgya – 4. feladvány
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A húsvétról már sokan sok mindent le-
írtak, mit lehet még errõl mondani?
Hiszem, hogy akár újat, akár lelkileg
építõt is lehet. Ezért kerestem meg és
faggattam a kereszténység egyik nagy
ünnepérõl Rác Dénest, celldömölki
evangélikus lelkészt.

»Melyik fontosabb ünnep: a karácsony
vagy a húsvét? Miért?
– Mindkét ünnep nagyon fontos, hiszen
egyik sem lehetne a másik nélkül. De
ha jól figyelünk, akkor a hívõ ember
számára mégiscsak húsvét ünnepe ki-
emelkedik a többi közül, hiszen ke-
resztyén hitünk lényege és központja a
húsvéti hit. Az elsõ karácsonyon azért
jött el Jézus erre a földre, hogy az elsõ
nagyhéten elvégezhesse megváltói
mun káját halálával, és teljessé tegye
Isten ajándékát feltámadásával. 
»Mit jelent a keresztény embernek a
húsvét?
– Húsvét ünnepe azt jelenti, hogy nem
reménytelenül kell élnünk ebben a földi
világban! Bármennyire is igyekszünk,
még magunk is tudjuk és érezzük, hogy
minduntalan követünk el hibákat, bû -
nöket. Isten elõtt pedig még inkább bû -
nökkel terhelt minden ember élete,
mert elszakadtunk az Istentõl, és embe-
ri kapcsolataink is töredékesek. En nek
pedig szomorú következménye, hogy
büntetést kell hordoznunk. Ez a földi
életünk nem lehet olyan boldog, mint
amilyennek szeretnénk. Földi életünk
után pedig az örök elveszettség vár
ránk. Húsvét ünnepe azonban azt hirde-
ti, hogy Isten szeretete meg akar men-

teni mindenkit Jézus Krisztus keresztha-
lálában és feltámadásában. Bûneink el-
lenére bocsánatát akarja adni minden-
kinek, aki elfogadja ajándékát.
»Mit él meg a keresztény ember hús-
vét felé közeledvén és húsvétkor?
– Húsvét felé közeledve a böjti idõ -
szakban a szokottnál jobban ránk nehe-
zedik bûneik terhe. A böjt az önvizsgálat
ideje, amikor Isten igéjére figyelve egy-
re jobban több mindenben megláthatjuk
bûneinket. Sokszor olyan ban is, amirõl
nem is gondoltuk volna. 
Húsvét éppen ezért lehet igazi meg-
könnyebbülés és öröm az ember szá-
mára. Ugyan magunktól nem tudunk
megszabadulni a ránk nehezedõ bûn tõl
és következményétõl. De nem is kell
egyedül küzdenünk! Velünk, sõt he-
lyettünk küzd Jézus, aki harcát
gyõzelmesen vívja meg, ha rá bízzuk
magunkat. 
»Hogyan ünnepel a keresztény ember
húsvétkor a járványhelyzet idején?
– Evangélikus Egyházunk püspökei a jár-
ványhelyzet miatt arra kérték gyüleke-
zeteinket, hogy a nyilvános alkalmakat
hagyjuk el, így például a vasárnapi is-
tentiszteletek sem templomban zajla-
nak. Istennek adunk hálát azért, hogy a
mai technika lehetõvé teszi, hogy so-
kakhoz eljusson az online térben meg-
tartott istentisztelet. A Celldömölki
Evan gélikus Gyülekezet Facebook-olda-
lán keresztül igyekszünk lehetõséget
biztosítani Isten igéjének hallgatására,
illetve minden felekezet részérõl a
Városi TV munkatársainak segítségével
is részesei lehetünk az alkalmaknak.

Hálásak vagyunk ezért a lehetõségért is.
Sajnos úgy tûnik, hogy nem javul a jár-
ványhelyzet. Ugyan húsvétkor már nyil-
vános istentiszteleti alkalmakat szeret-
nénk tartani, azonban valószí nûleg to-
vábbra is minden vasárnapon és ünnep-
napon csak a már említett digitális for-
mák használatával lehetünk együtt ott-
honunkban Isten igéje körül. 
Mindenképpen fontos, hogy mindent
megtegyünk önmagunk és egymás vé-
delme érdekében. Ez nem pusztán hu-
mánus kötelességünk, hanem Istentõl
kapott feladatunk is! Ezért ha szükséges,
akkor idei ünnepünket is, ahogyan
2020-ban is, otthonainkban Bibliát ol-
vasva, énekeket énekelve, istentisztele-
ti közvetítést hallgatva és nézve ünne-
peljük. Közben pedig igyekszünk figyel-
mesen keresni mindazokat, akiknek se-
gítségre van szükségük, hogy Isten sze-
retetét cselekedeteinkkel is továbbad-
juk. Azt gondolom, hogy katolikus és re-
formátus kollégáim nevében is mond-
hatom, hogy várjuk azok jelzését, akik-
nek szükségük van segítségre.
»Milyen gondolatot vigyünk magunk-
kal ezekben a nehéz idõkben a húsvéti
tarisznyánkban?
– Azt a vigasztalást, hogy Isten nem ha-
gyott bennünket magunkra még ebben
a vírusos helyzetben sem! Ha meg -
teszünk mindent a magunk lehe tõ -
ségeihez képest, akkor lehetõ sé geinken
túl bátran bízhatjuk magunkat mennyei
Atyánk szeretetére, aki még egyszülött
Fiát is képes volt értünk áldozni. Ezért
most is teljes bizalommal fordulhatunk
hozzá.                        »BINCZE DIÁNA IBOLYA

Húsvéti interjú Rác Dénes evangélikus lelkésszel

Életének 88. évében 2021. március 1-jén
elhunyt dr. Kéri József.
1933. augusztus 1-jén született Al só sá -
gon. Négyen voltak testvérek, õ volt a
legfiatalabb. Iskoláit szülõ fa lu jában és
Celldömölkön végezte. 1953-ban érett-
ségizett a Gábor Áron gimnáziumban. Az
osztály legjobbjai közé tartozott, a kémi-
át szerette legjobban. 1953–58 között a
Veszprémi Vegyipari Egyetem hallgatója
volt. 1958-ban kapott vegyészmérnöki
oklevelet. 1966-ban korróziós szakmér-
nöki oklevelet szerzett az Egyetemen.
1968-ban doktorált, a fizikai és kémiai
doktori címet nyerte el.
Az Egyetem elvégzése után a Posta
Jármûtelepén laborvezetõként dolgozott.
Elsõsorban akkumulátorfejlesztéssel fog-
lalkozott. 1977. szeptember 1-tõl az
Unitechnikai Ipari Szövetkezetnél fõmér -
nökként az akkumulátor üzem létesíté-

sében tevékenykedett. 1981. január 1-
tõl a Perion Akkumulátor- és Száraz -
elem gyár mûszaki igazgatója, majd
1988. január 1-tõl annak vezérigazgató-
jává választották. Irányításával a gyár
termelése megnövekedett. 1993-ban a
Perion gyárat dolgozói privatizációban
magánosították 50,1 százalékban, majd
1994-ben a fennmaradó rész privatizáci-
ójára kaptak az ÁPV Rt-tõl jogosítványt.
A gyár vezérigazgatója továbbra is õ
volt. 2002-ben környezetvédelmi okok-
ból a gyárat a XIII. kerületbõl ki kellett
telepíteni. Több helyen, még Szlovákiá -
ban is újra akarták építeni a gyárat, de
környezetvédelmi okok miatt sehol sem
sikerült. Így a gyártól és a kémiától is
meg kellett válnia. Ez lelkileg nagyon
megviselte Kéri Józsefet. A Pe rion jogu-
tódjaként létrehozták a Tenger-Part Zrt-
t, annak elnök-vezérigazgatója lett. Itt

lakások építésével és eladásával foglal-
koztak. Pár évvel ezelõtt nyugdíjba vo-
nult, Nagykovácsiban, a kertjében házat
épített és másik szerelmével, a kerttel
foglalkozott. Munkássága során több el-
ismerésben részesült. Így Hon védelmi
Érdemérem 1968, Kiváló Újító (ezüst)
1969, Kiváló Dolgozó 1971, 1976, 1982,
Kiváló Fel találó (ezüst) 1976, Kiváló
Munkáért 1985, Munka Érdemrend
(ezüst fokozat) 1987, A Magyar
Köztársaság Ér dem rend Kiske resztje
1996, Budapest Fõváros XIII. kerületéért
Díj, XIII. kerület Díszpolgára 2018. A gyár
népszerû vezetõje volt, munkatársaiért
kiállt, segített problémáik megoldásá-
ban. Ugyanez mondható el az emberek-
kel kapcsolatos viszonyairól is.
Búcsúznak tőle lánya és két unokája, a
szeretett IV. A osztály (1953), a Keme -
nesaljai Baráti Kör, sok-sok ismerõs,
barátod. Nyugodjon békében, emlékét
meg õriz zük.

»DR. HORVÁTH JENÕ

Emlékezés dr. Kéri Józsefre
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Magyar Arany Érdemkereszt polgári ta-
gozata kitüntetésben részesült több
évtizede elhivatottan végzett gyógyító-
munkája elismeréseként dr. Krizmanich
Mária, a Markusovszky Egyetemi Okta -
tó kórház Celldömölki Kórháza II. Kró -
nikus Belgyógyászati Osztályának osz -
tályvezetõ fõorvosa.

*
Vas megye érdekében végzett kima-
gasló szakmai, hivatásbeli érdemek,
eredmények és teljesítmények, a me-
gye gazdasági, kulturális és társadalmi
fejlõdéséért végzett tevékenység elis-
meréséül – március 15-e alkalmából –
a Vas Megyei Közgyûlés minden évben
díjat adományoz az arra érdemesek-
nek. Mivel idén nem kerülhetett sor
nyilvános átadó ünnepségre, postán
küldték ki az elismeréseket. 

Az idei évben is több celldömölki érin -
tettségû van a kitüntetettek sorában,
õket Fehér László polgármester, Hencz
Kornél alpolgármester és Farkas Gábor
jegyzõ személyesen is köszöntötte,
gratulálva elismerésükhöz.

*
Vas Megye Szolgálatáért Közigaz ga tási
Tagozat:

Giordanné Holpert Gabriella, a Celldö -
möl ki Közös Önkormányzati Hivatal
iktató-irattárosa
1975-ben kezdte pályafutását az Egy -
házashetyei Mezõgazdasági Termelõ
Szövetkezetben. 2002-tõl az ÁNTSZ vá-
rosi intézetének dolgozója lett Cell -

dömölkön. 2006 júniusától a Cell dö -
möl ki Polgármesteri Hivatal alkalmazá-
sában áll, mint iktató-irattáros. 2021-
ben vonul nyugdíjba. Közvetlen, barát-
ságos személyisége hozzájárult ahhoz,
hogy kollégáival kiváló kapcsolatot ala-
kíthasson ki. Munkája során precíz és
pontos. Ezzel nagymértékben hozzájá-
rul a hivatali ügymenet szabályszerû és
törvényes mûködéséhez. Elvégzett fel-
adatai során kitartó, megbízható, és
segítõkész. Megszerzett rutinjával a
kollégák hibátlan feladatellátásának
alapköve.

Horváth Melinda, a Vas Megyei Önkor -
mányzati Hivatal Vezetõi Kabinet cso -
port vezetõje
2006 októbere óta dolgozik a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatalnál. A
Vezetõi Kabinet csoportvezetõjeként si-
keresen járult hozzá az EFOP és TOP
konstrukciók keretében benyújtott Vas
megyei projektek fejlesztéséhez, ter-
vezéséhez és megvalósításához.
Szakmai munkájával, kitartásával, te-
herbíró képességével és segítõkészsé -
gé vel kivívta mind a hivatal vezetõi és
munkatársai, mind a projektekben
részt vevõ partnerek megbecsülését és
elismerését.

*
Vas Megye Szolgálatáért Oktatási Ta -
gozat:

Nagyné Horváth Mária, a Celldömölki
Városi Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese.
1981-tõl dolgozik a Celldömölki Városi
Általános Iskolában. Nevelõ-oktató
mun kája során az a cél vezette, hogy
minél inkább motiválja tanítványait és

érdekesebbé tegye a matematikát, ké-
miát és informatikát. Határozott, sokat
nyújtó és következetes pedagógus, aki
oktató-nevelõ munkájának egészét a
gyerekek és az iskola érdekeinek figye-
lembevételével szervezi. Közel húsz
éve az iskola intézményvezetõ-helyet-
teseként szervezi és vezeti az intézmé-
nyi munkát.

*

Vas Megye Szolgálatáért Kulturális
Tagozat:
Bruckner Roland, a Soltis Lajos Színház
társulatának tagja
Diákszínjátszóként már tizenöt éves
korától játszott a társulat elõadásaiban,
mára országszerte ismert vezetõ szí-
nész, sõt határainkon túl is több ezer
magyar ember ismeri. Vendégszí nész -
ként több társulatnál is játszott már.
Magyarországi nemzeti és nemzetközi
fesztiválok többször díjazott színésze.

Bejcziné Németh Tünde az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola zongo-
ra tanára, korrepetitora, és a szombat-
helyi Bartók Béla Zeneiskola korrepeti-
tora.
A szombathelyi zenemûvészeti szakkö-
zépiskolában zongora szakon tanult,
majd a Gyõri Zenemûvészeti Fõiskolán
szerezte elsõ diplomáját. Már a szakkö-
zépiskolában fontos szerepet játszott
életében a kultúra közvetítés, mivel
rengeteg belföldi és külföldi fellépésen
vett részt az iskolai zenekarral. A diplo-
ma kézhezvétele után kezdett tanítani

Kitüntetések március 15. tiszteletére
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Celldömölkön a zeneiskolában. Számos
formációval, többek között az Ómu -
zsika reneszánsz együttessel, a Mirage
Salon Quartett-tel, a Liszt Ferenc Ve -
gyeskarral lép színpadra napjainkban.
A zenei kultúra közvetítésében kiemel -
kedõ eredményeként említendõ, hogy
színpadra állította Békefi Antal: Fene -
ketlen tó címû gyermekoperáját, me-
lyet maga tanított be. Zenetanárként
és korrepetitorként számtalan tanít-
ványt segített zenei pályáján, verse-
nyein, fellépésein. Az évek során na-
gyon sok produkció részese volt: zon-
gorán kísért kórusokat, hangszeres
mûvészeket, az operaház ének -
mûvészeit szerepléseik során. Mun -
kásságának elismeréseként megannyi
díjjal és kitüntetéssel jutalmazták. A
szakmai teljesség elérése érdekében
folyamatosan képezi, fejleszti magát. 

*
Vas Megye Szolgálatáért Sport Tagozat:

Kazári József, a Celldömölki Városi
Általános Iskola testnevelõ tanára, ké-
zilabda és labdarúgó edzõje
Gyermekkorától kezdve aktív labdarú-
gó volt egészen napjainkig, de emel-
lett számtalan mozgásformát ûz rend-
szeresen: kerékpározás, sí, sífutás, tú-
rázás, hegymászás, klettersteig. Aktív
sportolói múltja hozzásegítette, hogy a
civil életben is csapatemberként dol-
gozzon. 1984 óta dolgozik pedagógus-
ként a Celldömölki Városi Általános
Iskolában, miután elvégezte a pécsi
Janus Pannonius Tudományegyetem
Tanárképzõ Karán a földrajz-testneve-
lés szakot. Az iskola testnevelés tago-
zatának magas szintû szakmai munkát
végzõ tanára. Folyamatos továbbkép-
zésekkel tartja fenn szakmai frissessé-
get, így többek között elvégezte az UE-
FA B edzõképzést is. Az iskola labdarú-
gócsapatát edzi évtizedek óta. Az isko-
lai csapat diákolimpiák tekintetében 15
éven keresztül az ország labdarúgó él-
vonalába tartozott. A számos magyar-
országi verseny mellett többször ját-
szottak Olaszországban is szép ered-
ménnyel. Tanítványai az iskolát el-
hagyva elsõsorban a helyi és környék-
beli települések labdarúgását erõsítik,
de jó páran közülük a magasabb osztá-

lyokban támasztott követelményeknek
is meg tudtak felelni, és mint profi lab-
darúgók kamatoztatják játéktudásukat.
Az iskolai sport mellett folyamatosan
részt vesz a városi labdarúgó egyesület
utánpótlás nevelésében. Az iskola és a
város életében olyan fontos esemé-
nyek, rendezvények létrehozása fûzõ -
dik a nevéhez, mint a több évtizedes
múltra visszatekintõ sítáborok létreho-
zása, a regionális labdarúgó kupák
szer vezése, az évenként ismétlõdõ
sportnapok lebonyolítása, vagy akár az
országhatárt is átívelõ bakancsos túrák
illetve városnézõ kirándulások meg-
szervezése.

*
Vas Megye Szolgálatáért Közbiztonsági
Tagozat:

Kocsis Péter, a Celldömölki Önkor -
mány zati Tûzoltóság tûzoltó parancsno-
ka.
2012 óta tölti be a tûzoltó parancsnoki
pozíciót a Celldömölki Önkormányzati
Tûzoltóság kötelékében. Mára már hu-
szonhárom település elsõdleges tûzvé -
delmének irányítását végzi, így min-
tegy huszonegyezer fõ biztonságáról
gondoskodnak. Parancsnoki vezetése
alatt az egység tagjai nagy gyakorlatra
tettek szert a személymentés mellett a
közúton, vasúton szállított veszélyes
anyagok szivárgásának kezelésében, a
mezõgazdasági tüzek oltásában. Ered -
ményesen segítik a társszervek külön-
leges feladatait. Hivatástudata kiemel -
kedõ, magas szintû szakértelemmel
látja el feladatát. Jó kapcsolatot ápol
kollégáival, a társszervezetek veze tõi -
vel és Celldömölk testvérvárososainak
tûzoltóival is. 

*
Vas Megye Közgyûlése Elnökének
Emlékérme elismerés:
Anton Gsellmann, Wewalka cégcsoport
tulajdonos. 
A Wewalka Kft. több mint másfél évti-
zedes eredményes mûködése érdeké-
ben végzett kiemelkedõ vezetõi mun-
kájáért a megyei közgyûlés elnöke
egyedi döntése alapján. A Wewalka

Kft.-t 2005-ben adták át Celldömölkön.
A cég korábban édesipari termékeket
készített, ma már fõleg friss tésztákat
gyárt. 2011-ben 645 millió forintos fej-
lesztést hajtottak végre, melynek során
felépült a második üzem. 2021-ben a
jelenlegi gyártóbázist további ezer
négyzetméterrel bõvítik, termékeiket
hûtött körülmények között gyártják és
csomagolják be. Az osztrák családi vál-
lalkozásként alapított Wewalka termé-
keit ma már harminc országban érté-
kesítik, a cég 2015 óta az USA piacán is
jelen van, ahol a Celldömölkön gyártott
friss tészták iránt egyre nagyobb
érdeklõdés mutatkozik. A cég jelenleg
130 embert foglalkoztat Celldömölkön.

Danka Imre, a Sághegyalja Mezõgazda -
sági Zrt. nyugdíjas TSZ részlegvezetõje
a megyei közgyûlés elnöke egyedi
döntése alapján Vas Megye Közgyûlése
Elnökének Emlékérme elismerésben
részesült. 
A Keszthelyi Agrártudományi Egyete -
men végzett növénytermesztõ üzem-
mérnök szakon. A diploma megszerzé-
se után a Sághegyalja Mezõgazdasági
Termelõ Szövetkezetnél helyezkedett
el növénytermesztõ agronómusként.
42 évet dolgozott a szövetkezetnél és
jogutódjainál. 
A Sághegy-Kissomlyói bor ászközösség
meghatározó egyénisége, és múlhatat-
lan érdemeket szerzett a termõterület
felzárkóztatásában. A hegyközség elnö-
keként a Ság hegy turisztikai és borásza-
ti fejlesztésében játszott kulcsszerepet.
Szõlészetével és borászatával évtizedek
óta öregbíti a ság hegyi bor hírnevét.
Családi pincéjében kóstolható olaszriz-
ling, chardonnay és savignon blanc szõlõ
fajtákból készült bor, melyekbõl 3000-
5000 üveggel palackoznak évente.
A kitüntetetteknek gratulálunk! 

»REINER ANITA
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Szabó Benedek volt Fehér László vendé-
ge a szokásoktól eltérõen zárt ajtók mö-
gött rendezett közéleti beszélgetésen.
Az exatlonista a Kihívók csapatát erõ -
sítette a celldömölkiek büszkeségére.

„Szabó Benõ játékvezetõként dolgozik,
gyerekkorában minden csínytevésben
benne volt. A munkájából adódóan jól
kezeli a konfliktusokat” – ezzel a felve-
zetéssel indul a celldömölki exatlonista
bemutatása az Exatlon Hungary hivata-
los oldalán. Bevezetõ videójában Be -
ne dek azt is elárulta, hogy a kedvenc
színe a kék, ami most jól is jött, hiszen
közel két hónapon keresztül kékben
állt a versenypályákra. Hiszen az Exat -
lonban pirosak és kékek, Bajnokok és
Kihívók versenyeznek egymással a
végsõ gyõzelemért.
Bizonyára szépszámú közönség elõtt zaj-
lott volna a közéleti beszélgetés, amit
hagyományosan Fehér László polgár-
mester vezet évek óta, azonban a világ-
járvány miatt nem lehet rendezvénye-
ket tartani. Aktualitása miatt így közön-
ség nélkül, a városi televízió kamerái
elõtt zajlott a beszélgetés, ami a Celldö -
mölki Városi és Vasutas Sport egye sület
és a Cselekvõ Összefogással Cell dömö -
lkért Egyesület programja volt.
Sokan vannak Celldömölkön, akik Be ne -
dek miatt kezdték el nézni az Exat lont,
és szurkoltak a 22 éves fiatalembernek,
aki a beszélgetést rögtön bemutatkozás-
sal kezdte. Itthon végezte az általános
iskolát és a gimnáziumot, majd a Test -
nevelési Egyetemen folytatja a tanulmá-
nyait. Emellett játékve zetõ, funkcionális
tréner, és további OKJ-s képzéseket is
végez, majd a mes terképzést sport-köz-
gazdász szakon szeretné folytatni. Az
Exatlon miatt ugyan néhány hétre kisza-
kadt a tanulmányaiból, de még épp
idõben jött haza, hogy ne kelljen félévet
halasztania.
Tavaly szeptemberben töltötte ki az
ûrlapot, egy hét múlva pedig ott is volt a
válogatón. 9993. volt a sorszáma, ami-
kor behívták egy tízperces beszélgetésre
az exatlonisták kiválasztására, elõször
egy tízperces beszélgetésre. Utána né-
hány százukat hívták vissza egy erõnléti
megmérettetésre, ami elmondása sze-
rint egy egyszerû akadálypálya és
ügyességi feladat volt. Majd egy újabb
beszélgetés, Palik Lászlóval, az Exatlon
Hungary mûsorvezetõjével. Persze
mindez kamerák elõtt, hiszen utána
szinte minden percüket a kamerák elõtt
élték. Aztán az értesítés, hogy a keret-
ben van, oltások, bemutatkozó kisfilm

forgatása, majd január elején utazás
Dominikára. A kérdésre, hogy kell-e va-
lami egyedi dolog a kiválasztáshoz, azt
fogalmazta meg, hogy fizikálisan persze
meg kell ütni egy elvárt szintet, de a ki-
választók törekvése az is volt, hogy
különbözõ karakterek kerüljenek a ver-
senybe, s így a mûsorba, hiszen így lesz
az változatos.

A dominikai télbe harminc fokba érke-
zett, néhány napra a faházba, majd utá-
na a villába. Míg a táborban hideg víz-
ben fürödtek, s maguk mostak magukra,
a villában külön séf állt rendelkezésükre.
Egy golfklub területén fekvõ villa és fa-
ház ugyan nincsen messze egymástól,
de a Bajnokok és Kihívók nem találkoz-
hattak egymással, a pálya melletti kö-
szönések, néhány mondatváltás volt
csak lehetséges. A napi versenyek és
forgatások között átlag hetente kaptak
egy pihenõnapot, de kötelezõ edzése-
ken is részt kellett venniük, és ilyenkor
készültek a reality felvételek is. A pályá-
kat persze nem csak õk használták, hi-
szen USA-beli, mexikói, görög, török és
más nemzetiség csapatok is forgattak a
pályákon felváltva, nem csak Exatlont,
de Survivort is. 
Benedek negyvennégy százalékos
ered ménnyel zárta a versenyt, amivel
nem teljesen elégedett. Úgy érzi, tu-

dott volna még fejlõdni, de nem csaló-
dott, hiszen nagy élmény volt számára.
Mint mondja, örül, hogy beválogatták,
és tudott a lehetõséggel élni. A kintlét
alatt rengeteg élettapasztalatot szer-
zett, hiszen hetekig, hónapokig össze-
zárva élnek, minden külsõ inger elõl
elzárva, egymásra utalva. Ilyenkor ér-
zékenyebb, törékenyebb az ember.
Persze nem mindenrõl beszélhetett
Benedek, szerzõdés köti õket, így azt
sem tudhattuk meg, hogy mikor lesz

vége a versenynek. Azt azonban elárul-
ta, hogy õ Annának és Bálintnak (Kõnig
Anna és Herczeg-Kis Bálint a Kihívók
tagjai) drukkol, hiszen velük baráti
kap csolatba is került.
Az Exatlon-beli szereplése nem csak a
celldömölkiek szívét dobogtatta meg.
A közösségi médiában elismerõen szól-
nak emberséges hozzáállásáról, humo-
ráról, szimpatikus személyiségérõl,
amit õ csak úgy nyugtázott, hogy jóle-
sik neki a pozitív visszajelzés, örül a
bókoknak. Arra biztatta a fiatalokat,
hogy sportoljanak, ragadják meg õk is
a lehetõségeket, ha lehetetlennek is
gondolnak valamit, egy próbát min-
denképpen megér. Õ is így jutott el
egy jelentkezési laptól az ügyességi és
extrémsport vetélkedõmûsor harmadik
évadába. Szép volt, Benedek!
(A beszélgetés megtekinthetõ Fehér
László facebook-oldalán és a városi te-
levízióban és annak honlapján.)      »ÚK

Celldömölki exatlonista

Kérés a kosárlabda sport szimpatizánsaihoz
A „Kemenesaljai Kistérség Egészséges Életmódért” KOSÁRLABDÁS Alapítvány
vezetõsége kéri a Celldömölki Kistérség sportági szimpatizánsait, hogy 2020.
évi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával segítsék alapítványunk mû -
ködését és a szurkolásukkal CSAPATAINK jó szereplését a bajnokságokban.
Igaz, hogy a koronavírus-járvány nagy nehézségeket okoz anyagi szinten is,
de a barátaink közül kérjük azokat, akiknek van lehetõségük dolgozni, hogy
jó döntést hozzanak, amivel a celldömölki kosárlabda sportot segítik.
Adószámunk: 18897030-1-18.
Megértõ segítségükben bízva, jó egészséget, vírusmentességet és anyagiak-
ban is eredményes évet kíván 

»AZ ALAPÍTVÁNY VEZETÕSÉGE
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A Cselekvõ Összefogással Celldö möl -
kért Egyesület kupakgyûjtõ szívet he-
lyezett ki a városközpontba. Az ebben
összegyûjtött kupakok az egyesület ál-
tal leadásra kerülnek, a belõle befolyó
pénzösszeget jótékony célra kívánják
fordítani.

A kupakgyûjtõ szív kezdeményezés an-
nak idején Dániából indult el hódító út-
jára, ma már számos magyarországi te-
lepülésen is megtalálható. Fehér Lász ló
polgármester elmondta, a celli megva-
lósítás ötlete Hencz Kornél alpolgár -
mestertõl származik, mely a Város fej -
lesztési Bizottsággal, valamint a város
fõépítészével történt egyeztetés, és a
helyszín kijelölése után kivitelezésre is
került. A Celldömölk új városközponti
színfoltjának is beillõ érdekes utcadísz
elkészítése Toronyi Norbert munkáját
dicséri.
A Cselekvõ Összefogással Celldömöl kért
Egyesület mûködése során mindig pró-
bálja azokat a célokat megtalálni, me-
lyek megvalósításával tenni lehet a köz
érdekében. Többször részt vettek már a
város takarításában, igyekeznek a szoci-

álisan rászorulókat is segíteni. Tulok
Gab riella, a Cselekvő Összefogással Cell -
dö mölkért Egyesület elnöke elmondta,
most is sikerült megtalálni azon célt,
mely a környezetvédelmet szolgálja, ez-
úttal a szelektív gyûjtés által. A kellõ
mennyiségben összegyûlt kupakok lea-
dásáért kapott pénzösszeget az egyesü-
let jótékony célra szándékozik fordítani,
celldömölki beteg gyermekek gyógyítá-
sára felajánlva. – Szeretnénk kérni a celli

lakosokat, hogy gyûjtsék a kupakokat,
és minél többet bedobva a gyûjtõszívbe
ily módon is járuljanak hozzá egy-egy
helyi beteg kisgyermek gyógyulásának
elõsegítéséhez – hívta fel a figyelmet az
egyesület elnöke. Az ásványvizek és a
különbözõ üdí tõitalok flakonjának ku-

pakja mellett a dobozos gyümölcsle-
vek, tejek csavaros kupakja is
gyûjthetõ, sõt akár a flakonos mosó-
szerek, öblítõk, tisztítószerek, sampo-
nok és tusfürdõk, továbbá a balzsa-
mok, testápolók, fogkrémek kupakjai
is. A mûanyag-felvásárlók a kupakokat
felaprítják, majd újraolvasztják. A fo-
lyamat egy késõbbi pontján daraboló-
ba kerül az anyag, és az eljárássorozat
révén apró granulátummá szervesül-
nek a korábbi kupakok. 
Ezekbõl aztán zöldségtároló rekeszek,
ládák, szemeteskukák, keverõedények,
öntözõ kannák, lapátok vagy éppen
gyeprácsok készíthetõk, vagyis újra-
hasznosulnak a kupakok, nem gyara-
pítva tovább a kommunális hulladék
mennyiségét.                     »REINER ANITA

Kupakgyûjtõ szív a város szívében

Idén is meghirdette Nyerj osztálykirán-
dulást! elnevezésû versenyét a Keme nes
Vulkán Park. Az interneten meghirdetett
játékra általános és középiskolások je-
lentkeztek az ország több településérõl.

A Vulkánpark honlapján és facebook-
oldalán jelentkezett az intézmény feb-
ruár elején háromfordulós nyeremény-
játékával. Mindhárom forduló a vulká-
nok világának érdekes kérdéseit firtat-
ta, változatos feladványokat kínáltak az
érdeklõdõ osztályközösségeknek. A lel-

kes megfejtõk között a feladványok ér-
tékelését követõen az elért pontok
alapján alakult ki a végsõ sorrend.
A legjobb eredményt a szombathelyi
Kanizsai Dorottya Gimnázium 9. K osz-
tályos diákjai érték el osztályfõnökük,
Lengyelné Molnár Mária vezetésével.
Õk egy egynapos osztálykirándulást
nyertek, ami a Vulkánparkba szóló
belépõkön kívül tartalmaz tárlatveze-
tést, belépõket a Sághegyi Múzeumba,
valamint a Vulkán Gyógy- és Élmény -
für dõbe. Különdíjasok lettek a tatai

Vaszary János Általános Iskola 7. e osz-
tályos tanulói és osztályfõnökük, Av -
ram csevné Hegedûs Ildikó, akik szintén
magas pontszámmal zárták a játékot.
Nyereményként ingyenes látogatást és
tárlatvezetést kaptak a Kemenes Vul -
kán Parkba.
A Vulkánparkban bizakodnak abban,
hogy a közeljövõben újra fogadhatják a
látogatókat, az osztálykirándulás-nye-
reményjáték gyõztesein kívül is várnak
majd mindenkit. A celldömölki gyere-
keket is arra biztatják, hogy versenyen
kívül, de ismerkedjenek a vulkános ér-
dekes világával.

»ÚK

Osztálykirándulást nyertek

Gyõri Elemér János 1953.
március 20-án született

Gyõri Imre és Sebestyén
Irma harmadik gyermekeként. 
Iskolai tanulmányait Celldömölkön, Bu -
da pesten és Gyõrben végezte. Tanul -
mányai elvégzése után elsõként a pápai
PFT-n, majd a szombathelyi MÁV Igaz -
gatóságon dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig. 1981. május 2-án kötött házasságot
Baranyai Ág nessel. Házasságukat Isten
két gyermekkel áldotta meg: Vero ni -

kával és Bog lárkával. Utolsó éveit az
unokák születése aranyozta be, akiket
mindig óriási szeretettel és féltõ gondos-
kodással vont körbe. Minden lehe tõ -
séget megragadott, hogy a saját éle -
tébõl vett humoros és igaz történeteket
elmesélje. Gyer mekként a celldömölki
evangélikus temp lomban konfirmált.
Mély evangélikus identitását Józsa
Márton lelkész alapozta meg. Tizennyolc
évig az alsósági evangélikus gyülekezet
felügyelõje volt. Felügyelõi szolgálatát

ugyanúgy, mint mérnöki munkáját, min-
dig lelkiismeretesen és legjobb tudása
szerint végezte. Ahol tehette, mindig
büszkén mesélt lányairól, akik a lelkészi
hivatást választották. A hitéleten túl a
közéleti tevékenységet is feladatának
tekintette: Gyõri Elemér hosszú ideig
tagja volt az Alsósági Részön kor mány -
zatnak.
Rövid ideig tartó betegség után, 67 éves
korában, 2021. március 9-én távozott
közülünk.

In memoriam Gyõri Elemér János (1953–2021)
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A korábbi évekhez hasonlóan idén is
februárban zárult a felvételi jelentke-
zés az egyetemekre. A végzõs diákok
február 15-éig bezárólag adhatták le
jelentkezési sorrendjüket.

Az életünk döntésekbõl épül fel. Min -
den pillanatban rá vagyunk kényszerít-
ve arra, hogy a különbözõ alternatívák
közül kiválasszuk a számunkra legmeg -
felelõbbet. Ezek lehetnek könnyebb, il-
letve nehezebb döntések, és vannak
olyanok, melyek egy életre meghatá-
roznak bennünket. Pontosan egy ilyen
választás nehezedik a középiskolák
végzõs diákjainak vállára. A gondtalan
gyermekéveiket hátrahagyva kell dön-
teniük arról, hogy milyen hivatásban
képzelik el magukat a jövõben. Azon -
ban, hogy egy igazi közhellyel éljek:
ahol egy ajtó bezárul, ott nyílik szám-
talan új. Újfajta kihívások és élethely-
zetek, új barátok, és az egyre több tu-
dás megszerzésével egyenes arányo-
san egy fokozatosan kinyíló világ. Ez
mind vár még a végzõs, jövendõbeli
egyetemista diákokra.
A továbbtanulási terveikrõl a Celldö mölki
Berzsenyi Dániel Gimnázium vég zõs ta-
nulóit kérdeztük:

Bagarus Dóra: – A gim-
názium elvégzése után
jogot szeretnék tanulni,
a Széchenyi István Egye -
temen, Gyõrben. Törté -
ne lembõl fogok emelt
szinten érettségizni. Sok

reménnyel vágok neki en-
nek az új életszakasznak, és remélem,
sikerül majd megvalósítanom azokat a
célokat, melyeket kitûztem magam elé.
Az iskolában a Diákönkormányzat elnö-
ke voltam, szívesen folytatnám a közös-
ségi munkát majd az egyetemen is.

Fülöp Soma: – A jelent-
kezésemet a Budapesti
Corvinus Egyetem gaz-
dálkodási és menedzs -
ment képzésre adtam
be, mivel közgazdász
sze retnék lenni. Né met -

bõl és angolból nyelvvizs-
gáztam, matematikából pedig emelt
szintû érettségire készülök. Pár jó bará-
tom is ott tanul, így ez is megkönnyítet-
te a választásomat. Remélem, hogy si-
kerül a tervem, de ennek érdekében
még egy hosszú és nehéz utat kell
megjárnom majd.
Hajba Sára: – Mindig az egészség-
ügyben szerettem volna dolgozni. Ezért
a biológiát és kémiát vettem fel fakul-

tációs órának és biológi-
ából fogok emelt szin -
ten érettségizni. A kö-
zépiskola u tán a Buda -
pesti Sem mel weis E -
gye temen sze retnék to-

vábbtanulni az Egész ség -
tudományi Kar szülész nõ

szakán. Ezen kívül megjelöltem még az
ápoló és a dietetikus irányt is. Kicsit bo-
nyolult az otthoni egyedül tanulás,
megnehezíti az érettségire való felké-
szülést. Szerencsére tanáraink nagyon
megértõk, és sokat segítenek nekünk.

Jakab Flóra: – Gyermek -
korom óta érdekeltek a
természettudományok,
késõbb fõleg a mate-
matika, ezért jelentkez-
tem az ELTE Infor ma -
tikai Kar gépészmérnöki

szakra. Többek között a
duális képzési forma lehetõsége miatt
döntöttem a szombathelyi intézmény
mellett. A gimnáziumban nyelvi tago-
zatra jártam, angol és német nyelvbõl
tettem nyelvvizsgát és elõrehozott
érettségit, valamint matematikából fo-
gok emelt szinten vizsgázni.

Somogyi Tamás: – Már
kiskorom óta érdekel-
tek az épületek, a kü -
lönbözõ formájú, típu-
sú terek és szerkeze-
tek. Szeretek rajzolni és
a matematika is közel

áll hozzám. Ezért már vi-
szonylag korán eldöntöttem, hogy épí-
tészmérnök szeretnék lenni. Ezt a sza-
kot jelöltem meg elsõ helyen a Szé -
chenyi István Egyetemen. Mivel a téma
mûszaki része is érdekel, ezért máso-
dik helyen ugyanott az építõ mér nöki
szakot is megjelöltem. A sikeres felvé-
teli érdekében angolból már megsze-
reztem a nyelvvizsgát, és emelt szintû
matematika érettségire készülök.

Szalay Eszter: – Tanul -
mányaimat Budapesten
szeretném folytatni pszi -
ch ológia szakon. Pár év-
vel ezelõtt kezdtem el
érdeklõdni e tudomány
iránt, és rádöbbentem,

hogy az emberi tudat és
viselkedés megismerése és megértése
inspiráló számomra, és szívesen dolgoz-
nék a jövõben ilyen területen. Szeretem
a magyart, sok versenyen vettem már
részt, és szeretnék emelt szinten érett-
ségizni belõle. Angol nyelvbõl már van
elõrehozott érettségim és nyelvvizsgám.

A vírushelyzet digitális oktatásba kény-
szerítette a középiskolásokat is. Sze -
mélyes tapasztalataim alapján az elsõ
hónapokban nagyon nehéz volt meg-
szokni az új oktatási rendszert mindenki
számára, viszont úgy érzem, nekem si-
került alkalmazkodnom ehhez. Nem sza-
bad feladni céljainkat a megpróbáltató
körülmények ellenére sem!

Varga Friderika: – Abban
már régóta biztos vol-
tam, hogy gyerekekkel
szeretnék foglalkozni.
Pár éve jött a gondolat,
hogy szívesen lennék
óvó nõ, gyermek pszi cho -

ló gus vagy gyógypedagó-
gus. Legközelebb az óvónõi pálya áll
hozzám, így elsõnek az óvódapedagógu-
si szakot jelöltem meg a Soproni Egye -
temen. Másodikként a Széchenyi István
Egyetemen gyógypedagógiát, majd har-
madikként szintén erre a szakra adtam
be a jelentkezésemet a Soproni Egye -
temre. Ének-zenébõl is fogok érettségiz-
ni, mert ezen a pályán erre a tudásra
nagy szükségem lesz. Szerencsére itt a
gimnáziumban fakultációs órán készül-
hetek erre.

Veszprémi Péter: –  Mi -
vel mindkét bátyám
mér nök, ezért én is sze-
retnék ezen a pályán el-
helyezkedni. A Buda -
pes ti Mûszaki Egye temre
ad tam be a jelentkezé-

semet, mérnök informati-
kus szakra, mivel érdekel a matematika
és az informatika. Szerencsére a mate-
matika fakultáció a gimnáziumban telje-
sen felkészít az egyetemre és az emelt
érettségire.
Jelentkezésük leadásával még nem
könnyebbülhettek meg a diákok. Vár
még rájuk a legnagyobb megmérette-
tés: az érettségi. Ezt egy egészen nehéz
helyzetben kell átélniük a pandémia mi-
att, amihez még sok erõre és kitartásra
lesz szükségük a hátralévõ idõben.
Azonban a céljaik már egészen közel,
egy karnyújtásnyira várják, hogy elérjék
õket. Kedves Végzõs Diákok! Bár, a je-
lenlegi helyzetben néha nehéznek
tûnhet, és gyakran úgy érezhetitek,
hogy könnyebb lenne feladni, tartsátok
észben a következõ gondolatokat: „Az
akadályok engem nem törhetnek össze.
A komoly eltökéltség elõtt minden aka-
dály leomlik. Aki egy csillagra függeszti
a tekintetét, az nem változtat szándéka-
in.”(Leonardo da Vinci)      

»NOVÁK FANNI

Lezárult az egyetemi jelentkezés
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
názium humán területe mindig is bõ -
velkedett a sikerekben. Az idei évben
két tanuló, Szalay Eszter és Lenner
András jutott a magyar nyelv OKTV
döntõjébe.

A gimnázium humán területe egészen
kivételes tanulókat rejt magában.
Fogalmazhatunk úgy is, hogy ontja a
sikeres diákokat. A tavalyi évben
Horváth Florencia, akkori végzõs tanuló
is döntõbe jutással zárta az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyt. Saj -
nos azonban a járványhelyzet közbe-
szólt, így a szóbeli fordulót nem ren-
dezhették meg. Az eredmény viszont
magáért beszél, mivel Florencia végül
így is szép eredményt ért el, hiszen 15.
helyen végzett. Azóta pedig számtalan
portálon találkozhattunk megjelent
költeményeivel. Õt Tóthné Bali Krisz -
tina patronálta, és kísérte végig a fel-
készülés útján. 
Az idei évben dupla sikerrel büszkélked-
het a Celldömölki Berzsenyi Dániel
Gimnázium. Szalay Eszter, 12. H és
Lenner András, 11. B osztályos tanulók
kemény munkájuknak köszönhetõen
egészen a döntõig meneteltek. Egyi -
küknek sem ismeretlen a magyar nyelvi
versenyek világa. Eszter a tavalyi évben
döntõs volt a TUDOK Kárpát-medencei
konferenciáján, András pedig már két-
szer is a végsõ fordulóba jutott a Magyar
Nyelvészeti Diákolimpián, valamint a
Lotz János szövegértési versenyen pedig
országos 9.helyezést ért el. Az õ felké-
szülésüket Horváth Sarolta segítette. A
diákok a versenyen szerzett tapasztala-
taikról meséltek nekünk. 
Szalay Eszter: – Én már az elõzõ tanév-
ben is indultam a nyelvtan OKTV-n.
Horváth Sarolta tanárnõ segített a felké-
szülésben. Korábbi feladatsorokat oldot-
tunk meg, és az elméleti hátteret is ala-
posan átnéztük. Tavaly nem sikerült a

továbbjutnom, ezért úgy döntöttem,
hogy az idei tanévben is megpróbálom.
A munkának meglett a gyümölcse, sike-
rült a döntõsök közé kerülnöm. Az elsõ
fordulóban egy feladatsort kellett meg-
oldanunk, a második fordulóban pedig
egy pályázatot kellett írnunk. Felkészítõ
tanárnõm nagyon sokat segített a pályá-

zatom megírásában, aminek témája A
nyelvi humor megjelenési formái Petõfi
Sándor A helység kalapácsa címû
mûvében volt. A vírushelyzetre való te-
kintettel a hagyományos döntõ való szí -
nûleg elmarad, az elsõ két fordulóban
szerzett pontjaink alapján állapítják meg
végleges helyezésünket.
Lenner András: – Én 11.-esként elõször
indultam OKTV-n. Horváth Sarolta ta -
nárnõvel már októberben megkezdtük
a felkészülést régebbi tesztek megol-
dásával az 1. fordulóra, ahol egy fel-
adatsort kellett megoldani. December -
ben megkaptuk a nagyszerû hírt, hogy
mindketten továbbjutottunk. Ezzel meg
is kezdtük a munkát a második fordu-
lóra, amiben 3 téma közül kellett

egyet választani, és azt pályamunka-
ként kidolgozni. Én a „Pénzügyeink
nyelvi világa hivatalos szövegekben"
témát választottam. A munkámban
fõként azt vizsgáltam, hogy a bankok,
pénzintézetek  szerzõdéseiben milyen
nyelvi elemek okozhatnak megértési
nehézségeket, illetve azt, hogy ezeket
miként lehetne leegyszerûsíteni (ha
egyáltalán lehetséges). A pályamunka
készítése során rengeteg segítséget
kaptam Sarolta tanárnõtõl, õ segített
többek között a szakirodalom könyvei-

nek az értelmezésében, feldolgozásá-
ban. Ezeknek a könyveknek a beszer-
zésében Németh Tibor könyvtárvezetõ
segített. Emellett még összeállítottunk
egy internetes kérdõívet, amiben a
kitöltõket a pénzügyi szokásaikról kér-
deztük, és arról, hogy mennyire nehe-
zen értik meg a pénzügyi szövegeket.
A harmadik forduló várhatóan elmarad,
ezért a végleges eredményt az elsõ két
forduló alapján alakítják ki.” A diákok
munkája a késõbbiekben várhatóan
még több gyümölcsöt fog hozni. A ver-
seny folyamán ugyanis olyan gyakorlati
tapasztalatokat szerezhettek a diákok,
melyek  egyetemi éveikben, de akár a
munkaerõpiacra kilépve is segítségükre
lehetnek majd.                    »NOVÁK FANNI

Újabb siker a gimnáziumban
Döntõs diákok a magyar nyelv OKTV-n

KÉP FORRÁSA: A CBG FACEBOOK OLDALA

„A hét mûtárgya” nyereményjáték má-
sodik feladványának beadási határideje
2021. március 12-én zárult. A Keme -
nesaljai Mûvelõdési Központ és Könyv tár
köszöni a nagyszámú részvételt a játék-
ban! A helyes megfejtõknek gratulálunk,
õk sorsoláson vesznek részt, nyeremé -
nyükrõl e-mailben értesítést küldünk!
A 2. feladvány megfejtése: Alkotó:

Szilágyi Mária keramikusmûvész.
A mû címe: Kõmíves Kelemen (60x60
cm-es kerámia falikép). Kapcsolódás a
városhoz: A celldömölki Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár építé-
sekor 1972-ben pályázatot hirdettek
egy nagyméretû fali kompozíció elké-
szítésére. A zsûri Szilágyi Mária munká-
ját találta a legalkalmasabbnak, a máz-

talan 200x300cm-es plasztikus kép
dísze az intézménynek. A mûvész Cell -
dömölk várossá avatásának alkalmából
1979. január 06-án életmûvét a város-
nak ajándékozta. A kerámiák 1999-ben
kerültek Celldömölkre. Azóta több alka-
lommal nyílt kiállítás a Mûve lõdési
Központ galériáján. 2015. november
27-én emlékkiállítás nyílt a mûvész
tiszteletére a Móritz Galérián.
Helyes megfejtõk: Pálfalvi Ivett, Sza -
kosné Nováki Erzsébet, Bolla Gáborné,
Zsupányiné Marton Mária, Tóth Imréné.

Kemenesaljai Mûvészeti Album nyereményjáték
A hét mûtárgya 2. feladvány megfejtése
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NB I. 
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM
II. – Dunakeszi SE 10 : 4
Iván Bertold 3, Nyírõ József 3,
Iván Csaba 2, Iván Csaba –
Nyírõ József, Baranyai
Domonkos – Iván Bertold pá-
rosok.
A vártnál nagyobb arányban,
de teljesen megérdemelten
nyert együttesünk.
NB III.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM
III. – Turris SE Sopron II. 13 : 5
Dr. Németh Gábor 4, Jakus
Tamás 3, Ölbei Péter 2, Csapó
László 2, Dr. Németh Gábor-
Ölbei Péter, Jakus Tamás –
Csapó László párosok.
Egységesen jó játékkal, jó hoz-
záállással sikerült a magabiz-
tos gyõ zel met megszerezni.

Bajnoki forduló
Az idén 70 éves évfordulóját ünneplõ
Ádám Jenõ Zenei AMI, valamint az is-
kola mûködését támogató Mûvészet -
oktatásért Alapítvány pályázatot hir-
det tanulói, volt tanulói részére, az
intézmény logójának elkészítésére.

Olyan munkákat, ötleteket várunk,
amelyek alkalmasak arra, hogy az in-
tézmény hivatalos megjelenésében,
honlapján, fb oldalán, levelezésében,
iskolához kapcsolódó tárgyain logó-
ként, diszítõ elemként megjelenjenek.

Pályázás feltételei:
Formátum:
Kézzel, vagy számítógéppel, bármilyen
technikával készült alkotás.
Pályamű leadása:
A pályaművet elküldheti e-mail-cí-
münkre (zenadamcell@gmail.com),
vagy bedobhatja postaládánkba:

– Email esetében a levél tárgyaként
kérjük beírni: Logó pályázat a levél
tartalmazza a készítõ nevét,
elérhetõ ségét. 

– Celldö mölk, Széchenyi u. 18-2 iskola
postaládájába. A levél tartalmazza a

készítõ nevét, elérhetõségét, a borí-
tékra kérjük ráírni Logó pályázat.
Leadási határidõ: 2021. április 25.
Eredményhirdetés, tervezett bemuta-
tás: május 15. a jubileumi ünnepi
rendezvényünkön,(melynek megtar-
tása a járványügyi helyzet függvé-
nye).
A nyertes pályázó tárgyjutalomban
részesül.
A legjobb pályamunkákat az intéz-
mény közzéteszi.
A pályázók pályamunkájuk beküldé-
sével vállalják, hogy 

– munkájukban eredeti, saját ötleteket
alkalmaznak,

– a pályamunkák nyilvánosságra hoza-
talához hozzájárulnak,

– tudomásul veszik, hogy beküldött és
eredményesnek ítélt pályamunkáju-
kat arra hivatott szakember véglege-
síti alakítja megfelelõ formátumba.

Pályázattal összefüggésben további in-
formáció kapható Bejczi Károly 06 30
1957892 zenadamcell@gmail.com,
Gregorich Domonkos 06 20 3466924
toppantyu@gmail.com.

Logótervezési pályázat 

Online kiállítás nyílt a Kemenesaljai
Mûvelõdési Központ és Könyvtár Móritz
Galériájáról, „Kincsek a raktárból I., II.,
III.” címmel. 

A 2020. márciusában bekövetkezett jár-
ványügyi intézkedések során a KMKK
bezárásra kényszerült, de a munka nem
szûnt meg az intézmény falai között.
Elkezdõdött egy belsõ mun kafolyamat a
mûvészeti raktárakban, melynek során
az esetlegesen katalogizálatlan alkotá-
sokat a leltári nyilvántartásban iktatni
kellett. Így került elõ egy képzõmûvé -
szeti mappa a Ke menesaljai Mûvelõdési
Központ és Könyvtár szervertermébõ,l
mely kemenesaljai vagy Kemenesaljáról
elszármazott neves festõmûvészek alko-
tásait tartalmazta. Valószínûleg egy régi
celldömölki kiállítás anyaga, vagy anya-
gának egy részlete õrzõdött így meg az
utókor számára. A képeket restaurálni
kellett, újrakasírozni, keretezni. A 17 da-
rab alkotás felújítása idén februárra ké-
szült el, és egy online kiállítás formájá-
ban a TV-Cell munkatársaival együtt -
mûködve bemutatásra került „Kincsek a

raktárból” címmel a képzõmûvészet
iránt érdeklõdõ közönség számára. A 3
részbõl álló online tárlat Móritz Sándor
Munkácsy–díjas festõmûvész, Rács Reich
Imre díszítõ festõ és restaurátormûvész,
Szalóky Sándor Munkácsy–díjas festõ -
mûvész, Reich Károly Munkácsy és Kos -
suth díjas Kiváló és Érdemes grafikus
mûvész, valamint celldömölki mûvész -

tanárok Nagy István, Banyó Gyula, Szlo -
boda Ferenc és Kovács László alkotásait
mutatja be online tárlatlátogatás formá-
jában. A kiállítás megtekinthetõ a KMKK
és a TV-Cell facebook oldalán valamint a
YouTube videomegosztó portálon is. 

»NÉMETH KATALIN

AZ ALKOTÁSOK RESTAURÁTORA

A KIÁLLÍTÁS RENDEZÕJE

„Kincsek a KMKK raktárából” online tárlat a Móritz Galériáról

NÉMETH KATALIN, A KMKK MÛVÉSZETI SZAKREFERENSE, AZ ALKOTÁSOK MEGTALÁLÓJA
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175 esztendeje, 1846. március 15-én
született Kiscellben Hollán Sándor, aki-
nek édesapja Hollán Adolf Szombat -
helyen praktizáló orvos volt. A dualiz-
mus korának elismert családja volt az
övék, amelynek legismertebb tagja
idõsebb Hollán Sándor nagybátyja, Hol -
lán Ernõ volt, aki 48-as hadmérnök
õrnagyként késõbb akadémikus lett és
a magyar vasúti fejlesztésekben orosz-
lánrészt vállalt. Hollán Sándor 1887-
ben lett a Postatakarékpénztár igazga-
tója és államtitkári rangban vonult
nyugdíjba 1907-ben. Fia, ifjabb Hollán
Sándor 1873. október 6-án született a
budai Tabánban és 1910-ben szintén
államtitkári címmel lett a Magyar
Államvasutak igazgatója. Mindkette jü -
ket brutális módon 1919. április
22/23-án, közvetlenül húsvét után
meggyilkolták és a Lánchídról a Du -
nába dobták. 
Cserny József sötétedés után indította a
teherautós terrorosztagokat. Egy-egy
különítmény összetétele: egy Cserny-
féle leninfiú, egy politikai nyomozó,
négy vörösõr, valamint a teherautó
vezetõje. Eligazításkor 6-8 nevet és cí-
met tartalmazó papírt kapott minden
csoportbizalmi. Ilyen volt Lázár Andor
Endre is, aki mellé Sáska Jakabot ren-
delték politikai nyomozónak. Budára
mentek a hideg széltõl, esõtõl zord es-
tében. Lázár harciasan viselkedett, s
mivel a névsorban szereplõ elsõ három
személyt nem találták, egyre fenye ge -
tõbbé vált. A Pauler utca következett,
ahol a két Hollán lakott. A fiatalabbra
különösen haragudott Lázár: „Ennek
most befûtök. Amikor behívtak katoná-
nak, elutasította a felmentési kérelme-
met“ – mondta a többieknek. Letartóz -
tatták és feldobálták õket egy teherau-
tóra. Budáról visszatérõben a Lánchíd
budai hídfõje elõtt Lázár leszállította a
teherautóról õket. Megparancsolta,
hogy haladjanak elõtte és odalent áll-
janak a mederszéli partfal peremére.
Nem juthattak le, mert eltorlaszolta a

rakpartra vezetõ lépcsõt a rengeteg
deszka, léc és gerenda, amit már a
május elsejei dekorációhoz halmoztak
fel. Emiatt visszafordította és kénysze-
rítette õket, hogy haladjanak az elsõ
pillérig s ott álljanak meg a vaskorlát
mellett, arccal a Duna felé. Közölte ve-
lük, hogy elérkezett kivégzésük pilla-
nata. Idõs Hollán Sándor jobbról állt,
mögötte pisztollyal Mészáros Sándor.
Ifjú Hollán Sándornál Lázár tartotta
csõre töltött Steyer forgópisztolyát. A
tarkólövéstõl azonnal meghaltak. Le -
rogyó testük hátra hanyatlott és a gya-
logjáró aszfaltjára vágódott. Lázár és
Mészáros korlátra emelte és a Dunába
lökte a tetemeket.
A történelem viharai még a kivégzés
utóéletét sem kímélték. 1920-ban em-
léktáblával tisztelegtek emlékük elõtt,
amit az „új rend” hívei 1946-ban fel-
számoltak. A Hollán család kezdemé-
nyezésére 2009. március 21-én felava-
tott táblát pár hónappal késõbb isme-
retlenek vörös festékkel összemázol-
ták, majd kalapáccsal összetörték.
2011. április 22-én, kivégzésük évfor-
dulóján harmadszor is felállították a
Lánchíd budai, déli pillérénél az erede-
tivel megegyezõ emléktáblájukat.

Werner Gábor alkotását Hollán Sándor
dédunokája, Pauline Hollan is megko-
szorúzta.
A bûntény helyszínén, az ország szívé-
ben, a Lánchíd budai hídfõjénél lévõ
emléktáblánál az évfordulón idõsebb
Hollán Sándor szülõhelye polgármeste-
rének, Fehér Lászlónak a beleegyezé-
sével helyeztem el településünk emlé -
kezõ koszorúját. Külön érdekesség,
hogy erre az emblematikus nemzeti
jelkép több éves lezárása elõtti utolsó
pillanatokban került sor.

A világjárvány és a felújítás árnyéká-
ban talán érdemes elgondolkodni a po-
litikai érdekek diktálta emlékezetpoliti-
ka újrafogalmazásán, mert az emberi-
esség elleni bûntettek minden jó ér -
zésû ember által elítélendõk. A végle-
tekig megosztott magyar társadalom-
ban ezen a hídon nem lesz könnyû át-
kelni...

»NÉMETH TIBOR

Emlékezés március idusán – Hollánok a hullámsírban
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AUTOMATA ÜZEMANYAGKÚT
0–24 óráig

Celldömölk, Mesteri felé vezetõ úton
Adalékolt, minõségi üzemanyagok

95-ös benzin
Gázolaj

Tankoljon jó minõséget jó áron!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

BÚTORLAPOK
FA-GYULA

FATELEPRÕL!
SZUPER AKCIÓ 

CSAK ÁPRILIS 3-IG!
FEHÉR FAROSTLEMEZ (HDF):     4266 FT/DB

(RÉGI ÁR 6150,-FT) TÁBLAMÉRET: 2800X2070 MM
NATÚR FAROSTLEMEZ:              2558 FT/ DB

(RÉGI ÁR 3167 FT) TÁBLAMÉRET: 2745X1700 MM
TÁBLÁSÍTOTT FENYÕ LAPOK TÖBB MÉRETBEN.

Laminált forgácslapok, konyhai munkalapok, 
Rétegelt lemezek.

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT
CELLI ÜZLETÜNKBEN IS BEHOZHATJA.

TÛZIFA
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

Kiszállítást vállalunk.
Rendelését telefonon is leadhatja.

EUTR: AA3281093 techn. azonosító

Bölcsõdei beíratás
Tisztelt Szülõk!
Értesítjük az érintett szülõket, hogy a 2021/22. gondozá-
si-nevelési évre történõ bölcsõdei beiratkozásokra az
alábbi idõpontokban kerül sor:
2021. április 26-án 8–12 óráig, 2021. április 27-én 8–17
óráig a 06/70/456-6513 telefonszámon elõre egyezte-
tett idõpontban.
A beíratás helye: 9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 17.

»NÉPJÓLÉTI SZOLGÁLAT BÖLCSÕDÉJE

Értesítés áramszünetrõl
Szolgáltatásaink kiváló minõsége és a biztonságos ellátás
érdekében folyamatos korszerûsítést hajtunk végre há-
lózatunkon. A tervszerû fejlesztések elvégzéséhez elen-
gedhetetlen a szolgáltatás idõszakos szüneteltetése.
Celldömölkön áramszünet várható 2021. március 29-én
8:00 és 16:00 között a kö vetkezõ utcákban: Arad utca,
Április (Április 4.) utca, Csokonai utca, Május 1. utca,
Kolozsvár utca 1-29. páratlan házszámok, Mikes Kelemen
utca 3-5. páratlan házszámok, Sági utca 67-71. páratlan
házszámok.

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




