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Mint ismeretes, a Horváth Elek utcai
volt kastélyépületben több mint félmil-
liárd forintos állami támogatásból ti-
zenkét új önkormányzati bérlakást ala-
kítottak ki, melyek kulcsait a nyáron
vehették át a tulajdonosok. Nehéz sor-
sú családok kezdhettek itt új életet,
képzésekkel és programokkal is segíti
õket az önkormányzat.

Ennek megfelelõen Celldömölk Város
Önkormányzata, valamint a Keme ne -
saljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár
szervezésében dr. Székely János megyés
püspök tartott elõadást „A cigányság tör-
ténete, szokásai, közös életünk ebben a
közös hazában” címmel, november 19-
én. A rendezvény elején Fe hér László
polgármester köszöntötte a közelmúlt-
ban felújított egykori „kastély” közösségi

termében össze gyûlteket, kiemelve,
hogy a jövõben is várhatóak hasonló
programok, a folytatásban pedig az
elõadó, dr. Székely János megyés püspök
életútját ismertette. 
A szót ezután az egyházi elöljáró vette
át, aki elõadását egy õsi karácsonyi, né -
pies cigány köszöntõvel kezdte, majd
Rostás Farkas György cigány költõ „Sze -
ressetek!” címû versével folytatta. Ezu -
tán elõadásának témájára rátérve Ma -
gyarország két alapvetõ sorskér désérõl
beszélt, melyek nélkül nem képzelhetõ
el szép és élhetõ jövõ. Az egyik a de-
mográfiai katasztrófa megállítása, má-
sik pedig a cigány testvérekkel való
együttélés, egymás tiszteletben tartá-
sával, és egymást segítve. „Isten min-
den embert végtelenül szeret, de a sze-
gényt, a rászorulót, a bajban levõt, a
hozzá kiáltót még jobban. Nekünk is le-
gyen nyitott a szívünk minden ember

felé, a szegények és elesettek felé még
inkább” – hangsúlyozta a megyés püs-
pök, majd demográfiai adatokkal foly-
tatta prezentációját.
Az európai cigányság/romák létszáma
jelenleg 12-13 millió fõ, ezzel Európa
legnagyobb etnikai kisebbségének szá-
mítanak. Magyarországon létszámuk
nyolcszázezerre tehetõ. Az iskolázott-
ságra kitérve elhangzott: a nyolc osz-
tályt a roma fiatalok 87%-a végzi el,
szakmát 24%-uk, érettségit 11%-uk,
felsõfokú végzettséget pedig 2-3%-uk
szerez. A cigányság egyik legnagyobb
problémája a munkanélküliség, emel-
lett a kilátástalanság és a rossz életkö-
rülmények is negatívumként hatnak
életükre. Dr. Székely János a cigányság
alaplelkületérõl is beszélt, rávilágítva,
hogy életükben milyen fontos szerepet
tölt be az Isten-hit. „A cigány emberek
Isten remekmûvei, ezért nem kell szé-

gyellni a cigányságot, és azt se felejt-
sük el,a hogy mennyi híres cigány szár-
mazású ember van... A cigány nyelv az
óindi nyelvekkel áll rokonságban,
Északnyugat-India nyelvei állnak hozzá
legközelebb. Aki jól tudja a lovári nyel-
vet, könnyen elboldogul Indiában” –
mondta el a megyés püspök, aki elõ -
adását három üzenetértékû gondolat-
tal fejezte be. 
Az egyik szerint a romák felemelkedé-
sének három oszlopa van: az oktatás, a
munkahely és az emberi szív. Más részt
fontos lenne megérteni a cigányság
helyzetét, harmadrészt pedig kinyújtott
kezekre lenne szükség a társadalom-
ban, hídépítõ emberekre a szakadék
két oldalán. 
Az elõadás után a jelenlevõk hozzá-
szólhattak az elhangzottakhoz, illetve
kérdéseket tehettek fel. Dr. Székely Já -
nos ezekre is reflektálva elmondta: az
egyház segítséget nyújt a roma fiata-
lok továbbtanulási törekvésében. Léte -
zik egy országos szintû  megpályázható
ösztöndíj Szent Imrérõl elnevezve, me-
lyet rászoruló család jól tanuló gyerme-
ke kaphat meg. Egy hasonlót elindított
a Szombathelyi Egy házmegye is Mind -
szenty bíboros példájára, aki minden
évben 35 szegény gyermek taníttatá-
sát fizette zalaegerszegi plébánosként.
Ennek mintájára próbál az egyházme-
gye is a szegény sorsú gyerekek tanu-
lásában és továbbtanulásában segíteni. 
A rendezvényen Söptei Józsefné alpol-
gármester asszony is részt vett, aki a
tanuláson kívül a lakókörnyezetük, és
új lakásaik megóvására buzdította a
„kastély” nyáron beköltöztetett lakóit. 

»REINER ANITA

A megyés püspök elõadása a cigányságról
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Nyílt napot tartott a Vas Megyei SZC
Eötvös Loránd Szakképzõ Iskola a nyol-
cadikos diákok és szüleik számára, no-
vember 9-én. Az intézmény szakmabe-
mutatókkal, óralátogatási lehe tõség gel,
hasznos információkkal várta a pályavá-
lasztás elõtt állókat. 

A nyílt nap reggelén Enyingi Áron igaz-
gatóhelyettes köszöntötte a megjelent
diákokat és szüleiket, majd az iskola
technikumi és szakképzõ iskolai kép -
zéseirõl tartott tájékoztatót a középisko-
lai pályaválasztás elõtt állók számára.
Mint elhangzott, az intézmény a
2022/23-as tanévben az öt éves, éret t -
ségivel és technikus szintû szakképzett-
séggel záruló képzésben az informatikai

rendszer és alkalmazás-üze meltetõ tech-
nikus, a vendégtéri szaktechnikus és a
cukrász szaktechnikus szakmákat ajánlja.
Ezek elsajátítását követõen lehetõség
van a szakirányú továbbtanulásra, a
mun kaerõpiacon való elhelyezkedésre,
illetve további szakma megszerzésére
felnõttképzési jogviszonyban. A tanulók
ösztöndíjban is részesülhetnek, illetve
duális képzés esetén saját jövedelmet is
szerezhetnek.
A szakképzõ iskolai képzés keretében az
intézményben a következõ szakmák vá-
laszthatók: asztalos, cukrász, ipari gépész,
pék, valamint a pincér-vendégtéri szak-
ember. Itt a képzési idõ 3 év + általános
szakképzési ösztöndíj 1 évig, majd szak-
képzési munkaszerzõ dés saját jövede-

lemmel. Ebben a képzési típusban az elsõ
év nyújt ágazati alapismereteket, majd a
következõ két év a szakirányú képzés,
mely szakmai vizsgával zárul. Ezt köve -
tõen lehetõség van arra, hogy a tanulók
elhelyezkedjenek, vagy tovább lépjenek,
és esti tagozaton érettségit, majd techni-
kusi végzettséget szerezzenek.
Az intézmény infrastruktúráját tekintve
a diákok korszerû körülmények között,
jól felszerelt, folyamatosan fejlõdõ tan -
mûhelyegységekben sajátíthatják el a
választott szakma alapjait, majd ezt
követõen a gazdálkodó szervezetekkel
szoros együttmûködésben készülhetnek
a szakmai vizsgákra. 
A nyílt nap keretében egy, az iskolát be-
mutató kisfilm is levetítésre került,
ezenkívül a különféle szakmákba és tan -
órákba is bepillanthattak az érdeklõdõ
nyolcadik osztályosok.          »REINER ANITA

Megalakulásának 30 éves évfordulóját
ünnepli az idén a Szombathelyi Egy -
házmegyei Karitász. Szent Erzsébet ün-
nepén jubileumi ünnepséget tartottak
a Szõllõsi Jézus Szíve templomban. dr.
Székely János megyés püspök szentbe-
szédében kiemelte, hogy az ünnepség
hálaadás a sok jó cselekedetért, amit
az elmúlt 30 évben a karitász véghez
vitt. Az ünnepségen köszöntötték a 30
éves plébániai karitász csoportokat, így
többek közt a celldömölki, illetve az al-
sósági csoportot is. Celldömölk város
önkormányzatát Fehér László polgár-
mester képviselte az ünnepségen, aki
megköszönte a csoportok vezetõinek,
illetve a jelenlévõ tagoknak a sok-sok
évi áldozatos munkájukat.

»GICZI SÁNDOR

30 éves a Szombathelyi Egy házmegyei Karitász

Lassan november végére megérkeznek
a hónap legködösebb, legcsapadéko-
sabb napjai. A szántóföldeken a mun-
kák véget érnek, és hagyományosan a
hónap végére már itt a bálok ideje. A
híradóban már hetek óta visszatérõ té-
ma, hogy melyik szomszédos ország-
ban, melyik magyarországi tájegysé-
gen esett már a hó. Nem kell hozzá
gyermeknek sem lenni, hogy várjuk a
hó érkeztét. Az újság megjelenésekor,
Katalin napján különösen érdekes lehet
megfigyelni, hogy milyen idõ is van.
Ha Katalin kopog, a karácsony locsog
népi megfigyelés szerint az aznapi
idõjárással ellentétes idõre számítha-
tunk a szeretet ünnepén. 
A hagyományos magyar paraszti kul-
túrában is örök téma volt az idõjárás és

a szerelem: úgy tartották, hogy ez a
nap tökéletes a lányoknak megjósolni,
ki lesz a férjük. Szokás volt Katalin-ágat
tenni a vízbe: ha ez karácsonyra kizöl-
dült, az azt jelentette, hogy a lány far-
sangra férjhez fog menni. Katalin nap-
jához kötõdnek a bálok is. Ekkor tartot-
ták az utolsó bálokat, mert már közele-
dett az advent.
Szent András napja, november 30-a a
téli évnegyedkezdõ mulatságok napja.
Ez a nap – akárcsak Katalin napja is –
idõjárásjósló és férjjósló nap volt. Fehér
András, rossz év, víg András, víg év.
Ilyenkor készítették a hagymakarikák
kalendáriumát: leszelték és besózták a
hagymakarikákat, elnevezték õket a
hónapok neve szerint, és úgy értel-
mezték, ha január elsõ napjának reg-
geléig feloldódott a só, azokban a hó-
napokban sok csapadékra lehet számí-
tani. 30-án a lányok egész napos böjtö-

lés után, férfiruhával a párnájuk alatt
igyekeztek megálmodni, ki lesz a jö -
vendõbelijük. Egy pohár vízbe piros al-
mát raktak, az ágyuk alá tették, majd
András napjának reggelén a víz meg-
ivása, az alma megevése után kirohan-
tak a házból, és az elsõ akit megláttak,
arról úgy tartották, hogy ahhoz men-
nek feleségül.
A disznóólak megrugdosásától is azt
remélték, hogy ezáltal megtudhatják,
hány esztendõ múlva mennek majd
férjhez: minden röffenés egy-egy évet
jelentett. A fonóban az asszonyok kö-
zösen is jósoltak: ólmot öntöttek, férfi-
ak nevét tartalmazó gombócokat is
fõztek. Hagyományosan ezen a napon
már itt a hideg, jó eséllyel a hó is ide-
ért, el is kezdõdhettek a disznóvágá-
sok, disznótorok. De ez már a követ -
kezõ cikk témája lesz!         

»BINCZE DIÁNA

Ha Katalin kopog...

Nyílt nap a nyolcadikosoknak
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A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim -
názium elõtt érdekes építményt látha-
tunk: egy könyvmegállót, melyet a
Berzsenyi 75 programsorozat részeként
2021. 11. 03-án adott át igazgatónk,
Sipos Tibor. A megnyitó beszédben az
igazgató úr köszönetet mondott Kovács
Ká roly nak, a Mûszer Automatika Kft. cell-
dömölki igazgatójának, aki az igazgató
úr ötletét kivitelezte, magánemberként
segített.

Rögtön megtetszett a könyvmegálló
ötlete. Kitûnõ lehetõséget ad a diákok-
nak olvasói élmények szerzésére. A
mûködése és szabályzata igen egy -
szerû: ha valaki kivesz egy könyvet,
vagy hoz a helyére egy másikat, vagy
olvasás után visszateszi a helyére. Már
most sokkal több könyvet láthatunk,
mint átadáskor, ami azt is jelenti,
örömmel használják ki a diákok a re-
mek lehetõséget. Rendszeresen látni
nézelõdõket a környéken, cserélgetni,
beleolvasni egy-egy mûbe, majd kivá-
lasztani a nekik legmegfelelõbbet.

Úgy vélem, mivel sajnos nagy általá-
nosságban elmondható a Z és Alfa ge-
nerációkról, hogy egyre kevesebbet ol-
vasnak és inkább más tevékenységet
keresnek idejük eltöltésére, épp idõben
tehettünk egy próbát ennek megvál-
toztatására a megálló által. Az eddigi
tapasztalatok alapján azt gondolom,
megérte elkészíteni a könyvmegállót,
hisz láthatóan van rá igény. Ezzel min-

denki kedvet kaphat egy kis olvasásra,
akár csak két óra közti szünetben, akár
otthon szabadidejében. Pozitív vissz-
hangnak örvendezhet a projekt a jó fo-
gadtatásnak köszönhetõen a diákok és
szülõk részérõl egyaránt, amire büszke
lehet az iskola. Én rendszeres használó-
ja leszek!

»SÁGHEGYI FANNI 10.B
CELLDÖMÖLKI BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM

Könyvmegálló
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Dr. Ajkay Zoltán honvédorvos tábornok naplója
A Honismereti Munkaközösség novem-
ber 18-án 17 órakor tartotta szép számú
közönség érdeklõdése közepette foglal-
kozását. Elõadó Bóka István helytörté-
nész, aki már korábban az ostffyasz-
szonyfai evangélikusokról írt könyvérõl
beszámolt, most Dr. Ajkay Zoltán hon-
védorvos tábornok I. világháborús nap-
lója volt elõadásának témája.

Hogyan is kezdõdött a kutatómunkája?
Gyermekkorából derengett, hogy is-
mert egy mankóval közlekedõ idõs
embert, akinél idõnként orvosi táskát
látott, az emberek tábornok úrnak szó-
lították. Felnõttként érdekelte, ki lehe-
tett ez az ember. Hiába kereste a hon-
védség könyvtárában, nem talált sem-
mi adatot. A nevezett személy ostffy-
asszonyfai unokaöccse segített a felde-
rítésben. Az õ segítségével jutott el
Ajkay Zoltán unokájához, Pákozdra. Az
unoka gazdag anyaggal szolgált, sõt a
féltve õrzött, csak a családnak szóló,
különleges naplót is megmutatta. A la-
pokat indigóval, géppel írta le a tábor-
nok, jegyzeteit rendezve, amikor visz-
szatért a háborús frontról. A 90 oldalas
mûvet a Kresznerics Könyvtár digitális
könyvtárában megtalálhatjuk. Érdekes
olvasmánynak bizonyul, le sem lehet
tenni, az elõadó szerint, majd részlete-
ket is hallottunk belõle az érdeklõdés
felkeltésére. Elõtte azonban Bóka Ist -
ván családfakutató énjét is kihasználva
bemutatta Dr. Ajkay Zoltán származá-
sát. Fényképen a fiatal, határozott tá-
bornok képe jelent meg, majd a szü -
lõket láthattuk dagerrotípián. A tábor-
nok 1874. február 10-én, Pápán szüle-
tett, 1958. június 9-én Ostffy asszony -
fán halt meg. A családból õ alapított
orvos dinasztiát: majd a fia és unokája
is nemzetközi hírû orvos lett. Felesége
Budakeszi Weöres Izabella, a költõ
nagynénje, Vidos József 1. felesége
volt. Összetett, bonyolult család. A to-
vábbiakban megtudtuk, hogy gyer-
mekkorát Alsógörzsönyben töltötte.
Láthattuk fényképen a bõrbõl készült
orvosi diplomáját, 1898-ban kezdte
meg orvosi mûködését. Érdeklõdése a
bakterológia felé irányította, a tüdõbaj
gyógyításával szerzett hírnevet, késõbb
azzal foglalkozott, hogy a harctéren
ivóvízzel miként lehet ellátni a katoná-
kat. Az elsõ világháború kezdetén Po -
zsonyba kellett bevonulnia állapotos
felesége mellõl a 13. gyalogezredhez,
majd Galíciába vezényelték. A hosszú

út megpróbáltatásait részletesen me-
séli el a naplójában. Úgy indult, hogy
súlyos harcok nem lesznek, néhány hét
múlva hazatérhetnek. Ezzel szemben
augusztus 20-tól novemberig szabad-
téren, lovaglónadrágban aludt. A sebe-
sültek ellátása az ellátmány késése mi-
att szinte lehetetlennek tûnt, mégis 4
óra alatt 180 sebesültet ellátott. Majd
a vérhas ütötte fel a fejét. Orvosság ke-
vés, kötszer alig, de a harctéren senkit
nem hagytak az ellenség kezére jutni.
A nagy megpróbáltatások következté-
ben õ maga is tífuszt kapott. Buda -
pesten gyógyították, ezután olasz front
következett. 3 év gyötrelmes háborús
szolgálata után 1927-ben tábornoki
ran got kapott, vezérkari fõnöknek ki-
nevezték. Az amerikaiak becsületrend-
jét is megkapta a hadifoglyokkal való
emberséges bánásmódja miatt. Meg -
alapította a Honvéd Kórházat. Számos
kitüntetése ellenére 60 évesen nyugdí-
jazták, hazatért Ostffyasszonyfára. Szo -
morú és érdekes adalék az életébõl,
hogy combnyaktörést szenvedett,

melybõl nem gyógyult meg, ezért 2
mankóval járt. A 2. világháború után
mindenüket elvették, államosították. A
Vidos-kúriában 5 család között húzták
meg magukat. Annyira elszegényed-
tek, hogy a temetõben lévõ kriptájukat
is le kellett bontani, hogy az anyagát
eladva, a pénzért élelmet vehessenek.
A honvédség is teljesen elfelejtette,
nevét, emlékét semmi sem õrzi.
A helytörténész aprólékos, kitartó
munkája világítja meg Dr. Ajkay Zoltán
honvédorvos tábornok emlékét.
Kemenesalja Bóka István által ismerhe-
ti meg a történelem egy szeletét és
benne egy kiváló hazafi tevékenysé-
gét. De vajon az utókor megadja-e a
végtisztességet annak az embernek,
aki abban az idõben Magyarország ér-
dekeiért példásan helytállt? 

»LENDVAY ISTVÁNNÉ

Az STKH Sopron és Térsége Környe -
zet védelmi és Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a
kiadott 2021. évi Hulladéknaptártól
eltérõen december hónapban is vé-
geznek zöldhulladék gyûjtést Cell dö -
mölkön, az alábbi napokon:
1. körzet (kommunális nap hétfõ):
december 7.
2. körzet (kommunális nap szerda):
december 9.
3. körzet (kommunális nap péntek):
december 8.
A gyûjtés keretében a szokásos mó-
don a kommunális edény méretével
megegyezõ szabványos zöldhulla -
dékgyûjtõ edényben kihelyezett
zöld  hulladékot szállítják el. Amennyi -
ben a kirakható hulladékgyûjtõ e -
dény mennyisége nem elegendõ,
lehetõ ség van a szolgáltatás bõvíté -
sére, azaz zöldhulladék-gyûjtõzsák
megvásárlására. A 170 literes zsák
ára br. 220 Ft, ami a 9500 Cell dö -
mölk, Ba ross u. 24. szám alatt meg-
vásárolható.
A zöldhulladék-gyûjtõ edényeket és
zsákokat a járatrend szerinti ürítési
napon reggel 5 óráig kell kihelyezni
az ingatlanok elé.

»CELLDÖMÖLKI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Decemberi zöld-
hulladék gyûjtési nap 
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Kemenesalja szakképzõ intézménye
technikumi és szakképzõ iskolai kép-
zésekre várja a pályaválasztás elõtt ál-
ló 8. osztályos tanulók jelentkezését.

A technikumi képzést választók öt
éves képzésre jelentkeznek, mely
érettségivel és technikusi szintû szak-
képzettség megszerzésével zárul. Az
intézményben választható szakmák: 
 az informatikai rendszer- és alkal-

mazás-üzemeltetõ technikus, 
 vendégtéri szaktechnikus,
 cukrász szaktechnikus
Az ágazati alapoktatás a 10. évfolya-
mon ágazati alapvizsgával zárul, ezt
követi a közismereti képzéssel párhu-
zamosan a szakirányú oktatás növek -
võ szakmai elméleti és gyakorlati óra-
számmal. A 11–13. évfolyamon az
érett ségi, illetve a szakmai vizsgára
való felkészülés kerül elõtérbe.
A szakmák elsajátítását követõen
lehetõség van a szakirányú továbbta-
nulásra, a munkaerõpiacon való el-
helyezkedésre, ill. további szakma
megszerzésére 25 éves korig NAPPA-
LI tagozaton, vagy felnõttképzési jog-
viszonyban ESTI tagozaton.
A technikumi képzéseknél nincs felvé-
teli vizsga, a felvétel a hozott pontok
(7. év végi, ill. 8. félévi magyar nyelv,
magyar irodalom, matematika, törté-
nelem és idegen nyelv érdemjegyei)
alapján történik. A cukrász szaktechni-
kus és a vendégtéri szaktechnikus
képzéseknél egész ségügyi és pályaal-
kalmassági feltételeknek is meg kell
felelni.
A 3 éves szakképzõ iskolai képzésre
jelentkezõk az asztalos, a cukrász, az
ipari gépész, a pék, valamint a pincér-
vendégtéri szakember szakmák közül
választhatnak. 
Ebben a képzési típusban az elsõ év
nyújt ágazati alapismereteket, mely
ágazati alapvizsgával zárul. A 10-11.
évfolyamon duális képzõhelyen mun -
kaszerzõdéssel, vagy tanmûhelyi ke-
retek között szakirányú képzésben
vesznek részt a tanulók, melynek vé-
gén szakmai vizsgát tesznek a diákok.
Ezt követõen nyitott a lehetõség arra,
hogy a tanulók elhelyezkedjenek,
vagy 2. szakmát tanuljanak 25 éves
korig NAPPALI tagozaton, vagy érett-
ségit sze rezzenek ESTI tagozaton. A

szakképzõ iskolai képzéseknél nincs
felvételi vizsga, a felvétel a hozott
pontok (7. év végi, ill. 8. félévi ma-
gyar nyelv, magyar irodalom, mate-
matika, történelem, technika vagy
rajz tantárgyak érdemjegyei) alapján
történik, továbbá elõfeltétel az
egészségügyi alkalmasság, a cukrász
és a pincér szakmák esetében a pá-
lyaalkalmasság.
Hogy miért érdemes a szakképzést
választani? A szakmatanulás lehetõ -
sége a szakképzõ iskolákban adott. A
szakképzésben résztvevõk ösztöndí-
jat kapnak: a szakképzõ iskolák 9. év-
folyamán ennek összege jelenleg ha-
vi 16.740,- forint minden tanuló szá-
mára, a 10. és a 11. évfolyamra já-
rók, amennyiben nem duális képzõ -
helyen végzik a szakirányú oktatást,
tanulmányi eredményük függvényé-
ben 10 és 50 ezer forint közötti havi
ösztöndíjat kaphatnak. A techniku-

mok 9. és 10. évfolyamán minden
tanuló havi 8.370,- forintot kap jelen-
leg, a 11. évfolyamtól pedig tanul-
mányi eredménytõl függõen szintén
havi 10 és 50 ezer forint közötti jut-
tatásra lesznek jogosultak. 
Az elsõ szakma megszerzését
követõ en a diákok a vizsgaátlag
függvényében egyszeri pályakezdési
juttatást is kapnak, melynek összege
elérheti akár a háromszáz ezer forin-
tot is.  
A középiskolai tanulmányok után
adott a szakirányú továbbtanulás
lehetõsége, a munkaerõpiacon való
elhelyezkedés vagy újabb szakma
megszerzése 25 éves korig akár nap-
pali tagozaton, korábbi tanulmányok
beszámításával!
És miért érdemes az EÖTVÖS-t válasz-
tani? Diákjaink korszerû körülmények
között, jól felszerelt, folyamatosan
fej lõdõ tanmûhelyegységekben sajá-
títhatják el a választott szakma alap-
jait, majd ezt követõen a gazdálkodó
szervezetekkel szoros
együttmûködésben készülünk a szak-
mai vizsgára. Barát ságos, befogadó
légkörû, a felzárkóztatásra és a te-
hetséggondozásra egyaránt hang-
súlyt fektetõ, az aktív közösségi élet-
et fontosnak tartó középiskolaként
ápoljuk a hagyományainkat és a fo-
lyamatos megújulásra törekszünk.
Iskolánk honlapján (www.eotvoscell.
hu) megtalálható az intézmény FEL-
VÉTELI TÁJÉKOZTATÓja. A suli Fa ce -
book-oldalán (VMSZC Eötvös Loránd
Szakképzõ Iskola) részletesen olvas-
hatók a beiskolázási információk! 
Ne feledd! Az EÖTVÖS Téged is vár!

A VMSZC Eötvös Loránd Szakképzõ Iskola 
Beiskolázási tájékoztató a 2022/2023-as tanévre

A Mozgássérültek Vas Megyei Egye -
sületének Celldömölki Helyi Csoportja
értesíti tagságát, hogy a 2021. dec-
ember 11-re meghirdetett hagyomá-
nyos karácsonyi ünnepsége a jár-
ványhelyzetre való tekintettel iidén
nem kerül megrendezésre.
Bízva a jövõ évi viszontlátásban, jó
egészséget kívánunk! 
Tisztelettel 

»VEZETÕSÉG

Értesítés
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Egészségnevelési nap a Szent Benedek iskolában
November az egészségnevelés hónapja.
Ehhez kapcsolódóan a Szent Bene dek
Katolikus Általános Iskola minden évben
szervez egészségnevelési napot, melyre
idén november 19-én került sor.

A Szent Benedek Katolikus Általános
Iskolában egész tanévben fontos szere-
pet kap az egészséges életmódra ne-
velés, melyet kiegészít a minden év
novemberében megrendezett egész-
ségnevelési nap. Az intézmény minden
alkalommal igyekszik az életkori sajá-
tosságoknak megfelelõ színes és sok -

rétû programot kínálni erre a napra. Az
iskola az idei tanévtõl viselheti az öko-
iskola címet, ennek megfelelõen még
hangsúlyosabbá válik az egészség- és
környezettudatos nevelés. Az egész-
ségnevelési napba az alsó és felsõ -
tagozatosok számára egyaránt változa-
tos programelemek kerültek, így az al-
sósoknak volt például méz és gyü-
mölcskóstolás, megismerkedhettek a
méz készítésével, és jótékony hatásai-
val, emellett a helyes fogápolással in-
teraktív feladatokon keresztül. Az
egészséges életmódról és táplálkozás-

ról védõnõ elõadásában hallhattak
hasznos ismereteket a gyerekek, a tor-
nateremben pedig a testmozgás kapott
szerepet, sorversenyekkel megmozgat-
va az iskola minden tanulóját. Az alsó-
soknak volt még plakátkészítés egész-
séges ételek feltüntetésével, illetve az
egészség megõrzésérõl szóló filmválo-
gatások megtekintése. A nagyobb diá-
kok programjában egyebek mellett lé-
nyeges szerepet kapott a szenvedély-
betegségek elkerülésére buzdítás, a
prevenció fontossága, az ésszerû inter-
nethasználat.                     »REINER ANITA

„Börtönébõl kiröppent tûzmadár”
Cziffra György emlékezete 
1984. Kétéves kislányommal ülünk egy
meghitt senlis-i parkban. Hirtelen szél
fut át a kockaköveken, súrlódva lök kö-
zelünkbe egy Paris Match-ot. A lapok
pörögnek, néhány oldal felvillan. A
szellõ, ahogy jött, tûnik el egy porfelhõ
kíséretében. Valami fájni kezd... Vissza -
megyünk a Cziffra házhoz... Egykori la-
kója most lenne 100 éves. Küzdel mei -
ben edzõdött hitérõl, jellemérõl mûsort
terveztünk, amit a covid meghiúsított.
Az idézet „Ágyúk és virágok” c. önélet-
rajzi regényébõl való, teljes egészében
így hangzik: „Én csak az árnyékból a
fénybe való átmenet korszakában
érez tem valóban, hogy élek és szabad
vagyok. Olyankor, amikor sötét börtö -
nébõl kiröppenhetett a tûzmadár”.
Mondják, aki gyermekkorában sokat
szenved, nagyra hivatott. Kitolonco -
lásuk színhelyérõl így ír: „éhesen álmo-
dott a nyomor a fûtetlen, fõzési lehe -
tõség nélküli odúban...” „A gondok la-
vinája, mely a barakkok lakóira zuhant,
elképesztõ méreteket öltött... e sötét
szakadékból ép ésszel és szívvel ki-
mászni, ehhez olyan akarat kell, ami
minden porcikánkat vaskeménységûvé
teszi. Lehettem úgy négy-ötéves, ami-
kor elõször vettem észre ... azt a szinte
valószínûtlen közönyt, amit anyám és
nõvérem tanúsított e kétségbeejtõ
hely zet legmélyén...Magam elõtt lá-
tom anyámat... lehajtott fejjel, a maga
pieta-arcával, mely mindenbe való
végtelen belenyugvást fejez ki. Soha
nem felejtette el mindannyiunk nevé-
ben elmondani az esti imádságot.”
Ami kor vendégeik voltunk, még nem
ismertük sorsát. Ám a velük töltött hó-
napok óta szívünkben õrizzük ember-

ségük lenyomatát. „Családtagok” vol-
tunk. Fõzés közben hallhattam zongo-
raütéseit. Egy éjszaka, lelkesen fordítva
levetítette a Sodoma és Gomorra c. fil-
met. A követendõ ösvényrõl tanított,
aminek mi még nem láttuk világossá-
gát: „Sodoma vétke a kevélység volt.
Bõséges eledel, gondtalan békesség
mellett sem fogta meg a szûkölködõ,
szegény kezét.” (Ezékiel 16.9) Ezt
meg értve válhatott õ sokak számára
kenyérré, az olyan fiatal tehetségek-
nek pedig lehetõséggé, akiknek nem
voltak anyagi forrásaik. Ezért lehetünk
hálásak mi is a Cziffra Alapítvány el-
nyeréséért. Könyvét olvasva láthatjuk
azt is, hogy évei haladtával mint válto-
zik a mûvész belsõ lénye, lelkiismere-
te. Felvillanásnyi idézet arról, amikor
egy tehetséges társa haláláról a fron-
ton értesül, hogy számol le irigységé-
vel: „Az arcomat ellepõ iszapréteg alatt
is éreztem, hogy elsápadok... Ezen az
éjszakán nyakig sárban fekve megfo-
gadtam... soha nem engedem meg
többé, hogy az õszinte csodálaton kívül
mást is érezzek, olyan emberrel szem-
ben, akinek érdemei és mûvészi ké-
pességei felülmúlják az enyémeket.
Igen, elõször és utoljára irigyeltem azt
a sikert, ami másnak jutott ki.” A hábo-
rúhoz van köze annak is, hogy a már
világszerte sikeres mûvész miért vá-
lasztott koncertteremnek és hozott
helyre egy kápolnát Senlis-ban, lelki-
furdalásból.
Az ásatások során az is kiderül, ez a
franciák elsõ királyi kápolnája. Cziffra
vasakarattal megharcolt hite teszi Liszt
Ferenc Auditóriummá, ahol aztán itt is,
mint másutt a világban sokáig örven-

deztetheti hallgatóságát a rendkívül ér-
zékeny, szerény, de a transzcendens
világot is megsejdítõ elõadásmód jával.
Bár karmester-fia halála után nagyon
összetörik, hite nem hagyja el, a támo-
gatásokat folytatja. Két év múlva más
mûvészeti ágak fiatal tehetségei szá-
mára is nyit lehetõséget. Így nyerhette
el férjem a Cziffra Alapítvány díját,
majd a család kiutazásának lehetõ -
ségét is. Ekkor az auditórium mellett
lévõ, zeneiskolának megvásárolt épü-
letben kérték fel kétszintes, faragott
lépcsõ elkészítésére. Mindig szeretet-
teljes törõdést kaptunk, mind Soleilka
asszonytól, mind a Mûvész úrtól, meg-
látva, hogy õk is hétköznapi, esendõ
emberek, akik fájdalmakban, kikönyör-
gött hittel élik életüket.
Ma már tudom, hogy 40 éve, ott a
parkban kislányommal, a porfelhõvel
elvonult jelenség után miért is éreztem
fájdalmat. A „Paris Match felpördült ol-
dalai” csak néhány fényes napot mu-
tatnak meg, de a hírnév mögött ott a
köveken súrlódó élet az árnyékok bör-
tönével. Ezekbõl egyedül az válthat
meg és adhat szabadságot, Aki maga
az Út, az Igazság és az Élet. Õt elfogad-
va Cziffra György is, már nem a korábbi
Tûzmadárrá, de melegítõ fénnyé válha-
tott még az utókor számára is. A Cziffra
Alapítvány ma is mûködik, unokáik,
Isabelle és Cosima Cziffra értõ és szere-
tetteljes gondozásában.

»NÉMETHNÉ ÕRI IRMA
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A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és
Könyvtár idén is meghirdette a Ke -
menesaljai Ifjú Tehetségek Mûvészeti
Fesztiválját. A Nemzeti Kulturális Alap tá-
mogatásával megvalósuló Diák-Szín-Tér
november 12-én került megrendezésre.

A fesztiválra évrõl évre olyan gyermekek
és fiatalok jelentkezését várják, akik sze-
retnék megmutatni tehetségüket, tudás-
ukat a következõ kategóriákban: ko-
molyzene, könnyûzene, vers- és próza-
mondás, színházi elõadás, népmûvészet,
tánc- és mozgásmûvé szet, valamint
egyéb színpadi produkciók. Az idei évi
Diák-Szín-Térre elsõsorban énekes,
hang szeres, táncos produkciókkal je-
lentkeztek a diákok, csoportos és szóló
elõadásokat egyaránt felvonultatva a
zsûri és a közönség elõtt. A versengést

követõ eredményhirdetésen a fesztivá-
lon való szereplésért min den résztvevõ

emléklapot vehetett át, a különbözõ
kategóriák díjazottjai pedig a követ -
kezõ indulók lettek: a könnyûzene ka-
tegóriában Janzsó So ma, az Ádám Jenõ
Zenei Alapfokú Mû vészeti Iskola nö-
vendéke, valamint Fábri Sándor Márk,
a Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja
részesült díjazásban, mindketten egy-
egy dallal szerepeltek. A színházi elõ -
adás kategória díjazottja a Tücsök Báb -
csoport lett, melynek tagjai a Cell -
dömölki Városi Általános Iskola 3. osz-
tályosai. A komolyzene kategóriában
Takács Márk zongorán elõadott saját
szerzeményével érdemelt ki díjat, a
tánc és mozgásmûvészetben pedig a
Rocky Dilly Akrobatikus Rock& Roll Club
páros formációja, és felnõtt nõi csapata
bizonyult a legjobbnak a zsûri értékelé-
se szerint.                          »REINER ANITA

Fiatalok mûvészeti fesztiválja

A magyar nyelv napja alkalmából idén is
szervezett versmondó versenyt a Ber -
zsenyi Dániel Gimnázium, november 11-
én. A rendezvénnyel egyben az iskola
névadója elõtt is tisztelegtek, a „Ber -
zsenyi 75” ünnepségsorozat részeként. 

Az Országgyûlés 2011-ben nyilvánította
november 13-át a Magyar Nyelv Nap -
jává, annak emlékére, hogy 1844-ben
ezen a napon vált hivatalos nyelvvé a
magyar. A Berzsenyi Dániel Gim názium
e nap tiszteletére évek óta hirdet szava-
lóversenyt az általános iskolák felsõtago -
za tosai számára. A versenyt Tóthné Bali
Krisztina igazgatóhelyettes nyitotta meg,
aki hangsúlyozta, hogy az idei év rend-
kívüli a gimnázium életében, hiszen ép-
pen 75 évvel eze lõtt, 1946. november
26-án írták alá alapító okiratát. Az intéz-

mény többféle programmal is megem-
lékezik a jeles eseményrõl, a versmondó
verseny is a „Berzsenyi 75” ünnepségso-
rozat részeként került meg rendezésre.
Az igazgatóhelyettes múltidézés gya-
nánt elmesélte a ver senyzõ gyerekek-
nek, hogy milyen nehéz körülmények
között kellett a II. világháború után más
városokba járniuk azoknak a diákoknak,
akik gimnáziumban akartak tanulni, s
mennyire vágyott Kemenes alja népe ar-
ra, hogy gimnáziuma legyen.
Ezt követõen a versenyzõk álltak zsûri
elé, akik a felsõtagozatosok ötödik-ha-
todik, valamint hetedik-nyolcadik osz-
tályos kategóriájában indultak két for-
dulóban; elõször egy Berzsenyi Dániel
verset, majd egy szabadon választott
költeményt elszavalva. A szavalatok
után az 5-6. osztályosok közül a zsûri

Kiss Annát, a 7-8. osztályosok közül
Gaál Júliát találta a legjobbnak, mind-
ketten a Szent Benedek Katolikus Álta -
lános Iskola tanulói, fel készítõ tanáruk
Czuporné Hetényi Rita. A nagyok közül
második helyezett lett Kovács Borbála,
a jánosházi Szent Imre Álta lános Iskola
diákja, felkészítõje Mar tonné Böröcz
Ramóna. Díjat kaptak a következõ ta-
nulók, mindnyájan a Szent Benedek
Katolikus Általános Is kola diákjai: Baj -
ner Dorka, Bokor Dávid, Tóth Botond,
Orsós Patrícia Mirella, Sza bó Réka és
Árvai Máté. 
A rendezvény házigazdái az emelt hu-
mán tagozat diákjai voltak, akik Hor -
váth Zoltán magyartanár szövegtár-
gyakról szóló bevezetõje után bemu-
tatták saját szövegtárgyas alkotásaikat.

»REINER ANITA

Versmondó verseny a magyar nyelv napján
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Szeretettel várjuk jelentkezéseteket Kemenesalja egyetlen gimnáziumába!
Iskolánk a 2022/23-as tanévre a következõ tagozatokat hirdeti.

Kedves Nyolcadikosok! 
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Celldömölk – Jánosháza 2–00 (1–00)
Celldömölk, 200 nézõ Vas megyei lab-
darúgó bajnokság 14. forduló 2021.
november 13.
Vezette: Bagoly Gábor (Kiss Gábor,
Kulman Tamás).
Celldömölk: Osvald – Galovich (Gábor
87. p.), Szuh, Göntér, Horváth – Enyingi
(Szabó K. 83. p.) – Marsai Máté, Gorácz
– Szabó R., Kovács, Keszei T. (Tóth 68.
p.). EEdzõ: Kovács Balázs. 
Jánosháza: Pethõ – Péter, Szabó L.,
Nagy, Laczi – Benkõ (Sztojka 16. p.),
Büki, Szabó T., Balázsi – Kiss, Székács .
Edzõ: Vágusz Arnold. 
Góllövõk: Szabó Levente (41. p. öngól),
Gorácz Máté (55.p.).
Elõmérkõzés: Celldömölk U19 – János -
háza U19 3-2 (2-1) GG.: Vajda Szabolcs,
Bárdossy Bence. A tavalyi bajnokság
elsõ és második helyezettje összecsa-
pása feszült mérkõzést és hazai gyõ -
zelmet hozott.
Táplán SE – Celldömölk 1–4 (0–3)
Táplánszentkereszt, Vas megyei labda-
rúgó bajnokság 15. forduló 2021. no-
vember 21.
Vezette: Sebesi Patrik (Erõs Botond,
Ódor Ádám).
Táplán SE: Gyécsek- Polgár, Borbás,
Gombos, Jantos – Polyák (Fürdõs 46.
p.), Huszár, Manganelli, Polgár (Neudl
84. p.) – Horváth, Mikovics. Edzõ: Bor -
bás János. 
Celldömölk: Hujbert – Galovich, Gábor,
Szuh, Horváth – Enyingi – Marsai Máté,
Gorácz (Keszei T. 54. p.), Tóth – Szabó
R.(Keszei R. 71. p.), Kovács. EEdzõ: Ko -
vács Balázs. 
Góllövõk: Polgár Bálint (60. p.), illetve
Enyingi Márk (32. p.), Kovács Adrián
(42. p. 11-esbõl), Gorácz Máté (45. p.),
Keszei Roland (86. p.).
Elõmérkõzés: Táplán SE U19 – Cell dö -
mölk U19 1-3 (1-2). GG.: Zsoldos Do -
minik, Kiss Szilárd, Horváth Márk.
Zsinórban a hetedik gyõzelmével az él-
bolyban zárta az ificsapat az õszi szezont.
A Jánosháza legyõzésével úgy jutot-
tunk el az õszi utolsó fordulóba, hogy a
többi csapat eredményétõl függõen –
meg természetesen a saját tel je sít mé -

nyünktõl függõen –, õszi bajnokok, de
akár negyedik helyezettek is lehetünk.
Mielõtt mindenen átgázolva rátérnénk
az utolsó forduló történéseire, néhány
szóval maradjunk még a szomszédvári
rangadónál, ahol az idegenben játszó

csapat tagjai sem érezhették magukat
idegenül, hiszen a pályára lépett tizen-
két játékosból nyolc valamikor celli
mezben futott ki a Ko lozs vár utcai sta-
dion gyepére. Meg illetõdöttségrõl így
szó sem lehetett részükrõl, nem is volt,
rögtön az elsõ pillanattól nyílt meccset
játszott a két csapat, amit nem az ön-
gól döntött el, de nem jött rosszul a
celliek magabiztos gyõzelméhez. Na,
és akkor elértünk az utolsó fordulóhoz,
ahol legelõször is azért kellett szurkol-
nunk, hogy a Kõ szeg folytassa meg le -
põ sikerességét az élboly csapatai el-
len, nehezen magyarázható, de tény,
hogy több pontot szereztek – nyolcat –
a vezetõ négyes csapatai ellen, mint a
többi tizenegy csapat ellen összesen,
azaz majdnem háromszor annyi mecs-
csen szám sze rûen hatot. Verték a Sár -

várt, döntetlen a Vép és a Cell ellen, és
most megverték az eddig veretlen
Királyt is. Fel csillant az esély így, hogy
a Táplán elleni gyõzelemmel a teljes
téli szünetben mindig örömmel néz-
zünk a tabellára, mert a Celldömölk fog
ott állni az élén. Hallja, olvassa, adja
tovább és örüljön tehát mindenki, em-
berek, a Celldömölk az õszi bajnok,

annyi nehézség, annyi kétkedés, és
igen, annyi munka után! Nem remeg-
tek meg tehát az õsz egyik meglepe-
téscsapata ellen sem a lábak, az újonc
egy ötös gyõ zelmi sorozattal büszkél-
kedhetett a meccsig, de bedarálta õket
a celli henger. Csak a bravo, bravissimo
kiáltás lehet méltó a teljesítményhez
és ahogy a tenor elhalkuló hangjait
követõen felharsan az ováció, úgy kö-
szönhetünk el a csapattól mi is, egé-
szen február 26-áig, amikor (remél -
hetõleg) az utolsó téli hétvégén bein-
dul a tavaszi szezon majd elõször
Répcelakon vendégszerepelve. Igen,
nagyon messze van még az a nap, tele
bizonytalansággal addig is minden na-
punk, de esetleges csüggedésünkkor
nézzünk a tabellára, mert elsõ helyen
a Celldömölk!                            »DOTTO

Bravo, bravissimo!
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NB I.
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM II. – HIGH LIFE SE Budapes 10 :4
Kriston Dániel 3, Baranyai Domon kos 3, Ölbei Péter 1, Iván
Bertold 1, Kriston Dániel – Baranyai Domon kos, Ölbei Péter
– Iván Bertold párosok.
A papírformának megfelelõen magabiztos gyõzelem szü-
letett.
NB III. 
CVSE-SWIETELSKY FUTURE FM III. – Gyõri Elektromos II. 13 : 5
Iván Csaba 4, Teket Attila 3, Máthé Gyula 2, Lukács Balázs
2, Iván Csaba – Lukács Balázs, Teket Attila – Máthé Gyula
párosok.
Esélyesként, jó játékkal megérdemelt gyõzelem.

Bajnoki fordulók

Hirdessen az
Új Kemenesaljában!

Továbi információk
Nagy An tal 

hir de tés szer ve zõ 
06 70/3389880

CELL DÖ MÖLK VÁ ROS
ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA
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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!

Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETŐFÁT
FA-GYULA

FATELEPRŐL!
FENYŐ TETŐFA,

DESZKA, GERENDA, LÉC
RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBEN IS LEADHATJA (SÁGI U. 47)

KEMÉNYFA DESZKA, PALLÓ
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.

GYALULÁST, MÉRETRE 
VÁGÁST VÁLLALUNK!

SZÉLDESZKA
FOLYAMATOSAN KAPHATÓ.
KISZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

EUTR: AB2491726 techn. azonosító




