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Wesselényi u. 10., az autómosó mellett.

JÖHET TRAKTORRAL, MOTORRAL,
TANKKAL VAGY TRABANTTAL,

TANKOLJON NÁLUNK, 
A CELL-TANKKAL!

Üzemanyagaink a legjobb adalékokkal
vannak ellátva!

Celldömölkieknek plusz kedvezmény!
Kiváló minőség, olcsó árak,

előzékeny kiszolgálás!

ÚJDONSÁG!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

Cell-tank Fa-Gyula Fa-Gyula 
FatelepFatelep

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

TETÕFA, DESZKA 
FA-GYULA

FATELEPRÕL!

FOLYAMATOSAN KAPHATÓ

DESZKA, GERENDA, LÉC
RÉTEGELT LEMEZEK
FAROSTLEMEZEK

LAMINÁLT LAPOK 
BÚTORLAP SZABÁS, ÉLFÓLIÁZÁS

RENDELÉSÉT, AJÁNLATKÉRÉSÉT

CELLI ÜZLETÜNKBE IS BEHOZHATJA.
TÛZIFA AJÁNLATUNK

Széldeszka, deszkavég:       2000 Ft/q
AKÁC KUGLI:                       4490 Ft/q

Kiszállítást vállalunk!
Rendelését telefonon is leadhatja.



Új Kemenesalja  »  2020. 06. 19. K Ö Z É L E T

3

A Trianoni békediktátum aláírásának
századik évfordulója alkalmából rende-
zett nagyszabású megemlékezést Cell -
dömölk Város Önkormányzata, vala-
mint a Kemenesaljai Mûvelõdési Köz -
pont és Könyvtár. A Nemzeti Össze -
tartozás Napján, június 4-én zajlott ren-
dezvényhez civil szervezõdések is csat-
lakoztak.

A Himnusz közös éneklésével kezdõ -
dött rendezvény elején Sipos László, a
Soltis Lajos Színház színészének elõ -
adásában Juhász Gyula: Trianon címû
verse hangzott el, majd Fehér László
polgármester köszöntötte az egybe -
gyûlteket. A városvezetõ visszatekin-
tett a monumentális Ság hegyi Trianoni
emlékkereszt létrejöttének körülmé-
nyeire, mely nemcsak emlékezésre
szólít, hanem felhívja a figyelmet az
együttmûködésre határainkon belül és
kívül egyaránt. Trianonra tekinthetünk
úgy is, mint a magyarságban élõ fel-
dolgozatlan traumára, de úgy is, mint
ami nem elválaszt, hanem összeköt.
Meg kell próbálni építkezni belõle, és a
fájdalom, a gyász mellett a jövõbe te-
kinteni. „Amíg lélekben egy nemzet
vagyunk, addig együvé is tartozunk”-
hangsúlyozta a polgármester.  
A köszöntõ elhangzása után Szilágyi-
Varga Diána népdalénekes, a Népmû -

vészet Ifjú Mestere énekelt egy buko-
vinai székely, és egy moldvai népdalt,
majd Majthényi László, a Vas Megyei
Közgyûlés elnöke osztotta meg emlé -
kezõ gondolatait a közönséggel, aki ki-
emelte: „... azt az egységet kell keres-
nünk, ami összetartja Magyarországot
és a Kárpát-medencét. Mintát kell ad-
nunk minden körülöttünk élõ népnek,
hiszen a Kárpát-medence egy és oszt-
hatatlan. Hinni kell abban, hogy ami
ezer évig volt, az nem volt hiába, és
összefogással el tudjuk érni, hogy ha-
zánk lakható, élhetõ, szerethetõ legyen
száz, kétszáz év múlva is.”
A közgyûlési elnök beszédét követõen
a jelenlevõ hivatalos szervek, intézmé-
nyek, civil szervezetek képviselõi elhe-
lyezték a tisztelet és emlékezés koszo-
rúit a Trianoni emlékmûnél, majd a
megemlékezés szónoka, Ágh Péter or -

szággyûlési képviselõ mondott emlé -
kezõ beszédet. Többek között azt tag-
lalta, a magyar nemzet hogyan volt
ké pes túlélni Trianon tragédiáját. „Min -
den más irányú szándék ellenére élet-
ben maradtunk, az egymásba, és a ha-
zába vetett hit által, mely új erõt is
adott. Ez pedig a remény üzenetét hor-
dozza. A száz éve történt esemény
nemzeti tragédia, és nincs még egy
olyan nemzet az elmúlt száz évbõl,
mely hasonló csonkolást túlélt volna,
de a lelkünket nem lehet megtörni so-
ha. Voltunk, vagyunk, és leszünk.” – vi-
lágított rá az országgyûlési képviselõ. A
megemlékezés folytatásaként Döme
László tolmácsolta a Celldömölk egyik
testvérvárosából, Erdõszentgyörgybõl
érkezett levél tartalmát, majd rendha-
gyó módon, tábori szentmisének lehet-
tek részesei a jelenlevõk Orsós Zoltán
alsósági katolikus plébános közre mû -
kö désével. A rendezvény keretében
még Bartha István és Németh Károly
versmondók szerepeltek egy-egy
Trianonhoz kötõdõ költeménnyel, táro-
gatón játszott Hor váth Béla, a megem-
lékezés a Szózat és a Székely himnusz
közös éneklésével zárult.
Kedves Olvasóink! A továbbiakban teljes
terjedelmükben közöljük a megemléke-
zésen elhangzott ünnepi beszédeket.

»REINER ANITA

Nemzeti összetartozás és emlékezés egy évszázaddal Trianon után

Június 16-án, kedden megszavazta a
parlament a veszélyhelyzet visszavoná-
sáról és az átmeneti idõszak szabályairól
szóló két törvénytervezet. Az utóbbi he-
tekben azonban éppen a veszélyhelyzet
miatti állapotban születtek polgármeste-
ri határozatok, amelyek városunk éle -
tére hatással vannak. Kedden az or -
szággyûlés arra szólította fel a kormányt,
hogy a kormányrendelettel kihirdetett
veszélyhelyzetet szüntesse meg, ugyan-
akkor az úgynevezett átmeneti szabá-
lyok között a kormány egy új, félig rend-
kívüli jogrendet is megteremtett: az
úgynevezett egész ségügyi válsághelyze-
tet. A kormány intézkedései, valamint a
részletszabályok már lapzártánk után
születnek meg.

Fehér László polgármester arról tájékoz-
tatta lapunkat, hogy az elõzõ lapszá-
munk megjelenése óta újra üzemel a
Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ, hiszen a

pünkösdi hétvége óta várják a szabadté-
ri medencékkel a strandolókat. Bízik
benne, hogy egyre több celldömölki is
igénybe veszi a fürdõ szolgáltatásait, hi-
szen újabb kedvezményeket, akciókat
nyújt a Vulkán fürdõ. Lóránt Gábor ügy -
vezetõ igazgatótól meg tudtuk, hogy a
celldömölkiek mindennap 16 órától zá-
rásig 900 forintért vásárolhatnak ked-
vezményes jegyet. Hétfõnként és csütör-
tökönként a (nem csak a celldömölki)
felnõttek, gyerekek és diákok 1390 fo-
rintos, a nyugdíjasok 990 forintos napi-
jeggyel mehetnek fürdõzni. Errõl és a to-
vábbi medencék várható nyitásáról, a
szolgáltatások visszavezetésérõl a fürdõ
web- és facebook-oldalain adnak aktuá-
lis tájékoztatást.
Ugyanúgy, mint a két közmû ve lõdési
intézmény, a Kemenesaljai Mû velõdési
Központ és Könyvtár, valamint a Ke -
menes Vulkán Park, õk szintén az inter-
netes oldalaikon tájékoztatják a látoga-

tóikat a várható nyitásukkal kapcsola-
tos információkról. Bár lapzártánkig
csak a könyvtár újranyitását engedé-
lyezték, bíznak benne, hogy a mozi, a
mûvelõdési központ és a Vulkánpark is
hamarosan újranyithatnak.
A városvezetõ tájékoztatott arról is,
hogy május vége óta az óvodák és a
bölcsõde is újra fogadják a gyerekeket,
a sportlétesítményekben már lehet
használni az öltözõket, zuhanyozókat,
bõvítették a helyijáratos autóbuszok
menetrendjét. Polgármesteri határozat
született arról, hogy az Árpád utca 32.,
önkormányzat tulajdonában lévõ házat
a Soltis Lajos Színház kapja meg raktá-
rozás céljából 2024. év végéig. Fehér
László azt is elmondta, hogy bár a civil
szervezetek idei évi támogatását 25
százalékkal csökkentették, a CVSE mû -
ködésében fellépõ problémák miatt a
sportegyesület az éves összeget meg -
kapja.                                            »ÚK

Lassan visszatér az élet a megszokott kerékvágásba
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Köszöntöm Önöket a trianoni szerzõdés
100. évfordulójára szervezett megem-
lékezésünkön. Köszöntöm mindazokat,
akik évrõl évre eljönnek hozzánk, Cell -
dömölkre, és emlékeznek a trianoni
döntés következményeire. És köszön-
töm mindazokat, akik elõször járnak a
Ság hegyen, az ország legnagyobb tri-
anoni emlékmûvének lábánál.
Önök bizonyára jól tudják, hogy ezt a
keresztet Kemenesalja népe állította,
emlékezve arra a fájdalomra, amely
Magyarország megcsonkításával járt.
A Ság hegyi emlékkereszt az elmúlt
évtizedekben és a jelenben is zarán-
dokhellyé vált. 1934-ben két helyi pe-
dagógus, Királyfalvi Gusztáv néptanító
és Szakály Dezsõ alsósági iskolaigazga-
tó vállalták magukra a fõszervezõi sze-
repet, hogy az ország legnagyobb Tria -
non-emlékmûvét Halász Jenõ mûépí -
tész terve alapján elkészítsék. Segítsé -
gükre volt Berzsenyi Janosits Miklós, a
Ság hegyi kõbánya mérnöke.
A környezõ községekben folytatott
gyûjtésbõl, közadakozásból és a Ság
hegyi bánya tulajdonosának adomá-
nyaiból fedezték a kereszt állításának
költségeit. A kõkereszten látható felirat
– Nagy-Magyarországért Kemenesalja
népe 1934 – ma is emlékeztet az ösz-
szetartozásra. Bár az emlékmûvet a tri-
anoni döntés évfordulóján szerették
volna felavatni, szeptember 23-án ke-
rült erre sor, így mi itt, Celldömölkön
évente kétszer emlékezünk: június 4-
én és szeptember 23-án.
Trianon fájó pont a magyarság éle -
tében. Az I. világháborút lezáró diktátu-
mot a kényszer szülte. Mi, magyarok, az
akkori rossz politika következtében
szen vedtük el és szenvedjük azóta is,
hogy országunknak új határait állapítot-
ták meg. Így mintegy 3,3 millió magyar
került kívül az új állam határain. Szét -
vágtak szorosan együtt élõ települése-
ket vagy éppen településeket belterüle-
ten belül, elszakították az ott élõket.
Jól tudjuk, hogy a területek elcsatolását
a gazdaság is megsínylette. Mégsem a
gazdasági kérdés a legfontosabb a ma
emberének, hanem az elcsatolt terüle-
teken, kisebbségben élõ magyarok
helyzete.
Polgármesterként megtisztelõ feladat
számomra, amikor az elcsatolt területe-
ken élõ magyarok elõttem teszik le ál-
lampolgári esküjüket, és adhatom át
számukra a honosítási okiratot. Amikor
gratulálok nekik a magyar állampolgár-
ság elnyeréséhez, mindig eszembe jut,

hogy jogos örökségüket kapják vissza,
hiszen jogfosztottként lettek egy idegen
ország polgárai. Mindig is magyarok vol-
tak, hiszen egyek voltunk, egyek va-
gyunk nyelvünkben, kultúránkban, tör-
ténelmünkben, csak a szülõföldet egy
másik ország határai mögé helyezték.
Ismernünk kell, és gyermekeinknek,
unokáinknak is el kell mondanunk, mit
hozott Magyarország számára egy
vesztes háború, milyen következmé-
nyekkel járt az. De a történelem mel-
lett gyermekeinknek is meg kell ismer-
niük az országhatárainkon túl élõ ma-
gyarokat. Ezt nem csak az iskolában, a
határon túli osztálykirándulásokon, de
a családi beszélgetéseken, kiránduláso-
kon tehetjük meg.
Magyarország tizenhat éve belépett az
Európai Unióba. Abba a szövetségbe,
amelynek tagjaként bár országhatárok
választanak el minket, de ezek a hatá-
rok nem jelenthetnek igazi határokat
térben sem, de fõként nem jelenthet-
nek határokat gondolatban, lélekben.
Tegnap a mûvelõdési központban kiál-
lítás nyílt az évforduló kapcsán. Mivel
június 4-e és 7-e között a trianoni
megemlékezések kapcsán mind zárt,

mind nyílt térben szabad a mûvelõdési
központokban rendezvényeket tartani,
biztatom Önöket, hogy június 7-ig, va-
sárnapig, majd pedig ha június köze -
pétõl újra teljes kapacitással mûköd -
het nek a mûvelõdési házak, nézzék
meg a kiállítást. A tárlat megmutatja
Trianon fájó arcát, de az emlékeken,
fotókon keresztül megmutatja azokat
az emberi kapcsolatokat is, amelyeket
nem választhatnak szét országhatárok.
Celldömölk mint közösség is fontosnak
tartja, hogy kapcsolatot teremtsünk a
határainkon túl élõ magyarokkal. Vá ro -
sunk két olasz és egy ausztriai test -
vérvárosa mellett Erdõszent györ gyöt
és Munkácsot is testvérvárosának
mond hatja.
Az Erdélybõl, Erdõszentgyörgyrõl és a
kárpátaljai Munkácsról érkezõ baráta-
ink, a város küldöttségei rendszeresen
jönnek hozzánk, és többször bemutat-
koztak mûvészeti csoportjaik, és mi is
rendszeresen látogatjuk õket.
Tehát tekinthetünk úgy Trianonra, mint
a magyarokban élõ feldolgozatlan trau-
mára, amit nehéz helyén kezelni mind
politikailag, mind emberileg. De tekint-
hetünk rá úgy is, mint ami nem elvá-
laszt, hanem összeköt. Meg kell próbál-
nunk elfogadni és építkezni belõle, a je-
lenben helyén kezelni a száz évvel
ezelõtt történteket. Nehéz érzések ka-
varognak bennünk, de bízom benne,
hogy ma az emlékezés, a fájdalom mel-
lett a lelki feltöltõdés, a jövõbe tekintés
egyaránt megérint mindenkit. Meghúz -
ták az új határokat Trianonban, de amíg
lélekben egy nemzet vagyunk, addig
együvé is tartozunk.
Köszönöm mindazoknak, akik az elmúlt
években szervezték a megemlékezé-
seket itt, a Ság hegyen. Az idei évfor-
dulón szerettünk volna még méltóbban
emlékezni, egy nagyszabású rendez-
vény keretében együtt lenni a hatá -
rainkon túl élõ barátainkkal. Azonban a
világjárvány közbeszólt, a terveinket
átírta az élet. De hiszem, hogy lélek-
ben együtt vagyunk.
A Ság hegy keresztje nem csak emlé-
kezésre szólít, de kiemelkedve a tájból
a figyelmet is felhívja környezetére.
Kiemelkedik és lehetõségeket nyújt az
itt élõ közösség, a városlakók számára.
Felhívja a figyelmet az együttmû kö -
désre határainkon kívül és határainkon
belül, településeink között és városun-
kon belül.

»FEHÉR LÁSZLÓ

CELLDÖMÖLK VÁROS POLGÁRMESTERE

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt emlékezõ Közösség!
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Ennek a sétapálcának – amit a kezemben
tartok – az ághelyébe egy térkép van
vésve két folyóval, az ábra fölé az van ír-
va, hogy így volt, alá pedig az, hogy így
lesz. A sétabotra az egykori 64 magyar
vármegye fafajtái kerültek fölfûzésre. Ez
a pálca kb. 100 éves, én 30 éve kopta-
tom és nem tudom, hogy utánam ki fog-
ja átvenni, de remélem, hogy jó kezekbe
kerül. Azt tudom, hogy aki ezt készítette,
annak az édesapja volt Fel sõbüki Nagy
Mihály, aki Keme nesalja kórházát alapí-
totta a XIX. sz. végén.
Ez a sétabot 30 éve kísér engem, s ezt,
amikor trianoni megemlékezésre, em -
lékmû avatásra, vagy a magyar történe-
lem e gyászos eseményével kapcsolatos
konferenciára megyek, akkor ezt elvi-
szem magammal. Ez a sétabot csak lát-
szólag van fából, egy vasdarabból és
egy agancsból, mint ahogy a felettünk
álló kereszt is csak látszólag van kõbõl
és betonból. Mind a kettõnek lelke van.
A pálca a múltat közvetíti felénk. Azt a
múltat, amit sokan próbálnak  megvál-
toztatni, sokan próbálnak átírni. Azt
mondják, hogy a gyõztesek írják a törté-
nelmet, de az nem átírható. Ez a ke-
reszt, ami az egykori bazaltbánya tulaj-
donosainak és fõként a kemenesaljai
nép – a nagysimonyi zsidó ifjaktól a cell-
dömölki iparosokig – összefogásának
köszönhetõen valósult meg, köz vetítõ
kapocs az Isten és köztünk. Ezt az ener-
giát lefelé és felfelé is közvetíti. 
Azt mondják, hogy vannak helyzetek,
amikor nincs ideje és helye annak, hogy
különvéleményeket fogalmazzunk meg.
A különvélemény nem más, mint a pol-
gárnak, az embernek az a szabad egyé-
niségi joga, hogy megfogalmazza a vé-
leményét. 
Ez a mai nap, június 4-e az Összetar tozás
Napja, s ezt mi itt – a jelenlévõ szer -
vezõkkel, a város polgármesterével és po-
litikustársaimmal – ezt az összetartozást
kívánjuk bizonyítani. Egyet gondolunk, s
azt az egységet szeretnénk megtalálni,
ami összetartotta és az elkö vetkezõ évti-
zedekben és évszázadokban is össze fogja
tartani ezt az országot és a Kárpát-me-
dencét. Az egység megtalálásának egyet-
len egy feltétele van, hogy mi egyének –
a fegyelmezettség törvényét megismerve
– fegyelmezettek legyünk, éljünk vele és
ne visszaéljünk vele.
Tavaly ilyenkor, a pünkösdi idõszakban
nagy kegyben volt részem, Csík som lyón
és Hargita megyében tölthettem a
Szentlélek eljövetelének ünnepét. Élet re
szóló élmény volt számomra, hogy részt
vehettem a csíksomlyói búcsún, ahol sok
vasival együtt részt vehettem a Szent
Atya által pontifikált szentmisén. 

A járvány ellenére – Hargita megyei kollé-
gám, Borboly Csaba kezdeményezésére –
ez évben sem maradt el a Hargita Napok
c. rendezvénysorozat, amelyet 16 éve
mindig a csíksomlyói búcsú idején ren-
deznek meg, s ez évben egy virtuális vi-
deokonferenciát szerveztek. A mai dél -
elõttöt – a régi 64 magyar vár me gyébõl
megmaradt 17 vármegye vezetõi, a mi-
niszterelnök-helyettes Sem jén Zsolt,
Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelõs ál-
lamtitkár, Kelemen Hunor, az RMDSZ el-
nöke és még sokan mások társaságában
– azzal töltöttem, hogy a 100 éves évfor-
duló és a 10 év eltelte kapcsán – hiszen
10 éve már a Nemzeti Összetartozás Nap -
ja ez az egyébként gyászos június 4-e –
kicserélhettük egymással gondolatainkat.
A virtuális rendezvényen nemcsak önkor-
mányzati vezetõk voltak velünk, hanem
miniszteri biztosok is, a szombathelyi
Dallos Gyula, aki a magyar lovassport eta-
lonja, továbbá a kiemel kedõ nemzeti ér-
tékek felügyeletéért felelõs miniszteri biz-
tos V. Németh Zsolt barátunk is.
A videokonferencián lehetõségem volt
bemutatni a közelmúltban megjelent,
Vas megyei értékeket bemutató kötetet,
amelyben a Ság hegy és a Trianoni ke-
reszt külön kiemelésre került. Ennek kap-
csán megkérdeztem Kelemen Hu nortól,
emlékszik-e arra, hogy 1996-os ittjárta-
kor hova látogatott el megyénkben, s
emlékezett arra, hogy a Ság hegyen, a
Trianoni keresztnél is járt. Õ akkor egy te-
hetséges erdélyi költõ volt, ma pedig a
Romániai Magyarok De mokratikus Szö -
vetségének elnöke, ugyan azt a nyelvet
beszéljük és gondolataink nem állnak tá-
vol egymástól. 
A trianoni évforduló kapcsán tegnap
mindenkit meglepett, hogy a Szlovák
Köz tár saság nemrégiben beiktatott új
miniszterelnöke, Igor Matovič meghívott
100 magyar értelmiségi embert, mû -
vészeket, tanárokat, tudósokat, egyházi
és önkormányzati vezetõket, közéleti
személyiségeket a szlovákiai megemlé-
kezésre. „Szi asztok Magya rok” köszön-
téssel kezdte beszédét, s ezzel egy új,
friss hangot hallottunk a politikában,
amely több mint bizalomra ad okot, s
majd meglátjuk, hogy milyen hozadéka
lesz ennek a gesztusnak. 
Szlovákia korábbi miniszterelnök-helyet-
tese, Csáky Pál egyik könyvében, a ki-
sebbségben élõ magyaroknak az anyaor-
szággal való kapcsolatáról azt írja: nekünk
olyan anyaországra van szükségünk, aki
mintát adhat nekünk abban, hogyan kell
élni, mit kell tenni és az anyaország pol-
gárai dolgozzanak úgy, hogy fel tudjunk
rájuk tekinteni, s ez alapján mi is hasonló-
an tudjuk a munkánkat végezni.

Trianonnak egyszer van 100. évforduló-
ja, ahogy egyszer volt 1970-ben 50. év-
fordulója. Próbáltunk kutakodni, de ha-
zánkban nem nagyon találtuk nyomát
annak, hogy 1970-ben hogyan emléke-
zett Ma gyarország a trianoni béke szer -
zõ dés 50. évfordulójára. Az interneten
azonban meghallgattam egy elõadást,
amit Gróf cegei Wass Albert erdélyi ma-
gyar író, költõ tartott Calgariban. Õ ab-
ban hitt 50 évvel ezelõtt, ha az amerikai
magyar elit és az amerikai magyar ér-
telmiség összefog, akkor meg tudják
gyõzni az Egyesült Államok Kormányát,
hogy lépjen fel az 50 éve minket ért
igazságtalanság ellen. Ez hasonló volt
ahhoz, amikor ’56-ban a Szabad Európa
rádió azt mondta, hogy majd jönnek a
nyugatiak segíteni. 
A trianoni békediktátum tanulsága, hogy
csak magunkra számíthatunk, mindegy,
hogy a trianoni határokon belül vagy
azon kívül élünk.
Úgy kell dolgoznunk, hogy ne csak a ki-

sebbségben élõ Fel vidéken, Délvidéken,
Mura vi déken, Er dély ben vagy bárhol a vi-
lágon szórványban élõ magyar ajkú test-
véreink és sorstársaink példaképei lehes-
sünk. Nem csak nekik kell mintát adnunk,
hanem az összes körülöttünk élõ népnek
is. 
A Kárpát-medence egy és oszthatatlan, a
Kárpátok koszorúit néhány hágó vagy né-
hány folyó tudja megbontani. Egy roman-
tikus elképzelés szerint, ha a világ a jó
Isten kalapja, akkor Magyar ország bok réta
rajta. Nekünk nem bokrétának, dísznek
kell lennünk, nekünk a tudásnak, az erõ -
nek és a lendületnek kell lennünk, és hin-
ni kell. Hinni kell abban, hogy ami ezer
évig volt, az nem volt hiába.
Az anyaországgal való kapcsolattartás te-
rületén nagyon sikeresek és eredménye-
sek a testvérmegyei együttmûkö dések.
Tíz éve már, hogy a kormányprogram is
szorgalmazza a kölcsönös gyermeküdül-
tetést és a középiskolások e területekre
szervezetett kirándulásait. 
Úgy gondolom, hogy az együtt mû kö -
dések során szövõdõ települési, önkor-
mányzati, családi és baráti kapcsolatok,
továbbá a sikeres magyar vállalkozók
Kárpát-medencei befektetései nyomán
keletkezett munkalehetõségek, ha nem
is gyorsan, de hatni fognak. 
Mióta ezt a napot nemcsak a gyász lengi
be, hanem a nemzeti összetartozás ér-
zése is, ez erõt és reményt adhat annak
a munkának az elvégzéséhez, amelyet a
jövõnk, a gyermekeink jövõje érdeké-
ben teszünk. Azért dolgozunk, hogy a
Kárpát-medence egy élhetõ, szerethetõ
táj legyen száz év múlva is, a 200. év-
fordulón. 
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.  

»MAJTHÉNYI LÁSZLÓ
VAS MEGYYE KÖZGYÛLÉS ELNÖKE

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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Az elmúlt években Vas megye számos
pontján emlékeztünk emlékmûállítá -
sokkal, felújításokkal arra a küzdelem-
re, melyet elsõ világháborúnak hívunk.
A nagy háború nem kímélt meg egyet-
len családot sem. Szövetségeseinkkel
együtt a vesztesek oldalán fejeztük be
a harcokat. Az Osztrák–Magyar Monar -
chia, amely életünk állami keretét ad-
ta, megsemmisült. Megszûnt a társa-
dalmi béke, és polgárháborús állapotok
emésztették a magyarok életerejét. A
kegyelemdöfést a kommunista puccs
adta meg. Volt itt mindenféle kísérlet:
alkotmányos királyság, népköztársaság
és kommunista tanácsköztársaság is.
Oda jutottunk, olyan mélyre süllyed-
tünk, hogy ellenségeink Budapest ut-
cáin kedvükre táncoltatták a lovaikat. 
Az elsõ világháborút lezáró diktátum
nemcsak az I. világháborút zárta le.
Lezárta a magyarok történetének addig
tartó szakaszát is. A diktátummal leha-
sították rólunk az ország területének
kétharmadát és az ország népességé-
nek 63 százalékát, így minden harmadik
magyar más állam polgára lett. Vas me-
gye teljes nyugati része is idegen fenn-
hatóság alá került. Tisztelet Ol módnak,
Nardának, Szentpéterfának, Felsõcsa -
tárnak, Pornóapátinak, Horvát lö võnek
és Vaskeresztesnek, akik kihasználva a
pillanatot, tettekkel bizonyították hûsé -
gü ket, így Magyarország részei marad-
hattak. Települések százainak és ezrei-
nek azonban más lett a sorsa.
„Magyar az, akinek fáj Trianon” – mon-
dotta Illyés Gyula. Ez a fájdalom állította
a kõszegi és celldömölki Trianon keresz-
tet, a csepregi és sárvári emlékhelyet.
Ennek alapján vésték a történelmi Ma -
gyarországot a vépi hõsi emlékmû re és
ennek alapján avatjuk fel ma Jákfán is az
új mementót. Köszönet a közösségnek,
hogy õrzik ezeket a helyeket és továb-
badják ezek üzenetét! Külön köszönet a
celldömölkieknek, kiknek hazaszeretetét
tanúsítja a Ság hegy e szeglete!
Jómagam félve gondoltam erre az év-
fordulóra, hiszen egy barátom elmon-
dása szerint ez a nap olyan, mintha új-
ra kellene élnie egy amputáló mûtétet.
Belegondolni is szörnyû, hogy az akkori
Európa vezetõi milyen sorsot szántak
nekünk. Magunk elõtt láthatjuk a Kár -
pátok öltelte elszakított tájakat, és a
megalázott magyarok millióit, akiket
bekebelezett egy addig idegen ország,
egy idegen nyelv, idegen kultúra. Az
ítélet nyilvánvalóan halálos ítélet volt.
Nem jegyzett fel a történelem olyan

nemzetet, amely túlélt volna ekkora
vérveszteséget az elmúlt évszázadban.
Jól mondta a magyar tárgyalóküldött-
séget vezetõ, késõbb Gencsapátiban
letelepült Apponyi Albert, hogy Tria -
nonban megásták Magyarország sírját.
Olyan mesterségesen összeállított ál-
lamalakulatok vettek körül bennünket,
mint például Csehszlovákia és Jugosz -
lávia. Sõt, ha mindez még nem lett
volna elegendõ, a II. világháború utáni
az újabb trianont idézõ diktátummal a

Szovjetuniót is megkaptuk keleti szom-
szédnak. Körös-körül ellenség. Ez a po-
litikában karantént, a gazdaságban el-
szigeteltséget, a honvédelemben gúzs-
ba kötöttséget, a kultúrában magá-
nyosságot, a lelki életben társtalansá-
got jelentett. Összehúzódzkodtunk és
berendezkedtünk a túlélésre. Tudtuk,
hogy várni kell. Várni, amíg az ellensé-
ges államalakulatok elgyengülnek, és
annak rendje szerint beadják majd a
kulcsot. Ami aztán meg is történt.
Apponyi a legendák szerint azt is
mond ta száz évvel ezelõtt, hogy itt
ugyan Magyarország sírját ásták meg,
de mi, magyarok ott leszünk a sírásók
temetésén. S valóban: saját szemünk-
kel láttuk, amint Csehszlovákia meg -
szûnt, Jugoszlávia szétesett, a Szovjet -
unió pedig darabokra tört. 
Ma, száz évvel a trianoni halálos ítélet
után élünk, s Magyarország még min-
dig megvan. És nemcsak élünk, de ki is
szabadultunk az ellenséges gyûrû szo-
rításából. A történelem újra megadta
az esélyt, hogy a közép-európai népek
a saját nemzeti érdekeik alapján új
szövetségi rendszert építhetnek ki, s
így a keletrõl és nyugatról fenyegetõ
veszélyekkel szemben is megvédhet-
jük magunkat. Hogyan voltunk képe-
sek kibírni ezt a száz évet? Hogyan vol-

tunk képesek még a reménytelen
helyzetbõl is kiutat találni? Van válasz
erre a kérdésre. Egy rövid mondat, ami
száz éven keresztül segített bennün-
ket, és minden nemzedék átadott a
következõnek: hiszek egy hazában.
Ez a hit segített át bennünket át az el-
múlt évszázadon. Ezért ne csak az
imént megidézett amputáló mûtét jus-
son eszünkbe, hanem az is, hogy min-
den más irányú szándék ellenére még-
is életben maradtunk az egymásba és
a Hazába vetett hit által. Ez pedig a re-
mény üzenetét hordozza. A hit új erõt
is adott, így 10 évvel ezelõtt kezdemé-

nyezhettük a nemzet egyesítését, me-
lyet ma már a nemzet építése követ
határon túli közösségeink megõrzése,
támogatása érdekében A száz éve tör-
tént esemény nemzeti tragédia, és
nincs más nemzet az elmúlt évszázad-
ban, amely hasonló csonkolást túlélt
volna. Ugyanakkor ma Magyarország
erõsebb, mint bármikor az elmúlt száz
évben, a nemzeti közösségek túlélték
a többszöri elnyomást. A nemzetpoliti-
kát új alapokra helyezték, és a kapcso-
latok ma sokkal élénkebbek a nemzet-
részekkel. Ne legyen bennünk szemer-
nyi kétség sem: együtt újra nagyok, si-
keresek, erõsek és gyõztesek leszünk.
Meg akarunk maradni magyarnak,
mert annak a csodának, amit magyar-
ságnak nevezünk, ennek a zseniális
nyelvnek, heroikus történelemnek,
egyedülálló kultúrának mi vagyunk az
örökösei. Mert a trianoni diktátum és
az azóta eltelt évszázad sem tudta
megtörni a lelkünket. Mindez pedig vi-
lágos üzenettel bír: Voltunk. Vagyunk.
Leszünk! Leszünk és amíg lesz, ki ezt a
nyelvet beszéli a Kárpát-medencében,
addig összetartozunk. Nincs még vesz-
ve Magyarország, míg élnek magya-
rok!

»ÁGH PÉTER

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ

Tisztelt Emlékezõk! 
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„Kemenesalja emlékezik” címmel nyílt
kiállítás a Trianoni békeszerzõdés aláírá-
sának századik évfordulója alkalmából a
mûvelõdési központ galériáján, június 3-
án. A tárlat anyaga a Magyar Érem -
gyûjtõk Egyesülete Celldömölki Csoport -
jának gyûjteményébõl, illetve Jankovics
Marcell grafikáiból tevõdik össze.

A kiállítás megnyitó kezdetén Fehér
László polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket, aki utalt a kényszer
szülte, 100 évvel ezelõtti békeszerzõ -
dés aláírására, melynek feltételeit a
gyõztes hatalmak diktálták a vesztesek
számára. A városvezetõ emlékeztetett
Magyarország területi, társadalmi, gaz-

dasági és kulturális veszteségeire, me-
lyek megnyirbálták hazánkat. 
Majthényi László, a Vas Megyei Köz -
gyûlés elnöke beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy Trianon nem jelképezheti
pusz tán a gyászt nemzettudatunkban,
hiszen a Nemzeti Összetartozás Nap -
jaként június 4-én együtt tudunk emlé-
kezni a határainkon kívül rekedt, elsza-
kított magyarsággal, nem engedve a
kollektív tudat roncsolását. 
A kiállítás tárlóiban számos dokumen-
tumot, könyvet, kiadványt, térképet,
fotókat, képeslapokat, érmeket lelhe-
tünk fel, melyek az irodalom és törté-
nelem tükrében mutatják meg Tri a -
nont, illetve jelenítik meg egy feldara-

bolt ország tragédiáját. Három tárló pe-
dig a „Trianon bûneinek ideiglenes és
részleges megoldása” címet viseli.
A kiállításmegnyitó keretében elhang-
zott gróf Apponyi Albert híres trianoni
védõbeszéde, melyben a békedelegá-
ció-vezetõ a történelmi Magyarország
egységének fenntartását tekintette
vol na ideális megoldásnak.

»REINER A.

Kiállítás a százéves évfordulóra

A koronavírus járvány miatt bevezetett
távoktatási rendszer egy teljesen új
helyzetet teremtett az iskolák számára.
Pár hét alatt kellett kidolgozniuk a sa-
ját rendszerüket, melyet mindegyik is-
kola a legjobb tudása szerint valósított.
Celldömölk iskoláinak igazgatóit a táv-
oktatás megvalósításáról, valamint si -
ke rességérõl kérdeztük.

Viola István, a Celldömölki Városi Álta -
lános Iskola igazgatója elmondta, hogy
igazán sikeresnek volt mondható isko-
lájukban a digitális oktatás.
»Hogyan zajlott Önöknél a távoktatás?
Milyen oktatási platformot használtak?
– Fõként a Kréta rendszert használtuk a
digitális oktatás folyamán, mely központi
információforrásként üzemelt. Itt kapták
meg a diákok a feladatokat, leckéket.
»Mennyire tartja eredményesnek az
oktatás eme formáját?
– Összességében sikeresnek gondolom.
A szülõi visszajelzések szerint egy mû -
ködõképes dolog volt. Azt is el kell
mondanom, hogy a diákok nagyon
szor galmasak voltak ebben az idõ szak -
ban, a szüleik pedig nagy türelemmel
viseltettek a változások iránt. 
»Hogyan juttatták el azokhoz a diákok-
hoz a feladatokat, akiknek nincs inter-
netes kapcsolata, vagy eszközhiányban
szenvednek?
Számukra az iskola biztosított laptopot,
illetve akinek nem volt internet-elérése,
az alsósági tagintézményünkben bizto-
sítottuk számukra. Arra is volt azonban
példa, hogy papír alapon küldtük ki a
feladatokat.

»Igénybe veszik-e a tanulók az ügyele-
ti rendszert?
– Igen, jelenleg Celldömölkön tizenöt
diák veszi igénybe, Ságon pedig hat.

*
Czupor Attila, a Szent Benedek Kato -
likus Általános Iskola Igazgatója úgy vé-
li, a kezdetekhez képest mindenképpen
haladást értek el a távoktatás terén.
»Mi a véleménye összességében a táv-
oktatásról, hogyan értékeli?
– A távoktatás, mint oktatási forma
már korábban is létezett. Ami új eb-
ben, hogy most minden korosztályt
ilyen formában kellett elérni a tan-
anyag átadására, illetve megtanításá-
ra. Ez mindenki számára nagy kihívást
jelentett, különösen, hogy nem tud-
tunk rá felkészülni. 
Megpróbáltunk minél hamarabb kiala-
kítani egy biztonságosan mûködõ kap-
csolatrendszert, ami hez 1-2 hét eltelté-
vel a szülõk és a gyerekek is kiválóan
alkalmazkodtak. Eleinte a technikai
megoldások összehangolása, a csalá-
dok rendelkezésére álló eszközök kü -
lönbözõsége jelentették a legnagyobb
problémát. Végig azon gondolkodtunk,
hogy hogyan lehet ebben a helyzetben
minél hatékonyabban végeznünk a fel-
adatainkat. Úgy érzem, hogy sikerült is
folyamatosan fejlõdnünk ebben. Saját
törekvéseink mellett sokat segítettek a
szülõk, akik akár a pozitív, akár a nega-
tív észrevételeiket jelezték. Alsó tago-
zatban szinte a kezdetektõl a tananyag
küldése mellett rendszeres online órá-
kat tartottak a tanító nénik, így folya-
matosan kapcsolatban voltak a gyere-

kekkel. A felsõben egy kicsit késõbb,
de ott is kialakítottunk egy rendszert,
ahol biztosítottuk az online órák meg-
tartásának lehetõségét. Ezek mellett
egyéni fej lesztõ foglalkozásokat is tar-
tottak a pedagógusaink az ezt igénylõ,
vagy rászoruló gyerekeknek. Nehéz
feladat volt még az értékelés, ahol el -
sõ sorban az igyekezetet és szorgalmat
próbáltuk elõtérbe helyezni.
Köszönet a szülõknek és a pedagógu-
soknak, úgy gondolom kitûnõre vizs-
gáztak ebben a különleges és nagyon
nehéz helyzetben.
»A diákok hány százalékát nem tudták
elérni az interneten keresztül? Ha volt
ilyen, ezt hogyan oldották meg?
– A diákokat el tudtuk érni a távoktatá-
si formában. Ahol problémát jeleztek a
szülõk, ott eszközök biztosításával tud-
tunk segíteni. Még szülõi felajánlásokat
is kaptunk. Néhány segítségre szoruló
diákot az iskolába is be tudtunk hívni,
ahol segítettük õket a feladataik telje-
sítésében.
»Hogyan összegezné az online okta-
tást?
– Azt gondolom, hogy ahonnan elkezd-
tük és ahova eljutottunk az minden-
képp jó eredmény. Ez egy kényszer-
helyzet, amit meg kellett oldanunk.
Ennél a korosztálynál legnagyobb igye-
kezetünk ellenére sem tud a távokta-
tás megfelelõen hatékony lenni. A
gye rekek többsége még nem önálló,
túl nagy teher hárul a szülõkre. Õsszel
biztosan sok ismétléssel kell majd kez-
denünk a tanévet.

»NOVÁK FANNI

Általános iskolák igazgatói a távoktatásról
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Újra várja vendégeit a Vulkán Gyógy- és Élményfürdõ

Pünkösdkor hosszabb szünet után újra
megnyitotta kapuit a vendégek elõtt a
Celldömölki Vulkán Gyógy-, és Él mény -
fürdõ. Az újranyitásról, valamint a jö võ -
beni programokról a fürdõ igazgatóját,
Lóránt Gábort kérdeztük.

»Mekkora a vendégforgalom a pünkös-
di újranyitás óta?
– A pünkösdi nyitás óta folyamatosan
üzemel a fürdõ, és folyamatosan nö vek -
võ vendégforgalomról számolhatok be.
»Milyen óvintézkedéseket kell betarta-
niuk a létesítmény látogatóinak?
– A fürdõ területén jól látható helyeken
automata kézfertõtlenítõket helyez-

tünk el. A medencékben és a zöld terü-
leteken a távolság betartása kötelezõ,
a maszk használata pedig ajánlott.
»Milyen akciókkal várják a vendége-
ket?
– A nyári idõszakban továbbra is él a
hétfõi, csütörtöki napi belépõ akció,
amikor az egész napos belépõjegy
nyugdíjasoknak 990 Ft, felnõtteknek,
diákoknak és gyerekeknek 1390 Ft. A
nyár folyamán a celldömölki lakosok
részére a belépõjegy 16 óra után egy-
ségesen 900 Ft. A nyár folyamán meg-
rendezésre kerül a Strandok éjszakája
és a fürdõ születésnap is.

»NOVÁK FANNI

Hasznos ajándék
Péter Sándor és felesége Hong -
kong ban élõ fiuk, Sándor ajándé-
kaként és megbízásából adott át
szü lõvárosa, Celldömölk, az ön-
kormányzat számára több mint
ezer egyszer használatos sebészi
maszkot. 

A maszkokat Fehér László polgár-
mester, Hencz Kor nél alpolgár-
mesterrel és Karádi Mihály bizott-
sági elnökkel tovább ajándékozta
az intézmények számára.
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Új mentõautóval gazdagodott a cell -
dömölki mentõállomás. Az autó május
26-án, kedden érkezett Celldömölkre,
majd szerdán ünnepélyes keretek között
vehették át az állomás munkatársai.

Az Országos Mentõszolgálat idén ün-
nepli fennállásának 72. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból kapott 19 gépko-
csit, melyből egyet Celldömölkön he-
lyeztek szolgálatba. Az átadó ünnepség-
re május 28-án került sor, melyen kö-
szöntőt mondott dr. Lórántfy Mária, az
Országos Mentõszolgálat Nyugat-du-
nántúli Regionális Mentõszervezetének
regionális igazgatója. Kérdésünkre el-
mondta, hogy döntésüket a megtett tá-
volságok nagysága szerint hozták: mivel
Celldömölk távol esik a megye szék -
helytõl, természetes volt, hogy a két új
mentõautó közül az egyiket  Celldömölk
kapja. Ezzel sikerült fiatalítani az állo-
mányt, hiszen a mentőautók átlagélet-
kora így 4,7 évrere csökkent.
»Mekkora esetszámmal dolgoznak a
mentõs szakemberek Celldömölkön és
környékén?
– Évente körülbelül 1700-2000 között
mozog a feladatszám, a kilométerszám
pedig 130-170 ezer között. Mindkettõ
szám igazán tetemesnek mondható.
»Az elmúlt idõszakban, tehát a jár-
ványhelyzetben ez mennyiben válto-
zott meg?
– Tulajdonképpen a mentési feladat-
szám az nem változott lényegesen, sõt
inkább egy kicsit alul maradt a szoká-
sosnál, mely most már újra emelkedõ
tendenciát mutat. A mentõszolgálat
dolgozóira viszont több egyéb, a jár-
ványhelyzettel is összefüggésbe hoz-
ható feladat is hárult. Többek között
részt kell vennünk a határõrizeti ellá-
tásban, a lakossági mintavételezésben,

valamint szû rõ vizsgálatok végzésében.
»Az új autó esetében nem esetkocsiról
beszélhetünk, tehát csak modernitásá-
ban változott az elõzõhöz képest?
– Egy null kilométeres autóról beszé-
lünk, ami mûszaki paramétereit tekint-
ve egy korszerû, vagy mondhatjuk úgy
is, hogy a mentõautók közül a legkor -
sze rûbb. Felszerelése is vadonatúj. Ez
továbbra sem az emelt szintû
mentõtiszti kocsi, de egyébként fej-
lesztési terveinkben jelenleg elsõ he-
lyen áll az esetkocsi igényünk
Celldömölkre. Az egyéb fejlesztéseket
a koronavírus járvány felülírta, de re-
ményeink szerint hamarosan visszaáll
az eredeti rend, és a közeljövõben
esetkocsit is avathatunk Celldömölkön.
Homlok István, a Celldömölki mentõ -
állomás vezetõje elmondta, hogy egy
Wolksvagen Crafter típusú autóval bõ -
vül hetett az állomás, mely négykerék
meghajtással mûködik, és légrugóval el-
látott, mely szintén azt a célt szol gálja,
hogy a betegeket biztonságos környe-
zetben láthassák el, és szállíthassák.
Az elõzõ mentõautóval az elmúlt idõ -
szakban több mint 170.000 km-t tettek
meg, ez is nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy Celldömölkre kerülhetett a me-
gyében átadott két mentõautó egyike.
Ter mé szetesen az sem volt utol só
szem pont, hogy a vonzáskörzetében
található kórházak közül a celldömölki
esik a legtávolabb a Szom bathelyi
Marku sovszky Kórháztól. Így ez a lakos-
ság, valamint az állomáson szolgálatot
tel jesítõk számára is nagy öröm, fogal-
mazott Fehér László polgármester, aki
köszönetet mondott a men tõsök áldo-
zatos munkájáért is. 
– Nagyon örülünk, hogy Celldömölk
egy korszerû, jól felszerelt mentõautót
kapott, amelyben biztonsággal szállít-

hatják a betegeket. Régóta várunk
azonban egy esetkocsira, amire több-
ször kaptunk ígéretet, és bízom benne,
hogy elõbb-utóbb meg is érkezik.
Természetesen ennek az autónak is
nagyon örülünk, hiszen sokkal maga-
sabb komfort fokozatú, Távol vagyunk
a szombathelyi Markusovszky kórház-
tól, és a kialakult vírushelyzet miatt is
fontos, hogy biztonságban és a lehető
leggyorsabban elérjenek a szakembe-
rek a beteggel a megyeszékhelyre. 
Ágh Péter országgyûlési képviselõ sze-
rint megyénkben, ezen belül Celldö -
mölkön is az utóbbi, nehéz idõszakban
mindenki a legjobb arcát mutatta,
felelõséggel viseltetett önmaga, illetve
a közösség iránt. Természetesen ebbe
a mentõsök is beletartoznak, akik
hõsiesen helyt álltak a kialakult körül-
mények ellenére is. Az új autó pedig
még inkább hozzájárul ahhoz, hogy a
legkorszerûbb eszközök segítségével
nyújthassák a betegeknek a biztonsá-
gos ellátást.                       »NOVÁK FANNI

Új mentõautót avattak Celldömölkön
Tájékoztatjuk betegeinket, hogy a
zökkenõmentes betegellátás érde-
kében a továbbiakban is a telefonos
konzultátiót részesítjük elõnyben.

Minden hozzánk forduló beteggel
foglalkozunk, és a telefonos konzul-
táció alapján adunk idõpontot a
rendelõben történõ vizsgálathoz. 
Akut betegség esetén is kérünk elõ -
zetes telefonbejelentkezést.
Arra törekszünk hogy mindenkire a
betegségének megfelelõ idõ jusson
és minél kevesebb idõt töltsön a
váróban. Ezért kérjük az elõjegyzés
pontos betartását.
Krónikus betegségekre beállított ke-
zeléshez a gyógyszer felírása válto-
zatlanul E-recept formájában törté-
nik a háziorvos által meghatározott
idõinter vallumban.
Panaszmentes, rendszeres gyógy-
szeres kezelés alatt álló betegeink
ellen õrzõ vizsgálata programozot-
tan, szintén elõzetes idõpont egyez-
tetéssel fog történni.
Kérjük, mindannyiunk érdekében
igyekezzenek betartani és betartat-
ni az új betegellátási rendet.
Kérjük, akadályoztatás esetén idõ ben
jelezzék, hogy az adott idõ pontban
nem tudnak megjelenni. Új idõ pon tot
egyeztetünk a vizsgálathoz.
Megértõ együttmükõdésüket kö-
szönjük.

»CELLDÖMÖLKI HÁZIORVOSI
RENDELÕK DOLGOZÓI

Tisztelt Lakosság!

Értesítés
Tisztelt Látogatóink! A Kemenesaljai Mûvelõdési Központ és Könyvtár Kresz -
nerics Ferenc Könyvtára 2020. június 23-tól (keddtõl) ismét nyitva lesz
Magyarország Kormánya 279/2020. (VI. 13.) rendelete alapján. A korábban
megszokott nyitvatartási rendben teljes körû szolgáltatásokkal várjuk min-
den kedves olvasónkat. Az éves beiratkozások érvényességét azok lejáratá-
tól számított 3 hónappal meghosszabbítjuk! A vírushelyzet elõtti késedelmi
díjakat 2020. augusztus 31-ig elengedjük! Kérjük, hogy maszkban érkezze-
nek a könyvtárba, használjanak kézfertõtlenítõt és figyeljenek a szociális tá-
volság megtartására! Megértésüket és együttmûködésüket köszönjük!
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Az Év diákja elismerés Bakonyi Bertalan gimáziumi tanulónak és ...
Bakonyi Bertalan 2014-ben kezdte ta-
nulmányait iskolánk hatosztályos tago-
zatán. Tehetsége, felkészültsége elsõ -
sorban a reál tudományok területén
mutatkozott meg, és matematikából
tanára, Dr. Gulyásné Tinger Tünde tá-
mogatásával számos versenyen ért el
kiemelkedõ eredményt. 
Sokoldalúságának, szorgalmának kö -
szön hetõen azonban a többi tantárgyból
is szépen teljesített. A hat év alatt min-
den tanév végén kitûnõ bizonyítványt
kapott. A tanulás mellett a sportban is
jeleskedett, a városi asztalitenisz egye-
sület tag ja, az iskolában többször el-
nyerte a „Jó tanuló, jó sportoló” címet.
Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudo -
mányegyetem Gazdálkodás tudo mányi
Intézet pénzügy számvitel szakán sze-
retné folytatni, ezért matematikából
tett emelt szintû érettségit jeles ered-
ménnyel.
Fontosabb versenyeredményei: Orszá -
gos Mozaik Tanulmányi Verseny, orszá-
gos 3. hely. Sziporka Országos Mate ma -
tika verseny, országos 4. hely. Kész -
ségfejlesztõ Levelezõ Matematika ver -
seny, országos 4. hely. Országos Moza ik

Tanulmányi Verseny, országos 5. hely.
Matech Kreatív Matematika ver seny, or-
szágos 8. hely. Bendegúz Tu dás baj nok -
ság, megyei 2. hely, országos 16. hely.
Bolyai Matematika ver seny, megyei 2.
hely. Zrínyi Ilona Ma te matikaverseny,
megyei 3. hely. M ikola Sándor Fizika -
verseny, megyei 3. hely. CasePénz Pénz -
ügyi Esettanul má nyi Verseny, országos
8. hely.

A CVSE-Swietelsky-JUFA Hotels Aszta -
litenisz Csapat sportolójaként számos
megyei, területi és országos dobogós
helyezést tudhat magáénak, a Tollas -
labda Diákolimpián több alkalommal
megyei döntõt nyert, az Ötlabda Kupán
országos 2., illeve 3. helyezést szerzett.
A fenti eredményeket figyelembe véve
méltónak találjuk a Kemenesaljai Ba -
ráti Kör elismerésére.

Az Év sportolója elismerés Salamon Zalán gimáziumi tanulónak
Salamon Zalán szintén a gimnázium
hatosztályos tagozatán végezte tanul-
mányait. 
Tehetsége és elkötelezõdése a sport, a
kézilabda iránt családi örökség. Kitartó
munkájával bekerült a magyar serdülõ
kézilabda válogatottba. 
Nyitottság és motiváltság jellemezte
mindig, ha sportról volt szó, ezért a ké-
zilabda mellett az iskolai kosár- és röp-
labda csapatnak is tagja, csapatkapitá-
nya lett. 

Sokol da lú sága, technikai tudása példa
értékû a társai körében. A csapatjáté-
kok mellett az egyéni sportokban is
szívesen versengett, atlétikából és asz-
taliteniszben is eredményesen szere-
pelt megyei és országos szintû verse-
nyeken. A gimnázium után is a sporttal
kíván foglalkozni, ezért a budapesti
Testne velési Egyetem rekreáció szaká-
ra adta be jelentkezését, ahova feltétel
az emelt szintû testnevelés érettségi
sikeres teljesítése. 

Je lentõsebb versenyeredményei: Strand -
kézilabda Ifjúsági EB 9. hely. Cell-cup
Nemzetközi Kézilabda Torna 1. hely.
Prágai Nemzetközi Kézilabda Torna 1.
hely. Erima Országos Kézilabda Bajnok -
ság, országos 2. hely. Kézilabda Diák -
olimpia, megyei 1. hely, megyei 2. hely.
Röplabda Diákolimpia, megyei 1. hely,
megyei 2. hely. Atlétika Diák olimpia –
kislabdahajítás, megyei 1. hely, országos
10. hely. Atlétika Diák olimpia – súlylö-
kés, megyei 3. hely.

A Vas Megyei SZC Eötvös Loránd Szak -
gimnáziuma és Szakközépiskolája vég -
zõs tanulói közül Lázár Magdolna 12. A
osztályos szakgimnáziumi tanulót nyer-
te el az „Év diákja” elismerést. 
Magdi vendéglátóipar ágazati képzés-
ben tanult, az idei tanévben érettségi-
zett. Középiskolai tanulmányai alatt fo-
lyamatosan kiegyensúlyozott, jó telje-
sítményt nyújtott, számos egy- és több -
fordulós levelezõversenyen, valamint
egyéb tanulmányi versenyen vett részt.
Szívesen végzett kutatómunkát, bõví -

tette ismereteit különbözõ tantárgyak-
ból – magyar nyelv és irodalomból, né-
met nyelvbõl, szakmai tantárgyakból. 
Segítõkész, megbízható, csendes, diák-
társai számíthatnak rá.
Elért eredményei a 2017/2018. tanév-
ben: 1. Implom József Helyesírási Vers -
eny megyei fordulója – szakgimnáziu-
mi kategória, megyei 9. helyezés. 2. e-
Figyelõ országos 3 fordulós vetélkedõ –
országos 25. helyezés. A 2018/2019.
tanévben: 1. Az V. Országos nyelvhasz-
náló verseny – német nyelv – országos

2. helyezés. 2. "Spiel und Gewinn!" 3
fordulós levelezõ verseny – Junior 2.
kategória országos 2. helyezés. 3) Min -
dent a kutyákról, a HEBE Kft. által meg-
hirdetett levelezõ versenyen országos
6. helyezés. A 2019/2020. tanévben:
1. Eötvös Loránd Jubileumi Emlék ver -
seny – országos 14. helyezett csapat
tag ja. 2. „Es weihnachtet schon” egy-
fordulós levelezõverseny – Teens kate-
góriában országos 2. helyezés
Magdi a következõ tanévben iskolánk-
ban szeretné folytatni tanulmányait –
vendéglátásszervezõ szakmát szeretne
szerezni, valamint német nyelvtudását
szeretné bõvíteni. 

Lázár Magdolna szakgimnáziumi tanulónak
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Hivatalosan is véget ért a megyei elsõ
osztályú labdarúgó-bajnokság. A Celldö -
mölki VSE együttese egy mérkõzéssel
kevesebbet játszott, mint a tabellán
elõtte álló Vép, így a szövetség pontszá-
mítási rendszere alapján városunk csa-
pata végzett az elsõ helyen. Hivatalos
bajnokavatásra nem került sor, ennek
ellenére elmondhatjuk, hogy ezúttal is
sikerült a kitûzött célt maradéktalanul
teljesíteni. A koronavírus-járvány nem
csupán a bajnokság végét jelentette,
komoly megszorításokat is hozott az
élet minden területén. A Kormány vál -
ságkezelõ intézkedései között szerepel-
tek olyanok is, amelyek az önkormány-
zatok bevételeit jelentõsen csökkentet-
ték, nehéz feladatok elé állítva a tele-
pülési vezetõket. Nem volt ez máshogy
Celldömölkön sem, a különbözõ intéz-
mények, egyesületek költségvetése
meg érezte a járvány gazdasági hatása-
it. A városvezetõk felelõs gazdálkodásá-
nak és döntéseinek köszönhetõen azon-
ban ezután is elegendõ összeg jut a
CVSE minden szakosztályának mûköd -
tetésére. A megváltozott körülmények
következtében nehéz helyzetbe került a
labdarúgó-csapat is, hisz a felnõtt keret
gerince távozni készül. A vezetõség te-
hát nincs könnyû helyzetben, de a szak-
emberek gõzerõvel dolgoznak azon,
hogy a következõ szezon rajtjáig egy
újabb bajnokesélyes gárdát állítsanak
össze Celldömölkön.
Hét, eredményekben gazdag év után, jú-
nius elején távozott posztjáról Se bestyén
Attila, a CVSE labdarúgó-szakosztályának
szakmai vezetõje. A játékosként, edz -
õként és vezetõként is számos sikert
elérõ szakemberrel az eltelt idõszakról és
távozása okairól beszélgettünk.
»A celldömölki focirajongóknak nem
kell bemutatni a neved, hisz kis híján 40
éve vagy tevékeny részese városunk
futballjának. Mikor, és hogy kezdõdött
celli pályafutásod?
– 1982-ben kerültem Celldömölkre, a
szombathelyi Sabaria SE-tõl. Pozsonyi
Mihály keresett meg, és hallgattam hí-
vó szavára. Közel 14 évig voltam a
CVMSE, majd a CVSE játékosa. Sikeres
évek voltak ezek, 5 szezont húztunk le
az NB III-ban, igaz itt ritkán számítot-
tunk élcsapatnak, de így is remek mecs-
cseket játszhattunk. Játékosként kétszer
nyertem megyei bajnokságot, illetve ré-
szese lehettem különbözõ kupasikerek-
nek is. 1996-ban már edzõként szolgál-
tam tovább a klubot, ekkor vettem át
az ifjúsági csapat vezetését. Két évig ül-
hettem a gárda kispadján, mindkét
esztendõben az elsõ helyen végeztünk.
Talán ezek a sikerek is közrejátszottak

abban, hogy viszonylag hamar a felnõtt
együttes kispadján találtam magam.
1998 tavaszán vettem át a csapatot,
amivel a 6. helyen végeztünk, majd a
következõ szezont a dobogó 3. fokán
zártuk. Ezután következett az ún. Antók-
éra, ami alatt több alkalommal is lehet-
tem a csapat vezetõedzõje, NB II-ben,
NB III-ban egyaránt. Megtisztelõ volt
Pintér Attila és Fedor Sándor mellett
pályaedzõi teendõket ellátni is, azt gon-
dolom tartalmas edzõi pályafutást
hagy hattam magam mögött.
»Az edzõsködés után sem szakadtál el a
helyi focitól, hisz az egyesület elnöksé-
ge új, felelõsségteljes pozícióban számí-
tott rád. Hogy alakult vezetõi karriered?
– Elsõ lépésként az utánpótlás szakág ve-
zetésére kértek fel, amit örömmel elvál-
laltam, emellett edzõként is tevékeny-
kedtem az U16 és az U19-es együttesek-
nél. Szép idõszak volt, sok tehetséges fi-
atallal dolgozhattam együtt. 2013-ban
neveztek ki a felnõtt csapat szakmai
vezetõi posztjára, ami egy újabb izgal-
mas, ám cseppet sem könnyû feladatnak
ígérkezett. Egy elég nehéz helyzetben
lévõ, rossz állapotú gárdához kerültem,
amolyan tûzoltó szerepkörbe. A szezon
végén jelentõs átalakításba kezdtünk, sok
új játékos érkezett, de sokan távoztak is.
A kispadon is történt változás, Hegyi
László vette át az edzõi posztot. A meg-
újult kerettel egy bronzéremig jutottunk,
majd egy újabb edzõváltás következett,
Koman Vladimir ült le a kispadra. Vele
már a második éven bajnoki címet ünne-
pelhettünk, ezen kívül két ezüstéremmel
gazdagodtunk. Egészségügyi problémák
miatt kényszerû edzõváltás következett,
ám Kovács Balázs is kiváló munkát vég-
zett, 1 arany és 1 ezüst fémjelezte ezt a
korszakot. Az idei bajnokságnak Haraszti
Zsolt irányításával vágott neki az egyesü-
let, ám a koronavírus-járvány miatt ideje-
korán véget ért a pontvadászat. A lezárás
pillanatában ugyan a Vép elõt tünk állt a
tabellán, de õk egy meccsel többet ját-
szottak. A szövetség pontszámítási rend-
szere alapján azonban mi zártuk elsõ he-
lyen ezt a csonka szezont, igaz, hivatalo-
san nem avattak minket bajnokká.
»Mit tekintettél fõ feladatodnak, milyen
hitvallás mentén végezted vezetõi
mun kádat?
– A mai futballban jellemzõ, hogy játé-
kosok jönnek-mennek. Nálunk sem volt
ez másként, de én mindig fontosnak
tartottam, hogy törekedjünk a stabil ke-
ret kialakítására. Úgy gondolom, ez si-
került is, a CVSE minden szezonnak bõ,
20 fõs kerettel tudott nekivágni, és a
csapat gerincét éveken át sikerült
együtt tartani. Az évek során mindig tö-

rekedtünk arra, hogy minél több helyi,
illetve környékbeli fiatal játékos lépjen
pályára Celldömölkön, ez nagyjából az
elmúlt 2-3 éveben sikerült is. Néhány
idõsebb, rutinosabb focista remekül
egészítette ki az együttest, és szép
eredményeket értek el együtt. A játéko-
sokon kívül fontos volt az edzõk szemé-
lye is, mindig olyan trénert kerestem a
csapat élére, aki szakmailag, emberileg
és életvitel szempontjából is kiváló, aki-
re a futballisták fel tudnak nézni.
»A felsorolásból láthatjuk, hogy az eltelt
7 évben igazán sikeres volt a klub, min-
den évben dobogós helyen végzett a
gárda. Gondolhatnánk, hogy egy ilyen
szakosztályt vezetni jó elfoglaltság le-
het. Most mégis úgy döntöttél, hogy
nincs tovább, átadod a stafétát utódod-
nak. Mi volt ennek az oka, hogy jutottál
erre az elhatározásra?
– Több összetevõbõl áll össze ez a törté-
net. 2014-ben átestem egy szívinfarktu-
son, akkor az orvos is azt tanácsolta,
hogy pihenjek, amennyire lehet, kerül-
jem a stresszt. Tudjuk, hogy a foci nem
egy stresszmentes közeg, úgyhogy ak-
kor komolyan elgondolkodtam azon,
hogy felállok. Az eszem ezt súgta, a szí-
vem azonban nem engedett, így ma-
radtam. Ahogy teltek az évek, egyre ko-
molyabb munkát igényelt az, hogy a
megszokott színvonalon mûködhessen
a szakosztály. A város önkormányzatá-
tól a maximális segítséget mindig meg-
kaptuk, de a gazdasági környezet sajnos
nem kegyes senkihez. A tavasszal be-
robbanó világjárvány még komolyabb
áldozatokat követelt mindenkitõl, és ez
alól az önkormányzatok sem voltak ki-
vételek. Szóba került, hogy esetleg
szükség lehet bizonyos mértékû elvoná-
sokra, de konkrét adatok még nem vol-
tak birtokunkban. Ekkor azonban né-
hány játékos félinformációknak bedõl -
ve, elhamarkodott, felelõtlen döntést
hozott, és eligazolt a csapattól. Ez egy
olyan történet volt, amit már nem tud-
tam érzelmek nélkül feldolgozni. Én
mindig nagyon fontosnak tartottam az
egymás iránti tiszteletet, és az õszin -
teséget. Hiszek az adott szó erejében,
ám sajnos az utóbbi idõben néhányan
ezt nem tartották be, azzal kellett
szembesülnöm, hogy a mai fiatalok egy
részének az a fogalom, hogy klubhûség,
klubszeretet, egymás és a vezetõk iránti
tisztelet, valamint a futball iránti alázat
ismeretlen. Az egyesületnél végzett
munkám mellett egy vállalkozást veze-
tek, ami szintén rengeteg energiámat
leköt, így azt szerettem volna, ha kicsit
bõvítve a szakosztály vezetõségét, kissé
tehermentesíthettem volna magam. Ez
az átalakítás sajnos meghiúsult, így
minden szempontot alaposan átgondol-
va, végül a távozás mellett döntöttem.

Vezetõváltás a labdarúgóknál
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»Milyen érzésekkel távozol a szakosz-
tály élérõl?
– Nagyon sok szépet és jót kaptam az
eltelt idõszakban, de hét év hosszú idõ,
így mondhatom, hogy talán kicsit el is
fáradtam. Mindenképpen jó szájízzel
gondolok vissza erre a 7 évre, és termé-
szetesen nem szakadok el teljesen a
celli focitól, hisz a továbbiakban is minél
több mérkõzésre szeretnék kilátogatni,
és ha bármilyen formában tudok segíte-
ni szeretett klubomnak, meg fogom
tenni. Utódomnak eredményes munkát
és kitartást kívánok!
A tapasztalt szakember feladatait egy fi-
atal, lendületes sportember veszi át, a
labdarúgó-szakosztály vezetésében u -
gyan is Lendvai Gábor fog a jövõben se-
gédkezni. Neve nem ismeretlen a celli
sportbarátok elõtt, hisz a CVSE volt a
nevelõegyesülete, felnõttként is focizott
csapatunkban, manapság pedig hivatása
mellett, akadályfutó-versenyek szervezé-
sével és lebonyolításával is foglalkozik. 
»A celldömölki futballkedvelõknek nem
nagyon kell bemutatni téged, hisz több
évig viselted városunk egyesületének
mezét, most mégis arra kérlek, meséld
el, hogyan kerültél a foci világába, mi-
lyen játékos pályafutást tudhatsz ma-
gad mögött.
– Mint sok más fiú, én is a labdarúgással
ismerkedtem meg elsõként a sportok
közül. Az alsósági általános iskolában
Rosta Zsolt tanár úr szerettette meg ve-
lem ezt a sportot, és 14 éves koromig is-
kolai keretek között ûztem. 14 évesen a
Berzsenyi Dániel Gimnáziumba kerül-
tem, ekkor kaptam lehetõséget, hogy a
Szabó Pista bácsi által irányított serdülõ
csapatnál próbajátékon vegyek részt. Így
kerültem a CVSE kötelékébe, ahol végig-
jártam az utánpótlás ranglétrát, a seri
csapatai után felkerültem az ifibe. Ez
pont azokban az években történt, ami-
kor a CVSE felnõtt csapata a fénykorát
élte, az úgynevezett Antók-érában.
Mivel az ifibõl ez idõ tájt nem nagyon
vezetett egyenes út a felnõtt kerethez,
többed magammal Vönöckre igazoltunk
a Kemenesalja csapatához. A Kemenes
után megfordultam még Jánosházán is,
majd Hegyi László edzõsködése idején
hazajöttem Celldömölkre. Két eredmé-
nyes évet húztam itt le, egy elsõ, és egy
második helyet sikerült elérnünk. Ezután
ismét Jánosházára kerültem, majd jött

egy sérülés, ami miatt az aktív játékos
pályafutásomnak búcsút intettem.
»Elég fiatalon szögre kellett akasztanod
a stoplist. Nem gondolkodtál el esetleg
azon, hogy edzõként folytasd?
– Elég elfoglalt embernek mondhatom
magam, a munkahelyem mellett sport-
rendezvények szervezésével is foglalko-
zom. Úgy gondolom, nem igazán fért
volna bele az életembe, hogy akár
utánpótlás, akár felnõtt csapatnál mun-
kát vállaljak. Amit elkezdek, azt csak
maximális erõbedobással tudom végez-
ni, nem éreztem úgy, hogy egy kispad
hiányozna még nekem.
»Mégis visszatértél nevelõ egyesületed-
hez, segíteni a labdarúgó szakosztály
mûködtetését. Hogy jött ez a megbíza-
tás, miként került képbe ez a szerep-
kör?
– Nemrég megkeresett Sebestyén Attila
szakmai vezetõ, hogy lenne-e kedvem
segíteni a munkáját. Õ szerette volna
kicsit átalakítani a szakosztály vezeté-
sét, felépítését, ehhez kérte a segítsé-
gem. Pár nappal késõbb, egy Fehér
László polgármester úrral és Gasztonyi
Csaba CVSE elnökkel folytatott megbe-
szélésen kiderült, már nem csak segíte-
ni kellene a szakmai vezetõ munkáját,
hanem lemondása miatt, átvenni azt.
Mivel mindig is kötõdtem az egyesület-
hez, és megtisztelõnek is éreztem a fel-
kérést, belevágtam ebbe a munkába.
Hivatásomból adódóan jelenleg nem
tölthetem be a szakosztályvezetõi pozí-
ciót, ezért egyelõre, mint a szakosztály
irányítását segítõ személy leszek jelen a
klub mindennapjaiban.
»Mik a legfontosabb, legaktuálisabb fel-
adatok? Milyen célokat tûztök ki a csa-
pat elé?
– A téli átigazolási szezonban három já-
tékos is távozott a csapattól, majd a be-
robbanó járvány miatt félbeszakadt a
bajnokság. A munka a következõ sze-
zonra történõ felkészüléssel folytatódik,
ám a játékoskeretben elõre nem látott,
jelentõs átalakulás következik be. A tá-
vozó játékosok helyére újakat kell iga-
zolni, több szálon folynak az egyezteté-
sek. A legfontosabb feladatunk tehát
most az, hogy a rajtig a csapat gerincét
újraépítsük, és egy ütõképes, a celli ha-
gyományoknak megfelelõ, az élme -
zõny höz tartozó csapatot építsünk.
Nyilván ebben a helyzetben irreális cé-

lokat nem tûzhetünk ki a játékosok elé,
de a korábbi évek eredményei után
szégyent sem vallhatunk. Fontosnak
tartom, hogy olyan csapatot építsünk,
ahol edzõk és játékosok egyaránt jól ér-
zik magukat, és ahogy az elõzõ vezetés
is törekedett arra, hogy minél több he-
lyi, vagy környékbeli fiatal játsszon a
csapatban, én is igyekszem ezt az elvet
követni.
»A szakosztályhoz természetesen nem
csak a felnõtt keret tartozik, több kor-
osztályos csapat is gazdagítja a CVSE-t.
Mi a helyzet az utánpótlás bázissal?
– Ezen a téren is nagyon sok tennivaló
akad. Az utánpótlás helyzete enyhén
fogalmazva sem nevezhetõ ideálisnak.
A távozási hullám ide is begyûrûzött,
két csapat élérõl is távozott az edzõ, az
õ pótlásuk is egy fontos feladat lesz. A
fiataloknak több lehetõséget kell adni
arra, hogy versenykörülmények között
bizonyíthassanak, hisz régebben több
torna, kupa is megrendezésre került,
nem csupán a bajnoki meccseken lép-
hettek pályára. Ezen felül is sok min-
dent meg kell még oldanunk, ehhez
persze idõre, türelemre, pénzre és ter-
mészetesen szakemberekre is szükség
van. Tisztában kell lennie mindenkinek
azzal, hogy minden felnõtt csapat jö -
võje azon múlik, hogy milyen az után-
pótlásképzése. 
»Milyen szemléletet szeretnél megho-
nosítani a szakosztálynál? Milyen veze -
tõnek tartod magad?
– Elég határozott személyiségnek tar-
tom magam, olyan embernek, aki min-
dig kitart az elvei mellett. Ettõl függet-
lenül meghallgatom mások, a tapasztal-
tabbak véleményét is, és amirõl úgy
gondolom, hogy mûködõképes, azt al-
kalmazom is. Nem kívánok 180 fokos
fordulatot végrehajtatni senkivel sem,
de sok dologban kell majd változtatni,
mint például szemléletmódban, moti-
váltságban. Tõlem senki ne várja, hogy
azt fogom mondani, amit hallani szeret-
ne, mindig õszintén, tiszta lapokkal fo-
gok játszani, még akkor is, ha ez néha
fájni fog. Egy összetartó, jó hangulatú,
eredményes közösséget szeretnék épí-
teni, olyat, amelyik méltó lesz a megye
egyik legimpozánsabb sportkomplexu-
mához. Ehhez kérek mindenkitõl kellõ
támogatást és türelmet.

»CSUKA LÁSZLÓ
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