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TISZTELGŐ LÁTOGATÁS CELLDÖMÖLKÖN
Celldömölk városával való kapcsolatom több évtizedre 

nyúlik vissza. Első ízben 1971-ben kaptam meghívást a 
városba egy tudományos ülésszakra, amelyet Dala József 
celldömölki helytörténész kezdeményezett és szervezett 
EÖTVÖS Loránd tiszteletére. A tudományos ülésszakon 
elhangzott előadások EÖTVÖS Loránd munkásságával fog
lalkoztak és nyomtatásban is megjelentek néhány folyóirat
ban és egy külön kiadású füzetben is. (Fizikai Szemle 
XXII. évf. 2. szám, 1972; Vasi Szemle XXVI. évf. 1. szám, 
1972). A celldömölki rendezvénynek az adott aktualitást, 
hogy EÖTVÖS Loránd 1891-ben a Celldömölk melletti Ság 
hegyen végezte első sikeres kísérleteit az Eötvös-ingával. 
Az emlékülés keretében Dala József és munkatársai em
lékoszlopot avattak a Ság hegy aljában és ezzel méltó mó
don megjelölték az utókornak is a nyolcvan évvel azelőtt 
végzett nevezetes mérés színhelyét.

A Magyar Geofizikusok Egyesületében működő Szenio
rok Bizottságának elnökeként 1995-ben tanulmányi kirán
dulást vezettem a Ság hegyre, mert úgy gondoltam, hogy 
minden magyar geofizikusnak legalább egyszer el kell 
zarándokolnia ide, hogy lerója tiszteletét EÖTVÖS Loránd 
lángelméje előtt. A tanulmányi kiránduláshoz helyi vezető
nek a régi ismeretség alapján Dala Józsefet kértem fel, 
mint a Ság hegy egyik legjobb ismerőjét. (Magyar Geofizi
ka 36. évf. 3. szám, 1995).

A tanulmányi kirándulás előkészítésében Stomfai Ró
bert kollégám volt segítségemre, aki maga is régen jól 
ismerte a Ság hegyet. A tanulmányi kirándulás kapcsán 
tudtuk meg, hogy az Eötvös-emlékoszlop avatása utáni 
évben az egyik celldömölki iskola felvette EÖTVÖS Loránd 
nevét és Rozmán László igazgatóval az élén ez az iskola 
lelkesen ápolja az Eötvös-hagyományokat. Minden évben 
megyei fizikai tanulmányi versenyt rendeznek Celldömöl- 
kön a Vas megyei iskolák végzős növendékei részére és a 
rendezvényt az Eötvös-emlékhelyek megkoszorúzásával 
teszik ünnepélyesebbé.

Az 1995-ös tanulmányi kirándulás során ismertük meg 
az Eötvös Loránd nevét viselő iskola vezetőjét és tanárait. 
Azóta évente meghívást kapunk a tanulmányi versennyel 
kapcsolatos ünnepségre, amelyre a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének elnökét is minden alkalommal tisztelettel 
meghívják. Az idei ünnepi rendezvényen a Magyar Geofi
zikusok Egyesületét Aczél Etelka, Stomfai Róbert és 
Szarka László képviselte.

Az Eötvös Loránd megyei fizikai tanulmányi versenyt 
1991-ben Hegyi Dániel és Kovács Károly tanárok kez
deményezték. Az idei, tizedik alkalommal rendezett tanul
mányi versenyt 2000. május 29-én tartották a celldömölki 
Eötvös Loránd Általános Iskolában. A zsűri elnöki teendői
re Hegyi Dánielt, az iskola nyugalmazott tanárát kérték fel, 
a zsűri tagja pedig HÉDI Zoltánné fizika szaktanácsadó

(Sárvár, Sylvester János Általános Iskola) és Viola István, 
a celldömölki Eötvös Loránd Általános Iskola tanára volt. 
A verseny feladatait dr. Kovács Jánosné, a szombathelyi 
Bercsényi Miklós Általános Iskola tanára állította össze. 
Amíg a diákok a feladatokon dolgoztak, megtekintettük 
PlÓSZ Katalin tanárnő (Patrona Hungáriáé Római Katoli
kus Leánygimnázium, Budapest) kiállítási anyagát (Magyar 
Geofizika 40. évf. 4. szám, 1999) és meghallgattuk érdekes 
előadását EÖTVÖS Loránd és EÖTVÖS József levelezésével 
kapcsolatos legújabb kutatásairól.

Az idei tanulmányi verseny is sikerrel zárult. A VIII. 
osztályosok közül első díjat nyert Horváth Milán, a cell
dömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium diákja (tanára: 
Karádiné Púp Ilona), második díjat kapott Boda Attila, a 
sárvári Gárdonyi Általános Iskola tanulója (tanára: 
Kovács Károly), valamint Török Ibolya, a hegyfalui 
Általános Iskola növendéke (tanára: SÁTORY Károly). A 
VII. osztályosok közül a répcelaki Móra Ferenc Általános 
Iskola tanulói nyerték el mind a három díjat. Első lett 
Ficker Balázs (tanára: Szalay Gertrúd), a második helye
zett Pethő András lett (tanára: Nyeső László), a harmadik 
díjat pedig Ádám András kapta (tanára: Szalay Gertrúd).

Az eredményhirdetést az Eötvös Loránd Általános Is
kola vezetői ebben az évben is bensőséges hangulatú ün
nepség keretébe foglalták. Rozmán László igazgató ünnepi 
beszéde után CSEKE Nóra Kazinczy-díjas VIII. osztályos 
tanuló is szép szavakkal emlékezett meg Eötvös Loránd- 
ról.

A tanulmányi verseny győzteseinek Aczél Etelka és 
Stomfai Róbert átadta a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet ajándékait. A Magyar Geofizikusok 
Egyesületének elnöke, Szűcs István hivatalos elfoglaltsága 
miatt nem tudott megjelenni, nevében Szarka László, a 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetének osztály- 
vezetője helyezte el a Magyar Geofizikusok Egyesületének 
koszorúját az iskola dísztermét ékesítő, EÖTVÖS Lorándot 
ábrázoló plakett előtt.

Az ünnepségen örömmel üdvözölhettük Dala József 
helytörténészt, régi barátunkat is, az Alapítvány a Ság 
hegyért elnökét.

Az idei, jubileumi rendezvényt a város vezetői is meg
tisztelték látogatásukkal. Megjelent MAKKOS István, Cell
dömölk város polgármestere, dr. Baranyai Attiláné, a 
város önkormányzatának jegyzője és MOLNÁR Gábor, a 
celldömölki önkormányzat művelődési szakreferense.

Minden magyar geofizikust örömmel tölthet el az a tu
dat, hogy Celldömölkön egyre többen ismerik EÖTVÖS 
Loránd nevét és munkásságát, és méltó módon tisztelegnek 
a legnagyobb magyar geofizikus előtt.

Aczél Etelka
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