
AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELŐFIZETŐKNEK HAVONTA 170 FORINT

C E L L D Ö M Ö L K   V Á R O S   Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K   L A P J A

XXVII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM (634) 2015. október 22.

"...ég a város, és folyik 
a harc tovább..."



Celldömölkön  
az Átrium Társasházban 
(Vasvári  Pál utcában) 
36 nm-es üzlethelyiség 

kiadó vagy eladó.
Érd.: 

06 20/912-0796

SZIVATTYÚT, 
LOCSOLÁSTECHNIKÁT

FA-GYULÁTÓL!
Búvárszivattyúk,  
kerti szivattyúk,

mélykúti szivattyúk,  
szennyvíz szivattyúk.

Tucatnyi típus raktáron!
Bitumenes hullámlemez, 

bitumenzsindely több színben
 és típusban kapható

Hódfarkú barna zsindely: 
1590 Ft/m2-től

Fa-Gyula Barkács 
Faáru Bolt
Celldömölk Sági u. 47., Tel.: 95/423-177



Új Kemenesalja »   2015. 10. 22. » A K T u Á L I S

3

„Ha itt az ünnep emlékezni kell.
Hogy ami elmúlt, valljon a jelenre.
A lélek emlékekkel méri fel 
A végtelen felől a végtelenbe
Kanyargó út megállóit, s merengve
Kutatja, hol van csillagfényű jel,
Mely eddig hozván tovább is vezetne
S a kétségekre reményekkel felel.”
– vallja Hegedüs Géza Ünnepi versek 
című költeményében. Emlékezzünk hát 
59 évvel ezelőtti dolgainkra! Keressük 
meg a csillagfényű jelet, mely üzen a 
ma emberének.  A történelemformáló 
fiatalok 1956-ban 17–25 évesek voltak, 
ma már idős emberek, akkor még fiatal 
tűz égett szívükben, ma már megbékél-
tek a múlttal.
Minden nemzet szabadságra vágyik, él-
jen bárhol is a földön. Az 1950-es évek 
első felében az erőszak, a félelem vált 
úrrá, s egy történelmi másodperc – né-
hány nap – alatt szétvetette az összeom-
lásra érett sztálini rákosista diktatúrát. A 
világ elámult e nagy tetten. Egy szabad-
ságvágytól fűtött ország lépett fel elnyo-
mói ellen, kinyilvánította az elnyomott 
az emberi méltóságát. Az akkor még 
szuperhatalomnak számító Szovjetunió-
val szemben vállvetve küzdöttek, hogy 
végre kivívják a függetlenségüket, szebb 
és szabadabb jövőt építhessenek. Egyet-
len egybehangzó „NEM” elég erőt adott 
a népnek a felkelésre. 
1956-ban még kisgyermek voltam. Nem 
tudhattam, mit jelent a forradalom, 
előtte a kérlelhetetlen beszolgáltatás, 
mit jelent a padlássöprés, kitelepítés a 
Hortobágyra, kilakoltatás, az embertelen 
Kistarcsa, Recsk.
Még talán azt sem érzékeltem, hogy 
október 23-ához közeledve feszültebbé 
váltak az emberek. Csak évekkel később 
hallottam, hogy szüleim egymással sut-
togva beszélnek a forradalomról, mely-
ről az iskolában beszélni sem szabadott, 
majd később a történelemkönyvek el-
lenforradalomnak írták az 56-os esemé-
nyeket. 
Hogy mi történt valójában, jóval később, 
a rendszerváltás után tudhattam meg. 
1956. október 23-án a pártvezetés előbb 
betiltotta, majd engedélyezte a lengyel 
eseményekkel szimpatizáló tüntetést, a 
diákok felvonulása néhány óra alatt ki-
terjedt a fővárosra. A menet több hely-
színről egy helyre, Bem József szobrához 
igyekezett. A hangulat bizakodó volt. 
Este 9-kor Nagy Imre a Parlament erké-
lyéről beszédet intézett a tömeghez. A 
nemzeti színű zászlókból kivágták a gyű-
lölt Rákosi-címert, a lyukas zászló vált 

a forradalom jelképévé, ledöntötték a 
Sztálin-szobrot…
Hamarosan eldördültek az első sortüzek, 
és fegyveres harcok folytak a főváros 
több csomópontján. Főleg diákokból és 
fiatal munkásokból alakultak fegyveres 
csoportok, hozzájuk csatlakoztak ka-
tonák, majd a börtönből kiszabadított 
foglyok is. A leghevesebb harcok Erzsé-
betvárosban, Józsefvárosban és a Corvin 
közben folytak a forradalmárok és a régi 
rend hívei között. Október 28-án fordulat 
következett be, az eseményeket Nagy 
Imre „nemzeti forradalomnak” nyilvá-
nította. Kérte, hogy a szovjet csapatokat 
azonnal vonják ki az országból. Feloszlat-
ta az ÁVH-t, újra a Kossuth-címert tette 
hivatalossá.   

Celldömölkre, az őszi napsütésben fürdő 
kis településünkre, a szolgálatból haza-
térő vasutasok hozták a hírt a forrada-
lomról. A hír az ifjúságot mozgósította 
először. Október 26-án, a kora délutáni 
órákban tartotta tüntető felvonulását. 
„Néma, rendezett, ünnepélyes komoly-
ságú, a forradalommal egyetértésü-
ket kifejező felvonulás volt” – írta egy 
szemtanú. A diákifjúság felvonulása 
után délután 3 órakor kezdődött a vas-
utasság által szervezett másik tüntetés. 
A szovjet emlékmű felé haladtak. A 
tömegben felizzottak a szenvedélyek, 
majd elhatározás született: „döntsük 
le a szobrot, mely a szovjet dicsőséget 
hirdeti”. Az elhatározást tett követte. A 
bukott rezsim jelképeit és más feliratos 
tábláit, a vörös csillagot is leverték. Az 
emberek nem akartak hősök lenni, csak 
tették azt, amit a szívük diktált. Ezáltal 
lettek egyszerű, hétköznapi emberekből 
hősök, egy csapásra tettre kész hazafiak, 
akik saját jövőjük fontossága fölé emel-
ték a haza jövőjét.
Aztán egy újabb hírt hoztak a vasutasok: 
éhezik a forradalmi főváros. A környék-
beli gazdák összefogva burgonyaszál-
lítmányt indítottak Budapestre. Hősök 
voltak ők is, hiszen nem tudhatták, mi-

lyen veszély leselkedik útközben rájuk. 
Tették a dolgukat, tették, amit a szívük 
diktált. Tüntetések, felvonulások az or-
szágban több helyen is történtek. Mo-
sonmagyaróvár népe a határőr laktanya 
elé vonult jókedvűen, énekelve, zász-
lókat lobogtatva. A gyűlölt jelképeket 
akarták leszedetni. Nem sejtették, hogy 
a zöld ÁVO-sok laktanyája előtt már föld-
beásott géppuskafészkek leselkednek 
rájuk, tűzparancsra várva. Majd a fegy-
vertelen tömegre előzetes figyelmezte-
tés nélkül gyilkos sortűz dördült. Nem 
volt irgalom a menekülőkkel szemben 
sem. Itt halt meg Celldömölk egyetlen 
56-os mártírja is. A vérengzés után száz-
nál is több halott maradt a földön…
1956. november 4-én szovjet tankok 
özönlötték el Magyarországot, megkez-
dődött a büntetés, terror. „Bújt az ül-
dözött, s kard nyúlt barlangjában” – a 
fiataloknak menekülniük kellett saját 
hazájukból, hogy életüket mentsék.1957 
áprilisáig 200 ezer fő disszidált, többnyi-
re nyugati határon át Amerika felé. Akik 
maradtak, szenvedték hozzátartozóik 
miatt is a mindennapos zaklatásokat. 
Nagy Imrét és társait 1958. június 15-én 
halálra ítélték. Halálra ítéltek még kb. 
300 embert, közöttük egy fiatal fiút is, 
Mansfeld Pétert, aki a Széna téri harcosok 
előtt letett esküjét betartva a forradalom 
után is szervezkedett. Jellemző a rend-
szer kegyetlen embertelenségére, a bírái 
nem tudták elviselni, hogy a fiú még a 
reménytelenségben is szembe mert ve-
lük szállni. Ezért javíthatatlan, átnevel-
hetetlen ellenforradalmárnak tartották. 
Az ítélet végrehajtásával vártak, míg be 
nem töltötte a 18. életévét. Ezután még 
hány embert nyomorítottak meg, félem-
lítettek meg? Erre nincs pontos adat. A 
mai napon rájuk és sok-sok – számunkra 
ismeretlen – hős előtt hajtunk fejet, akik 
a szabadságért küzdöttek.
„…Szabadnak születni ajándék, de sza-
badon élni, és mások szabadságát tisz-
teletben tartani közös felelősség, közös 
kötelesség” – mondta Göncz Árpád egy-
kori elítélt, korábbi köztársasági elnö-
künk. 
A „közös felelősség, közös kötelesség” 
– figyelmeztet a nemzeti egységre. To-
vábbi feladatainkhoz az 1956 és forra-
dalmárai példájából merítsünk erőt, és 
tegyünk valamennyien a haza jobbítá-
sáért. 

József Attila: A Dunánál című versével: 
„A harcot, amelyet őseink vívtak,
Békévé oldja az emlékezés
S rendezni végre közös dolgainkat,
Ez a mi munkánk: és nem is kevés.” 
 »lendvay istvánné

1956 emlékére
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2015. szeptember 29-én döntött úgy 
Celldömölk Város Képviselő-testülete, 
hogy megszünteti a város közigazga-
tási területén található 13 szelektív 
hulladékgyűjtő szigetet. A döntés oka, 
hogy a lakosság nem tudott megfele-
lően élni ezzel a lehetőséggel. 

Celldömölkön 2003 óta működik a szi-
getes szelektív gyűjtés. 2005-ben ezzel 
párhuzamosan beindult a házhoz menő 
sárga kukás szelektív gyűjtés is. 2008-
ban a ZALAISPA projekt keretében a 
zöld szigetek száma 13-ra emelkedett. 
A Celli HUKE 2013-ban valamennyi tár-
sasházhoz kihelyezett sárga tájékoztató 
matricával ellátott szelektív gyűjtőkon-
ténereket, ezáltal a házhoz menő gyűj-
tés az egész városban – a társasházakat 
is beleértve – megvalósult. A tapaszta-

lat azt mutatja, hogy a lakosság a há-
zakhoz kihelyezett szelektív gyűjtőket 
szívesen használja, a konténerekben 
gyűjtött hasznosítható anyagok meny-
nyisége és minősége is évről évre nő. 
A szelektív szigetek funkciója – a pa-
pír, műanyag, fém csomagolások te-
kintetében – megszűnt. A szigeteket 
– különösen a kevésbé frekventált he-

lyeken – nem rendeltetésszerűen, és 
legtöbbször nem a lakosság használja. 
Gyakran látni, hogy vállalkozási ere-
detű hulladékokkal töltik meg a zöld 
szigetek konténereit. Mivel a ZALAISPA 
projekt fenntartási ideje lejárt, Celldö-
mölk Város Képviselő-testülete úgy ha-
tározott, hogy megszünteti a szelektív 
hulladékgyűjtő szigeteket. A szelektív 
hulladékgyűjtés 2015. november 1-je 
után kizárólag a házhoz menő gyűjtés 
illetve a hulladékudvaros gyűjtés kere-
tein belül fog történni. Az üveg frakció 
esetében nincs lehetőség házhoz menő 
módon gyűjteni a hulladékot. Az üveg 
gyűjtésére a frekventáltabb helyekre, 
azaz a társasházakhoz, kereskedelmi 
egységek mellé kerülnek kihelyezésre 
konténerek. Erről a lakosság a későbbi-
ekben tájékoztatást fog kapni. »la

Az aradi honvédtisztek vértanúságá-
nak 166. évfordulójára emlékezett 
idén a város. A megemlékezésre és 
az ünnepélyes koszorúzásra ezúttal a 
48-as hősök sírjainál, a katolikus te-
metőben került sor. 

Október 6-án az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc vértanúinak 
tiszteletére tartott megemlékezést 
Celldömölk Város Önkormányzata és 
a Kemenesaljai Művelődési Központ 
és Könyvtár a katolikus temetőben, a 
48-as hősök sírjainál. A szabadságharc 
leverését követő megtorlás áldozatai 
előtt Hajba Beatrix, a Soltis Színház 
színésze verssel tisztelgett, majd Fe-
hér László polgármester mondott ün-

nepélyes beszédet: „Ma emlékezünk 
azokra az emberekre, akik szabadon 
akartak élni, nem tűrték az önkényt, 
a hatalom visszaéléseit, az elnyomást. 
Emlékezünk mindazokra, akik olyan or-
szágban akartak élni, ahol a többség 
nem tiporja el a kisebbségeket, ahol 
mindenki egyformán fontos a közösség 
számára” – hangzott el a polgármester 
szónoklatában. A megemlékezők fel-
idézték a 1848–49-es szabadságharc 
és forradalom történelmi eseményeit 
a március 15-i vértelen forradalomtól 
az áprilisi törvények lerakásán és az 
ország függetlenségének kikiáltásán 
át a világosi fegyverletételig, valamint 
a szabadságharc tizenhárom vezetőjé-
nek kivégzéséig. A megemlékezésen 

megjelent egyesületek és szervezetek 
koszorúkkal tisztelegtek az aradi vérta-
núk mártíromsága előtt. »nn

Döntött a testület: megszünteti a hulladékgyűjtő szigeteket

A 2007–2013-as európai uniós fej-
lesztési ciklusban megítélt, de el 
nem osztott forrásokból illetve 
pénzmaradványokból kormányzati 
döntés értelmében főként korábban 
beadott pályázatok állami és önkor-
mányzati intézmények energetikai 
korszerűsítésére használják fel. A 
ciklus befejezési határideje: 2015. 
december 31. 

Korábban ebből a forrásból részesültek 
már önkormányzati illetve állami intéz-
mények Celldömölkön is, most a Nép-
jóléti Szolgálat három épületrészének 

energetikai megújítására vonatkozóan 
írt alá szerződést 2015. október 15-
én Fehér László polgármester és Varró 
Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um Környezeti és Energiatakarékosság 
Programokért Felelős Helyettes Állam-
titkárság főosztályvezetője.
– A közel 150 millió forintból az Idő-
sek Otthona, a Gondozóház, továbbá 
az Idősek Klubja nyílászáró-cseréjét, 
homlokzati szigetelését, valamint tető- 
padlás-, és pincefödém szigetelését 
fogják elvégezni rövid időn belül. Ko-
moly feladatot ró a városvezetésre, az 
önkormányzati hivatal műszaki irodá-

jára és a Népjóléti Szolgálatra is, hogy 
viszonylag rövid idő áll rendelkezésre a 
fejlesztés megvalósításához – mondta 
Fehér László –, hiszen az intézmény-
ben időseket gondoznak, folyamatos 
elhelyezésükről nagy körültekintéssel 
kell gondoskodni. A városvezetésnek 
további tervei is vannak az épületei 
energetikai fejlesztésére, a Városháza 
épületén illetve más önkormányzati 
intézményekben is szeretnének ener-
getikai korszerűsítést végrehajtani, 
hogy az áramfogyasztás hatékonyabb 
legyen.
 »losoncz andrea

Energia-megtakarítás a Népjóléti Szolgálatnál is

Az aradi vértanúkra emlékeztek
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Hamarosan új csarnokkal bővül a CVSE 
sporttelepe. Az épületfejlesztésről és 
további pályázatokról sajtótájékoz-
tató keretében számolt be dr. Nátrán 
Roland, a Magyar Asztalitenisz Szövet-
ség elnöke, Fehér László polgármester 
és Dummel Ottó műszaki irodavezető. 

Nagyszabású beruházás előkészületeire 
került sor nemrégiben a CVSE sporttele-
pén. Már korábban pályázott az egyesület 
a futballpálya tribünjének lefedetésére, 
valamint az öltözők felújítására, az október 
13-i sajtótájékoztatón azonban kiderült, 
nem csak ezek a fejlesztések valósulnak 
meg a sportpályán, a Magyar Asztalitenisz 
Szövetségnek köszönhetően egy asztali-
tenisz-csarnokkal is bővül a komplexum. 
„Tulajdonképpen egy multifunkcionális 
beruházást mutathattunk ma be, hiszen 
az asztalitenisz mellett a futball céljait is 
szolgálja a közös komplexumfejlesztés” 
– mondta el dr. Nátrán Roland, a Magyar 
Asztalitenisz Szövetség elnöke. „Az asz-
talitenisz szempontjából viszont most an-
nak a csarnoknak van jelentősége, amely 
állandó asztalokat és edzésteret biztosít. 
A szövetség 2020-ig tartó infrastruktú-
rafejlesztési programjába fogadta be ezt 
a fejlesztést, ráadásul komoly összeggel. 
A jelenlegi álláspont szerint a szövetség 
kétszer 50 millió forinttal támogatja a be-
ruházást, melyből az idei évre vonatkozó 
50 millió forintot már meg is szavazta az 
elnökség.” Dr. Nátrán Roland hozzátette, 
Celldömölk Magyarország bajnok asztali-
tenisz-csapatának az otthona, a szövetség 
célja pedig, hogy a klub az utánpótlás ne-
velésben ugyanilyen színvonalas eredmé-
nyeket tudjon felmutatni. A két szövetség 
közös beruházásának köszönhetően ha-
marosan elindulhatnak az új multifunkci-
onális csarnok építésének előkészületei. 
„Jelen állás szerint egy közös beruházás 
megvalósulására van kilátás a Kolozsvári 
utcában: az egyik szál a Magyar Asztalite-
nisz Szövetséget, a másik pedig a Magyar 
Labdarúgó Szövetséget jelöli” – tájékoz-
tatott Dummel Ottó műszaki irodavezető. 
„Az asztalitenisz szövetség és a CVSE kö-
zött létrejött egy támogatási megállapo-

dás az új csarnok megépítését illetően. 
A labdarúgó szövetség TAO pályázatához 
pedig az egyesület három éven keresztül 
nyújtana be pályázatot a meglévő létesít-
mény felújítására, illetve az asztalitenisz 
szakosztállyal közös öltözőépületnek a lét-
rehozásához. A pályázat első üteme, ami 
a tribün lefedésére vonatkozik, már márci-
usban meg is kapta a pozitív elbírálást, ha-
bár végrehajtásra még nem került, hiszen 
vártuk, hogy összeérjenek ezek a bizonyos 
szálak, és így egy komplexebb beruhá-
zás valósulhasson meg.” Az egyesületnek 
mindemellett már van egy benyújtott pá-
lyázata a következő ütemre, amely egy 
új öltözőblokk megépítésére vonatkozik, 
melyhez a Magyar Labdarúgó Szövetség 
nyújtana majd támogatást. A kétszintes 
blokk alsó szintjén négy új öltözőhelyiség 
kerülne kialakításra vizesblokkal és szer-
tárhelyiséggel a labdarúgó szakosztály 
számára, a felső szinten pedig két öltöző 
kerülne kialakításra - szintén vizesblok-
kal és szertárhelyiséggel – az asztalite-
nisz-szakosztály számára. A terv harmadik 
üteme a régi öltözők szintjének, valamint 
a pálya menti lelátónak a további fejlesz-
tésére, felújítására vonatkozik. „A város 
három TAO-s pályázatot adott be két évvel 
ezelőtt, amiből tulajdonképpen másfél si-
keresen is zajlik” – számolt be a pályázati 
tervekről Fehér László polgármester. „Be-
adtunk egy tervet egy kézilabdacsarnokra 
a Vulkán fürdővel szemben, ez akkor nem 
nyert, most újra beadtuk, jelenleg hiány-
pótláson van. Szintén benyújtottunk egy 
pályázatot egy multifunkcionális létesít-

ményként szolgáló kosárlabdacsarnokra, 
melynek építése a Városi Általános Iskola 
mellett jelenleg is zajlik. Illetve beadtunk 
még egy tervezetet a CVSE sportlétesítmé-
nyének fejlesztésére a labdarúgó szakosz-
tályhoz kapcsolódóan, mely úgy látszik, 
ha nem is egy ütemben, de szakaszosan 
meg fog valósulni.” Dr. Nátrán Roland a 
sajtótájékoztató végén megjegyezte, az 
asztalitenisz szövetség az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumával karöltve indított idén 
egy programot, amelyben összesen 140-
150 iskola vesz részt. A program lényege, 
hogy ezen iskolák összesen másfél millió 
forint értékű sporteszköz beszerzésére vo-
natkozó támogatást kapnak: asztalokat, 
ütőket, labdákat, softot, adogatógépet. 
Az országos program minden megyét 
érint, a celldömölki járásban két iskolát 
is. Célja, hogy már a kisiskolások kezébe 
ütő kerüljön, akik így később az ezen vá-
rosokban működő klubok, szakosztályok 
utánpótlását képezhetik. A sportösszefüg-
géseken túl a pilot-projektek azt mutatják, 
hogy azok a gyerekek, akik már kisisko-
lás korukban ütőt fognak a kezükben és 
rendszeresen pingpongoznak, olyan mik-
romotoros képességekre tesznek szert, 
mely a tanulmányaikban is segíti őket: 
szebb az írásképük, gyorsabban alakul ki 
az olvasási készségük. Amint az köztudott, 
a sporttevékenységek nevelési funkciójá-
nak fontos szerepe van a gyermekek testi 
és szellemi fejlődésében is. A városban 
megépülő új létesítmény ennek értel-
mében nem csak a két sportág érdekeit 
szolgálja, de a városban élő, tanuló gyer-
mekek számára is lehetőséget biztosít a 
mozgáshoz, az egészségneveléshez, fizi-
kai és mentális fejlődésükhöz. »nn

Új csarnokkal bővül a CVSE sportkomplexuma

2015. október 14-én Fehér László pol-
gármester és Farkas Gábor jegyző a 
Celldömölki Önkormányzat nevében 
egy 150000 forintot érő laptopot adott 
át a Celldömölki Berzsenyi Dániel Gim-
názium diákönkormányzatának. A diák-

önkormányzat nevében Tóth Regina és 
Dummel Damján fogalmazta meg a 
kérést, amely az iskolarádió működ-
tetéséhez szükséges. Az intézmény 
ugyanis nem rendelkezik önálló költ-
ségvetéssel, a KLIK viszont eszközfej-

lesztésre nem biztosít forrást. A tanulók 
kérése meghallgatásra talált az önkor-
mányzatnál. Fehér László polgármester 
elmondta, szívesen tettek eleget a ta-
nulók kérésének annál is inkább, mert 
az ide járó gyerekek a jövő nemzedéke, 
és fontos, hogy minél tovább helyben 
tanuljanak, kötődésük városuk iránt 
ugyanis ezáltal alakul ki. »la

Laptopot kaptak a város önkormányzatától



6

Új Kemenesalja »   2015. 10. 22.  T u R I Z M u S «

Nemeskocs. Celldömölkhöz közeli, 
nem főúton található tiszta, benzin-
gőzmentes falu. Madárcsicsergés, 
széles horizont jellemzi. A falu elején 
található az a fehérre festett, leven-
dulakerttel övezett ház, amelynek a 
neve is hirdeti: Levendula Vendég-
ház, amely már induláskor megkap-
ta a négy napraforgót. A berendezés 
rusztikus, a falusi életmódot tükrözi. 
A tulajdonossal, Budai Bernadettel 
beszélgettem. 

»Honnan jött az ötlet, hogy korábbi cell-
dömölki lakosként a közeli faluban mű-
ködtessetek vendégházat?
– Már gyermekkorom óta vonzódom a 
levendulához. Ennek a növénynek ismert 
számos jótékony hatása, de leginkább 
nyugtató gyógynövényként használjuk. 
És mivel a falu, benne a porta alkalmas a 
nyugalmas kikapcsolódásra, ezért össze-
kapcsoltuk a két fogalmat. 

»Vendéglátós család sarja vagy…
– Igen, cukrász családba születtem, ezért 
a „véremben van” a vendéglátás. Két 
évvel ezelőtt határoztuk el, hogy sze-
retnénk falusi turizmussal foglalkozni, 
pályázat segítségével indultunk el. Úgy 
gondoltam, mivel Nemeskocs nem esik 
messze Celldömölktől, amely a turiz-
musfejlesztést célozta meg, és úgy tű-
nik, az idegenforgalom fellendülőben 
van, itt megvalósíthatjuk álmainkat. 
Mivel mindössze 6 km-re vagyunk Cell-
dömölktől, valószínű, hogy ez a kis ven-
dégház hosszabb távon üzemeltethető 
lesz. Szeretném megköszönni minden-
kinek, aki részt vett ebben a munká-
ban, hogy el tudjunk indulni, sikerre 
tudjuk vinni. Fontos számomra, hogy 
ezt a szunnyadó falut egy kissé felráz-
zuk a turizmus segítségével. Sok hálá-
val tartozom a polgármesternek, László 
Ervinnek, továbbá Marsainé Nováki Éva 
alpolgármester-asszonynak, hiszen ez a 
ház önkormányzati ingatlan volt. Annak 
idején, amikor körülnéztünk Celldömölk 
környékén, egyik falu sem tetszett any-
nyira, mint Nemeskocs. Itt sok minden-

kit ismertem, maga a környék, az, hogy 
nem főúton található, mind, mind a dön-
tésünk mellett szólt. Nagyobb ingatlant 
kerestünk, erre ki volt írva, hogy eladó. 
Megtudtuk, hogy önkormányzati tulaj-
donban van, ezért a polgármester urat 
kerestük meg, ő megmutatta a házat, mi 
pedig első látásra beleszerettünk. 
»Azután megjelent egy pályázat, amely-
ben falusi turizmusra lehetett pályázni…
– Szerencsénk volt: a Darányi Ignác Terv 
pályázat épp akkor jött ki, amikor szük-
ségünk volt rá, így belevágtunk, és sike-
rült megvalósítani. 
»Mekkora vendégházat üzemeltettek?
– A vendégház hat fő befogadására al-
kalmas: két szoba van, mindkét szobá-
hoz tartozik egy-egy fürdőszoba, egy 
közös kis étkező, konyha, van egy nagy 
terasz, de az udvaron kinti főzésre, sütö-
getésre alkalmas pagodát is ki tudtunk 
alakítani. A falu békés és nyugodt, aki 
idejön, nyugalomban tudja eltölteni az 
idejét. Legutóbb vadász vendégeket fo-
gadtunk, nyáron táborozó diákok voltak 
a vendégeink – ezúton szeretném meg-
köszönni Pálné Horváth Máriának és Illés 
Erikának, hogy a nyáron már vendége-
ket fogadhattunk, hiszen ők ajánlották a 
szálláshelyünket. Visszajáró vendégeink 
is vannak, akik a nyugalom miatt járnak 
vissza és jól érzik itt magukat. A környé-
ken kirándulni is lehet: itt van a közelben 
a Vulkán fürdő, a Kemenes Vulkánpark, a 
borutak a Ság hegyen, a Somló hegyen, 
a vendégek bortúrákat tehetnek. De a 
Marcal folyó partján húzódik a Natura 
2000 madárvilág területe, és helybeli 
látványosságnak számítanak a régi ma-
lom maradványai, hogy csak a legköze-
lebbieket említsem. 

»A levendulaültetvényetek is megvaló-
sulóban van…
– Az a tervünk, hogy – miután kialakul a 
levendulaültetvény, egy levendulafesz-
tivált szeretnénk szervezni. Eddig össze-
sen 300 tő levendulát ültettünk el, de 
további elképzeléseink között szerepel, 

hogy szabad földterületünkön további 
több száz levendulatövet ültetünk. A falu 
vezetése készséges, nyitottak az új ötle-
tekre. 

»A faluba költözésetekkel egyébként is 
felpezsdült itt az élet… a szunnyadó falu 
ébredezni kezdett…
– A hétvégén süteményfesztivált tartot-
tunk, alpolgármester-asszony irányításá-
val. Minden sütni szerető lányt, asszonyt 
invitáltunk, hogy vegyenek részt ezen a 
rendezvényen, mutassák meg magukat, 
tudásukat másoknak, egymásnak. 11 fő 
indult a versenyen, ebből egy férfi, aki 
nagy meglepetésre első helyezést ért el. 
Jó hangulatban, szép létszámmal tisztel-
te meg a versenyt a település lakossá-
ga közönségként. Sok finom és mutatós 
sütemény lett szépen szervírozva. Sze-
met gyönyörködtető különlegességek is 
helyet foglaltak a zsűri asztalán, gobe-
lin-kiállítással egybekötve. Ezen kívül az 
ősznek vannak gyümölcsei: mivel ezen a 
környéken a dió gyakori, minden udva-
ron megterem, úgy gondoltuk, hogy dió-
fesztivált is szervezhetnénk, de ez még 
egy kicsit távlati gondolat. 
»Akinek kedve, késztetése van, lovagol-
hat is…
– Nyugodt, gyermekbarát lovakkal dol-
gozunk. Megfelelő szakember segít-
ségével lovagolhatnak az érdeklődők, 
cél, hogy megismerjék, megszeressék a 
lovakat és kikapcsolódjanak, egy kicsit 
sportoljanak a mai rohanó világ nehéz-
ségeit hátrahagyva. Ezt kihasználva több 
gyermekcsoport megfordult már nálunk, 
remélem, szép emlékekkel távoztak és 
bízom benne, hogy hamarosan visszalá-
togatnak ebbe a kicsiny, nyugodt faluba, 
Nemeskocsba.
»Hogyan tudnak elérni bennetek a ven-
dégek?
– Címünk: Nemeskocs, Petőfi u. 11., e-ma-
il elérhetőségünk: budaibetti70@ gmail.
com, telefonszámunk: +36 70/779-6447 
és +36 70/678-7280.
 »losoncz andrea

Új színfolttal gazdagodott a falusi turizmus kínálata
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Manapság rengetegen próbálnak 
szerencsét a méhészettel. Amilyen 
magas ez a szám, olyan magas azok 
aránya is, akik hamar feladják, hiszen 
a méhészet sokkal bonyolultabb te-
vékenység, mint azt a legtöbben gon-
dolják. A legjobbak azonban talpon 
maradnak. Ilyen a Lampért Méhészet 
is, mely már 10 éve működik egyre 
nagyobb ismertséggel. Lampért Ti-
borral beszélgettem. 

»Mesélj egy kicsit magadról! 
– Celldömölkön születtem, majd a Ke-
menesmihályfai Általános Iskolába jár-
tam, később pedig Csepregre kerültem 
a Közgazdasági Szakközépiskolába. 
Felsőfokú tanulmányaim során szintén 
közgazdaságtant tanultam, méghozzá 
Győrben. Az főiskolát munka mellett 
végeztem. A méhészettel nagyon ko-
rán kapcsolatba kerültem édesapám 
révén. Már nyugdíjba vonulása előtt 
felkeltette érdeklődését a szakma, de 
csak nyugdíjas évei kezdetén, felsza-
badult idejében kezdte meg először 
hobbiszinten e tevékenységet. Már ek-
kor bekapcsolódott a munkába a család 
is, együtt bontogattuk szárnyainkat. 

»Milyen tendenciát mutat a méhészet 
fejlődése?
– Kezdésképp tíz családot vásároltunk 
és egy ideiglenes telephelyen helyez-
tük el őket. Az első pár év az „ismerke-
déssel” telt, ez volt a tanulás időszaka. 
Maga az indulás folyamata volt a leg-
nehezebb. Már az alapkoncepció szerint 
is fejlődni szerettünk volna, nem akar-
tunk megrekedni hobbiszinten. Elein-
te csak szakmai lapokat, folyóiratokat 
tanulmányoztunk, de nem kellett sok 
idő, hogy rájöjjünk, mindez nem elég. 
A színvonalas munka és a jó minőségű 
végtermék elérése érdekében fontos-
nak tartottuk, hogy tovább képezzük 
magunkat. Az évek múlásával ez a 
tudatosság folyamatosan nőtt, édes-
apám, testvérem és jómagam is elvé-

geztük a tevékenység gyakorlásához 
szükséges tanfolyamot. A végzettség-
gel a kezünkben, szaktudással gyara-
pított ismereteink tükrében a kitűzött 
úton továbbhaladva vetettük bele ma-
gunkat a komolyabb fejlesztések meg-
valósításába. Jelenleg 85-90 családunk 
van kemenessömjéni telephelyünkön, 
s számos terméket állítunk elő. Szá-
munkra a méhészet jelenti a kikapcso-
lódás fő formáját, így további célokat 
tűztünk ki magunk elé, melyek megva-
lósításán jelenleg is aktívan dolgozunk. 
»Milyen termékeket forgalmaztok?
– A legnagyobb kereslet az akácméz 
iránt mutatkozik, így ez a fő termé-
künk. Természetesen a kínálat nem 
merül ki ennyiben, általunk termelt 
napraforgómézhez és repcemézhez is 
hozzájuthat az érdeklődő. Fajtaméze-
ken túl vegyes virágmézekkel is fog-
lalkozunk. Különösen büszkék vagyunk 
ízesített mézeinkre, így bátran ajánljuk 
a chilis és levendulás mézeinket is le-
endő fogyasztóink számára, hisz egye-
di ízvilágukhoz hasonlót nehéz találni 
környékünkön. Legújabb termékünk 
a propolisz por, mely csakúgy, mint a 
mézek, számos jótékony hatással ren-
delkezik. 
»Melyek ezek a jótékony hatások? Mi-
ért és milyen mennyiségben ajánlod 
termékeid fogyasztását?
– Ahányféle méz, annyi jótékony ha-
tás. Az akácméz leginkább a megfá-
zásos betegségek gyógyításában nyújt 
hatékony segítséget fertőtlenítő, köhö-
géscsillapító hatása miatt, így az őszi, 
nyirkos, hűvös idő megfázás nélküli 
átvészeléséhez nagyban hozzájárulhat. 
A repceméz bizonyítottan csökkenti a 
gyomorsavat, így a gyomorbántalmak-
kal szenvedők számára erősen ajánlott 
mindennapi fogyasztása. A propolisz 
por fertőtlenítő és fontos kiemelni, 
nyugtató hatással is rendelkezik, kül-
sőleg hígítás nélkül, egyéb esetben 
mindig hígítva alkalmazzuk. E termé-
kek magas antioxidáns tartalmából, 
nyugtató, fáradtságűző hatásából kö-
vetkezik, hogy a mézfogyasztás nem 
csak egy-egy betegség fennállása ese-
tén javasolt, az egészség megőrzésé-
ben is jelentős szerepet tölt be. A méz 
fogyasztható önmagában, de remek 
édesítő nem csak folyadékok, hanem a 
legtöbb étel és sütemény esetében is. 
»Mit gondolsz, milyen hatást gyakorol-
nak a mézfogyasztásra a mai társada-
lom új étkezési trendjei?
– A mézről mindig is köztudott volt, 

hogy jót tesz az egészségnek, így a ke-
reslet sohasem mutatkozott kicsinek. 
Úgy gondolom, sokan tisztában vannak 
ezzel, azonban amit leginkább szem 
előtt tartanak, az egy-egy termék ára, 
így a legkisebb differencia esetében is 
gyakran silány minőségű méz kerül a 
háztartások polcaira, pedig a minősé-
gen nem érdemes spórolni. 

»Milyenek a fogyasztói visszajelzések 
irányotokba? Hol lehet hozzájutni az ál-
talatok előállított termékekhez?
– Hálával tartozunk vásárlóinknak, ed-
dig csak pozitív visszajelzésekkel talál-
koztunk. Termékeinkhez hozzá lehet 
jutni Kemenessömjénben, Celldömöl-
kön a Kemenes Vulkánparkban, illetve 
Facebook-on keresztül, ahol Lampért 
Méhészet – Kemenessömjén néven 
vagyunk megtalálhatóak. A közösségi 
oldal nem csak rendelési felületként 
funkcionál, a kedvelők számos hasz-
nos információval gazdagodhatnak. 
Időszakosan megjelenünk több helyi 
és környékbeli vásáron, falunapon, 
városi rendezvényeken is. A Lampért 
Méhészet szeretettel várja meglévő és 
leendő vásárlóit a fent említett elérhe-
tőségek bármelyikén.
 »németh alíz

A méz az egészség egyik forrása

Nyereményjáték

Az újság egyik oldalán elrejtettünk 
egy kérdést, melyre a helyes vá-
lasz megtalálható a szövegben.  
A beküldők között a Lampért Méhé-
szet által felajánlott termékeket sor-
solunk ki. 
Beküldési határidő: 2015. október 
30.
Címünk: ujkemenesalja@celldomolk.
hu, vagy Kemenesaljai Művelődé-
si Központ és Könyvtár, II. emelet 9. 
számú iroda (Dr. Géfin tér 1.)
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Az Erasmus+ az Európai Unió új program-
ja, mely az oktatást, a képzést, az ifjúsá-
gi területet és a sportot támogatja. Mai 
tudásalapú társadalmunkban az oktatási 
rendszereknek is alkalmazkodniuk kell a 
tanítás és tanulás új formáihoz, hiszen 
a nem formális tanulás fontos ténye-
ző a munkahelyteremtésben és Euró-
pa versenyképességének növelésében. 
Az Erasmus+ ennek érdekében 2014 és 
2020 között 14,7 milliárd eurót biztosít az 
európai oktatás, képzés, ifjúsági szakma 
és sport megerősítésére. Fontosnak tart-
ják a kulcskompetenciák és készségek, a 
nyelvtanítás és nyelvtanulás fejlesztését, 
a nyelvi sokszínűség és az interkulturális 
érzékenység támogatását. A pályázato-
kat intézmények, szervezetek nyújthatják 
be, az egyéni részvétel ezeken keresztül 
valósulhat meg. Az Erasmus+ program 
támogatja a mobilitást, az együttműkö-
déseket az innovációban, jó gyakorlatok 
cseréjét, a szakpolitikai reformfolyamato-
kat, a szakmai párbeszédet. 
Iskolánkban évek óta fontos szerepet ját-
szanak a diákok számára meghirdetett 
pályázatok. A vezetőség célja, hogy mi-
nél színesebbé tegyék a tanulók számára 
az itt eltöltött éveket. Az Erasmus+ egy 
jó lehetőségnek tűnt arra, hogy iskolánk 
néhány szerencsés tanulója Európa több 
részére uniós támogatásból elutazhasson. 
Legelőször a 2013/2014-es évben próbál-
kozott az iskola, sikertelenül. A következő 
tanévben, azaz tavaly, újult erővel vágott 
neki legelsősorban két kedves tanárunk: 
Dr. Lennerné Patkó Ildikó és Obráz István. 
Szeptember elején már kaptuk a hírt, 
hogy sikeresek voltunk, a gimnázium 
stratégiai partnerként, partneriskolaként 
részt vehet a „Spirit of Europe”, magyarul 
az „Európa Szelleme” nevű programban! 

A diákság számára ezután kezdett érde-
kesebbé válni a történet, érdekelt minket, 
miről is van szó pontosan. Az Európai Unió 
által meghirdetett, Erasmus+ KA2 prog-
ramjába kaptunk lehetőséget csatlakozni, 
a támogatás összege számunkra 20.840 
EUR, ami magyar pénzben számolva több 
mint 6 millió forint lesz. A projekt már 
elindult, október 7–10. között lezajlott az 
első nemzetközi találkozó Németország-
ban, ahol gimnáziumunkat a fent említett 
nyelvtanárok képviselték. A 2015/16-os 
tanévben induló 2 éves projektben né-
met, olasz és holland partneriskolákkal 
együttműködve az Unió múltját, jelenét 
és jövőképét fogjuk tanulmányozni po-
litikai vezetők bevonásával, nemzeti és 
európai szinten egyaránt. A projekt célja 
a nemzetek közötti együttműködés meg-
valósítása, továbbá a digitális integráció 
és a közös európai gondolkodás előmoz-
dítása a 15-16 éves korosztály számára. 
A kommunikáció nyelve az angol, ami 
– reményeink szerint – az idegen nyelv-
tudás fejlesztésére is jó lehetőség lesz 
számunkra. A pályázat a partnerisko-
lákba irányuló tanulói mobilitásokat is 
tartalmaz. A program négy modul köré 
épül, melyeket a résztvevő diákok kü-
lönböző szemszögekből vizsgálnak majd 
részben a tanórákon, részben pedig ön-
álló ismeretszerzés által, mentortanárok 
segítségével. Az egyes témák előkészíté-
se után a tanulók (minden iskolából 8 fő) 
egyhetes konzultáción vesznek részt ku-
tatási eredményeiknek a megvitatására, 
először az olasz, majd a holland, aztán a 
magyar és végül a német partneriskolá-
ban. A két év során a kommunikáció egy 
közös webes felülete az „eTwinning”, az 
európai iskolák közössége lesz. A projekt 
eredményei pedig egy digitális könyv 

formájában minden érdeklődő számára 
hozzáférhetővé fognak válni. A követ-
kező feladat a pályázattal kapcsolatban 
a sok közül az lesz, hogy kiválasztja az 
iskola a delegáltjait, akik szerencsésnek 
érezhetik magukat abban a tudatban, 
hogy bejárhatják Európát. Mivel min-
den jó dologban is van valami „rossz”, a 
pályázattal rengeteg munkánk lesz, de 
mindent meg fogunk tenni azért, hogy 
minden a legjobban sikerüljön, és végül 
sikert arathassunk. A pályázat lezárulta 
után mindenki rengeteg tapasztalattal, 
nyelvtudással és élménnyel fog gazda-
godni, hiszen ilyen lehetőség nem min-
denkinek adatik meg.
 »dummel damján bence

A középiskolák életében október 
egyet jelent a gólyaavató rendezvé-
nyek szezonjával. Celldömölkön is 
megtörtént az elsős gimnazisták fel-
avatása, egész héten zajlottak a kü-
lönböző szórakoztató vetélkedők és 
játékos osztályépítő programok.

A Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázi-
um gólyaavató hetének fő programjára 
október 16-án került sor a Kemenesaljai 
Művelődési Központ és Könyvtár színház-
termében. Elsőként a két gólyaosztály (9. 
A, 7. H) műsorát láthatta a gimnazista 
közönség. Az előadásokat a tizenegyedi-

kesek néhány diákja zsűriként pontozta, 
majd egy rövid kvízjáték következett szin-
tén a két gólyaosztály számára, ahol meg-
mutathatták, mennyire ismerik a felsőbb 

éves avatóikat. Ezek után következett 
a legizgalmasabb rész, azok a kötelező 
feladatok, amit minden gólyának teljesí-
tenie kellett ahhoz, hogy teljes jogú tag-
jává váljon az iskolának. A próbák között 
voltak énekes feladatok, lufiborotválás, 
üvegnyalás és lisztfújás. A próbák utáni 
pontösszesítés során aztán kiderült, az 
idei gólyaavatót a 9. A nyerte, habár nem 
sokkal maradt el tőlük a hetedik osztály. 
Ezek után következett maga az avatás 
és a gólyaeskü, melyet a diákoknak már 
elegáns ruhában, és egy kicsit megnehe-
zített testhelyzetben kellet elmondaniuk. 
Az eskü után a gólyáknak szimbolikusan 
egy-egy gumicukrot kellett elfogyaszta-
niuk, mely jelképezte, hogy immár teljes 
jogú tagjai tanintézménynek. 

Spirit of Europe

Gólyaavató a gimnáziumban

Eladó
Ság hegyen a Celldömölki 
oldalon a mesteri útnál jó 
állapotú pince 1800 m2-es 
üres telken eladó. 
Irányár: 2,5 millió forint. 
Tel: 06 70/458-71-68;
          06 70/680-68-80

Kérdés: Milyen ízesített mézei van-
nak a Lampért Méhészetnek?
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Az elmúlt héten zajlott országszerte 
az Könyvtári Napok programsoro-
zata. Mint minden évben, a kezde-
ményezéshez idén is csatlakozott 
Celldömölk, így a hét folyamán több 
bemutatóra, előadásra is sor került a 
Kemenesaljai Művelődési Központ és 
Könyvtár szervezésében.

Idén október 5–11. között került meg-
rendezésre az Országos Könyvtári Napok 
programsorozata. A rendezvényhez ter-
mészetesen Celldömölk is csatlakozott, 
a hét során előadásokkal, könyvbemu-
tatókkal várták az irodalom iránt érdek-
lődőket. Október 7-én Sudár Lászlóné 
„Juditból Malvina lesz” című kötetének 
bemutatójára gyűltek össze könyvked-
velők a Kresznerics Ferenc könyvtárban. 
„Hallottam róla, hogy volt, létezett itt 
Vas vármegyében, kétszáz évvel korábbi 
időkben egy Sappho lelkű poétalány” – 
hangzik a könyv rövid leírása. „Egy kirán-
dulás okán eljutottam a dukai temetőbe. 
A kísérő rámutatott egy egyszerű, fehér 
falú kis hajlékra, hogy abban nyugszik 
Kemenesalja költőnője, Dukai Takách 
Judit. Néztem az útszélről a bekerítetlen 
sírkertet dülöngélő köveivel, fejfáival, 
a fehér „földházzal”, amely porait rejti. 
Belém égett a kép, és velem maradt. 
Nyomát követtem azoknak a férfiaknak 
és nőknek, akiknek feljegyzéseiben, írá-
saiban Juditra találtam, akiket szintén 

megérintett különös lénye.” A kötetet 
az írónő maga, valamint Fűzfa Balázs 
irodalomtörténész ismertette a közön-
séggel: „Azért is fontos ez a mű, mert 
Judit és az ő életműve annak a kornak 
az elején született, amely kor aztán 
’48-hoz vezetett. Az, hogy egy nő saját 
nőisége mellett elkezdi az alkotóerejét 
is érzékeltetni, kifejezésre juttatni, és ez-
zel együtt elkezdi egyenrangúnak érez-
ni magát azokkal, akik ebben a korban 
alkotnak, valamint hogy hozzá Katona 
József és Berzsenyi Dániel, a korszak két 
legnagyobb géniusza ír verset, az azért 
nagyon sokat jelent."  

Másnap, október 8-án ismét könyv-
bemutatóra gyűlt össze a közönség a 
könyvtárban, ezúttal Pék Tibor: „A (mitől 
vagy kitől) változó klíma” című kötetét 
ismerhették meg az érdeklődők. A 2014 
januárjában megjelent kötetet maga a 
szerző mutatta be. „Eredeti szakmám-

hoz kapcsolható az a dátum is, mikor 
elkezdtem a klímaváltozás témakörével 
foglalkozni. Habár ez korántsem szakte-
rületem, hiszen építészmérnökként dol-
gozom, mégis mostanra elmondhatom, 
hogy körülbelül 10-15 éve foglalkozom 
a témával, kutatom a területet. Eredeti 
munkám során vetődött fel bennem elő-
ször a dilemma, hogy vajon ez a klíma-
változás mennyire valós, mennyire lehet 
hinni a média által közvetített adatok-
nak, statisztikáknak, rémhíreknek. Közel 
másfél évtizedes kutatómunkám során 
azt állapítottam meg, leszűrve a konzek-
venciát a Föld 4, 6 milliárd éves törté-
netének tanulságából, hogy néha bizony 
nem azt halljuk, amit kellene.” Ahogy 
az író is fogalmazott, mint a természet-
tudomány sok területe iránt érdeklődő 
műszaki szakember, hivatali munkái so-
rán gyakran találkozott a természettel, 
illetve annak változásaival kapcsolatos 
anomáliákkal. Ez inspirálta aztán a klí-
maváltozás okainak eredetét boncolga-
tó könyv megírására. Október 11-én a 
szokásos Könyves Vasárnapi rendkívüli 
nyitva tartás keretében Kovács Lajos, a 
győri Rómer Flóris Múzeum munkatársa 
mutatta be nemrégiben megjelent köte-
teit, a „Mindennek vége! Andrássy Ilona 
grófnő első világháborús naplója”, va-
lamint a „Drága szerelmem… Andrássy 
Ilona grófnő levelei” című munkáit.
 »németh n.

Kresznerics Ferenc születésének 250. 
évfordulójára készülőben a nevét 
büszkén viselő könyvtár arra törekszik, 
hogy az alsósági tudós plébános szor-
gos tevékenységéhez méltóan időtálló 
szolgáltatásokat hozzon létre. Hol tart 
most ez a fejlesztés? – kérdeztük Né-
meth Tibort, a könyvtár vezetőjét.

– Világhálós honfoglalásunk egyik talp-
köve a honlapunkon folyamatosan bő-
vülő „Kemenesaljai Digitális Könyvtár”. 
Az elektronikus szövegtár a Kemenesal-
ja tájegységéhez szerzőségükben vagy 
témájukban kötődő teljes szövegű do-
kumentumokat tartalmaz. A PDF-formá-
tumú publikációk bármely kifejezésre 
vonatkozóan visszakereshetők az inter-
net keresőmotorjai révén, de a portál 
digitális könyvtári blokkjában található 
kereső segítségével is. Az évek során 
7750 oldalnyi könyvet és helytörténe-
ti tanulmányt dolgoztunk fel, valamint 

az Új Kemenesalja 2003-ig tartó évfo-
lyamainak 4000 oldalát, továbbá a Ke-
menesaljai Baráti Kör Híradója 1993 és 
2015 közötti időszakának 350 oldalnyi 
szövegét. Régóta szerettük volna köz-
kinccsé tenni a mikrofilmes formában 
lévő korabeli sajtó információs anyagát 
és Vas megye könyvtárai közül elsőként 

vállalkoztunk az internetes közzétételre. 
A technikailag már nehezen kezelhe-
tő és szűk hozzáférést nyújtó tekercsek 
szakszerű digitalizálása speciális techno-
lógiát igényelt, amelyet az erre szako-
sodott budapesti Pedro Kft. végzett el. 
A feladat finanszírozását a Vas Megyei 
Könyvtárellátási Szolgáltatási Rendszer 
biztosította. 
»Mely időszaki kiadványok hozzáférhe-
tők a digitális könyvtárban?
– A havonta több mint 15.000 oldal-
letöltést regisztráló könyvtári honlap 
(www.cellbibl.hu) „Kemenesaljai Di-
gitális Könyvtár” menüpontjában az 
alábbi újságok számai olvashatók: Cell-
dömölk és Vidéke (1947), Celldömölki 
Hírlap (1936-1944), Jánosháza és Vidé-
ke (1907-1912), Kemenesalja (1902, 
1905-1944), Kemenesaljai Lapok 
(1897), Kemenesvidék (1904-1916), 
Szabad Kemenesalja (1970). A mint-
egy 18.000 oldalnyi fejlesztés révén a 
Kemenesaljai Digitális Könyvtár elekt-
ronikus gyűjteménye átlépte a 30.000 
oldalt. »la

Könyvbemutatók és közönségtalálkozók hete a könyvtárban

Digitális könyvtári fejlesztések
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Bár az Unióban az ifjúságpolitika a 
tagállamok hatáskörébe tartozik, s 
nincsenek a jogszabályainak össze-
hangolására vonatkozó rendelkezé-
sek, mégis vannak átfogó törekvések 
ezügyben.

Talán nem is gondolnánk, hogy az ifjú-
ság mint fogalom először az 1993. évi 
Maastrichti Szerződésben szerepelt 
az európai politikában, s a Lisszaboni 
Szerződés egészítette ki a fiatalokkal 
kapcsolatos feladatokat azzal, hogy 
vegyenek részt Európa demokratikus 
életében; majd több dokumentumban 
is foglalkoztak a témával. Az Unió a fi-
atalokkal kapcsolatban több célkitűzést 
is megfogalmaz, a 2010 és 2018 kö-
zötti időszakra vonatkozóan külön uni-
ós ifjúsági stratégiát fogalmaztak meg. 
(Az EU ifjúsági stratégiája – befektetés 
és az érvényesülés elősegítése: meg-
újított koordinációs módszer a fiatalok 
előtt álló kihívások és lehetőségek ke-
zelésére – 2009 április). Ebben két át-
fogó célkitűzés szerepel: több esély és 
esélyegyenlőség teremtése minden 
egyes fiatal számára az oktatásban és a 
munkaerőpiacon, illetve a fiatalok aktív 
polgári szerepvállalása, társadalmi beil-
leszkedése és szolidaritása. Ezeken belül 
konkrét kezdeményezéseket is megne-
veznek: oktatás és képzés, foglalkozta-
tás és vállalkozói készség, egészség és 
jólét, önkéntes tevékenységek, társa-
dalmi befogadás, kreativitás és kultúra, 
ifjúság és világ. Az önkéntes tevékeny-
séggel kapcsolatban került bevezetésre 
Magyarországon a nemzeti köznevelés-
ről szóló törvény (2011. évi CXC) sze-
rint az, hogy az érettségi bizonyítvány 
kiadásához ötven óra közösségi szolgá-
lat teljesítése szükséges, amelyet első 
alkalommal a 2016. január 1-je után 
érettségi vizsgára jelentkező tanulók-
nak kell igazolniuk. Fiatalok lendületben 

– ez volt annak a programnak a neve, 
mely a 2007 és 2013 közötti időszakban 
ösztönözte az aktív polgárságtudat, a 
szolidaritás és a tolerancia fejlesztését, 
ezzel a fiatalok bevonását az Unió jö-
vőjének alakításába. Ez a program több 
formában él tovább. Az Unió foglalkozik 
a gyermekjogokkal, 2011-ben fogad-
ták el „Az EU gyermekjogi ütemtervét”, 
mely az ENSZ alapelveire támaszkodik. 
A Daphne-program a gyermekek, fiata-
lok és nők elleni erőszak leküzdésre irá-
nyuló projekteket finanszírozza, kiterjed 
az emberkereskedelem és a szexuális 
kizsákmányolás elleni küzdelemre. A 
Bizottság irányelvet fogalmazott meg 
az audiovizuális médiaszolgáltatásokról, 
melyet a nemzeti jogrendekbe át kellett 
ültetniük a tagállamoknak, hiszen az in-
fokommunikációs eszközök használata 
ma már a fiatalok életének része, s nem 
szabad hagyni, hogy kiszolgáltatottak 
legyünk a médiának. AZ EU arra törek-
szik a 2014–2020-ra vonatkozó straté-
giájában, hogy a fiatalok tanuljanak, 
vagy a munkaerőpiacon találják meg a 
helyüket, de nem szabad hagyni, hogy 
elkallódjanak, hogy csökkenjen az ön-
álló egzisztencia kialakításának esélye. 
Ezt szolgálja az Erasmus+ program, mely 
az erre az időszakra vonatkozó oktatási, 
képzési, ifjúsági és sportprogram. Meg-
erősítik az egész életen át tartó tanulás 
elvét, hisz ma már oly gyorsan változik 
a világ, hogy nem lehet az iskolapad-
ban megtanult ismeretekkel egy életen 
át gazdálkodni. A fiataloknak fel kell 
készülniük arra, hogy diákkorukban a 
tanulás tanulását kell megtanulniuk, ki 
kell magukban fejleszteniük az alkal-
mazkodóképességet, a csoportban való 
gondolkodás és munka képességét, a 
szociális készségeket. Ennek fontos esz-
köze és lehetősége a közösségi szolgá-
lat. Egyértelműen látható tehát, hogy 
az EU ifjúsággal kapcsolatos politikája 

az elmúlt 22 évben nagyon sokrétűvé 
vált, hiszen mi vagyunk Európa jövője. 
A közösségi szolgálat egyre nagyobb 
hangsúlyt kap minden téren, hiszen 
fontos dolgokat tanulhatunk meg ezál-
tal: együttműködést, konfliktuskezelést, 
empátiát, kreatív gondolkodást, projek-
ttervezést, döntéshozást, felelősségvál-
lalást. Részei lehetünk ugyanis a való 
életnek, „élesben” kamatoztathatjuk 
ismereteinket, fejlődhet a probléma-
megoldó képességünk, kommunikációs 
képességeink, lehet sikerélményünk. 
Egy nemrég megjelent amerikai me-
ta-analízis 62 közösségi szolgálati prog-
ramot vizsgáló tanulmányt elemzett, 
és kimutatta, hogy azok a diákok, akik 
részt vesznek ilyen programban, ösz-
szehasonlítva kontroll-csoporttal, je-
lentős fejlődést mutatnak öt területen: 
önismeret, önbizalom, az iskolához és 
tanuláshoz való hozzáállás, állampol-
gári elköteleződés, szociális készségek, 
iskolai teljesítmény. Érdekesség, hogy a 
Nemzetközi Érettségi Programban nyolc 
tanulási eredményt fogalmaztak meg, 
amit elvárnak a tanulóktól a közösségi 
szolgálat elvégzése után. Az iskola iga-
zolása arról, hogy az egyes tanulók tel-
jesítették a követelményeket attól függ, 
hogy elérték-e ezeket az eredménye-
ket. A tanulóknak bizonyítaniuk kell, 
hogy a szolgálati tapasztalatok ered-
ményeképp jobban tudatában vannak 
annak, hogy mik az erősségeik és mik 
a fejlesztendő területek; új kihívásokat 
vállaltak, tevékenységeket terveztek 
és kezdeményeztek, másokkal együtt-
működve tevékenykedtek, kitartóak és 
elkötelezettek voltak tevékenységeik 
során, globális jelentőségű témákkal 
foglalkoztak, elgondolkodtak tevé-
kenységeik erkölcsi vonatkozásairól, új 
készségeket fejlesztettek ki. Ez utóbbit 
nálunk még nem vezették be, de érde-
mes elgondolkodnunk azon, hogy mi 
vajon elérjük-e ezeket az eredménye-
ket közösségi szolgálatunk során.
 »tóth regina krisztina

Ifjúságügy az Európai Unióban

Tájékoztatás  

A Kemenesaljai Egyesített Kórház 
Szakorvosi Rendelőintézete 2015. 
november 16-tól nyitja meg ka-
puit a betegek előtt. November 
16-án (hétfőn) már minden szak-
rendelés az új szakorvosi rendelő-
intézetben, a Vörösmarty u. 2/A 
sz. alatt történik.

Apróhirdetés

Sághegy celldömölki oldalán 170 n-öl 
– kordonos szőlővel bekerített – te-
rület gyümölcsfákkal, pincével, par-
kolóval eladó. Érd: 06 95/421-597.

• • •
4 hónapos kiscicák ingyen elvihető-
ek Celldömölkön.
Érd.: 06 70/339-0405. 
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Celldömölki VSE-Swietelsky-Wewalka – 
Szerva ASE   2-6 – Celldömölk, férfi asztali-
tenisz Extraliga-mérkőzés, vezette: Segyevi, 
Lung.

Páros: Fazekas, Lindner–Oláh, Kriston 3:2 
(5, 6, -7, -8, 6). Magabiztosan kezdte a ta-
lálkozót a celldömölkiek kettőse, de a har-
madik és negyedik szettben kiengedtek. A 
döntő játszmában aztán megint összeszed-
ték magukat, és behúzták a párost. (1-0). 
Egyéni, 1. kör: Lindner–Bátorfi 3:1 (8, 6, -7, 
8). Lindner jól játszva győzte le rutinos el-
lenfelét. (2-0) Ecseki–Oláh 1:3 (-2, 7, -7, -5). 
A finn válogatottat erősítő Oláh nem sok 
esélyt hagyott a pontatlanul, olykor bizony-

talanul játszó Ecsekinek. (2-1) Fazekas–
Kriston 1:3 (-10, 10, -11, -6). Fazekas Péter 
görcsösen, mélyen tudása alatt játszott. 
Volt csapattársa, a Celldömölköt is megjárt 
Kriston jól vette ezt észre, és rutinosan ki 
is használta. (2-2). 2. kör: Lindner–Oláh 
0:3 (-7, -6, -6). Oláh az első körben látott 
jó játékát hozta ezúttal is, míg Lindnernek 
semmi nem sikerült. (2-3) Fazekas–Bátorfi 
0:3 (-9, -9, -8). Fazekas ezen a mérkőzésen 
is idegesen, görcsösen játszott, esélye sem 
volt a higgadtan játszó szécsényivel szem-
ben. (2-4) Ecseki–Kriston 2:3 (-8, 3, 9, -9, 
-9). Ecseki kétszer is közel volt a győzelem-
hez, de a döntő pillanatban mindig hibá-
zott, kiengedve ezzel kezéből a mérkőzést. 

(2-5). 3. kör: Fazekas–Oláh 1:3 (-6, 11, -4, 
-5). A korábban látott játék alapján boríté-
kolható volt Fazekas veresége. (2-6)
A 2009/2010-es szezonban kapott ki 
utoljára bajnoki mérkőzésen a celldömöl-
ki csapat. Azóta 105 meccset vívtak meg 
veretlenül Klampár Tibor játékosai. Ezen 
az estén megszakadt ez a remek sorozat, 
a CVSE játékosai közül egyik sem mutatott 
tudásának megfelelő játékot, és ezt a végig 
lelkesen küzdő szécsényiek kíméletlenül ki-
használták. Ezzel a vereséggel bebizonyo-
sodott, hogy az idei szezonban nagyobb 
küzdelem várható a honi élmezőnyben, 
nem mehet senki ellen biztosra a hatszoros 
magyar bajnok sem. 
Egy nappal később: Békési TE – Celldömöl-
ki VSE-Swietelsky-Wewalka   0-7.
  »csuka lászló

Megszakadt egy nagy sorozat

A tanévkezdéssel nálunk is felpezsdült 
a kosárlabdaélet. Szakmai stábunk lét-
száma három főre emelkedett. Szabó 
Bence mellett már Bíró Emil is segít 
a foglalkozások megtartásában. Erre 
szükség is volt, hiszen a játékosok 
létszáma növekedett és a céljaink el-
éréséhez több edzést is beiktattunk a 
programunkba. A felnőtt csapat edzői 
posztját is átadtam Bencének. Fiatalos 
lendületével remélhetőleg újra dobo-
góra segíti a csapatot. Az utánpótlás 
csapataink is felfelé ívelnek. Az U16-ból 
kiöregedő játékosaink akár heti 5 al-
kalommal is kosarazhatnak. Nekik egy 
próbaév következik, amikor idősebb 
csapatokkal játszunk edzőmeccseket. 

Ha sikeresen veszik az akadályokat, 
és beleerősödnek a felnőtt mezőnybe, 
jövőre „B” csapatként indítjuk őket a 
megyei bajnokságban. Közülük Tóth 
Benedeket, Kovács Kristófot és Kovács 
Bálintot lehet kiemelni, akik munkamo-
ráljukkal példát mutatnak a többieknek. 
Régóta tervben volt, hogy a 12 éves 
kosarasainkat is bajnokságban indítsuk. 
Ehhez most már minden adott, a neve-
zésük épp folyamatban van. Létszámuk 
15 fő körül mozog, ebből 5 fő lány. Eb-
ben a korban még vegyes csapatként 
versenyeznek. U14-ben már különválik 
a fiúk, lányok versenyeztetése, emiatt 
szükséges, hogy 2016-ban növeljük a 
lányok számát. Ők heti 3 edzéssel ké-

szülnek a megmérettetésre. Előkészí-
tő csoportunk is működik. „Meseház” 
néven óvodás foglalkozásokat tartok 
heti két alkalommal. Természetesen 
ők nem kosárlabdázni tanulnak, de a 
sport értékeit már itt magukba szívják. 
Az innét iskolába kerülő gyerekeknek 
folyamatos továbblépést biztosítunk a 
kosárlabda világába. A tagfelvétel ide 
is folyamatos. A jövőben is szeretnénk 
eltalálni a fiatalok igényeit. Ez nagy és 
felelősségteljes feladat, de számos öt-
letünk van még a jövőre nézve. Nehéz 
egy eredményorientált világban meg-
találni a határt a győzelmi kényszer és 
az „élvezd az utat” felfogás között. Re-
méljük, nekünk sikerül.
Az érdeklődők a 06 70/334-16-93-as 
számon érhetnek el minket.
  »csói gábor

Helyzetjelentés a kosárlabdacsapat háza tájáról

Fiú kézilabda eredmények

Fiú U14 gyermekbajnokság:
CVSE-Vulkánfürdő – MKB Veszprém 16-35
Füredi KSE – CVSE-Vulkánfürdő 33-21
Várpalotai BSK – CVSE-Vulkánfürdő 37-5
CVSE-Vulkánfürdő – MKB Veszprém 
KZRT Tapolca 25-31
Éles KISE – CVSE-Vulkánfürdő 25-16
CVSE-Vulkánfürdő – Éles KISE 1 15-43

Fiú U12 gyermekbajnokság:
Szentgotthárdi KK – CVSE-Vulkánfürdő 25-4
CVSE-Vulkánfürdő – Győri FKKA 1-52
Balatonfüred KSKA – CVSE-Vulkánfürdő 30-0
CVSE-Vulkánfürdő – Ajkai Trampolin SE 10-25
CVSE-Vulkánfürdő – SZoESE 11-21
CVSE-Vulkánfürdő – Szentgotthárdi KK 5-37
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Csepreg – Celldömölk 1-10 (1-6)
Csepreg, 50 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 9. forduló 2015. október 11. 
Vezette: Horváth Patrik (Kondor Péter, 
Bejczi Antal).
Csepreg: Taródi – Kincse, Illés, Sass G., 
Horváth D. – Kis Nemes (Kovács 60. p.), 
Varga, Baranyai (Horváth P. 70. p.), Mol-
nár – Oláh, Horváth M. Edző: Sass Dezső.
Celldömölk: Heiner (Zseli 46. p.) – Vajda 
(Horváth D. 46. p.), Varga, Györkös, Eny-
ingi Marcell – Győrvári (Gorácz 70. p.), 
Enyingi Márk – Szép, Sinka (Boda 46. p.), 
Németh (Piri 46. p.), Manganelli. Edző: 
Koman Vladimir.
Góllövők: Oláh Barnabás (35. p.) illet-
ve Sinka Gábor 2 (7. és 27. p.), Németh 
József 4 (16.,19.,29. és 32. p.), Enyingi 
Márk (50. p.), Boda Péter (66. p.), Szép 
Dániel (70. p.)  és Györkös Gábor (79. p.). 
Előmérkőzés: Csepreg U19 – CVSE U19 
0-8 (0-4) G.: Benkő Bence 2, Heim Mar-
tin 4, Nagy Roland és Czöndör Bálint. 
Magabiztos győzelem az eltiltásából 
visszatért Heim gólerős játékával. 
U16: Rábapaty - CVSE 1–9 (1-4) G.: Ba-
ráth Szabolcs, Komjáti István 3, Berki 
Zsolt, Szakács Dániel, Galovich Máté, 
Szabó Kristóf 2.  
U14: Kemenesalja – CVSE 1–9 (1-2) G.: 
Szabó Kristóf 2, Döbröntei Bálint 3, Czön-
dör Gergő 2, Pásti Patrik.

Celldömölk – Tápláni KSK 2-0 (1-0)
Celldömölk, 100 néző Vas megyei labdarú-
gó-bajnokság 10. forduló 2015. október 17. 
Vezette: Tóth Róbert (Nagy Péter, Szabó 
Bence).
Celldömölk: Heiner – Vajda, Varga, Györ-
kös, Enyingi Marcell - Győrvári, Enyingi 
Márk (Horváth D. 83. p.) – Piri (Szép 46. 
p.), Sinka (Boda 46. p.), Németh (Gorácz 
83. p.), Manganelli. Edző: Koman Vladi-
mir, Szép Tamás.  
Táplán: Gyimesi – Fürdős, Koronczai, 
Schimmer, Balázs – Virág, Badics, Muzsai, 
Rajczinger, Mikovics – Hajmási. Edző: 
Borbás János. 
Góllövők: Piri Balázs (27. p.) és Németh 
József (11-esből 80. p.).
Előmérkőzés: CVSE U19 – Táplán U19 

15–1 (9–0) G.: Heim Martin 8, Benkő 
Bence, Huszár Tamás, Sztojka Olivér, Büki 
Martin, Czöndör Bálint 2, Balázsi Kriszti-
án. A magabiztos győzelemmel és a jobb 
gólkülönbséggel továbbra is az első he-
lyen a fiatalok a Kőszeg előtt.  
U14: Celldömölk – Sárvár 16-0 (8-0) G.: 
Keszei Tamás 7, Döbröntei Bálint 2, Sza-
bó Kristóf 3, Péter Márk, Horváth Erik, 
Czöndör Gergő, Berki Zsolt. 

Tovább tart a versenyfutás az élen a Celldö-
mölk, a Répcelak és a Körmend között. Az 
őszi szezonban az egymás elleni meccseket 
lejátszották már, ebből a Cell jött ki a legjob-
ban a maga négy pontjával, a Répcelak há-
rom pontot gyűjtött, míg a Körmend egyet. 
Árnyalja a képet, hogy mi mindkét meccsen 
hazai pályán játszottunk, a Répcelak egy-
szer otthon és egyszer idegenben, a Kör-
mend mindkétszer idegenben. Az egymás 
elleni adok-kapokot követően a bajnokság 
többi meccsének tétje az a három csapat 
számára, hogy ki hibázik bele valamelyik 
összecsapásba, ki, hol és mikor veszt ponto-
kat, kiadva ezzel a kezéből a saját sorsának 
irányítását. Egyelőre a soros két fordulóban 
egyik csapat sem hibázott, mindenki hozta a 
kötelező hat pontját. A Cell a Csepreg ellen 
az eddigi egy meccsen legtöbb gólt rúgta 
a bajnokság összes mérkőzését tekintve, 
minden bejött a kellemetlenül hűvös, esős 
időben lejátszott találkozón, ahol a tavasz-
szal átadott felújított csepregi pálya néhány 
tíz négyzetméteren inkább hasonlított egy 
vízi vidámparkra, semmint egy füves focipá-
lyára. Vidámkodásra aztán csak nekünk volt 
okunk, nem mintha sok csepregi választotta 
volna vasárnap délutáni szórakozásként a 
Cell vendégszereplését. Aztán a következő 
fordulóban, amikor arra gondoltunk, hogy 
nem lehet ideálisabb ellenfél a tápláni csa-
patnál arra, hogy megismételjük hazai pá-
lyán azt a sziporkázóan eredményes játékot, 
amit Csepregen mutattunk be, csalatkoz-
nunk kellett, mert ennek a találkozónak csak 
egy pozitívuma volt, a három megszerzett 
pont. Na de azért (is) szép játék a foci, mert 
előre kell tekinteni, hiszen itt a következő 
két mérkőzés: először október 24-én János-
házán, majd egy héttel később hazai pályán 
a Szentgotthárdot fogadva. Összehasonlít-
hatatlanul nagyobb kihívás ez a két meccs, 
mint az előző kettő volt, a feladat viszont 

ugyanaz: begyűjteni a hat pontot, hogy ne 
kerüljünk lépéshátrányba. »dottoA kötelezők teljesítve

Asztalitenisz  
bajnoki mérkőzések

NB II.
Váci Reménység – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA II.   5:13
Iván Csaba 4, Ölbei Péter 3, Baranyai 
Domonkos 3, Lukács Balázs 2, Iván 
Csaba – Ölbei Péter páros.
A várakozásnak megfelelően maga-
biztos celli győzelem született.
Gödi SE – CVSE-SWIETELSKY-WEWAL-
KA III.   5:13
Zakar Kristóf 4, Máthé Gyuka 3, Teket 
Attila 2, dr. Németh Gábor 2, Zakar 
Kristóf – dr. Németh Gábor, Máthé 
Gyula – Teket Attila párosok.
Bravúros győzelmet aratott  idegen-
ben csapatunk.

NB III.
Szombathelyi AK – CVSE-SWIETELSKY- 
WEWALKA   6:12
Tamás László 4, Fehér László 3, Iván 
Bertold 3, Balázs Gyula 2.
Az elveszített két páros után nagyon 
összekapta magát a csapat és végül 
magabiztosan nyertek.

Felhívás K-4 tornára

A november 07-én rendezendő K-4 
(Kemenesaljai Középiskolás Kosárlab-
da Kupa) tornánkra már több csapat 
jelezte a részvételét. Ebben a korosz-
tályban szokatlanul erős mezőnyök 
jöttek össze az eddigi tornáinkon. 
Várunk még csapatokat, akik a kevés 
(nem tétre menő) hétvégi kikapcsoló-
dásnak számító bizonyítást választják. 
Érdeklődni: Kemenesaljai Kistérség 
Egészséges Életmódért alapítványnál 
a gaal.peter@celldomolk.jaras.gov.hu, 
vagy a zambo.feri@freemail.hu e-ma-
il címeken, illetve a 20/597-2270 és a 
30/416-5100 telefonszámokon.
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A Marcal-menti Ivóvízminőség Javító Társulásról 

A Marcal-menti Ivóvízminőség Javító Társulás 2011. május 25-én alakult meg.
Az Új Széchenyi Tervnek köszönhetően Marcalgergelyi, Vinár, Szergény, Ma-
gyargencs, Kemeneshőgyész lakossága kiváló minőségű ivóvízhez jut. 
Az öt település 2011-ben azért társult, hogy a falvak lakossága jó minőségű, 
egészséges ivóvízhez jusson. Jelenleg a szolgáltatott ivóvíz minősége nem 
minden esetben felel meg a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet előírásainak. 
Elsősorban az ammónium, másodsorban a vas, a mangán, a metángáz, a nát-
rium okoznak problémát. Magyargencsen és Kemeneshőgyészen a hálózaton 
megjelenő nitrit miatt a kisgyermekeknek és a várandós anyáknak palacko-
zott vizet szállít a szolgáltató, a Pápai Vízmű ZRt. 
A kétfordulós pályázat első támogatási szerződését 2011 júniusában írta alá 
a Társulás. A szerződés aláírásával elindult a projekt az előkészítő szakasza.  
A három évvel ezelőtti tervezés szerint a beruházás várható befejezési idő-
pontjaként 2013 novemberét tűzték ki. Az engedélyek, dokumentációk 
(vízjogi létesítési engedély, régészeti dokumentáció, az építési terület tulaj-
donviszonyainak rendezése, a környezetvédelmi hatásvizsgálat elkészítése, 
második fordulós pályázat benyújtása, a minőségbiztosítás) beszerzése azon-
ban hosszúra nyúlt. A második fordulós pályázat 2013 októberében fogadták 
el, így 2013 novemberében elkezdődött a projekt megvalósítási szakasza.
A 2013. december 4-én aláírt támogatási szerződésben a Kohéziós Alapból 
odaítélt 465.790.985.-Ft és az Önerő Alapból juttatott 82.959.015.-Ft lehetővé 
teszi, hogy az évek óta tervezett beruházás megvalósuljon. A két vissza nem 
térítendő fedezi a projekt teljes nettó összköltségét, az 548.750.000.-Ft-ot.
A közbeszerzési eljárással indított pályázat beadási határideje 2014. június 
10-e volt. Az elbírálás 2014. augusztus 14-én a nyertes beruházóval (Borosz-
lán Zrt.) megkötött szerződéssel zárult. A munkaterület átadása 2014. szep-
tember 29-én volt, szeptember 30-án ünnepélyes alapcső letétellel indult 
útjára a 26.090 méter távvezeték építése. Az építési munkák befejezési idő-
pontja 2015. augusztus 19, a projekt zárására 2015. október 30-án kerül sor.

A vízszolgáltatás nehézségei a távvezeték építés előtt:

A szergényi és marcalgergelyi kút együttesen látja el a három falut (Vi-

nár, Szergény, Marcalgergelyi). Nagyon oda kell figyelni a kutak vizének 
keverési arányára, mert csak így biztosíthatóak az előírt vízminőségi ha-
tárértékek. Ebben a három faluban különösen a nátrium sok a vízben. (A 
nagyobb nátrium tartalmú víz rendszeres fogyasztása problémát okozhat  
a szív és érrendszeri betegségben szenvedők számára.) A kutak vize ke-
vés, a nyári megnövekedett vízfogyasztást nehezen tudja biztosítani a 
szolgáltató. Magyargencsen és Kemeneshőgyészen a víz ammóniumtar-
talma másodlagos vízminőség romlást eredményez, vagyis a fogyasztói 
csapokon kifolyó víz nitrit tartalma okoz gondot a szolgáltatónak. (A nitrit 
a csecsemő és kisgyermek korban képtelenné teszi a vörösvérsejteket az 
oxigén szállítására) Ebben a két faluban heti rendszerességű laboratóri-
umi vizsgálatokkal követi nyomon a Pápai Vízmű a víz minőségét. A víz 
összetételének gyakori ellenőrzése szükséges ahhoz, hogy a szolgáltató 
el tudja dönteni, milyen beavatkozás szükséges ahhoz, hogy az előírások-
nak megfelelő minőségű víz folyhasson a csapokból. Mindezek jelentős 
plusz költséget jelentenek a szolgáltató számára (kiszállások, laborató-
riumi vizsgálatok). Ezeket a költségeket a Pápai Vízmű nem hárítja át a 
lakosságra.

El tudják-e látni a Pápa-Tapolcafői kutak az öt település 
lakosságát?

„A Pápa-Tapolcafői kutak nagyon bő vizűek, jelenleg naponta 7000-
10000 köbméter vizet termelnek a kutak a hálózatba, emellett naponta 
30000 elfolyik a régi Tapolca mederbe. Az öt falu napi vízigénye nem éri 
el az 1000 köbmétert, tehát bőven elegendő lesz a víz.”

A távvezetékes vízszolgáltatás előnyei:

A távvezetékes vízszolgáltatás közel 2000 ember életminőségén javít, a 
szolgáltató üzemeltetési költségei jelentősen csökkennek, a fenntartha-
tóság elveivel összhangban a jelenlegi mélyfúrású kutak vize a termé-
szeté marad, a bő vízhozamú Pápa-Tapolcafői kutak kihasználtsága nő, 
a projekt egyben megvalósítja a Pápai Vízmű ZRt. régi elképzelését: az 
egész szolgáltatási területen jó minőségű ivóvíz biztosítását.



Cell-tank
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!  
Kenyér, tejtermékek, csomagolt élelmisze-

rek, cornetto soft fagylalt-különlegességek!

Vállalkozóknak, őstermelőknek és mező-
gazdászoknak szóló kedvezményeinkért 
érdeklődjön az alábbi elérhetőségeken:

TELEFON: +36/ 70 / 341- 2804
E-mail: celltank@cellkabel.hu

Vállaljuk – külföldre, belföldre  
egyaránt – iskolai kirándulások,  

baráti társaságok, színházlátogatók,  
esküvőkre és egyéb csoportos  

rendezvényekre személyek szállítását  
53 illetve 19 fős autóbuszokkal.

(Egyéni kívánságok figyelembe vételével.)

Tel.: 06 20 257 8234



Bögötei pékáru szakbolt 
nyílik Celldömölkön!

Nyitási akciókkal várjuk Vásárlóinkat!

Nyitás: 2015. október 22. 6 óra

Kovásszal készült házi kenyér:  
199 Ft/kg

Bufi kifli: 15 Ft/db
Az akcióink visszavonásig érvényesek. 

Kenyerek, péksütemények széles 
választéka, sütemények, illetve 

helyben, frissen sütött termékek 
várják Vevőinket!

Teke Pékség  
Szenvedélyünk a pékáru!

Cím: Celldömölk, dr. Géfin L. tér 7. 
Nyitva tartás: H-P: 6-16; SZO: 6-14


