Rövid hírek
• Bük
Vigyázz, kész, KABARÉ!
Az elõadás egyedülálló módon ötvözte a
klasszikus pesti kabaré, a bûvészmûsorok és a
ma hatalmas népszerûségnek örvendõ standup comedy mûfajának legjobb pillanatait.
Konferált és fõbb szerepekben: Beleznay Endre. Játszótársak: a Karinthy-gyûrûs parodista

avattak Kõszegen

Az idei esztendõben ünnepelte megalakulásának 150 éves jubileumát a Kõszegi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület. A jubileumi év méltó megkoronázása volt a nemrégiben átadott új tûzoltólakta-

teres, emeletes épületben kialakítottak többek
között ügyeleti helyiséget, irodát, öltözõt, konyhát, fürdõszobát, társalgót. A laktanyához három
tûzoltó autó befogadására alkalmas garázs is tar-

nya épülete, melynek átadó ünnepségén a Belügyminisztérium képviseletében Kontrát Károly
miniszterhelyettes mondott ünnepi beszédet. A
vissza nem térítendõ kormányzati támogatásnak
köszönhetõen összesen 187,5 millió forintból építették fel az épületet. A mintegy 500 négyzetmé-

tozik. Az átadó ünnepségen Ágh Péter országgyûlési képviselõ kifejtette, hogy a most megvalósuló fejlesztés azért is kiemelten fontos, mert ezzel a régi tûzoltólaktanya helyszíne felszabadult,
és ott egy újabb, már elnyert pályázati forrásból
új beruházás valósul majd meg.
yde
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Éles István a Rádiókabaré humoristái, Szép
Bence és Ürmös Zsolt, valamint az RTL Klub
mûsoraiból ismert Valkó Eszter.
yde

Tûzoltólaktanyát
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Malacsütés Lócson
A környékünkön lévõ települések
közül talán Lócs az a falu, ahol a külföldi lakosok példás összefogása

el közösen. A tesztelés jól sikerült, biztosan lesz folytatása az eszköz használatba vételének a falu teljes lakos-

megmutatkozik. Az ünnepeknek – Falunap, Õszköszöntõ, Mikulás – aktív
szervezõi és résztvevõi is. Elkészítették
a falusiakkal közösen a falu õszi díszletét. Szeptember végén pedig új
eszközzel lepték meg az önkormányzat képviselõ-testületét. Egy malacsütõ szerkezetet ajándékoztak a falunak, amit azon melegében ki is próbáltak. Vettek hozzá egy malacot is,
és így tesztelték a mûködést. Az ínycsiklandozóan finom ropogós sültet
házilag sütött kenyérrel fogyasztották

ságára kiterjedõen is. Találnak olyan
ünnepi alkalmakat, amikor a sütõben
elkészült finom étel lesz a fõfogás.
bse

Novemberi gondolatok
„Szemünkben tükrözik tekintetük még,
És élnek õk tovább, szûz gondolatként.”
Õsz végéhez közeledvén csendbe burkolózik a természet, némaság
borítja a tájat. Egyre rövidebbek, szürkébbek a nappalok, azonban
gyertyák fényébe borulnak a sírkertek. Elhunyt szeretteink sírjánál megállunk az emlékezés virágaival, koszorúival, gyertyát gyújtunk, és azokra
gondolunk, akik nekünk sokat, mindent jelentettek, akiknek elvesztése
megváltoztatta az életünket. Õk élnek tovább a szívünkben örökké. A
szürke hétköznapokat igyekszünk megtölteni színes tartalommal, mozgalmassággal. A Márton napi hagyományos ünnepségek is kedves alkalmak a közösségek életében. A lampionos felvonulás, a jellegzetes menüsorú libavacsorák, hiedelmek és babonák sok településen élnek a mi
vidékünkön is. Ebben a hónapban tudatosabban figyelünk az egészségünkre. Egészségügyi, oktatási és közmûvelõdési intézmények szervez-

Következõ lapszámunk 2018. 12. 05-én jelenik meg!
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nek különféle prevenciós és egészséges életmódra buzdító programokat, hogy még tudatosabban, egészségesebben éljenek a gyerekek és
a felnõttek. Kapunk megszívlelendõ tanácsokat, járnak elõttünk a jó példák. Fontos azonban, hogy ne csak ebben az egy hónapban vegyük
komolyan a szûrõvizsgálatokra szóló felhívást, táplálkozzunk tudatosan,
hanem az évnek minden napján igyekezzünk megõrizni egészségünket.
A hónap vége felé járva aztán izgatott készülõdés veszi kezdetét, hiszen
elérkezünk az év legszebb idõszakához, az adventi várakozáshoz. Kívánom, hogy mindenkinek az életét színesítsék neki kedves programok, teljenek örömben, egészségben a novemberi napok!
Baloghné Simon Erika
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Rövid hírek
• Bük
Megemlékezés és könyvbemutató
október 23-án Bükön
A himnusz elhangzása után Szabó Tibor,
Jászai Mari-díjas színész a szombathelyi
Weöres Színház színmûvésze szavalta el Illyés
Gyula: Egy mondat a zsarnokságról címû mûvét. Ünnepi beszédében dr. Szapáry György
közgazdász emlékezett vissza gyermekkorára,

melyet Bükön töltött. Megható verset olvasott
fel melyet édesanyja írt róla. A vers a büki
templom pincéjében íródott a forradalom
alatt. Az intézmények és civil szervezetek elhe-

a peresznyei otthonból

„Intézményi férõhely kiváltás a Gyõr-MosonSopron Megyei Alpokalja Szociális Központ
Peresznyei telephelyén.” címû projekt keretén
belül 2018. október 4-én Nyitó rendezvényt tartott. A rendezvényen bemutatásra került a pá-

lyázat, melynek keretében a Peresznyei bentlakásos intézmény kerül kitagolásra 6 családias
légkörû, akadálymentes, a támogatott lakhatást
megvalósító lakóházba, amely 826,88 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatás segítségével valósul meg.
A projekt célja – a fenti folyamat részeként –
a fogyatékossággal élõ személyek számára
ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 fõnél nagyobb intézményi ellátási forma teljes
körû kiváltása, és a lakók igényeire reflektáló, magas minõségû, hozzáférhetõ közösségi alapú ellátási formák kialakítása. További cél a fogyatékos személyek életminõségének javítása, jogainak
érvényesítése, önálló életvitelük támogatása.
A pályázat keretében a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Alpokalja Szociális Központ
Peresznyei telephelyén mûködõ bentlakásos intézmény kerül kiváltásra. A
komplex akadálymentesítés szempontjainak figyelembe vételével 6 db 12 férõhelyes támogatott lakhatást megvalósító lakóház épül fo-

gyatékos személyek számára, valamint a kiváltott intézményben új Szolgáltató Központ létesül
alapszolgáltatások nyújtásához, továbbá a foglalkoztatás megvalósításához. A projekt nagyban hozzájárul a fogyatékos személyek életminõségének javításához, jogainak érvényesítéséhez,
a társadalomba tör ténõ
beilleszkedéséhez.
A pro jekt kap csán
megvalósuló támogatott
lakhatás szolgáltatás típus
a jogszabályi elõírásnak
megfelelõen, falusi környezetben kapcsolódik a
helyi szükségletekhez, az
igényekhez és lehetõségekhez. Cél, a telephely
intézmények infrastrukturális kiváltása több, különbözõ helyre tör ténõ kitagolással oly módon,
hogy a választott helyszínek lakókörnyezetbe
integrált elhelyezést biztosítsanak.
Az új intézmény-egységek integráltan kerülnek elhelyezésre Horvátzsidány, Szakony, Tormásliget, Und és Zsira településeken.
A felmerülõ igények és a feltárt lehetõségek
egybeesése a projekt megvalósulásával teljesedik ki, egy kisebb létszámú, lakókörnyezetbe in-

tegrált elhelyezést nyújtó, széles körû szolgáltatási
kínálattal rendelkezõ, az öngondoskodásra való
képességre épülõ, magas színvonalú szociális
szolgáltatási rendszer kialakításával.
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lyezték az emlékezés virágait az 56-os emlékmûnél. A megemlékezés után a városházán
könyvbemutatóra került sor „KICSIT SAVANYÚ,
DE A MIÉNK” címmel. A könyv Savanyu János
visszaemlékezéseibõl készült.
yde

Új helyre költöznek
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BLACK FRIDAY MÁR A STRAUSSNÁL IS
RAKTÁRI KEDVEZMÉNYEK A FORD AUTÓSZALONBAN
November 23-án ismét Black Friday – ezúttal már a Strauss Autószalon, a szombathelyi Ford
márkakereskedés is részt vesz az akcióban! „Fekete Pénteken” az Egyesült Államokban kialakult hagyomány szerint ez a nap a karácsony elõtti vásárlások elsõ napja, amikor az üzletek óriási
kedvezményeket kínálnak.
SUV-okra, a városi terepjárókra helyezik a
hangsúlyt, de extra kedvezmény jár minden
szalonautóra. Készleten lévõ új Ford gépjármûvekhez a „Fekete Pénteken” és ezt követõ
héten téligumi garnitúrát kaphatunk.

A karácsonyra átvehetõ új Fordokra a Strauss egyedi ajánlatokkal készül. A Black Friday hetében a

Ford Kuga

Business Technology 1,5l EcoBoost 150 LE 2WD M6

6.040.000 Ft-tól,
ajándék téligumi garnitúrával*
•
•
•
•
•

•
•

Auto Start-Stop indítórendszer, FordPower kulcsnélküli indítórendszer 2 távirányítóval
Kétzónás elektromos automata klíma
Halogén fényszórók - LED nappali menetfénnyel
Hátsó parkolóradar
Navigáció teljes Európa térképpel, CD-s rádió,
SYNC 3 - hangvezérlõ rendszer, Bluetooth,
8“-os érintõ-képernyõ a középkonzolon
Elektronikus kézifék
17“-os, 5x2 küllõs könnyûfém keréktárcsák

Ford Fiesta

5-ajtós Trend Technology 1,1l 85LE

3.590.000 Ft-tól,
ajándék téligumi garnitúrával*
•
•
•
•
•
•

ABS, ESP, Visszagurulásgátló, 6 légzsák
Manuális légkondicionáló berendezés
Sávelhagyásra figyelmeztetõ rendszer
Sávtartó automatika
Távirányítós központi zár
Rádió, 2 USB, Bluetooth, 6 hangszóró,
Ford MyDock (ICE csomag 15 részeként)

*Az ajánlatok 2018. november 23–30-ig megkötött vevõszerzõdésekre és 2018. december 31-ig történõ forgalomba helyezés esetén érvényes. Az ajándék téligumi garnitúra magánügyfeles vásárlás esetén a modellre jellemzõ standard alapméretben értendõ, a szereléséhez kapcsolódó járulékos költségeket (felni, szerelés) nem tartalmazza. A képek illusztrációk. Ford Fiesta Vegyes üzemanyag-fogyasztás:: 3,7-6,1 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 94-138 g/km.
Ford Kuga Vegyes üzemanyag-fogyasztás: 4,4-7,5 l/100 km, vegyes CO2 kibocsátás: 115-173 g/km.

Strauss Autószalon
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 /94 512 860
info@strauss.hu • www.strauss.hu

Rövid hírek
• Tormásliget
Megéri tanulni Tormásligeten
Tormásliget Község Önkormányzata anyagilag segítette a tanévkezdést a településen
élõ óvodásoknak, tanulóknak. Örömteli, hogy
számos családot támogathatott az önkormányzat anyagilag, hiszen, az óvodások 7000 Ft, az
iskolások 10 000 Ft, a középiskolások 13 000 Ft,

míg a felsõfokú oktatásban tanulók 16 000 Ft
beiskolázási segélyben részesülhettek. További
jó hír, hogy a képviselõ-testület egyhangúlag
szavazta meg azt is, hogy csatlakozik a Bursa
Hungarica pályázathoz, amelynek segítségével minden, a pályázati kiírásnak megfelelõ felsõfokú tanuló havi 6 000 Ft önkormányzati ösztöndíjban részesül!

Európai mobilitási
hét Nemesládonyban
Nemesládony is csatlakozott az Európai mobilitási hét rendezvénysorozathoz. Az idõjárás kegyes volt hozzánk és élvezhettük a nap kínálta

lehetõségeket. A meghirdetett programokra szép számmal összegyûlt a falu
apraja és nagyja. A rendezvény megnyitója után bicikli túrára indult a lelkes
társaság. Erdei utakon, jó hangulatú kirándulásban lehetett részünk. A közel
10 km –es távot még a legfiatalabb
résztvevõk is gond nélkül teljesítették.
Visszatérve a rendezvénytérre, finom
vadpörkölt várta a kellemesen elfáradt
túrázókat. Az Önkormányzat a mobilitási héttel
kapcsolatban kiírt pályázatnak köszönhetõen
három új kerékpárt vásárolt a falu számára. Ezeket a nap folyamán bárki, kedve szerint kipró-

bálhatta, a késõbbiekben pedig könyvtári napokon használhatják a gyermekek. A délután
folyamán futóverseny várta a gyerekeket és a
felnõtteket egyaránt.
Majd a lurkók kerékpár
ügyességi versenyeken
mérhették össze tudásukat, ahol minden korcsoport képviseltette
magát. A napot a díjak
átadása, valamint a
tombola sorsolása zárta. Értékes tárgyak kerültek kisorsolásra, minden olyan résztvevõ
közt, aki leadta autójá-

nak forgalmi engedélyét és vállalta, hogy aznap nem használja autóját. Köszönjük minden
kedves lakónak a részvételt!
Pietrowskiné Végh Andrea

Október 9-én tartotta tisztújító közgyûlését
Csepregen a Farkas Sándor Egylet. Az elnökség mandátumának lejártát bejelentve, a korábbi elnök jelezte, hogy nem kívánja újra betölteni e megbízatást, de szükség esetén más
tisztséget vállal.

A közgyûlés az egylet elnökének Haizler
Ákost, elnökhelyettesnek Vasvári Imrénét, titkárnak Sági Ferencet, pénztárosnak Munczi
Józsefnét, elnökségi tagnak Kovács Antalnét
választotta. A citeracsoport vezetõje továbbra
is Kemény Lászlóné, az olvasóköri csoporté

pedig Sági Ferenc. A megválasztott elnökség
nevében Haizler Ákos megköszönte a bizalmat. Továbbra is várja a tagság aktivitását, és
jelezte, hogy szívesen várunk új tagokat - vidékieket is - egyesületünkbe.
igás
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Tisztújítás a Farkas Sándor Egyletben
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Új vezetõ a büki Nestlé élén
folytatni. Mindezek ismeretében az a lehetõség, hogy egy kimagasló teljesítményû csapattal dolgozhatok érdekessé tették számomra ezt
a lehetõséget.
– A környezõ településen élõk még keveset tudnak Önrõl, mondana magáról pár
gondolatot, melyet adott esetben egy állásinterjú során árulna csak el?
– Pár gondolat magamról. Hollandiában,
Bussum városában születtem és nõttem fel. A
gimnázium után Wageningen tanultam tovább
Hollandia keleti részén. Mivel tanulmányaimat
követõen magas volt a munkanélküliség az or-

szágban, így a következõ 1 évben egy hajófelújító cégnél dolgoztam, mivel már korábban is
érdekeltek a klasszikus fa hajók és azok kézi
megmunkálása. Ezután az év után labor technikusként helyezkedtem el a Quaker Oats
állateledelgyártó cégnél IJmuidenben, Hollandiában. Az azt követõ 6 évben a cég tulajdonjoga többször változott, míg végül a Nestlé
Purinához csatlakozott. Ezalatt az idõ alatt az én
szerepköröm is folyamatosan változott minõségügyi, gyártási és beszerzési területen, majd
megkaptam a lehetõséget az elsõ külföldi munkakörre, amit el is fogadtam. Így költöztünk Bükre feleségemmel és 5 hetes babánkkal, hogy a
minõségbiztosítási és az akkori alkalmazási csoporttal dolgozzak. 3 évvel késõbb a franciaországi Vauche-ba költöztünk, mert kineveztek a
Nestlé Purina nedves gyárainak európai TAG
menedzserévé. Ezekután 5 évet töltöttünk az
Egyesült Királyságban, egy kis idõt Sudbury-ben,
majd a fennmaradó részt a központban New
Malden/Croydon városokban, mint a törvényességi megfelelésért és minõségért felelõs személy. Ezen európai idõszak után költöztünk Kaliforniába, hogy minõségbiztosítási igazgatóként

dolgozzak a Nestlé fagylalt üzletágában, napi
szinten élvezve a kiváló Häagen-Dazs és más,
Nestlé által gyártott fagyik fantasztikus ízét. 3 év
után utunk London városába Ontarioba vezetett, hogy gyárigazgatóként dolgozzak a Nestlé
helyi fagylalt gyárában. Az ott eltöltött 5 év után
néhány héttel ezelõtt tértünk vissza Bükre.
– Milyen elvárásokkal érkezett Bükre,
szakmai kihívásnak tekinti életének ezt az
állomását?
– Mint ahogy említettem, már korábban is
dolgoztam Bükön, így tisztán emlékszem azt itt
eltöltött szép emlékekre és arra, ahogy a gyár
akkoriban kinézett. Habár
tudtam, hogy az egység az
elmúlt évek alatt jelentõs
fejlesztéseken esett át,
mégis ledöbbentem mikor
megérkeztem és láttam azt
a hihetetlen változást, amit
a csapat véghez vitt. Csak
gratulálni tudok mindenkinek, aki részt vett ezekben
a fejlesztésekben. Lenyûgözõ látni az elmúlt évek
eredményeit.
Belépve a gyárba
nemcsak az épület és a
modern technológia, de a
csapat eredményei is magukért beszélnek. Hihetetlen számok és egy igazán
büszke csapat egy letisztult
vezetéssel a Nestlé Purina
szervezeten belül. A kihívás
a csapat számára és számomra is most az, hogy
hogyan váljunk egy JÓ
eredményekkel rendelkezõ
JÓ csapatból, KIVÁLÓ
eredményeket hozó KIEMELKEDÕ csapattá, felismerve azt, hogy a világ folyamatosan fejlõdik,
ezáltal magunkat is folyamatosan fejleszteni kell
azért, hogy versenyképesek maradhassunk.
Mindez akkor valósulhat meg, ha mindannyian,
mint egy nagy csapat dolgozunk együtt, erõs
meggyõzõdéssel azzal kapcsolatban, amit csinálunk és mind ugyanúgy akarjuk.
– Egy igazán felelõsségteljes pozíciót tölt
be, számos közvetlen kolléga mindennapi
feladatait kell átlátnia egy eddig is ismerõs, ám most ismeretlen környezetben.
Nem érzi hátránynak, hogy jelentõs távolságra dolgozik most a hazájától?
– Annak ellenére, hogy mind a magánéletben, mind a munkában fantasztikus idõt töltöttünk el Észak-Amerikában, külföldi tapasztalatainkra alapozva az, hogy most visszaköltöztünk
Európába sokkal inkább élhetõbb számunkra. A
büki szerepkörömre nézve igazán remélem,
hogy az, hogy már korábban is dolgoztam a
gyárban egy kis elõnyt adhat nekem. Még mindig emlékszem néhány magyar szóra, jelenleg
is vannak olyan kollégák a gyárban, akiket korábbról ismerek és a magyar kultúra sem áll távol tõlem. A különbözõ országokban szerzett tu-
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– Örvendetes, hogy az elmúlt években
folyamatosan fejlõdik a Nestlé Bükön,
mellyel számos helyi és környéken élõ polgár megélhetését biztosítják. Milyen célokkal, tervekkel vette át az igazgatói széket,
várhatóak -e további bõvítések?
– Mindenekelõtt köszönöm a lehetõséget a
bemutatkozásra és hogy elmesélhetem történetem a Nestlé Purina Büki Gyárába való megérkezésik. Egy új országba és üzletágba való belépést sosem lehet szimplán csak pár mondattal
leírni, nincs ez másként az én esetemben sem.
Immáron közel 25 éve dolgozom a Nestlénél,
melybõl több mint 18 évet Hollandián kívül, különbözõ országokban töltöttem. Ebbõl az elmúlt 8
év a Nestlé Észak-Amerikai régiójában telt, 3 év
az Egyesült Államokban, a fennmaradó idõ pedig Kanadában. Annak ellenére, hogy igazán élveztük az eltöltött idõt az óceán túloldalán, a
családom és én is szerettünk volna visszatérni Európába családtagjainkhoz és barátainkhoz.
Észak-Amerikából általában évente maximum 12szer látogattunk haza és ahogy idõsödtünk egyre inkább éreztük, hogy szeretnénk többször látni
szüleinket Hollandiában. Ez sokkal inkább megvalósítható, ha Európában élünk.
Mindezeket figyelembe véve üzleti szempontból vagy egy másik gyárigazgatói pozíciót kerestem (mint a korábbi beosztásom is Kanadában), vagy egy ezzel egyenér tékû pozíciót a cégen belül. Az üzleti igények alapján a
büki gyárigazgatói poszt elérhetõvé vált Kai kinevezése által. Természetesen nem tudok a
felsõvezetés nevében beszélni a “miért”-rõl és
a “hogyan”-ról, de mint ahogy azt tudjátok, jelenleg én töltöm be ezt a szerepkört. Mindebben részben szerepe van annak, hogy korábban dolgoztam már a büki gyárban, részben
pedig a jövõbeli lehetõségekkel kapcsolatos.
A Nestlé Purina, mint ahogy eddig is, továbbra
is a gyáregység fejlesztési lehetõségeire fókuszál. Az elmúlt évek nagyszerû teljesítménye a
csapat részérõl jelentõs beruházásokat tett lehetõvé, melyet az üzletág is szeretne tovább
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dás és tapasztalat segít majd abban, hogy
együtt képesek legyünk megerõsíteni gyárunk
pozícióját.
– A világ számos pontján érvényesül az
ember az angol nyelv tudásával, egy ekkora cégcsoport életében sincsen ez másként, azonban a magyar nyelvet köztudottan nehéz elsajátítani. Tervezi jobban
megismeri Magyarországot és megtanulni a nyelvünket?
– Abszolút úgy gondolom, hogy ha külföldön
élsz, legalább a szándéknak meg kell benned
lenni arra, hogy elsajátítsd az ország nyelvét.
Egyszerûen azért, mert ez segíthez az eligazodásban a mindennapi életben. Mondanom sem
kell, hogy a magyar nyelv az egyik legnehezebb
a világon, így elsõ kézbõl állíthatom, hogy egy
bonyolult nyelv egy nem anyanyelvû személy
számára igazán nehezen elsajátítható, mint
ahogy ezt a korábbi tapasztalatom is mutatja a
nyelvvel kapcsolatban. Még ennyi év után is
emlékszem néhány szóra, bár mióta 2002-ben
elköltöztem Magyarországról egyáltalán nem
gyakoroltam a nyelvet. Ennek eredményeképpen csaknem nulláról indulok, de a szándék
megvan bennem az újrakezdésre…sõt, már el is
kezdtem a magyar nyelvleckéket. Természetesen
szeretném Magyarországot is jobban megismerni, hiszen mindannyiunknak tudnia kell, hogy milyen gyönyörû országban is élünk, így boldogan
fedezem fel onnan, ahol 2002-ben abbahagytam. Fantasztikus út áll elõttünk.
Már nagyon várom a közös munkát a büki
csapattal…boldog vagyok, hogy itt lehetek!
yde

Internetes közösségi
pont nyílt Csepregen
Tablet, okostelefon és laptop vár ta az
internet nyújtotta elõnyökre kíváncsi idõseket
Csepregen, a Közösségi Szolgáltató Házban
mûködõ Digitális Jólét Program Pontban. Szeptember 29-én egy tucat érdeklõdéssel teli nyugdíjas polgár várta a bemutató és programismer-
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tetõ rendezvényt, ahol lehetõségük nyílt a
vezetéknélküli internetelérésre alkalmas eszközöket is kipróbálni. Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere kiemelte, a városközpontban
három DJP Pont fejlesztése valósulhatott meg, s
ennek köszönhetõen, azok számára is elérhetõvé válik a világháló, akik nem rendelkeznek saját számítástechnikai eszközzel. Mint fogalmazott, az internetelérési pontok szakmai mentorai
segítenek elsajátítani a webes ször fölés rejtelmeit, valamint az egész fõteret lefedõ kültéri wifi
hálózatra való csatlakozásban is segítséget

nyújtanak a felhasználóknak. Az eseményen
Draskovics Éva a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület szakmai mentora tartott tájékoztatót
az idõseknek, akik a csepregi hírekrõl, aktualitásokról olvastak az interneten, vagy éppen a receptek és a kertészet rejtelmeit tanulmányozták
a keresõoldalak
segítésével. A pályázati támogatásnak köszönhetõen
ezentúl
három
helyszínen várják
a városban az érdeklõdõket. Így a
szol gál ta tá so kat
igénybe vehetik a
Szebb Holnapért
Közhasznú Egyesületnél a Közösségi
Szolgáltató Központban a Széchenyi tér 29. szám alatt, az UTIRO Térségfejlesztõ Egyesületnél a Kossuth utca 1. szám alatt, de
a Város Önkormányzata által biztosított közösségi internet hozzáférési pontot is használhatják a
Széchenyi tér 31. szám alatt a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és Könyvtárban. A három pont
létrejöttével a teljes fõtéren és a Promenádon is
biztosított egy kód felhasználásával az internetes
hozzáférés, akár saját okos telefonról vagy számítástechnikai eszközrõl is Csepreg városában –
zárta szavait a városvezetõ.
KM
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Rövid hírek
• Simaság
Simaság: Író-olvasó találkozó
Október 11-én, író-olvasó találkozó keretében nálunk járt Horváth Nikoletta, alias
VakVagány. A lány, aki nagy handikeppel indult
az életbe, legyõzve súlyos betegségeit, elfogadva az ebbõl kialakult vakságát, rengeteg
szenvedés, megannyi küzdelem után jutott el
idáig. Niki ma már olyan pozitív életszemlélettel

ELKÉSZÜLT A CSEPREGI KERÉKPÁRÚT
A Rákóczi utca teljes hosszában alakítottak ki
a biciklis forgalom számára jól használható, biztonságos úthálózatot. Városképi szempontból is
esztétikus fejlesztés utómunkálatai fékezõdhetnek be a napokban, elkészült az osztott gyalogés kerékpárút, de a kerékpáros sáv és nyom kialakítsa is megtörtént, valamint az áthelyezett
buszöböl kivitelezése is befejezõdött.
A részletekrõl Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere számolt be, aki kiemelte, fontosnak tartották a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtését, és a városon
átmentõ közút környezetének esztétikus rendezését is. A fejlesztésnek köszönhetõen az utca

ter, megköszönve Ágh Péter a térség országgyûlési képviselõjének támogatását, valamint a
projektben résztvevõk szakmai munkáját.
A város elsõ embere elárulta azt is, hogy a
fejlesztési ütemterve a városnak a projekttõl függetlenül tartalmazza az utca fásítását és a most
fel nem újított járdáinak teljes térkövezését is,
mely feladatokat a Városgazdálkodás szakemberei fognak majd elvégezni a következõ esztendõben.
Az utcában zajló fejlesztések sora, itt még
nem ér véget, hiszen a jövõ esztendõben a terveknek megfelelõen a Magyar Kormány támogatásával a Rákóczi utca belterületi szakaszát is

páratlan oldalán teljes szélességében megújult,
és kerékpárúttal bõvült a járdaszakasz, mindezek mellett az összes ingatlan elõtt aszfalt burkolatú kocsi beállókat alakítottak ki.
A 153 millió forintos pályázati forrásából
megvalósuló beruházás keretében újonnan került kialakításra az egykori malom épülete elõtti
buszmegálló is, térköves buszváróval. A közel
egy kilométer hosszú létesítményt minden olyan
tartozékkal ellátták, mely fontos eleme a zavartalan közlekedés biztosításának, így a megfelelõ útburkolati jelek, korlátok sem maradhattak el
– ismertette a beruházás elemeit a polgármes-

felújítják, így teljes egészében egy új utcakép,
nagyléptékû minõségi változás köszönhet be a
csepregi bevezetõ úton – fogalmazott a város
elsõ embere.
A Rákóczi utca mellett a Széchenyi tér egy
szakasza, a Petõfi utca egy része, valamint a Kõszegi utca fog teljes hosszában megújulni, öszszesen 2240 méteren végeznek majd el átfogó
felújítást, hiszen a visszamarást követõen két új
réteget építenek be, de a szegélyeket, forgalomtechnikai elemeket is javítják majd. A következõ évben tehát újabb beruházások és felújítások várhatóak a Rákóczi utcában.
KM
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bír, hogy mindannyian tanulhatunk tõle. Kedves
lényébõl áradt az életigenlés, a szeretet, a humánum és nem utolsósorban a humor. A találkozó moderátora, egykori fõiskolai csoporttársa
Molnár Barbi volt.
Niki nagy szeretettel beszélt nagymamájáról,
anyukájáról és a Lili nevû labradorról, aki hû társa, védelmezõje, akivel évek óta „mancs a
kézben“ járnak. Elmondta, hogy szerinte az ember életében minden okkal történik és a sötétség ismerete nélkül sosem tudnánk értékelni a
fényt. Niki élete megpróbáltatások sorozata volt,
ám „ezzel vagy ennek ellenére“ vált egyre jobb
emberré, akinél a hûség, a szeretet és az õszinteség nem csupán elcsépelt szavak. Eddid két
könyve jelent meg, az Öröm ABC és a Kutyaszív
szeretet címû kötetek. A megyei lapban szerdánként jelennek meg írásai, ezekben is a mának élés mûvészetére, a carpe diem-re tanít, arra, hogy kár rágódni a múlton és felesleges lamentálni a jövõn.
Köszönjük Niki, hogy harminc évesen, mint
bölcs tanítómester szóltál hozzánk!
Haller E.

Biztonságos haladás
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Traktoros nap
ISMÉT A TRAKTOROKÉ VOLT A FÕSZEREP SOPRONHORPÁCSON
is visszaért a pályára, megkezdõdtek az ügyességi és gyorsulási versenyek a nagyszámú, vállalkozó kedvû traktorosok között. A versenyek alatt és
után ismét alkalma adódott kicsiknek és nagyoknak kipróbálni a John Deer traktorokat, melyek
száma az idén már háromra nõtt, ezzel még több
jelentkezõ élhette át a modern jármûvek vezetésének élvezetét. A nap folyamán lehetõség volt lán-

meghirdetett versenyekre is jelentkeztek. Az elmúlt
évekhez képest kevesebb résztvevõvel, de hasonló dudaszóval indult meg a felvonulás a falu utcáiban. Az út mellett sorfalat álló és integetõ nézõk
száma is emelkedett. Ezt bizonyítja az a tény, hogy
évrõl évre egyre népszerûbb lesz ez a nem mindennapi esemény. Mikor a konvoj utolsó jármûve

gos, palacsinta, pattogatott kukorica, hot-dog és
hamburger vásárlására. A kisebbeknek arcfestõ
kedveskedett szebbnél szebb mintákkal. Az eredményhirdetéssel a délutáni programok lezáródtak,
de a traktorokat még meg lehetett tekinteni a serlegek és oklevelek kiosztása után is. A nap egy jó
hangulatú utcabállal zárult.
Igler Patrícia
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Immáron harmadik alkalommal került megrendezésre ez a hagyományteremtõ rendezvény,
amely sajnos szeptember 8-án a rossz idõre való
tekintettel nem valósulhatott meg. Az idõjárás aztán kegyes lett hozzánk, és sikerült bepótolni a
rendkívüli népszerûségnek örvendõ programot
szeptember 29-én. Reggel 8 órakor kezdõdött a
felvonuló traktorok regisztrációja. Közülük többen a
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A Madárvárta lakói… (2.)
Ha Tömörd neve elhangzik egy-egy társaságban, sokaknak egy gyerekkori élmény, egy
kirándulás, a Kéktúra állomása vagy a Madárvárt jut eszébe. Folytatjuk a lakók bemutatását!
Az egyik közösségi oldalon érdekes és izgalmas beszámolókat olvashatunk dr. Gyurácz Józsefnek, a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökének tollából. Tõle
idézzük az írásokat, melyek a 20 éves megfigyelések eredményeit rögzítik. A különleges látogatókról a Répvevidék olvasóinak is tudnia kell!

tózkodási ideje 89 nap volt. A Tömördön gyûrûzött citromsármányok több mint 40 %-át a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
Az énekes rigó (Turdus philomelos)
Domináns énekesmadár a vizsgált területen.
Összesen 2545 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (245 példány) 2011-ben, a legkevesebbet (21 példány) 1998-ban gyûrûztük. Az éves

A citromsármány (Emberiza citrinella)
Domináns énekesmadár a vizsgált területen.
Összesen 3584 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (382 példány) 2003-ban, a legkevesebbet (8 példány) 1998-ban gyûrûztük. Az éves fogások nem mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. A citromsármány õszi vonulása szeptember elején kezdõdött a 2001-2017-es idõszakban. A vonulási

9 (2012), az utolsó fogásé november 9 (2000)
volt. A gyûrûzött madarak közül egyet sem fogtunk vissza Tömördön, ami arra utal, hogy a
fenyvescinege csapatai nagy valószínûséggel
még a gyûrûzés napján tovább vonultak. Egy
Szlovéniában fiókaként gyûrûzött madarat fogtunk vissza Tömördön 2005-ben. A Tömördön
gyûrûzött fenyvescinegék több mint 80%-át a
cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
ksza
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csúcs szeptember második felére (szeptember
14 – 27) esett, de október második felében (október 10 – november 1) is volt egy határozott vonulási hullám. Az utolsó madár befogásának dátuma november 19 (2000) volt. Néhány áprilisban és májusban gyûrûzött helyi fészkelõ valószínûleg áttelelt a vizsgálati területen. A visszafogott madarak aránya 3% volt 2005-ben. A viszszafogott madarak leghosszabb minimum tar-

fogások lényeges növekvõ tendenciát mutattak
2001 és 2017 között. Az énekes rigó õszi vonulása szeptember elején kezdõdött, vonulásának
csúcs idõszaka október elsõ felére (október 1 –
15.) esett a 2001-2017-es idõszakban. A visszafogott madarak aránya 5 és 10% volt, ami
évente jelentõsen változott. Az augusztusban
gyûrûzött helyi fészkelõ állomány madarai szeptember közepéig elhagyták a vizsgálati területet, míg az októberben érkezõ madarak november elejéig gyorsan elvonultak Tömörd környékérõl. Az utolsó madár befogásának dátuma
november 9 volt (2001.) Tizenkettõ Tömördön
gyûrûzött példány került meg külföldön, 8 Olaszországban, 4 Franciaországban. Egy Lengyelországban gyûrûzött énekes rigót fogtunk vissza
Tömördön. A Tömördön gyûrûzött énekes rigók
több mint felét a sûrû bokrosban fogtuk be.

A fenyvescinege (Parus ater)
Ún. járulékos (közepesen gyakori) és irrupciós
(csak egyes években vonul át és fogjuk be kiugróan magas számban a vizsgálati területen)
énekesmadár a vizsgált területen. Összesen 967
példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (379 példány) 2012-ben, de nem fogtunk egyet sem
1998-ban, 2003-ban, 2011-ben, 2013-ban és
2015-ben. Az éves fogások nem mutattak sem
növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és
2017 között. A fenyvescinege õszi vonulása
szeptember elején kezdõdött, amit egy nagyobb vonulási hullám követett szeptember 3 és
12 között, valamint egy kisebb szeptember 23
és október 5 között a 2001-2017-es idõszakban.
Az elsõ madár befogásának dátuma augusztus
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Jubiláló költõk
A Répce-vidéki antológiában szereplõ
poéták közül négyen is: Büki Attilla,
Devecseri Zoltán, dr. Pusztay János és
Sárváry László is idén töltötte be 70. életévét. Mindegyikük jelenleg is alkot, s hamarosan újabb köteteik várhatók.
Költõink doyenje, Lökkös Antal viszont
már a 90. évét töltötte be nem rég, hiszen
1928. október 20-án született Górban.
Pannonhalmán érettségizett, majd ugyanott teológiát végzett. A Rákosi-diktatúra
idején, 1952-tõl MÁV pályamunkásként
dolgozott.
1956 végén Svájcban kapott menedékjogot. A Genfi Egytemen diplomázott
magyar-latin-francia szakon. A Genfi
Könyvtár tudományos munkatársa lett, illetve a Könyvtárosképzõ Intézetben tanított. Szakirodalmi munkássága mellett
rendszeresen megjelentetett verseket,
meséket, elbeszéléseket, irodalmi paródiákat is.
Föbb munkái magyar nyelven: A kistücsök története (Róma, 1959); A Csempész
(novellák, Róma, 1962); Bagoly mondja
(paródiák, Genf, 1977); Góri krónika (Sárvár, 1992); Búbos pityer vasi madár (Sárvár, 1998.) Van-e az arkangyalok sisakján
tollbokréta? (Bp, 1998.) stb. Franciául: 500
éves a genfi nyomda (Genf, 1977.) ; A
Genfi
ösnyomtatványok katalógusai
(Genf, 1978, 1982.) stb.
Mindnyájuknak jó egészséget és eredményes alkotómunkát kívánunk.
SF

Az 56-os hõsökre emlékeztek
soha nem élt diktatúrában. Arra kérte az emlékezõket, hogy: Ne csak 1956 hõseire emlékezzenek, hanem az 1956 elõtti hétköznapi emberekre és a 33 évig a szovjet diktatúrában élõ 1956
utáni nemzedékre is!’’
A bizottsági elnök emlékezõ beszédét követõen a Hangraforgó Együttes idézte fel az 1956os eseményeket zenés formában. Visszaemlékezésük is azt a visszavonhatatlan tényt sugallja,
hogy nekünk, a ma emberének õseink tetteit
nem szabad sosem elfeledünk.
A Sipos Bea és Faggyas László alkotta verséneklõ együttes elõadását követõen a megem-

sztálini módszerei közül a legszörnyûbb az állami
szintre emelt terrorizmus volt, ami nemcsak a
mindennapok ellehetetlenítését jelentette, hanem a valós vagy vélt politikai ellenfelek fizikai
megsemmisítését is, a vétlen lakosság büntetõtáborokba való hurcolását, vagy kivégzését. Aki
ma diktatúráról beszél Magyarországon, az még

lékezés koszorúit és mécseseit helyezte el Vlasich
Krisztián polgármester és a képviselõ testület
tagjai, a civil szervezetek vezetõi, intézményvezetõk és a hozzátartozók a Büszkeségpont emlékmûnél és a csepregi fegyveres összeesküvések emléktáblájánál.
KM
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Tisztelettejes megemlékezésre és csendes fõhajtásra invitálta a város polgárait Csepreg Város Önkormányzata, akik október 22-én késõ
délután emlékeztek meg az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc 62. évfordulójára.
Az ünnepi megemlékezésnek a Petõfi Sándor
Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár Színházterme
adott otthon, ahol Csepreg Város Fúvószenekarának tagjainak közremûködésével vette kezdetét a mûsor.
Szarka Anikó, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke emlékezõ beszédében hangsúlyozta: ,,1956-ban a hatalom gyakorlásának
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Rövid hírek
• Csepreg
Már nagyon várják a lakók - megújul
a Petõfi utca útburkolata
Újabb évtizedes hiányosságra tesz pontot a városvezetés, hiszen Vlasich Krisztián
polgármester ígéretének megfelelõen, tovább folytatódik az önkormányzat, út- és járda felújítási programja, a ciklus kilencedik

valósul meg Répcevisen...
Egy évvel ezelõtt egy TOP -os pályázat keretében 58 millió forintot nyert Répcevis önkormányzata, melynek célja az önkormányzati
épületek energetikai korszerûsítése a XXI. századi elvárások tükrében. Ennek lefutásáról, a kivitelezésrõl, és a település mindennapjairól beszélgettem Hollósi Péterrel, Répcevis polgármesterével. „A Répcevis Község Önkormányzatának
tulajdonában álló ingatlanok funkcionáló, hoszszú fenntarthatósággal bíró épületek, amiket a
pályázat segítségével korszerûsítettünk. Ebbe a
körbe három épület került bele, egyik maga az
önkormányzat épülete, a másik az óvoda, a
harmadik pedig közösségi tér és könyvtár, ami
valójában a Kultúrotthont jelenti. Mindhárom
épület más-más adottságokkal rendelkezik,
az önkormányzat épületének például már
megvolt a külsõ hõszigetelése, így itt belsõ
munkálatok folytak. A
belmagasságot csökkentettük gipszkartonozással, hõszigeteléssel,
valamint a fûtéskorszerûsítés történt meg, ami
kazáncserét és hõfokszabályzók beépítését
jeleni, továbbá az épülethez
csatlakozó
szárnyépület hõszigetelését és nyílászáró cseréjét is sikerült kivitelezni.
Hamarosan megtör ténik a napelem rendszer
kiépítése is, ami a saját
elektromos áramszükséglet megtermelését segítené. Az óvoda felújítása ennél sokkal komplexebb feladat volt, hiszen ott az összes nyílászárót
cserélnünk kellett. Itt is megtörtént a külsõ hõszigetelés, a födém hõszigetelés, a kazán és radiátorcserével a teljes fûtéskorszerûsítés, és ide is
kerül napelem.
A Kultúrotthon esetében is volt már egy megkezdett energiaracionalizálás, mert ott a nyílászárók már elõzõleg cserélve lettek, viszont nem

volt hõszigetelése az épületnek. Ez pótolva lett,
hiszen nemcsak a falak, hanem a födém is kapott szigetelést, hogy felfelé se szökjön a meleg.
Ebben az épületben is megtörtént a kazáncsere, itt viszont nem lesz napelem, mert nincs akkora áramfogyasztása, hogy megérje a rendszert
kiépíteni. Teljesen akkor lesz kész a projekt, ha az
óvoda tetejére is felkerül a napelem, reméljük,
hogy ez minél hamarabb megtörténik.
A Pákác patak medrének rendbetétele sajnos rajtunk kívülálló okok miatt nem történt meg.
Egy részét sikerült társadalmi munkában iszap
mentesíteni és a medrét kiburkolni. Ennek a
munkának a befejezéséhez reméltünk állami
támogatást, pályázatot
is benyújtottunk, de sajnos nem nyertünk. Jelen pillanatban a mederben nincs víz, de ez
bármikor megváltozhat.
A pataknak van egy
olyan szakasza, ahol
egy görbület miatt fel
tud torlódni a víz, ez is
gondot jelent. Ezt jó lenne kiegyenesíteni, de
nem önkormányzati tulajdonban van a terület, jelenleg is folynak a
tárgyalások a telektulajdonosokkal. A villámárvíz óta eltelt 8 évben a
patakmedret iszapmentesítettük, de a folyásfenék mélyítés nagyon
nehéz, gépi munkát
igénylõ feladat. A kivitelezõnk is megvan, de
amíg nem rendezõdik a tulajdonviszony, nem
tudjuk elindítani a vízjogi engedélyezési eljárást.
Reméljük, hogy nem következik be olyan váratlan esemény, havária, ami felülírná a dolgokat
és a vészhelyzet elhárítási terv -a védelem érdekében- megkívánná a meder azonnali kiegyenesítését. Viszont megkapta a falu a nem konszolidált településeknek ígért lakosságszám arányos támogatást, melynek az elsõ részletébõl
2014-ben megtörtént Petõfi és a Fõ utca aszfal-
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utcája újul meg még idén õsszel. Oláh Imre
képviselõ, már jó ideje szorgalmazza az utca felújítását, hiszen fontos és forgalmas
közlekedési útvonal a Petõfi utca ezen szakasza. Tavaly áprilisban úgy döntött a városvezetés, hogy a pályázatot nyújtanak be a
Belügyminisztériumhoz, melyet Ágh Péter országgyûlési képviselõ segítségével pozitívan
bíráltak el. Mintegy 15 millió forint támogatási forrás mellett, több mint 5 millió forint
önkormányzati önerõvel kezdõdhetett meg
a munka az utcában. A felújítás az önkormányzati útszakaszt érinti, a Kõszegi utcai
keresztezõdéstõl az utca végéig. A burkolat
helyreállítását megelõzõen a víz- és szennyvíz bekötések cseréjét már korábban a város elvégeztette. Oláh Imre képviselõ hangsúlyozta, a munka már elkezdõdött, ezt jól
mutatja, hogy a csapadékvíz elvezetõ árkok
kiépítése és jó karba helyezése már megtör tént a kivitelezõ részérõl, melyet a helyszíni
bejárás során megtekintettek. Az útfelület
elõkészítését követõen ter vezetten november hónapban elkészülhet az új aszfaltburkolat is, mely minden bizonnyal a lakók és
az erre közlekedõk nagy megelégedésére
szolgál majd – fogalmazott a testület tagja,
aki szívügyének tekinti a lakosság által jelzett problémák mielõbbi or vosolását.
KM

Fejlesztések sora
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Falunap Sopronhorpácson
2018. szeptember 8-án egy meghatározó
esemény zajlott Sopronhorpácson.
A falu és a (régen önálló településként létezõ, mára már a Község részekének tekintendõ

Lédec által megismert) szlovákiai Lédec (Ladice) község közötti testvér települési kapcsolat
kiépítésének céljából megrendezésre kerülõ
lédeci nap valósult meg a két község részvételével. A program a Bethlen Gábor Alap által kiírt

pályázaton elnyert támogatás révén valósult
meg. A nap Kovács Pál atya két nyelven tartott
litániájával kezdõdött a lédeci kápolnánál, ahova meghívást kapott Ladice Község polgármestere Farkas György, és a helyi Hajnalkert hagyományõrzõ csoport valamennyi tagja. A mise
után a helyiek megvendégelték a jelenlévõket,
majd a tömeg elvonult a lédeci emlékmûhöz,
de szigorúan, a hagyományoknak megfelelõen, az úton egy feldíszített létrát keresztbe cipel-

ve. A szépen gondozott kis parkban megkoszorúzták az emlékmûvet, majd Egresits József önkormányzati képviselõ tartott egy rendkívül megható beszédet, melyen felelevenítette Lédec
történetét. Az ünneplõ tömeg tovább sétált a
vendéglõ udvarára, ahol folytatódtak a délutáni programok. A színes mûsort Talabér Jenõ polgármester nyitotta meg, majd Barcza Attila Sopron és környékének országgyûlési képviselõje is
köszöntötte a falu lakosságát és a vendégeket,
végül Farkas György, Ladice polgármestere is
megköszönte a meghívást. A beszédek után a
két polgármester aláír ta a Testvértelepülési
Együttmûködési Megállapodást, mely megalapozza egy szoros baráti kapcsolat kialakulását,
fenntartását a két település között. A kapcsolat
által megismerik egymás életét, szokásait, mely
több generációra, akár örökre is szólhat. A délután folyamán fellépett még Csepreg Város Fúvózenekara, Sopronhorpács mazsorett csoportja, a Szentirmay Elemér Vegyeskar, az undi Veseli
Gradišæanci Kultúrcsoport, és a felvidéki hagyományõrzõ csoport. A napot egy hajnalig tar-

tó bál zárta Galavics László közremûködésével.
Köszönetet szeretnénk mondani a szervezõknek,
a Bethlen Gábor Alapnak, a résztvevõknek, és
mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy sikeres legyen ez a nap.
Igler Patrícia
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tozása, a második körös támogatásból 2017ben a járdafelújítás. Az itt felszabadult betonlapokból szeretnénk most a vízelvezetõ árkok
medrét burkolni. A támogatás másik felébõl aszfaltoztattuk a Szent János utca egy körülbelül
300 méteres szakaszát. A jövõben több helyen is
tervezünk infrastruktúrális fejlesztést, ilyen lesz
többek között a Fõ utcában a 2002-ben épült,
de mára megsüllyedt csatornaszakaszok javítása, valamint aszfaltszõnyeget kap a Szent János
utca Répce felõli kijáratának egy közel 180 méteres szakasza, a buszforduló és a nemesvisi temetõ bejárata.
A közvilágítást is fejlesztjük, a sportöltözõ, a
kerékpáros pihenõ felé és a játszótéren is lesz
világítás, valamint a Szent János utcában a
Répce híd felé meghosszabbítjuk a közvilágítást. Idén volt a centenáriuma az elsõ világháború lezárásának, és az abból az alkalomból
állított emlékmûvet újíttattuk fel. Igyekszünk kényelmessé, élhetõvé, rendezetté tenni a falut,
de ennek ellenére nem tudjuk megállítani a lakosságszám csökkenését. Több, mint 20 üresen
álló lakóház van most a faluban. Jelenleg az
idõseket és a 18 év alattiakat tudjuk szociálisan
támogatni. Sajnos az óvodánk mûködése mindig pengeélen táncol, de nagyon ragaszkodunk hozzá. 2007-ben fájó szívvel be kellett
zárnunk az iskolát, mert nem volt megfelelõ létszám a mûködtetéséhez. Az alacsony lakossági
létszám ellenére több civil szer vezet is mûködik
a faluban, ilyen a Tûzoltó Egyesület, a Sportegyesület, és a Pákác menti Hagyományõr zõ
és Faluszépítõ Egyesület, akik töretlen lelkesedéssel virágosítják és rendben tartják a települést. Büszkeségünk, hogy vannak olyan hagyományaink, melyeknek nem tudjuk a kezdetét,
de a mai napig közösen ünnepeljük. Ilyen az
Anyák napja, és a Tisztelet és megbecsülés
napja, amikor a 60 év felettieket ünnepeljük.
Teljesen civil kezdeményezésre alakult ki a Faluszépítõ Egyesület Falukarácsonya, a Sportegyesület rendszeresen szer vezi a Pünkösdi Kupát, az egyházközség pedig a Családi Napot.
Vannak falut megmozgató eseményeink, ilyen
a májusfaállítás, májusfa kitáncolás, nyárbúcsúztató par ti, idén a foci-vb jegyében közös
meccsnézés, és még sok minden más. Szerencsére nem unatkozunk!”
Zsoldosné H. Kati
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Avartaposó túrával

Vers

búcsúzott az „indián nyár” Csepregen
„Itt van az õsz, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.”

Az erdõ, a mozgás és a természet szerelmeseit
2018. október 20-án Avartaposó túrára hívták a
szervezõk. Lelkes, vidám csapat verõdött össze a
regisztrációnál, a Bene-kúti forrásnál. Az idõjárás is

kápráztatta a természetjárókat. Vidáman taposták
az avart és közben egymással beszélgettek. Zizegett a talpuk alatt a sok levél, s valóban lehetett
hallani a „lehulló levelek lágy neszét”. A 12 km-es
túra útvonala: Új-Benekút forrás - Rottermann kert Tilos erdõ- Tömörd és vissza a Csepregi hegyre. A
túrán több pihenõhelyet érintettek az „avartaposók” és feladatokat is kellett megoldani. Ezeknél a
pihenõhelyeknél a csepregi boros gazdák borral,
musttal, õszi gyümölcsökkel, terményekkel kínálták

kedvezett, hiszen kellemes „indián nyárban” taposhatták az avart a túrázók. A barangolók között
sok olyan ismerõs arc volt, akik a Négy évszak
minden túráján részt szoktak venni. Sok volt a gyerek is, akik szüleikkel együtt menetelték végig a távot. Az erdõ gyönyörû színekben pompázott és el-

a kiruccanókat. Tömördön a langalló kóstolás
sem maradhatott el. A túra végén, a csepregi szõlõhegyen a Néber - Tóth pincénél lehetett megpihenni. Mesélt az õszi erdõ, aki odafigyelt megértette, hogy mit.
Horváthné Pados Teréz

/Petõfi/

Lökkös Antal

Góri emlék
Csepregi Molnár Józsefnek

Mezítláb jártunk –
apáink
gatyában arattak –
ürgelyukas dûlõutakon át
lötyögtettük az ebéd levesét
félve-futva nehogy
seggbeverjen minket
a déli harangszó.

Nagyokat köszöntünk ha éppen
nem sikerült a félrelépés,
hisz õk voltak a nemzet,
mi voltunk a nép.
Nem furcsállom én –
ötven év után –
ma sem a dolgot,
s ha Genfben, az utcán
fehér nadrágost látok
szívesen félreállok,
ha meg kalap van a fejemen,
azt is megemelem.
(Új Látóhatár, 1987. 4. sz. 469. o.)
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Fiatalúr, tanítónk
vakációs fia
meg a Niki-uraság
fehér nadrágban jártak
mint a csepregi fagylaltos
csöngetõs biciklijén.
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19. Borkirálynõ választás
2018. szeptember 28-án volt Kõszegen a
Borkirálynõ választás. A címért ketten versengtek. Ez a rang egy évre szól és a nyertes egy
évig képviseli Kõszeg és térsége borászati hagyományait. Az egyik pályázó Kutrovits Andrea
csepregi óvónõ volt. Mikor meghallottuk mi,
Csepregi Borhölgyek és a Csepregi Hegyközség
boros gazdái, hogy Andrea lett Kõszegen 2018ban a Borkirálynõ nagyon örültünk. Titkon bíztunk is benne, hiszen látszott rajta, hogy komoly
az elhatározása és sokat tett is a cél érdekében.
Büszkék voltunk rá, de büszke volt rá Csepreg
városa és mindenki, aki ismerte. Andrea néhány
kérdésemre szívesen válaszolt.

tak: szõlõlevél fûzés, vaktérképen borvidékek bejelölése és zászlós boraik említése, bor-totó, boros
hordó részeinek megnevezése és bekötött szemmel hiányosságok megrajzolása, éneklés közben
csizma tisztítás, borfelismerés, bor-sajt párosítás,

bekötött szemmel borászati eszközök felismerése,
lopózás, és fröccs készítés.
– Milyen feladatok várnak rád?
– A borbarát hölgyekkel és
elnökükkel egyeztettem a közelgõ feladatokról. Az elsõ a kõszegi szüreti felvonulás volt, ami
hatalmas élmény volt számomra, hiszen az elsõ borkirálynõi
köszöntésemet hatalmas tömeg elõtt tehettem meg. Részt
vettem a kõszegi Orsolya napi
vásáron, de részt fogok venni
majd az újbor bemutatókon, és
a hamarosan megrendezésre
kerülõ borbálon is. Ezen kívül alkalmam lesz borkóstolókra
menni, borbírálatokon részt
venni, tehát izgalmas idõszak
elé nézek, és nagyon várom,
hogy Kõszeg 19. borkirálynõjeként öregbíthessem a város
borainak hírnevét.
A kõszegi szüreti felvonuláson
a Csepregi és a Kõszegi borhölgyek és néhány csepregi borosgazda büszkén mentünk Andi
után, hallottuk Kõszeg fõterén
nagyon ügyes bemutatkozását.
Reméljük, ha eltelik, az 1 év a Csepregi Borhölgyek sorába láthatjuk majd.
Gratulálunk Andrea!
Horváthné Pados Teréz
Csepregi Borhölgy
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– Mikor és miért határoztad el, hogy indulni szeretnél a kõszegi Borkirálynõ választáson?
– A 2017. évi Erzsébet napi újbor bemutatón
döntöttem el, hogy indulni fogok a következõ
borkirálynõ választáson. Nagyon megfogott,
hogy a színpadon állva szép ruhában finom borokról, hozzáértõen beszélt a borkirálynõ, és a
mûsor után beszéltem Petrával, õ pedig néhány
mondatban említette ennek a menetét.
– Milyen feladatokat kellett megoldani,
hogyan tudtál felkészülni rá?
– A felkészülésben nagyon nagy segítségemre volt az elõre kiküldött „tananyag“, de ezen kívül édesanyám jegyzeteibe is belenéztem, illetve
a boros gazdák és borhölgyek is nagyon sok segítséget nyújtottak mind elméleti, mind gyakorlati
téren. A színpadon 11 feladatot kellett megoldani, és bevallom, néhányban nagyon elfáradtam,
hiszen a gyorsaság is számított. Elsõ feladatom

egy otthon elkészített kötény volt, melyre hímzéssel mintáztam rá a kiadott feladatot (Borkirálynõ
2018. K. A.) A feladatok még a következõek vol-
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Rövid hírek
• Csepreg
Megkezdõdött
a Malomkert megújítása
Október 10-én startolt el a kivitelezés, s látványos földmunkákkal kezdõdött meg a
Csepreg zöld szívének megújítása. A helyszíni
bejáráson Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere és Szarka Anikó, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke mutatta be a
város nagyszabású fejlesztését. A Malomkert
revitalizációjával látványos fejlesztés valósulhat
meg a városban, kezdte a zöld város program
ismertetését a városvezetõ, aki hangsúlyozta,
fontos, hogy a pihenni, kikapcsolódni vágyók
méltó körülmények között vehessék igénybe
Csepreg legnagyobb parkját, mely a jelenlegi
beruházásnak köszönhetõen számos új funkcióval is bõvül majd. Minõségi, virágos zöldfelületet alakítunk ki, a tér délkeleti felében sármentesített, zúzottköves burkolattal ellátott parkoló jön létre, melyet sétány köt össze a középpontban álló térköves burkolású rendezvénytérrel. A fás, árnyas téren a park színfoltja egy
zenepavilon lesz, mely helyi asztalosmester keze munkáját dicséri majd.

dolgoznak a szebb holnapért

Másfél évtized – ennyi ideje már, hogy
Csepreg város közéletének tevékeny részese a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület. Az, hogy
tizenöt év milyen sok idõ, az is megmutatja, hogy
az egyesület október 20-án, a szombaton megtartott jubileumi rendezvényére az alapító tagok
már nem huszonéves fiatalságuk felhõtlenségében, hanem kisgyermekeik és szívük választottja
társaságában érkeztek. 2003. október 20-án tíz
lelkes csepregi fiatal közremûködésével alakult
meg az egyesület, mind a mai napig aktívan

programok mellett a Csepregi Palacsinta Fesztivált is együtt szervezik a várossal karöltve. A jubiláló egyesületet egy borkülönlegességgel köszöntötte Horváth Gábor városi képviselõ, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és
felesége Horváth Edina. Szarka Anikó városi képviselõ, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke egy Balaton csokoládé szeletekbõl kirakott tortával lepte meg az egyesületet, mosolyt
csalva ezzel sokak arcára. Kóbor Károly az egyesület támogatója, egy nagy Törley pezsgõvel

részt vállalnak Csepreg kulturális közéletében.
Rendezvényeik az egész évet lefedik, szórakozást és kikapcsolódást garantálva a kicsiknek és
nagyoknak egyaránt, számos rendezvényt szerveznek a várossal, de más civil szervezettel is közösen. Nagyot alkotni csak összefogva, közösen
lehet, amint az ünnepben is a legszebb és legfontosabb az együttlét - mondta Vlasich Krisztián
egyesületi elnök ünnepi beszédében. Az ünnepségen az elnök felidézte a kezdeteket, az alapítás pillanatait, majd a 15 évben elért eredményekrõl, célokról, s a jövõ feladatairól is beszélt.
Köszönetet mondott a tagságnak azért a fáradhatatlan önkéntes munkáért melyet az elmúlt
másfél évtizedben végeztek, de köszönetet mondott az együttmûködõ szervezeteknek, intézményeknek és a támogatóknak is, hogy segítették
munkájukat. Beszédében úgy fogalmazott meghatározó szervezetté váltak az elmúlt másfél évtized alatt, hiszen a városi gyermeknap, a Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanap, a
Répcementi Napok-Csepregi Búcsú, és a Mikulás a fõtéren gyermekváró programmal lenne
kevesebb a város, ha annak idején nem jön létre az egyesület. De létrejött, s ma már a felsorolt

lepte meg a tagokat, de Maximovics Zsuzsanna
az egyesület pártoló tagja is nagy örömöt okozott Vlasich Krisztián elnöknek, hiszen egy szép
pohárral és teli finomságokkal lepte meg a jubiláló egyesületet. A jubileumi rendezvényen a
szervezõk meglepetés mûsorral és sztárvendéggel is kedveskedtek az egyesületi tagoknak, és
minden meghívott vendégnek, hiszen Rosta Géza interaktív gyermekmûsora után a
Groovehouse együttes csapott hatalmas bulit az
iskola aulájában. A kétezres évek elején fénykorát élõ formáció slágereit kívülrõl fújta mindenki,
hiszen ez idõtájban kezdte meg tündöklõ mûködését is az egyesület. A meglepetés mûsor után
felvágták a 100 szeletes egyesületi fényképekkel
díszített tortát, melyet az egyesület vezetõsége
vágott fel és osztott szét a tagságnak és hozzátartozóknak. Meglepetésekbõl ezután sem volt
hiány, egy, az elmúlt tizenöt év pillanatait összefoglaló kisfilm vetítésével okoztak vidám, s olykor
megható pillanatot minden személõ tekintetnek.
A napot egy látványos show zárta az égbolton,
tûzijátékkal koronázták meg a másfél évtizedes
születésnapot a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület tagjai.
KM
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Szarka Anikó bizottsági elnök kiemelte, hogy
a helytörténeti szempontból is jelentõs lelet, az
Árpád-kori földvár hangsúlyosabb szerepet kap
a megújult Malomkertben, tájékoztató tábla
mellett, szegélyezett gyalogút veszi majd körbe
a teret, de megújul, és térköves borítást kap a
Nádasdy utcába torkoló sétány is, ahol új padokat és hulladékgyûjtõ edényeket helyeznek
ki. Ping-pong asztalt állítanak, valamint térköves
kitelepülõ teret hoznak létre és kerékpártárolóból sem lesz hiány. Vlasich Krisztián polgármester kiemelte, a Magyar Kormány Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázatán
százmillió forint támogatást nyert el Csepreg városa. Ebbõl a forrásból a sportlétesítmény elõtti
park helyzete hosszú évtizedek után végre rendezõdik, hiszen minden szempontból korszerû,
szép és hangulatos közpark, valamint igényes
rendezvénytér várja majd az aktív kikapcsolódásra, vagy a városi programokra kilátogató,
szórakozásra vágyó csepregi polgárokat. A fejlesztés – pozitív támogatást követõen - a tervek
szerint itt még nem ér véget, hiszen további tervei vannak a városvezetésnek a Malomkerti
Sportlétesítmény komplex fejlesztésére - zárta
szavait a város elsõ embere.
KM

Tizenöt éve
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Jubileumi érettségi találkozó
Kellemes õszi nap ragyogó fényei tündököltek október 20-án, amikor a csepregi Nádasdy
Tamás Középiskola udvarán, folyosóján és az
egykoron volt osztályteremben õszes hajú régi
diákok gyülekeztek osztálytalálkozóra. Meghajoltak a múlt emlékét õrzõ udvaron, körülnéztek,

maradók pedig jobbára egészségügyi okok miatt nem tudtak jelen lenni. Tanáraink közül 4 fõt
köszönthettünk közöttünk nagy szeretettel. Igazgatónk, osztályfõnökünk, és számos jó tanárunk
emlékét pedig örökre megõrizzük.
Az osztályfõnöki óra azzal kezdõdött, hogy
Dorner Kornél, az iskola jelenlegi igazgatója
minden lényeges, az iskolát érintõ dolgot ismertetett. Jó volt hallani, hogy ez a Répce-menti
szellemi „mûhely” mennyi tudással, és kimûvelt
növendékkel gyarapította a környék, és az or-

és családjaikról. Örömmel vettük tudomásul
egymás sikereit. Az iskola udvarán felállított kopjafa õrzi az eddig elhunyt oktatók emlékét. Közösen tettük tiszteletünket elõttük. Rájuk és osztálytársainkra emlékezve, elhelyeztük a megemlékezés és tisztelet virágait, valamint a közelgõ
Mindenszentek alkalmából a lelkük üdvéért
mondtunk el egy imát.
Az iskolában eltelt idõ végeztével a társaság
átvonult az ugyancsak itt végzett Csepregi László vendéglõjébe. A jó ízû ebéd elfogyasztása

Takács Lajosné Etelka néni,
matematika tanárunk

A kopjafánál
szág igényeinek szükségletét. Magunkon túl, néhányunk itt végzett gyermeke, vagy unokája is
bizonyíthatja ezt. A találkozó ezt követõ részében a jelen levõk beszámoltak az eddig eltelt
évek szakmában töltött élményeirõl, életútjukról,

alatt tovább folytatódott az együtt eltöltött idõ
kellemes felemlegetése, az élmények idézése.
Jól éreztük magunkat, és a végén azt határoztuk
el, hogy a találkozót ezentúl 2 évente tartjuk.
Dr. Nikl János
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keresték a diákzsivajt, és a tanáraikat. A falakról
tablók sokasága tekintett rájuk és az ifjú arcokon megjelent a kérdés: miért vagytok Ti itt? És,
a most is vidám, sok szép idõt megért társaság
válasza az lett: MERT EZ A MI ISKOLÁNK IS VOLT –itt
tanultunk magyart, matematikát, sok minden
mást, és mezõgazdasági gyakorlatot. Ez volt a
jó hírû IV.B amely 1968-ban végzett az akkori
Gimnázium és Mezõgazdasági Szakközépiskola
szakmai alapokat adó osztályában. Az akkor 26
végzett, jobbára állattenyésztést és annak gyakorlatát tanult fiúból és lányból 16 fõ jött össze az
50 éves érettségi találkozóra. Négyen már sajnos soha többé nem jöhetnek el. A többi távol
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Rövid hírek
• Csepreg
Felújították a hivatal
elõtti parkolókat
Elkészült a Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatal elõtti új, térköves parkolóhely, mely
ezentúl hét gépkocsi egyidejû parkolására
biztosít lehetõséget, immáron esztétikus és
rendezett körülmények között. Hárominé Orbán Erika, Csepreg város alpolgármestere
úgy fogalmazott, a lakosság részére koráb-

Szeptember utolsó szombatján az idõjárás is
kegyeibe fogadta azt a mintegy ötvenfõnyi simaságit, akik az Önkormányzat hívó szavára jelentkeztek a falukirándulásra. A buszon történõ
elhelyezkedés után 8 órakor elindultunk. Egy kis
szíverõsítõ után izgalommal teli várakozással tekintettünk a ránk váró nap elé. Utunk elsõ állomása Herend volt, célunk pedig az ottani Porcelánmanufaktúra Zrt. meglátogatása. Tárlatvezetõ röviden vázolta a Porcelánmanufaktúra Zrt.
mintegy 200 éves történetét. Az üzemet Stingl
Vince alapította 1826-ban.1899-tõl Fischer Mór
vette át az irányítást, ami aztán fiai és unokája
révén generációról-generációra öröklõdött. A
legújabbkori sikereik 1982-tõl datálódtak. Ekkor
alakultak részvénytársasággá, innentõl a tulajdonosi szerkezet is megváltozott, ma már a részvények 30%-a a munkavállalóké. 1999-ben
épült fel a Látogatóközpont, más néven

ki ízlés szerint) valódi herendi csészében szervírozva.
Utunk második állomás a székesfehérvári
Bory-vár volt. Ennek története 1912-be kezdõdött,
mikor is Bory Jenõ megvásárolta a fehérvár melletti Mária völgyben azt az egyhektárnyi területet,
amin aztán 40 éven át dolgozott és alkotott. Minden nyáron át épített, a szobraiért kapott honoráriumból fedezte az építés költségeit. Saját maga
munkájával évrõl-évre bõvítette, gazdagította,
díszítette az építményt. A vár részei az alsókert, a
rózsakert és mûvészgaléria, az elefántudvar, a
képtár és a százoszlopos udvar. A vár kazamatájától a toronyig 30 méter a szintkülönbség. A várban található 7 torony, 30 helyiség és 3 mûterem.
Mindenütt szobrok, képek, régiségek, mûtárgyak
láthatók. Az oszlopos udvar körbefutó folyosóin a
magyar történelem nagyjait ábrázoló szobrokat
láthattunk. (királyok, fõpapok szobrait) A mûvész

Simaságiak a Bory-várnál
Porcelánium. 2014-tõl újdonságként 3D-s filmeket is vetítenek a látogatóknak, mi is megtekintettünk egy ilyen kisfilmet. A tárlatvezetõ segítségével áttekinthettük a porcelánkészítés technológiai folyamatait, az alapanyagoktól, a formázáson, az öntésen, az égetésen át az utolsó simításokig, a mázolásig illetve a festésig. Találkoztunk az ott dolgozókkal is, akiktõl többen érdeklõdtek munkájuk felõl. Elmondták, hogy a herendi a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájaként mûködik. Prioritásuk továbbra is a hagyományok tisztelete, a tradíció és a kézmûves
technológia. Ma már fõleg amerikai és japán
megrendelésre készítik a szebbnél szebb dísztárgyakat, virágmintákat, tálakat, csészéket stb. Az
1964 óta mûködõ Porcelánmúzeumban megcsodálhattuk a különbözõ motívumokkal és mintákkal díszitett gyönyörû tárgyakat, Nekünk legjobban a Viktória, a Rotschild és az Apponyi
mintájú készleteik tetszettek. Egyedi figurák közül
pedig az oroszlános, teknõsbékás, nyulas, lovas
és kutyás figurák nyerték meg a tetszésünket. A
látogatás végeztével az Apicius kávézóban fogyaszthattunk el egy finom kávét (vagy teát, ki -

saját kétkezi munkájában sokan kételkedtünk, de
amennyiben mégis így történt az az alkotó elhivatottságára és megszállottságára vall. E vár
megtekintése után Székesfehérvár belvárosában
volt szabadprogram, melyet ki-ki érdeklõdés
vagy kedve szerint tölthetett el. Volt, aki templomokat látogatott, köztük a Nepomuki Szent János
templomot. Mások fagylaltot ettek vagy éppen
egy padon ülve süttették magukat a kellemes
õszi napfényben. Útban hazafelé a csopaki Szitahegyen lévõ borteraszon vettünk részt egy borkóstolón. Innen gyönyörû kilátás nyílt a Balatonra
és a tihanyi apátságra, nem utolsósorban a szépen mûvelt szõlõkre. A borkóstoló keretében tájékoztatást kaptunk a szõlõben folyó tradicionális
mûvelésrõl és a pincében zajló kézmûves munkafolyamatokról. Méltatták a kóstolandó borok tulajdonságait, értékeit, ízeit, zamatát. Összesen
három féle bort kóstoltunk. A vacsorát is itt fogyasztottuk el, mely mindenkinek nagyon ízlett. A
késõ esti hazaérkezés után a résztvevõk véleménye megegyezett abban, hogy szép és tartalmas
volt a kirándulás.
Haller E.
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ban tett ígéretet arra vonatkozóan, hogy ez a
fejlesztés még az idei évben megvalósul, s a
Városgazdálkodás munkatársainak köszönhetõen október 11-én be is fejezõdött a kivitelezés, így az ígéret teljesült. A Kossuth utca elején a korábbi gyeprácsos burkolás eredeti
funkcióját már elvesztette, hiszen a nem megfelelõ alapozás miatt egyenetlenné vált a felülete, megállt rajt a víz. Így született döntés
arról, hogy felújításra kerül, s a bontást követõen acélhálóval megerõsített betonalapot
építettek, majd azt térkõvel burkolták, mely
során egy rendezett és kulturált parkolóhely
jött létre. Lakossági kérésre, még a felfestést is
elvégezték a járda és a parkolóhelyek között
figyelemmel arra, hogy a gyalogos közlekedés is mindig biztosított legyen. Ezentúl a felújításnak köszönhetõen egy rendezettebb utcakép tárul elénk, ha hivatali ügyeinket intézzük, fõleg ha autóval szeretnénk parkolni.
KM

Simasági falukirándulás
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Fontos az idõs

emberek megbecsülése

Hagyományos idõsek napi rendezvényére várta Csepreg Város Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesülettel és a nemrégiben alakult Szebb Holnapért Család és
Karrierponttal karöltve minden kedves
csepregi nyugdíjas polgárt szeptember
29-én, szombaton a mûvelõdési ház színháztermébe. A megjelent vendégeket elsõ ízben Szelestey László, a Család és

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó tagozatosai idén az
egészséghét témájának a mézet választották. Mesés méhek címmel nagyon szép rajzokon jelenítették meg, hogy mit jelentenek
számukra a méhek, mennyire ismerik a méhek életét. A negyedikesek mesét is írtak az õket megihletõ méhecskékrõl. A kiállításon
a méz szépségápolásban megmutatkozó erejét és gyógyító hatá-

sát ismerhették meg az érdeklõdõk. Többen jelezték az írásokban
a méhek jótékonyságát is. Szorgos kis méhecskék készítettek méhecske röptetõt, festettek mézes-méhes bögrét és pólót. A Mézi
tudja? címû vetélkedõn ügyességüket és megszerzett ismereteiket
is összemérték a 3-4. osztályos méhes csapatok. A mozgó méhkasban az 1. és 4. osztályosok zumbáztak, míg a 2. és 3. osztályosok a birkózás alapjaival ismerkedtek játékos formában. A méhek
életérõl, tevékenységérõl és hasznáról filmet néztek a gyerekek és
méhész beszélte meg velük a látottakat, hallottakat. Nagyon tanulságos volt, sok új ismerettel gazdagodtak! A hét zárása a mézkóstoló volt, ahol mindenki kedvére ízlelhette a különféle ízû mézeket. A legkedveltebb idén a gesztenye és természetesen most is
a chilis volt. Bízunk benne, hogy az ismeretek, amiket a gyerekek
a programok során szereztek, egészségük védelmében is megmutatkoznak majd! Egészségére mindenkinek!
bse
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Karrierpont szakmai vezetõje köszöntötte,
s tartott tájékoztató elõadást az iroda
szakmai munkájáról és fõbb célkitûzéseirõl. A tájékoztató után Vlasich Krisztián,
Csepreg város polgármestere köszöntötte kedves szavakkal a megjelent idõseket, akik mint fogalmazott, egy hosszú
élet munkáját és tapasztalatait tudhatják
maguk mögött. Kiemelte, hogy hálával
és köszönettel tartozunk nekik azért, hogy
szorgalmukkal és áldozatukkal megteremtették nekünk azt, hogy tanulhassunk,

gyarapodhassunk, és az õ nyomdokaikba léphessünk. Egy életen át becsülettel
dolgoztak, kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot, összefogták a családot, s nevelték a gyermekeket. A városvezetõ arra kérte a megjelenteket, hogy
ne szégyelljék a ráncaikat, hiszen a ránc
az a hely ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idõs emberektõl pedig a mi
napjaink is szebbek lesznek- fogalmazott
a város elsõ embere. A közel
egy órás est sztárfellépõi Udvarhelyi Boglárka és Kautzky
Armand volt, akiknek színvonalas elõadásában felcsendültek a múlt század klasszikus zenei és irodalmi mûvei. Egy-egy
mûsorszám között a páros férfitagja prózákkal kápráztatta el
a közönséget, de humoros fordulatokból se volt hiány. Fináléként a nagy klasszikus, a
Nem csak a húszéveseké a világot adták
elõ a közönséggel közösen, majd a hatalmas vastaps eredményére a Budai nóták egyvelegébõl hangzott el egy újabb
örökbecsû. A rendezvényt követõen egy
frissítõ italra várták a kulturális szórakoztató est résztvevõit, amiben Vlasich Krisztián
polgármester mellett, Szarka Anikó, a
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és Oláh Imre városi képviselõi is kivette részét, s aktívan segédkezett.
KM

Mézes napok
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P R O G R A M A J Á N L Ó
pályán: Csepreg-Szentgotthárd
megyei I. o., Bõben, a Sportpályán: Bõ-Szergény, 14 ó, Répcevis–Zsira, Sopronhorpács-Mészáros SE–Ágfalva megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.

kara minõsítõ hangversenye.
Közremûködik Csepreg Város Rózsaszirom Mazsorett Csoportja.
November 11-én, vasárnap Ólmodon: Szent Már ton
Búcsú.
November 11-én, vasárnap 10 ó. Zsirán, a sportpályán:
Zsira–SVSE. megyei III. o., 13 ó.
Bükön, a sportelepen: Büki TKÖlbõ KSK megyei II. o., 14.30 ó.
Egyházasfalu–Fertõrákos megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
November 17-én, szombaton 18 ó. Csepregen, a PSMSKban: Erzsébet nap. Közremûködnek a Farkas Sándor Egylet színjátszói, citerásai, énekesei és a
hegyfalui Háncs Néptáncegyüttes. Az újbor bemutatása,
megáldása és kóstolása a
Csepregi Borbarát Hölgyek
Egyesülete és a Hegyközség
gazdáinak közremûködésével.
November 18-án, vasárnap 13 ó. Csepregen, a Sport-

November 24-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK - SZESE Gyõr NB II-es
nõi kézilabda bajnoki mérkõzés.
November 24-én, szomba ton Horvátzsidányban, a
mû ve lõ dé si ház ban: Hor vát
est.
November 25-én, vasárnap 13 ó. Simaságon, a sportpályán: Simaság SE – Nagysimonyi megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.
November 29-én, csütörtökön 15.30 ó. Bükön, a BMSK
színháztermében: A kisvakond
segít - bábjáték.
December 2-án, vasárnap
településeinken: Az 1. adventi
gyertya meggyújtása, egyes helyeken: Adventi hangverseny is.
December 5-én, szerdán
településeinken: Mikulásváró
foglalkozások, illetve Mindenki
Mikulása, több helységben:
Házhoz megy a Mikulás.

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

01. Sanitas 9–14.00 ügyelet
02. Sanitas 9–14.00 ügyelet
03. Sanitas 9–14.00 készenlét
04. Sanitas 9–14.00 ügyelet
05. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–14.00 ügyelet
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–14.00 készenlét
18. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
19. Sanitas 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–14.00 készenlét
25. Sanitas 9–14.00 ügyelet
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu és a
www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

www.repcevidek.hu
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Vas megyében már több éves hagyomány, hogy szeptember utolsó péntek estéjén-éjszakáján kutatók nyitják meg az
intézmények kapuit, hogy az érdeklõdõknek bemutassák érdekesebbnél érdekesebb kísérleteken, elõadásokon keresztül
a természettudományi ismereteket. A mi
iskolánkban – Horváth István matematikafizika szakos tanár kezdeményezésére, a
természettudományi munkaközösség támogatásával - az idei évben hagyományteremtõ szándékkal rendeztek büki
kutatók bemutatókat az iskola tanulóit,
szüleit és érdeklõdõket várva. A meghirdetett program érdekesnek ígérkezett, így
sokan kíváncsiak voltak a rendezvényre.
Gyerekek és felnõttek hallgatták érdeklõdve dr. Gyurácz József professzor elõadását arról, hogy Hogyan beszélhetnek
az állatok? Majd állathangok felismerõ
versenyen tették próbára magukat a gyerekek. Az elõadást követõen kiállítások
nyújtottak ismereteket. Az aulában híres
kutatók képeit, munkásságát mutatták be
a tablók. A könyvtárban Rubik termékekkel ismerkedhettek a résztvevõk, és felsõs
diákok által készített lego alkotások ejtették ámulatba az érdeklõdõket. Horváth
István, iskolánk tanára érdekes fizika kísérletekkel igyekezett közelebb hozni a fizikát
a gyerekekhez. Bemutatta többek között,
hogy a papír mindent elbír, még István
bácsit is, megismerhették a gyerekek a
perdület és a lendület fogalmát, hogyan
lehet szívószállal a levegõben tartani a
pingpong labdát. A kísérletek bemutatása után a gyerekek birtokba vették a kísérleti tárgyakat és kipróbálták azokat. Élmény volt a gyerekeknek a fizika! A harmadik elõadást Szeles Attila mutatta be,
aki a csillagászati megfigyelési eszközökrõl beszélt a népes hallgatóságnak. Az
elõadást követõ vetélkedõn a gyerekek
nagyon ügyesek voltak. Az est zárásaként
elõkerült a távcsõ, mellyel a tiszta idõben
megfigyelték a gyerekek a csillagokat is.
A büki kutatók estéje nagyon sikeres
rendezvény volt, bízunk benne, hogy a
résztvevõ gyerekek fizika órán is tudják kamatoztatni az ott szerzett ismereteket.
bse
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November 9-én, pénteken
Horvátzsidánytól Ólmodig: Szent
Márton lampionos felvonulás.
November 10-én, szombaton 18 ó. Csepregen, a PSMSKban: Csepreg Város Fúvószene-

BÜKI KUTATÓK ESTÉJE
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