Rövid hírek
• Sajtoskál
Informatikai
oktatás
Ebben a rohanó világban nem könnyû alkalmazkodni az újabbnál újabb technikai eszközökhöz, programokhoz. Folyamatosan nyitni
kell az új dolgok felé, hiszen manapság a
technikai eszközök használatának elsajátítása
rendkívül fontos minden korosztály számára.
Sajtoskál lakosságának lehetõsége nyílt az informatikai alapok elsajátításához. A Berzsenyi
Dániel Könyvtárnak köszönhetõen 20 óra állt
a jelentkezõk rendelkezésére, hogy megtanulják kezelni a gépeket és azok programjait.
A képzés szeptember 27-én kezdõdött, melyre 8 fõ jelentkezett. Õk heti egy alkalommal 4
órát tölthettek el tanulással, s bõvíthették tudásukat a laptopok elõtt. Az oktatás november elején fejezõdött be. A képzés minden
résztvevõ számára hasznosnak bizonyult. A
program lehetõvé tette a jelenlevõknek a számítógépes készségeik fejlõdését, valamint lehetõséget nyújtott mindenkinek a folyamatos
tanulásra, valamint tudásuk folyamatos korszerûsítésére.
Kovács Vivien

Tovább fejlesztik

a Malomkerti Sportlétesítményt

Minõségi változást kíván elérni az utánpótlásnevelésben és a sportszeretõ fiatalok számára biztosított lehetõségek terén a városvezetés
azon törekvése, mely két mûfüves sportpálya
megépítését is tartalmazza.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere két fejlesztési pályázaton való részvételt indítványozott a képviselõ-testület felé, s mindkét
esetben támogató hozzájárulásról döntöttek a
képviselõk. Sikeres pályázatok esetén egy na-
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gyobb és egy kisebb pálya is épülhet a Malomkerti Sportlétesítményben. A Magyar Labdarúgó
Szövetség Országos Pályaépítési Programján kisméretû mûfüves labdarúgó pálya építésének lehetõségérõl határoztak, 50 fõs mobil lelátóval,
valamint kispaddal 12 fõ részére. A pályázathoz
szükséges önerõ mértéke a teljes beruházás
30%-a, mely meghaladja a 11 millió forintot, ezt
a város saját költségvetési forrásból és vállalko-

zói összefogásból kívánja elõteremteni. Több
cég is jelezte támogatási szándékát, volt olyan
állattenyésztéssel foglalkozó helyi cég is, aki
konkrét összeget ajánlott fel már a pályázat benyújtását megelõzõen a fejlesztéshez.
Az óvodába korábban telepített Ovi-Sport
pálya nagy sikert aratott a gyermekek körében,
így nem volt kérdés, hogy egy újabb hasonló
pályázat kidolgozása és benyújtása. A városvezetés célja, hogy már a legkisebb korosztály
számára is rendelkezésre
álljanak az elérhetõ legjobb feltételek a mindennapi mozgás elvégzéséhez, s hogy örömüket leljék a sportolásban.
A mozgás szeretete alapozza meg a kiegyensúlyozott felnõtt létet, s az
egészséges társadalmat
– folytatta szavait a város elsõ embere.
Az Ovi-Sport Program
keretében egy, a korábban átadottal megegyezõ méretû pálya építése a
cél, s a Malomkerti Sportlétesítményben kapna helyet a döntéshozók tervei, elképzelése szerint. A
pályázatok határidõre benyújtásra kerültek, most a
társasági adó mértékeinek és az önerõ biztosításának elõteremtése a következõ feladat, melyben a
város számít minden helyi gazdasági szereplõ támogató együttmûködésére.
KM
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Halloween-i kézmûves
foglalkozás Sajtoskálon
2018. 11. 03-án, szombaton
Sajtoskál gyermekei kipróbálhatták
a külföldi hagyományokat. Elõször
került megrendezésre a Halloween-i kézmûves foglalkozás. A
gyerekek különbözõ alkalomhoz il-

egyaránt – be is öltöztek. Volt, aki
csontváznak, nyuszinak, töknek,
farkasnak, õzikének vagy éppen
kalóznak öltözött. Legkisebb résztvevõnk boszorkányként vett részt a
programon. Reméljük új hagyo-

lõ dekorációkat, képeslapokat,
maszkokat készíthettek. Ragasztottak, festettek, hajtogattak, s színeztek. A kézmûves foglalkozáson a
résztvevõk – gyerkõcök és felnõttek

mányt teremtve, jövõre is hasonlóan jó hangulatban fog eltelni ez a
foglalkozás, mely alatt gyönyörû, s
néhol ijesztõ alkotások készültek.
Kovács Vivien
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Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy hamarosan elérkezünk
az év végi hajtáshoz, melyet minden bizonnyal Önöknél is az év végi
megpihenés és a visszatekintés követ. Tekintsünk hát vissza mi is, hogy
mi történt a térségben az elmúlt egy esztendõ alatt. Számos siker történet, közösségi ünnepek, hagyomány ápolások, jótékonysági kezdeményezések, nyertes pályázatok sokasága, fejlõdés útjára lépõ települések beszámolói, kiváló sportolóink eredményei és még hosszasan sorolhatnám azokat az emlékeket, melyek mögött biztosan állíthatom, hogy
közösségük által elismert és sikeres emberek is állnak. Meggyõzõdésem, hogy mindannyian más, de mégis merõben hasonló választ adnának arra a kérdésre: „Hogyan érték el mindazt, amivel a siker útjára
léptek?” Valószínûleg, ha más környezetben nem is, de egy-egy családi beszélgetés alkalmával elõkerülnek azok a bizonyos sokszor már saját káron megtanult jótanácsok. A sikeres emberek is különbözõek, de
egy valami közös bennük: ahol mások legyõzhetetlen akadályokat látnak, õk kihívásokat.
Úgy gondolom, hogy önbizalmukat többek között annak is köszönhetik, hogy túl tudnak lépni azokon a negatív dolgokon, amelyek sok embert visszatartanak. Ha az élet bármely területén sikert szeretnénk elérni,
akkor vezetõként jómagam is biztosan állíthatom, hogy ehhez szükségünk van hitre, alázatra és kitartásra. Hiszen hinnünk kell magunkban,
alázattal kell legyünk a munkánk iránt, valamint, ha mindezt kitartóan
tesszük, akkor elõbb utóbb bizony komoly sikereket fogunk elérni. Ha
mindezt a jó neveltetésnek köszönhetõen már gyermekkorban kezdjük
elsajátítani akkor onnantól fogva idõ kérdése, de jön a másolódás, az a
példa melyet majd gyermekeink is tovább adnak az õ gyermekeiknek,
hiszen már tudják, hogy milyen jó kihatással lesz mindez a jövõjükre.
Theodore Roosevelt gondolatával élve: „A siker receptjének legfontosabb alkotóeleme annak ismerete, hogyan jöhetünk ki jól az emberekkel.” és gondoljunk csak bele - A szakmai, társadalmi és a személyes siker nagymértékben attól függ, hogy képesek vagyunk-e világosan közölni másokkal, hogy kik vagyunk, mit akarunk és miben hiszünk. Ha erõs
bennünk az akarat, van célunk, lelkesedésünk töretlen a meggyõzõdésünk által, akkor életünk is csak pozitív irányba változhat. Szívbõl kívánom, hogy találják meg Önök is azt a szenvedélyt, amiben õszintén hisznek és fordítsák át olyasmivé, amire igazán büszkék lehetnek!
Ezúton kívánok minden kedves olvasónak Békés ünnepeket,
sikeres új esztendõt!
Szabó Edgár
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Következõ lapszámunk 2019. január 30-án jelenik meg!

2018. december VIII. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

Nyilvántartási szám: 20494446

Tisztelt Olvasó!

3

Rövid hírek
• Sopronhorpács
10. Egyházközségi
Bál Sopronhorpácson

a közösségépítõ pályázaton
A város dísztermében együttes sajtótájékoztatót tartottak Csepreg, Lócs, Tömörd és Tormásliget
településesek polgármesterei, valamint a térség
országgyûlési képviselõje, hiszen újabb nyertes pályázatot tudhat maga mögött a konzorciumvezetõ,
Csepreg Város Önkormányzata. A projekt keretében mind a négy településen lehetõség nyílik a
helyi identitás és kohézió erõsítésére.
Az eseményen Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere kiemelte, fontosnak tartja a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó három település vezetõjével, és lakosságával
a jó kapcsolatot. A szoros együttmûködés újabb

gi mûhelyek és fórumok szervezésére és megtartására is lesz lehetõség.
Csepreg városában a Dr. Szemes Zoltán utcai
turistaház fejlesztésével közösségi információs pontot alakítanak ki, valamint a közösségi tevékenységek történeti hátterét, és annak értékeit feltárva
mutatják be azt a nagyközönség számára.
Mester Árpád Tormásliget, Kollárits Gábor
Tömörd, és Horváth István Lócs polgármestere
örömmel nyugtázta, hogy a községek is fontos
megvalósító partnerek lesznek a pályázat kivitelezése során. Dr. Herczeg Krisztina aljegyzõ arról
tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a projekt-

gyümölcse a helyi identitás és kohézió erõsítésére kidolgozott közös pályázat, mely most 45 millió Forint vissza nem térítendõ 100%-os támogatásban részesült a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program pályázatán.
A program célja a települések nagyrendezvényeikhez kapcsolódóan közösségerõsítõ, helyi
értékeket bemutató rendezvények szervezése és
megvalósítása. Közösségi akciókat terveznek,
valamint információs kampányba fognak a helyi értékek megismertetéséért, de kiemelten kezelik a közlekedésbiztonsági programokat is.
Képzéseket, szemléletformáló rendezvényeket,
közös tanulmányutakat szerveznek, de közössé-

elõkészítõ és a menedzseri feladatokat a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal látja
majd el.
A települések számára kiemelkedõ eseményen jelen volt Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje is, aki a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy Csepreg élhetõ város, fejlõdése által a térség is erõsödik. Kiemelte, a társult
települések fejlõdése is a közösségek megerõsítésében rejlik, jövõjük záloga is az, hogy közösségi létük megerõsödjön, s a polgárokat büszkeséggel töltse el, s otthonnak érezzék az a települést, ahol élnek.
KM
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2018. november 3-án tartottuk Sopronhorpácson a jubileumi, 10. Egyházközségi
bált. Évek óta szép hagyomány, hogy Mindenszentek utáni szombaton összejövünk Molnár Tamás vendéglõjében és együtt ünnepelünk, táncolunk, jól érezzük magunkat. Szép
szokás, hogy minden alkalommal „meglepetés mûsorral“ örvendeztetjük meg kedves vendégeinket.
Az idén sem volt ez másképp. Mivel jubileumi bált tartottunk, úgy gondoltuk, hogy most
nem csak egy fellépõvel lepjük meg a résztvevõket.
A jelenlévõ vendégek köszöntése után a
zsirai Szociális Otthon néhány lakója kápráztatott el bennünket egy vidám hangulatú roma
tánccal, majd a finom vacsora elfogyasztása
után a Kovács Gábor és családjának felajánlásával készült ünnepi tortával kínáltuk meg a
résztvevõket, ezután pedig az egyházasfalui
fiatalasszonyok látogattak meg bennünket és
mutattak be egy vidám, hangulatos mûsort a
jelenlévõ több mint 100 embernek. Ezt követõen pedig, mint „Bajnok csapat“ tértek vissza
hozzánk és egy újabb fergeteges hangulatot
adó zenével és tánccal szórakoztatták a bálozókat.
A mûsorok után sor került a rengeteg felajánlott tombolatárgy kisorsolására. Az éjszaka folyamán bõven akadt nassolni való is a
falu lakossága által felajánlott szebbnél szebb és ízletes sütemények formájában. A jó
hangulatról, kitûnõ zenészeink, a Zenezoli
Music Produkció gondoskodott. Rendezvényünk nagyon jó hangulatban zajlott le, hajnalig tartott és eredményesen zárult. A báli
bevételt templomunk harmadik üvegablakának kivitelezésére fogjuk fordítani.
Talabér Jenõné

Négyes siker
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Bük - Dr. Szapáry György
1956-os ünnepi beszéde
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Ünneplõ Közönség! Kedves Büki Polgártársaim, Barátaim! Az 1950-es évek elején egy, koholt vádak alapján
tíz évre elítélt édesanya ezt a verset írta fiatal fiának:
Hozzátok szólók vén, tiszaparti fák!
Akácok! Tölgyek! Sudár jegenyék!
Vadvizekben tocsogó fûzfa bokrok!
Halljátok meg a nagy Fiam nevét.

mester úrnak, hogy felkért az ünnepi beszéd megtartására.
Tudom, sok büki polgár is részt
vett a forradalmi tevékenységben.
Emlékezzünk meg hálával azokról,
akik már elhagytak minket és haza-

az ékessége. Igen, legyenek büszkék, mint bükiek és legyünk mindnyájan büszkék, mint magyarok,
mert az önbecsülés a siker alapja.
Visszautalva a beszédem elején
elmondott versre, a szerzõje Hadik

szereteti barátsággal üdvözöljük
azokat, akik még közöttünk vannak. A leszármazottjaiknak pedig
azt szeretném üzenni, hogy legyenek nagyon, nagyon büszkék felmenõik bátorságára. Legyen minden büki polgár büszke arra, hogy
milyen szép város lett Bük, ami az
Önök fáradhatatlan munkájának

Etelka és a fiatal fiú, akihez a börtönbõl ezt a verset írta, most itt áll
Önök elõtt, meghatódva ugyan,
de boldogan, hogy Magyarország
újra független és szabad és hogy
Bük, az alma materem, ilyen gyönyörû város lett.
Köszönöm a megtisztelõ figyelmüket!

A nagy Fiam alig tizennégy éves múlott,
S keskeny vállán már annyi gond, teher,
Míg pajtásai játszanak, tanulnak,
Õ fát vág, kapál, súlyokat cipel, S vágyón a felhõk égi útját nézi.
Ó fák, ti jobbak vagytok, mint az emberekMagyar fák! E hontalan hazába,
Kivert fiúba erõt öntsetek!
Hogy bátor legyen, egyenes, kemény,
Kit meg nem tépáz orkán, zivatar,
S susogjanak fülébe szép meséket,
Mert árva õ és olyan fiatal.
szabadság titka a bátorság szülte
erõ és elszántság, ami 1956 októberében halálos éket ütött a szovjet
kommunizmus hajóján és lassú, de
elkerülhetetlen elsüllyedésre ítélte
azt. Ezért október 23-át mi magyarok büszkén megünnepeljük az
egész világban, megemlékezünk
az elesettekrõl, a meghurcoltakról
és azokról, akik vették a bátorságot, hogy részt vegyenek a forradalmi tevékenységben. Ilyenkor lélekben megölelünk és szívûnkhöz
szorítunk minden magyart itthon és
bárhol a nagyvilágban, mert Magyarország visszanyerte a szabadságát és függetlenségét.
Robert Frost, amerikai költõ, azt
mondta végzõs diákoknak, hogy ne
csatlakozzanak túl sok közösséghez
az életükben, de háromhoz mindenképpen: a család, az alma mater és a pátria, vagyis a haza. Nagyon bölcs meglátás. A család az a
legkisebb közösség, amire egy
nemzet épül. Az alma mater, azaz
az iskola, az a tágabb közösség,
ahol az ember tanul, csiszolja tudását és életre szóló barátságok köttetnek. A haza az a nagy közösség,
ami egy nemzetet összetart, megóv,
fejleszt, szépít. Bük az én alma materem. Családommal itt, a katolikus
plébánia pincéjében éltük meg a
szovjet csapatok bevonulását 1945
tavaszán. Itt az iskolában végeztem
el az elsõ hat elemi osztályt. Tehát itt
tanultam meg írni, olvasni, számolni
és kötöttem életre szóló barátságokat. Ezért külön meg szeretném köszönni dr. Németh Sándor polgár-
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Számos ilyen és ehhez hasonló
sorokat írtak a szovjetek által megszállt magyar kommunista diktatúra
alatt igazságtalanul börtönbe vetett,
elkeseredett édesanyák és édesapák árván maradt gyerekeiknek.
Mert ez a diktatúra rettegett, tudta,
hogy a magyar emberek bátrak,
meg kellett õket félemlíteni, koncepciós perekben kivégezni, tömlöcbe
taszítani. A magyarokat nem lehet
megfélemlíteni, ha külsõ hatalom rárontott, mindig újra és újra felállt. Felállt a tatárjárás pusztításai után, felállt a mohácsi vész és az azt követõ
hazánkat leigázó ottomán uralom
után, felállt az 1848-49-es szabadságharc leverése után. Bár meggyötörve a második világháború borzalmai és a szovjet kommunista diktatúra által, de felállt és egy emberként
felkelt a diktatúra ellen 1956 októberében. A kitartó ellenállás következtében meggyengült kommunista
rendszerrel szemben újra elnyerte
szabadságát és függetlenségét
1990-ben. Újra felállt!
A magyar emberek bátrak, bátrak, mert szeretik hazájukat, több
mint ezeréves történelmüket, kultúrájukat, szép és változatos országukat és ragaszkodnak a szabadsághoz. Ez a bátorság és szabadság
iránti vágy kelt önfeláldozó, lelkesítõ, nemzetet megragadó erõre
1956 októberében. 1956. október
23-a csillogó fény a történelmünkben, amikor egy egész ország bátran szembeszállott a hatalmas túlerõvel, hogy visszaszerezze szabadságát és függetlenségét. A
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Képviselõi ígéret teljesült
– elkészült a Petõfi utca
Csepregen az év utolsó hónapjaiban is dolgoznak a város lendületes fejlõdéséért, újabb
utca újulhatott meg az önkormányzati út- és
járdafelújítási program keretében. Immáron a
polgármesteri ciklus kilencedik utcája újult meg,
s vehették birtokba az utca lakói a teljesen új
burkolattal ellátott Petõfi Sándor utcát.

Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja kezdeményezte a város polgármesterénél, a Petõfi
utca mielõbbi felújítását, fejlesztését. Ez azért is
volt szükséges, hiszen jelentõsen elhasználódott
az eléggé fontos közlekedési útvonalú utca útburkolata, s az elmúlt évtizedekben jelentõsen
megnõtt a becsatlakozó utcák száma, s beépí-

A városvezetés kiemelten kezeli a város útjainak és járdahálózatának fejlesztését, hiszen a korábbi ciklusokban erre a területre nem jutott kellõ
forrás és figyelem. Oláh Imre városi képviselõ, a

tettsége is. Ennek ellenére a korábbi ciklusok alatt
az út karbantartásával nem foglalkoztak, az állapota ennek köszönhetõen egyre csak romlott –
nyilatkozta Oláh Imre képviselõ.

Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere elmondta: tavaly áprilisban döntött úgy a
képviselõ-testület, hogy a Magyar Kormány támogatását és Ágh Péter országgyûlési képviselõ
úr segítségét kérik a felújítás megvalósítására. A
hármas összefogásnak köszönhetõen a központi
költségvetés pályázati forrásából, 15 millió Forintból, valamint több mint 5 millió Forint önkormányzati önerõvel kezdõdhetett meg a munkafolyamat az utcában.
Az út teljeskörû megújítása a Kõszegi utca
keresztezõdéstõl az utca végéig zajlott, az út bevezetõ része, eleje ugyanis állami kezelésbe tartozik, s a felújítására megkötendõ vállalkozási
szerzõdés aláírása a jövõ évben várható. A burkolat helyreállítást megelõzõen az ivóvíz és
szennyvíz bekötések cseréjét is elvégezték az utcában, majd november 5-én vonult fel a kivitelezõ aszfaltozni.
A Petõfi utca ünnepélyes átadására a decemberi hónapban kerül majd sor, melyre mindenkit szeretettel vár az önkormányzat – fogalmazott a város elsõ embere.
KM

PÁLYÁZATOT NYERT SAJTOSKÁL
rült benyújtásra. Az eszközökre nyert támogatás bruttó összege összesen 17.907.000 Ft volt,
melybõl a községnek 15% önrészt kellett vállalnia. A nyert gépek, idén november 7-én érkeztek meg Sajtoskálra. Az eszköz egy Antonio
Cerraro Tigre típusú kistraktor, melyhez több kiegészítõ is tartozik. Ilyen például a fûthetõ/hûthetõ kabin, toló lap, só- és homokszóró, pad-

kakasza és rézsûkasza is. Ezen eszköz és tartozékai jócskán megkönnyítik a falu gondnokainak munkáját. Minden idõjárási viszonylatban, a megfelelõ körülmények között tudják
végezni feladataikat, gondolva itt a téli nagy
hidegekben tör ténõ jeges utak sózására,
vagy a nagy melegben történõ fûnyírásra.
Kovács Vivien
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Sajtoskál község Önkormányzata a tavalyi
évben adta be a helyi közutak fejlesztéséhez,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erõ- és
munkagépek beszerzésérõl szóló pályázatot,
melyet az idei évben sikeresen meg is nyert. A
pályázat a szomszédos településekkel - Mesterháza és Nagygeresd - konzorciumban ke-
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Tovább dolgozunk, szövetségben
Észak-Vas megye fejlõdése érdekében!
telét tartotta fontosnak. Így a megyei önkormányzat segítségével lehetett koordinálni azt,
hogy mire fordítsák a területi és településfejlesztési program forrásait. Ennek a TOP-nak nevezett
rendszer elsõ pályázatai 2015-ben jelentek
meg, az elsõ nyertes projektek a mostani idõszakban készültek el. Együtt örülhettünk többek
között a bükfürdõi csapadékvíz elvezetési pro-

jektnek, a bõi iskola felújításának, a
horvátzsidányi óvodának, de több olyan jelentõs beruházás van folyamatban, mint például
Csepregen a közintézmények energetikai korszerûsítése, vagy egy nagyobb léptékû közlekedésfejlesztési projekt Kõszegen. Azonban látjuk,
hogy a támogatási összegeket nem csak megnyerni, hanem felhasználni is tudni kell. Az építõipari áremelkedés sok beruházásra hatással le-

het, ami egyfelõl jót tesz a magyar gazdaságnak, másfelõl viszont óriási kihívás elé állítja az
önkormányzatokat. A kormány lényegesnek tartotta, hogy megadja a segítséget és intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a támogatási összegeket fel lehessen használni. Lehetõségük van többletköltség igényt bejelenteni az illetékesek felé, vagy éppen úgy átalakítani egyegy projekt tartalmát, hogy az eredeti támogatási összeg ne csökkenjen. A TOP azonban csak
az egyik kalap, Észak-Vas megyében is több
más fejlesztési keret sikeres felhasználása történhetett meg.
– Milyen új pályázati lehetõségeket, forrásokat lát a 2019 -es évre?
– Észak-Vas megye további fejlõdése érdekében dolgozunk. Számos folyamatban lévõ
beruházást kell lezárnunk. Öröm számomra,
hogy a Kormány ebben a ciklusban kiemelten
kezeli az 5000 fõ alatti települések sorskérdéseit
is. A hamarosan induló Magyar Falu program
komoly lehetõséget jelenthet a választókerületembe tartozó 70 falu és a kisebb városok lakóinak is. Nemrég már meg is hívtuk a polgármestereket a Megyeházára, ahol programról Gyopáros Alpár kormánybiztos tájékoztatott mindenkit elsõ kézbõl.
– Közelednek az Önkormányzati választások. Hogyan készülnek erre a ciklusra?
– Mielõtt a kérdésre válaszolnék, szeretném
hangsúlyozni, hogy 2019 tavaszán egy másik
fontos választás is vár ránk. Az Európa Parlamenti választásoknak talán nagyobb tétje van, mint
bármikor korábban, hiszen hosszútávon eldõlhet, hogy a kontinensünk milyen irányba megy
tovább. Voksainkkal ugyanis a migráció kezelésének kérdésérõl is döntünk. Nem mindegy,
hogy megerõsödnek-e a bevándorláspárti erõk,
vagy azok kapnak bizalmat, akik a nemzeti, keresztény alapokon nyugvó társadalom és a családok védelme mellett tették le voksukat. Észak-
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– Kérem értékelje az elmúlt évet, sikerült-e a terveknek megfelelõen megvalósítani a térség fejlesztési elképzeléseit?
– Észak-Vas megyéért szövetségben lehet a
legtöbbet tenni: együttmûködve az itt élõkkel,
az önkormányzatokkal és az ország vezetésével.
Ezért dolgozunk közösen az Orbán Viktor vezette
Magyar Kormánnyal. Ennek látható jelei azok a
fejlesztések, amelyek az elmúlt idõszakban valósultak meg. Ne felejtsük el például, hogy a
2018-ban lezárt kormányzati ciklus egyik legnagyobb útfejlesztése a mi térségünkön is áthaladó M86-os út megépítése volt. Emellett óvodák,
iskolák, orvosi rendelõk, kultúrházak és utak újulhattak meg. Nem dõlhetünk azonban hátra, jelenleg is zajlanak a beruházások. A fejlesztési sikerekrõl a Répcevidék olvasói is értesülhettek,
hiszen sokszor találkozhattam a lap újságíróval
egy-egy sikeres projekt lezárása kapcsán. Van
azonban még a feladatunk, hiszen sok területen
évtizedes lemaradásokat kell behoznunk. Csapatmunkával, összefogva a helyi és országos
vezetõkkel küzdünk minden egyes támogatási
forintért. 2018 azért is különleges év volt számomra, mert áprilisban az Észak-Vas megyei
emberek támogatásának köszönhetõen még
nagyobb felhatalmazással folytathatom munkámat a térségért. Köszönöm a bizalmat!
– Örvendetes, hogy a TOP-os forrásokból számtalan felújítás megvalósulhatott a
megyében. A hirtelen megemelkedett építõipari árakat azonban a legtöbb pályázatban nem tudták megfelelõen kezelni,
így jelentõs többletköltségek adódtak több
település esetében. Van rá mód, hogy az
így felmerülõ többlet igényt év végi támogatásban megkaphassák az érintettek?
– Érdemes tisztázni mit is jelent a TOP. A szocialista idõszakban alapvetõen nem helyi szinten
dõltek el a helyi fejlesztések. Az Orbán Viktor vezette Magyar Kormány viszont a helyben mûködõ önkormányzatok igényeinek figyelembevé-
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Jubiláló dolgozót ünnepeltek
Sokszor beszélünk arról, hogyan kell kommunikálni, kampányolni a külvilág felé, hogy érdeklõdõket, vendégeket nyerjünk. Ez azonban
nem elég. A külcsín alatt egy értékes, erõs belbecsnek is rejtõznie kell, ez pedig nem más,
mint a hûséges munkavállaló!
Mint elõzõ években, idén is sor került a bükfürdõi Termál Üdülõszövetkezet Apartman Hotel-

és utazási irodai, csopor tos ér tékesítési koordinátori feladatokat lát el. Beatrix turisztikai végzettséggel rendelkezik, diplomáját a Kodolányi
János Fõiskola idegenforgalmi és szálloda szakán szerezte, német, angol nyelveken beszél.
Tapasztalatát siófoki és hévízi négycsillagos
szállodákban gyûjtötte, ezt követõen lett a szövetkezet munkatársa.

A képen balról jobbra: Németh Violetta ügyvezetõ igazgató, Molnár Beatrix vezetõ recepciós,
Horváth László igazgatóság elnöke

ben a jubileumi dolgozók ünnepségére, mert
számunkra fontos a munkatársak megbecsülése
és az éveken át tartó munkájuk honorálása. Míg
a tavalyi évben három munkatársat, idén egy
fõt ünnepeltünk. A jubiláló dolgozó oklevelet, jutalmat és tortát kapott munkája elismeréséül.
Molnár Beatrix répcelaki kolléganõnk 10
éve tagja csapatunknak, aki vezetõ recepciós

Büszkék vagyunk arra, hogy évrõl évre köszönthetünk olyan kollégákat, akik hûségükkel,
lojalitásukkal elõsegítik sikereinket. Beatrixnek
ezúton gratulálunk és kívánunk sok szép további
eredményes évet a Termál Üdülõszövetkezet
Apartman Hotelben!
Mojzer Anett
értékesítési és szolgáltatási vezetõ
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Vas megye az elmúlt években aktívan mondott
véleményt ezekben a sorskérdésekben, most is
nagyon számítok az itt élõk bátor kiállására. Fontos, hogy az európai népesedési problémákat
ne betelepítéssel, hanem a családok megerõsítésével segítsük, a most zajló Nemzeti Konzultáció erre is rávilágít.
Az önkormányzati választások is sorsdöntõ
kérdésekrõl szólnak. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy sok kiváló polgármesterrel dolgozhatok együtt. Bízom abban, hogy a választókerületben élõk felmérik, hogy kik azok a személyek, akik a legkisebb közösségekben is tenni
akarnak az otthonukért, és nem gátjai, hanem
motorjai a fejlõdésnek. Meggyõzõdésem, hogy
azok a közösségek tudnak sikeresek lenni, ahol
a széthúzás helyett az összefogást választják a
helyi képviselõ-testületek. Jó példa erre
Csepreg, ahol a korábbi veszekedések helyett
immáron majdnem teljes egységben dolgoznak
a képviselõk a városért, a fejlõdés pedig vitathatatlan.
– Mik azok a hosszú távú elképzelései,
melyeket szeretne megvalósítani a térségben?
– A célunk továbbra is változatlan. Az ÉszakVas megyében élõkkel összefogva jó és maradandó dolgokat szeretnénk alkotni. Ehhez,
ahogy eddig, úgy a jövõben is mindenkire szükség van. Az itt élõ emberek támogatására, a
tenni akaró önkormányzatokra és a Magyar Kormányra is. Szövetségben dolgozunk tovább, hiszen sok még a feladatunk. Az egység, az összefogás sok mindenhez erõt adhat. Ezt mindannyian megtapasztalhatjuk Szenteste a családunk
körében is. A Répcevidék minden kedves olvasójának áldott Karácsonyt és boldog új esztendõt kívánok!
yde
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Erzsébet napi

Rövid hírek

újbor bemutató Csepregen

• Sopronhorpács
Egyházasfalu

egy szál rózsát. Haizler Ákos, az új elnök virágcsokrot nyújtott át Ziembicki Erzsébetnek, az intézmény vezetõjének és Kutrovits Andreának, az új
kõszegi-csepregi borkirálynõnek. Az egylet citerásai és énekesei „boros” dalokat adtak elõ, melyeket Kemény Lászlóné Marika válogatott és tanított
be. A vidám nép- és mûdalok megalapozták a
hangulatot a következõ eseményekhez.
A Farkas Sándor Egylet színjátszói a Bora néni megjavul címû komédiát mutatták be. A
Csepregen lejegyzett népmesét 12 éve Horváth
Gyuláné, korábbi elnök dramatizálta, de most
Haizler Ákos rendezte az elõadást. A vidám darab témája természetesen a bor így az elõadás
sok emberek csalt mosolyt arcára. A közönség
nagy tapssal fejezte ki tetszését. Látványos volt a
hegyfalui Háncs Néptáncegyüttes mûsora is,
mely szintén nagy sikert aratott. Majd a hegyközség vezetõi és a borbarát hölgyek vették át
a színpadot. Horváth Edina a Csepregi Borhölgyek Egyesületének vezetõje köszöntötte a ven-

Sándor és Horváth Gábor jövedéki engedélyes
szõlõsgazdák képviselik Csepreget a választmányban.
Az egykori csepregi hegybíró elmondta azt is,
hogy minden tavasszal izgatottan várják a gazdák a borversenyek eredményeit. Már a helyi
megmérettetésen is nagyon szép eredmények
születtek. A zsûri biztatására 12 csepregi bort neveztek a megyei borversenyre, és ott is megállták
a helyüket a csepregi borok: több gazdánk
arany éremmel térhetett haza. Külön öröm számunkra, hogy a kõszegi Borkirálynõ választáson
csepregi hölgy fejére került a korona. Büszkék vagyunk Kutrovits Andreára. Sajnos a 2018-as év
szomorúságot is hozott. Iliás István gazdatársunk
végleg elköltözött közülünk. Pityu bácsi a Hegyközség alapító tagjai közé tartozott, volt Hegymester, kiváló borokat készített, jó házigazda volt.
Mandolinjával rendezvényeinket emlékezetessé
tette. A Mosonmagyaróvári Gazdasági Akadémia november elején ünnepelte alapításának
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Szent Márton ünnepnapjához, november
11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik
Magyarországon. A Márton-napi népszokások
egyrészt az év végéhez, a mezõgazdasági
munkák befejezõdéséhez, illetve az advent közeledtéhez kötõdnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint Szent Márton egy
libaólban próbált elrejtõzni, amikor püspökké
akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. A római idõkben november 11. a
téli évnegyed kezdõ napja volt, ekkor az új termésbõl és az újborból tartottak nagy lakomát.
Szent Mártont már a honfoglalás elõtt tisztelték Pannóniában. A hagyomány szerint
Márton álmában segítette Szent Istvánt és az
országot, ezért Szûz Mária után Tours-i Szent
Márton lett Magyarország patrónusa.
Német nyelvterületrõl terjedt el a fáklyás
felvonulás, amely Szent Márton emlékét õrzi,
és a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez. Magyarországon általában német nemzetiségû települések, iskolák, óvodák és egyházközösségek szervezésében a gyerekek, kisgyerekes családok járják
az utcákat maguk készített lámpásokkal és
közben Márton-napi dalokat énekelnek.
Kovács Pál atya kezdeményezésre Sopronhorpácson már több éves hagyománya
van a lámpás felvonulásnak. Az iskolában és
óvodában a gyereke lámpásokat készítenek,
dalt tanulnak. A plébánia udvarról induló menet elején Márton ment lovával, ezzel is színesítve a megemlékezést. Az óvodások és iskolások mûsora után a helyi kultúrotthonban meleg kakaó, tea és kalács vártak a kicsiket és
nagyokat egyaránt.
Egyházasfaluban az idei évben elõször
rendeztek lámpás felvonulás, melyen Márton
életét mondták el az iskolások, majd a plébánia az óvodások körjátékkal idézték meg a
szentet. A megemlékezés után a helyiek süteményekkel és meleg italokkal várták a lámpásokat. A helyiek remélik, hogy ebbõl a településen hagyomány válik.
SulicsHeni

dégeket, majd felkérte Horváth József szõlészborászt, hogy a 2018-as év fontosabb eseményeirõl tájékoztassa a közönséget. A beszédben
elhangzott, hogy Kõszeg és Környéke, valamint
Vaskeresztes és Környéke Hegyközség tisztújításon van túl. Hatos István hegybíró helyett Benke
Alina agrármérnök, növényvédõ szakmérnök
látja el a hegybírói feladatokat. Böröcz Tamás
szõlész-borász lett az elnök. Tóth Kálmán és Németh Árpád visszavonult, és helyettük ifj. Molnár

Fotók Koszorú Mihály

Márton-napi lámpás felvonulás
Sopronhorpácson és Egyházasfaluban

A Farkas Sándor Egylet, a Csepregi Hegyközség és a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete
2018. november 17-én Erzsébet napi rendezvényre hívta az érdeklõdõket a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárba. Az egylet új
alelnöke, Vasvári Imréné Kriszti köszöntötte a
megjelenteket, köztük a Soproni borvidék Kõszeg
és Környéke Hegyközsége képviselõit is. Majd
egy hangulatos verssel is kedveskedett az Erzsébeteknek. Az ünnepeltek már belépéskor kaptak
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vetítve egy korai szüret lehetõségét. Nyáron hõségrekordok dõltek meg, nõtt a napfényes órák
száma. Szerencsére a kritikus idõbe mindig megjött a csapadék.
Csepreg körül három pontban egy jégvihar,
jégesõ elhárító rendszer van telepítve. Ennek vagy
a gondviselésnek köszönhetõen a nagy viharok elkerülték Csepreget. A szüret 2-3 héttel korábban
kezdõdött. Az egyes fajták markánsan elkülönülve
értek, így aztán karakteres, fajtajelleges, finom bo-

rencsénkre a Soproni borvidék
az ország talán egyik leghûvösebb klímájú borvidéke. Az Alpok alja hûvösebb idõjárása
és a jó vízgazdálkodású agyagos erdõtalajok kiegyenlíthetik
a klímaváltozás hatását. Ez
akár fel is értékelheti a Soproni
borvidéket és vele együtt a
csepregi szõlõhegyet is. Különös idõjárás volt a 2018-as évben. A tavaszias éveleje után a
márciusi-áprilisi télbõl szinte átmenet nélkül suhantunk a
nyárba. Május végére az öszszes szõlõfajta levirágzott, elõre

rok születtek. Összegzésként a gazda megállapította: különös, de jó évjárat volt a 2018-as év. Kérte a
vendégeket, hogy a mûsor végén kóstolják meg a
borokat. Majd két fiatal szõlõsgazda, Németh Árpád és Tóth Marcell mutathatták be reményteljes
új nedûiket. Finta József plébános úr Szent Erzsébetrõl beszélt, majd megáldotta és megszentelte
a borokat. Ezután a Borkirálynõ is köszöntötte a
vendégeket. Beszédét egy Hamvas Béla idézettel
zárta: „A bor lényege az ember, aki termeszti a szõlõt, félti, gondozza, mint gyermekét. Majd elérkezvén a várva várt pillanathoz, kellõ tisztelettel kóstolja az új termést.” A rendezvény végén a közönség
jó hangulatban az aulában kóstolta meg a 2018as év termését.
Horváthné Pados Teréz – Sági Ferenc
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200-dik évfordulóját. A jeles
eseményen felszólaló rektorok,
professzorok, kutatók egy dologban mindnyájan egyetértettek, hogy az élelmiszer termelésért felelõs agrárium legnagyobb kihívása: a KLÍMAVÁLTOZÁS. Megdöbbentõ, hogy az
éghajlatváltozásról, mint bekövetkezett tényrõl beszéltek. Sze-
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Rövid hírek
• Csepreg
Napvitorla alatt hûsölhetnek
a csepregi ovisok
Megkezdõdött az óvodai udvar rendbetétele és játszótéri játékainak felújítása, pótlása.
Vlasich Krisztián polgármester és Nyáriné
Bencsik Piroska a Csepregi Óvodásokért Alapítvány elnökének megrendelését követõen a kivitelezõ megkezdte a játékok beszerzését, így
a jövõ év elején elkezdõdhet azok telepítése is
az óvoda udvarán. A meglévõ alapítványi források mellé az önkormányzat több mint egymillió forinttal járult hozzá a játékok beszerzéséhez.
A napokban megtörtént az ivókút és a homokozók fölé tervezett napvitorlák felszerelése.
Horváth Gábor képviselõ, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke személyesen intézte a beszerzést és a fizikai kivitelezést is, mert
ennek a tételnek a beszerzése így még gazdaságosabbnak bizonyult.

színvonalat hozta Bükfürdõ
A Bükfürdõ Thermal & Spa a tavalyi évhez
hasonlóan 2018-ban is elnyer te a Magyar
Brands díjat, idén azonban már két kategóriában. A Kiváló Fogyasztói Márka mellett sikeresen
pályázott a Kiváló Munkáltatói Márka kategóriában is, melynek díjátadó ünnepségét tartották
2018. november 7-én a Büki Gyógyfürdõ pihenõterében.
Dr. Németh Sándor, Bük város polgármestere
örömét fejezte ki, hogy a fürdõ idén is díjazott
lett a Magyar Brands programban. Úgy véli, a
külsõ szervezet által odaítélt elismerések mind

Az okleveleket Inzám Andrea, a Magyar Brands
brand managere adta Dr. Németh Sándor polgármesternek és Boros László Attilának, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatójának. Inzám Andrea elmondta, hogy évente több ezer jelentkezõ közül
választják ki azokat a márkákat, akik elnyerik a Kiváló Fogyasztói Márka címet. A díj elnyerésében
az adott cégnek piackutatáson kell átesnie, gazdaságilag stabilnak kell lennie, valamint egy zsûri
vizsgálja, hogy milyen mértékben építi a cég saját
brand-jét. A másik elnyert cím a Kiváló Munkáltatói
Márka, mely új kategória a Magyar Brands törté-

egy turisztikai attrakciónak, mind egy településnek sokat jelentenek és ezek kommunikálása az
idegenforgalmi szektorban elengedhetetlen.
Nem elegendõ azonban az elismeréseket elnyerni, azoknak a késõbbiekben is meg kell felelni, ezért fontos a folyamatos fejlesztés, melynek következõ állomása a fürdõ életében a
gyógyászat felújítása. A nyár közepén átadott új
fõbejárat a gyógyászat épületének rekonstrukciójával, valamint a település épülõ fõterével
együtt egy impozáns, egységes arculattal várja
majd a Bükfürdõre látogatókat.

netében. Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdõ Zrt.
vezérigazgatója ismertette, hogy ebben a kategóriában mivel sikerült meggyõzni az ítészeket: a
gyógyfürdõnél a bérek az elmúlt három évben átlagosan több, mint 30%-kal emelkedtek, a munkavállalók évente két alkalommal jutalomban részesülnek, melyet az utóbbi években a gyógyfürdõ az
üzleti tervében írásban is rögzített. Emellett kiemelte a cafeteria rendszert, valamint a közös reggeliket, melyek alkalmával a gyógyfürdõ dolgozói
közvetlenül jelezhetik kérdéseiket, kéréseiket a menedzsment felé.
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A két, egyenként 4 x 5 méteres napvitorla árnyékolásra és csapadék elleni védelemre egyaránt alkalmas, kiváló UV védelmet biztosít a
gyermekeknek a felszerelését követõen hosszú
évekig. A városi képviselõ maga választotta ki a
jóminõségû széláteresztõ anyagot, amely alatt
így a nyári hõségében is járni fog a levegõ.
A négyzet alakú árnyékoló ponyvákat tûzi
horganyozott oszlopok köré feszítette ki, s mindezek kivitelezése egy munkanapot tett ki, melyet
a képviselõ önkéntes munkájával segített. Az
óvoda udvarának fejlesztése során az önkormányzati saját forrás felett tudatosan gazdálkodva, saját erõbõl is elvégezhetõ volt ez a fejlesztés, így a képviselõ munkájának köszönhetõen jelentõs forrást takarított meg az önkormányzat. A képviselõ szakszerû munkáját örömmel
vette, s támogatta Maximovics Veronika intézményvezetõ is, aki támogatgatóan állt a kezdeményezéshez.
KM

Idén is a tõle megszokott
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Ezt követõen a vezérigazgató bemutatta az
eddig fizioterápiás intézetként ismert gyógyászati
részleg rekonstrukciós terveit. Utalt a fõbejárat átadóünnepségén tett ígéretére, miszerint a soron
következõ fejlesztéseknél azt a minõséget viszik
tovább, melyet az új fõbejárat során prezentál-

1979-es átadását követõen egyes részeit érintették csak kisebb átalakítások, 2002-ben bõvült
egy újabb szinttel, azóta azonban nem volt jelentõsebb felújítás, így mind az épület, mind a
berendezések, eszközök megértek a korszerûsítésre. A nettó 408 millió forintos beruházás kere-

tak. Jelenleg is zajlik az ikonikus, Szent Kelemen
névre keresztelt gyógyvizes medence korszerûsítése, melynek köszönhetõen a vendégek a tervek szerint karácsonykor már egy modern, de a
hagyományokat tisztelõ, jobb vízgazdálkodású
medencét vehetnek birtokba. A fürdõt érintõ következõ nagy projekt a gyógyászat épületének
felújítása. Boros László Attila elmondta, az épület

tében megújul a fürdõ homlokzata, mely körülbelül 1 050 m2 felületet érint: hõszigetelés, homlokzatburkolat, nyílászárócsere és árnyékolók
beépítése is szerepel a tervek között. A belsõ tereket (940 m2) illetõen kibõvített váróterem, új,
akadálymentesített vizesblokkok, új orvosi rendelõk és önálló kezelõhelyiségek kerülnek kialakításra. A korszerûsítéssel együtt új filozófia is be-

köszönt a fürdõ életébe: az OEP-es vendégek
mellett a fõ hangsúlyt a külföldi, fõleg a nyugati
piacra helyezik. A gyógyászat egyediségét a
megszokott fürdõgyógyászati kezelések megtartása mellett a specializáció jellemzi majd: Magyarország legnagyobb osteoporosis-ra (csontritkulás) szakosodott centrumaként szeretnének
bekerülni a köztudatba. A vezérigazgató szerint
a Bükfürdõ Osteoporosis Centrumhoz szükséges
adottságok már megvannak, hiszen Bükön kiválóan alkalmas erre a gyógyvíz, magasszintû
szaktudással rendelkeznek az orvosok és a szakszemélyzet, a gyógyászati részleg felújításával
pedig az esztétikus környezet és a modern tárgyi eszközök is rendelkezésre állnak majd. Boros
László Attila kiemelte, a gyógyászat a várhatóan

januárban megkezdõdõ felújítási munkálatok
alatt is zavartalanul üzemel, a könynyebb tájékozódást a fürdõn belül tájékoztató táblák segítségével oldják meg.
yde

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
w w w. r e p c e v i d e k . h u
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Fotók: Bátky István

Márton napi lámpás felvonulás Zsirán
Az idei évben elsõ alkalommal került megrendezésre Márton nap alkalmából a lámpás
felvonulás Zsirán. Sulicsné Sági Henrietta hitoktató kezdeményezésére és szervezésében az óvodások és kisiskolások mellett, sokan mások is
részt vettek az esti felvonuláson. Az óvodában és

Heni nénitõl megtudtuk Márton napjához, november 11-hez számos népszokás, néphit kapcsolódik Magyarországon, melyek egyrészt
Szent Márton és a ludak legendájához kötõdnek, másrészt az év végéhez, a mezõgazdasági
munkák befejezéséhez, illetve az advent közeledtéhez.

Német nyelvterületrõl indult el a fáklyás felvonulás hagyománya, mely a jótetteket szimbolizáló fényt juttatja el az emberekhez. Magyarországon elsõsorban német nemzetiségû települések, óvodák, iskolák és egyházközségek szervezésében, gyerekek, kisgyerekes családok saját készítésû lámpásokkal járják az utcákat és

közben Márton napi dalokat énekelnek. Szerencsére ez a hagyomány a magyarok lakta településeken is egyre népszerûbb. Így jutott el
Zsirára is. Szeretnénk, ha ebbõl hagyomány lenne és a következõ években is folytatódhatna.
Köszönjük a szervezést Sulicsné Sági Henriettának, az egyházközségnek és a közremûködést
mindenkinek, aki munkájával, részvételével hozzátett a program sikeréhez!
N.P.K.
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az iskolában saját maguk készítettek lámpásokat a gyerekek, melyekkel felvonultak. Az iskolás
gyerekek egy csoportja ismertette Szent Márton
életét, míg az óvodások a Szent Lõrinc templom
elé érve körjátékot adtak elõ. A felvonulás végeztével az iskola udvarán meleg italokkal és a
helyi lakosok által sütött süteményekkel vendégelték meg a felvonulókat.
Szent Márton a Római Birodalom területén, Savariában (ma Szombathely) született a Kr.
u. 316-os vagy 317-es évben. Életét csodák és
gyógyulások kísérték. 371-ben Mártont Tours püspökévé választották meg, õ azonban tiltakozott
megválasztása ellen. A legenda szerint egy
libaólban próbált elrejtõzni, de a ludak elárulták
gágogásukkal. Hivatását haláláig kitar tóan

gyakorolta, 397. november 8-án hunyt el. Szent
István király Szûz Mária után õt nevezte Magyarország legfontosabb védõszentjének. Amint azt
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Az idõs kor tisztelete
„Noha az élet véges, a kor csak egy szám.
Valójában csak egy évenként ismétlõdõ lehetõség,
hogy a barátainkkal ünnepeljünk.”
Az Idõsek Világnapja alkalmából,
november elsõ szombatján köszöntötte Németh Lajos polgármester úr a
nagygeresdi nyugdíjasokat. Beszédében kiemelte a hosszú életút során
szerzett bölcsesség fontosságát.
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Kérte az idõskorúakat, hogy most
már elsõsorban a saját maguk érdekét, saját igényeiket és kívánságaikat
tartsák szem elõtt. Úgy véli, itt az ideje
annak, hogy oly módon éljenek, ahogyan megérdemlik: békében, egészségben, nyugalomban, családjuk körében. A méltató szavak után, Szabó
Miklós plébános úr is kifejezte jókívánságait, a lelket erõsítõ gondolataival.
A hivatalos részt követõen oldódott a
hangulat, mert a színpadot elfoglal-

ták az óvodás és általános iskolás
gyermekek. A kicsik az õszrõl szóló
versekkel örvendeztették meg a közönséget, majd rövid jelenetek következtek. A nyugdíjasok tanúi lehettek a
pékinas és a kéményseprõ találkozásának, Sün Balázs szorult
helyzetének, és két parasztember vicces párbeszédének. A mûsoros
összeállítás után következett az ínycsiklandozó
ebéd, majd tálalásra kerültek a nagygeresdi aszszonyok által felajánlott
házi sütemények. A délután hátralevõ részében,
a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar mûsorát hallhatták és láthatták a vendégek. A közel
húsz fõbõl álló csoport köcsögdudással és énekkarral kibõvítve érkezett.
Sikerüket mutatja, hogy az egy órás
elõadásukat követõen, többszöri ráadást kért a közönség. Távozásuk
után, falatozással és kötetlen beszélgetéssel folytatódott a nap.
Az idei évben is egy igazán emlékezetes, és szép délutánt tölthettek együtt
községünk idõs lakói.
Németh Lajosné
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Rövid hírek
• Csepreg
Télen is segítik
a rászorulókat Csepregen
November második felében megkezdõdött
annak a 189 m3 tûzifának a leszállítása, amelyet a Magyar Kormány jóvoltából a Belügyminisztérium által hirdetett pályázaton nyert el
Csepreg Város Önkormányzata. Ahhoz, hogy a
támogatás eljuthasson a szükséges helyekre,
rendeletet is alkotott a képviselõ-testület, így az
idei esztendõben is támogatják tüzelõanyaggal a rászoruló családokat.

a csepregi fúvósok

November 10-én megtelt a csepregi mûvelõdési központ díszterme. A fúvószenekar
hagyományos õszi fellépésén került sor a minõsítésre, melyen Koncertfúvós C kategóriában ismerték el a csepregi zenekart. A koncert után Iliás Attila karnagy és Szele Tamás
elnök válaszolt kérdéseimre.
– Miért kértétek a minõsítést?
– Zenekarunk hosszú évtizedek óta tagja a
Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetségnek,
büszkék vagyunk arra, hogy a hazai fúvósok családjának megbecsült, elismert közösségévé váltunk. Együttesünk korábban már többször megmérette magát különbözõ show, szórakoztató zene, menetzene és koncert kategóriákban, utóbbiban 2013-ban nyertünk el kiemelt arany minõsítést. A szövetség minõsítési szabályzata szerint a
zenekarok 5 évig õrizhetik meg a megszerzett
szakmai minõsítésüket, utána illik azt megújítani.
Ez az irányelv életszerû, hiszen ennyi idõ alatt különbözõ okok – többnyire munkahelyi, iskolai feladatok miatt - néhányan szögre akasztják a
hangszert, szerencsére hozzánk sok fiatal érkezett, õk már beilleszkedtek a zenekarba. Év elején
Iliás Attila karnagy úr úgy vélte,
hogy megfelelõ alapokkal
rendelkezünk ahhoz, hogy egy
feszített ütemû felkészülés után
ismét megmérettessük magunkat a koncertfúvós felsõ kategóriában, a tagság pedig támogatta elképzelését.
– Milyen követelménye
van a minõsítésnek, illetve
mi alapján került a mûsor
összeállításra?
– A minõsítés során játszandó mûveket a szövetség elnöksége által jóváhagyott, a nehézségi szintnek megfelelõ zenemû listából kellett kiválasztani. Szükségszerûen legalább egy olyan darabot, melynek zeneszerzõje
magyar. A koncerten Farkas Antal üveges táncát
és Balázs Attila Magyar Ünnepi Zenéjét játszottuk.
Az indulókból pedig egyik kedvenc zeneszerzõnk,
Julius Fucik: Kinizsi indulóját választottuk. A további mûvek kiválasztásában Iliás Attila karnagy úr
azt is szem elõtt tartotta, hogy változatos mûsor legyen, hiszen közönség elõtt játszottunk, a szokásos õszi hangversenyünk elsõ felében. Így került
mûsorra Antonin Dvorak: 8. Szláv tánca, Jákob dö
Hán: Diogenes címû monumentális mûve és
Klaus Badelt kortárs német zeneszerzõ: A Karib
tenger kalózai címû, sokak által ismert filmzenéje.
– Ez alkalomra a fúvósok zsûrit kértek. Kik
voltak a bírák?
– A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
(MAFUSZ) elnökségi tagjaiból állt a minõsítõ bizottság, õket a szövetség jelölte és kérte fel a feladatra, nekünk ebbe nem volt beleszólásunk. A minõsítõ bizottság elnöke Ella Attila, a MAFUSZ alelnöke, a
Gödöllõi Városi Fúvószenekar mûvészeti vezetõje,
karmestere volt. A minõsítõ bizottság tagja volt
Szélesi Attila, a MAFUSZ elnökségi tagja, a sárvári
Koncz János Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója,

a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség
NÍVÓ-díjasa, a Sárvári Koncert Fúvószenekar karmestere, továbbá Horváth Adrián, a MAFUSZ elnökségi tagja, Pápa Város Fúvószenekarának karmestere.
– A zsûri értékelésrõl néhány gondolat...
– A zsûrielnök beszédében kiemelte: „Meglepõdtem, hogy egy kis településen mûködõ zenekar ilyen produkciót képes létrehozni. 10 éve vezeti Iliás Attila a zenekart és azóta további szakmai fejlõdés figyelhetõ meg. A fúvósok sajátossága, hogy hangosan játszanak, de a csepregiek
megmutatták, hogy tudnak pianóban, követve a
karnagy utasításait. Mind dinamikailag, mind ritmikailag illetve a különbözõ darabok stílusainak
jegyeit is komolyan vették, és az instrukciókat is
betartották.”
Megtisztelõ számunkra, hogy a szövetség elnökségi tagjai elvállalták a zsûrizést, fõként pedig,
hogy arany minõsítésben részesítettek minket. Sokat beszélgettünk a bizottság tagjaival a koncert
utáni kötetlen beszélgetés során, ahol további észrevételekkel, elõremutató tanácsokkal láttak el
minket, dicsérték szakmai teljesítményünket és közösségi tevékenységünket. Külön köszönettel tarto-

zunk Szélesi Attila karnagy úrnak, aki a felkészülés
finisében eljött hozzánk egy próbára, s hasznos tanácsokkal, instrukciókkal segítette zenekarunkat.
– A zenekar további életét mennyiben befolyásolja a minõsítés?
– Úgy véljük, helyes döntés volt a minõsítésre
való felkészülés, hiszen a sok munka még jobban
összehozta a közösséget, a tanultakat pedig viszszük magunkkal a késõbbiekben is. Legfontosabb
talán, hogy erõsödött bennünk a tudat, hogy mindig az elõbbre jutást kell keresni. A sok munka
meghozta gyümölcsét, bár voltak nehéz idõszakok
a felkészülés során, hiszen közben számtalan fellépésünk volt, különbözõ stílusú repertoárral és nem
utolsósorban ifjú zenészeink beilleszkedését is segítette a sok próba. A koncertfúvós felsõ kategóriában megújított arany minõsítés nagyon komoly
rangot ad együttesünknek mind a hazai, mind a
nemzetközi fúvóstársadalomban, jártunk már
olyan fesztiválon, amelyre csak minõsítéssel rendelkezõ együtteseket hívnak.
Aki lemaradt a fúvósok õszi koncertjérõl, a
megmérettetésrõl, nekik lehetõségük nyílik december 26-án meghallgatni a karácsonyi hangversenyt a csepregi plébániatemplomban, melyre
szeretettel hívnak és várnak minden érdeklõdõt.
SulicsHeni
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A támogatásnak köszönhetõen a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kemény lombos fafajú
tûzifájából vásároltak mintegy 3,6 millió Forint
értékben. A szociális alapú támogatásban részesülõk kérelmérõl - az alpolgármester és a
polgármester véleményét figyelembe véve november 29-i ülésén döntött a bizottság, a
lakóingatlanhoz való kiszállításról is az önkormányzat gondoskodik. A Városgazdálkodás
munkatársai rövidesen megkezdik a tûzifa feldolgozását, kuglira vágását is, annak érdekében, hogy minél több családhoz mielõbb eljusson a téli tüzelõanyag. Horváth Gábor képviselõ által vezetett Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsághoz határidõre 79 kérelem érkezett be, így még az idei évben számos
csepregi polgár juthat Magyarország Kormányának támogatásával térítésmentesen tüzelõanyaghoz.
Vlasich Krisztián polgármester arra kérte
bizottságunkat, hogy körültekintõen járjunk el
a tûzifa kiosztása során, annak érdekében,
hogy minden rászoruló támogatáshoz juthasson. Mi ezt maximálisan figyelembe vettük.
Így bízunk abban, hogy a kormány és a város
összefogásának köszönhetõen számos családon tudunk az idei évben is segíteni, ezzel is
hozzájárulva a téli tüzelõanyag készletükhöz nyilatkozta Horváth Gábor bizottsági elnök.
KM

Aranyosak lettek
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Térköves megállóhelyeket
építenek a csepregi óvodához
A képviselõk összefogásával
újul meg a Nádasdy utca óvoda
elõtti szakasza az év végére.
A Csepregi Óvoda és Bölcsõde
KIKI-t látogató szülõk, hozzátartozók
kérését meghallgatva a városvezetés, Szarka Anikó képviselõ kezdeményezésére, alakít ki a városgazdálkodás munkatársainak segítségével, az épület elõtt parkolásra alkalmas helyeket.

dezett lesz a környezet – fogalmazott Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere.
Szarka Anikó bizottsági elnök
hangsúlyozta, a térkövezett parkoló mellett kerékpártámaszok kiépítését is tervezik a közeljövõben,
hogy a szülõk ne csak autóval, hanem biciklivel is kényelmesen megközelíthessék az óvodát.
KM

átadása Sajtoskálon
2018. november elsõ napján
13 órakor került sor a sajtoskáli ravatalozó átadására. Az épületen a
munkálatok már korábban befejezõdtek, de Mindenszentek ünnepe
volt a legaktuálisabb a létesítmény
átadására. Az ünnepséget a közösen elénekelt Himnusz nyitotta
meg, majd Vigh Henrietta szavalta
el Aranyosi Ervin, Halottaknak napján - címû versét. A szónoklatot
Haller Imre polgármester megnyitója követte. Beszédét az alábbi
mondással nyitotta: „Nézd meg a
temetõt, és megtudod, hogy milyen emberek lakják a települést”.
Ezután a Polgármester Úr köszöntötte a jelenlévõket, majd kinyilvánította köszönetét azok felé, kik nélkül a ravatalozó felújítására nem
kerülhetett volna sor. Beszédében
megemlítette, hogy a ravatalozó
felújítására azért volt lehetõség,
mert a településnek még sosem
volt adóssága, ezáltal a Magyar
Kormány 13 millió forinttal támogatta a községet. A támogatás felét, 6,5 millió forintot Sajtoskál a ravatalozó felújítására költötte, melyen több javítást is eszközöltek.
Mosdót alakítottak ki az épületben,
elõtetõ készült, valamint ezzel
együtt az egész létesítmény új cserépfedést kapott. A külsõ homlokzat
is újra lett színezve, illetve a törede-

zett járdák helyett most térkõ borítja a temetõ és az emlékpark egész
területét. A felújítást Gál Balázs,
sajtoskáli vállalkozó végezte. Megnyitó után a Polgármester Úr felkérte Dr. Galántai György Urat, a Sár-

vári Járási Hivatal vezetõjét, hogy
tartsa meg beszédét. A Járási Hivatal vezetõje szintén megemlékezett
mindenszentek ünnepérõl, illetve
az említett támogatásról, mely után
Szabó Miklós Plébános Úr áldotta
meg a ravatalozó épületét. Az áldást Udvardi Zita kellemes éneke
és gitárjátéka követte, az ünnepséget pedig a Szózat zárta. Ezúton
Sajtoskál ismételten szeretné kinyilvánítani köszönetét a Magyar Kormánynak!
Kovács Vivien
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Ígéretet tettünk, a lakosságnak
arra vonatkozóan, hogy rendezzük
az épület elõtti területet, s polgármester úr támogatta az ötletet, hogy
térköves megállóhelyeket alakítsunk
ki az intézmény bejárata elõtt - nyilatkozta a képviselõ asszony.
Szarka Anikó bizottsági elnök
maga is kivette a részét a munkából, hiszen az apróbb földmunkákban, tereprendezésben segédke-

zett, míg Horváth Gábor képviselõ
földmunkagéppel segítette a munkafolyamatok elõrehaladását.
Az óvoda elõtti területen hozzávetõlegesen mintegy hatvanöt méteren épít ki Csepreg Város Önkormányzata térkõ burkolatú megállóhelyet, az úttal párhuzamosan kialakítva a gyors utascserét és a rövidebb várakozásokat fogják biztosítani, s nem utolsó sorban itt is ren-

Ravatalozó
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Rövid hírek
• Nemesládony
Számos program vár
még a Nemesládonyiakra
A december mindig sok programot tartogat a falu lakói számára. Kezdõdik december
2-án vasárnap 14 órakor, amikor is adventi
ünnepségünk keretében, a kibõvített ravatalozó átadására is sor kerül, valamint fellobban
a koszorún az elsõ gyertyaláng. A kultúrházban, gyermekeink kedves kis elõadását tekinthetik meg, mellyel már a közelgõ karácso-

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!

minimum tartózkodási ideje csak 26 nap volt. Az
utolsó madár befogásának dátuma november
8 (2003) volt. A Tömördön áttelelõ erdei szürkebegyek aránya valószínûleg kicsi volt. A
Tömördön gyûrûzött madarak több mint 50 %-át
a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
A fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) szubdomináns énekesmadár a vizsgált területen. Öszszesen 1431 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási

Az erdei szürkebegy (Prunella modularis) a
költés utáni diszperziós idõszakban (július, augusztus, szeptember eleje) ritka, az õszi vonulási
idõszakban szubdomináns énekesmadár a vizsgált területen. Összesen 1952 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017
között. A legtöbbet (182 példány) 2008-ban, a
legkevesebbet (10 példány) 1998-ban gyûrûztük. Az éves fogások nem mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. Az erdei szürkebegy õszi vonulása szeptember végén kezdõdött a 2001-2017-es idõszakban. A vonulási csúcs október elsõ napjaira (október 1 – 8) esett. A vonulás csúcs idõszakában

idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet
(233 példány) 2005-ben, a legkevesebbet (19 példány) 2011-ben gyûrûztük. Az éves fogások nem

érkezõ erdei szürkebegyek gyorsan tovább is
vonultak, többségük november elejére elhagyta
a vizsgálati területet. A visszafogott madarak
aránya 4 és 16 % volt, ami évente jelentõsen
változott. A visszafogott madarak leghosszabb

mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát
2001 és 2017 között. A fitiszfüzike õszi vonulása augusztus végén kezdõdött, amit egy nagyobb vonulási hullám követett augusztus 24 és szeptember
11 között és egy kisebb szeptember 18 és 28 között
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nyi ünnepre hangolódhatunk. A mûsor után
megvendégeljük a közönséget. December 9én vasárnap 14 órakor, hozzánk is ellátogat a
nagyszakállú Télapó, hogy megajándékozza
a jó gyermekeket. Amíg várjuk, hogy megérkezzen Mikulás, addig egy bábelõadást tekinthetünk meg Petõ Ferenc bábmûvész elõadásában, melynek címe a Mikulás csizmája.
December 16-án vasárnap 14 órakor az idõseket köszöntjük, a már hagyományos nyugdíjas napi ünnepségünkön. Itt szintén meglepetés mûsorral kedveskednek a gyermekek.
Reméljük felkeltettük a lakosság figyelmét, és
megtisztelik rendezvényeinket.
Pietrowskiné Végh Andrea

A Madárvárta lakói... (3.)
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a 2001-2017-es idõszakban. A vonulás október végére befejezõdött a vizsgálati területen, az utolsó
madár befogásának dátuma október 29 (2016)
volt. A gyûrûzött madarak 20%-át fogtuk vissza
2005-ben. A visszafogott madarak leghosszabb
minimum tartózkodási ideje 20 nap volt. Egy Szlovákiában gyûrûzött fiatal madarat fogtunk vissza
Tömördön és egy Tömördön gyûrûzött fiatal példány került meg Portugáliában. A Tömördön gyûrûzött fitiszfüzikék 80 %-át a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
A kis poszáta (Sylvia curruca) domináns
énekesmadár a vizsgált területen. Összesen
2194 példányt gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet
(163 példány) 2005-ben, a legkevesebbet (65

vonulók. A hosszabb ideig Tömördön tartózkodó
fiatal példányok testtömege lényegesen nagyobb mértékben nõtt, mint a rövidebb tartóz-

kodási idõvel rendelkezõk. Egy fiatal madár 5
nap alatt 7,1 grammal növelte testtömegét. Az
öregek esetében a tartózkodási idõ hossza nem
befolyásolta testtömegük gyarapodásának
mértékét. Négy Tömördön gyûrûzött kis poszáta
került meg külföldön, egy-egy példány Ausztriában, Németországban, Izraelben és Szerbiában.
Egy Németországban gyûrûzött példányt fogtunk vissza Tömördön. A Tömördön gyûrûzött kis
poszáták több mint 80 %-át a cserjés gyepnövényzetben fogtuk be.
Összesen 1594 füsti fecskét (Hirundo
rustica) gyûrûztünk az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (271 pél-

dány) 2002-ben, a legkevesebbet (3 példány)
2013-ban gyûrûztük. Az éves fogások lényeges
csökkenõ tendenciát mutattak 2001 és 2017 között. Az õszi vonulás során három kisebb vonulási csúcs volt megfigyelhetõ augusztus elejétõl
október elejéig. Az utolsó madarat október 7-én
(2010) fogtuk. Egy Tömördön gyûrûzött öreg tojó madarat fogtak vissza Olaszországban. A
Tömördön gyûrûzött füsti fecskék több mint 90
%-át a mocsárban (tó) fogtuk be.
KSzÁ
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példány) 1998-ban gyûrûztük. Az éves fogások
nem mutattak sem növekvõ, sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között. A kis poszáta õszi

vonulása augusztus elején kezdõdött, a vonulás
csúcsidõszaka augusztus második felére és
szeptember elejére (augusztus 17 – szeptember
3) esett, a vonulás október közepére befejezõdött a 2001-2017-es idõszakban. Az utolsó madár befogásának dátuma október 12 (2004)
volt. A Tömördön gyûrûzött kis poszáták elsõsorban pihenõhelynek használják a vizsgálati területet, csak egy kis részük raktároz itt jelentõsebb
vonulási zsírtartalékot. A fiatalok 13,61, az öreg
(adult) madarak 14,73 %-át fogtuk vissza
Tömördön. A visszafogott fiatal madarak átlagos
minimum tartózkodási ideje 7,66 ± 5,7 (n =
260), míg az öreg példányoké 7,86 ± 7,26 (n =
89) nap volt. A helyi fészkelõk és az augusztusban érkezõ kis poszáták lényegesen hosszabb
ideig tartózkodtak Tömördön, mint a késõbb át-
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Vízminõség javítási program indult!
TORMÁSLIGET - IKLANBERÉNY - LÓCS - HALOGY ÉS DARABOSHEGY TELEPÜLÉSEKEN
Tormásliget Község Önkormányzata, valamint négy további konzorciumi tag 170,73 millió
forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert el a „Tormásliget- Iklanberény- Lócs
és Halogy és Daraboshegy települések vízminõség javítása projekt megvalósítására.

A beruházás összesen 189,7 millió forintból
valósul meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a
fennmaradó részt pedig a központi költségvetés
finanszíroz. A projekt támogatási összegébõl Tormásliget, Daraboshegy, Halogy, Iklanberény és
Lócs községek részesülnek az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság konzorciumi vezetésével.
A tormásligeti vízellátó rendszer Tormásliget,
Iklanberény és Lócs településeket látja el, míg
Halogy és Daraboshegy községek ivóvízellátását a halogyi vízmûtelep területén üzemelõ két
darab mélyfúrású kút biztosítja. Mindkét vízellátó

rendszer vízbázisa nem szolgáltat egészséges
ivóvizet, mivel a vízellátást biztosító kutak arzén,
vas és mangán tekintetében nem felelnek meg

az elõírt paramétereknek. Ezen okból a projekt
során az elavult és bizonytalanul, valamint gazdaságtalanul mûködõ gépéket és berendezéseket cserélik ki.

„Tormásliget- Iklanberény- Lócs és Halogy és
Daraboshegy települések vízminõség javítása
program” címû projekt elszámolható összköltsége 189 699 997 forint, melybõl az európai uniós
támogatás összege 170 729 998 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt a

megvalósításával hozzájárul Magyarország
derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.
A kivitelezési munkák 2019. júliusáig tartanak, amelyet követõen a projekt lezárására várhatóan 2019. augusztusában kerül sor.
yde

GALIOTTI CSABA KÖNYVBEMUTATÓJA GÓRBAN
Mindig örömteli esemény egy új könyv megjelenése és bemutatása. November 21-én is az
volt Górban, ahol a közösségi ház zsúfolásig
megtelt a helyi érdeklõdõkkel, közeli és kicsit távolabb lakó ismerõsökkel, barátokkal.
A szerzõvel a kiadó vezetõje, dr. Fûzfa Balázs
irodalomtörténész, az ELTE-SEK egyetemi docen-

se beszélgetett. A professzor úr bevezetõjében
szólt a költészet jelentõségérõl. Majd felolvasta
Csaba, Õsz címû gyönyörû versét, melyet Paul
Verlaine Õszi chansonjával hasonlított össze.
A beszélgetés során megtudtuk, hogy a nemes
származású Galiotti-család olasz gyökerekkel rendelkezik. A szerzõ fiatal korában aktívan sportolt –
elsõ osztályú kardvívó volt. A másokon segítés, a
gyógyítás hajlama, a természet és az állatok szeretete az Állatorvosi Egyetemre vezette. A fõvárosból
a nyugati végekre került, s 47 évig állatorvosként
dolgozott Bõben és környékén. Kézügyessége révén foglalkozott hajó- és repülõmodellezéssel. Mûvészi hajlamai is korán kibontakoztak. Festett, színdarabokban és más mûsorokban is szívesen szerepelt – elõadói képességét versei felolvasása során
most is megmutatta. Diákkorában és munkája
mellett is írt költeményeket, rövidebb és hosszabb
prózát. Néhány írása heti- és havilapokban jelent
meg, de sok visszautasítással is találkozott – három
regénye még kiadásra vár. A Répcevidéki költõk
antológiája és a köré csoportosuló szerzõi csapat
együttmûködése újabb lökést adott munkájához.
Ez vezetett elsõ kötete, A fény ferde fonalán kiadásához. A mû a Kõhatár Alapítvány támogatásával
jelent meg. Borítóján Turcsán Miklós festõmûvész
alkotása, a lehulló zászlók közül kilépõ sötét ló –
utalva Csaba küzdelmeire – látható.
A jelenlevõ két költõtárs, Sárváry László és
Orbán György az alkalomra írt, illetve Csaba
verssoraiból összeállított költeménnyel köszöntöt-

te a szerzõt. Elhangzott két zenemû is, melyek
korábban versírásra ihlették a poétát.
Fûzfa tanár a rendezvényt zárva meghatottan idézte Claude Roy francia költõ szavait: „Az
irodalom tökéletesen haszontalan, egyetlen
haszna, hogy élni segít.” A humorban is gazdag,
de bensõséges hangulatú könyvbemutató végén a szerzõ örömmel dedikálta mûvét.
Sági Ferenc
Jó egészséget és még sok szép verset, újabb
köteteket kívánunk Galiotti Csabának a következõ évtizedekben is.
Galiotti Csaba: Advent
Csak várjuk remegõn, összebújva,
De a gyerekekben már ott van az öröm,
Várjuk boldogan, kipirulva,
S várjuk, ha már senki sem köszön.
Nagy most a csend, feldõlt a Rend.
Minden és mindenki Hozzá kiált.
Már nem tudjuk, kit látunk az utcasarkon,
Rongyos koldust vagy a visszatért Királyt?
Ha mégsem Õ az, ne féljetek, megígérte,
Hogy fénylõ Dicsõségében még megjelen,
S ott lesz mindenki, jeles és jeltelen,
Amikor megnyílik fölöttünk az ég,
de addig tiszta oltáron szívünkben
Négy gyertya ég, örökre ég…
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A fény ferde fonalán
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A Büki MSK 2018.
decemberi programjai
December 5. 17.00
Olvasószemüveg - Csider Sándor - Karácsony
éjjelén címû verseskötetének bemutatója. A részvétel
ingyenes! Helyszín: Büki MSK Könyvtára
December 9. 15.00
A Múzsák Társulat bemutatja: Melyiket a 9 közül?
zenés, egyfelvonásos családi elõadás. Jókai Mór
azonos novellája alapján írta: Kal Pintér Mihály.
Zenéjét szerezte: Poós Miklós. Dramaturg: Deés
Enikõ. Rendezte: Tövispataki Beáta. Az elõadás 80
perces szünet nélkül, 5 éves kortól ajánlott!
Tartalom: Pest városában él János mester, a
szegény varga 9 gyermekével. Karácsony reggelén
János különös ajánlatot kap a felettük élõ gazdag
háziúrtól- ha gyámsága alá veheti a varga egyik fiát,
a gyermeket tanult gazdag úrrá teszi. A mindennapi
betevõért harcoló családfõnek az atyai szív
legnehezebb döntését kell meghoznia: MELYIKET A 9
KÖZÜL?
Belépõ: elõvételben: 1.000.- Ft, az elõadás
napján: 1.500.- Ft. Jegyelõvétel: Büki MSK (Bük, Eötvös
u. 11.) hétfõ-péntek 08.00 – 19.30. E-mail:
jegyrendelesbuk@gmail.com. Helyszín: Büki MSK
Színházterme.
December 16. 15.00
4. Büki Regös találkozó. Csodaország óvoda
mûsora. Minden alkalommal: 14.00 - 18.00 Adventi
vásár. 15.00 - 17.00 Karácsonyváró játszóház. 17.00
Gyertyagyújtás.

Orbán György

Egy mondat, két vers
Galiotti Csabának, újdonsült költõ barátomnak
A FÉNY FERDE FONALÁN
íródott verseibõl szerkesztett versmondatok,
mert fent nevezett költõ
szeret a szavakkal játszani
A fényre szegezve a mélybõl indulok.
(A fényre szegezve… – Vegyétek és…)
Átlátok rajtatok, burokba zár a csönd.
(Nem kõbe vésem – A kéz)
Szálljatok jó szavak: az epszilon Eridániból jövök.
(Szavak és falak – A tévedés)
Álmodtam, vagy csoda történt:
szavamban öntudatlanul a te szavad zenél.
(Színek és árnyak – Kolbász kockás papíron)
Az üres fehér vasárnap a csendre vágyom,
de nem a némaságra.
(Üzenet odaátról – Gregorián ének)
Egy igaz szóért könyörgök: a porszemrõl kiáltok.
(Csak egy szót – Hangtalan kiáltás)
Zsira, 2018. november 18-20.

A vers folytatása a repcevidek.hu weboldalon!
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A programok helyszíne: Büki MSK Atriuma (Bük, Eötvös u.
11.) A programok rossz idõ esetén is megrendezésre kerülnek!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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P R O G R A M A J Á N L Ó
December 6-án, csütör tökön
Csepregen: a Szent Miklós templom
BÚCSÚJA.
December 8. szombaton, este 7
óra: Répce Party Country, nyilvános
fõpróba , a „Sisaknál“ (Csepreg Vörösmarty utca 41.)
December 8-án, szombaton 16
ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TKCelldömölki VSE-Vulkán Fürdõ – NB. IIes bajnoki nõi kézilabda mérkõzés.
December 9-én, 16-án és 23

lyiket a 9 közül? - a Múzsák Társulat
karácsonyi családi elõadása.
December 13-án, csütörtökön
több településünkön: LUCÁZÁS.
December 15-én, szombaton
19 ó. Kõszegen, a Jurisics vár lovagteremben: Hajnalcsillag karácsony –
ingyenes belépéssel.
December 16-án, vasárnap 17
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: A
Csepregi Vegyeskar és a Vocal Spirit
KARÁCSONYI HANGVERSENYE.

János templomban: A Péruska Mária
Énekkar ADVENTI KONCERTJE.
December 25. és 2019. január
2. között a Bükfürdõn: Gyermekprog-

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

ramok (mókás vetélkedõk, csúszdaverseny, kreatív foglalkozások, stb.)
várják a fürdõ legkisebb látogatóit.
December 29-én, szombaton 12
órától Csepregen a szõlõhegyekben:
Elõszilveszteri forralt boros téli túra.

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

vasárnap Bükön, az Atriumban,
Csepregen, a Promenádon, Kõszegen, a Jurisics téren, Sopronban és
Szombathelyen, a Fõ téren és más
településeken: Adventi vásár és mûsoros ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS.
December 9-én, vasárnap 15 ó.
a Büki Mûvelõdési Központban: Me-

December 17-én, hétfõn 17 ó.
Csepregen, a PSMSK-ban: A Zeneiskola KARÁCSONYI HANGVERSENYE.
December 22-én, szombaton
Horvátzsidányban, a Mûvelõdési
Házban: FALUKARÁCSONY.
December 23-án, vasárnap
Horvátzsidányban, a Keresztelõ Szent

December 31-én, hétfõn Kõszeg város utcáin: Szilveszteri futás.
2019. január 3-6. Bükön, a
Sportcsarnokban: VI. Sportbüfé Országos Teremlabdarúgó Torna.
Január 11-13. Bükön, a Sportcsarnokban: Szélesy József Labdarúgó Emléktorna. A rendezõ szervek a
mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

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.

OLVASS MINKET ONLINE IS!
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D E C E M B E R

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

...
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