Rövid hírek
• Bük
Jönnek a mozgalmas
nyugdíjas évek
Németh Ferencné, mindenki Marika nénije
2013. december 13-ától élvezi a nyugdíjasok
mozgalmas életét. Kolleganõi ezen alkalomból kis meglepetéssel készültek. Mivel Marika
néni volt a helyi óvoda védõnõje, ezért Pócza
Gabriella intézményvezetõ köszöntötte õt,
majd az ovisoké volt a fõszerep. Sok gyermekkel volt kapcsolata, generációk nõttek fel
munkássága alatt.
Marika néni az újságon keresztül is
búcsúzik:.

Tisztelt Szülõk!
Elköszönök Önöktõl. Köszönöm szeretetüket, megbecsülésüket, ez éveket,
melyekben elfogadták, igényelték segítségemet. Megtiszteltek azzal, hogy örömeiknek, gondjaiknak része lehettem.
Kívánok Önöknek hosszú, egészséges életet, biztos családi hátteret.
sok szeretettel:
Németh Ferencné Marika néni
(védõnõ)

Minden jó,

ha jó a vége?
63 település) önkormányzata feladatainak támogatására felosztott keretbõl 50 millió forintot
juttatott településünknek.
Király Árpád polgármester és Vlasich Krisztián,
a pénzügyi bizottság elnöke örömmel fogadta a
nem várt „karácsonyi ajándékot”. Elmondták,
hogy lesz helye ennek a pénznek is. Megfelelõ
alapot biztosít a jövõ évi munka elindításához és

megvalósításához. Lehetõvé teszi az ivóvíz minõségének javítására és a játszótér kialakítására
már megnyert, s az intézmények által kidolgozott
és már folyamatban levõ egyéb pályázatok elõfinanszírozását. Megvalósulhat a város rendezési
tervének elhalasztott módosítása, s egyéb, nem
kötelezõ feladatok is megvalósulhatnak belõle.
Megköszönték a segítséget, s egyúttal kérték is
képviselõ urat, hogy a jövõben is lobbizzon településünk érdekében.
SF
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Az önkormányzatok idei nehéz anyagi helyzetérõl gyakran olvashattak a sajtóban. Lapunkban is többször foglalkoztunk a csepregi szûkös
költségvetéssel.
A közös önkormányzati hivatal vezetõi és dolgozói mindent elkövettek, hogy újabb forrásokhoz
jussanak. Ugyanis az idei évtõl a város költségvetését nem lehet hiánnyal tervezni. Viszont a tapasztalatok alapján látszódott,
hogy a minimális saját bevétel
és a feladat alapú támogatás
nem lesz elég a szinten tartásra. Segítséget kérõ levelek
mentek a különbözõ minisztériumokba és a miniszterelnöki
hivatalba. Benyújtásra került a
pályázat „A helyi önkormányzatok
mûködõképessége
megõrzését szolgáló 2013. évi
kiegészítõ támogatás”-ra. Bizonyára lobbizott országgyûlési képviselõnk, s a csepregi gyökerekkel rendelkezõ, legfiatalabb vasi képviselõ is.
Nem volt hiábavaló a sok munka. December
elején kiderült, hogy sikeres a korábbi önhikit felváltó pályázat, 39 millió Ft érkezett a kasszába.
Pár nap múlva a Belügyminisztérium szerkezetátalakítási tartalékából kapott több mint 5 milliót a
település. A karácsony elõtti szombaton pedig a
kisvárosért is lobbizó Ágh Péter képviselõ hozta a
jó hírt, mely közben a Magyar Közlönyben is
napvilágot látott: a kormány az egyes (összesen
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Kincsek

a kápolna mélyén

A Sopronhorpácsi Egyházközségünk novemberben pályázaton támogatást nyert egy, a kislédeci kápolnánál létesítendõ kerékpáros-pihenõ létesítésére. A pályázat a kápolna felújítására is keretet biztosít.
Eme támogatással, és egy, sajnos azóta elhunyt képviselõtársunk nagylelkû végrendelete által, még idén ne-
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Elõször is boldogságban, és sikerekben gazdag újévet kívánok minden kedves olvasónak! Most, hogy mindenki túltette magát a töltött káposzta és a bejgli hegyeken, illetve túlélte a szilveszteri mulatságokat is, belevetheti magát az újesztendõbe. Ne
felejtsük el ezentúl a hivatalos papírokon a dátumot 2014-el kezdeni. Ilyenkor van az újévi fogadalmak idõszaka, és úgy állunk
neki, hogy ez az év jobb, vagy legalábbis másabb lesz, mint az
elõzõ. Sajnos nem vagyok olyan jó, mint az Astro Show tisztánlátói, médiumai, nem tudok garantálni pénzt, egészséget, boldogságot és nem látok a jövõbe sem, viszont összeszedtem néhány
olyan dolgot, amirõl már most tudni lehet, hogy nagy érdeklõdésre fognak számot tartani mind a média, mind a hétköznapi
emberek részérõl.
Az egyik kérdés, hogy a dohány kiskereskedelmi koncessziók
mintájára bevezetik-e a szeszesital árusítási koncessziókat. Az Európai bizottság békén hagyja-e idén Magyarországot? Az Eurovíziós
Dalfesztiválon magyar dal be jut-e a legjobb tízbe? Mennyi valóságshow-t kell még elviselnünk? Felépül-e Michael Schumacher? A
negyvenöt éves autóversenyzõ állapota még kritikus, pedig már
több mûtéten is átesett. Szurkolunk neki a felépüléshez! Másik kérdés, hogy a választások után is folytatódik-e a rezsicsökkentés?
Vagy kap-e végre Oscar-díjat Leonardo DiCaprio? Remélem, mert
olyat alakított legújabb filmjében, a kritikusok által is agyondicsért
A Wall Street farkasában, hogy az nagyon formabontó. A gyerekszínészbõl igazi nagyágyúvá érõ férfit már évek óta az Oscar–díj
átadó nagy vesztesei között tartják számon, mivel jelölése több is
volt, de sajnos egyszer sem sikerült elvinnie a kis szobrocskát. Idén
már tényleg megérdemelné. Még kérdés… Okos telefonok, okos
tévék után mi lesz még okosabb nálunk? Végül pedig a legnagyobb kérdés, váltunk-e kormányt? Most jön a választási hajrá, az
igazi sárdobálás és a népek meggyõzése arról, hogy nekik mi volna a legjobb a következõ négy évben. Meglátjuk majd, az ország
további sorsa ettõl függ…
Az újsággal kapcsolatban pedig egy kis közérdekû információ: a térség ünnepekben zajló eseményeirõl sok cikk jelent meg,
amelyet a www.repcevidek.hu oldalon megtalálhatnak. Ezen felül
pedig még annyi, hogy a januári és februári szám összevontan jelenik meg, valamint idén már Horvátzsidány, Kiszsidány, Peresznye
és Olmód településeken is a postaládákba kerül havonta a
Répcevidék. Ezekkel együtt így már 5800 háztartásba jutunk el.
Tekintsük úgy az újévre, mintha egy 365 oldalas könyv lenne,
aminek lapjai egyelõre nagyjából üresek, de próbáljunk bele minél több színt és érdekes sztorit vinni. Mindenkinek kívánok erõt és
kitartást tervei megvalósításához! Olvassanak minket idén is!
Tisztelettel: Kincse Anda
Következõ lapszámunk 2014. március 6-án jelenik meg!
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kikezdhettünk a nagy munkának. November 22-én reggel
megkezdtük a kápolna-berendezés
kihordását. A feladatnak néhány
képviselõtárssal (köztük egy szakértõ
asztalossal), az egyházközség világi
elnökével,és egy érdeklõdõ helytörténésszel álltunk neki. A padok és
egyéb felszerelések eltávolítása után
került sor a Tirolban készült oltár szétszedésére. Ekkor bukkantunk rá egy
sajátos „idõkapszulára“. Az oltárban
felleltük az 1887. november 27-i dá-

tummal, püspöki jóváhagyással adományozott ereklyetartót Szent Maxim
és Szent Faustus vértanúk ereklyéivel.
Továbbá három példányát a „Magyar Politika“ címû korabeli újságnak,
1891-es dátummal. Mivel a kápolnát
a feljegyzések szerint 1891. október
11-én szentelték, van némi rejtély a
két dátum miatt. Az ereklyetartóról:
Zalka János gyõri püspök címeinek
és rangjainak felsorolása
mellett az ereklyetartó adományozásának dátuma és a
szentek neve olvasható latinul, hivatalos püspöki pecsét
kíséretében. Fából készült, kis
csiszolt kõlappal a tetején. A
szentekrõl: két ókeresztény
mártír. Maxim a 300-as évek
elején Trákiában szenvedett
vértanúságot, Faustus diakónus
pedig 300 körül Itáliában,
mindketten azért, mert hosszas kínzás
után sem tagadták meg hitüket. A
berendezési tárgyakat biztonságba
helyeztük a horpácsi plébánián. Ha
az idõjárás is engedi, még ebben az
évben megtörténik a kápolna szigetelése.

Beköszöntõ
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Rövid hírek
• Csepreg
Csepreg város
Tisztelt adakozó polgárai!
Az Ukrán Kárpátok hegyei közt magyar
végvárként küzd a megmaradásért a Rahói
járás háromezres magyarsága.
Sudár Lászlóné a Magyar Kultúra Lovagja segítségével, a Farkas Sándor Egylet szervezésében Csepreg város adakozó lakói és
a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. anyagi támogatása tette lehetõvé, hogy 2013. aug.
26-30. között magyar nyelvû tábort szervezhettünk. A táborban a rahói gyermekek intenzíven tanulhatták a magyar nyelvet, a
magyar táncot, s ezáltal erõsödhetett magyar identitásuk.
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma /H-1134 Budapest Gidófalvy u.29./ hálásan köszöni az anyagi támogatást minden
adakozó csepregi polgárnak.
Nick Ferenc
a kuratórium elnöke

Sajtoskáli rendezvények februárban
2014. 02. 22.
Gyermek farsang a kultúrházban.
2014. 03. 01.
Falu farsang szintén a kultúrházban.

Bár a karácsonyt magunk mögött tudhatjuk,
mégis van aktualitása. Egy büki lányt választottak 2013. Miss Karácsonyának. A 17 éves Komáromi Regina Bükön él családjával. Vele beszélgettem.

– Szombathelyen tanulok kereskedelmet és
marketinget. Hobbim a tánc, amivel már több
mint 8 éve foglalkozok.
– Milyen szépségversenyt nyertél meg?
– Ez a verseny egy internetes szépségverseny volt, amelyet „Miss Karácsony“ néven hirdettek. Elsõsorban a családom és a barátnõim
biztatására jelentkeztem, a kihívás és a kíváncsiság motivált. Mivel ez a verseny a Facebookon
keresztül történt, így bárki szavazhatott. Mint a

legtöbb ember én sem érzem magamat tökéletesnek, de nap, mint nap megpróbálom a legtöbbet kihozni magamból. Úgy éreztem, hogy
egy gyõzelemmel magabiztosabbá válhatnék.
Rengetek szavazatot és megosztást kaptam. Soha nem gondoltam volna ezt! Úgyhogy még
egyszer is nagyon szépen köszönöm mindenkinek!
– Miket lehetett nyerni?
– A nyeremények természetesen az elért
eredmény szerint lettek elosztva. Az elsõ helyezésért kaptam 100.000 forint értékû portfólió fotózást, fehérnemû csomagot, fitnesz bérletet,
szolárium bérletet, Boots csomagot és még sok
minden mást.
– Milyen terveid vannak a jövõt illetõen? Ha lesz lehetõség máskor is indulsz
ilyen versenyen?

– A jövõben rendezvényszervezéssel szeretnék foglalkozni, de kiskorom óta a szépségipar
és a modellkedés is foglalkoztat. Tervezem,
hogy indulok más versenyeken is, hiszen semmit
sem vesztek vele.
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• Sajtoskál

Miss Karácsony

4

A munka java még
hátra van, de felkészülten várják
a pályázati lehetõségeket!
A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési idõszak tükrében kiemelt feladatának tekinti
Csepreg Város Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága a város fejlesztését. A Vlasich Krisztián
bizottsági elnök által irányított munka során az
elõkészületek már javában folynak. 2013. év végén Csepreg, az önkormányzatok mûködését
segítõ kiegészítõ pályázaton 39 millió forint támogatást nyert, melyet a 1967/2013. (XII. 17.)

Metõc parti
randalírozók
Nem kis meglepetést okoztak az
Egyházasfalun is keresztülfolyó Metõc patak nem mindennapi lakói. A meglepetésen túl azonban kárt is tettek a környezetben a védett állatnak számító rágcsálók,
a hódok.

Községünkben még soha nem fordult
elõ, hogy hódok jelentek volna meg. A közelmúltban pedig már arra lettünk figyelmesek, hogy több gátat építettek, kisebbnagyobb fákat döntöttek ki és rágcsáltak
meg, valamint egy fûzfaerdõ csemetefáit is
erõsen megritkították. Utóbb említett tevékenységüknek 26 fa esett áldozatul. Az állatokkal ugyan még nem találkoztunk, de
nyomaikkal annál inkább. Gazdag Rita
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Kormányhatározat értelmében 50 millió forint kiegészítõ támogatás követett. Így ha a korábbi
55 millió forint adósság átvállalást is figyelembe
veszszük, melyet átvállalt az állam, s az egyéb
pályázatokon elnyert összegeket is beleszámoljuk, akkor elmondható, hogy soha nem látott támogatáshoz jutott a település.
Ágh Péter országgyûlési képviselõvel közösen elvégzett munkánknak köszönhetõen lélegzethez, mozgástérhez jutott a város, melyet
megfontoltan kell felhasználnunk, s fejlesztésekre kell fordítanunk, nem pedig „felélnünk”- nyilatkozta Vlasich Krisztián. A támogatások során
kialakult mozgásteret és lehetõséget kihasználva megkezdõdött a fejlesztési elképzelések
számbavétele, kidolgozása, s a további pályázatokon való indulásra történõ elõkészítõ munka
is elindult. A bizottság javaslatára az öregek otthona fejlesztési lehetõségeinek számbavétele is
megtörtént, hisz kihelyezett ülésen tájékozódtak

a képviselõk az intézményben jelentkezõ problémákról, fejlesztendõ hiányosságokról. A városban mûködõ intézményvezetõkkel egyeztettek
január 14-én, melyet a civil szervezetekkel történõ január 16-i tárgyalás követett.
Az integrált városfejlesztési stratégia és települési fejlesztési koncepció aktualizálásához
szükséges volt az intézményvezetõk, civil szervezetek, elképzeléseinek, javaslatainak számbavételére, öszszehangolására
is, mely aztán beépült a városi
elképzelések sorába. A februári
hónapban a helyi vállalkozókkal
is találkozik majd a bizottság,
melyen többek között szó lesz a
település rendezési terv felülvizsgálatáról, melyre több mint 8
milliót különített el a városvezetés. Napirendre kerülnek a vállalkozásokat segítõ helyi adókedvezmények kérdése mellett az
õket érintõ pályázati lehetõségek, s szó lesz további fejlesztésekrõl is. Az iparterület fejlesztése is napirenden van, hisz az
utak rendbetétele, fejlesztése mellett a bizottság a munkahelyteremtést emelte ki legfontosabb feladatként. A tervek szerint február hónap feladatai közé tartozik, majd az iparterület
tulajdonosával történõ közös elképzelések
egyeztetése, s egy esetleges közös projekt kidolgozása, mely eredményessége akár új
munkahelyeket eredményezhet a településen.
A január 20-i képviselõ testületi ülésen egyhangú szavazással támogatta a testület az elnök
által módosításokkal beterjesztett költségvetést,
mely jelenleg 46 millió forint fejlesztési forrást
tartalmaz. Ez az összeg egyrészt az elõkészületekhez szükséges tervek elkészítésének költségeit, továbbá a pályázatok önerejét is szolgálhatja majd. A munka java még bizonyosan
hátra van, hisz feladat van bõven, de városunkra is ráfér a régen várt fejlõdés.
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Zene
Összekapcsolódni
Vastag Csabával
Vastag Csaba, az X-faktor elsõ sztárja. A
Fonogram díjas énekes március 1-jén nagyszabású lemezbemutató koncertre készül. A
lázas készülõdés közben szakított egy kis idõt,
hogy válaszoljon ezzel kapcsolatban.
– Miért Conecto lett az albumod címe?
– A Conecto kapcsolatot, összekapcsolódást jelent. Hiszek abban, hogy közösen többre jutunk.

– Milyen különlegesség lesz a koncerten?
– A vendégek nagyon különlegesek lesznek, de a látvány, és a zenészek összeállítása
is páratlan. Szerintem Mindenkinek személyesen érdemes eldöntenie, hogy Neki mi volt a
legkülönlegesebb. Gyertek el!
– Hogyan készülsz a koncertre?
– Sok elõkészület elõz meg egy ilyen eseményt. Fontos, hogy mindenki kényelmesen
juthasson el a helyszínre, ezért buszokat indítunk az ország minden részérõl, melyek nagyon kedvezményesen visznek mindenkit
oda, majd késõbb vissza.
Akit érdekel, ne nagyon halogassa a jegyvásárlást, nehogy késõ legyen, mivel az énekes olyan élményt szeretne adni a közönségnek, melyre még nem volt példa!
S.Bogi

Az elmúlt évtizedben egyetlen vasi városban, Bükön nõtt csak a lakosok száma. Bár az
idõsebbek közül még akad, aki falunak nevezi a
települést, az új, urbánus terek miatt egy modern, fejlõdõ kisváros képét mutatja Bük. Egy
olyan helyét, ahova több, mint 100 településrõl
járnak be naponta dolgozni. Németh Sándor
polgármesterrel beszélgettünk.
– Szembetûnõen épül-szépül Bük városa. Mik voltak az elmúlt idõszak legfontosabb fejlesztései?
– A legfontosabb a városközpont rehabilitációs
program befejezése volt Bük életében, a projekt
összértéke 670 millió forint. 2 éves folyamaton vagyunk túl, 9 projektelembõl valósult meg a fejlesztés. Ebbe tartozik az Eötvös-, a Széchenyi utca rekonstrukciója, a Városháza felújítása, az Eötvös
park, a parkolók kialakítása, a Piactér, a Répcementi tanösvény és végül a fedett, 250 fõt befogadni képes szabadtéri rendezvénytér.
– Emeljük ki a sorból a Városházát, különleges hangulata van a gyönyörûen felújított épületnek: letisztult, igényes.
– Egy közel 100 éves kúria épület és egy 70es években épült emeletes szolgálati lakás egybeépítésével, átalakításával nyerte el mai formáját a büki Városháza. Lehet azt mondani,
hogy a mai modern magyar építészetnek a sikeres példája lett az épület. Olyan tereket kaptunk
vele, amellyel az épület szó szerint a városnak a
háza, nemcsak a polgármesteri hivatal helye;
Lehet itt rendezvényeket, esküvõket, pódiumbeszélgetéseket tartani, sajtótájékoztatókat; tehát
a hivatali munkán túl minden olyat, ami a várost
méltóképpen reprezentálja.
– Milyen fejlesztési elképzelések vannak még?
– A pályázathoz kötött nagy fejlesztéseink közül
kettõ indul most 2014.elsõ felében : az egyik az 5
település konzorciumában lévõ közösségi közlekedés-fejlesztés, ez több, mint 200 millió forintos projekt. Acsád, Meszlen, Bõ, Bük és Iklanberény vesz
részt a pályázatban:, például Bükön az összes
buszmegálló felújításra kerül, a fürdõnél a buszforgalmat kiváltjuk, itt egy fõtér jellegû terület kerül kialakításra, és a vasút állomásnál újabb parkolókat,
kerékpártárolókat építünk. A másik nagy beruházásunk 140 millió forint értékben az óvodabõvítés,
bölcsõdei elhelyezésre is alkalmas szárnnyal illetve
közösségi térrel, ezt 2014 szeptemberére szeretnénk befejezni.
– Elsõsorban miben tölt be regionális
szerepet a környék településeinek életében Bük?
– A munkaalkalmakban. A turizmus és egyre
inkább az ipar hatalmas mennyiségû munkaerõt szív fel. Tehát a környékbeli aprófalvak foglalkoztatási problémáit jó részt mi oldjuk meg.
Bük 10 legnagyobb foglalkoztatója 2000 munkahellyel rendelkezik, és a vonzáskörzete 125 településre terjed ki, ami egy fél megyényi. A legnagyobb a Nestlé lett, amely 3 év alatt 350 fõs

cégbõl több mint 800 fõnek ad munkát. A második a Büki Gyógyfürdõ ZRT, ott 200-an dolgoznak, és utána jönnek még a szállodák, több
mint 100 foglalkoztatottal.
– Mi a helyzet a büki kisvállalkozásokkal, szállásadókkal?

Bük Város polgármestere

– Hirtelen lett gyógyturizmus a semmibõl, erre a szállodaipar késõn reagált, így a megnõtt
vendégkört a helyi szállásadók szolgálták ki.
Arányaiban ilyen nagy magánszállás kapacitás
nincs más fürdõvárosban, ez egy büki specifikum. A késõbbiekben aztán több hullámban
épültek szállodák, és fokozatosan megváltoztak
a szokások is. Ma már az ideérkezõk 86%-a a
kereskedelmi szálláshelyeket veszi igénybe, 14
%-uk választja csak a magánszállásokat. Most
500 szálláshely-engedély van kiadva Bükön, de
ez a szám egyre csökken.
– Oktatás-sport-kultúra, nézzük milyen
változások voltak ezeken a területeken?
– Az oktatás állami feladat lett, de Bük önkormányzata vállalta az általános iskola mûködtetését továbbra is. A kultúra területén az új szabadtéri rendezvény térben sok lehetõség rejlik.
Egyre jobban fent vagyunk a kulturális térképen,
új rendezvények szilárdulnak meg, például a
Szent Mihály napi program vagy a torkos csütörtöki disznóölés. A sport területén a mûfüves pálya átadásával a sportturizmus abszolút fellendülõben, szinte teljes kapacitással mûködik.
– Nagyközségbõl város lett Bük. Érezhetõ az eltelt pár évben a településen valamiféle szemléletváltás?
– Sokan az idõsebbek közül még a falu elnevezést használják. Ugyanakkor egyre többen
természetes módon kezdik használni a kisvárosi
elnevezést, és ehhez hozzájárul, hogy urbánus
terek épülnek, és jó minõségû lakókörnyezet
alakul ki. Azt gondolom, Bük jövõ képe egy modern kisváros képe kell, hogy legyen, ami a turizmus, az ipar, a minõségi közszolgáltatás és a
jó infrastruktúra talpain áll. Vas megyében a
2001és 2011 közötti népszámlálási adatok szerint egyetlen városban, Bükön nõtt a lakosság
száma, ez lesz a helyes irány.
H.N.
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– Milyen dalok hallhatók rajta?
– A legkülönbözõbb stílusban születtek dalok, ami azért fontos, mert magam is nagyon
sok irányzatot hallgatok, és kedvelek. A kérdésre viszont az igazi választ akkor kapod
meg, ha magad hallgatod meg. Ezt javaslom
Mindenkinek.
– Kik voltak a közremûködõk?
– Nagyon sokan dolgoztunk együtt, mint ez
általában szokás. A lemezborító belsején a közremûködõknél mindenki név szerint olvasható.

Bük, a modern kisváros
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A csepregi iparosság
vázlatos története III. rész

„Aranyos” Sok-szín-pad
minõsítéseket adhatnak. A társulat már több
bronz, és egy ezüst minõsítéssel rendelkezik.
Az idei elõadásokat Regõs János a Magyar
Színjátékos Szövetség elnöke, Kiss László a Ma-

gyar Színjátékos Szövetség Tanácsadó testületének elnöke, és Tóth Zsuzsanna színházpedagógus minõsítette. A Sok-szín-pad Társulat elõadását színházi élményt nyújtónak, más együttesek számára mintául szolgálónak találta, és
ezért arany minõsítéssel jutalmazta.

Sági Ferenc
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A Sok-szín-pad Társulat arany minõsítéssel
tért haza Adácsról a XVII. Országos Falusi Színjátszó Találkozóról.
Évrõl-évre ez a közel 3000 fõs Heves megyei település ad otthont az egyik legrangosabb Kárpát-medencei színjátszó találkozónak. A büki Sok-szín-pad Társulat 2007 óta
rendszeres részt vevõje a találkozónak, az idei
alkalom már a hetedik volt.
A Társulat Hans Sachs – A meghótt férj címû komédiáját adta elõ november 22-én este a közel 200 fõs közönségnek és a rangos
zsûrinek. A komédia Hans Sachs farsangi trilógiájának egy darabja, amelyet még tavaly
állított színre a Társulat Major Ágota rendezésében. Az adácsi fesztivál egy ún, minõsítõ
fesztivál, ahol a Magyar Színjátékos Szövetség
arra kijelölt tagjai minõsíthetik az ott látott darabokat. A szakértõ zsûri különféle meghatározott szempontok alapján minõsíti a darabokat
. Bronz, ezüst, arany, illetve Paál István diploma

Az 1940-es évek második felében az iparosok
közül a nagy anyaghiány, majd a növekvõ adók
miatt egyre többen szüneteltették iparukat, s ipartestületi tagságukat is. Már 1848-tól erõteljes propaganda folyt a sajtóban, a rádióban, gyûléseken a KIOSZ elõtérbe helyezésérõl és szövetkezetek
alakításáról. A járás iparosai közül páran a fokozódó agitáció hatására 1848 februárjától kezdõdõen –még ipartestületi tagságukat is fenntartva –
beléptek az Kisiparosok Országos Szabad Szervezetébe (KIOSZ), melybe ez év március közepén 18
csepregi, 10 büki és egy chernelházadamonyai
cipész, illetve cipõfelsõrész-készítõ és egy csepregi
szíjgyártó is felvételét kérte. A 19 csepregi 1948.
május 16-án megalapította a Csepregi Lábbelikészítõk Termelõszövetkezetét, a késõbbi Csepregi Cipész Kisipari Termelõszövetkezetet. (Ennek és a többi csepregi ipari szövetkezetnek a történetét Orbán Ferenc dolgozta fel 1985-ig.) A KIOSZ csepregi
csoportja 1948 végén kezdte meg mûködését.
Erõsödtek az ágazati szakszervezetek is, melyek
munkájának összehangolására Csepregen is
Szakmaközi Bizottság alakult. Az évtizedek óta öszszetartó iparosság egyre több szervezet közül választhatott. A kereskedõk a Kiskereskedõk Országos
Szabad Szervezete (KISOSZ) helyi csoportját alakították meg 1949-ben Recnitzer Gyula vezetésével.
Az 1893. óta mûködõ Csepregi Fogyasztási Szövetkezet (Hangya) 1949. január 23-án egyesült a
Csepregi Földmûves Szövetkezettel.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
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Rövid hírek
• Csepreg
Vízkereszti szakmai borbemutató
és borkóstoló Csepregen
Január elején Vízkereszt táján a hagyományokhoz híven a Csepregi Hegyközség boros
gazdái és a csepregi Borbarát Hölgyek ismét
összejöttek a Mûvelõdési Házba szakmai borbemutatóra.
Erre az alkalomra mindig Kulka Gábor borászati szakértõt hívják meg, aki véleményezi
a borokat.

bortúra a csepregi szõlõhegyen

A Csepregi Hegyközség boros gazdái és a
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete az idén is
forralt boros téli túrára hívták december végén
az érdeklõdõket.
Jöttek is szép számmal azok, akik a karácsonyi ünnepek után úgy gondolták, hogy a szabadban mozgással, baráti társasággal, kikapcsolódással szeretnék múlatni az évnek ezt a
napját. Az idõ is kegyes volt hozzánk.
Több csepregi borosgazda nyitotta tágra a
pincéje kapuját a vendégek elõtt. Jó hangulattal, borkorcsolyával, forralt borral, teával, szíves
vendéglátással, kandalló melegével várták a
túrázókat. A vendégek igyekeztek minél több
pincébe eljutni.

A pincék zárásakor a megfáradt túrázókat
Szabó László zártkertjében tábortûzzel, zenével
és finom vadpörkölttel várták, amit a
Répcevölgye Vadásztársaság vadászai készítettek. A jó zenére sokan táncra is kerekedtek.
Akik eljöttek nem csalódtak, szép emlékekkel
térhettek haza. Mozoghattak kikapcsolódhattak örülhettek a szép környezetnek. Boldog új
évet kívánva búcsúztak el egymástól.
Mit kívánhatnék én az új esztendõre? Bort,
búzát, békességet, sötétségben fényességet!
Új esztendõ újat hozzon, régi jótól meg ne foszszon. Ki barát volt, az maradjon, ki elindult az
haladjon.
Horváthné Pados Teréz
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon
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A gazdák tudomásul veszik, megszívlelik a
tanácsot hiszen tanulni szeretnének.
Közel 60 bort értékeltek. Az a vélemény,
hogy a tavalyi évjárat jobban kedvezett a fehér boroknak. Reményteljes jó, fehér borokat
kóstolhattak. A vörösborok is hibátlanok, de
még egy kicsit nyersek. A borversenyig még
fejlõdni fognak. Az összejövetel lehetõséget
adott arra is, hogy a borokkal, borászattal
kapcsolatos kérdéseket tegyenek fel a gazdák, valamint megbeszélték a soron következõ feladatokat is. Jó hangulatban, baráti beszélgetéssel zárult az est.
Horváthné Pados Teréz

Forralt boros szilveszteri
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Ünnepi

készülõdés...
lommal szervezte meg településünk lakóinak a közös KARÁCSONYvárást a Betlehemhez. Sokan elfogadták a meghívást, s együtt készültünk lélekben a szeretet ünnepére! Az általános iskolások ünnepi
mûsora és a betlehemi játéka után

köszöntötte õt a fõút mellett. Gyorsan
mosolyt csalt az érkezõk arcára.
Több hétig szorgalmasan várta és fogadta az utazókat.
A hónap harmadik
hétvégéjén
a
Zumba csoport tagjai Baranyai Tamara
vezetésével várták
az érdeklõdõket a
kézmûves foglalkozásra, melyen sok
szép
karácsonyi
dísz, ajándék készült
az ünnepekre. Meglepetésként karácsonyi bábjátékkal
és ünnepi mûsorral is megajándékozták a jelenlévõket. Köszönjük a
szép délutánt!
Advent idejére elkészült a gondos kezek által sok-sok szeretettel
és munkával felállított Betlehem a
buszfordulóhoz. Önkormányzatunk
és közalapítványunk második alka-

süteménnyel, teával és forralt borral került sor a meghitt beszélgetésre. Köszönjük a segítõk munkáját!

Sikerekben gazdag, egészségben bõvelkedõ, békés, boldog új
esztendõt kívánunk mindenkinek!
Az átélt élményekrõl meséljenek a
képek!
KSzÁ
További képek a
www.repcevidek.hu
weboldalon
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December az év utolsó, s egyben az ünnepek hónapja is. Adventi-karácsonyi készülõdés áthatotta mindnyájunk életét.
Aki Szombathely felõl érkezett
Tömördre ezen idõszakban, elsõként
Szalma Miklósné, a Mikulás felesége
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Rövid hírek
• Felhívás

Mi kerülhet a szelektív hulladék gyûjtõ zsákba?
- PET palack: (ásványvizes, üdítõs palackok,) - PP+HDPE mûanyag, fólia, nylon szatyor, - Élelmiszer tárolására használt mûanyag
flakon, kanna kimosott állapotban - újságpapír - Laposra taposva - Erre kiosztott zsákba
gyûjtve - Tiszta állapotban!
Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot, illetve háztartási hulladékkal
szennyezett mûanyagot nem szállítunk el.

Napja Csepregen

Már negyed százada ünnepeljük himnuszunk befejezésének napján kultúránkat. A jubileum, mely idén egybeesett Weöres Sándor halálának 25. évfordulójával is, a korábbinál több
és nagyobb szabású rendezvény megtartására
ösztönözte a különbözõ intézményeket és civil
szervezeteket.

A 2008-ban Szombathelyrõl elindult Nagy Versmondás is újabb állomásához érkezett. A magyar
kultúra idei ünnepén „Együtt szaval a nemzet” címmel országos, sõt határainkon is átnyúló, közös versmondás valósult meg a
technika segítségével. Az
akció
központja
a
budajenõi általános iskola
tornaterme volt, ahol Jordán
Tamás vezényelte az egyre
nagyobb tömeget vonzó
akciót. A programba több
hazai és határon túli általános és középiskola is bekapcsolódott. A technikai bakik
ellenére, 10 óra után sok településen együtt mondták a
diákok és tanárok nemzeti
imánkat. A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskolában és Alapfokú Mûvészeti Iskolában is részesültek
a tanulók és nevelõk a közös versmondás élményében. Az itteni programot szervezõ, Horváth Ka-

Mikor és hogyan szállítják el?
A szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot
az alább megjelölt minden hónap utolsó keddi napokon szállítjuk el: jan. 28., febr. 25.,
márc. 25., ápr. 29., máj. 27., jún. 24., júl. 29.,
aug. 26., szept. 30., okt. 28., nov. 25., dec. 30.
Kérjük, a szelektíven gyûjtött mûanyag hulladékot kizárólag a naptárban jelölt szállítási
napon helyezzék ki.
További információkért készségesen állunk
rendelkezésére: Tel: 99/544-088, e-mail:
fertoszentmiklos@rekultiv.hu
TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁÉRT
ÉS KÖRNYEZTÜNK MEGÓVÁSÁÉRT GYÛJTSÛK
EGYÜTT SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL!

talin tanárnõ vezette irodalmi munkaközösség nagyobb szabásúvá tette az együttlét perceit. A Himnusz együttes elmondása után Vígh Gergõ Kölcsey

Ferenc Huszt, Tóth Erik, Unger Enikõ, Babos András,
Keresztes Gréta pedig Vörösmarty Mihály Szózat címû költeményét adták elõ. Közben a mostani nyolcadikosok tavalyi Kárpátaljai útján készült huszti fotók kerültek kivetítésre.
Este a Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és
Könyvtár színháztermében kultúra napi gálát rendeztek. Ünnepi beszédében Király Árpád polgármester hangsúlyozta a kultúra fontosságát, és a
helyi civilek tevékenységének jelentõségét. Idén
ismét van lehetõsége az önkormányzatnak az
egyesületek támogatására. Ezt követõen Kovács
Andrásnak, a Humánpolitikai Bizottság elnökének
közremûködésével átnyújtotta Csepreg Város Kultúrájáért kitüntetést Iliás Attillának, a fúvószenekar
karnagyának. Attila zenészi pályafutását a
csepregi ifjúsági zenekarban kezdte. Zenetanár
lett, majd Hollandiában alapított családot. 2007ben került haza, s hamarosan átvette Csepreg Város Fúvószenekarának vezetését. Tevékenysége
nyomán megújult a zenekar, s a múlt év novemberében a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség bírálatával koncertfúvós felsõ C. kategóriában
kiemelt arany minõsítést szerzett.
A kollektív díjat a tíz éve alakult Répce Citerabarátok Köre érdemelte ki. Az együttes kezdetben
a nyugdíjas klub összejövetelein szerepelt, majd

egyéb közösségek elõtt is felléptek. Találkozhatunk
velük a helyi bortúrákon, az idõsek otthonában, falunapokon, a bükfürdõi és egyéb helyi, s környékbeli programok rendszeres szereplõi.
Az est mûsorában színvonalas produkcióval fellépett a Farkas Sándor Egylet, Csepreg Város Fúvószenekara és Mazsorett
Csoportja, a Répce Citerabarátok Köre, a Csepregi Vegyeskar
és a Csepregi Olvasókör tagjai.
A nap folyamán az Apáczai
Kiadó budapesti székházában
Genius-díjat vett át Venczli
Miklósné, az általános iskola
igazgatóhelyettese. Valamennyi
kitüntetettnek gratulálunk, jó egészséget és további eredményes munkát kívánunk.
Sági Ferenc
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Tisztelt Lakosság!
A Rekultiv Kft 2014. évben több alkalommal házhoz menõ szelektív hulladékgyûjtési
akciót szervez. A háztartásokban keletkezõ
mûanyag hulladékok gyûjtési módja:
A házhoz menõ szelektív gyûjtés során a
Rekultiv Kft a kommunális hulladék gyûjtéséhez hasonlóan a hasznosítható mûanyag hulladékokat közvetlenül az ingatlan elõl gyûjti
be az erre a célra kiosztott 120 l-es emblémás
átlátszó színû zsákokból. A kiosztás háztartásonként 1 db zsákot jelent, mely pótlását a
közszolgáltató végzi, kizárólag azon háztartások esetében amelyek a gyûjtésben részt
vesznek, azaz a kirakott zsák helyében kollégáink 1 db zsákot dobnak be a postaládába
a következõ havi gyûjtésre.
Kérjük, hogy a mûanyag palackokat, flakonokat laposra taposva rakják a gyûjtõzsákokba, mert így kevesebb helyett igényelnek,
megnövelhetõ a zsák befogadóképessége,
és szállítása is gazdaságosabb. Továbbá kizárólag újságpapírt rakjanak a zsákokba. Soha
ne tegyenek a zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett hulladékot,
valamint ismeretlen anyagot, szemetet. A
szennyezett hulladék nem hasznosítható. A
zsákokat a szállítási napon reggel 6 h-ig kérjük
helyezzék ki.
A szelektív hulladékgyûjtés – a gyûjtõszigetek mellett-ilyen módon történõ kibõvítésével
jelentõsen megnövelhetõ a szelektív hulladékgyûjtés hatékonysága, javítható az emberek környezettudatossága, csökkenthetõ a lerakásra kerülõ hulladék mennyisége.

Magyar Kultúra
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Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból

10.

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

Közösségi tér épül
sítása. Várat magára még az önkormányzat épülete, és az egészségház felújítása

Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest
a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

is. Remélhetõen zökkenõmentesen elkészül minden és sikerül lezárni eredményesen a projektet.
Sándor József

www.repcevidek.hu
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Egyházasfaluban már készül az új közösségi tér, ami kora tavasztól késõ õszig
szolgálhat a faluban lévõ
rendezvények helyszíneként. A két épület közül az
egyik 115 négyzetméter
nagyságú, a másik pedig a
színpad 30 négyzetméter,
maga a tér közel 500 négyzetméter. Már az adventi
koncert is itt zajlott, amin
közel 150 ember vett részt.
Remélhetõen minél többen veszik igénybe a teret
akár nagyobb családi
összejövetelre is, hisz a térnek akkor van értelme, ha azt a lakosság
igénybe is veszi. Idén szeptemberben tervezi az önkormányzat az átadást falunappal egybekötve, arra elkészül a tér parko-

„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
„Méltóságos
Gróffné Kegyes
Asszonyom”
megszólítással
a felváltva
több
Daruvári
Jankovich
Jánosné
gróf Tolnai
Festetics
Alojzia
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765
–
1813)
számára
írta
a
sorozatunkban
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen levebemutatott,
leveleket
a csepregi
leket a csepregi eddig
tiszttartója, ismeretlen
„alázatos szolgája,
Pegony György.”
– A grófnõ
(nem grófné) a „alázatos
férje halálától, 1799
végétõl kezdve
a nevelt
fia, Izidor nagykotiszttartója,
szolgája,
Pegony
György.”
– A
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
grófnõ
(nem
grófné)
férje
halálától, 1799 végétõl
az Országos
Levéltár
õrzi: MOL a
P 234,
56. cs.)
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
júliuskezelte
14. Némethségbûl
nevezetû
18131808.
elejéig
a csepregi Frosdorf
uradalmat.
(A
Helységbûl, Méltóságos Hojesz Groff Urnak Jószágábul jelentette magát nálom egy svajtzeres, Fiatal derék embernek látzik, és már nyoltz Esztendeje, hogy azon méltóságos
Uraságnál szolgál, a neve Gmajner Fülöp, most is tsak azért
kévánna le jönni, hogy a Bátjához, Eõ hertzegsége
kereszturi majorjában lévõ svajtzereshez közelébb lehessen,
minémû Conventiot kiván, és az elöbbenyinek mi volt,
alázatossan ide mellékezem, az elöbbenyi fizetésére....

11

P R O G R A M A J Á N L Ó

Február 1-én, szombaton Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban:
A nyugdíjas klub Farsangi batyus bálja. 19 ó. Bükön a Fürdõ Étteremben: Iparos bál.
Február 6-7. 14 ó. a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Répce menti mesemondóverseny.
Február 8-án, szombaton 18.30 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Csepreg Város Fúvószenekara Farsangi bálja. 19 ó. a Bükfürdõi gyógy- és
Élménycentrumban: Fürdõbál 2014.

Február 13-án, csütörtökön 19.45 ó. a Büki
Sportcsarnokban: Büki-TK – Kosáresõ SE– bajnoki
kosárlabda mérkõzés.
Február 15-én, szombaton Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: A rk. egyházközség Farsangi batyus bálja.
19 ó. Bükön a Fürdõ Étteremben: Megyei Vadászbál 2014.
Február 16-17. 10-18 ó. Bükön a Villa
Rosatoban: Édes Valentin nap.

Február 18-án, kedden 10 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpontban: Farsang - a Budai
Bábszínház elõadása.
Február 21-én, pénteken 20 ó. Bükön a
Sportcsarnokban: Asszonyfarsang.
Február 22-én, szombaton 19 ó. a szakonyi
Kemencés Csárdában: Farsang 2014.

Február 27-én, csütörtökön 07 ó. Bükön a
Koczán-háznál: Disznóölés. 19.45 ó. a Büki
Sportcsarnokban: Büki-TK – 9700.hu Ingatlan –
bajnoki kosárlabda mérkõzés.

Március 1-én, szombaton Undon: Falufarsang (Mesopust) 19 ó. Bükön a Mûvelõdési és
Sportközpontban: Büki Farsang 2014.
Március 2-án, vasárnap 16 ó, Csepregen a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: A Farkas Sándor Egylet Dalos délutánja.
Március 4-én, kedden Tömördön: Csicsókázás. 16 ó. Bükön a Dózsa utcától az Eötvös utcáig: Húshagyókeddi farsangi felvonulás.
A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu,
www.bukfurdo.hu, a www.csepregikultura.hu és
a települési honlapokon.

pat többi tagjának ki kell azt találni. A felkészülés során ellátogattak a fiatalok az adóhivatalba, a helyi takarékszövetkezetbe, valamint a
csepregi Uniriv gyárba.
A végsõ megmérettetésre december 19-én
került sor az MKB Bank székházában. A döntõben
a legjobb négy csapat írásbeli és szóbeli feladatok, illetve helyzetgyakorlatok megoldásával

mérte össze a tudását. A csapatoknak tizenegy
feladatot kellett megoldania, mely során semmilyen külsõ segítséget, segédletet nem használhattak. A csapatok teljesítményét az öttagú zsûri
értékelte, melynek elnöke Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke volt. Az elõdöntõhöz hasonlóan a döntõre is videóval kellett

készülni a csapatoknak. A diákok egy animációs
kisfilmet készítettek, melybe beleszõtték az interjút, melyet Szabados Tiborral a Savaria Takarékszövetkezet elnökével készítettek. A fiatalok sikeresen vették az akadályt, így az országos versenyen
második helyezést értek el.
Az iskola nemcsak a szép helyezéssel büszkélkedhet, hanem elmondhatják, hogy tõlük kerülnek ki az ország legjobb
nõi pénzügyi és gazdasági
szakemberek. A döntõbe
jutott csapatok közül a
csepregi volt az egyedüli
lány csapat, kiegészülve
egy derék ifjúval. A sok élmény mellett értékes ajándékokat is kaptak a résztvevõk. A második helyezett csapat tagjainak egyegy tablet-et ajándékoztak és egy hónapos szakmai gyakorlatot ajánlott fel
az egyik Biztosító társaság.
A döntõs középiskolák pedig egy éves oktatási
szimulációs szoftverlicencet nyertek.
A csapat tagjai: Csirkovics Eszter, Enzsök
Klaudia, Tóth Nikolett és Bõsze Gábor. A felkészítõ tanárok: Körmendiné Boros Krisztina és Török Mónika.
S.Bogi

2014. január-február IV. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

Az ország legjobb nõi pénzügyesei
A PénzSztár pénzügyi – gazdasági versenyt
elõször rendezték meg. Célja a középiskolás diákok gazdasági és pénzügyi mûveltségének, tájékozottságának felmérése és ismereteinek további bõvítése annak érdekében, hogy a fiatalok felismerjék saját felelõsségüket a pénz és fogyasztás világában. A versenyre valamennyi
magyarországi középiskolából jelentkezhettek 4
fõs csapatok. A jelentkezés feltétele az volt,
hogy a csapat tagjai ugyanabba az iskolába
járjanak. Nem volt követelmény, hogy a csapattagok gazdasági alapképzésben részesüljenek.
Az ország egészébõl 1120 csapat jelentkezett
erre a versenyre, a megyébõl 50 csapat. Ebbõl jutott be a csepregi együttes a megyei fordulóban a legjobb 5-be, majd onnan tovább
jutva a regionális fordulóra.
A csapat a Monopuli nevet választotta, mely
nem volt véletlen. A monopoli társasjátékból jött
az ötlet, és a puli, mint magyar hungarikum, a
legismertebb kutyafajta. Így rakták össze a nem
mindennapi nevet. Az országos elõdöntõ budapesti helyszínén a résztvevõ 7 csapatnak írásbeli és szóbeli feladatokat, valamint játékos helyzetgyakorlatokat kellett megoldaniuk. Próbára
tették a rátermettségünket: egy ügyfélnek kellett
tanácsot adni, grafikonelemzés volt, élesben
a zsûri elõtt. Volt többek között tabu, ahol adott
fogalmat nem lehet megmagyarázni bizonyos
szavakkal, amik ott fel voltak sorolva, és a csa-

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Január 31 – február 2. a Büki Sportcsarnokban: Szélesy József Labdarugó Emléktorna.
Február 1– március 2. között valamennyi
óvodában és iskolában: Farsang 2014.
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Az alattomos gyilkos
Egyre többször hallunk naponta szén-monoxid
mérgezésrõl. Ez egy nagyon alattomos vegyület,
melybe évente rengetegen halnak bele. Talán
még nem késõ, hisz a fûtési szezon javában tart,
hogy felhívjuk a figyelnek ennek a megelõzésére.
Az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amelyet legtöbbször a helytelenül használt tüzelõberendezés okoz, de más oka is lehet.
A szén-monoxid tökéletlen égés során keletkezik. Veszélyét az jelenti, hogy színtelen, szagtalan, a

esetek gyakran éjszaka történnek, amikor a szénmonoxid hatásának kitettek nem változtatnak helyet. A kezdeti tüneteket gyakran nem értelmezik
helyesen, ezért a szénmonoxid-mérgezés olyankor
is okozhat halálesetet, amikor a súlyos mérgezést

hosszan tartó, jól észrevehetõ tünetek elõzik meg.
Az ájulást még nem okozó mérgezés tünetei összekeverhetõk többek közt a migrén vagy az influenza bizonyos tüneteivel.

Fontos feladat a fûtõberendezések karbantartása. A kéményt, gáz, olaj és hagyományos fûtõkészülékeket, rezsókat, kályhákat rendszeresen ellenõriztessük, és sohase módosítsuk. A kereskedelemben sok fajta készüléket lehet vásárolni, melyek alkalmasak a szénmonoxid érzékelésére. A
készüléket olyan helyen kell használni vagy stabilan felszerelni, ahol nem kaphat vizet. Fõ szabály,
a gázkészülék közelében, a levegõmozgás irányában és közel fejmagasságban legyen, mindig tartsuk be a készülék használati utasításában javasoltakat. A legelsõ riasztásra is azonnal kapcsoljuk ki
a gázkészüléket, és azonnal nyissunk ablakot,
menjünk friss levegõre.
Ha ezeket az elõírásokat betartjuk és idõben
észleljük a bajt, akkor életeket menthetünk meg.
S.Bogi
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levegõnél könnyebb, nem irritáló gáz, ugyanakkor
sokszorta erõsebben kötõdik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén, így megakadályozza, hogy a
vér oxigént szállítson. Emiatt már alacsony koncentrációban is mérgezõ. Ha a levegõben kon-

centrációja eléri az egy százalékot, gyakorlatilag
másodpercek alatt bekövetkezik az eszméletvesztés, kisebb koncentrációknál ez hosszabb idõt vesz
igénybe, mivel lassabban csökken a vér oxigénszállító képessége. Tiszta levegõn egy óra alatt a
vérben lekötött szénmonoxidnak mintegy fele távozik. Ez azt is jelenti, hogy ha a mérgezést szenvedõ elhagyja a dúsult szén-monoxid tartalmú helyet, enyhülhetnek a tünetek. A mérgezés ettõl
még nehezebben ismerhetõ fel, és a súlyos bal-
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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
02. Üdvözítõ
03. Sz. Péter
04. Sz. Péter
05. Sz. Péter
06. Sz. Péter
07. Sz. Péter
08. Sanitas
09. Sz. Péter
10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Sanitas
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Üdvözítõ
20. Üdvözítõ
21. Üdvözítõ
22. Sanitas
23. Üdvözítõ
24. Sz. Péter
25. Sz. Péter
26. Sz. Péter
27. Sz. Péter
28. Sz. Péter

9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét

a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrumban
A Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum 2013-ban 35
ezerrel több belépõt értékesített, mint az Új Széchenyi Terv
keretében megvalósult fejlesztések lezárásának évében,
2011-ben. A 2012-es – országosan is kiemelkedõ – rendkívül magas, 862 ezres létszámhoz képest mindöszszesen 0,4%-os (3600 fõs) elmaradás volt tapasztalható 2013-ban. A hosszú hétvégék száma
csökkenésének valamint az év eleji erõs
télnek és az azt követõ áradásoknak
betudható létszámcsökkenést az
év egyéb idõszakaiban sikerült
minimalizálni.
A fürdõ népszerûségét mutatja az is, hogy 2013-ban a
fürdõzõk Bükfürdõt a legkedveltebb Vas megyei fürdõhelylyé választották.
A fejlesztések átadása óta fürdõkomplexum egyes szolgáltatási
egységei – a gyógy- és strandfürdõ,
az élményfürdõ, a szaunavilág és a
medical wellness centrum – egymástól függetlenül is látogathatók,
kínálatuk, nyitvatartásuk eltér egymástól, így minden korosztály megtalálja a számára
megfelelõ kikapcsolódási lehetõséget. Ez is nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy Bükfürdõ évek óta hazánk 3. leglátogatottabb gyógyhelye.
Az elmúlt év újdonságai közé tartozik a Bükfürdõ
Gyógy- és Élménycentrum új lakója, SPAncsi, a fázós

pingvin, aki rendszeresen megörvendezteti jelenlétével
a gyerkõcöket és akár együtt is „SPAncsolhatnak” vele!
Az év során számos alkalommal került megrendezésre
éjszakai fürdõzés az élményfürdõben, a nyári idõszakban pedig a Summer Jam programok szórakoztatták a
vendégeket.
A fürdõ 2014-ben a tavalyi árakon kínálja
kombi belépõit, az élményfürdõbe szóló elõés utószezoni belépõit, a szaunabelépõt,
valamennyi gyógyszolgáltatását, a
masszázsok nagy többségét, medical
wellness és kényeztetõ spa csomagjait valamint a kölcsönzési díjakat is.
A fürdõ fejlesztései az elkövetkezendõ idõszakban tovább folytatódnak. A tervek között szerepel egy családi élménymedence létrehozása, amely különleges attrakcióival az egész család számára
tökéletes szórakozási lehetõséget kínál majd. Több energetikai projekt
is elõkészítés alatt áll, melyek célja az
energia költségek további csökkentése
a termálenergiában rejlõ lehetõségek
minél hatékonyabb kiaknázásával.
A fejlesztések mellett az idei évben is számos újdonsággal, változatos programmal, akcióval kedveskedik a
fürdõ vendégeinek, melyekrõl bõvebb információ a
www.bukfurdo.hu honlapon érhetõ el.
(x)

Változás a csepregi Egészségházban!
Dr. Varró Gyula körzetében, 2014. január 01-tõl, határozatlan ideig Dr. Müller András végzi a háziorvosi teendõket.
Az I. körzetben a rendelési idõ a következõ:
Hétfõ: 11.00-13.00, Kedd: 15.00-17.00, Szerda, Tormásliget:13.00-14.30, Csütörtök: 11.00-12.00, Péntek: 11.00-12.00.
A rendelés helye Dr. Müller András rendelõjében.
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február

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

Ismét kiemelkedõ vendégforgalom

Dr. Müller András saját körzetében a rendelési idõ a következõ: Hétfõ: 7.30-11.00, Kedd: 7.30-9.30,
Tömörd: 9.30-11.30, Szerda: 7.30-12.00, Csütörtök: 7.30-11.00, Péntek: 7.30-11.00.

14

Facebook felhasználók típusai
Idõ kérdése volt, hogy mikor jön el az a pillanat, amikor a Facebook használat alapján skatulyázzák be az embereket. Egy friss tanulmány öt típusra osztotta a közösségi oldalak használóit. Az elsõ típusba tartoznak, akik például gyerekeikrõl, állataikról osztanak meg számos képet, egy másik típusba tartoznak, akik szinte mindent megosztanak, „csicseregnek” egész nap. Vannak, akik vitaindító cikkekkel bombázzák a közösségi hálót, illetve akik állandóan magukról tesznek fel képeket,
becsekkolnak mindenhonnan, az utolsó csoportba pedig azokat sorolják, akik mindenféle netes
akciós ajánlatokat osztanak meg akciós kuponok,
termékminták és kedvezmények reményében.
Vannak olyanok is, akik már bosszantóan túlzásba viszik a közösségi háló használatát. Mindenkinek vannak olyan ismerõsei, akiket szíve szerint
elrejtene a hírfolyamból – és olykor akár meg is teszi. Az amerikai Sweatband.com webáruház közel
1800 embert kérdezett meg arról, hogy milyen
magatartást tartanak a legidegesítõbbnek a közösségi portálon. Íme, az eredmény, amely érzékenyen érintheti a büszke kismamákat és a fáradhatatlan ételfotósokat…
A becsekkolók: azok, akik bármerre járnak,
közzéteszik tartózkodási helyüket, még akkor is,

ha épp a kerti budi az. A kitárulkozók: õk azok,
akik mindent megosztanak. Szerelem, szakítás,
dráma. Néha már te, aki olvasod, érzed magad
zavarban.
A büszke szülõk: érthetõ, hogy ha megszületik
egy baba, a szülõk büszkék és ezt nem is rejtik véka alá, de senki sem akarhatja azonban, hogy az

õ porontyával legyen tele a Facebook, és mindenki naponta három fotót meg egy videót lásson
arról, milyen módon fejlõdik. A negyedik alvós, játszós, mászós, vigyorgós kép már senkit sem érdekel, mint ahogy a cumi miatti hiszti sem annyira vicces. Amennyiben te is lelkesen „kiposztolod” az

utódod, gondolj bele: szívesen látnál magadról
ilyen nyilvános felvételeket?
A meghívóval bombázók: akik különbözõ felkéréseket küldenek, fõleg játékfelkéréseket, és nagyon zavaró tud lenni. Azt gondolják, hogy ami
õket megragadta, másokat is megfog, pedig különbözõek vagyunk. Érdemes csak olyannak
meghívót küldeni, akirõl biztosan
tudjuk, hogy érdekli az alkalmazás.
A rejtélyes posztolók: a legértelmetlenebb kategória mindközül.
Üzeneteiknek címzettje névtelen,
így találgatni lehet maximum, hogy
kihez szólnak. Gyenge problémamegoldó képességrõl és alacsony
érzelmi intelligenciáról árulkodik tehát, ha valaki hajlamos ilyenre.
A kajafotósok: állandó jelleggel
fényképezik, mi van éppen a tányéron, de erre feltaláltak egy másik portált, ahova naponta több ilyen képet is felrakhatsz, senkit sem zavar.
Ez most nem azt jelenti, hogy semmit ne posztolj ki, de mint sok esetben itt is a mondás, miszerint jóból is megárt a sok…
K.A.

2014. január-február IV. évfolyam 1-2. szám • www.repcevidek.hu

15

