Rövid hírek

A csepregi „Nyitott pincések”
Kõszegre kirándultak

• Tömörd
„Itt van az õsz, itt van újra…”
A tömördi buszforduló forgószínpadán is
vége lett a vidám, izzó nyári felvonásnak, helyette õszi színekbe öltözött a falu. Ilyenkor a

mély, meleg színek idõszaka következik! A természetes anyagból készült kreatív õszi utcadekorációnk népszerû a Kék Túra útvonalán
hozzánk látogató turisták körében is. KöszönKSzÁ
jük az ötleteket és a kivitelezést!

• Tormásliget
Tisztelt Tormásligetiiek!
Hálás vagyok, hogy az ötödik ciklusomat
kezdhetem meg Tormásliget polgármestereként. Köszönöm minden lakosnak a megtisztelõ bizalmat, mellyel 5 évre a település polgármesterévé választottak. A testület és jómagam – ahogy eddig is – a település érdekeit
a szem elõtt tartva a faluért, Önökért, Értetek
fogunk dolgozni.
Tisztelettel: Mester Árpád

Október 23-án ismét tapasztalatszerzésre, ismeretek bõvítésére indultak a csepregi Hegyközség „Nyitott Pincés” boros gazdái és a
csepregi Borbarát Hölgyek azon tagjai, akik
részt vesznek ebben a programban.
Ezúttal a kõszegi Pogány-völgybe látogattunk meg kicsi és közepes pincéket.

Kampits Pince

Elsõként a Kampits Pincébe, majd a Nagy
Kálmán és végül a Stefanich Pincébe tettünk látogatást. Mindegyik más jellegû volt, de mindenhol barátságos fogadtatásban volt részünk.
Mindenhol finom borokat kóstolhattunk, mindenhol tanulhattunk, és mindenhol hasznos tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak. Igyekszünk ezeket hasznosítani a munkánk során.
Reméljük majd õk is viszonozzák a látogatást. Köszönjük a szervezõknek.
Horváthné Pados Teréz

Nagy Kálmánnál

Stefanich Kornél birtokán
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A suliban járt az õsz
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola alsó tagozatán a
TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében a
Barátunk a természet Õsz témakörét
az õszi szünet elõtti héten színes prog-

ramokkal valósították meg. Minden
osztályba becsempészték a tanító
nénik a kisdiákokkal az õsz gazdagságát: az õszi terméseket, az õszi színeket, az õszi hangulatot. Évfolyamonként különbözõ technikákkal, az életkori sajátosságokhoz igazodva
- más-más díszeket készítettek és díszítették fel az osztályokat és a folyosókat. A legkisebbek mandalákat színeztek, gesztenyebábokat és levélképeket készítettek. A Halloween-hez
is kapcsolódtak egy kicsit a tökdíszekkel. A másodikosok a népmûvészetet

csempészték még be az õszi figurák
mellé a díszítésbe. Gyûjtõmunkájuk
során nagyon szép kiállítást tudtak
készíteni a régi tárgyakból és különbözõ népmûvészeti értékekbõl. Az
õszt mozaik- és levélképekkel, kávészembõl készített
sünikkel csalták be
az iskolába. A harmadikosok házat
építettek, köré kertet készítettek fákkal, leszedett gyümölcsökkel. Madárijesztõk és gombák
színesítik még náluk
az õszi palettát. A
negyedikesek
a
népmesék keletkezéséhez tértek vissza, és kukoricát
fosztottak, morzsoltak, termésekbõl és
csuhéból készítettek díszeket. Rajzaikon is az õszi színek, formák domináltak. Az õszi munkákkal és a régi népi
mesterségekkel ismerkedtek meg
még a legnagyobbak kutatásuk
eredményeként. A gyerekek nagyon
élvezték a párokban, csoportokban
végzett munkát, örömmel mutatták
elkészített alkotásaikat. Öröm végigjárni a folyosókat, termeket – látva a
szorgos kis kezek szép munkáit.
bse
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Ilyenkor õsszel a természet leveti ruháját és az avarban sétálva
akarva-akaratlanul az elmúlást juttatja eszünkbe, meghagyva azonban az újjászületés illúzióját. S valóban, talán nem véletlenül emlékezünk ebben az évszakban a halottainkra. Azokra, akik már nem lehetnek velünk, akikre már csak megsárgult fényképek emlékeztetnek.
De nézzük meg egy pár mondat erejéig az ünnep történetét. A
halottakról való megemlékezés már az ókori Rómában is létezett. A
katolikus egyházban elõször 998-ban ünnepelték meg önálló ünnepként, Szent Odiló cludy bencés apát kezdeményezésére. Késõbb
más felekezetek
is elfogadták ezt
a katolikus ünnepet.
November
elsõ napjaiban a
temetõk „életre
kelnek”. Családok ezrei indulnak el, hogy tiszteletüket fejezzék
ki elhunyt hozzátartozóik sírjánál.
A sírok virág és
koszorútengerré
változnak s esténként a mécsesek fénye ragyogja be a temetõt. S ilyenkor
senkiben sem
ébred félelem,
hogy végig sétáljon egy-egy
ilyen gyönyörû, túlvilági fényben úszó sírkertben, mely furcsa mód nyugalmat és békességet sugároz felénk. De ilyenkor ne csak közeli hozzátartozóinkról emlékezzünk meg! Álljunk meg egy pillanatra, s gondoljunk
azokra is, akiknek nincs ki virágot helyezzen a sírjára. Gyújtsunk egy mécsest azokért, akik valaha közöttünk éltek! Gyújtsunk egy mécseset minden halottért!
„Szent napján a kegyeletnek
Én is felgyújtom mécsesemet,
S míg árnyaik körüllebegnek
Szárnyadon, bús emlékezet:
Imádkozván ím újra látom
S ontom értük hõ könnyemet –
Vágyam, szerelmem, ifjúságom:
Halottaim – pihenjetek!” (Fülöp Áron)
N.P.K.
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Alapító: Horváth Erzsébet ev.

Akikért a
gyertyák égnek...
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Rövid hírek
• Tömörd
Õszi kézmûveskedés
Itt van az õsz. Október 19-én délután kézmûves foglalkozásra hívta Baranyai Tamara a
kreatív, alkotókedvvel megáldott, ötletgazdag
felnõtteket és gyermekeket a Faluházba.
A hozott termésekbõl, levelekbõl készíthettek a résztvevõk különbözõ alkotásokat, melyek szép díszei lehetnek otthonaiknak pl. ajtódíszek, asztali díszek, levél lenyomatok stb.
A közös alkotás során fölidézhették a jelenlévõk az õszi élményeiket, megmozgathatták
fantáziájukat, hogy minél változatosabb, minél szebb õszt idézõ képeket, tárgyakat alkos-

sanak. Miközben festettek, vágtak, ragasztottak, jókat beszélgethettek. Nagyon dekoratív,
szép ötletek váltak valóra! Gyönyörû alkotások készültek!
Kellemes idõt tölthetett együtt a szorgos kis
csapat! Köszönjük a szervezést!
KSzÁ
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon

Sok-Szín-Feszt
Hatodik alkalommal rendezte meg az októberi
hosszú hétvégén a büki Sok-Szín-Pad Társulat az
amatõr színjátszók megyehatárt is átlépõ találkozóját a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár
színháztermében.
Pénteken este a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában mûködõ dESZKa Társulatból (tanárok, általános- és középiskolás diákok hét intézménybõl), valamint a Zsirai Fogyatékosok Otthona színjátszást
mûvelõ lakóiból álló Komédiás Integrált Színházból (KOMISZ) létrehozott közös csoport mutatta be a Valahol Európában c. musicalt. A darab Radványi Géza világhírû filmjének színpadra állított, zenés-táncos
változata. Az elõadás iránt azért is
nagy volt Bükön az érdeklõdés,
mert a film alapgondolatát és gyermekszereplõinek zömét a Sztehlo Gábor evangélikus lelkész által a második világháború után árva
gyermekekbõl létesített és évekig mûködtetett
„örömváros” adta.
A látványos fény- és hangeffektusokkal induló
elõadáson – tudat alatt – a többször is látott film
mását vártuk. Majd lassan tudatosult bennünk,
hogy ez más mûfaj, ezért némileg változott a cselekmény, mások a kifejezõ eszközök. A történet röviden: a II. világháború végén egy fiatal kislány,
Kuksi édesapja utolsó mondatát ismétli: „Nem szabad félni!“. Az Állami Javítóintézetet szétbombázták. A földönfutóvá vált fiúk és lányok csoportba
rendezõdve próbálják túlélni a háború viszontagságait. A kóborlók „csapatukba veszik Kuksit is. Idõközben találkoznak egy másik gyereksereggel. Az

eleinte nehézkes elfogadást követõen rájönnek,
hogy csak együtt vészelhetik át ezt az idõszakot.
Közben a hadsereg és a statáriális bíróság hajszolni kezdi az árvává vált gyerekeket, akiket csavargónak nevez. A domb tetején találnak egy elhagyatottnak tûnõ birtokot. Ott Simon Péter, egykori
karmester és zeneszerzõ lakik. A gyerekek és a ház
ura közti kezdeti bizalmatlanságból végül bizalom

lesz. Megtanítja õket a zene fontosságára és szeretetére. Azonban a hadsereg és egyben a statárium megtalálja õket, de a gyerekek felveszik a
kesztyût. Sikeres, de mégis tragikus véget ér a harc.
Ám Simon Péter egy utolsó ajándékot ad a gyerekeknek, amivel egyben életüket is megmenti. Sajnos azonban a finálé dala Kuksit siratja, aki már
nem éli meg az áhított holnapot.”
A pergõ elõadás, a fülbemászó dallamok és a
látványos táncok egyre inkább magukkal ragadták, lebilincselték a nézõket. A gyereksereg tagjai,
de a felnõttek, épek és fogyatékosok egyaránt kitûnõen alakították szerepüket, és egy csodálatos
estével ajándékozták meg a szépszámú közönséget. Másnap rövid köszöntõ után a házigazda, a
Sok-Szín-Pad Társulat új bemutatójával, Török Re-
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zsõ: A sötét huszár c. vígjátékával indult a színjátszók találkozója. A remek darabot kiválóan interpretálta a fiatalokból álló csoport. A közönség jókat
nevetett, akárcsak a következõ produkción. Az eddigi összes Sok-Szín-Feszten résztvevõ veszprémi
Alig Színpad Kampós Csaba: A kovács, a kereskedõ és az ördög c. komédiájába még a bábjátékot is becsempészte. A fesztiválon elõször bemutatkozó szombathelyi Ferrum Színházi Társulás egy
XVII. századi vérbõ komédiát, a „Borka asszony és
György deák”-ot hozta. A vénlánycsúfoló darabot
mesterien adták elõ.
A vidám blokk után a Zsirai Fogyatékosok Otthona Táncszínháza lírai produkcióval, a „Pillangó
Hatás”-sal érkezett. A gyönyörû elõadás a tánc
eszközével mutatta be, hogy a pillangó történetében ott van a lélek fejlõdéstörténete is. Õket az eddigi összes Sok-Szín-Fesztre ellátogató vasvári „Üss a
hasadra” Színpad követte. Darabjukat, Slawomir
Mro ek: Ház a határon c. abszurd tragikomédiáját
a XX. századi határátrajzolások ihlették. A társulat
nagy átéléssel jelenítette meg a korábbi nyugalmas napokat felváltó és tragédiákba torkolló idõszakot.
A találkozót fergeteges táncokkal, népdalokkal
és táncszínházi elõadással a nicki Fergeteg
Néptáncegyüttes zárta.
SF
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon

Így emlékeztünk mi
Október az emlékezés hónapja. Október 6án az aradi vértanúkra emlékezünk, október
23-án pedig az 1956-os eseményekre tekintünk vissza. Az idei évben ismét rendhagyó módon idézték fel a büki iskolában az 58 évvel ezelõtt történteket. Az ünnepi héten Játékkiállításon tekintették meg a diákok azokat a játékokat, amelyekkel abban az idõben talán nagyszüleik is játszottak. Tanáraik, tanítóik be is mu-

2014. november IV. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

tatták a kíváncsi gyerekeknek a gombfocit, a
fajátékokat, búgócsigát, hangszereket.
Az alsósok pedig öltöztetõ babákat is készítettek és játszottak velük úgy, mint nagyanyáik
Barbie baba híján. Jó volt látni a boldog kisgyerekeket, ahogy adták rá a papírbabákra a
különbözõ ruhákat, cseréltek egymással és
meséket báboztak el. A forradalom jelképeként megismert lyukas zászlókat is elkészítették
a legkisebbek, hogy az ünnepre egy nagy
zászlóvá formálják azt. Daltanulásba fogott
minden osztály, hogy Rúzsa Magdival együtt
közösen énekeljék el az ünnepen a Szabadság
dalát. A szakiskolások a Puskás Hungary címû
film megtekintésével emlékeztek az 1956-os

idõkre. Az ünnep elõ napján az alsósok az iskola aulájában interaktív módon emlékeztek
meg a forradalom kezdõnapjáról, készítették el
a „nagy lyukas zászlót”, gyújtottak mécsest az
áldozatokra emlékezve. A felsõsök pedig
Hárominé Orbán Erika igazgató-helyettes emlékezõ gondolatait követõen a Naplót – 12
éves voltam 1956-ban címû filmet tekintették
meg Csics Gyulával a Magyar Forradalom
1956 címû könyv szerzõjével együtt, akinek
mûvébõl készült a film.
A 70 éves Gyula bácsi
mesélt a könyv keletkezésének körülményeirõl, személyes emlékeirõl 1956-ból és
õszintén, nagy-nagy
szeretettel válaszolt a
gyerekeknek a feltett
kérdéseikre.
A színes, magával
ragadó elõadásmód,
és a megdöbbentõ
válaszok lenyûgözték
a gyerekeket, szívesen
hallgatták a hiteles történeteket. Talán többen voltak azok, akik az iskolából aznap hazatérve nagyszüleiktõl is igyekeztek válaszokat
kapni a megélt idõk emlékeirõl. Az ünnep szép
színfoltjaként egy idõben hangzott fel az iskola
aulájában és a Mûvelõdési Központ színháztermében 400 torokból közösen a dal, mely megszívlelendõ, üzenet minden szabadságot, hazáját szeretõ ember számára:
„Vigyázz a madárra, ha kertedbe repül,
õrizd meg a csendet, s el se menekül,
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll.
Vigyázz a madárra, ha válladra repül,
amerre az élet, arra menekül,
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll!”
bserika
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• Tömörd
A sötét huszár…
Színházi fesztivált rendeztek a hosszú hétvégén Bükön Játszunk együtt címmel.
A Sok-Szín-Pad Társulat ott bemutatandó darabjának fõpróbáját nálunk tartotta a Faluházban 2014. 10. 23-án. Török Rezsõ: A sötét
huszár címû komédiája vidámságot hozott az
esõs, õszi hétvégére. A cselekmény: adott
egy férfi, név szerint Gyibai András. Házasodni szeretne, és nem utolsó sorban huszár. Van

özvegy Horváthné, aki viszont férjhez szeretne
menni. És létezik Trattner János, aki kocsmáros, és Gyibai András nagybátyja. Õ az unokaöccsét szeretné megházasítani. Ott van
Mari, a csapos kisasszony és Kelempájsz madár, kik az eseményeket bonyolítják. Aztán
van még egy vendéglõ kerthelyisége, némi
alkohol, lágy zene. Kell-e ennél több a boldogsághoz? A választ az elõadáson megkaptuk! Köszönjük a szép estét! Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
KSzÁ

Októberi emlékek
Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke osztotta meg a jelenlevõkkel ünnepi gondolatait az 1956-os forradalom és szabadságharc
kitörésének 68. évfordulóján Csepregen. Az immár
hagyományosan a helyi fegyveres összeesküvés
emléktáblájánál rendezett ünnepségen a szónok
méltatta 1956 jelentõségét, máig ható üzenetét,
kiemelte a névtelen hõsök bátorságát, szólt a forradalom kitörése utáni csepregi eseményekrõl is.
Hangsúlyozta, a nemzeti összefogás a kommunista diktatúrával szemben világméretû jelentõséggel bírt, még akkor is, ha a forradalom alapvetõ
célkitûzéseit csak 1989-ben sikerült megvalósítani.
Az ünnepi beszéd után a Csepregi Olvasókör tagjai színvonalas irodalmi összeállítással emlékeztek
a forradalom és szabadságharc hõseire. A kegyetlen rabságban született emberség nemes példáját elevenítette fel Sági Ferenc, aki Petró János
közlése alapján elmondta, hogyan segítették a
csepregi fegyveres összeesküvés elitéltjei a munkatáborban rabtársukat, a világhírû zongoramûvészt, Cziffra Györgyöt, hogy kezei, ujjai épek maradjanak. A megemlékezés koszorúzással és a
Csepreg Város Fúvószenekara által elõadott Szózat hangjaival ért véget.A felemelõ pillanatokra a
rossz idõn kívül csak egy árnyék nehezedett, mégpedig az, hogy kevesen voltunk. S hozzá kell tenni,
hogy egyre kevesebben. Ugyan lehet ezt sok mindennel magyarázni, de megmagyarázni nem.
Pártállástól függetlenül nem engedhetjük meg,
hogy 1956 ünnepe, a nagyszerû nemzeti összefogás, az ifjúság kihullott vérének emléke szinte közönség nélküli protokollá silányuljon. Ezért mindannyiunknak tenni kell.
Az ünnepi szónok is kiemelte 1989 jelentõségét,
amikor hatalmas eufória elõzte meg az elsõ sza-

bad 56-os ünnepségeket. Személyesen is nagy
megtiszteltetésnek vettem, hogy ebben az évben
az akkor alakuló szervezetek felkértek Lentiben
(1982 és 1990 között ott tanítottam) az elsõ ünnepi
megemlékezés megtartására. Este a templomkertben mintegy 800-900 fõnyi közönség elõtt mutatták be diákjaim az irodalmi összeállítást, s mondtam el nagy lelkesedéssel, beleéléssel írt, értelemre és érzelemre is ható beszédemet. A feladat sú-

lyát érezve sok szorongás is volt bennem. A lelkes
örömöt, ami azokban az órákban körülvett soha
nem fogom elfelejteni, mint ahogy azt sem, ahogy
az örök ellenzéki, sokszor kétkedõ, drága emlékû
öreg barát, Konkoly (Halas) Pali bátyám könnyes
szemmel átölelt.
Itt szeretnék szólni egy emlékezetes csepregi
eseményrõl, arról az október 23-i ünnepségrõl,
amikor a fáradhatatlan, a forradalom emlékét
ápoló Reichardt György elõkészítõ munkája során
tanúi lehettünk a csepregi fegyveres összeesküvés
emléktáblája átadásának. Lenyûgözõ hatású ünnepi beszédet mondott vitéz Both Béla dandártábornok, a Recski Szövetség néhai elnöke. Sajnos
már õk is elmentek, mint ahogy nincs köztünk Viktor Pongratz sem, aki Csepregen villája elõtt állíttatott a forradalomnak emléket.
Sárváry Zoltán
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Ezt választottuk

- hivatalos választási eredmények
Sándor József Független, Pietrowski Zoltán Független, Reiber Lajos István Független
• Mesterháza • Polgármester: Dohi Zsolt •
Képviselõk: Dohi Jánosné Független, Martonné
Jancsó Mária Független, Õri Zoltán Független,
• Nagygeresd • Polgármester: Németh Lajos • Képviselõk: Bencsik Csaba Független,
Bencsik István Független, Bõdi-Kiss Cecília Független, Galambos Györgyné Független
• Nemesládony • Polgármester: Németh
László • Képviselõk: Fehér Zita Független,

Hábetler Imre Független, Kelemen János Független, Méhesné Kerekes Ildikó Független
• Ólmod • Polgármester: Hergovich Vince •
Képviselõk: Fehér Zita Független, Hábetler Imre
Független, Kelemen János Független, Méhesné
Kerekes Ildikó Független
• Peresznye • Polgármester: Grüll János •
Képviselõk: Bodnár Pál Független, Lágler Tamás
Független, Nickl Pál Független, Orbán Gyula
Független
• Répceszentgyörgy • Polgármester: Gróf
Istvánné • Képviselõk: Horváth Szilvia Zsanett
Független, Kovácsné Kelemen Gertrúd Margit
Független, Némethné Agócs Anikó Független,
Varga Norbert Független
• Répcevis • Polgármester: Hollósi Péter •
Képviselõk: Bozsoki András Független, Kovács

István Független, Németh István Független,
Wágner István Független
• Sajtoskál • Polgármester: Haller Imre
György • Képviselõk: Gurbácsné Perenyei Dóra
Anna Független, Horváth Ervin János Független,
Kovács György Független, Moórné Csuka Anita
Független
• Simaság • Polgármester: Molnár László •
Képviselõk: Csizmazia Gyula Független,
Galavics Ferenc Jenõ Független, Haller Erzsébet
FIDESZ-KDNP, Horváth Gábor Független
• Sopronhorpács • Polgármester: Talabér
Jenõ • Képviselõk: Egresits József Független,
Farkas Krisztián Független, Major Ferenc Független, Varga Hajnalka Mária Független
• Szakony • Polgármester: Farkas Gyula •
Képviselõk: Csenár Mátyás József Független,
Hajas Dezsõ Független, Hasza Zsolt Független,
Horváth Miklós Független
• Tompaládony • Polgármester: Hodvogner László • Képviselõk: Alapi Péter Független, Hoós János Független, Molnár Imre Független, Szanyi Anikó Független
• Tormásliget • Polgármester: Mester Árpád Ferenc • Képviselõk: Bencsik János Független, Böröck Gyula Független, Czetin Tamás Független, Horváth Árpád Független
• Tömörd • Polgármester: Kollárits Gábor •
Képviselõk: Kerekes Károly József Független, Nikl
Balázs Független, Prisznyák Zsolt Független,
Vlasich Attila Független
• Und • Polgármester: Pintér Tamás • Képviselõk: Balogh Lajos Független, Drázsnyák Róbert
Független, Lendvainé Koloszár Mónika Független, Pintér Imréné
• Zsira • Polgármester: Nagy Ferdinánd •
Képviselõk: Petkovics János Független, Solnár
Renáta Független, Szilágyi János Független,
Tajmelné Kövér Ibolya Mária Független
Forrás:
valasztas.hu
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• Bõ • Polgármester: Hajós Attila • Képviselõk: Dan Zsolt KDNP, Horváth Tibor Független, Németh Antal KDNP, Vinkovics Ottó Lajos KDNP
• Bük • Polgármester: Németh Sándor • Képviselõk: Baranyai Róbert Független, Giczi Nikoletta Zsuzsanna Független, Németh Violetta Mária
Független, Patthy Sándor Független, Pócza Csaba FIDESZ-KDNP, Taródi Lajos Független
• Chernelházadamonya • Polgármester:
Németh László • Képviselõk: Bogdán János Független, Karvalits Zoltán Független, Kocsis Tibor
Független, Kovács Gábor Független
• Csepreg • Polgármester: Vlasich Krisztián
István • Képviselõk: Dr. Erdõsi László Független,
Hárominé Orbán Erika Független, Király Árpád
Független, Kovács András József Független, Rabi Imre Független, Ziembicki Erzsébet Ágnes
Független
• Egyházasfalu • Polgármester: Sándor József • Képviselõk: Lakatos Bálint Független, Major Izabella Független, Pálfi Patrik József Független, Répceiné Gazdag Emõke Független
• Gór • Polgármester: Gángliné Schreiner Tünde Éva • Képviselõk: Hajasné Németh Szilvia Független, Németh László Független, Rozmánné Cselikovics Nóra Független, Simon Károly Független
• Gyalóka • Polgármester: Kincse Attila •
Képviselõk: Faller László Független, Horváth Attila Független
• Horvátzsidány • Polgármester: Krizmanits
István • Képviselõk: Csizmazia Gábor Független,
Horváth Levente Független, Horváth Péter Független, Keresztes Zoltán Független
• Iklanberény • Polgármester: Berényi Pál •
Képviselõk: Mészárosné Nagy Mária Független,
Mészáros Péterné Független
• Kiszsidány • Polgármester: Bánó Zoltán •
Képviselõk: Esõ Lajos István Független,
Marquard Borbála Független
• Lócs • Polgármester: Horváth István • Képviselõk: Gadovics György Független, Gaján
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Rövid hírek

Önkormányzati alakuló

ülés Csepregen

• Csepreg
Avartaposó õszi túra
A csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési
–Sportház és Könyvtár és a közremûködõk az
idén is túrára hívták október 24-én az õszi erdõ szerelmeseit.
Jöttek is a hívó szóra közelrõl és távolabbról,
hogy gyönyörködjenek a csepregi Tilos erdõ
szépségeiben. A régi arcok mellett mindig új arcokkal is találkozhatunk. A kiskunmajsai csoport
évek óta részt vesz a túrán. A Komáromból érkezett csoport viszont most vett elõször részt ezen a
programon, de jelezték, hogy a következõ évben is szeretnének eljönni. Hamisítatlan õszi idõben az erdõ a legszebb arcát mutatta. Gyönyörû színekben pompázott. A túra hossza 12 km
volt. A túrázók menet közben kóstolhattak finom
csepregi borokat, de a must és a különbözõ ízletes õszi csemegék sem maradhattak el, mint a
sütõtök, naspolya, dió ,alma. A Parkerdei Esõbeállóban közösen felolvasták az” Erdõ fohászát”.
A tömördi Faluháznál kemencében sütött langallóval várták a vidám csapatot. A túra zárása
a csepregi szõlõhegyen a Németh Pincénél fejezõdött be. Akik részt vettek, jó élménnyel lettek
gazdagabbak.
Horváthné Pados Teréz

nyilván majd a következõ félévben kidolgozandó gazdasági programból fogjuk megismerni.
Alpolgármesternek Hárominé Orbán Erikát
választotta teljes egyetértésben a testület. A vezetõk illetményét és költségtérítését a jogszabályi keretek közti minimális mértékben állapították
meg. A leköszönõ polgármester végkielégítésére 4 havi illetményét szavazták meg. A közös
megegyezéssel távozó jegyzõ felmentési díjának megállapítását viszont a következõ
ülésre halasztották.
A képviselõtestület
az elõzõ ciklusban is
létezõ két bizottságot
mûködteti tovább. A

polgármesternek és képviselõknek, s átadta
megbízó leveleiket. A képviselõtestület tagjai és
a polgármester letették az esküt, aláírták az esküokmányt.
Vlasich Krisztián István polgármester a testület tagjainak nevében is megköszönte a választók bizalmát, melyet igyekeznek megszolgálni.
Munkájában nagyfokú kompromisszumkészséget és alázatot ígért. Polgármesteri programjaként a választási szórólapján is szereplõ tennivalókat sorolta fel. Azok ütemezését és az általánosságban megfogalmazottak konkretizálását

Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnökének
Rabi Imrét, tagjainak dr. Erdõsi Lászlót és Király
Árpádot választották meg. A Humánpolitikai Bizottság elnöke ismét Kovács András József lett,
tagjai pedig Király Árpád és Ziembicki Erzsébet
Ágnes. A kültagokról az ülésen nem beszéltek. A
négy önkormányzati társulásban a testületet a
polgármester fogja képviselni.
Törvényi elõírásnak megfelelõen módosították
Csepreg Város Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. Az errõl szóló helyi rendelet
felülvizsgálatával az aljegyzõt bízták meg. Dr.
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A kisváros új önkormányzata október 27-én
tartotta meg ünnepi alakuló ülését. A rendezvényen jelen volt Ágh Ernõné, a Vas Megyei Kormányhivatal vezetõje, Marton Ferenc a Vas Megyei Önkormányzat elnökhelyettese, dr. Kapiller
Sarolta, a Kõszegi Járási Hivatal vezetõje és helyettese, Szele Tamásné, valamint sok egyéb
meghívott és érdeklõdõ.
A Himnusz eléneklése után Dóra György, a
Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette
az önkormányzati választás eredményét. Megköszönte a szavazatszámláló bizottságok munkáját, és a Helyi Választási Iroda komoly háttértevékenységét. Majd gratulált és
jó munkát kívánt a megválasztott
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Varga-Lazányi Irén aljegyzõ tájékoztatta a képviselõket a vagyonnyilatkozat, az összeférhetetlenségi nyilatkozat és a méltatlansági eljárással
kapcsolatos nyilatkozat benyújtásáról, és rendelkezésükre bocsátotta a
szükséges nyomtatványokat.
Az utolsó napirendi pont keretében 2014. november 15-rõl 2015.
január 15-re módosították az 1. orvosi körzet (és Tormásliget) új háziorvosa, dr. Sudár Zsuzsanna munkába állási idõpontját.

A szõlõ ültetésére legalkalmasabb idõszak október második fele illetve november elsõ fele.
Csak kertészetben vásárolt, jó minõségû, vírusmentes oltvánnyal
próbálkozzunk.
Elõször is érdemes megfontolni, milyen célra szeretnénk a szõlõt használni. Fajtaválasztásunkat

rûek a magnélküli fajták, a bio
kertészkedés híveinek pedig a rezisztens fajtákat javasoljuk.
A szõlõ igényes növénynek
számít, kedveli a védett, napos
helyet és a jó minõségû, tápanyagban
dús
talajt.
Az
ültetõgödör legalább 60cm széles
és 60 cm mély legyen. Ültetés elõtt

befolyásolhatja, hogy van-e kisgyermek a családban, van-e
borkedvelõ felnõtt vagy kreatív
anyuka, aki szeret befõzni, esetleg piaci értékesítésre szánjuk-e a
termést? A magyar kertek jelentõs
részében találhatunk lugast,
melyhez célszerû több csemegeszõlõfajtát összeválogatni, így az
eltérõ érési idõ következtében kitolhatjuk a szüreti szezont és sokáig csemegézhetünk kertünk gyümölcsébõl.
A borszõlõk közül ízlés szerint
választhatunk fehér- vagy vörösborszõlõt, de a csemegeszõlõk
között is széles a választék. Kisgyermekes családoknál népsze-

a szabadgyökeres (földlabda nélküli) tõkék oldalgyökereit távolítsuk
el, a talpgyökerekbõl pedig vágjuk le egy keveset, majd oltványainkat állítsuk vízbe néhány órára,
így az elveszett nedvesség egy része pótolható. Az ültetõgödörbe
lehetõség szerint tegyünk szárított,
porított szarvasmarhatrágyával
kevert friss földet. Az oltás helye a
föld felszíne fölé kerüljön. Gondosan iszapoljuk be az elültetett szõlõket. A tél beállta elõtt húzzuk fel
a földet a tõkékre úgy, hogy az alsó 3-4 rügyet a földtakarás megvédje a fagytól.
Jó kertészkedést kíván
az Örökzöld Kertészet!
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Elõzõleg megalakultak a település nemzetiségi önkormányzatai is.
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ismét Kissné
Krály Mária lett, elnökhelyettese: Tóth István Antalné, képviselõ: Horváth Csabáné. Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Kulcsár János, elnökhelyettese id. Kolompár József, képviselõ Erdélyi Zoltán. Utóbbi viszont lemondott tisztségérõl, helyére Kolompár Patrícia fog lépni. Az önkormányzati képviselõknél említett nyilatkozatokat
nekik is be kell nyújtani.
Valamennyi megválasztott vezetõnek és képviselõnek gratulálunk.
Városunk fejlõdésének elõmozdítására irányuló munkájukhoz jó egészséget és együttmûködést kívánunk.
Sági

Hogyan ültessünk szõlõt?
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Rövid hírek
• Simaság
1956-os megemlékezés
A borongós, hûvös idõ ellenére szép számú ünneplõ gyûlt össze a temetõben, a kommunizmus áldozatai helyi mártírjainak emlékmûvénél, abból az alkalomból, hogy megemlékezzen az 1956-os forradalom 58. évfordulójáról. A
Himnusz eléneklése után Molnár Barbara szavalta el Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán cí-

mû versét, majd Major Adrienn az 1956-os budapesti történéseket ismertette, idõrendi sorrendbe állítva az eseményeket.
Molnár László polgármester a vidék forradalmáról, a helyi hõsökrõl beszélt, majd a szabadságról szólt.A szabadságról, mely eszme egyaránt fordítható jóra és rosszra. A szabadság kapcsán dönthetjük el, hogy életünk so-

és Szombathelyen keresztül – Torontóig
A Zene Világnapjához kapcsolódva a fenti
címmel tartott beszélgetést a Csepregi Olvasókör
Petró János Liszt-, Bartók-Pásztory-,… -díjas karnaggyal. Az est a Csepregi Vegyeskar gyönyörûen
elõadott dalaival kezdõdött, mellyel a mûvészt és
a résztvevõket köszöntötték.
A rendezvény további részében a jelenlevõk
megismerhették Petró János kalandos életútját. A
közeli Répceszemerén született, s ott töltötte élete
elsõ néhány évét. Innen szüleivel Csepregbe költöztek, s iskolába már az akkori járási székhelyen
járt. Zongorázni a zárdában tanító nõvérek irányításával kezdett, majd Balogh Klára zongoratanárnõ foglalkozott vele. Õ vitte el tíz éves korában
Sopronba Fischer Anni koncertjére, mely sokáig
ható élményt nyújtott a kisfiúnak. Késõbb több sikeres koncerten is fellépett a mûvésznõvel, s 1990.
február 26-án Szombathelyen, 27-én pedig Sopronban õ vezényelte az 1947-ben
hallott Schumann amoll zongoraversenyt. E
két utóbbi hangversenyen a Szombathelyi
Szimfonikus Zenekar kísérte a mûvésznõt.
Petró János 1948ban kántor lett a
csepregi Szt. Miklós
templomban. Ugyanis
az iskolák államosítása után a tanítóknak választaniuk kellett a kántorizálás és a tanítás között, s õk az
utóbbi mellett döntöttek. Így nem volt, aki az orgonán játszon és az éneklést irányítsa. Kemény évek
voltak ezek Csepreg életében is, melyek az úgy
nevezett összeesküvéshez vezettek. A válogatott
kínzásokkal kikényszerített „beismerõ vallomások”
után az elítélt csepregiek zömét a gánti kõbányába vitték kényszermunkára. Oda került hamarosan
a híres zongoramûvész, Czifra György is. A
csepregiek összefogtak, és helyette is elvégezték a
kirótt munkát, hogy kíméljék a mûvész ujjait. A kisebb „bûnösök” szabadulásuk után e jó hírrel örvendeztették meg Czifra György családját. Az
1956-os forradalomkor kiszabaduló mûvész
csepregi társaihoz jött, majd november 4-e után
innen távozott külföldre. Késõbb több mûsorban is
együtt szerepeltek a karnaggyal, ilyenkor mindig
szívesen emlegette ezeket a dolgokat.

Ahogy nagyobb lett Petró János, bekapcsolódott a sport- és kultúréletbe is. Aktívan részt vett a
Csepregi SE Súlyemelõ Szakosztályának munkájában. Középiskolai (NLG) testnevelõ tanára, Pünkösdi Botond viszont a Haladás atlétáihoz irányította,
ahol osztálytársával, Németh Pállal együtt kalapácsvetõk lettek, s a versenyeken egy ideig Jánosnak voltak jobbak az eredményei. A középiskolai
évek alatt a zeneiskolába is járt Szombathelyen.
Csepregen a zenés színjátékokban szóló énekesi
feladatokat vállalt, és tagja lett a Vámos Tánczenekarnak. Érettségi elõtt nagy dilemmája volt,
hogy a zenei vagy sportvonalon tanuljon-e tovább? A zene mellett döntött, s elõfelvételis lett a
Gyõri Zenemûvészeti Fõiskolán. Míg a konzervatóriumi tanulmányait nem kezdhette meg, elvállalta
Csepregen az éppen akkor függetlenített könyvtá-

rosi állást. Az intézményben volt zongora, amin
napközben is sokat játszhatott. A színjátszóknak betanította Schubert: Három a kislány c. mûvét, a zenei kísérethez pedig felkérte a Szombathelyi Zeneiskola tanárait. A darabbal nemcsak itthon, hanem
Kõszegen és Sopronhorpácson is nagy sikert arattak. Ez utóbbi helyen abban a teremben adták
elõ, ahol korábban Liszt Ferenc is hangversenyzett.
A Gyõri Fõiskola diákjaival együtt 1956-ban részt
vett a forradalmi megmozdulásokon. Majd beállt
nemzetõrnek, és október végén hazajött
Csepregbe. Egyik nap a templom orgonájánál õrzött kottákból egy tucatnyit kiválogatott magának,
és egy papírba csomagolva átvitte a kultúrotthonba. Valaki ezt látva, úgy gondolta, hogy röplapokat visz, s feljelentette. Letartóztatták és elítélték. A
kistarcsai táborból történõ kiszabadulása után viszszatért a fõiskolára. Az igazgató magához hívatta,
s közölte vele, hogy 56-os tevékenysége miatt kitil-
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rán egyéni, önös érdekeinket, individualizmusunkat, vagy a közösség építõ erejét állítjuk elõtérbe.1956 máig hatóüzenete az,
hogy az igazán nagy tettek, a világraszóló csodák csak összefogással születhetnek meg,
csak ily módon érhetõk el.
Nagyban emelte az ünnepség fényét az újonnan alakult énekkar, Sárosi Kata vezetésével, Õk az alkalomhoz illõ dalokat adtak elõ. A tartalmas megemlékezés koszorúzással és a Szózat eléneklésével zárult. Köszönet a szereplõknek és a megjelent simasági polgároknak a részvételért!
Haller Erzsébet

Répceszemerétõl – Csepregen
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tották az ország összes felsõoktatási intézményébõl. Közben bejött az irodába a titkárnõ és egy újságot adott át az igazgatónak, egy hírre mutatva. Abból kiderült, hogy
Petrovics Emil mellett Petró János zenemûve
is elsõ díjas lett egy nemzetközi pályázaton.
Erre az igazgató úgy döntött, hogy maradhat az iskolában, látogathatja az elõadásokat, csak az adminisztrációból fog egy ideig kimaradni. Késõbb már hivatalosan is tanulhatott és vizsgázhatott.

vonalában is fejlõdött, és néhány év után
fél-függetlenné vált, majd az ország elsõ hivatásos vidéki zenekara lett. Hazánk egyre
több településére eljutottak, majd Burgenland, utána pedig Ausztria, Németország,
késõbb pedig Európa szinte minden jelentõsebb városába is. Petró János karnagyként még több koncertteremben megfordult, még az USÁ-ban és Kanada jelentõs
számú magyar lakosú városában, Torontóban is. Sok neves mûvésszel találkozott és

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból

20.

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
„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,
1811. november 21. Méltóságának kegyes parantsolattya szerént a zöld
1813
elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A
utazó kotsit Betsben fell vittem, melynek reparatiójáért kéván a nyeregjártó 700 fl.
az uj kotsit magammal visza le hoztam, és annak árát 4500 fl. ki fizettem, szerentse
hogy az alku irásban volt, külömben azon az árán nem adta volna a kotsit oda a
nyeregjártó, most ollyan kotsi 8000 fl. anyira fell mentt a kotsik ára, a kotsi igen szép,
és jó járó. Bétsben lételemmel keze tsókolására voltam a Méltóságos Öreg
Gróffnénak is, akit jó egésségben találtam, és különossen meg parantsolta, hogy
Méltóságának meg irjam, hogy Méltóságát tsokolla és arra kéri, hogy jõjön fell,
hogy még azon hátra lévõ kevés napjait Méltóságával tõlthesse, ezen kivûl azt
izeni, hogy Eõ nagysága Krojer Generalisné asszonság Bétsben nála volt, és azon
Kultsárnénak dítsért Asszonrul annyi sok ditséretett mondott, hogy azon személynek
minden jó Gazda Asszonyok Extractussoknak kelletik lenni, kéványa Eõ Méltósága,
hogy mind azok benne meg is valósodjanak, még ekkoráig azon személy meg
nem érkezett.
Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

A diploma megszerzése után a Szombathelyi Zeneiskola tanára lett, majd 1961
nyarán átvette a növendékzenekar irányítását. 1962 februárjában az együttest összevonták a város régi zenekarával, s az így létrejött új Szombathelyi Szimfonikus Zenekar
vezetésével Petró Jánost bízták meg. Ezzel
kezdõdött az együttes sikertörténete. Vezetésével (a karnagyság mellett fõzeneigazgató is lett) a zenekar létszámában és szín-

dolgozott együtt, politikusokkal és más híres
emberekkel ismerkedett meg, sok kitüntetést kapott. Ma is vallja, hogy a zene mindenkié, és olyan érzéseket tud közvetíteni,
melyre a szavak sokszor nem képesek.
Az olvasókör elnöke csepregi kiadványokkal és termékekkel, a Csepregi Vegyeskar
pedig egy csodálatos dallal köszönte meg
a remek estet a népszerû karnagynak.
Sági Ferenc

www.repcevidek.hu
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Mister Classic Bükfürdõn
Október 3-4-én idén is megrendezésre került
a már többéves múltra visszatekintõ Mister
Classic Nemzetközi Veteránautó Verseny. Az utolsó futam központja immár másodszor Bükfürdõ
volt. Pétervári Zoltán szervezõ szerint, Bük ideális
helyszín, mivel az útvonalba beépített
„csekpontok” innen könnyen elérhetõk. Ezen a
hétvégén dõlt el ki lehet az idei év bajnoka. Attól, hogy egy jármû harminc éves, még nem
lesz automatikusan oldtimer. A versenyben résztvevõ autók 1980 elõtt gyártott,
eredeti autók lehettek, érvényes
forgalmi engedéllyel, mûszaki
vizsgával, biztosítással. A szervezõk egyéni elbírálása alapján,
youngtimerek és sportkocsik is indulhatnak.
Idén 53 autó állt rajthoz. A
mezõny legerõsebb résztvevõje
egy 27 éves Ferrari Testarossa, a
maga 36 lóerejével. Az 1961-es
Vespa 400 volt a leggyengébb
teljesítményû, csak 13 lóerõvel
büszkélkedhet. A legidõsebb autó pedig az
1942-es Willis Jeep volt. A 20 autó márkát felsorakoztató mezõnyben találkozhattunk még Mercédesszel, Porsche-val, Skodavál, Zsigulival. A
versenyben azonban nem az autók teljesítménye számít, hanem a versenyzõ, a navigátor és
az autó összhangja.
A verseny a Gyógyfürdõ bejáratától indult, a
több mint ötszáz kilométeres táv érintette többek
közt Ausztriát, Sopront, Kõszeget és Szombathelyt
is. Az útvonalon több idõmérõ pont és ügyességi pálya lett beiktatva. A cél elõtt még az úgy
nevezett LeMans (Lõmons) rajtot kellett teljesíte-

ni. Ez azt jelenti, hogy a versenyzõk az autóból
kiszállnak, majd egy startórát elindítanak, visszaszaladnak az autóba és egy meghatározott távot, meghatározott idõ alatt kell végrehajtani.
Ezt a feladatot másodpercre pontosan kell teljesíteni. Akár elõbb, akár utóbb ér célba a versenyzõ, büntetõpontot kap.
Az egyik legnagyobb sikert talán a tûzpiros
Ferrari Testarossa aratta. Élvezet vele a száguldás, ezt nekem is szerencsém volt átélni, felejt-

hetetlen élmény. De érdekességként említeném,
hogy a Mister Classicon találkoztunk egy hölgy
csapattal is, ahol navigátor mellett az autó vezetõje is a gyengébbik nem képviselõje.
A 2014-es versenyt Erdélyi Zoltán nyerte az
1968-as Jaguár 420-as autóval. A dobogó második fokára egy 1961-as Mercedes Benz 190-es
került, míg a bronzérmet az 1972-es Zsiguli 2101es vihette haza.
A futam remélhetõleg jövõre ismét ellátogat
Bükre, hisz évrõl évre többen csodálják meg
ezeket a szép autókat.
Sulics Bogi
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Beszélgetés Nagy Jonathan bûvésszel
Az iklanberényi falunap egyik meghívott fellépõje Nagy Jonathan, gimnáziumi iskolatársam
volt. A káprázatos mûsora után lehetõségem adódott vele beszélgetni.
– Honnan jött az ötlet, hogy bûvészkedéssel foglalkozz?
– A bûvészkedés hat éves koromban keltette fel
az érdeklõdésemet, amikor az óvodában ellátogatott a Mikulás. Kihívta a legjobb barátnõmet, és
a füle mögül elõvarázsolt egy pénzérmét, amivel
elkápráztatta… Innen indult minden… Elhatároztam, hogy én is kitanulom a pénzvarázslás fortélyát, hogy trükkjeimmel elvarázsoljam a barátaimat. Karácsonyra varázsdobozt kértem, és elkezdtem a tanulást. Órákon át gyakoroltam nap, mint
nap. Meg is lett az eredménye, sikerült az egész
baráti társaságomat elvarázsolni!
– A családod mit szólt hozzá?
– Mindenkinek tetszett. Örültek, hogy egyedi
dolgot csinálok. Bár egyes trükköknél nagyon
félttettek. Vannak olyan ötleteim, amelyeket mai
napig tiltanak, de egyszer még lehet láthatóak
lesznek!
– Miben különbözik a bûvész és az illuzionista?
– A bûvészetnek több ága van pl. a
mentalizmus, gyermek bûvészet, asztali mágia,
illuzionisták. A bûvészek kisebb kellékekkel, állatokkal bûvészkednek, míg az illuzionista nagy ládákkal, effektekkel és táncosokkal eleveníti meg
a varázslat élményét. .
– Az iskolában a tanárok és diáktársaid
hogyan fogadták ezt a különleges képességedet?
– Természetesen az elején mindenkinek trükköket kellet mutatnom, de a késõbbiekben már

beolvadtam én is. Az osztálytársaim is sokat segítettek, például õk látták elõször a videóim
vagy éppen eljöttek segíteni az elõadásaimra.
A tanáraimnak is nagyon tetszett, hogy egy bûvész jár az iskolájukba. Az igazgató úr mindig
mondogatta, hogy az érettségin körbe fognak
engem venni. Sokat köszönhetek az iskolának
mivel nagyon sokat támogattak. Mai napig viszszajárok, és ha kell, akkor megyek fellépni.

– Milyen nehéz egy-egy trükk megtanulása? Ehhez különleges képesség kell, vagy
bárki megtanulhatja?
– Bûvész bárkibõl lehet, de fontos hogy, az illetõ élvezze azt, amit csinál, de fõleg legyen kitartó! A mai világban az internetrõl nagyon sokat lehet tanulni, illetve érdemes bûvész könyveket vásárolni és ezekbõl tanulni. Mikor ezeket az
alap trükköket elsajátította és még mindig érdekli a bûvészet utána érdemes ellátogatni bûvész boltokba és különféle komolyabb kellékeket vásárolni. Mikor már ezen is túl vagyunk ér-

demes keresni egy magántanárt, aki utat mutat
a bûvészet világában, mivel nagyon sok ága
van ennek a szakmának.
– Láttuk, hogy barátnõd a segéded –
nem félsz, hogy valami kulisszatitkot véletlenül elárul. Gondolom létezik titoktartási
kötelezettség…
– Nem félek, mivel megbízunk egymásban
és hosszútávra tervezünk! Barátnõm színházban
dolgozott, szóval számára is a színpad jelenti az
otthont. Ha valaki belekerül a bûvészet világába és bele lát a trükkökbe, akkor rájön, hogy ezt
nem olyan jó megosztani másokkal. Egy trükk leleplezése tönkreteszi az illúzió-hatást és soha
többet nem tudja már élvezni az adott személy.
A bûvészetnek pont az a lényege, hogy elvonjuk az emberek gondolatait a munkáról és a
szürke hétköznapokból.
– Legközelebb hol láthatunk és milyen
produkcióban?
– Országszerte lehet velünk találkozni, érdemes
figyelni a honlapunkat mivel az esemény naptárunkban folyamatosan írjuk, hogy hol varázsoljuk
el az embereket. Illetve folyamatosan felbukkanunk a médiában is, kisebb nagyobb illúziókkal! A
legnagyobb dobásunk November 22-én lesz
Szombathelyen az MMIK-ban. Egy látványos illúzió
show-t álmodtam, meg amely Magyarországon
egyedül álló lesz. A mûsorban több mint 15 db illúzió fog szerepeli (pl. átszúrások, megjelenések és
lebegések) illetve táncosok és énekesek fogják
színesíteni a mûsort. A mûsor végén pedig lehet,
hogy egy autó is meg fog jelenni…
Engem nagyon kíváncsivá tett Joni, remélem
még beszámolhatok az illúzió showjáról.
SulicsBogi
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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. Sz. Péter
24. Sz. Péter
25. Sz. Péter
26. Sz. Péter
27. Sz. Péter
28. Sz. Péter
29. Sanitas
30. Sz. Péter

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
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet

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)
November 6. Csütörtök Dr. Bence Zsolt • 7.
Péntek Dr. Nagy Gábor • 8. Szombat Dr. Földi
Sándor • 9. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 10. Hétfõ
Dr. Szilasi Imre • 11. Kedd Dr. Szilasi Imre • 12.
Szerda Dr. Bencsik István • 13. Csütörtök Dr. Földi
Sándor 23 óra • 14. Péntek Dr. Müller András • 15.
Szombat Dr. Petro Andor • 16. Vasárnap Dr. Bencsik
István • 17. Hétfõ Dr. Szirmai László • 18. Kedd Dr.
Nagy Mária • 19. Szerda Dr. Szilasi Imre • 20.
Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 21. Péntek Dr. Földi
Sándor • 22. Szombat Dr. Petro Andor • 23.
Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 24. Hétfõ Dr. Szirmai
László • 25. Kedd Dr. Nagy Mária • 26. Szerda Dr.
Bencsik István • 27. Csütörtök Dr. Bence Zsolt • 28.
Péntek Dr. Müller András • 29. Szombat Dr. Bencsik
István • 30. Vasárnap Dr. Nagy Gábor

November 29-én, szombaton
Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: A jubiláló házaspárok köszöntése.
November 30, december 7, 14 és
21-én Bükön, Csepregen és néhány
községben: Adventi gyertyagyújtás.
December 5-én, pénteken a
Csepregi Promenádon: Mikulás a Fõtéren – a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület és a TGK Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata gyermekváró programja.
December 5-én, pénteken 18 ó,
a Büki Mûvelõdési Központban: Mikulás party.

December 6-án, szombaton 9.30
ó. Csepregen, a Szt. Miklós templomban: Búcsúi szentmise Csepreg Város
Fúvószenekara közremûködésével.
December 6-án, szom. 20 ó. A Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban:
Mikulás party – éjszakai fürdõzéssel.
A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu, www.csepregikultura.hu,
www.horvatzsidany.hu, www.koszeg.hu honlapokon.
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

rettszínház szólistáival és az Orfeum
Vándorszínpad mûvészeivel.
November 7-én, pénteken: Lampionos Márton napi zarándoklat
Horvátzsidányból Olmódra.
November 9-én, vasárnap 15 ó.
Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtár színháztermében: A Csepregi Nyugdíjas
Énekkar mûsora.
November 11-én, kedden Kõszegen: Márton napi borbemutató.
November 13-án, csütörtökön
15.30 ó. a Büki Mûvelõdési Központban: Dobronka cirkusz világszám – a

Mesebolt Bábszínház elõadása.
November 15-én, szombaton 18
órakor Csepregen, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtár
színháztermében: Csepreg Város Fúvószenekarának õszi koncertje és
Csepreg Város Mazsorett Csoportjának 20 éves jubileumi mûsora.
November 16-án, vasárnap 15 ó.
Bükön a Mûvelõdési központban: Büki Attila: Csavarvonal c. verseskötetének bemutatója – közremûködik
Kubik Anna színmûvész és dr. Gyurácz
Ferenc kiadó.
November 21-én, pénteken
15.30 ó. Csepregen a Dr. Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában: Nemzetiségi
nap.
November 22-én, szombaton 18
órakor Csepregen, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtár
színháztermében: Erzsébet nap. Várható program: Kéri Ferenc: A beteg
disznó – komédia a Farkas Sándor
Egylet elõadásában; a Kaméleon
Színjátszókör – Kõszegszerdahely és a
büki Sok-Szín-Pad vidám mûsora. Az
új bor bemutatása és kóstolása a
csepregi boros gazdák és borbarát
hölgyek közremûködésével.
November 28-án, pénteken
Csepregen a Dr. Horváth János Általános Iskola és AMI-ban: Egészségvédelmi nap.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

November 5-én, szerdán 18 órakor Csepregen, a Városi Könyvtárban: „Szállj költemény!” Kelemen Zoltán és Varga Richárd mûsora.
November 6-án, csütörtökön 19
ó. a Büki Mûvelõdési Központban:
Operett gála Kalocsai Zsuzsával és
Oszvald Marikával, a Budapesti Ope-
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Transit hetek

a Ford Straussnál

Október végétõl november 30-ig tartja a
Ford Strauss szombathelyi márkakereskedésében haszongépjármûveinek bemutatását
a „Transit Hetek” keretében. Farkas Zsolt haszongépjármû specialista segítségével megismerkedhetünk minden új Ford haszongépjármûvel. Ezek az új Ford Fiesta Van, a Ford
Transit különbözõ karosszériaváltozatai (zárt
áruszállító, szimpla- és duplakabinos alváz és
kisbusz), a Ford Transit és Tourneo Connect és
Custom, valamint a Ford vadonatúj modellje: a Courier személy- és áruszállító.
A vasi cégek számára Farkas Zsolt és a
Strauss Autószalon cégvezetõje, Pataki Brigitta személyesen ajánlja segítségét abban,
hogy a vállalkozások telephelyén mutatják
be haszongépjármûveiket azok fõ jellemzõivel, és helyben kínálnak tesztvezetési lehetõséget. Farkas Zsolt segíti a vásárló döntését
azzal, hogy a profiljának legmegfelelõbb
modellt állítja össze.
A haszongépjármû értékesítésben kimagasló helyen álló szombathelyi Ford márkakereskedés sikerének kulcsát a kiváló termékekben, azok megfelelõ ár-érték arányában és
értékesítési vezetõjének szakmai hozzáértésében látja. Aki még nem vásárolt náluk Fordot,
most itt az ideje, hogy megtegye, hiszen páratlan gondoskodással és odafigyeléssel tiszteli meg Farkas Zsolt régi és új ügyfeleit!
A Strauss készletérõl év végéig átvehetik a
vállalkozások kiválasztott haszongépjármûveiket. Most minden vállalkozás talál számára ideális haszongépjármûvet a Ford palettán! (x)

„A Fulham játékosának

lenni felemelõ érzés“

Király Gábor két hónapja szerzõdött az angol másodosztályban szereplõ Fulham FC labdarúgó csapatához 5 év után az 1860 Münchentõl. A német szurkolók legutóbb transzparenssel mentek ki szurkolni a londoni Craven
Cottage-be, de magyar szót is gyakran hall a
lelátóról a szombathelyi kapus.
– A válogatott edzõtáborban egy elhúzódó megfázással bajlódtál, hogy vagy most?
– Folyamatosan edzem, nem tudom kipihenni
magam, de lassan elmúlik minden tünetem. A
hangszálaimon érzem még, de nem vészes, és
nem is foglalkozom vele.

– Két hónapja már, hogy klubot és országot váltottál...
– Lassan kezdek átállni az angol ritmusra, mások az ételek más az idõjárás, mások itt a szokások.
Belerázódtam, jól érzem magam. Minden rendben van. Pénteken nyertünk hazai pályán a
Charlton Athletic ellen 3:0-ra, nagyon fontos gyõ-

zelem volt, kicsit eljöttünk a hátsó régióból, kellett
ez. Megkönnyebbültünk.
– Nem te véded a Fulham kapuját Felix
Magath távozása óta. Miként éled ezt meg?
– Úgy jöttem át a szigetországba, hogy minden
eshetõséggel számoltam. Számomra nem meglepõ a mostani szituáció. Tisztában vagyok az angol
emberek gondolkodásával, mentalitásával. Amikor döntöttem, rengeteg dolgot mérlegeltem.
– Mire gondolsz itt, milyen az angol mentalitás?
– A személet itt az, hogy mindegy, hogy játszol
vagy nem, a lényeg, hogy a csapat tagja vagy.
Gratuláció annak is jár itt, aki pályára se lép. Nem
a személyek a fontosak- én
ezt a Crystal Palacnál
mármegtanultam. A Fulham
játékosának lenni felemelõ
érzés, védtem már két
meccset,és annak ellenére
választottak a szurkolók az
egyik mérkõzés legjobbjának, hogy kikaptunk 3:0-ra.
Ez itt egy igazi csapatmunka.
34 játékosból áll a keret, 14
forduló ment el és már majdnem mindenki játszott.
Ugyanakkor számomra kicsit furcsa, hogy egy-két
fiatal játékos 12 forduló után már nagyon fáradt
volt. Meg kell tanulni mindenkinek gyorsan regenerálódni, ez egy õrült tempó, óriási terhelés a folyamatos heti két meccs.
H.N.
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