fotók: Szakonyi Zoltán

Biztonságosabb biciklizni
Elkészült a kerékpárút Bük és Bõ között. A
66 millió forintos fejlesztés keretében csaknem
három kilométer hosszú bicikli utat építettek,
így biztonságosabbá válik a fürdõ megközelítése Bõbõl, Górból, Mesterházáról, Tompaládonyból, Chernelházadamonyáról és Répceszentgyörgyrõl.

Barátok, ismerõs arcok

találkoztak ismét Csepregen!

Július 14-17-ig megint zenétõl volt hangos az
Ottó Kemping. A Térkép 2005 Kulturális Alapítvány
szervezésében rendezték meg a IV. Ismerõs Arcok
Tábort. A táborlakók véleménye szerint is, kulturált
és idilli környezetben találkozhattak ismét az Ismerõs Arcok zenekar rajongói egymással és a zenekar tagjaival. A magyarságtudat, az összetartozás
erõsítését és nemzeti értékeink terjesztését célként
felvállaló tábor ismeretsége egyre nagyobb, az
ország minden szegletébõl érkeznek ide vendégek, és a tábor végeztével viszik Csepreg és a
csepregi emberek jó hírét és vendégszeretetét
magukkal. Az eseményeknek helyet adó kemping
tulajdonosa Klug Ottó csütörtökön este jelképesen
átadta a kemping kulcsát a tábor egyik szervezõjének, ezzel hivatalosan is megnyitva a 3 napos
együttlétet. A pénteki napon helyi kötõdésû fellépõkkel kezdõdött a mûsor. Elõször a Farkas Sándor
Egylet tagjai varázsolták el a közönséget boszorkányos mûsorukkal, ezután az Unkown zenekar következett, nagyon fiatal, tehetséges tagokkal, köztük
a csepregi énekessel, majd a mosonmagyaróvári
Katapult együttes csapott bele a húrokba. Este az
Ismeretlen Ismerõsök adtak koncertet, fõként a tábor névadó zenekarának dalaiból készült feldolgozásokkal. Az est igazi nagy durranása a volt Kormorán együttes tagjaiból alakult Örökség zenekar
koncertje volt, akik fergeteges hangulatot teremtettek a rendezvénysátorban.

Szombat reggel a csepregi Fúvószenekar ébresztette a táborozókat, majd elkezdõdött a tábor
új színfoltjaként az IA vetélkedõ. Az együttes minden tagja mellé verbuválódott egy kis csapat, akik
ügyességi játékokkal, totóval és énekléssel mérték
össze erejüket. Szombaton Vas megyei fellépõk is

szerepet kaptak, a Hajnalcsillag néptánc együttes,
Zsoldos „Báró” Zoltán, akusztikus történelmi dalokkal, és a napot záró, remek hangulatot teremtõ
Revans zenekar. Szombaton este az Ismerõs Arcok
zenekar 11 éves történetének egyik legjobban sikerült koncertjét adta. Idén is, mint minden évben,
Csepregen az együttes ismét eljátszott egy máshol
eddig még nem hallott dalt is.
Az idei rendezvény a szokásokhoz híven az elsõ
perctõl kezdve kiváló hangulatban telt, elõrevetítve a jövõ évi, 5. tábor sikerét. Köszönet a szervezõknek ezért a fantasztikus rendezvényért!
Klugné Györke Brigitta
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Vakáció köszöntõ Simaságon
A hagyományoktól eltérve,
most már délelõtt megkezdtük az
önfeledt szórakozást. A reggeli
programban a gyerekek izgatottan
várták a számháborút, ahol kicsik

és nagyok hamar megtanulták a
játékszabályokat. Délután is a sporté és a mozgásé volt a fõszerep. A
minden évben sorra kerülõ progra-

mokon kívül sorverseny, aszfaltrajz,
kutyabemutató, íjászat, lövészet és
a gyerekek legnagyobb örömére
akadályverseny is volt. A versenyt a
falun kívüli erdõben és a patak folyása mellett tette meg a
hét kis lelkes csapat. A legkisebbtõl a legnagyobbig,
apukák és anyukák is nagy
örömmel és lelkesedéssel
vettek részt a feladatokban.
A nap végén, a tábortûz
helyett, ezúttal ízletes sertéspörkölttel vendégeltük meg a
nap folyamán segítõinket és
lelkes résztvevõinket. Ezúton
szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és kívánok mindenkinek mág kellemes VAKÁCIÓT.
Galavics Adrienn

I m p r e s s z u m
Kiadó: Horváth Erzsébet ev.
9735 Csepreg, Taksony köz 17. Nyilvántartási szám: 20494446
e-mail: info@repcevidek.hu • Mobil: 20/911-3596
www.repcevidek.hu

Meglepetés
az apáknak
Nem mindennapi élmény egy
édesapának rendõrautó és tûzoltóautó hangszórójából hallani gyermeke versét. De Apák Napján minden
megtörténhet! A csepregi tûzoltók
szerkocsija, és a büki rendõrautó iga-

zi meglepetés volt, amikor begördült
Tündérföld és Manómûhely családi
óvoda udvarára – a gyerekek és
édesapjuk nagy örömére. Az édesapák köszöntésében a hangsúly a
szülõi felelõsség fontosságára , a sze-

repek egyenlõbb megosztására került. A férfiak ma egyre nagyobb szerepet vállalnak a gyermeknevelésbõl
– megérdemelnek egy napot, akárcsak az édesanyák.
A gyermekeket lenyûgözte a szerkocsi és a rendõrautó gazdag felszerelése, és hogy számukra egy titkos
világba nyerhetnek betekintést, de a
legnagyobb hatást természetesen a
sziréna hangereje váltotta ki. A gyerekek a hangosbeszélõn keresztül
szólították szüleiket, mondták el verseiket édesapjuknak, majd kérdéseikkel ostrom alá vették a tûzoltókat és
a rendõröket. A rendvédelmi dolgozók örültek a lehetõségnek, hiszen
bemutathatták hivatásukat, közelebb hozva szakmájukat a civilekhez.
A bemutató igazi férfias programnak
bizonyult apák napján.

Hirdetés: Szabó Edgár, Edy Marketing Bt.
Mobil: 20/911-3596 • e-mail: edy@edymarketing.hu
Terjesztés: 5000 példányban postaládás terjesztéssel
Nyomdai elõkészítés: Mittl Attila • www.mittl.hu
info@mittl.hu • 06-20-437-8291
Megjelenik havonta 5.000 példányban
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu, Gór,
Gyalóka, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nemesládony,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd, Tompaládony, Tormásliget, Zsira
Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges
nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ lapszámunk szeptember 9-én jelenik meg!
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Pályázat

a Fõ utca felõl az ablakokat is kicserélték és egy
európai uniós szabványnak megfelelõ szép játszóteret is kialakítottak az épület mellett. A munkálatokat Horváth László kivitelezõ és Süle László
vállalkozó 2010 júniusától ugyanezen év novemberéig el is végezte. A falunappal egybekötött hivatalos átadási ünnepségre 2011. június 18-án került sor. A rendezvényre meghívták
Rába László volt országgyûlési képviselõt, aki
nagyban hozzájárult a pályázat sikeréhez, Az
ünnepélyes átadó délután háromkor kezdõdött
Németh László polgármester úr megnyitójával,
aki felkérte Rába Lászlót ünnepi beszédének
megtartására. Ezt követõen Pécsinger Éva és Dr.
Beer Ferenc felszentelték az épületet. A nemzeti
színû szalag átvágásával hivatalosan is birtokba
vehették a község lakói a megszépült épületet.

fotó: Czika

Az UTIRO Leader Egyesület magas tetõépítésre kiírt pályázatán több, mint 12 millió forintot
nyert Chernelházadamonya Önkormányzata. A
helyi Faluház, mely korábban lapos tetõs épület
volt, s többször beázott, így teljesen új tetõt kapott. Ezenkívül felújították az épület homlokzatát,

250 új munkahely

a büki Nestle-ben

Tíz milliárd forint értékû zöldmezõs beruházással bõvítette kapacitását a Nestle; a
büki gyárkomplexum új 10 ezer négyzetméteres csarnokát Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes és a Nestlé európai alelnöke avatta fel június elején. A beruházással, több mint kétszáz új munkahely jött létre, az új gyártócsarnokban négy újabb
gyártósor kezdte meg a termelést. A gyár a
Nestle Purina Petcare regionális központjaként állateledelt gyárt a közép- és keleteurópai országok számára. A 250 új munkahelyet
teremtõ, 10 ezer négyzetméteres üzem megépülése elõtt a Nestlé büki leányvállalata 360 alkal-

mazottal is több mint 100 ezer tonna állateledelt
állított elõ, amelynek 80 százalékát a közép-európai és balkáni országokba exportálták.
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A cél: a térség
foglalkoztatásának bõvítése
A Kõszegi és a Felsõ-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktumról kérdeztük
Básthy Béla elnököt. Konkrétan milyen elõnyöket hoz a Paktum a térségben lévõ vállalkozások számára?
– A paktumok célja a foglalkoztatás, a helyi értékteremtés bõvülése. A foglalkoztatási paktum
térségi együttmûködés, melynek alapvetõ felismerése és állítása, hogy a fenti cél elérésében
mindenkinek, fogyasztónak, önkormányzatnak,
munkaadónak, munkavállalóknak, de még a iskoláknak és a civil szervezeteknek is szerepe van.
A paktum feladata egyrészt, hogy tudatosítsa ezeket a lehetõségeket és viselkedési modelleket közvetítsen: hogyan vezessek települést vagy céget,
iskolát, hogyan valósítsak meg projekteket úgy,
hogy közben segítsem a térség foglalkoztatásának bõvülését. De ez nem csak a tudatosságról
szól, hanem a mindennapi mûködést segítõ információk áramlásáról is.
– Milyen kézzel fogható eredménye van a
projektnek?
– A projekt összefoglalta és rendszerezte a
térségi szereplõknél a térségrõl felhalmozott tudást. Elkészült a Kõszegi és a Felsõ-Répcementi
Kistérség munkaerõ-piaci helyzetelemzése, illetve az itt élõktõl kapott információk alapján a
foglalkoztatás bõvítésének stratégiája. Ezeket a
dokumentumokat bárki elolvashatja a paktum
honlapján (www.kfr.hu), és hasznosíthatja saját
mûködésében.

– A projekt megvalósítása, lebonyolítása
közben milyen helyi vállalkozók lettek helyzetbe hozva?
– Fórumok, mûhelyfoglalkozások keretében az
érintettek bevonásával külön foglalkoztunk egy-egy
ágazat (turizmus, mezõgazdaság, ipar) problémáival. Többször lehettünk tanúi olyan kapcsolatfelvételeknek, amelyek együttmûködéssé értek vagy érhetnek. Ezekben iskolák, vállalkozások, önkormányzatok
egyaránt érintettek voltak.
– Milyen vállakozásoknak hozott eredményt a paktum?
– A munkaügyi központ vezet nyilvántartást arról,
hány munkahely létrejötte, vagy megtartása, hány
közvetítés köthetõ paktumos rendezvényekhez. Tudomásom szerint ez a szám meghaladja húszat.
Olyan vállalkozások voltak érintettek, mint a
csepregi Soproni és Társai Kft., vagy a kõszegi Szárnyas Kft. A kõszegi Írottkõ Natúrparkért Egyesület pl.
azelõtt nem alkalmazott pályakezdõ munkanélkülit,
mára ez gyakorlattá vált náluk.
– Várható-e a paktum „folytatása“ a pályázat lezárta után?
– A követõ idõszakban szeretnénk, ha a megfogalmazott ajánlások mentén tovább mélyülne
az együttmûködés, és elindulhatnának a követõ
projektek. A folytatás mellett Kõszeg, Csepreg és
Bük is elkötelezte magát, ennek szervezeti kereteinek és pénzügyi feltételeinek megteremtése jelenleg is zajlik. Bízom benne, hogy számos sikeres
térségi projekt indul majd útjára ebbõl az együttmûködésbõl.

Környezettudatos KIKI
A Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános
Iskolája a kistérség egyik legmodernebb iskolája. A 21 tantermes oktatási intézmény fontos
célkitûzése a környezettudatos nevelés. A felújított létesítmény egyik vívmánya az aula, mely
üvegtetõvel fedett, kissé futurisztikus fényjátékok elõcsalogatására is alkalmas, nagy belsõ
teret foglal magába. Ez a közösségi tér jó
lehetoséget biztosít környezetvédelmi verse-

nyek, nagyobb volumenû rendezvények megtartására. A folyosókon vitrinek találhatók, melyek egyikében állandó kiállítás látható a környezettudatos nevelés jegyében, melyet folyamatosan frissítünk, aktualizálunk. Az iskolában
minden év szeptemberében ÖKO munkatervet
készítünk, az iskola közvetlen környezetének
rendben tartását az osztályok bevonásával végezzük. A többi közt madáretetõk készítése,
szelektív hulladékgyûjtés papír és elemgyûjtés,
hagyományos faültetés és az osztályfõnökök
által tartott zöld órák mind a környezettudatosság jegyében történnek iskolánkban.
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Jubiláló önkéntes
tûzoltók Górban
Liszt Ferenc halálának
125. évfordulója
A sopronhorpácsi Széchenyi-kastély falán
emléktábla jelzi, hogy a mûvész 2 évet itt töltött
és alkotott. A Liszt Ferenc Társaság nevében
Pozsgai Zoltán zongoramûvész méltatta a zeneszerzõt halálának évfordulóján, majd a Szentirmai Elemér vegyeskar elõadása kíséretében
megkoszorúzták a márványtáblát. A templomban zárult a megemlékezés, ahol a kórus éneke elõtt Pozsgai Zoltán Péter színész szavalt,
majd zárásul édesapja magas szintû zongorajátékának lehettünk fültanúi. A mûvészúrtól kapott
Liszt portré a templom falán kapott helyet.

A Góri Önkéntes Tûzoltó Egyesület megalakulásának 120. évfordulóját ünnepli ebben az évben.
Ebbõl az alkalomból július 30-án emléktábla avatásra, ökumenikus szentmisével egybekötött ünnepi megemlékezésre és egész napos programokra,
bemutatókra várták az érdeklõdõket.

György plébános és Baranyai Csaba evangélikus
lelkész magyar és német nyelven ökumenikus
szentmisét celebráltak.
A szentmise után Bokor Miklós élvezetes elõadásában ismerkedhettünk meg a tûzoltó egylet
megalakulásának, fejlõdésének történetével. Ebbõl megtudhattuk, hogy a tûzoltó egylet
alapszabályát 1891. március 8-án a kastély
ura, Nagyságos Guary Miklós és a kántortanító Schütz Antal elõtt fektették le. A történeti áttekintést követõen Gángliné Schreiner

Határon innen és túl…

11 órakor a tûzoltószertár elõtt felsorakoztak a
góri, és a meghívott bõi, chernelházadamonyai, illetve csepregi önkéntes tûzoltó egyesületek csapatai, képviselõi. Szent Flórián tiszteletére és az elhunyt tûzoltók emlékére a helyi tûzoltószertár falán
elhelyezett emléktábla felavatásával, megszentelésével kezdõdött a rendezvény. Ezt követõen a faluház melletti focipályán felállított oltárnál Fehring

Tünde polgármester-asszony mondott ünnepi köszöntõt. A bemutatók elõtt a jelenlévõket bográcsokban fõzött finom pörkölttel
látták vendégül.
Ebéd után bemelegítésként váltófutás
keretében a bõi önkéntesek mutatták be
gyorsaságukat, ügyességüket a focipályán
felállított akadálypályán. A chernelházadamonyai önkéntesek száraz szerelést hajtottak végre, majd a bõi csapat bizonyította
jártasságát motoros fecskendõvel történõ
tûzoltásban. A humoros mentésben sem volt
hiány és az ünnepség fõ „attrakciója” a tûzoltók,
mentõsök és rendõrök közös szituációs gyakorlata
volt, melynek során egy közlekedési balesetet
szenvedett gépkocsiba beszorult sérült mentését
mutatták be. Ezúton is köszönjük a rendezvények
szervezésében, lebonyolításában résztvevõ szervezetek, illetve támogatók segítségét, áldozatkész munkáját.
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A Jobbik Ifjúsági tagozatainak valamint
több száz civil ember összefogása és nemzeti
tudatukból fakadó segítségnyújtása nyomán
az I. Wass Albert Könyvgyûjtõ Akció néven, karitatív céllal meghirdetett egy hónapon át tartó
kezdeményezés a napokban ért el végállomásához. Az országos összefogás eredményeként
42 ezer könyvet (tankönyvek, kifestõk, regények, történelmi témájú alkotások) jutattak el a
Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének
Lábnyikra, ahonnan az illetékesek tovább adják azon csángó települések számára a könyveket, ahol még ha nyomokban is, de õrzik a
magyar nyelv értékeit, megkönnyítve ezzel a
Szövetség munkáját. A határon túlra kamionnal
szállított könyveket 40 fiatal kísérte el, akik között Vas megyébõl a körmendi delegáció mellett a csepregi Ifjúsági tagozatból is képviseltette magát 2 fõ, Varga Dániel és Lõrincz Lejla.
Látva, hogy mekkora öröm- és segítségként érte a határon túli magyar testvéreinket az adomány, további hasonló akciók megszervezését
tervezik az illetékesek.
Lõrincz Lejla
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Nemesládony ünnepe
Perzselõ hõség fogadta a 14. Nemesládonyi Falunap
vendégeit július 9-én, a település búcsújának elõnapján.
De ez nem tántorította el az érdeklõdõket, hogy részt vegyenek a rendezvényen. Bokor Endréné polgármesterasszony köszöntötte a falu lakóit, hazatérõ vendégeiket,
a környezõ települések polgármestereit, képviselõit, la-

kóit. Hangsúlyozta, hogy szükség van ezekre az ünnepekre, a megállásra, pihenésre, a közösség formálására, hogy a hétköznapok is zökkenõmentesek legyenek. A
délután során nemcsak az idõjárás biztosította a forróságot, hanem a fellépõ mûvészek is perzselõ hangulatról
gondoskodtak. A Pacsirták együttes lányai dalaikkal, sziporkázó jókedvükkel megalapozták a vidám hangulatot.
Aztán a televízióból ismert Mercy együttes fokozta a nótás kedvét a résztvevõknek. Kaczor Feri mûsorára pedig
a környezõ településekrõl is sokan kíváncsiak voltak. A
fellépõk sorát a Sajtoskáli Asszonyok zárták, akik a 60-as,
70-es évek slágereivel, valamint operett mûsorukkal egyaránt dalra, tapsra fakasztották, sõt táncra is perdítették
a lelkes közönséget. A vendéglátásról a képviselõ-testület tagjai gondoskodtak, finom pörkölttel kínálták a vendégeket. A tombolahúzás is sokaknak hozott szerencsét.
Az esti búcsú-falunapi bálban pedig hajnalig mulatott a
falu apraja és nagyja.
bse

Kistérségi napot
tartottak Tömördön
Ez alkalomból beszélgettünk Pupp Ákossal, a Kistérségi
társulás munkaszervezet vezetõjével.
– Mik a legfõbb jellemzõi a Csepregi kistérségnek?
– Lehet azt mondani, hogy két pólusú a Csepregi kistérség, egyrészt
a két város, Bük és Csepreg miatt, másrészt a városok és falvak tekintetében. A lakosság szám viszonylag kicsi 10600 fõ. Míg Csepregnek nagyobb a múltja, addig Bük a turizmus tekintetében tölt be nagy szerepet. Nemcsak a mi kistérségünkre jellemzõ, de országosan is a legnagyobb probléma a foglalkoztatottság kérdése; a Kõszegi kistérséggel
közösen ezeken a mutatókon szeretne javítani a nemrég létrehozott
Foglalkoztatási Paktum. A minõségi turizmus feltételei itt adottak, a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrum, valamint a hozzá kapcsolódó szolgáltatások pedig a kistérség legnagyobb erejét jelentik.
– Milyen beruházások, fejlesztések történtek?
– A Csepregi Kistérségi Társulás fennállása alatti legnagyobb
beruházás most nyáron valósult meg, a Bük és Bõ közötti több, mint
81 millió forint értékû uniós segítséggel kerékpárút épült. Ami nem a
társuláshoz köthetõ, de a térséget érintõ nagy fejlesztés volt, az a
Nestlé kapacitásbõvítése, amely 250 új munkahelyet teremtett a
büki gyárban, de a bükfürdõi fejlesztéseket is meg kell említeni,
ahol a többi közt új szaunavilág és Medical wellness várja a kikapcsolódni vágyókat.
– Mit hoz a jövõ a Kistérségi Társulás életében?
– Komoly változások várhatóak, a kormány tervei szerint kialakítják a járási rendszert. Hogy ebben az új közigazgatási struktúrában
milyen feladatai lesznek az önkormányzatoknak és a társulásoknak,
egyelõre nem lehet tudni. Most óvatosan fogalmazok, amikor azt
mondom, a Csepregi társulás a közeljövõben nem fog nagy beruházásokban részt venni, amíg a Parlament nem fogadja el az új
jogszabályt és tisztázódik az õszi ülésszakban a feladatkör. Mert az
önkormányzatok feladata biztosan változni fog, és az mindenképpen érinti a társulást is, hisz a társulás tagjai az adott térségben lévõ önkormányzatok.

CSEREPESLEMEZZEL

A cserepes lemez az egy- és
többlakásos családi házak, gazdasági és közhasznú épületek,
templomok és más mûemlék jellegû épületek tetõinek modern,
tartós és esztétikus
befedését szolgálja. A többfajta felületen való felhasználhatósága,
valamint a széles
színskála lehetõvé
teszi, hogy a tetõt a
homlokzattal és a
környezettel összhangba hozzuk. Régi elöregedett
palatetõs épületek esetén is egyre népszerûbb a cserepeslemez
fedés. A palát nem szükséges lebontani, a cserepeslemez a kis
önsúlya miatt egy új lécezéssel a
palára szerelhetõ.

A két oldalon horganyozott
és több rétegû festékkel bevont
cserepes lemezek garantálják a
hosszú élettartamot, és az átrozsdásodás elleni védelmet.

A lemezek 25 um fényes
poliészter, vagy 35 um matt
poliészter, illetve 50 um pural
festékbevonattal készülhetnek,
ami a horganyréteg, passziváló
réteg, és primer réteg felett helyezkedik el.

2011. augusztus I. évfolyam 6. szám • www.repcevidek.hu

TETÕFEDÉS

7

Rövid hírek
Iklanberény
Pár éve hagyomány, hogy a falu lakói
(félreverve a harangot) közösen mennek kirándulni. Az idei évben július 30-án az Õrség
szépségeit fedezték fel. Az út elsõ állomásaként Jákon a román stílusú templomot tekintették meg. A következõ megálló Körmenden volt. Itt a kastélyt és a kiállításait nézték
meg. Ebédre Õriszentpéteren került sor, ahol
a menü tájjellegû volt. A kiadós ebéd után
Pityerszer, majd az Árpádkori templom volt a
cél. Hazafelé a Vadása-tó mellett idõzött a
csoport.
Kellemesen elfáradva és élményekkel feltöltõdve érkezett haza a társaság.
Sulics Boglárka

Faluszépítõs délután
A répcevisi Pákác Menti Hagyományõrzõ
és Faluszépítõ Egyesület a korábbi évek sikeres fesztiváljai után, az idei évben 2011. július másodikán rendezte meg gyereknappal
egybekötött szabadidõs délutánját, melyet
idén a Tûzoltó Egyesület területi csapatversenyével kötöttek egybe. A helyszín a régi
répcevisi vasútállomás épületének környéke
és a futballpálya volt.

ba lõttek íjjal, malmoztak az aszfaltra felfestett társasjátékon, marokkóztak nád rudakkal. Aki több
feladatot teljesített zsákbamacskát kapott. A tûzoltóverseny után a focipályán 11-es rúgóverseny
kezdõdött, majd a fiatalok kedvence, a „méta”
játék következett. A gyerekek mellett a felnõttek is
találhattak maguknak szórakozási lehetõséget.
Nem csak a zsirai Fogyatékosok Otthona lakói által készített kézmûves termékekbõl vásárolhattak,
de támogatták egyesületünket a tagok által készített vászontáskák, szörpök , lekvárok, hûtõmágnesek megvásárlásával is.
A faluszépítõs délután tábortûzzel zárult, ahol
mindenki a saját maga „batyujából” hozott sza-

A gyereknapi programnak, kedvezett az idõjárás, így mindenki megtalálhatta a neki tetszõ játékot, vetélkedõt. A kicsik élvezték az ugráló várat,
az agyagozást, melynek eszközeit Zsirai Fogyatékosok Otthona biztosított, emellett pecázhattak,
gólyalábon sétáltak, távcsöves gyakorlatot végeztek, a kerékpárúton aszfaltrajzot készítettek,
arcfestéssel csinosíthatták magukat. A nagyobbak megmutathatták erejüket a „Lökd a kecskét”
nevû szerkezeten, veterán motorokra ülhettek, cél-

lonnát sütötte, majd éjszakába nyúló beszélgetéssel zárult a nap. Köszönettel tartozunk az Önkormányzatnak, az anyagi támogatásért, a képviselõ testület tagjainak, akik a helyszín rendezésében is kivették a részüket, valamint minden támogatónknak, aki hozzájárult a programunk
megvalósításához. Reméljük, hogy a jövõben is
sok érdeklõdõ látogat el rendezvényeinkre.
Lukácsné Major Eszter
elnök

Július 23-án került sor a hagyományos falunapi rendezvényre. Az idei évben meghívást
kaptak Iklanberény szülöttei, az elszármazottak, illetve mindenki, akinek valamilyen kötödése van a településhez. 15 órai kezdettel
Ferling György celebrálta a szentmisét. A pol-

Tûzoltó Répce Kupa Répcevisen
Ez évben a már harminchárom éve, 1979-ben
Csepreg város Tûzoltó Egyesületének kezdeményezésére elindított Répce Kupa Tûzoltóverseny
megrendezésére Répcevisen, július 2-án került sor.
A verseny résztvevõi Csepreg, Bõ, Horvátzsidány,
Peresznye, Répcevis, Szakony, Und és Zsira Önkéntes Tûzoltó Egyesületei voltak. A versenyt megtisztelte jelenlétével a Gyõr – Moson - Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Soproni Tûzoltóság képviselõje, több község polgármestere,
és a helyi önkormányzat meghívására a szlovákiai
Szilas község községi és tûzoltó vezetése. A résztvevõk és vendégek köszöntésére a százéves évfordulóra állított Szent Flórián-szobornál, a tûzoltó emlékhelyen került sor.
Ezt követõen a sportpályára vonultak a csapatok, és kezdõdött meg a verseny, amely szépen,
sportszerûen és eredményesen zajlott le. A versenyt az alábbi csapatok nyerték: • felnõtt férficsapat: 1. Horvátzsidány 2. Csepreg 3. Répcevis • nõi

csapat: 1. Csepreg • fiúcsapat: 1. Horvátzsidány.
Az ünnepélyes eredményhirdetést követõen a csapatok vendéglátása a helyi önkormányzat és a

térség vadásztársaságainak támogatásával történt. A résztvevõk ezt követõen baráti beszélgetésen elemezték a nap eseményit. A verseny, mint
már annyiszor, tovább erõsítette a már közel 150
éves tûzoltó összetartást, hagyományt, és emlékeztetett bennünket a régi területi összetartozásra is.
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gármester megnyitója után a meghívott vendégek képviselõjének köszöntõje hangzott el.
Ezt követte a kulturális program: a sajtoskáli
Asszonykórus, a csepregi Ifjúsági Fúvós Zenekar, ezt követõen Tanai Erzsébet népdalénekes és férje népi muzsikával szórakoztatta a
közönséget. Vacsora után Berényi Gábor játszott talpalávalót.
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Az anyatej

az élet csodája

1990. óta, minden évben augusztus 01-én tartják világszerte az „anyatej világnapi megemlékezéseket”. Az országos rendezvényekhez kapcsolódva Csepreg Város Védõnõi Szolgálata is minden évben megszervezi az
ünnepséget, és a gyermeküket szoptató édesanyák köszöntését. Idén a
fõtéri felújítási munkálatok miatt, szeptember 2. hetében tervezzük megtartani a rendezvényt.
Miért is szoptassuk babánkat amíg csak lehet? A szoptatás örömteli lelki kapcsolatot, szoros kötõdést alakít ki a baba és a mama között. A szoptatás a baba megnyugtatásának legkézenfekvõbb módja. A szoptatás
elõnyös a baba és a mama fizikális, és mentális egészsége szempontjából
is. Az anyáknál csökken az emlõrák, a szívbetegség, az agyvérzés és a cukorbetegség kialakulásának kockázata, ezen kívül stresszoldó hatású is.
A baba ideális összetételû, könnyen emészthetõ, megfelelõ hõmérsékletû táplálékhoz jut, miközben erõsödik az immunrendszere és hosszú távú
védettség alakul ki sok betegséggel szemben. Segíti
az agy fejlõdését, csökkenti a késõbbi viselkedési problémák kialakulását. A kizárólagos
szoptatás a baba 6 hónapos koráig rendkívül fontos, majd a folyamatos szoptatás
egyéb táplálék kiegészítés mellett a gyermek 2 éves koráig tartson. Az anyatej világnapi ünnepséggel tiszteletünket és köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak az
édesanyáknak,
akik a természet
erejével képessé válnak arra,
hogy gyermeküket, a számukra minõségileg és
mennyiségileg is a
legmegfelelõbb
étellel táplálják.

Iskolakezdésre elõkészítõ tábor
1. 2. 3. és 4. osztályt végzett tanulóknak
Tisztelt Szülõk! Iskolakezdésre felkészítõ tábort szervez a
Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános Iskola augusztus
22-étõl augusztus 26-áig minden nap 8 órától 12 óráig.
Részvételi díj: 5000 Ft.
A ráhangoló, játékos (olvasás, szövegértés-szövegalkotás, matematika-logika, helyesírás, írás) foglalkozásokat Borsfainé Tamás Eszter és Venczli
Miklósné tartják 1., 2., 3. és 4. osztályt végzett tanulóknak. Jelentkezés, érdeklõdni: 94/565-028 vagy 0630/6532046. Dr. Barityné Házi Ottilia igazgató.

Hogyan gondozzuk a leandert?
Hazánkban is egyre nagyobb
népszerûségnek örvendenek a mediterrán növények, melyek közül
most a leandert mutatjuk be. Számtalan variációjuk létezik: szimpla- és
duplavirágú, a fehér színûtõl a sárgán át a sötét bordóig. Gondozásukban viszont nincs eltérés.
Ilyenkor nyáron, kertünk, teraszunk dísze. A növényünket napos,
meleg helyre tegyük, a tûzõ napot kifejezetten kedveli. Mivel dézsás és
vízigényes növény, ezért öntözését
naponta javasoljuk. A pangó vizet
azonban nem szereti. A virágzás ide-

je alatt heti rendszerességgel tápoldatozzuk mediterrán növényekre kifejlesztett tápoldattal.
Amikor a hõmérséklet 10-15 °C-ra
süllyed, elérkezik a teleltetés ideje.
Fagymentes, lehetõleg világos helyet válasszunk, így tavasszal hamarabb indul meg növényünk fejlõdése. Az esetlegesen megjelenõ kártevõk (levéltetû, takácsatka) ellen tavaszi lemosó permetezéssel védekezhetünk.
Metszeni õsszel vagy kora tavaszszal érdemes a szebb, dúsabb bokor
kialakítása érdekében.
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Rövid hírek
Iklanberény
A település polgármestere is részt vett a VIII.
Vas Megyei Polgármesterek Fõzõversenyén
Hosszúperesztegen július 09-én, ahol a térség
több csapata mérte
össze fõzõtudományát. Finomabbnál finomabb
ételek kerültek a zsûri és természetesen a vendégek elé. A fõzés
mellett horgászversenyt is rendezték, valamint
kulturális mûsor várta a kilátogatókat.

Játszóház Sajtiban
Az idén 11. alkalommal szervezték meg
Sajtoskálon a Játszóház Sajtiban elnevezésû
egyhetes programsorozatot a faluban élõ és
ide bármi módon kötõdõ gyerekek részére
azzal a céllal, hogy a nyári szünetben is biztosítsák a szabadidõ hasznos eltöltését.

ZSIRAI NAPOK

Hõség, jókedv, programok
Ebben az évben már a 12. alkalommal jöttek
össze Zsira lakói, hogy közösen, jó hangulatban
töltsenek együtt egy hétvégét.
A programok pénteken délután kezdõdtek,
átadták a Zsirát Répcevissel összekötõ kerékpárutat, a répcevisi kerékpáros hídnál. Ezután a
vendégek visszakerekeztek a zsirai iskola udvarára, ahol a polgármesteri köszöntõ után rövid
mûsorokkal mutatkoztak be a falu csoportjai,
végül a pénteki programot a kölyökfoci és a
szombat hajnalig tartó éjszakai foci zárta.
A szombat délelõtt szintén sportos hangulatban indult. A homokbányában, a lövész szakosztály szervezésében légpuska és kispuska lövészeten mérhették össze tudásukat a vállalkozó
kedvûek. Majd strandröplabda verseny, aikidó
bemutató és sportversenyek kezdõdtek. Mellette kézmûves foglalkozás várta a kicsiket.
Az önkormányzat este vacsorával vendégelte meg a megjelenteket, hangulatos harmonikaszó mellett. A Jaffa slágercsoport mûsora után
az estét a West együttes bálja zárta, mely egészen vasárnap hajnalig tartott.

Vasárnap délelõtt ünnepi szentmisén vehettek részt a hívõk a Szent Lõrinc templomban.
Délután a GSD Junior Kupán szurkolhattunk a

csapatoknak, melynek végül Zsira lett a gyõztese, majd az Undi kutyaiskola bemutatóját nézhették meg az érdeklõdõk.
Köszönet mindenkinek a részvételért és a segítségért!
Nagyné Polgár Katalin

Zene és tánc a Sági Ünnepi Napokon

Csepreg
Fejlesztések a Könyvtárban
Lezárult a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportközpont Könyvtárban az Uniós támogatású TIOP pályázat, amellyel bõvült a könyvtári munkaállomások és a használói gépek száma. Megvalósult a Vas megyei közkönyvtári tudásvagyonhoz való nyílt, 0-24 órás hozzáférés,
egységes szolgáltatói felülten, valamint biztosított a távoli felhasználók számára az elõjegyzési, hosszabbítási, gyarapítási javaslattételi lehetõség és a hagyományos kölcsönzési rendszert
kiváltja a korszerû vonalkódolvasó.
Z.E.

nak a Citrom zenekar szolgáltatta a zenét. Vasárnap, ünnepi szentmisén Szabó József kanonok úr
gyémántmiséjét tartotta meg. Délután búcsúi vásár, majd az Ataru Taiko ütõegyüttes lendületes

Sándor Egyesület vidám cigányzenével szórakoztatta és táncra perdítette a közönséget. A jelenlévõket egy tál ételre látta vendégül az önkormányzat. A szomszédos községbõl, Újkérrõl, elõször az ifjak Citrock, majd az idõsebb korosztály-

elõadásmódjáról és dinamizmusáról híres
dobszínházat tárt a közönség elé. Este a helyi
SIMAsztárSÁG, fiatalok és asszonyok, adták elõ
fergeteges mûsorukat, majd a Lamour Duó szolgáltatta a búcsúi bál zenéjét.

2011. augusztus I. évfolyam 6. szám • www.repcevidek.hu

Az ausztriai Familyparkba szervezett kirándulás felejthetetlen élményt nyújtott gyerekek
és felnõttek számára egyaránt.. Sárváron jutalomkiránduláson vettek részt fõként a kisiskolások. A kicsiket és nagyokat egyaránt magával ragadó múzeumi foglalkozás után a
Nagypostán folyó munkálatokkal is megismerkedtek a kirándulók, majd az Arborétumban és a Fagyikeretben tettek látogatást. A
többi napon kézmûveskedtek, sportoltak a
Logo Mobillal, szórakoztak a bohóccal és játszottak. Köszönet a támogatóknak a finom
péksüteményekért, gyümölcsökért, jégkrémért és sok-sok ajándékért!
bse

Szép számú közönség elõtt rendezték meg elsõ alkalommal a Sági Ünnepi Napokat. A polgármester köszöntõje után a LUNA Hastánc Trió, majd
a helyi gyermekek mûsort adtak elõ. A Farkas
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Híres Mesterházyak

Falunap

és megemlékezés

Mesterházán

Az 1848/49-es forradalom- és szabadságharcban három Mesterházy is részt
vett. Közülük a legmagasabb rangot Mesterházy István érte el, aki 1811. április 23án született, így a lovas honvéd ezredes
születésének 200. évfordulóját ünnepelhette idén a méltán büszke kis település,
Mesterháza.
A Felsõ- Répce menti Kistérségi Társulás kulturális alapjából Mesterháza Község Önkormányzata 100.000 Ft-ot kapott;
ezt az összeget is felhasználták a helyi temetõben lévõ emlékmû felújítására. Ezen
kívül megjelentettek egy néhány oldalas
prospektust, mely röviden összefoglalja a
település múltját, a legnagyobb
Mesterházy életét, leírást ad a család és a
falu címereirõl, s feltárja a Mesterházy
család családfáját 1650-tõl 1936- ig.
Az ünnepi megemlékezést 2011. június 25-én 13.oo órai kezdettel tartották a Falunap keretében. A megemlékezésen két magas rangú katonai vezetõ is részt vett. A mesterházi születésû Dr.
Varga László mérnök ezredes, címzetes
egyetemi docens, a Magyar Köztársaság moszkvai véderõ attaséja, a 12.
Arrabona Légvédelmi Rakétaezred volt
parancsnoka, valamint Kovács Ferenc
mérnök ezredes, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezred, egyben Gyõr Honvéd Helyõrség parancsnoka.
Vincze Veronika

Megújult a Büki Gyógyfürdõ
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv, majd az Új
Széchenyi Terv kiemelt projektjeként a Büki Gyógyfürdõ
Zrt. 2008 és 2011 között három ütembõl álló fejlesztési
programot valósított meg. Az elsõ szakaszban új, 500
fõs pihenõteret létesítettek, a másodikban pedig a fedett fürdõt korszerûsítették. A harmadik ütem és a fejlesztéssorozat lezárásaként 2011. július 29-én átadásra
került a fürdõ új, többfunkciós épületcsoportja. Ebben
egy 150 fõ befogadóképességû szaunavilág, új beltéri étterem, gyermekfoglalkoztató és medical wellness
centrum kapott helyet. Emellett az élményfürdõ új pihenõterekkel, pancsoló medencével,
valamint beltéri élménycsúszdákkal
bõvült. Az egyes szolgáltatási egységek közvetlen megközelíthetõsége érdekében új bejárat létesült.
Az átadáson Kovács Ferenc, a Vas
megyei Önkormányzat elnöke és Horváth Gergely a Magyar Turizmus Zrt.
vezérigazgatója értékelte azt az utat,
melyet a Büki Gyógyfürdõ az elmúlt
években megtett. Az új létesítmények
jelképes kulcsát Peresztegi Imre, a fejlesztést jó minõségben megvalósító ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója adta át dr. Németh István elnök-vezérigazgatónak. A beruházás 2,2 milliárd forintba került, melybõl
525 millió volt az uniós támogatás. A jelentõs önrészhez
a két tulajdonos önkormányzat azzal járult hozzá, hogy
kezdettõl nem vonja ki a nyereséget, folyamatosan az
rt-nél hagyja a fürdõ fejlesztésére. A Büki Gyógyfürdõ
Rt. 1,2 milliárdos kötvénykibocsátással biztosította a
szükséges pénzforrást. Az új épületben látványkonyhás
beltéri étterem (Bistro Verde) is kialakításra került. Ebben
egyszerre akár 200 fõ is hódolhat a kulináris élvezeteknek, és próbálhat ki ízletes, egészséges ételeket. Új kínálati elemként medical wellness centrum is létesült,

melyben szakorvosok felügyelete mellett végzett
wellness-fitness kezelések szolgálják az egészség megõrzését. A relax és egzotikus masszázsokon túl többek
között állapotfelmérés, thermo spa kezelések és
sókabin járulnak hozzá a vendégek tökéletes kikapcsolódásához.
Az új fejlesztések átadásával a fürdõ még inkább
vendégbaráttá válik. Az új bejárat segítségével a vendégek egyszerûen kiválaszthatják, melyik fürdõrészt
szeretnék igénybe venni. Az egyes szolgáltatási egységek: a gyógy- és strandfürdõ, az élményfürdõ és a

szaunavilág önállóan is megközelíthetõek. Ez lehetõvé
teszi azt is, hogy csak szaunázzanak, vagy csak strandoljanak, esetleg csak élményfürdõzzenek. A különbözõ jegyek kombinálásával pedig kedvezményesen juthatnak szélesebb körû szolgáltatásokhoz. Az egyes részek saját nyitvatartási idõvel mûködnek. A gyógy- és
strandfürdõ 8.30 – 19.30 óráig, az élményfürdõ és a
szaunavilág vasárnaptól csütörtökig 10-21 óráig, pénteken és szombaton 10-22 óráig tart nyitva.
Az új fejlesztésekkel a Büki Gyógyfürdõ továbbra is
a hazai fürdõk élbolyában fog tartózkodni, és állni tudja a versenyt a közeli ausztriai, szlovéniai és szlovákiai
gyógyfürdõkkel is.
Sági Ferenc
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Sajtfesztivál Sajtoskálon
Kézzel aratták a búzát
Kézi kaszával aratták a búzát júliusban Bükfürdõn. A fehér ruhába öltözött kék kötényes
aratókra és az egyik legnehezebb mezõgazdasági kézi munkára sokan voltak kíváncsiak a büki fürdõ közvetlen szomszédságában.

Sajtoskálon augusztus elsõ vasárnapján 17.
alkalommal szerveztek falunapot, és ennek keretében 7. alkalommal nyitotta meg kapuit az
országszerte egyre nagyobb hírnévnek örvendõ
Sajtfesztivál. Az idei évben a falunak ez a rendezvénye a Leader
pályázat keretében közel 2 és fél
millió támogatást kapott.
Az ünneplõket Haller Imre polgármester úr köszöntötte, majd V.
Németh Zsolt vidékfejlesztési ál-

Országos rekord Simaságon
A megengedett sebesség több mint háromszorosával robogott át egy autó Simaság
belterületén. A rendõrök még július elején
fényképezték le a 161 km/h sebességgel száguldozó autóst, aki 300.000 forint büntetésre
számíthat.

lamtitkár úr nyitotta meg ünnepi beszédével ezt
a falu számára nagy eseményt. Államtitkár úr
hangsúlyozta, hogy mekkora nagy szükség van
a helyi termelõkre, a magyar termékekre. Ezt a
megállapítást a sajtlovag is megerõsítette, aki
fõként a magyar tej, és tejtermékek szerepét

emelte ki az étkezésekben. Ezen a napon lehetõsége volt az ide ellátogatóknak, ha tejben
nem is, de sajtban fürödni, hiszen az ország minden részébõl érkezett 17 sajtkészítõ hozta el kiváló termékeit, hogy azt
kóstolhassa, vásárolhassa a Sajtoskálba ellátogató nagyon nagy
számú közönség. A hagyományokhoz híven
idén is „sajtbíráló bizottság” választotta ki a
Sajtfesztivál közönségének díjazottjait.
A fogyasztó közönség szerint: 1. helyezett:
Lukács Magdolna egyéni vállalkozó Keszthelyrõl,
2. helyezett: Ráczné Gyalog Stefánia Jákról, 3. helyezett: Egri Margaréta Kecsketej Feldolgozó Üzem
Egerbõl.
A képviselõ-testület különdíját a kõszegi
Colic Mijo és Colic Margit sajtkészítõ kapta.
A „Gyerekek kedvence” különdíjat pedig a
kõröstetétleni Köröstej Kft sajtjai nyerték Az ünnepen postumus díszpolgári címet adományozott
az önkormányzat képviselõ-testülete.
Böröndy József igazgató-tanító úr születésének 90. évfordulóján a családjának átnyújtott
Díszpolgári Oklevél a település lakóinak a tiszteletét, köszönetét fejezi ki azért az áldozatos munkáért, amit igazgató úr a falu gyermekeiért, a
település közösségéért tett. Az ünnepi szentmise
keretében Szabó Miklós plébános úr megáldotta az új kenyeret és kérte az Aratás Urát adja
meg minden nap, minden ember asztalára.

A csepregi iskola 15 tanulója is
meghívást kapott a grazi Nemzetkö-

zi Integráció Hétre melyen 400 gyerek vehetett részt. Május 28-án indultunk a Semriach nevû ausztriai kisvá-

rosba. Útközben megnéztük Graz
fõbb nevezetességit, a Piber Lipicai
telepet és a grazi Schlossberg színpadán Willi Resetarits koncertjét. Látogatást tettünk az osztrák hadseregnél és voltunk a Loipersdorfi termálfürdõben. Az utolsó napon Ausztria legrégibb látványbarlangjába,
egy földalatti álomvilágba kalauzolt
bennünket idegenvezetõnk. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk, s hasznosíthattuk a német
nyelvtudásunkat. Sulics Boglárka
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Augusztus 13. Mario a harmonikás fellépése
a Büki Gyógyfürdõben.

Augusztus 13. Marica grófnõ - operett elõadás. Bükfürdõ, Konferencia-központ.
Augusztus14-én, vasárnap 10 ó. Csepregen
a Nagyboldogasszony kápolnánál: Búcsúi ünnepi szentmise.
Augusztus 14. Vásári forgatag - Kézmûves és
Régiségek Vására a Büki Gyógyf. parkolójában.
Augusztus 18. 19 órákor a Csepregi Olvasókör
emlékestet tart a Városi Könyvtárban, Rajczy Mária
Mechtilda (Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai) tiszteletére.
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Augusztus 12-én, pénteken 19.30 órakor Csepregen a Városi Könyvtárban Csepreg Irodalmi Kávéháza keretében: A csepregi Boldogasszony –
elõadó: Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna.
Augusztus 12. péntek 20.00 Galeri és Sipõcz
Rock Band rock koncert. Belépés díjtalan! Helyszín: Bük, Eötvös utcai szabadtéri színpad
.Augusztus13-án, szombaton Csepregen: Fatimai imatalálkozó: 18 ó. Rózsafüzér az 1. keresztúti
stációnál. 19 ó. Búcsú elõesti szentmise a Nagyboldogasszony kápolnánál – celebrálja: Kaposi
Gábor soproni újmisés. Utána: Gyertyás körmenet.
Augusztus 13. Mága Zoltán és az angyalok
koncertje, közremuködik: Pitti Katalin operaénekes. Helyszín: Sportcsarnok, Bük, Eötvös u. 9.

Augusztus 18. csütörtök Nemzetközi Néptánc
Találkozó. Belépés díjtalan! Helyszín: Bük, Eötvös
utcai rendezvénytér, rossz idõ esetén a mûvelõdési központ színházterme.
Augusztus 20-án, szombaton 9 órakor
Csepregen a Szent Miklós templomban: Ünnepi
szentmise.
Augusztus 27-én, szombaton 9 órától Csepregen a tûzoltószertár mellett: II: Csepregi Civil Nap.
Augusztus 27. Akrobatikus Rock & Roll a Büki
Gyógyfürdõben.
Szeptember 1-én, csütörtökön 19 órakor
Csepreg Irodalmi Kávéháza keretében: Kulturális séta Csepreg város megújult fõterén. Gyülekezõ a mûvelõdési ház elõtt. A sétát vezeti: Sudár Lászlóné, Sági Ferenc és Sárváry László. Közremûködnek a Csepregi Olvasókör tagjai.
Szeptember 8 – 11. Csepregi városfesztivál: Ünnepélyes Fõ tér átadás, bábjátékosok, komédiások, kirakodó vásár, csepregi fõúri lakodalmas, szüreti forgatag, stb. A részletes program olvasható
lesz a plakátokon és a www.csepreg.hu honlapon.
A Fõ térrel egyidejûleg - Szabó Zoltán mestermunkájaként is - megújul a Csepregi Ipartestület székháza.

Éjszakai horgászatra
„Épített és természetes szépségeink”
A Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira lakóönkormányzata és
vezetõsége fotópályázatot hirdet „Épített és
természeti szépségek” témában értelmileg
akadályozott fényképezést kedvelõ személyek számára, valamint 14 év alatti diákok részére. A felhívás és nevezési lap letölthetõ a
www.efozsira.hu honlapról.

várjuk a pecásokat
A Simasági Horgásztón augusztus 27-én
22 órától éjszakai horgászásra várunk minden
érdeklõdõt, bográcsban készült ételekkel és
szalonnasütéssel. Részvételi díj: 1000 Ft.
Szeptember 17-én KARAMBOLO zenekar
játszik 17.00-tól magyar és horvát nyelven a
SIMASÁGI HORGÁSZTÓNÁL. Mindenkit szeretettel várunk!
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Állítsuk meg a hajhullást

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben
Sanitas (Bük, Eötvös u. 6. – Tel.: 94/558-399)
Szt. Péter (Sajtoskál, Rákóczi u. 40. – Tel.: 94/565-048)
Üdvözítõ (Csepreg, Kossuth u. 4. – Tel.: 94/388-168)

Gyakran kelt aggodalmat, ha túl sok hajszálat találunk fésûnkben, vagy hajmosáskor a lefolyóban és
sokszor megesik, hogy a párnánk is hajszálakkal van tele. Vegyük sorra, mit is tehetünk a hajhullás ellen!
A tapasztalatok szerint fél hosszú haj esetében napi 50100 szál haj elvesztése még természetes. Azt viszont hozzá
kell tenni, hogy általában nagyi egyszer, vagy maximum
kétszer fésülködünk és akkor is csak gyorsan egy perc alatt.
Ez kevés, mivel a fésülgetéssel tudnánk elsõsorban tenni azért,
hogy a vérkeringés serkentésével a fejbõrben a tápanyag ellátás jobb és frissebb legyen. A samponunk megválasztása is nagyon
fontos, lágy sampont használjunk, és ezt mindig alaposan öblítsük ki! Az öblítés ötször annyi ideig tartson, mint maga a mosás. Soha ne szárítsuk forró levegõvel hajunkat, mivel ezzel nedvességet veszünk el. A hosszú hajat lehetõleg keveset
hordjuk összekötve, mivel az a hajszálat megtöri, és a gyökereket állandóan húzza.
Emellett próbáljunk minél változatosabban étkezni, sok gyümölcsöt enni, és ezzel egészségesebbé válik hajunk is.

a u g u s z t u s

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

1. Üdvözítõ (Csepreg)
2. Szent Péter (Sajtoskál)
3. Sanitas (Bük)
4. Szent Péter (Sajtoskál)
5. Szent Péter (Sajtoskál)
6. Szent Péter (Sajtoskál)
7. Szent Péter (Sajtoskál)
8. Szent Péter (Sajtoskál)

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

Mozaikok a Zsirai Mûvészeti Mûhely életébõl
Tudósítás a Fõvárosi Önkormányzat Zsirai Értelmi Fogyatékosok Otthonából
Ez a korai nyár is sok izgalmas programot tartogatott a Zsirai Mûvészeti Mûhely számára. Brüsszelben az Európai Parlamentben lépett fel május elején a Komédiás Integrált Színház. A produkció
mellyel bemutatkoztak, csatlakozott a gyermek
szegénység elleni küzdelem projekthez, mely kiemelt helyet és szerepet töltött be az uniós elnökség idõszaka alatt. Ugyancsak a Komédiás Integrált Színház képviselte a Zsira Otthont Szlovákiában,
ahol a színház mellet a Zsirai Mûhely két képzõmûvész alkotójának festményeit is kiállították május
közepén Nagymegyeren.
A Zsirai Mûvészeti Mûhely Képzõmûvész
Szakkörének már fent említett két alkotója
Tekán János és Csikós László elsõ festménykiállítását rendezték meg idehaza Sopronban, a
mûvészetpártolásáról híres patinás Pannonia
Med Hotelben. A sérült emberek képi világá-

ZSIRAI ÕSZI NAPOK
2011. szeptember 6 – szeptember 13.

• Szeptember 6. Nyitónap 16.00 Ünnepélyes megnyitó. Fotókiállítás
a lakók által készített és a fotó pályázaton zsûrizett képekbõl.
• Szeptember 7. 10:30 XIX. Homokszobrász Fesztivál.
• Szeptember 8. 10:30 Az Otthon 60 éves fennállásának ünnepélye.
• Szeptember 9. 10:30 Hagyományos kézmûves délelõtt. Hagyományõrzõ Nap (lovaglás, íjászverseny, honfoglalás kori ételek készítése, honfoglalás kori kézmûves termékek készítése), 19:00 Szín-

Központi
orvosi ügyelet

nak megismerését segíti egy, az otthonban mûködõ filmes szakkör is. Így már harmadik ízben
rendezték meg azt a Speciális Országos Filmfesztivált, amely egyedülálló az országban, s
ami a Zsirai Otthon nevéhez kötõdik. A rendezvényre június 7.-én került sor. Fontos esemény
volt az Otthon mûvészeti életében a Pécsett
megrendezett a IX. Nemzetközi és XXIV. Országos Speciális Mûvészeti Fesztivál, mely a „Játszva látszom” címet viselte.
A második félév kiemelkedõ eseménye lesz
a Zsámbéki Nemzetközi Amatõr Színházi találkozó, mely a Zsirai Mûvészeti Mûhely valamennyi
csoportjának ad bemutatkozási lehetõséget.
Nagy jelentõséggel bír Otthonunk életében a
most már hagyományosnak mondható, évrõlévre megrendezett Zsirai Õszi Napok, mely a következõ gazdag programmal várja vendégeit:
házi est: Szörényi Levente – Bródy János: Fehér Anna rockballada
a homályos idõkbõl. A Komédiás Integrált Színház® elõadása.
• Szeptember 10. 19:00 Színházi est - Márai Sándor: Füveskönyv. A
mû részleteit - Balázs Barnabás megzenésítésében - Benkõ Nóra
színmûvésznõ adja elõ.
• Szeptember 12. 10:00 Sport és egészségnap az integráció jegyében. 14:00 Délután nõi foci – a társintézmények részvételével.
• Szeptember 13. 10:00 Szakmai konferencia. Címe és témája: Az
egészséghez, az emberi méltósághoz való jog érvényre jutása a
bentlakásos intézményekben. A konferencia nyitóképe: Fábián
Gábor: Mindenen túl. Az Alternatív Képszínház elõadása.

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig • Pénteken 13.00-7.00-ig
• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

2011. augusztus 12. Péntek Dr. Nagy Gábor 13. Szombat Dr. Szilasi Imre 14. Vasárnap Dr. Varró Gyula
15. Hétfõ Dr. Szilasi Imre 16. Kedd Dr. Nagy Mária 17. Szerda Dr. Szilasi Imre 18. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
19. Péntek Dr. Orbán Zsuzsanna 20. Szombat Dr. Varró Gyula 21. Vasárnap Dr. Földi Sándor 22. Hétfõ Dr.
Szilasi Imre 23. Kedd Dr. Orbán Zsuzsanna 24. Szerda Dr. Szilasi Imre 25. Csütörtök Dr. Müller András
26. Péntek Dr. Bencsik István 27. Szombat Dr. Földi Sándor 28. Vasárnap Dr. Bencsik István 29. Hétfõ Dr.
Nagy Gábor 30. Kedd Dr. Orbán Zsuzsanna 31. Szerda Dr. Müller András
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13. Sanitas (Bük)
14. Szent Péter (Sajtoskál)
15. Szent Péter (Sajtoskál)
16. Szent Péter (Sajtoskál)
17. Szent Péter (Sajtoskál)
18. Szent Péter (Sajtoskál)
19. Sanitas (Bük)
20. Sanitas (Bük)
21. Sanitas (Bük)
22. Sanitas (Bük)
23. Sanitas (Bük)
24. Sanitas (Bük)
25. Sanitas (Bük)
26. Üdvözítõ (Csepreg)
27. Sanitas (Bük)
28. Üdvözítõ (Csepreg)
29. Üdvözítõ (Csepreg)
30. Üdvözítõ (Csepreg)
31. Üdvözítõ (Csepreg)

szeptember

(Készenlét esetén, ha a becsengetés után a gyógyszerész
nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést
követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)
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A Rákos betegekért
futottak
Tûzoltókocsi felvezetésével 200 ember indult
Egyházasfaluban azon a futóversenyen, melyet a
Rákos betegekért szerveztek. Június 22-én este 8
órakor a Keresztényi pékség elõtt felálló mezõnyben
a legidõsebb induló 73 esztendõs volt. A 6 kilométeres távot a mozgásukban korlátozottak biciklivel is
megtehették. A cél az volt, hogy az összetartozás a
törõdés érzését közvetítsék a rákos betegeknek, ez-

zel is elõsegítve gyógyulásukat! A nagy érdeklõdés
és szolidaritás már az elsõ alkalommal megalapozta, hogy jövõre esetleg még nagyobb létszámmal
rendezzék meg a futást Egyházasfaluban.

Új sportöltözõ a faluban
Sopronhorpácson 60 éves múltja van a sportéletnek. 2011-re sikerült elérni, hogy elkészült az
új öltözõ, aminek a felavatását július 30-án tartották. Mészégetõ Imre, Mészáros Jenõ és Molnár
János, akkori alapító tagok az 1951-ben lejátszott elsõ mérkõzésük emlékére emlékkupát készíttettek, amit ezen az ünnepségen adtak át a
sportvezetõségnek megõrzésre, mint helyi sporttörténeti emléket. A sportpálya a Széchenyi kastély szomszédságában található. Az öltözõ terveit Ifj. Mészáros Béla mérnök úr készítette el, és az
alapokat 2006-ban rakták le. A társadalmi munka eredményeképpen szépen haladtak az építkezésben. A 2008-as elnökváltás új lendületet
adott a folyamatnak Major Ferenc személyében.
Tavaly tavasszal az önzetlen felajánlások is segítették, hogy a belülrõl már elkészült épületet
használatba vehessék. Anyagi okokból a külsõ
munkálatok azonban még várattak magukra.
Ekkor meseszerû rész következett. Megjelent a
színen egy jótevõ, és újra felcsillant a remény. Õ
egy 25 éve elszármazott, komoly karriert befutott
úriember, Mészáros Csaba, aki nem feledte szülõfaluját, és nagyon komoly anyagi segítséggel
lehetõvé tette, hogy az építkezést újra beindítsák,
és az avatást ilyen színvonalon megvalósíthas-

sák. A délelõtti utánpótlás mérkõzésekre Zsiráról
és Lövõrõl érkeztek ellenfelek. A 6-14 éves korosztályig lelkesen küzdõ játékosok bizonyították,
hogy a focinak van jövõje a falvakban is. Mindenki arany emlékéremmel távozott, amit az ETO
utánpótlásedzõje Havas Máté adott át a gyere-

keknek. Délután folytatódtak a mérkõzések. A közönség a SHSE-SFAC nõi NB II. csapat mérkõzésén
és a Haladás Öregfiúk elleni meccsén is szurkolhatott kedvencének. A fõzõverseny keretében elkészített marhapörköltbõl minden vendég kapott
egy tányérral. A húst és a bográcsokat Mészáros
Csaba biztosította. A 2 szakácsból álló zsûri a
„Szedresi Lacikonyha” pörköltjét találta a legjobbnak a benevezõ 9 csapat mûve közül.
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