Rövid hírek
• Und
Eljött hát ez évnek május elsõ napja, mikor
is a falu Fõ terén vendég volt a falu apraja és
nagyja. A régi hagyományokat megtartva,
de ezennel nem egy lányos háznál, felállításra került mindenki május fája. Reggel nekiindult néhány bátor ifjú, hogy kiválassza az er-

• Tompaládony
Virágvasárnap elõtti szombaton rendeztük
Tompaládonyban a már hagyományossá vált
tojásfa díszítést. Erre meghívtuk a falu gyermekeit a játszóházba,
ahol kedvükre színezhettek, rajzolhattak.
Majd feldíszítettük a
fát, minden féle színes
tojás került rá és a helyi asszonyok munkájából sok-sok szép kézi
készítésû figura tette
azt még díszesebbé. Ez idõ alatt megérkezett a
nyuszi is, a kicsik és nagyok egyaránt örvendeztek a fûben talált tojásoknak és ajándékoknak. Mindenkinek az volt a véleménye: ezt a
szép hagyományt a jövõben is folytatni kell.
Alapi Péterné

A Föld Napja alkalmából a szombathelyi
Gothard Jenõ Ált. Iskolában megyei komplex
természettudományi versenyt rendeztek. A nevezési feladatok és a 2 írásbeli forduló után a
csepregi KIKI-bõl az Õrszemek csapata jutott a
10 döntõs csoport közé. A verseny idén az Õrségi Nemzeti Park, a Kámoni Arborétum és a
Saághy család tevékenysége volt. A verseny
összetettségét jellemezte, hogy a felkészülés során a tanulóknak biológia, földrajz, hon- és
népismeret valamint informatika területén is el
kellett mélyülniük az ismeretanyagokban. A lelkes csapat a döntõn is remekül teljesítette az
írás- és szóbeli feladatokat, így végig megõrizte
a vezetést. Az egész éven át jó teljesítményt
nyújtó csapat megérdemelten szerezte meg a

megyei elsõ helyet. A csapat tagjai: Dali Evelin,
Mészégetõ Dóra, Mlinarics Anna Mandula és

Radics Gergõ. Felkészítõ tanár: Simon Mariann.
Utólag is gratulálunk a szép eredményhez!
SulicsBogi
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dõ legszebb fenyõ fáját. Kinézték, kivágták,
vállon behozták, a lányok feldíszítették, majd
vállvetve felállították, hogy díszére legyen a
falunak. Délutánra elkészült a nagyon finom
katlanban fõtt halászlé és a csülkös babgulyás. Aki eljött és megkóstolta, igazolhatja,
hogy nagyon finomra sikeredett mindkét étel.
Késõ délutánba nyúlt már mire a sok játék, a
nosztalgiázás és a nagy beszélgetések után
fáradtan, de vidáman tértek haza az idei
majálisozók.
Guzmits Ferenc

Megsebzett bolygó
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Szemétgyûjtõ akció
Nagygeresden, a Föld Napja alkalmából
Április 23-án, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által szervezett
szemétgyûjtési akcióban Nagygeresd lakossága is részt vett.
Községünk a kezdetektõl része-

Gyûlik a szemét a 86-os fõút felé
vezetõ bekötõúton

nagy lelkesedéssel gyûjtötték a
szemetet, még az úttól távolabb megpillantott hulladékért
is bementek a szántóföldre,
csalitosba.
Sajnos évrõl-évre rengeteg
a szemét a községbe vezetõ
utak mentén. A környezetükre
igénytelen, felelõtlen emberek
az elhullott háziállatoktól kezdve, a tönkrement háztartási gépekig, mindenféle hulladékkal
„ékesítik” az út menti árkokat, ligeteket. A legtöbb szemét a
86-os úthoz közel esõ szakaszról
gyûlik össze. A pihenni félreálló
autósok (magyarok, külföldiek
vegyesen), ott ürítik ki az útközben összegyûlt szemetet jármûveikbõl.
Az idei akció helyi eredménye: 17 önkéntes, 21 zsák szemetet szedett össze, amit a Magyar Közút Nonprofit Zrt. emberei szállítottak el az utak mellõl.

Vaddal ütközött
Egy büki férfi személygépkocsival Tormásliget felõl Csepreg
irányába közlekedett. Haladása során a körforgalom elõtt egy õz
ugrott jármûve elé. Az ütközés következtében személyi sérülés nem
történt, az anyagi kár közel 400.000 Ft.
VMRFK

Május elsõ vasárnapja ANYÁK NAPJA. Ilyenkor mindenki kedvesen
gondol édesanyjára, nevelõanyjára, arra az emberre, aki valóban törõdött vele, aki felnevelte, vagy egyszerûen csak arra, aki fontos neki.
Anyák…gyerekek záporozó kérdéseire felelnek, kibújó fogak,
fájó hasak miatt aggódnak, munka után rohannak az oviba, vagy
az iskolába, szülõi értekezletekre járnak, matematikai feladványokat oldanak meg, jobban izgulnak érettségi elõtt, mint a gyerekük,
büszkén kihúzzák magukat a diplomaosztón, esküvõt szerveznek,
unokát kényeztetnek… Tõlük tudjuk, hogy esõ elõtt miért fúj a szél,
hogy alvás elõtt mindig fogat kell mosni. Néha tilalomfát, vagy
egész erdõt állítanak elénk, nem engednek a hisztinek, aztán kiderül, hogy csak védeni próbálnak minket.
Mit tudunk cserébe adni? Kezdetben Anyák napjára ügyetlen gyerek kezek készítette apró papírszívekkel, filcbõl szabott tûpárnákkal, levelekbõl ragasztott virágképekkel fiókok teltek meg, késõbb aztán úgy
érezzük: még a szavak is túl keveset mondanak. Köszöntésük azonban
legyen ünnep: ébresszük édesanyánkat, nagymamáinkat akár a
még pirosló tulipánnal, vagy a már illatozó orgonával.
Kincse Anda

„A világon van sok millió ember,
S van sok ezer, ki téged szeret,
De hogyha baj van, már egyik sem ismer,
S nem törõdik senki sem veled.
Csak egy van, aki melletted áll mindig,
Jó szellemként követ, vigyázva rád Ha rossz is vagy, õ mindig jónak lát:
A te drága, édes, édes, édes jó anyád!”

Következõ lapszámunk június 8-án jelenik meg!
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se a Föld Napja alkalmából
életre hívott önkéntes környezetvédelmi megmozdulásnak.
Nagygeresden minden évben 15-20 fõ vesz részt a szemétgyûjtésben, melyhez a Magyar Közút biztosítja a szemetes
zsákokat, kesztyûket, illetve láthatósági mellényeket. A községbe
vezetõ három út
mentén
alkalmanként 20-30
zsáknyi hulladékot gyûjtenek öszsze az önkéntesek. Mivel az
Az önkéntesek másik csoportja Tompaládony
utóbbi pár évben
felé gyûjtötte a hulladékot
az akció hétközSajnos, az eddigi tapasztalanap kerül megrendezésre, a
helyi tanuló ifjúság nem tud tok alapján kicsi az esély rá, de
részt vállalni benne – Répcelak- reméljük, a következõ alkalmakra és más városokba járnak ál- kor egyre kevesebb dolguk lesz
talános- és középiskolába –, az akcióban résztvevõknek.
pedig az elsõ pár alkalommal,
Béres Péter

Anyák napja
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Rövid hírek
• Csepreg
A jövõ menedzserei
A szombathelyi Derkovits Általános Iskola
több éve szervezi a Kis Menedzserek versenyét.
Idén iskolánkat egy 8.osztályos csapat képviselte. A levelezõ fordulók után sikeresen bekerültünk a megyei döntõbe. Reklámfilmet forgattunk, melyben a vállalkozásunkat, az iskolai újságot mutathattuk be. Mivel a MUFFIN (Mindig új
friss fontos információk nektek) már online elérhetõ, ezért szeretnénk nyomtatott formában is
megjelentetni, hogy mindenki olvashassa. Versenyszituációkban, gyakorlati feladathelyzetekben tehettük próbára tudásunkat, gyakorolhattuk az együttmûködést, a problémamegoldást,
döntéshozatalt. Az elõzõ napi médiavetélkedõn

elért jó helyezésünk doppingolt minket az újabb
sikerre. A csapattagokkal Csizmazia Dominika,
Holpár Erika, Rába Szabolcs, Ridavits Nóra és
felkészítõnk, Hetyési Katalin izgatottan vártuk az
eredményhirdetést. Ismét sikerült gyõznünk! Kati
néni pedig, -mint a gyõztes csapat vezetõje- átvehette „Az év Kis Menedzser Tanára 2012.” díjat. A csapatunk ismét értékes ajándékokkal és
élményekkel gazdagon távozhatott.
SulicsBogi

a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthonában
Eltelt négy hónap ebbõl az évbõl is, s a hagyományosan évrõl-évre visszatérõ események
mellett mindig akad valamilyen újdonság is,
ami az itt élõk életét kicsit mássá, kicsit színesebbé teszi.
Ilyen volt a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség Keszthelyen megrendezett Mozgásélmény Sportnapja, melyen fiókintézményünk lakói vettek részt. A
peresznyeiek szépen
teljesítették a feladatokat minden versenyszámban, így
büszkén és felszabadultan énekelhették
kéz a kézben a Magyar Speciális Olimpia dalát. Mindanynyiuknak ezúton is
gratulálunk!
Ugyancsak büszkén gondolunk az
Otthon
Alternatív
Képszínházának bemutatkozására Sopronban az „Add elõ
magad!” tehetségek fesztiválján. Most elsõ ízben szerepelhettek lakóink a soproni Petõfi Színház színpadán, mégpedig az épek számára
rendezett fesztiválon. A zsûri tagjai között ott találhattuk Keresztes Ildikót, Lobenwein Norbertet
és Fiala Jánost is.
De a lényeg a produkción volt, mely az eddigi legjobban sikerült elõadása volt a Képszínháznak. A közönségsiker óriási volt, ahogy azt
egy helyi újság is megírta. Néhány sort idézve a
cikkbõl olvasóink is láthatják, miképp hatott a
közönségre a darab: „Láthattunk egy roppant
érdekes és megható elõadást a zsirai Alternatív
Képszínház elõadásában… nemcsak látványos
és szép, hanem több szempontból is rendkívüli
értékkel bíró darab….Elõadásuk a halálról, az
önfeláldozásról és a szeretetrõl nagy hatással
bírt a közönségre…drámai módon megmutatták, hogy sérült emberekkel is lehet nagyon jó
színpadi produkciót elõadni.”
Márciusban, Szent Patrik napján mi is elzarándokolhattunk a Gyõri Székesegyházba, a híres könnyezõ Szuzanya kegykép búcsújára. Minden résztvevõ átérezte a hely és az esemény

szépségét, ihletettségét, a gyönyörû Mária énekek vigasztaló dallamát. Csak késõ este értünk
haza; fáradtan, de lélekben megújulva zártuk a
napot, melynek minden perce azt sugallta,
hogy a hit az egyetlen, amely mindig átsegít a
nehéz pillanatokon.
Még tartanak a III. „Itt és most” címmel fémjelzett zsirai filmalkotó napok eseményei, amikor

ezen sorok íródnak. Ez az esemény a zsirai Otthon privilégiuma, hiszen egyedül itt kerül megrendezésre ez a speciális esemény, illetve majd
az ezt követõ „Álmodtam egyet” filmfesztivál. Sérült emberek gyûlnek ilyenkor össze, akik szeretnék elsajátítani a filmkészítés fortélyait, s összemérni ötleteiket, mûveiket a többiekkel; hiszen
„itt és most” kell elkészíteniük rekordido alatt alkotásaikat. Összesen nyolc intézménybõl 32 fõ
vesz részt a kétnapos rendezvényen. Az ötletek
kiteljesedésében és megvalósításában idén is a
már megszokott szakmai segítopáros Halmy
György filmrendezõ és Sodics Péter grafikus mûvész, pedagógus segédkezik.
Az elsõ nap zárásaként a tervezett programon felül (szalonnasütés, beszélgetés) bõ egy
órás koncertet ad a szombathelyi Tarisznyások
zenekar. A második napon - utómunka nélkül bemutatásra kerülnek a rendezvény ideje alatt
készült filmek, melyek közös megvitatásra, szakmai értékelésre és zsûrizésre kerülnek. A legjobb
három alkotás nevezési díj nélkül kerül a versenyfilmek közé az Álmodtam egyet... IV. Zsirai
Speciális Filmszemlén.
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Szuperbringások
Lassan a végéhez közeledik az oktatása és
gyakorlata annak a 31 tanulónak, akik a programba részt vettek. A tanfolyam célja, hogy az
arra jelentkezõk a felkészülés során kellõ mértékben elsajátítsák az önálló, szabályos, biztonságos és kulturált kerékpáros közlekedéshez szükséges alapvetõ ismereteket. A gyakorlati pálya
felállításában az iskola DADA rendõre Szabadkainé Brindicsár Orsolya r.ftörm is segédkezett. Az
iskola pályája tökéletes feltételeket adott az
ügyességi feladatok megoldásához. A sikeres
elméleti és gyakorlati vizsgát tett tanulók „Kerékpáros Igazolványt” kapnak.
SulicsBogi

Tavaszi pillanatok
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(Márai Sándor)

„A bor férfidolog,
csendesen kell beszélni róla.”

Horváth József az Év Kiváló Borosgazdája
Díjban részesült. Beszélgetésünk apropóját is
ez szolgáltatja.
– Hogy érintett ez a siker?
– Ez a díj igazából annyiban különbözik az eddigi versenyek érmeitõl, ahol egy-egy borfajta, illetve az ahhoz kapcsolódó munka minõsége kapott elismerést, hogy itt szélesebb palettáról merítettek az értékelõk, neves közéleti emberek, orvosok, az egyes szakmák kiváló képviselõit díjazták
eddigi tevékenységükért.
– A szõlészet, borászat végigkíséri és kiteljesíti egész életedet. Hogyan kezdõdött?
– A családom históriája, mint sok csepregi családé, összefonódott a szõlõ történetével a huszadik
század viharos évtizedeiben. Nagyon sokszor megmentette a szõlõ, a bor a családot, erõsen kötõd-

Megmérettettek

a borok

A hagyományos csepregi borversenyen az
idén is rangos zsûri értékelt. A rendezvény védnöke, Taschner István, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának soproni elnöke volt. A Borbarát Hölgyek is kiválasztották az aranyérmes borok közül
a Hölgyek borát. Immár hagyomány, hogy a zsûri tagjai egy-egy borosgazdához elmennek, aki
vendégül látja õket. Az idén a Horváth pincét érte ez a megtiszteltetés.

A borverseny szakmai zsûrijének arany minõsítését kapták a fehérborok kategóriájában: Horváth Csaba (szürcse), Horváth Gábor (ezerfürtü),
Tóth Kálmán (rizlingszilváni), Németh Árpád (irsai
olivér), Taufratzhoffer (roth kipfler), Horváth Antal
(zoldveltelini).
A vörösborok kategóriájában, ifj. Molnár Sándor (kékfrankos-syrah-cabernet), Tóth Kálmán
(zweigelt), Iliás Miklós (burgundi), Horváth József
(kékfrankos), Németh Árpádné (rosé kékfrankos)
és Tóth Kálmán (kékfrankos-cabernet) bora részesült arany minosítésben.
A Csepregi Borbaráthölgyek által kiválasztott
Hölgyek bora Horváth Gábor ezerfürtüje, és Iliás
Miklós burgundija lett. A borverseny ünnepélyes
eredményhirdetésére május 20-án, az Orbánnapi gyepûtiprás alkalmával kerül sor.
S.Z.

Horváth József és felesége

lyezkedünk el, ahol viszont a környezõ településeken nincs szõlõkultúra. S ez a tény egy olyan keresletet alakíthat ki, ami nagy inspirációt adhat a gazdáknak. Ennek keretében formáljuk most már hagyományosnak számító rendezvényeinket, a nyitott pincéket, túrákat, szüreti felvonulást stb. Próbáljuk a borturizmust kiszolgálni.
– Az országosan elterjedt borturizmus természetszerûen tartalmaz hasonló elemeket.
Mi a csepregi rendezvények bája?
– A mienknek az a varázsa, amikor kimegy
az érdeklõdõ a hegyre, megvásárolja a poharat, jelképesen a programot, s attól kezdve úgy
érzi magát, mint vendég, akit mindenhol szívélyesen látnak, kínálnak. Ez az üzleti világtól nem
elrontott igazi magyaros vendégszeretet, ebben
van a siker titka.
– Mire vagy a legbüszkébb?
– Természetesen az ember a családjára, a
gyerekekre, unokákra büszke, de jólesõ érzés viszszagondolni életem elemeire, amelyekben a lovak szeretete, a szõlészet, a borászat, a vadászat
romantikája éltetõ szerepet játszott.
– Mindezt azonban nem egyedül érted el.
Kedves feleségednek, Tecának is vannak érdemei.
– Minden sikeres ember, sikeres élet mögött
látni kell a nõt. Életem párjának magam is sokat
köszönhetek. Átsegített a kudarcokon, kivette részét a munkából, az eladásban, a kereskedelemben, a marketingben õ irányít. Nagyon sokat
köszönhetek neki.
Sárváry Zoltán
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Nagy Imre, Horváth József,
Albert Csaba, Taschner István

tünk ezekhez a kis területekhez. Az indíttatás akkor
kezdõdött, amikor államvizsga után hazakerültem,
s kaptam szüleimtõl fél hektár területet, amit folyamatosan betelepítettem szõlõvel. Ezt az évek során
bõvítettem, ma már egy hektárnyi szõlõterületem
van. Megpróbáltam nemes szõlõket telepíteni, s
egy modernebb, kordonos mûvelõdési módot kialakítani.
– Innentõl számíthatjuk a csepregi szõlõés borkultúra megújulásának kezdeteit?
– Igen, többen voltunk, akik új szõlõtelepítéssel kísérleteztünk. Sárvárí József is telepített kékfrankost. Egymást erõsítve, táplálva éltettük a reményt, hogy hátha lehet Csepregen is valamit
kezdeni, és sajnáltuk volna, a többi település
szõlõpusztulását látva, veszni hagyni az itteni kultúrát. Ettõl kezdve indult meg az egyre lelkesebb
harc a szõlõhegyért. A rendszerváltás elõtti években létrehoztuk a hegyközséget, amit késõbb
egyesületté alakítottunk. Még korábban nagy lökést adott a helyi törekvéseknek, hogy Csepreg a
hetvenes években szõlõkataszteri besorolást kapott, ami 1996-ban borvidékké minõsítést eredményezett, s kifejezte, hogy a csepregi szõlõhegynek
megvan az ökológiai háttere ahhoz, hogy ténylegesen minõségi borokat lehessen termelni.
– Miben látod az eltelt idoszak legnagyobb eredményeit?
– Megmaradt a csepregi szõlõkultúra akkor,
amikor a Locsmándtól Górig terjedõ egykori egybefüggõ szõlõtermelés elpusztult. A következõ
nagy kihívás, hogy ezt hogyan vigyük tovább. A
szõlészetet és borászatot rentábilissá kell tenni. Örvendetes, hogy egyre több család kezdett nagyobb méretû szõlõtelepítésbe, és reményeink
megvannak arra, hogy Csepregen még nagyon
sokáig jelentõs szõlõkultúra marad.
– Hogyan látod a borturizmus lehetõségeit?
– Szerencsés helyzetben vagyunk. Sárvár, Kõszeg és Sopron között egy háromszög közepén he-
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Rövid hírek
• Csepreg
Teadélután nemcsak teával
Immár 4. alkalommal rendezte meg a
csepregi KIKI Szülõi Munkaközössége a Jótékonysági teadélutánt. A batyus jellegû öszszejövetelt megtisztelték a csepregi Borbarát
Hölgyek és Boros gazdák is, itt mindenki
kóstolhatott a hegy levébõl. Az adományt
az iskola és óvoda közötti forgalomlassító
fekvõrendõr megvásárlásához gyûjtötték.
Nagyon színes produkciókat láthattak a vendégek. Fellépett a Farkas Sándor Egylet, az
Óvónõk és a Zenetanárok csapata,
rockisok, és persze nem maradhatott el a
Táncoslábú SZM Anyukák fergeteges tánca
sem. Sztárvendég is volt, a népszerû Besenyõ Pista bácsi. Hagyományosan itt köszön-

1844. novemberben létrejön az elsõ európai bölcsõde Párizsban. Nevét a csecsemõ Jézus „jászolbölcsõjérõl”
kapta. Az elsõ európai bölcsõde után 8 évvel, 1952. április 21-én megnyitotta kapuit az elsõ magyarországi bölcsõde Budapesten, a Kalap utcában.
Az 1950-es években Csepreg lakosainak száma közel
5000 volt, akik túlnyomórészt mezõgazdaságból éltek. A
nõkre nagyon sok munka hárult a földeken is. A gyermekek felügyelete nem volt megoldott, így az anyáknak
magukkal kellett vinni a földekre akár a csecsemõkorú
kisgyermekeket is.

Míg Pesten Tormay Károly városi tiszti fõorvos volt az
egyik fo kezdeményezõje a bölcsõdei ellátás megteremtésének, így Csepregen is hasonlóképpen egy orvos vállalta magára ezt a nem egyszerû, de nemes feladatot.
Dr. Szemes Zoltán, aki már 34 éve Csepreg és környékének orvosa volt, felismerte az anyák és a gyermekek
nehéz helyzetét a községben. A gyógyító tevékenysége
mellett szívvel-lélekkel azon munkálkodott, hogy
Csepregen is létrejöjjön a gyermekek napközbeni ellátása, a bölcsõde. A község vezetõi Konrád Alajos v.b. elnök
vezetésével támogatták Szemes doktor kitartó kezdeményezését, és a Koller bõrgyáros egykori Kossuth utcai házában biztosították az emeleti helyiségeket a bölcsõde kialakításának. A munkálatokat a Vas megyei Tatarozó és
Építõipari Vállalat végezte. A költségvetés összege
14,334.13 forint volt.
Magyarországon 1952-ben 167 bölcsõde mûködött
6980 férõhellyel.
100 évvel az elsõ magyar bölcsõde megnyitása után
1952. május 1-én Csepregen is megkezdhette mûködését, elõször idénybölcsõdeként, 20 ággyal.
Részlet Urfi Károlyné Kovács Irén
Bölcsõde szakmai vezetõ munkájából
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ték meg a leköszönõ SZM tag munkáját is. A
jóhangulatú délutánt már az estébe nyúló
közös tánc és karaoke zárta. Belépéskor 1
tombolát és egy „Felelésmentes óra utalványt” kaptak az adományozók.
A tombola és a délután támogatói: Vasi Virágoskert Kft. (Németh Krisztina), Soproni Pékség,
Aktív Üzlet, Lina Optika, Mészáros Istvánné, Margaréta Virágbolt, Pócza Kereskedõház, Koo Virág, Horváth Gyula Virágbolt, Komárominé Klári Virágbolt (Bük), Üdvözítõ Patika, Sanitas Gyógyszertár (Bük), Patakfalvy Árpád órás, EdyMarketing, és nem utolsó sorban a Szülõi Munkaközösség valamennyi tagja.
Reméljük jövõre sem szakad meg ennek a
kellemes szokásnak a folytatása.
SulicsBogi

60 éves a bölcsõdei
ellátás Csepregen
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Egy LADIK-ban eveztünk
A Pannon Lapok társasága 6. alkalommal hirdette meg Lapot a diákoknak (Ladik) médiavetélkedõt, melyre általános iskolás csapatok nevezhettek. Az írásbeli fordulók után öt csapat került be a megyei döntõbe. Két szombathelyi, gyöngyösfalui és az
ikervári csapat mellett iskolánknak is sikerült bejutni a végsõ összecsapásba. A komoly és humoros feladatok megoldása során

megmutathattuk, hogy jártasak vagyunk a média világában, és
a váratlan helyzetek sem okoznak gondot nekünk. A szigorú zsûriben helyet foglalt Halmágyi Miklós, a Vas Népe fõszerkesztõje,
Aradi Virág, a PLT projektvezetõje, Kiss Andrea, az AgoraGyermekek Háza szakági vezetõje és Nagy Ildikó, a Vas Népe újságírója. A résztvevõk elõször nem értették, hogy a csapatnevünknek- a MUFFIN-nak- mi köze lehet a médiához. De ti remélem tudjátok: Mindig ÚJ, Friss, Fontos Információ Nektek!
Tudósítanunk kellett az acsádi idõsek otthonában keletkezett
tûzesetrõl, plakátot kellett a csapatról készíteni, a szomszédot is
meg kellett gyõzni, hogy fizessen elõ a Vas Népére. Talán ez volt
az egyik legnehezebb feladat, mivel a szomszéd szerepe a lap
fõszerkesztõjére jutott. Nagyon vicces feladatot is kaptunk, egy
iskolai eseményrõl tudósítsunk úgy, hogy a következõ szavakat használjuk fel: ereszcsatorna, hintaló, matyó hímzés, szódásszifon, poroltó.
Csapatunk egészen Bikalig evezhetett, hiszen itt kerül majd június 11-13. sor az országos döntõre, ahol minden megyét egyegy csapat képvisel. A gyõztes csapat felkészítõje Hetyésy Kati
néni volt, csapattagok: Bencsik Bianka, Csizmazia Dominika,
Holpár Erika, Rába Szabolcs, Sulics Boglárka. Bízom benne, hogy
onnan is majd sikerrõl számolhatok be.
SulicsBogi

Gasztro-napok
A szakiskolában érdekes, színes programokkal rendezték meg Csándli Tiborné vezetésével a Gasztro-napokat. A három napos rendezvény sütemény kóstolóval indult,
ahol 16 féle, szakiskolás tanulók által készített, ínycsiklandozó, finomabbnál finomabb sütiket kóstolhattak az édesszájúak
és szavazhattak kedvencükre. Ezután elõadást hallhattak a magyarországi borvidékekrõl a tanulók, majd a 12-13. évfolyamosok borkóstolón próbálták ki ismereteiket.
Közben a vendég sztárszakács, Pavlicsek
Csaba olimpiai bronzérmes, világbajnoki
ezüstérmes ételszobrász
irányításával modern technológiával alapleveket fõztek, lazacot konfitáltak, és
kóstolták is az elkészített
ételeket. Ezen a délutánon
még a kávéról is hallhattak
érdekes ismereteket az érdeklõdõk, majd megismerték és ki is próbálták a kávérajzolás finom mesterségét. Természetesen a kávékóstolás sem maradt el. A második napon
a sport is szerepet kapott a programok sorában. Közös bemelegítés után a fiúcsapatok fociban, a lányok kosárlabdázásban
mérték össze erejüket. A sportolásban elfáradt diákok a pezsgõkrõl szereztek bõvebb
ismereteket, majd kóstolták az alkoholmentes italokat. A szalvéta hajtogatás rejtelmeibe Strén Tibor szakoktató vezette be a szakiskolásokat, Csándli Máté segítette a munkát. A konyhában pedig e napon is ínyenc

ételek készültek a mesterszakács kezei
alatt. A Sons vide technológiát mutatta be
a fõként szakácstanulókból álló érdeklõdõknek Pavlicsek Csaba. A zárónapon benépesült az iskola új tankonyhája. 7 csapat
( az 5 szakiskolai osztályból és a 2 tanárokból álló 2 fõs csapat) mutatta be fõzõtudományát az amatõr kóstolóknak és a szakértõ szakácsokból álló zsûrinek. A nagyon jó
hangulatú fõzésen egymást segítették a
csapatok tagjai, de igyekeztek is egymást
lefõzni a szakácstudományukkal. Az ínycsiklandozóbbnál ínycsiklandozóbb ételek kö-

zül nagyon nehéz volt dönteni a zsûrinek.
Minden csapatot jutalmaztak, hiszen mindegyiknek nagyon finom volt az étele. A fõzés ideje alatt a mesterszakács tartott elõadást az egyre érdeklõdõbb tanulóknak a
fõzés modern technológiáiról. Csándli Balázs pedig a koktélkészítés csinját-binját
mutatta meg a diákoknak. A zsûri döntését
követõen pedig a programsorozat értékelése és a díjak kiosztása zárta a sikeres rendezvényt.
bse
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Rövid hírek
• Bük
Felsõbüki Nagy Pál alsó tagozatos
tanulmányi verseny Bükön
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó-tagozatos munkaközössége 20. alkalommal rendezte meg Felsõbüki Nagy Pál Alsó Tagozatos
Tanulmányi Versenyt. A rendezvényt a névadó
halálának 155. évfordulója napján ünnepi
megemlékezéssel kezdtük. A templomkertben

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola idegen
nyelvi munkaközössége - Böcskör Katalin munkaközösség-vezetõ irányításával-, az idei tanévben
14. alkalommal szervezte meg a nyelvet tanuló 38. évfolyamos diákok számára a hagyományos
Idegennyelvi Hetet. Április 16-20-ig érdekes és tanulságos programok várták a diákokat. Az elsõ napon a rendhagyó angol órán Claudiával, az M. M.
Publications Kiadó angol anyanyelvû képviselõjével találkoztak az érdeklõdõk, aki Nagy-Britannia
2012-ben zajló két legnagyobb eseményérõl – az
Olimpiáról és a Királynõ uralkodásának gyémánt
jubileumáról tartott képes elõadást. A gyerekek
megismerkedhettek részletesen a királyi család
életével és bepillantást nyertek az olimpiai elõkészületekbe is. Az angol nyelvû elõadást élénk figyelem kísérte, a tanulók élvezték az órát, a feltett
kérdésekre bátran válaszoltak és õk is mertek
Claudiától angolul kérdezni. Másnap az idegen
nyelvi csoportok által elkészített német és angol
nyelvû poszterekbõl - Time Capsule címmel nyílt kiállítás. Az Iskola Galériában látható tárlattal egyben emlékeztek tanárok és diákok a 20 éves nyugati idegen nyelv oktatásra is. A kiállítás megnyitóján Hárominé Orbán Erika igazgató-helyettes méltatta az iskolában folyó angol és német nyelv magas színvonalú oktatását.
A személyi és tárgyi feltételek adottak, hogy
heti 3 illetve 5 órában, a haladó és középhaladó
angol és német nyelvi csoportokban tanuljanak a
diákok. Az iskola átépítését követõen újabb szaktantermek állnak rendelkezésre, és a pályázatoknak köszönhetõen digitális táblák is segítik az oktatást. A harmadikosok szakkörökön ismerkednek a
nyelvvel, 4. évfolyamtól pedig órarend szerint folyik
az oktatás. Hetedik évfolyamon lehetõség van a
második idegen nyelv tanulására is szakköri szinten. Az emelt szintû csoportokban tanuló diákok

többsége 8. évfolyamon alapfokú nyelvvizsgát
tesz sikerrel. A jelenlegi gyakorlat szerint többen választják az angol nyelvet, de a német nyelv tanulása is fontos itt a határszélen. A tankönyvkiadókkal
kialakult jó kapcsolat segítségével többször jutalmazzák a diákokat, ezek a kiadványok is ösztönzik
a szorgalmas nyelvtanulást. A hét egyik programjaként Bécsbe utaztak,- jutalom kiránduláson vettek részt a csoportok legjobbjai. Élményekkel gaz-

dagon tértek haza, hiszen Bécs legismertebb nevezetességei mellett megtekintették a Madame
Tussauds Múzeumot is, ahol sztárokkal, hírességekkel fényképezkedtek, majd szabadprogramként a
Práter érdekes, izgalmas játékait is kipróbálták.
Csütörtökön aszfaltrajzversenyen mérték össze rajztudásukat és idegen nyelvi ismereteiket a diákok.
Ezen a délutánon a 6.és 7. évfolyamos angol csoportok a megyei drámafesztiválon szerepeltek
nagy sikerrel. A hét zárásaként Barbalics Gergellyel
és Mártonnal beszélgettek a diákok a bodybuilding Talkshow-n.
Bízunk abban, hogy ezek a lehetõségek a jövõben is megmaradnak, hogy idegen nyelvbõl
is jól felkészített diákokat tudjunk a középiskolákba küldeni.
bse

Büki majális
Április utolsó napján vette kezdetét a 2 napos majális ünnepség, melynek kezdõ akkordjaként a helyi Civil Szervezetek felállították a májusfát a Koczán-háznál. Este a jó hangulatról az
Unikum Zenekar bálja gondoskodott, szép számmal érkeztek a szórakozni vágyók, akik hajnalig
ropták a táncot.
Május 1-én csodaszép idõben gyülekeztek
a sportkedvelõk a helyi sportpályán, ahol immár 5. alkalommal került megrendezésre a Büki Futónap.
Az idén 145 induló volt, ami az eddigi évekhez képest a legnagyobb résztvevõszámot jelentette. Legfõképpen a helyiek képviseltették
magukat, de érkeztek Kõszegrõl és Szombathelyrõl is vállalkozó kedvû sportbarátok. Több
kategóriában indulhattak a versenyzõk, így mindenki a saját korosztályában mérethette meg
magát. Nem csak a nyertesek, minden induló
kapott kisebb ajándékot. A gyerekek között
nagy népszerûsége volt az országos Mentõszolgálat képviselõi által tartott életmentési bemutatónak, oktatásnak. Mindenki elégedett volt a
hangulattal, valamint a szervezést is kiválónak
találták a vendégek.

Délután az Eötvös utcai rendezvénytéren felállított sörsátorban folytatódtak a programok.
14 órás kezdettel bemutatkoztak a Mûvelõdési Központ amatõr mûvészeti csoportjai. Felléptek: a jazz balett-, akrobatikus rock and roll
csoport, Fõnix Moderntánc csoportok, Karatésok, Poppies Dalstúdió, Népdal és Néptánc csoportok. Ezután következett a Szamóca Színház
elõadásában Csipi- Csupi Bábszínháza, valamint a nagy vidámságot okozó bohócverseny. A
folytatásban táncbemutatókat (Zumba lady, társastánc, hastánc), illetve divatbemutatót láthattak a vendégek. A sztárvendég fellépõ a fiatal
lányok nagy kedvence Cozombolis volt, aki egy
jó bulit varázsolt a sörsátorba. Egy picit más stílus következett a Miss & Misters elõadásában
egy szórakoztató mûsor, rengeteg derûs zenével és tánccal az 1920-as évektõl 1950-ig.
A rendezvényt a Bad Apples Zenekar koncertje zárta, ami helyi ill. helyi érdekeltségû tagokból áll, az õ fellépéseik mindig nagy népszerûségnek örvendnek, most sem hagyták cserben a rajongókat, hangulatos, pörgõs zenékkel
szórakoztatták a nagyérdemût.
Burkon Adrienn
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lévõ sírjánál koszorúzással tisztelegtünk a magyar nyelv hivatalossá tétele érdekében sokat
tevõ politikus emléke elõtt.
Az idén 16 intézmény - Bõ, Bük, Csepreg, Felsõcsatár, Gencsapáti, Hegyfalu, Horvátzsidány,
Ják, Kõszeg – Bersek, Kõszegszerdahely, Söpte,
Szentpéterfa, Szombathely- Reményik, Torony,
Vasszécseny,Vát - 139 alsó tagozatos kisdiákja
mérte össze tudását matematika, értõ olvasás és
szépírás nyelvtani résszel területeken. A feladatok az adott évfolyam tananyaga mellett a logikára épültek. A versenylapokat összeállító és javító büki tanítónõk egybehangzó véleménye
alapján minden kisdiákot dicséret illet teljesítményéért. Több évfolyamon és területen nagyon
szoros volt a helyezésekért a verseny. Ezekben az
esetekben a nehezebb feladatok helyes megoldása döntött.
Köszönet a versenyzõ diákok és felkészítõ tanítóik munkájáért. A helyezetteknek szívbõl gratulálunk és minden versenyzõnek további sikereket kívánunk!
Baloghné Simon Erika

Idegennyelvi hét
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Gróf Istvánné
10 éves Bük és Törökbálint
lett a polgármester
hivatalos kapcsolata

Fotók: Kóbor Károly vaskarika.hu

2002-ben és most is április 14-én Bükön találkoztak a két település vezetõi és együttmûködõ
polgárai. Két hazai - akkor még nagyközség polgármestere írta alá 10 éve a testvértelepülési szerzõdést, melyet idén megerõsítettek.
Az együttmûködést a Törökbálintról Bükre költözött Haraszti házaspár - Gyula és
Bogyi - kezdeményezte és segítette. Elõször
1999 tavaszán járt a fõváros szomszédságában levõ település küldöttsége Bükön: a
közterületek virágosítását tanulmányozták,
és a fejlesztésekkel ismerkedtek. Alpolgármesterük nyáron az aratási bemutatót tekintette meg. Õsszel a büki vezetõk viszonozták a látogatást. Már ekkor keresték az
együttmûködés lehetõségeit, mely a következõ években a kórusok, az öregfiúk (Bükrõl a
Daktari FC), a szépítõk és a nyugdíjasok kapcsolatfelvételével, egymás munkájának, tevékeny-

Részlet a kiállításból

lint új mûvelõdési központjában történt 2007.
április 14-én, közös gálamûsorral és kiállításmegnyitóval. Mindkét település akkor már vá-

Kiállításmegnyitó

rosi rangra pályázott, amit egyidõben, még az
év nyarán el is nyertek. A 10 éves jubileumra
Bükön került sor. A vendégek fogadását követõen Németh Sándor polgármester ismertette a fürdõváros nemrég lezajlott
és jelenleg folyó fejlesztéseit. Ebbõl a
megújult Koczán-házat, a bõvített és korszerûsített Felsõbüki Nagy Pál Általános
és Vendéglátóipari Szakiskolát meg is tekintették. A „10 év a testvérvárosi kapcsolatok tükrében, ahogy a fényírók látják” – Bodorkós András és Haraszti Gyula
fotókiállítását Horváth Lajos, Bük nyugalmazott polgármestere nyitotta meg. Ezt
követte a testvérvárosi kapcsolatok
megerõsítése Turai István törökbálinti és
Németh Sándor büki polgármester alá-
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ségének megismerésével, közös szereplésekkel kezdõdött. A testvértelepülési
szerzõdés aláírását követõen a két helység mûvészeti csoportjai nagy sikerû gálamûsort adtak.
A települési önkormányzatok mellett
a német kisebbségek, majd a horgászok
is kapcsolatot létesítettek. Az évek során
több együttes szerepelt a testvértelepülésen, a büki szépítõk a bálinti majálisokat, a törökbálintiak pedig a büki aratáA nagy sikert arató törökbálinti néptáncosok
si bemutatókat tették színesebbé. A közösségek együttmûködésén túl személyes ba- írásával. Az ünnepi gálamûsort ismét közösen
rátságok is szövõdtek. A hivatalos együttmûkö- biztosították a testvértelepülések együttesei.
dés 5. évfordulójának megünneplése TörökbáSági Ferenc

Répceszentgyörgy Község Helyi Választási Bizottsága a választás eredményét az alábbiak
szerint állapította meg:
Polgármester jelöltek:
Gróf Istvánné független jelölt 33 • Horváth Károly Zsolt független jelölt 29 • Varga Lívia Eleonóra
független jelölt 11.
Egyéni listás képviselõ jelöltek:
Döme Györgyné független jelölt 34 •
Hasenfratz Rozália független jelölt 11 • Horváth
Géza független jelölt 26 • Kiss Jenõ független
jelölt 26 • Kiss Irén független jelölt 14 • Lõrincz
István Rudolf független jelölt 36 • Rácz László
független jelölt 42 • Rácz Lászlóné független jelölt 26 • Varga Lívia Eleonóra független jelölt 15
• Varga Norbert független jelölt 23.
A község megválasztott polgármestere Gróf
Istvánné.
A megválasztott önkormányzati képviselõk:
Rácz László, Lõrincz István Rudolf, Döme
Györgyné, Rácz Lászlóné.
Rácz Lászlóné mandátumát a helyi választási bizottság szavazategyenlõség miatt sorsolással állapította meg.
A helyi választási bizottságnak az idõközi választás eredményét megállapító döntése ellen
fellebbezés érkezett, melyet a Területi Választási
Bizottság elutasított. A választás eredménye jogerõssé vált.
A képviselõtestület alakuló ülését 2012. április 27-én tartotta meg.
Dr. Vincze György
körjegyzõ
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Szemetet szedtek
A KPM szervezésében sokan gyûltek össze a
szemétszedési akcióra. Mintegy 80-an tisztították
a környezetet Egyházasfaluban, így az akció

Sárkányölõ Szent György
Kappadókiából származó katonatiszt volt Sárkányölõ Szent György. Anyja hatására keresztény
hitre tért, és a pogányságot támadta, ahol csak
tudta. Diocletianus császár alatt hadiszolgálatba
lépett. Kiváló kardforgató képességének és más
tulajdonságainak is köszönhetõen hamar magas
pozícióba jutott. Ám amikor a császár a keresztényeket üldözni kezdte, lemondott hivataláról, és a császár ellen fordult. Emiatt
börtönbe vetették, és sokféle módon megkínozták. Azonban még
így sem bírták õt hitétõl eltéríteni,
303-ban kivégezték.
A sárkányölésrõl

igazán sikeresnek mondható. Aktívan közremûködtek a helyi iskola és óvodai növendékei is,
hogy megtisztuljon Egyházasfalu és környéke.
Sándor József polgármester
Zenés Keresztút
Nagykedden Keresztényben, Nagyszerdán
pedig az egyházasfalui római katolikus templomban tartottak zenés keresztúti ájtatosságot a
keresztényi énekkar tagjai. A csodás hangzású
eseményen szép számmal vettek részt mind a
keresztényi, mind pedig az egyházasfalui hívek.
A kórustagok gitáros kísérettel mondták el Jézus
Krisztus keresztútjának történetét. Gazdag Rita

Csarnokot avattak Egyházasfaluban
Egyházasfuban a
Meranti kft szervezte az
átadási ünnepséget. A
község fõ iparûzési adó
fizetõje 1100 négyzetméteren adta át az új
csarnokot, mellette felújította az utcafronti
részt is, ezzel biztosítva
a falukép javulását. A
28 fõt foglalkoztató cég
jelentõs segítséget nyújt
a helyi önkormányzatnak, anyagilag és az
emberi oldalt is számításba véve.
Sándor József
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Szent György búcsú
Április hónapot Szent György havának is
szokták nevezni. A sárkányölõ lovag tiszteletére
Egyházasfaluban minden évben búcsút tartanak. Idén, április 29-én került sor a templombúcsúra. A kétnapos búcsúi bálokon a talpalávalót a West zenekar szolgáltatta. Szombaton
este 11 óráig elõ zenekarként a Bad Apples
szórakoztatta a kilátogatókat. A nagyon jó hangulatról képek is készültek, melyek a
http://west-egyuttes.freeweb.hu/ internetes oldalon megtekinthetõk.
Gazdag Rita

A legenda szerint Silena város
közelében lévõ tóban élt egy mérges sárkány. A polgárok elhatározták, hogy napi két juhot feláldozva
távol tartják a várostól. Ám a juhok elfogytak, és a
szörnycsapás elkerülésére naponta egy embert
küldtek áldozatul a sárkánynak. Amikor már majdnem kihalt a város, a király leányára esett a választás. Sorsába beletörõdve ment a tóhoz, ami-

kor György katona épp arra lovagolt. A leány elküldte a lovast, de õ nem tágított. A lovag lándzsájával súlyos csapást mért a sárkányra, aki a
földre zuhant. Akkor derékövét a lánnyal ráköttette a sárkány nyakára, és az, mint egy szelíd kutya,
úgy követte pórázon Györgyöt és a királylányt a
városba. A város népe rettenetesen megijedt,
ám György ezt mondta nekik: "Ne féljetek,
az Úr küldött hozzátok, hogy megszabadítsalak titeket ettõl a sárkánytól.
Ezért higgyetek Krisztusban, és keresztelkedjetek meg, akkor megölöm ezt a sárkányt." Ettõl a lelkesítõ szózattól megindulva a király és
népe megkeresztelkedett, György
pedig kihúzta kardját és megölte a
sárkányt. Szentté avatását a legtöbb keresztény egyház elismeri.
Mind a keleti, mind a nyugati egyház vértanút tisztel benne. Magyarországon számos község viseli nevét. Pl.: Sepsiszentgyörgy, Borsodszentgyörgy, valamint több
templom védõszentje is. Egyházasfalu templomában oltárképként jelenik meg a sárkány legyõzésének pillanatában.
Gazdag Rita
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„Sikeres családok titka

A nagyszülõktõl az ifjúságig”

2012. április 23-án Zsíros- Simon Mária
költõ-író- elõadómûvész látogatott el Bõbe, s tárta elénk a „Sikeres családok titka
- A nagyszülõktõl az ifjúságig” címû sajátos
kis világát. Az igazi,
tiszta paraszti családból származó költõnõbõl az est folyamán
felszínre tört az élet
szeretete, a humor;
szinte tapintható volt
a családi egységrõl
vallott nézete; a szebbnél szebb gondolatok pedig - saját, kívülrõl elmondott verseivel alátámasztva - magával ragadták a
gyermeket és felnõttet egyaránt. A saját
élettapasztalatával tanított és gondolkodtatott el bennünket. Emlékeztetett arra is:
a mai emberek sem mások, mint a régiek, csak nem kapnak annyi szépet a rohanó világban. Éppen ezért érzem fontosnak, hogy kiemeljek és megosszak néhány fontos momentumot az elõadóestbõl a kistérségben élõkkel is.

A társadalmon legkisebb és legsérülékenyebb köteléke a család. Gyökerek
nélkül nincs család, fiatalok nélkül nincs
jövõ, így tehát szükség van az egységre.
Gyermekeinket is elég korán el kell kezdeni tanítani, hiszen elméjükhöz van kötve a bolondság, amely sokszor - iránymutatás nélkül - nem tud különbséget tenni
helyes és helytelen között. Erre pedig
azért van szükség, mert a 21. századnak
is vannak törvényei, amelyeket csak úgy
tudunk megértetni/megértettetni és betartani/betartattatni, ha együtt, egységben, kéz a kézben rakjuk az alapkövet,
majd onnan építjük fel az igazi értékeket
és normákat. Az erõs családok ugyanis
erõs országot hoznak létre, és ha a munkánkkal hozzá tudunk járulni, hogy az
emberi családok megerõsödjenek, a következõ generáció talán majd áldani fog
bennünket, mert megóvtuk és megerõsítettük azt, amiben õk sikeresen felnõttek.
Összességében: ezt az utat megtalálni
nehéz, rajta haladni pedig sokszor küzdelmes és fájdalmas.
(me)

BÖBI bohóc lesz
Április utolsó szombatján két
rejtélyes idegen érkezett Bõbe
egy távoli, hatalmas országból,
amelyet a gyerekek csak
Bõhócia néven ismernek. A bõi
és környékbeli „bölcsisek”, ovisok, alsósok (azaz a BÖBI klub),
az apukák, anyukák és nagymamák szeretettel fogadták Incit és Fincit, Bohócia Bohóciskolájának két kitûnõ tanulóját. Ez a
mókás, néha igazi csibészes páros a 2 óra alatt remek hangulatot varázsolt, megmozgatva
mindenkit. A bohóc élet minden
csínját-bínját elsajátítatták a lelkes csapattal. Dél elmúltával
mindenki büszkén vetette át sa-

ját, személyre szóló Bohóc oklevelét az iránymutatásokkal
együtt: „BÖBI bohóc a nevem.
Cintányér a tenyerem. Orrom
krumpli, szemem szén, Szeretném, ha szeretnél! Eme papír
igazolja, hogy a gyermek
Bohócia Bohóciskoláját kijárta.
Igazi bohóchoz méltóan, ettõl a
naptól kezdve, keze olyan szutykos, mint a kéményseprõ orra.
Evõeszközt evéshez ne használjon. Esze mindig csíntevésen járjon” Köszönjük még egyszer Incinek és Fincinek ezt a fantasztikus
délelõttöt, amellyel felejthetetlenné tették a BÖBI klub számára a szombati napot.
(me)

Falusi vendégasztal
Fotó: Dongó István

„Mert vannak csodálatos dolgok, amelyeket nem lehet leírni
vagy képekkel bemutatni, csak személyesen megtapasztalni…”

2012. április 14-én Sopronhorpácson Dr. Pápai Lajos
megyéspüspök 11 gyereket részesített a bérmálás szentségében.
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Bérmálás Sopronhorpácson

A Kemencés Falusi Vendégasztal április utolsó
vasárnapján tartotta szezonnyitó programját Bõben.
Az étkezéssel (háznál megtermelt-tenyésztett friss
alapanyagokból összeállított hús- és kenyérkínálat,
amelyeket kemencében, fatûzön készítettek el) egybekötött gasztronómia program nemcsak a helyieket vonzotta, hanem a külföldieket is falunkba csábította. Mind emellett a kosárfonók, csuhékészítõk,
lufi hajtogatók munkáiba is betekintést nyerhettünk,
megkóstolhattuk a savanyítással készült csemegéket, a kalandvágyók pedig a pónifogat segítségével kocsikázhattak és lovagolhattak.
(me)
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Elõzetes
Május 26. Gyermeknapi rendezvények.
Június 2. Nyugdíjasok találkozója.
Védjük meg egyetlen Földünket
A sajtoskáli önkormányzat képviselõtestülete az idei évben is csatlakozott az országos
szemétgyûjtési akcióhoz, melyet a Föld Napjához kapcsolódva szerveztek. Gyerekek és
felnõttek egyaránt jöttek, hogy megszabadítsák a szeméttõl a település utcáit, a falu környezetét. A faluban nagy örömünkre rendet
találtunk, azonban a határban annál nagyobb szomorúság fogott el minket. Rengeteg, autóból kidobált hulladékkal szembesültünk. Ezen a napon összeszedtük a szemetet,
de ki fogja ezt minden nap csinálni? Bizony el

„Van itt csali, s egy-két horog...”
Április utolsó hétvégéjén 6. alkalommal szerveztek horgászversenyt a sajtoskáli horgásztón.
Verõfényes napsütés, nyári meleg, hangos béka
kuruttyolás várta a helyi horgászokat, hogy „
rajthoz üljenek” azzal a céllal, hogy kifogják a
tóból a legnagyobb halat. De kicsiket sem bánták, mert a súlyukat összesítve gyõzelemhez segítették a horgászokat. Az elsõ hal bizony váratott magára. Talán a szigeten élõ hód zavarta
meg? Vagy nem volt megfelelõ csali a horgokon? Sosem tudjuk meg a választ, a lényeg,
hogy majd egy óra elteltével horogra akadt
egy ponty. Aztán szép sorban a többiek is. A versenyzõ 21 horgász közül 10-en örülhettek zsákmánynak, a többieknek a társak sikere és a vidám hangulat átélése lett a jutalma. A fiataloknak az idén sajnos nem volt akkora szerencséjük, mint a felnõtt horgászoknak. Összesen 24,
22 kg halat fogtak ki ezen a versenyen a jókedvû pecázók.
A verseny eredménye – Ifjúsági horgászok:
1. helyezett: Szabó Márió, 2. helyezett: Pustajic
Ruben. Felnõtt horgászok: 1. helyezett: Kovács
György, 2. helyezett: Gángó Zsolt, 3. helyezett:
Guzmics Vilmos. A legnagyobb halat – 2,23 kg Kovács György fogta. Az eredményhirdetésre a

horgászokat nemcsak a kíváncsiság, hanem az
üstökben rotyogó halászlé és pörkölt ínycsiklandozó illata is a parti pihenõhelyre csábította.
Haller Imre polgármester kihirdette az eredményeket, átadta a kupákat és az okleveleket a
díjazottaknak. Aztán következhetett az ebéd,
ahova a falubeliek apraja és nagyja is elfogadta a horgászok invitálását és bekapcsolódtak a
hangulatos rendezvénybe. Jókedvû beszélge-

tés, tét nélküli, vidám horgászat folyt egészen
estig. Igazi majális hangulat alakult ki a tóparti
pihenõhelyen.
bserika

Május dícsérete
A hagyományokhoz híven az idén is összefogtak a sajtoskáli srácok, apukák és nagypapák, hogy a lányok és a falu lakóinak örömére

• Bük
Díjátadó
A Bük & Csepreg díjátadó gálán sajtoskáli
díjaknak is örülhettünk. A Csepreg-Bük kistérségben az Év top vállalkozása 2011 díjat
Haller Imre vállalkozó kapta. Az Év kiváló rendezvénye 2011 díjat a Sajtoskáli Sajtfesztivál
és -vásár rendezvénynek ítélték oda.

májusfákat állítsanak április utolsó estéjén. Egy
kicsit ugyan átalakult a faluban ez a régi népszokás, hiszen fõként nem az eladó sorban lévõ lányok, hanem a kisebbek házai elõtt díszlenek most a feldíszített fácskák. A lányok boldogan díszítették színes szalagokkal a fáikat,
hogy a faluba betérõk, átutazók is messzirõl
lássák már õket. A falu északi bevezetõ pontján, a horgásztó partján is köszönti egy sudár
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kellene gondolkodni az autósoknak is, amikor
kihajítják a feleslegessé vált mûanyag palackokat, és egyéb hulladékot, hogy a Föld az õ
életterük is, védeni és nem szennyezni kellene!
Talán majd ezeket az akciókat látva nem kinevetik a szemétgyûjtõket, hanem csatlakoznak hozzájuk, vagy még jobb lenne, ha nem
szemetelnének!
bse

májusfa a településre érkezõket. Ezt a fát a kislányok közösen díszítették, és a felállításához
szükség volt minden férfinak az erejére. Május
utolsó estéjén majd a kitáncoláskor köszönnek
el a falu ékességeitõl.
bse
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Kompetenciamérés
Elõször 2001 õszén lebonyolított
országos kompetenciamérések a
2007/2008. tanévtõl kezdõdõen a
közoktatásról szóló törvényben meghatározottaknak megfelelõen az általános és a középiskolákban a 6., 8.,
illetve a 10. évfolyamos tanulók gyakorlatilag teljes körében felmérték
évente a szövegértési képességeket
és a matematikai eszköztudást. A legutóbbi, idén nyilvánosságra hozott
2011. évi mérések alapján két kis városunk iskoláinak van mire büszkének
lenni. Lássuk eredményeiket az országos összehasonlításban:
Szövegértés:
6. osztály
Országos átlag
Városi átlag
Felsõbüki Nagy Pál, Bük
Dr. Csepregi H.J. KIKI
8. évfolyam
Országos átlag
Városi átlag
Felsõbüki Nagy Pál, Bük
Dr. Csepregi H.J. KIKI
10. évfolyam
Országos átlag
Szakközépiskolai átlag
Nádasdy T. Szakközépi.
Szakiskolai átlag
Felsõbüki Nagy Pál, Bük

1465
1447
1509
1606
1577
1554
1582
1623
1617
1604
1681
1417
1537

a Csepregi Kazán

Nemrég, a szombathelyi megyei díjátadón
kapta a fenti díjat Horváth Antal György vállalkozó terméke egy online magazin tulajdonosától
Ebbõl az apropóból beszélgettünk munkájáról,
termékérõl.
- Mióta foglalkozik kazángyártással?
- Elõször Tompaládonyban dolgoztam autómosó
vállalkozóként, majd az Öreg Malomban karbantartóként. A munkaidõ után volt sógoromnak segítettem a vállalkozásában, ott ismerkedtem meg a kazánkészítéssel. Sógorom halála után megvásároltam a maradék anyagokat. Ebbõl hat kazánt készítettem a másik sógorommal. Sokáig kerülgettük
õket, mert az olcsó gáz idején nem volt rájuk kereslet. Lassan elkeltek, majd újakat is készítettünk – egy
évben már tíz is elfogyott, ahogy ment följebb a gáz
ára. 2003-ban letettem a hegesztõi vizsgát, s önálló vállalkozó lettem. Ma már a szezonban hetente
eladok ennyit.
- Mitõl csepregi ez a kazán?
- A legtöbb kazán arról a településrõl (Körmend,
Márkó, Gyõrújbarát, stb.) kapta a nevét, ahol készítik, így a mienk is.
- Másban is különbözik a többi fatüzelésû
kazántól?
- Persze, más a kezelhetõsége, minõsége. Sokat kísérleteztünk, megfigyelve, hogy mikor a legjobb a hatásfoka. A Csepregi Kazán rostélya nem
öntöttvas, hanem csõrostély. A vásárlók véleménye alapján is változtattunk. Egyik mondta, hogy
túl sûrû a rostély, nehezen hullik le a hamu. Ekkor
ritkábbra vettük, s azóta ez az ideális távolság.
Egy másik kuncsaft 2006-ig egy másik márkájú
kazánnal fûtött, azt cserélte le a miénkre. Pár éve
jelentkezett grafikonokkal, számításokkal. Pontosan vezette, hogy mikor milyen volt az idõjárás, s
mennyi fát tüzelt el. Még a leghidegebb télen is
20%-kal kevesebb fája fogyott a mi kazánunkkal,
mint korábban a másikkal.
- Milyen a jó fûtés a Csepregi Kazánnal?
- A fatüzelésû kazán fejlettebb a széntüzelésûnél.
Nem csak alulról kell kapnia oxigént, hanem felülrõl
is. Viszont, ha a felülrõl adott levegõ hideg, visszanyomja a fagázlángokat. Ezért a középsõ duplaajtót úgy készítjük, hogy a két lemez között fölforrósodjon a feláramló levegõ, s a lángok felett kapja a forró oxigént. Ez sokat segít a fûtés hatásfokán. A másik hatásfokjavító az általunk beépített katalizátor,
mely a másfajta kazánokból általában hiányzik.

Fontos, hogy a fa kapjon elég levegõt, ne szenesedjen, mert ilyenkor a gázok, melyek a legtöbb hõt
leadhatnák, elégés nélkül kiszállnak a kéményen.
Fûtsünk inkább szakaszosan, többször elgyújtva egy
nap, de a fa megfelelõ hõmérsékleten égjen el. Ha
70 – 80 fokos a fûtõvíz, nõ a kazán élettartama is, s
kevesebb káros anyag kerül a levegõbe.
- Általában többes számban beszél. Hányan dolgoznak a mûhelyben?
- Négy alkalmazottam van, s ha szükséges, hívok
kisegítõket is.
- Más munkával is foglalkoznak?
- Szezonban szinte csak kazánnal. Máskor megrendelésre készítünk kovácsoltvas kerítést, kaput,
lépcsõt, korlátot, gépjármû-felépítményt, végzünk
esztergályos munkát, lángvágást, hegesztést, javí-

tunk mezõgazdasági gépeket, s mindent, ami a
profilunkba belefér.
- Mekkora körzetben vállalnak munkát?
- Általában 100 km sugarú körbõl kerülnek ki a
megrendelõim, beleértve Ausztriát is. Volt néhány
vevõm távolabbról, még Erdélybõl is.
- Gratulálok az elismeréshez. További
eredményes munkát kívánok.
(X)
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Matematika:
6. osztály
Országos átlag
1486
Városi átlag
1469
Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1507
Dr. Csepregi H.J. KIKI
1544
8. évfolyam
Országos átlag
1601
Városi átlag
1577
Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1718
Dr. Csepregi H.J. KIKI
1593
10. évfolyam
Országos átlag
1635
Szakközépiskolai átlag
1624
Nádasdy T. Szakközépi. 1691
Szakiskolai átlag
1417
Felsõbüki Nagy Pál, Bük 1537
Az Internet alapján közzéteszi: S.F.

Az év kiváló terméke 2011.:
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Rövid hírek
• Simaság
Hõsök napja
Május utolsó vasárnapja, nem csak a gyerekeké. Ilyenkor emlékezünk meg a Hõsökrõl.
„Nemzetünk hõsi halottainak kegyelemteljes tiszteletét megfelelõ módon kifejezésre kell
juttatni, és az utókor számára meg kell örökíteni”- ezt írta 1917. évi VIII. törvény. Kötelezõvé
tették a hõsi emlékmûvek állítását. 1924-ben

Svájci szél Tömördön
A mostani szeszélyes idõjárásban már nem is
meglepõ, fõleg húsvét táján elõforduló, de
Tömördön eddig még nem tapasztalt természeti jelenség történt. Magát az eseményt senki
sem látta, de a területe, idõpontja és a követ-

en úgy magyarázták: megjött a nyuszi! A jelenségre összesereglett tömördi aprónép nem rökönyödött meg a jelenség láttán. Nagy izgalommal, vidáman szaporázva összekapkodták
egy nagy kosárba a húsvéti „mannát”, melyet

kezménye jól körülhatárolható. A tömördi buszforduló közvetlen környékét húsvét vasárnap 11
órára tyúktojás nagyságú színes tojások és kisnyúl nagyságú csokinyulak lepték el úgy, hogy
semmiféle környezeti károsodást nem okoztak.
Bizonyos, jól értesült körök szerint egyértelmûen
svájci eredetû szél sodorta õket a bokrok aljába. A
tíz év alatti gyerekek ezt a jelenséget egyszerû-

azután testvériesen elosztottak egymás közt. A
keresésben egy jó szimatú élõ nyuszi is segítségre volt, aki a hideg miatt kutyabõrbe bújt.
A déli busszal érkezõk mindezeknek a nyomát sem látták már, de ott a buszfordulóban a
hûvös, szeles idõ ellenére, a svájci fuvallatnak
köszönhetõen, jólesõ bizsergés lett úrrá rajtuk….
Kiss Gábor

Együtt a tisztább környezetünkért...
...felhívással hirdette meg Önkormányzatunk
és Közalapítványunk 2012. március 31-én, SZOMBATON a szemétgyûjtési és parkosítási akciót Tö-

mörd területén. 08.30 órakor találkoztak a KICSIK
és a NAGYOK a buszmegállóban! 4 csoportba rendezõdve indultak „harcra” az eldobált flakonok,
zsákok, fémdobozok, bagótartók, pléhhulladékok
ellen. Körbejárták az Ilona völgyet, a fõútvonal
melletti árkokat, a az erdõszéleket,a faluház környékét. Akik nem vettek részt mások szemetének
összegyûjtésében bizonyára környezetük rendsze-

ma háznál friss harapni való és szomjoltó várta a
munkásokat! Tevékenyen és hasznosan töltötték
ezt a szép délelõttöt! Mindenkinek köszönjük a részvételt. Meséljenek a képek…
Kiss Gábor
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egy újabb törvény a nemzeti ünnepek közé
sorolta a magyar hõsökrõl való emlékezést,
május utolsó vasárnapját a Hõsök Emlékünnepévé nyilvánítva. Emlékezünk azokra, akik
az I. és a II. világháborúban elestek.
Tisztelegjünk együtt a háborúkban elesettek emléke elõtt.
Galavics Adrienn

res tisztán tartásával hozzájárulnak a tiszta környezetünkhöz. Ezt sajnos még mindenkire nem lehet
általánosítani, ezért szükséges mások helyett is
idõnként rendet rakni. A sok-sok jó szándékú, tevékeny szépítõ a verõfényes napsütésben megszépítette környezetét! A munka elvégzése után az Aro-
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Premier elõtt…

közül a büki SOK-SZÍN-PAD
premier elõtti elõadását választották a tömördi kultúrházban. A társulat fiatalabb
része Smelka Sándor: Sakk
utolsó vérig címû bohózatát
mutatta be.
A darab története: két fiatal sikeres ismerkedése, majd évtizedekkel
késõbb egy szokványos délutáni idõtöltésük, melyben a fõszerepet a
sakkparti játssza. Az elsõ részben a
sakktábla melletti cselekvések mögötti, azokkal ellentétes gondolatok
párhuzamos tolmácsolása fakaszt
derûs perceket minden nézõnek. A
második rész mozzanataiban, mely a
más helyzetben megismétlõdõ

ugyanazon parti - az elsõ találkozás
megszépült élményét újítja meg- ,
már az idõsebb korosztály sok esetben magára ismert, jelezve
azt mosolyával, kacajával.
A másik darab Jules
Renald: A szakítás öröme
klasszikusnak mondható kétszemélyes, kosztümös darab, melyben a történések

percrõl percre változása köti le a nézõk figyelmét.
Aki elmulasztotta megnézni a darabokat élõben 2012. június 2-án Bükön vagy a www.tomord.hu honlapon otthon is megteheti. A büki SOKSZÍN-PAD meghívta a tömördieket
Bükre, ahol június 1-2- án kétnapos
non-stop színjátszó csoportok bemutatója lesz.
Kiss Gábor

Promenád Kupa
Nemzetközi Sakkverseny

Fotó: Kóbor Károly vaskarika.hu

három kategóriában zajlottak. A legtöbben, 16 fõ, a pénzdíjas A csoportba nevezett be, amely 8 fordulós
svájci rendszerben került lebonyolításra 20-20 perc játékidõvel. A B és C
csoportban körmérkõzéseket játszottak a résztvevõk.
Eredmények: C csoport (ifjúsági):
1. Soproni Kornél (Kõszeg) 3 pont, 2.
Csepeli Martin (Szombathely) 1,5
pont. 3. Csepeli Henriett (Szombathely) 1 pont, 4. Kozma Eszter
(Csepreg) 0,5 pont.

B csoport: 1. Balogh Anett (Lövõ)
5 pont, 2. Kiss Jenõ (Lövõ) 4 pont, 3.
Asbóth Brigitta (Csepreg) 2,5 pont, 4.
Szabó Gyula (Csepreg) 1,5 pont, 5.
Rába Lilián (CsSE – Kõszeg) 1 pont, 6.
Edõcs
Zoltán
(Csepreg 1 pont.
A csoport: 1.
Takács
Balázs
(Alsószölnök) 7,5
pont, 2. Horváth
Imre (Keszthely) 7,5
pont, 3. Zámodics
Péter (Csepreg) 5
pont, 4. Gaal Alex
(Felsõõr – Ausztria)
4,5
pont,
5.
Cséfalvay István
(Nagymegyer –
Szlovákia) 4,5 pont, 6. Zámodics
Ferenc (Csepreg) 4 pont.
A verseny rendezését támogatta:
Csepreg Város Önkormányzata,
Csepregi László, Horváth Írisz, Németh Krisztina, Pócza Ferenc, Soproni
Attila és Talabér Jenõ vállalkozók,
Lina Optika, Prémium Alkusz Kft,
Répcementi Coop Kft. és a Vegyiárú
Kereskedés. A Lövõi SE digitális órák
kölcsönadásával segítette a verseny
lebonyolítását.
igás

Május 24-én, csütörtökön 14 órától
a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: XV. Karsztfejlõdés konferencia. A részletek olvashatók a
www.bukmsk.hu honlapon.
Május 25-én, pénteken Csepregen:
Városi gyereknap. A részletek a plakátokon és a www.csepreg.hu honlapon.
Május 25-én, pénteken a Büki
Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: A Pannon Cigányzenekar nagykoncertje. A részletek a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Május 26-án, szombaton 10 órakor
Bükön: Pünkösdi Csintekerintõ Játszóház. A részletek olvashatók a plakátokon és a www.bukmsk.hu honlapon.
Május 26-án, szombaton a
csepregi szõlõhegyeken: Nyitott pincék
napja. A részletek olvashatók a plakátokon és a www.csepreg.hu honlapon.
Május 27-én, vasárnap 10 órától
Bükfürdõn a nyári bejáratnál: Vásári forgatag – kézmûves és régiségek vására.
Május 28-án, hétfõn Csepregen,
a régi sportpályán: Pünkösdi lófuttatás, fogathajtó és lóverseny. A részletek olvashatók a plakátokon és a
www.csepreg.hu honlapon.
Június 2-án, szombaton 18 órakor
Csepregen, a Trianon emlékhelynél:
Megemlékezés. A részletek olvashatók
a plakátokon és a www.csepreg.hu
honlapon.
Június 7-én, csütörtökön 19 órakor:
Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportház, Könyvtárban: Karinthy
Frigyes: Tanár úr kérem! – Így írtok Ti – a
Csepregi KIKI színjátszói és a Csepregi
Olvasókör közös mûsora.
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A Csepregi Sportegyesület Sakkszakosztálya április 15-én bonyolította le az idei Promenád Kupa egyéni
sakkversenyt, melyen határon túli
versenyzõk is indultak. A küzdelmek

Május 11 – 13. III. Bükfürdõ Rallye. A
részletek olvashatók a plakátokon és a
www.buk.hu honlapon.
Május 12-én, szombaton 14 órától:
Kerékpártúra Csepreg – Peresznye –
Csepreg útvonalon. A részletek a plakátokon és a www.csepregikultura.hu
honlapon. (Esõnap: Május 19.)
Május 12-én, szombaton 18 órától
Bükön a Sportcsarnokban: Dr. Lupo Büki
TK-Celldömölk NB II-es nõi kézilabda
mérkõzés.
Május 13-án, vasárnap 10 órától
Bükfürdõn a nyári bejáratnál: Vásári forgatag, kézmûves és régiségek vására.
Május 14-én, hétfõn 17 órakor
Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési- és Sportház, Könyvtárban: Pongrátz
Péter: Szeretetben testvérem. Dr. Papp
Lajos igazsága c. kötetének bemutatója. A részletek olvashatók a plakátokon
és a www.csepregikultura.hu honlapon.
Május 18-án, pénteken 17 órakor a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: Ivó napi borkóstoló és néptánc
bemutató. A részletek a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Május 19-én, szombaton 14 órától
Bükön a Sportcsarnokban: Táncgála
Országos Ranglista Verseny Pásti Dóra
emlékére. A részletek a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Május 20-án, vasárnap 14 órakor a
csepregi szõlõhegyeken: Orbán napi
gyepûtiprás és a 29. Csepregi Borverseny eredményhirdetése. A részletek a
plakátokon és a www.csepreg.hu-n
Május 23-án, szerdán Csepregen is:
a Kihívás Napja. A részletek a plakátokon és a www.csepreg.hu honlapon.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Kellemes szórakozásban volt részük azoknak, akik a szombat késõ
délután kínálkozó sokféle program

P R O G R A M A J Á N L Ó
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Rövid hírek
• Sport

A Csepregi Önkéntes Tûzoltóság elnökével, Kovács Andrással beszélgetünk a 2011. év eseményeirõl, eredményeirõl, és a 2012-es esztendõ kilátásairól, a tûzoltóság(ok) jövõjérõl.
– Milyen évet tudhat maga mögött a
Csepregi Önkéntes Tûzoltóság?
– Elõször is szakmai szempontból szeretném tájékoztatni a kedves olvasókat: 2011-ben 80 riasztásunk volt, amibol 42 tûzeset, 26 mûszaki mentés, 12
téves jelzés volt. A beavatkozások 90%-át egyes
fokozatban Csepreg 1-sel (Mercedes) és Csepreg
2-sel (IFA) megoldottuk. A maradék 10%-nál kettes
kiemelt volt, ahol szombathelyi és
sárvári hivatásosok segítettek, ennél nagyobb fokozatra nem került
sor. A riasztásokra a tûzoltók 752
beérkezésbõl 554-en vonultak,
198-szor a szertárban maradtak
készenlétben. Az összes vonulási
idõ 2011-ben 177 óra 5 perc volt.
Sajnos a vonulások során több
esetben szembesültünk halálos kimenetelû esetekkel, ezek között
volt füstmérgezés, közlekedési baleset és vízbefúlás. A vonulási körzetünkben a települések közötti vonulási megoszlás a következõként
alakult: Bõ 1, Bük 27, Csepreg 34, Egyházasfalu 0,
Gór 1, Gyalóka 0, Iklanberény 0, Lócs 1, Répcevis
1, Sajtoskál 2, Simaság 3, Szakony 4, Tormásliget 1,
Tömörd 3, Und 0, Zsira 2.
Szakmai felkészültsége a vonuló állománynak
megfelelõ, rendszeres képzésekkel, gyakorlatokkal
próbálunk lépést tartani az újabb és újabb kihívásokkal. Felszerelésein, eszközparkunk kiváló, rendszeres felülvizsgálatukkal tudjuk a biztonságos beavatkozás feltételrendszerét megvalósítani. A 8 fõállású tûzoltónk felelõsségteljesen végzi feladatát,
az összállományt tekintve tûzoltóink magas színvonalon látták el a térségünk mentõ tûzvédelmét.
Gazdasági szempontból a tûzoltóság mûködése stabil. Az állami támogatás és a tûzoltóság szol-

gáltatásaiból származó bevételek felhasználása
elõre tervezett, túlzó költekezéstõl mentes, a bérek
tekintetében versenyképes, biztos megélhetést biztosító. Tûzoltóságunk nyitott, szívesen vettünk részt
társadalmi eseményeken, falunapokon, egyéb
rendezvényeken, ahol népszerûsíthettük a tûzoltó
munkát.
– Látványában megújult a szertár homlokzata, lecserélõdtek a kapuk. Mondana néhány szót a beruházásaikról?
– Nem szeretném ismételni magam, hisz a gazdasági mûködésnél említettem, hogy elõre tervezetten végzünk minden pénzügyi vonatkozású te-

vékenységet. Ez a fejlesztések terén fokozottan
igaz. 2009-ben kialakított a vezetõség -a közgyûlés beleegyezésével- egy többlépcsõs fejlesztési
programot, amely a nyílászárok cseréjével kezdõdött, a világítás korszerûsítésével folytatódott. Felmérettük és megterveztettük az energiafelhasználást csökkentõ lehetõségeket. Ezek egyik eleme
volt a szerállásokon lévõ kapuk cseréje, amely ez
év elején, köszönhetõen a januári enyhe idõnek,
meg is valósult. Tavalyi áron, még kisebb ÁFA-val
megvásároltuk az épület egészére a szigetelõ
anyagot, amelyet a tavasz beköszöntével szeretnénk felragasztatni a falakra, ezáltal csökkentve a
fûtésszámlánkat. Jelenleg, és egyenlõre utolsó fázisként, a régi vizesblokk felújítása történik. Büszkén
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Kick-Box ezüst Szigetszentmiklósról
Március 31-én rendezték meg a Kick-Box
Light-Contact felnõtt magyar bajnokságot
Szigetszentmiklóson. A versenyre szép számmal érkeztek a sport egyesületek legjobb
versenyzõikkel. Voltak, akik már elmúlt évek
alatt többször is indultak az országos fordulón és akadtak juniorok is, akik elég felkészültnek érezték magukat, hogy elinduljanak a felnõtt mezõnybe, és összemérjék tudásukat rutinos versenyzõkkel. Súlycsoportonként 7-8 fõ küzdött az aranyéremért, így
nem volt egyszerû dolga annak, aki a 3X2
perces menetek alatt éremmel szeretett volna a versenyrõl távozni. A sportolók kivétel
nélkül kondicionálisan és technikailag is felkészültek voltak A viadal komolyságát jelzi,
hogy egy indulót kórházba kellett szállítani
sérülés miatt.
Szombathelyrõl az AGRO BIO Classic KickBox Club csapata négy fõvel képviseltette
magát, eredményesen. Két ezüst és egy
bronzérmet sikerült a Clubnak hazavinnie.
Mayer István csepregi versenyzõ (79 kg) nevezett és egészen a döntõig jutott, ahol az
EKBSE versenyzõjével kellett megharcolnia az
aranyért. A küzdelem talán a verseny egyik
legnagyobb figyelemmel kísért mérkõzése
volt, ugyan is mindkét versenyzõ kihozta magából a maximumot. Mayertõl a 2. menetbe
mínusz pontot vontak szabálytalanságért és
ez a küzdelmet még szorosabbá tett, ami a
pontozó bíróknak gondot okozott az eredmény eldöntésénél. A 3. menet végén megosztott eredmény született 2:1 –es megosztott
pontozással az EKBSE, Gózon Ádám kezét
emelték a magasba. Mayer István elmondta: élvezte a küzdelmet, sajnos az intés nem
kellet volna, ami miatt pontot is vontak, ez
nagyban befolyásolta a végeredményt.
Kiss Barbara

Merre tovább önkéntesek?
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mondhatom, hogy az összes beruházásunkat saját
erõbõl az alapmûködés gazdasági hátterét nem
veszélyeztetve valósítottuk meg.
– A tûzoltóságok államosítása, az új katasztrófavédelmi törvény milyen változásokat
hoz, hozhat a tûzoltóság életében? Hogy látod a jövõt?
– Egy Hofi paródia részlettel talán tömören tudom érzékeltetni a jelent, jövõt: „Megkérdezik Józsi bácsitól: - Józsi bácsi hogy érzi
magát? - Jól - Bõvebben? - Nem jól!”
De a viccet félretéve, hisz a helyzet komoly, sõt nagyon komoly! Az új törvény(ek)
számûzték a rendszerbõl a tûzoltókat, az
önkénteseket. Minden a katasztrófavédelemrõl szól, a tûzoltózenekar katasztrófavédelmi zenekar lett, a tûzoltómúzeum katasztrófavédelmi múzeum, az önkéntes tûzoltóságokból önkormányzati tûzoltóság, az önkormányzati hivatásosból állami tûzoltóság és folytathatnám tovább a
sort. A lényeg, hogy a katasztrófavédelem mindent maga alá gyûrt, 70-es, 80-as évekre emlékeztetõ centralizált irányítás uralkodott el. A tûzoltóságokat a rendvédelmi szervek (katonaság, rendõrség) sorába sorolták. A polgári védelem beintegrálódott a rendszerbe. Egy több mint, 13 ezres
létszámú rendszert épített ki az OKF (Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság), amely túlszabályozott, túlköltekezõ rendszer képét vetíti elõre.
Ami bennünket illet, nevünk változásával (Önkormányzati Tûzoltóság) együtt több, eddig jól

mûködõ jogosultságunkat veszítettük el. Elvették a
105-ös segélyhívó vonalunkat, ezentúl a telefonhívások a térségbõl nem Csepregre, hozzánk futnak
be, hanem Szombathelyre. Az eddigi kizárólagos
mûködési területünk (16 település) megszûnt, vonulási területté minõsíti az új jogszabály, akkor vonulunk, vonulhatunk az eddig ellátott területekre, ha
a központi irányító rendszer, jelen esetben Szom-

„Istennek dicsõség,
Egymásnak segítség”
bathely, erre utasítást ad. Ezentúl (elvileg) minden
eddigi területünk az állami rendszerhez tartozik, Vonul majd Bükre, Tormásligetre, stb. Szombathely, mi
meg megtûrtként ott lehetünk segíteni. Ezt nevezi
az OKF költséghatékony beavatkozásnak, és biztonságos tûzvédelemnek. Sajnos, ezzel az új rendszerrel csökken a térség lakóinak biztonsága, hisz
nem kiszámítható, hogy ki, mikor, hova vonul. Egy
közelmúlt példájával hadd érzékeltessem a problémát: A sajnálatos acsádi otthontûzhöz nem kaptunk riasztást, hisz nem a mi területünkön volt, ezzel
nincs baj, azon nap kora délután azonban kaptunk egy riasztást a szombathelyi központból, miszerint Tömörd és Kõszegfalva közötti területen aljnövényzet ég, és erdõt veszélyeztet. Ez a terület a

kõszegi tûzoltóké volt még tavaly, most viszont bennünket riasztottak. Tûzoltóautónk, a helyismeret hiányában, és a távolság miatt 48 perc alatt ért ki a
helyszínre, ez idõ alatt a közelben lévõ kõszegi tûzoltóautót viszont visszafordították állomáshelyére,
nem engedték beavatkozni. Míg a tûzoltás folyt a
csepregi két szerrel, a teljes csepregi terület, a 16
településsel egyetemben védelem nélkül maradt.
Sajnos az állami finanszírozás sem tervezhetõ, hisz a mai napig nem kaptunk tájékoztatást arról, mennyi pénzbõl gazdálkodhatunk 2012-ben. Az eddigi utalt öszszegekbõl látszik, hogy kevesebb összeg
áll rendelkezésünkre. Attól félek, hogy teljesen törölni szeretné a rendszerbõl az állam az önkénteseket, erre utalnak a megszorító intézkedések, az állandó ellenõrzések, a folyamatos gazdasági jelentések bekérése. Egy teljesen központilag irányított rendszer képe kezd kialakulni, aminek káros következményeit sajnos a
lakosok, a településeken élõk fogják megérezni.
– És akkor hogyan tovább?
– Egyenlõre tesszük a dolgunkat, mintha semmi
nem történt volna, összeszorított fogakkal, bízva a
józanészben, hogy a döntéshozók belátják elhibázott lépéseik következményét, és visszaáll a józan
ész és a tényleges költséghatékony mûködést lehetõvé tevõ rendszer.
Addig pedig tartjuk zászlónk jelmondatát:
„Istennek dicsõség, Egymásnak segítség”
yde

A hónap növénye:
kefevirág - az „üvegmosó növény”
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A Callistemon citrinus egy gyönyörû, Ausztráliából származó
mediterrán növény, melyet hazánkban kefevirágként ismerhetünk.
Kicsit furcsa az elnevezés, de igazán találó, hiszen piros virágjain a
sárga porzók valóban egy üvegmosó keféhez hasonlítanak.
Cook-kapitány (Ausztrália felfedezõje) ennek a különleges cserjének a levelébõl fõzetett magának és legénységének teát. A késõ
tavaszi-kora nyári virágzás után kicsit vágjuk vissza az ágvégeket,
így némi nyugalmi idõszak után õsszel újabb virágzás következhet.
A kefevirág szereti a meleg, napos helyet és a száraz levegõt is jól
turi. Rendszeresen öntözzük, kéthetente tápoldatozzuk. Télen világos, hûvös, fagymentes helyen teleltessük, a többi mediterrán növényhez hasonlóan. A téli idõszakban csak minimális a vízigénye,
éppen csak annyi vizet adjunk neki, hogy ne száradjon ki.
Jó kertészkedést kíván az Örökzöld Kertészet!
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Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben
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

12. Sanitas
13. Sz. Péter
14. Üdvözítõ
15. Üdvözítõ
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Sanitas
20. Üdvözítõ
21. Sanitas
22. Sanitas
23. Sanitas
24. Sanitas
25. Sanitas
26. Sanitas
27. Sanitas
28. Sanitas
29. Üdvözítõ
30. Üdvözítõ
31. Üdvözítõ

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

1. Üdvözítõ
2. Sanitas
3. Üdvözítõ
4. Sz. Péter
5. Sz. Péter
6. Sz. Péter
7. Sz. Péter
8. Sz. Péter

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

1%

Csepregi Olvasókör (9735
Csepreg, Széchenyi tér 31.)
asz.: 18899654-1-18.

Két meccs, négy pont
Nagyszerû eredmény a két hazai mérkõzésen elért négy
pont, amit begyûjtött a nõi kézilabda csapatunk!
A március végén megrendezett hazai mérkõzésünkön a
Mosonszolnok csapatát fogadtuk. Nagyszerû, a nézõket kitûnõen kiszolgáló mérkõzést láthattak a csarnokba kilátogató szurkolók! Magabiztos játékkal szinte végig vezetve 29-24re legyõzték lányaink a MOGAAC csapatát. Ezután három
hét szünet következett, részint a húsvét részint pedig a szövetség versenykiírása miatt. Április 21-én fogadtuk a következõ
ellenfelet hazai csarnokunkban, a Veszprém csapatát. Azt
gondolom, egy sportbarát sem bánta meg ezt az egy órát,
amit erre a mérkõzésre szánt!! Nagyszerû, fordulatos mérkõzést láthattunk! Az elsõ gólt ugyan a Veszprém csapata szerezte, de a mi lányaink sem maradtak adósok a találatokkal. Igaz, nem sok gól született, de az elsõ félidõ 12:12-es
döntetlennel zárult, pedig az ellenfél már három góllal is vezetett. Nagyszerûen tartották a büki lányok magukat az NB/I
és NB/II-es játékosokkal is erõsített Veszprém ellen. A második
félidõben fej - fej mellett haladtak a csapatok és senki nem

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 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

Május 9. Szerda Dr Szilasi Imre • 10.
Csütörtök Dr Orbán Zsuzsanna • 11.
Péntek Dr Földi Sándor • 12. Szombat
Dr Bencsik István • 13. Vasárnap Dr
Varró Gyula • 14. Hétfõ Dr Szilasi Imre •
15 Kedd Dr Szirmai László • 16. Szerda
Dr Szilasi Imre • 17. Csütörtök Dr Orbán
Zsuzsanna • 18. Péntek Dr Nagy Gábor
• 19. Szombat Dr Bencsik István • 20.
Vasárnap Dr Orbán Zsuzsanna • 21.
Hétfõ Dr Szirmai László • 22. Kedd Dr
Nagy Mária • 23. Szerda Dr Müller
András • 24. Csütörtök Dr Orbán
Zsuzsanna • 25. Péntek Dr Földi Sándor
• 26. Szombat Dr Müller András • 27.
Vasárnap Dr Nagy Gábor • 28. Hétfõ Dr
Szilasi Imre 7,00 órától másnap 7,00
óráig • 29. Kedd Dr Szirmai László • 30.
Szerda Dr Nagy Mária • 31. Csütörtök
Dr Müller András

tudott két góllal ellépni az ellenfelétõl. A mérkõzés utolsó pár
perce, a végjáték viszont a hazai csapatnak sikerült jobban.
Egy nagyszerû „Hari Gabis” védés után egy nagyon fontos
Hegyi Dóri gólt követõen sikerült kétgólos elõnyre szert tenni.
Ezt követõen sikerült ugyan egy gólt lõni a Veszprémnek, de
az utolsó, egyenlítésre lehetõséget adó támadásukat nagyszerûen kivédekeztük, és kapusunk hárította a lövésüket. Fél
percünk volt az utolsó támadásra és hiába jöttek ki egész
pályás védekezésre, lányaink nagyszerûen „eldugták” a
labdát. Mátés István edzõnk által jól idõzített idõkérés után
két másodperce maradt a Veszprémnek labdaszerzésre,
amit mi nem engedtünk, így 25-24-re legyõztük a tavaszi fordulók eddig veretlen csapatát!! Zúgott is a lelátón a SZÉP
VOLT CSAJOK!!! Tényleg szép volt csajok, köszönjük szépen!!
HAJRÁ BÜK!! HAJRÁ LÁNYOK!!
Most két idegenbeli találkozó következik. Minden kedves
szurkolót várunk a következõ, és egyben utolsó tavaszi, hazai mérkõzésünkre 2012. május 12-én, amikor a Celldömölk
csapatát fogadjuk!
Csébich Csaba

OneWebDay

– az internet világnapja

Ma már szinte mindennek van
világnapja. Május 18-a az internet
világnapja, amely esemény a fiatal világnapok közé tartozik. A
Nemzetközi Távközlési Egyesület
kezdeményezésére „ünnepeljük”.
A kezdeményezés célja elsõsorban
az, hogy a fejlõdõ országokba és
minden lefedetlen területre is eljusson a világháló.
Az internet rövid története
Mint a legtöbb fontos technikai
újítás, az Internet is hadifejlesztésként
indult. A rendszert megálmodó és kikísérletezõ amerikai tudósok aligha
sejtették, hogy mûvük még az évezred vége elõtt ilyen hatalmassá növi
ki magát. Amerikában 1960-ban
kezdtek el foglalkozni azzal a stratégiai problémával, hogy miként lehetne létrehozni egy olyan információs struktúrát, amelynek segítségével az amerikai állam és hadvezetés
központjai és alközpontjai egy esetleges atomtámadás esetén is fenn
tudják tartani egymással a kapcsolatot, vagyis Amerika szervezett és
irányítható maradjon.

OneWebDay
Az esemény szellemi szülõje
Susan Crawford, a University of
Michigan vendégprofesszora. A
OneWebDay célja, hogy az emberek ezen a napon elgondolkodjanak a változásokon, amelyeket az
internet hozott az életükbe, és gondolkodjanak el a jövõn. A felhasználóknak azt is tudatosítaniuk kell
magukban, hogy mindenki felelõs
a világhálóért, ugyanakkor fel kell
hívniuk a figyelmet az információáramlás problémáira is.
Lehet-e élni ma már internet nélkül? Hajlamosak vagyunk nosztalgiával visszagondolni azokra az idõkre,
amikor este internetezés helyett egy
jó könyvet olvastunk elalvás elõtt,
vagy nem chaten beszélgettünk, hanem az utcán, a parkban, a boltban. Az emlékek persze csalnak egy
kicsit: az internetnek azt köszönhetjük, hogy bármikor nekiállhatunk informálódni, beszélgetni, vehetünk
kedvezményes áron jó dolgokat és
pletyka nélkül is tudjuk, hogy a szomszéd hol nyaralt…
Kincse Anda
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június

május

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

2012. április 4-én Zsirán, majd április 12-én Csepregen tartott kyu vizsgát Németh Jenõ 2.
danos Aikido mester a BUDO SE Aikido Szakosztály gyermek tanítványainak. Mindkét dojoban
játékos bemelegítés és ráhangolódás után mutatták be az aikidokák a tudásukat. Ügyes és
szép munkákat láthattunk a vizsgákon, valamint nagyon fegyelmezett hozzáállást, így méltón
kaphatta meg minden vizsgázó a következõ övfokozatot! Az elmúlt hónapokban a felnõtt
aikidosok is megmutathatták tudásukat és léphettek elõbbre a fokozatokban. Elsõként február
25-én Veszprémben Günther Steger 5. danos osztrák Aikido mester táborán, majd március 17én Kardos Attila 3. danos mester veszprémi kurzusán volt lehetõség a vizsgára. Az aikidokák itt
is sikeresen teljesítették a követelményeket.
Április 28-án, Csepregen tartott edzõtábort Veisz János 4. danos mester. A változatos és
pergõs edzésen különbözõ fegyveres fenyegetettségre mutatott be technikákat a mester. A
gyakorlatok során kés, bot vagy lõfegyveres támadásokra tanított hárítási megoldásokat. A
tábort vizsga zárta. További információk az aikidocsepreg.blogspot.com blogon olvashatók.
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