Rövid hírek
• Bük
Megyei Vadásznap Bükfürdõn
Az idei évben is Bükfürdõ adott helyet a megyei Vadásznapnak. Szép nyári idõben lehetett
a programokat lebonyolítani. Az ünnepi köszöntõ után Hubertus mise következett, majd az
ifjú vadászok tettek fogadalmat. Ezt követõen
kitüntetéseket adtak át, majd a gyermekrajzok
eredményhirdetése kapott helyet.

Többek között, fõzõverseny, pálinkaverseny, borverseny, vadászkutya szépség verseny és íjász bemutató is volt. A Kiállító teremben szép vadászati trófeákat, festményeket
tekinthettek meg a látogatók. A legszebb
gyerekrajzokat is itt nézhették meg, amelynek
a címe: ”Erdõn-mezõn nyitott szemmel napsütésben.” és amelyet a Vas Megyei Vadászhölgy Klub hirdetett meg.
A versenyek értékelése után operett énekesek zárták a napot.
H. P. T.

Büki gyerekek
a balatonberényi
Erzsébet táborban
Iskolánk sikeresen pályázott a NÜSZ Erzsébet tábor programjára, ahol mi, általános iskolás gyerekek egy hétig kedvezményesen nyaralhattunk a
Balatonon. A tábor számos változatos és színvonalas programot kínált, amelyeket fõiskolai és egyetemi hallgatók szerveztek és vezényeltek le. Így
részt vettünk szárazföldi és vízi akadályversenyen,
Erzsébet vetélkedõn, éjszakai bátorságpróbán, tábori olimpián. Ez utóbbin európa -, világ - és olimpiai bajnokok vezetésével ismerhettük meg és próbálhattuk ki a sportágakat (öttusa, judo, hapkendo, duatlon, úszás, kenuzás, evezés, vízilabda, sárkányhajózás, íjászat).
A kulturális programok sem maradtak el: meglátogatott minket a Boglya népzenei együttes, akik

táncházban mozgattak meg bennünket. Aki akart,
dobolhatott az Etnofolk trióval, nézhetett bábelõadást és részt vehetett a mesemaratonban is.
A TV2 népszerû vetélkedõje, a "Nagy vagy"
elevenedett meg az egyik délelõttön az
animátorok és a táborlakók segítségével, ahol 15
csapat közül a 4. helyezést értük el. Másnap az
m1 stábja forgatott reggeltõl estig a táborban, ek-

kor volt vendégünk Balogh Gábor olimpiai ezüstérmes öttusázó, aki most a tárca államtitkára, és
újabb sporttehetségeket keresett. Szeptemberben
4 csatornán (m1, m2, Duna, Duna World) nézhetjük meg a Magyarországon elsõ alkalommal
megszervezett Erzsébet táborokról szóló
filmet. Videóklip is készült, melyben 2
megasztár, Tolvai Renáta és Radics Gigi
énekel a táborlakókkal.
Bük Város Önkormányzatának hála,
az útiköltséget sem kellett fizetnünk, és
az amúgy is dús heti programot további kirándulással és élményekkel gazdagíthattuk: így jutottunk el Fonyódra, hajóval Badacsonyba, ahol gyalogtúra
keretében megnézhettük Szegedi Róza házát. Itt a
szervezõk finom falatokkal és hûs itallal vártak minket. Késõbb dzsippeztünk és hangos sikítozással a
badacsonyi vidámparkot is kipróbáltuk.
Utolsó este az elsõ nap felhúzott zászlót tábortûz
és szalonnasütés mellett búcsúztattuk, majd fergeteges bulival köszöntünk el egymástól mi, 300-an.
Horváthné Pados Teréz
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Árhullám a Répcén
A csapadékhiányos évszakok
után júliusban végre elegendõ, több
mint 200 mm esõ hullott térségünkben. Kis folyónk ausztriai vízgyûjtõ területén pedig még több esett.
A hónap második felében néhány egymást követõ este és éjszaka
volt a jelentõs mennyiségû csapadék, a legtöbb július 25én. 26-án reggelre legalább a meder háromnegyedéig megemelkedett a Répce vízszintje. Csepregen attól lehetett tartani, hogy a
Bognár Ignác utca közelében levõ zsilipnél a
víz visszaszivárog, s a talajvízzel egyesülve belvízzé válik, s elönti az utca végén levõ házak pincéit. A vízügyesek javaslatára a Városgazdálkodás emberei
homokzsákokat raktak a zsiliphez, így
elõzték meg a visszaszivárgást. A vá-

ros alsó vége után húzódó árvízvédelmi töltésen túl levõ árkon viszont
hosszan felnyomult az áradat, s elöntötte a mellette levõ almás egy részét. Az alsóbüki Öreg-híd közelében
szintén kilépett medrébõl a víz, s lezárták a Bük-Acsád közti út városhoz
közeli szakaszát.

Még a délelõtt folyamán csökkenni kezdett a vízszint, s a délután
során már az átlagoshoz közeli magasságára apadt vissza a folyó a határ közeli kisvárosokban.
SÁGI

Következõ lapszámunk szeptember 7-én jelenik meg!

Köszönetnyilvánítás

Jubileumi tanévnyitó
A Nádasdy Tamás Szakközépiskola ebben az évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi
tanévnyitóra 2012. szeptember elsején 16 órakor kerül sor. Ünnepi köszöntõt mondanak: Dr. Kovács Péter
öregdiák, Dr. Parragh László, a Ma-

gyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az intézmény vezetése szeretettel hívja e jeles ünnepségre a volt tanárokat, diákokat, dolgozókat, szülõket, szimpatizánsokat, érdeklõdõket
és mindazokat, akik valamilyen szállal kötõdnek a jubiláló iskolához.

Az érett augusztusi nyár máshogyan, megnyugtatóbban szórja szét
napsugarait, nincs benne annyi izgalom, mint kistestvéreinek, a júniusnak és a júliusnak buja szertelenségében, de szép, teljes és méltóságteljesen örömet rejtõ. Szeretem ezt a hónapot, többek között azért is,
mert ezekben a napokban van az embernek legtöbb lehetõsége, rég
nem látott ismerõsökkel találkozni, emlékeket feleleveníteni, hiszen a
csepregi és környékbeli búcsúk, Szent István ünnepe, a szombathelyi
és kõszegi, illetve a büki rendezvények szinte kínálják az alkalmat a hazatérésre, azoknak, akik Csepregrõl, illetve a környékrõl származtak el.
A véletlen találkozások meglepetésszerû örömének vágya ûzi az embert az ünnepi forgatagokba. Egy rég látott rokon, barát, a majdnem
elfelejtett lány, az ifjúkori cimborák, mind megjelenítik a múltnak egy
kedves szeletkéjét, visszazökkentenek az idõbe, és rádöbbentenek arra, hogy mindez milyen régen volt. Az emlékek újraélednek, az ünnepi
alkalmak beszélgetései lehetõséget, adnak egy kis idõutazásra. Az augusztusi napfény szétszórja sugarait és emlékezetünkben felvillantja a
belénk ivódott szomorú, s derûs pillanatokat. A szomorút is, hiszen sokan
már nem térhetnek vissza onnan, ahová elindultak.
Az augusztusi ünnepek idejére jómagam is látogatók érkezését várom, többek között két egykori Rákóczi utcai kedves ismerõs immár hagyományszerû hazaruccanását, akikkel egy ünnepi ebéd után elevenítjük fel a régi idõket, szólunk barátokról, felejthetetlen élményekrõl, elhatározva, hogy jövõre újra találkozunk.
Még egy jelentõs vendégváró eseményre szeretném felhívni a figyelmet, ami ugyan már nem a tárgyalt hónapban, hanem szeptember elsején kerül megrendezésre. Ekkor lesz a Nádasdy Tamás Szakközépiskola jubileumi, ötvenedik tanévnyitója, ahol az érdeklõdõknek alkalmuk lesz egykori tanárokkal, diáktársakkal találkozni, s emlékezni az
alma materben eltöltött évekre. Remélhetõleg sokunknak jelent felejthetetlen élményt a viszontlátás öröme.
Sárváry Zoltán
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A Csepregi Általános Iskola és Óvoda Szülõi Munkaközössége, a
2011/2012-es tanévben, az iskola és az óvoda közötti biztonságos
közlekedést segítõ fekvõrendõr beszerzését tûzte ki célul. Két
rendezvényünk az Ádventi koszorúkészítés és a Teadélután bevétele segítik
e cél megvalósulását. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani, minden
kedves szülõnek és nagyszülõnek, aki munkájával vagy adományával
támogatott bennünket. Az összeg egy kisebb része azonban még hiányzik.
Kérjük, akinek fontos gyermekeink biztonsága, és van rá lehetõsége,
támogassa munkánkat. Az adomány elhelyezhetõ a Fõ téri Fókusz (volt
Vianni) üzletben kihelyezett gyûjtõ dobozban.
Köszönettel: A Szülõi Munkaközösség

Vendégváró
augusztus

3

Rövid hírek
• Csepreg
Lovastábor Csepregen
Jó programokkal várták a gyerekeket a
Csillagösvény Lovasudvarban. Az idei nyáron
is több turnusban táborozhattak a lovak után
érdeklõdõ, a lovakat szeretõ gyerekek. Minden korosztály megtalálható volt a táborban,
a legkisebb 3 és fél éves volt. Az egy hetes tábor alatt hasznosan tölthették az idõt.
A programok között többek között szerepelt
a sétakocsikázás, lovaglás, kézmûves foglalkozások, fürdés, de volt elméleti oktatás is. A

Mika Dorka

legkisebbeknek még csendes pihenõre és alvásra is volt lehetõségük. A tábor zárásakor az
érdeklõdõ szülõk, nagyszülõk megnézhették,
hogy „ üli meg” a lovat gyermekük. Öröm volt
nézni a vidám gyermekarcokat. Azt hiszem ez
magáért beszélt.
Horváthné P. Teréz

ink üdvözlõzenével fogadták kis csapatunkat.
A zenélés mellett ügyességi feladatokon is bizonyíthattunk, mely még közelebb hozta a zenésztársakat egymáshoz. A monzunói fellépés
után, hazafelé még Bolognában is adtunk
egy koncertet. Csodálatos élményekkel, fáradtan indultunk haza.
SulicsBogi

„ Hogy a sok szopástól a gyermek ostoba lesz,
Könnyelmû anyának gondolatja ez.
Ki az anyatejbõl minél többet kivett,
Az lesz a legerõsebb testileg, lelkileg.”
(Vajda János)
Az anyatejes táplálás világnapja 1990 óta augusztus elseje. Ezen a napon világszerte megemlékeznek a szoptatás fontosságáról. Ez azért is különösen fontos, mert egyre több csecsemõ hal
meg a világon azért, mert nem jut idõben, és
megfelelõ ideig anyatejhez.
Az igény szerinti szoptatás elterjedése óta hazánkban egyre több édesanya szoptatja gyermekét 6 hónapos kora után is. A születés utáni elsõ néhány perc, óra, és a közvetlen testi kontaktus kiemelkedõ fontosságú a szoptatás szempontjából.
Ha az édesanya azonnal magához ölelheti és
szoptathatja gyermekét, a vér oxitocin szintje
emelkedik, ami serkenti a tejelválasztást. A szoptatás az élet nagy ajándéka az anyák és a babák
számára egyaránt. Miért is?
Az anyatej az egyetlen kiegyensúlyozott táplálék a babák számára, megfelelõ tisztaságú, hõmérsékletû, és az összetétele úgy változik, hogy az
minden helyzetben kielégíti a baba szükségleteit.
Elõsegíti az ideális növekedést, fejlõdést. Erõsíti az
immunrendszert, véd a fertõzések ellen, kevesebb
az asztmás és allergiás beteg a szoptatott gyermekek között. Csökkenti a bölcsõhalál, a II. típusú cukorbetegség, a túlsúly és a szív- érrendszeri beteg-

ségek kialakulását. Mindezek mellett hasznos az
édesanyáknak is, hisz csökkenti a mellrák, a csontritkulás és a szülés utáni depresszió kialakulását.
Megfelelõ táplálkozás mellett, segíti a várandósság elõtti alak visszanyerését. A XX. század végén
a gyermekpszichológia és a gyermeknevelés te-

rén elõtérbe kerültek a gyermekek igényei, felértékelõdött a korai kötõdés, a kiegyensúlyozott anyagyermek kapcsolat forrása.
Városunkban, Csepregen is egyre több édesanya szoptatja gyermekét, egyre hosszabb ideig.
A Védõnõi Szolgálat kiemelt figyelmet fordít a szoptatás támogatására. Ebben az évben is, ahogy az
már hagyománnyá vált, szeptemberben Anyatejes Ünnepség keretében köszöntik majd az édesanyákat, akik szoptatással segítik elõ gyermekük
harmonikus és egészséges fejlõdését.
Klugné Györke Brigitta

Megnyílt a Csepregi Turisztikai Információs Pont
Szolgáltatásaink: turisztikai, helyi, néprajzi,
szakrális, kulturális értékek bemutatása információk közvetítése, túrák szervezése, pl.: a
belváros értékei, a Forrástól- Forrásig sétaúton,
a különbözõ kerékpárutakon, tematikus utakon. Csepreg város épített örökségének bemutatása idegenvezetéssel. Pincelátogatások, borkóstolók szervezése igény szerint. Helyi
szolgáltatási kínálat közvetítése (szállás, étkezési, sportolási, kerékpárjavítás, gumiszerelés,
vásárlási lehetõségek, …)
Cím: Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár. 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.
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Viva Italia
A jól sikerült júniusi Fúvószenei Találkozó, ahol vendégül láttuk a horvát és a holland zenekarokat-, majd az Ismerõs Arcok Tábor ébresztõje és számos más hazai fellépés után,
délnek vettük az irányt. Július 20-23-ig az
olaszországi Monzunóban vendégeskedtünk.
A hosszú utazás során megtekintettük Padova
nevezetességeit. Megérkezve a vendéglátó-

Az anyatej, az élet csodája!
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Zarándoklat Mariazellbe
Jó mulatság volt
a két napos Sági napok
Idén második alakalommal került sor a SÁGI
NAPOKRA, ami a Falunapot, a hagyományos
Magdolna- napi búcsúval összekötõ rendezvénysorozat révén vált kétnapossá. Szombaton, a sportpályán meghirdetett programokat esõisten elsiratta. Egyedül a focisták küzdöttek meg egymással
és az égi áldással. Délután a Mûvelõdési Ház udvarán elhelyezett sátorban, nem maradt el egyetlen program sem. Az ünnepélyes megnyitót követõen a Sommerlove, majd a nicki Fergeteg együttes adott valóban fergeteges mûsort. Közben elkészült a gulyás is, melybõl mindenki jóllakhatott. Ezt

A kõszegi katolikus zarándokok vendégeként
vettem részt június 27-tõl 30-ig Szûz Mária kegyhelyhez tartó zarándokúton. Az elsõ nap reggel
6.00-kor volt a találkozó Kõszegen a Jézus Szíve
templomnál. Gyalog vágtunk neki a hosszú útnak
Balogh Tibor plébános úr vezetésével és Petkovics
Sándor fõszervezõvel. Idõs és fiatal igyekezett lehetõségéhez mérten jól felkészülni az útra. Kõszeg
- Mariazell útvonalon megtett túra, fõleg erdei ösvényeken, köves, mezei és aszfalt utakon vezetett.
Meredek hegyeken és mély völgyeken átvágva,
kb.160 km-t gyalogoltunk. Krumbachban,
Gloggnitzban plébánián, Naâwaldon tûzoltószertárban volt a szállásunk, ahol napi 40 km után jó
volt felfrissíteni magunkat és a szentmisén részt venni. Imádkoztunk családjainkért, régi zarándokokért, akik nem tudtak most eljönni és azért, hogy
adjon a Jó Isten erõt, egészséget mindenkinek.
A régi zarándokok végig tartották az új zarándokokban a lelket és bármennyire fájt nekik
is a lábuk, vagy az aznapi vízhólyag, õk akkor is
végig meséltek, szóval tartottak bennünket,
hogy ne legyünk elkeseredve és ezzel rengeteg
erõt adtak nekünk, újaknak. A rózsafüzért imádkozva és nagyon szép Mária énekekkel sétáltunk az erdõk között.
„Egek királynéja, Mária segíts! Jézusnak szent
anyja, Mária segíts!”

A hitünk segített mindannyiunknak, hogy ezt
a nehéz utat megtegyük. Minden fájdalmunk,
fáradságunk elmúlt, amikor célba értünk. Felemelõ érzés volt, amikor elõl a virággal feldíszített kereszttel, hátul a magyar zászlóval, lelkes kis

Balogh Tibor, Hajós Attila, Varga Márk,
Marton István, Szarka Klára,
Dan Szilveszter és Galavics Adrienn

csapatunknak szóltak a harangok. A templomban hálát és köszönetet adtunk a Szûz Anyának,
hogy megsegített bennünket. Lelkiekben mindenki megerõsödve tért haza.
Galavics Adrienn

Rendõrségi hírek

követõen, a Citrock, majd Mickey Roll és Dömötör
Balázs szórakoztatta az egyre nagyobb számúra
duzzadó közönséget. Amíg a felnõttek szórakoztak,
a gyerekek kipróbálhatták az óriás csúszdát. A napot - a fiatalok körében méltán kedvelt - West bulija zárta nagy sikerrel.
A vasárnap délelõtt ünnepi szentmisével kezdõdött délután a rendezvénysátorban búcsúi vásár hangulata fogadta a látogatókat, vattacukorárussal, popcornossal, bábosokkal, vásárosokkal.
Késõ délután cigányzenekar adta a talpalávalót,
majd a Luna Hastánc Trió bemutatója következett,
a férfi közönség nem kis örömére. A búcsúi bál zenéjét a Lamour Duó szolgáltatta.
A második SÁGI NAPOKON kicsi és nagy, helybéli és vendég egyaránt jól szórakozott.
H. E

Csordás Árpika
élt 10 évet
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Vas megye közúthálózatán az elmúlt hétvégén - pénteken, szombaton
és vasárnap – összesen tizenhárom
közúti közlekedési baleset történt.
A személyi sérüléses balesetek közül az ütközés három esetben
könnyû sérüléssel, míg egy esetben
halállal végzõdött. Ezen kívül további
kilenc személyi sérülés nélküli, anyagi
kárral járó baleset történt, mely közül
egy vadbaleset volt.
VMRFK

Hálás szívvel
mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága
kisfiunkat Csordás
Árpikát szeretetükkel elhalmozták,
mellettünk álltak
és bármi módon
segítettek.
Csordás
család
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• Bõ
Felújítás a bõi hivatalban
Augusztus 10-ig a
bõi Körjegyzõség ügyfélfogadása az általános iskolában lesz
elérhetõ. Mindennek
az az oka, hogy megszépül a hivatal épülete. Korszerûsítik a világítást, felújítják a vizes
blokkokat, kifestik az
irodákat és új járólapot
kap a folyosó is.
me

• Sopronhorpács
Koszorúzás Liszt Ferenc emlékére
A sopronhorpácsi Széchenyi-kastély falán
emléktábla jelzi, hogy Liszt Ferenc többször is járt
itt, valamint itt alkotta Petõfi Sándor emlékére „A
holt költõ szerelme” címû melodrámát. Halálának 126. évfordulója alkalmából 2012. július 28-

IV. Felsõ-Répce menti Kistérségi Nap
A bõi labdarugó pályán került sor - Bõ, valamint Gór község és a munkaszervezet dolgozói
munkája nyomán - a kistérség negyedik, egyben
utolsó közös ünnepére.
A hagyományoknak megfelelõen a délelõtt folyamán kezdetét vette a települések fõzõversenye
és a kispályás focibajnokság a kistérségi vándorkupáért. Fõttek az ízletes ételek, pattogott a labda,
sokasodott a nézõ-szurkoló tábor, fogytak a hûsítõ
italok az egyre nagyobb hõségben.
A jó ízû ételek elfogyasztása után került sor a hivatalos megnyitóra és a versenyek eredmény-hirdetésére. Király Árpád, a kistérségi társulás elnöke
beszélt a települések összefogásáról, a közösen ellátott feladatokról. Majd a házigazdák nevében
Gángliné Schreiner Tünde góri és Hajós Attila bõi
polgármester köszöntötte a résztvevõket. Ezt követõen vették át a versenyek résztvevõi és helyezettjei az okleveleket és a díjakat.
A települések fõzõversenyét Nagygeresd csapata nyerte, második lett Gór, harmadik pedig
Nemesládony és Csepreg, különdíjat kapott Bõ II.
csapata. A kistérségi foci vándorkupát Gór csapata vitte el, akik a döntõben hetes rúgásokkal gyõzték le Bük csapatát. Harmadik helyen Bõ és
Csepreg végzett.
Ezután következett a kistérség válogatott mûvészeti csoportjainak mûsora. Az egyes települések
énekes, táncos amatõrjei mellett, már a több helység lakóiból álló együttesek is színpadra, illetve fûre léptek. (A nagy létszámú Zumba-lady tánccsoport nem fért el a színpadon.) Közben hivatásos

mûvészek is bemutatták produkciójukat. Este a
West együttes utcabálban fokozta a hangulatot.
A gyermekeket kézmûves foglalkozások várták,
de ingyenes légvár, ugráló vár és a Logo mobil
sport- és játékeszközei is a rendelkezésükre álltak.
Nagy sikere volt a hûsítõ vizes medencének. A
sportpálya területén kóstolási lehetõséggel a helyi
termékek is megvásárolhatók voltak.
A 2005 májusában létrejött társulás közös feladatellátása, a vezetõk és települések együttmûködése mellett a kistérség lakosságának közeledé-

se is folytatódott. Vajon a 2013. január 1-vel beköszöntõ közigazgatási változások milyen együttmûködést hagynak meg kistájunk, a Répce-sík településeinek?
S.F.

An-GO-l Orsi módra
tok. Végül a nebulók, hogy mindenki számára legyen valami írásos, maradandó dokumentum a
jövõre nézve, készítettek maguknak úgynevezett
„pókháló ábrás” megoldással egy ízléses gyümölcs, zöldség, állatok, színek, számok, évszakok
elnevezésû ábrát. A forró napokat egy kis vízibombázás zárta, és ebbe is angolt csempésztek, hiszen angolul kellett kiválasztani a színeket.
A jó hangulatú hétbe Simon Ferencné, Aranka
néni is bekapcsolódott remek íz világával, ugyanis
õ készítette a tábor résztvevõinek a jól megérdemelt ebédet. Összességében Orsiék elégedettek
az elért eredménnyel, kölcsönösen tanultak egymástól és egy örök szabály is napvilágra került a
gyakorló pedagógusaink számára- "mindig kell
egy C-terv is".
me
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án a Liszt Ferenc Társaság nevében Pozsgai Zoltán zongoramûvész méltatta a zeneszerzõt,
majd a Szentirmay Elemér Vegyeskar elõadása
kíséretében megkoszorúzták a márványtáblát.
A felújítás alatt álló Szent Péter és Pál templomban folytatódott a megemlékezés, ahol
Kuzsner Péter orgonamûvész közremûködésével
– Liszt Ferenc szerzeményei mellett – Johann
Sebastian Bach mûveket is hallhattunk, a zenetörténet egyik legnagyobb egyénisége napra
pontosan 262 éve bekövetkezett halálának tiszteletére. A nagyszerû zongorajátékot kivetítõn
követhette a résztvevõ közönség.
IGLER LÁSZLÓNÉ

Babos Orsolya neve elsõsorban a lufitekerés
mûvészete terén ismert községünkben. Július elsõ
hetében azonban egy nagyobb feladatra vállalkozott barátnõje, Hajós Gabriella segítségével,
hogy leendõ szakmáját élesben is kipróbálhassa.
Így indult el a lelkes tanoncok számára az elsõ bõi
angoltábor. Az elsõ naptól kezdve már a saját készítésû twisterrel rengeteget játszottak, észrevétlenül
megtanulva a színeket, kéz-láb, jobb-bal szavakat.
Elõkerült a rulett is, amivel a számokat sajátították
el, késõbb a dalos abc tanulás következett. Az
activity sem maradhatott ki, mint ahogy az angolos számítógépes játék is nélkülözhetetlenné vált a
hét során, a lányok pedig kedvenc amerikai elõadójuktól fordítottak dalszövegeket. Ezenkívül természetesen az írásgyakorlást sem lehetett elfelejteni, bár kevésbé voltak népszerûek ezek a felada-
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Óriási fejlesztés az Uniriv Kft-nél
Pócza Antallal, a DSU cégcsoport tulajdonosával beszélgettünk az Uniriv Kft fejlesztésérõl.

stratégiával rendelkezünk, s a válság alatt is a
válság utáni idõkre készülünk. Ilyenkor a kockázat is nagyobb, de vállalni kell.
- A fejlesztés új munkaerõ alkalmazását
is lehetõvé teszi. Ez hogyan biztosítható?
- A fejlesztéssel 40 új munkahely teremtését vállaltuk. A negyven új kolléga felvétele nem lesz egyszerû, hiszen a magyarországi bérviszonyok miatt a
nyugat-dunántúli szakemberek egy része Ausztriában vállal munkát. Másrészt pedig az elmúlt évek
oktatási rendszere nem kezelte megfelelõen a
szakmunkás utánpótlás képzését, így nincs megfelelõ számú és minõségû munkaerõ. Ezen úgy szeretnénk változtatni, hogy a Nádasdy Tamás Szakközépiskolával közösen a hiányszakmának számító, 3 éves szerszámkészítõ-képzést indítjuk be szeptembertõl. Õk végzik az elméleti oktatást, mi pedig
a gyakorlatit. Ennek az eredményeként lesz a térségben elegendõ, megfelelõ képzettséggel rendelkezõ szakember, akik a fejlesztésbõl és a fluktuációból származó igényeket ki tudják elégíteni.

- Hallhatnánk errõl a képzésrõl bõvebben?
- A szerszámkészítõ egy komplex szakma, mely
a fémiparból az esztergályos, köszörûs, marós, hegesztõ, lakatos, gyalus, tehát nagyon sok féle szakma részeit tartalmazza. 25 jelentkezõ van e képzésre, akik közül heten már érettségivel is rendelkeznek. Ezzel a szakközépiskola profilja is át fog
alakulni, hiszen az eddigi informatikai és közgazdasági mellé be fog lépni a mûszaki képzés. Az

Unirivnek nem lesz szüksége évente
ennyi új dolgozóra, viszont a környék és a megye cégei is szívesen
foglalkoztatják majd az új szakembereket. Ehhez a képzéshez az új
üzemcsarnokban egy korszerû
tanmûhelyet hozunk létre, modern
gépekkel. Így részünkrõl minden
adott lesz ahhoz, hogy az új generáció a szakma
minden fogását elsajátíthassa szakembereinktõl és
az oktatóktól. A fiatalok érdeklõdnek a mûszaki pálya iránt, mely napjainkban nem a nyakig olajos,
koszos, kétkezû munkát jelenti. Ma már olyan számítógép vezérelte berendezések mûködnek az
üzemben, amelyek számítástechnikai ismereteket
is igényelnek. Ezeknek a gépeknek a kezelése, beállítása, felügyelete nem fizikai jellegû munkát kíván, hanem gondolkodó, jó térlátással, kombinációs készséggel rendelkezõ, alkotó embert.
- Ezzel régi csepregi tradíció is megelevenedik, hiszen a 20. század elsõ felében
már volt településünkön ipari tanoncképzés a fiúiskola nevelõire és a kiváló mesteremberekre támaszkodva. Ez a váltás a
szakközépiskola fennmaradását és megújhodását is jól fogja szolgálni.
- A nevelõtestület egyöntetûen a váltás mellett szavazott. Most is jókor érezték meg a változtatás szükségességét.
Sági Ferenc
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- Mutassa be röviden cégcsoportját olvasóinknak.
A DSU csoport négy cégbõl áll. Közülük kettõ
van Magyarországon, Csepregen: az Uniriv és
az Unigalv Kft. Kettõ pedig Marosszentgyörgyön
mûködik. Az Uniriv fémtömegcikkeket, autó alkatrészeket gyárt, az Unigalv pedig ezek felületkezelését végzi. A Marosszentgyörgyön levõkbõl
az egyik ugyancsak fémtömegcikkeket állít elõ
A negyedik pedig kereskedõ cég, mely kötõelemeket, csavarokat és egyéb alkatrészeket is forgalmaz. A zászlós hajó az Uniriv, mely a stratégiánál és a fejlesztéseknél is az élen van. Ennek a
fejlõdésnek a következménye az új ipartelep kialakítása, amit a településen kívül, az árapasztó
meder innensõ oldalán lehet látni.
- Hány fõt foglalkoztatnak a különbözõ
cégekben?
- Az Unirivben 85, az Unigalvban 15-20 fõ
dolgozik. Erdélyben pedig 25 kolléga van. A közeljövõben ez a létszám tovább fog emelkedni
a fejlesztésekkel. Ugyanis nem csak Csepregen
szeretnénk elõbbre lépni, hanem Erdélyben is.
Ott is beadtuk a pályázatot, hamarosan az is elbírálásra kerül.
- Foglalja össze a fejlesztések legfontosabb tudnivalóit.
- Az új létesítmény Csepregen 5000 négyzetméteres lesz. Marosszentgyörgyön a meglevõ 1200 négyzetméteres csarnok mellé újabb
1000 négyzetméteres épülne, amelynek egy
része raktár, másik része felülkezelõ, galvanizáló üzem lesz.
- A csepregi fejlesztéssel kapcsolatban
sokan kérdezik, hogy miért nem az iparterületen építkeznek?
- Ott a feltételek egyelõre ipartelepítésre
nem alkalmasak, oda nem lehet építési és használatba vételi engedélyt szerezni a beruházásra. Ugyanis még nincsen infrastruktúra, hiányzik
a víz, gáz, villany, és a belátható jövõben sem
lesz csatorna. Az egész városban a csatorna az
egyik legnagyobb probléma a szennyvíztisztító
telítettsége miatt. Ennek bõvítése nélkül újabb
jelentõs rácsatlakozást nem engedélyeznek. A
bõvítésre sem a városnak, sem a Vasivíz Zrt -nek
nincs pénze, s ilyen pályázat is csak évek múlva
várható. Egyetlen beruházótól sem lehet elvárni,

hogy az ipartelep infrastruktúráját, illetve a
szennyvíztisztító bõvítését megoldja.
- A fejlesztéshez EU-s támogatást nyertek, de jelentõs önerõre is szükség van. Ez
biztosított?
- A beruházás közel fél milliárd forintba kerül,
ennek 38,7 %-a, közel kettõszáz millió az Új Széchenyi Tervben nyert támogatás. Az önerõt
bankhitellel oldjuk meg, mely tíz éves futamidejû. Ez a cég életében egy meghatározó beruházás. Korábban is mindig az elõre menekülés politikáját választottam, még 2008-2009-ben, a
válság jelentkezésekor is fejlesztettünk. Vas megyében jelenleg az iparfejlesztésben ez a harmadik legnagyobb beruházás, nagyságrendjében a LUK-é és az Opelé után következik. Minden válságot úgy lehet átélni, ha megfelelõ
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Rövid hírek
• Gór
Górban megújult a faluház környéke
Az önkormányzat a múlt évben Leaderpályázaton nyert 12.167.972 forintot szabadtéri
közösségi tér kialakítására. Ennek keretében
erõsebb részben kõkerítést kapott a játszótér, illemhelyiség, szalonnasütõ hely, és egy fedett
esõbeálló épült, illetve térkõ burkolat váltotta fel
a kissé feltöredezett betonozott részt. A faluház
bejárata elõtt az újonnan térkövezett részen par-

• Iklanberény
Új alpolgármester Iklanberényben
A településünk képviselõtestületben személyi változás történt. Az alpolgármester, Holpár Lívia július elején lemondott. A helyi Választási Bizottság elnöke, Sulics István húzással döntötte el,
ki lép a helyére, mivel azonos számú szavazatú
jelöltek közül kellett választani. A szerencse Mészáros Péternének kedvezett. Reméljük, döntéseivel a falu javát szolgálja, félretéve a személyes
sérelmeit, s a széthúzás a faluban nem lesz még
jobban érezhetõ.
SulicsBogi

Nemrégiben környékünkön, Csapodon járt
Gyurcsík Tibor az X-faktor egyik sztárja. Sikerült néhány kérdést feltennem számára, s nagyon készségesen válaszolt, ezt szeretném megosztani Veletek.
- Mikor kezdõdött a kapcsolatod az énekléssel, hiszen ha jól tudom, gépészmérnöknek tanultál?
- Iskolás koromban kórusban énekeltem, majd
tizenéves koromban változni kezdett a hangom,
mint az összes fiúnál, bár volt pár barátom, akiknek
szerencséjükre ez nem befolyásolta az énekhangját. Én nem így voltam vele, és nem is szívesen hallattam a hangom abban az idõben. Fõleg otthon
"gyakoroltam", amikor a szüleim nem voltak otthon.
Majd mikor úgy gondoltam, a hangom kezdett
megérni, indultam különbözõ énekversenyeken. A
gútai lírán 3. helyezést értem el, Dunaszerdahelyen, a szülõvárosomban pedig eljutottam a Ki
Mit Tud-on döntõig, ahol a kategóriában az elsõ
helyen sikerült végeznem. Ez volt az elsõ igazán
nagy siker az életemben a zene területén. Nõvéremnek köszönhetõen, aki rég itt él Budapesten, eljutottam egy fergeteges buliba, ahol életemben
elõször próbálhattam ki a karaoket. Annyira magával ragadott, hogy gyûjteni kezdtem a karaoke
dalokat, amiket otthon nagy örömmel énekeltem.
A család és a baráti társaság pozitív véleménye,
és a két tehetségkutatón való részvétel, elég önbizalmat adott ahhoz, hogy jelentkezzek az X – faktorba.
- A tanulás rovására ment a versenyen
való megmérettetés?
- Nem, dehogy. A meghallgatások, felkészülések, élõadások alatt írtam a diplomamunkámat illetve a gyakorlati munkámat sem hanyagolhattam el. Picit fárasztó volt, de megérte.
- Te estél ki legelõször az élõ show-ból.
Milyen érzés volt, nem voltál csalódott?
- Vegyes érzések voltak bennem, de nem kudarcként éltem meg. Már az is nagyszerû volt,
hogy a 150 elõadó közé bekerültem, az pedig,
hogy az élõadásban is szerepelhettem, minden
várakozásomat felülmúlta. A barátok, akiket a mûsor alatt megismertem, végig mellettem álltak, és
a családom, rajongók támogatását, további biztatását a mai napig élvezhetem.
- Említetted, hogy barátokat is szereztél.
Velük azóta is tartod a kapcsolatot?
- Természetesen. Ha nem is mindennap találkozunk, azért elég szoros kapcsolat alakult ki. Támogatjuk egymást, fontos a véleményük. Sõt az elõzõ
széria elõadói is ellátnak minket szakmai tanácsok-

kal. Egymásra nem vetélytársként nézünk. Örülünk
egymás sikereinek.
- Igaz, hogy nem jutottál a dobogós helyig, mégis neked adatott meg, hogy jelöljenek az Eurovizió-ra, valamit neked jelent
meg az elsõ saját kliped. Mit jelent ez Neked?
- Mindenképp sikernek könyvelem el, hisz több
mint 200 dal szeretett volna bejutni az Eurovízió
magyar nemzeti döntõjébe. Mikor kiderült számomra, hogy a szakmai zsûri a 20 legjobb dal közé sorolt, leírhatatlanul boldog voltam,
hisz olyan elõadók
közt találtam magam, akik egytõl
egyik a magyar zeneipar neves tagjai,
és akik nekem eddig
is a példaképeim közé tartoztak.
Ettõl már csak akkor voltam boldogabb, mikor az elõdöntõbõl a zsûri pontozása alapján a biztos továbbjutó lettem
a döntõbe. A tudat,
hogy esetleg én képviseljem Magyarországot egy ilyen döntõn nem
mindennapi érzés. Az Eurovízión bemutatott dalomnak, a Back in Place-nek azóta elkészült a magyar változata, a Mozi széles vásznon, amihez elkészült a klip is. Örültem, hogy munkába kezdhettünk, és hogy az X – faktorból én készíthettem az elsõ klipet. A dalt egyre többen ismerik, és a rádiók
is szívesen fogadták. Ma is fura, ha a kocsiban rádiót kapcsolok, és épp az én dalom szól.
- Mikorra várható a következõ dal, klip illetve saját CD?
- Nem szeretnék ígérgetni, mert pontos dátumot nem tudok megnevezni. A munkálatok folyamatban vannak. Fontos számomra a minõség. Legyen meglepetés a rajongók számára, de szeretném, ha még a nyáron elkészülnénk vele.
CD-n viszont már megtalálható vagyok a többi X- faktoros társammal együtt, ugyanis megjelent
„Az elsõ saját dalom" címû album, amin mindenkinek rajta van az elsõ bemutatkozó dala.
- Köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseimre. További sok sikert kívánok!
SulicsBogi
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kolóhelyek lettek kialakítva. A terveket a Gáspár
Mérnöki Iroda készítette, a kivitelezõ pedig
Kollarits Gábor e.v. volt. A mûszaki átadás ez év
július 13-án megtörtént. Az ünnepélyes átadás
az augusztus 25-i falunapon lesz.
Németh László

Élet az X-faktor után
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Lezárult a beruházás I. fázisa

a Roto Elzett Certa Kft. hárommilliárdos fejlesztésének Lövõn

A két ütemben zajló beruházás elsõ üteme befejezõdött. Elkészült az új üzemcsarnok (3200 m²-es
sajtolóval és a 400 m²-es szerszámmûhellyel) és az
1000 m²-es logisztikai térfedéssel. A beruházás részét képezõ 8 nagyértékû gépbõl és berendezésbõl 6 már mûködik illetve folyik a beüzemelése, 2
gép beszerzése pedig folyamatban van. A beruházás 3 milliárdos teljes költségébõl már 1,6 milliárd realizálódott, az állami pályázat keretében
vállalt munkahelyteremtõ kötelezettségvállalás is
közel áll a teljesítéshez (20 új munkaszerzõdés) és
zajlik a KIR környezetirányítási rendszer, ISO 14000
bevezetése is. Mindemellett június második felében elkezdõdtek a beruházás második ütemének,
a PPL készáru raktár építésének munkálatai.
Lövõ, 2012. július 10. Több, mint 660 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert tavaly novemberben a Roto Elzett Certa Kft. az Új Széchenyi
Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
keretén belül kiírt „Komplex technológiai fejlesztés
és foglalkoztatás támogatása” címû pályázaton. A
támogatást ingatlan beruházásra, eszközbeszerzésre, technológiafejlesztésre és munkahelyteremtésre fordítja a vállalat termelõ kapacitásai növelése érdekében. A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) írta ki, a közremûködõ szervezet a
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt). A
projekt 2011. augusztusában indult, és várhatóan

2013 júliusában fejezõdik be. A projekt teljes költsége megközelíti a három milliárd forintot. A beruházással a sajtolási, szerelési és a raktározási kapacitást bõvítik az ablakvasalat gyártó üzemben. A
teljes bõvítés két ütemben zajlik. A projekt keretében a beruházást megalapozó építkezés I. üteme
2011 októberében kezdõdött. Megépült, a 3600

m²-es új üzemcsarnok, amelyben a 3200 m²-es új
sajtoló és a 400 m²-es új szerszámüzem kapott helyet, illetve új helyre került az alapanyag raktár is.
Az I. ütem részeként elkészült az új csarnok és a régi alapanyag raktár közötti 1000 m² alapterületû
térfedés, mely a logisztikai tevékenység hatékony
mûködését szolgálja (rakodás, anyag- és göngyölegtárolás).
Az új sajtoló csarnok március végéig szerkezetkész állapotba került, április közepétõl pedig

megkezdõdött a sajtológépek áttelepítése és beüzemelése, ami június hónap közepére be is fejezõdött. A több mint 100 tonnás gépek átköltöztetését egy új, légpárnás technikát alkalmazva, mindenfajta szétszerelés nélkül egy darabban végezték. A gépek beüzemelésével egy idõben a beruházás keretében kiépített központi hulladékgyûjtõ
rendszer is megkezdte mûködését.
A régi sajtoló üzemben a padozat felújítása
után az eddig különbözõ helyeken mûködõ leszabó-sajtoló gépek is a végleges helyükre kerültek.
Már üzemel a beruházás keretében beszerzett
2db elõszerelõ automata és CNC szerszámgép is.
Jelenleg is zajlik 2 új, a beruházás részét képezõ leszabó-sajtoló gép összeszerelése és beüzemelése.
Idõközben elindult a beruházás II. üteme is. Június
közepén kezdõdtek az új készáru raktár (3900 m²),
illetve az 5 rámpás dokkoló bõvítmény (700m²)
építésének elõkészületei. Jelenleg még a földmunkálatok zajlanak, az új készáru raktár épületének átadása és ezzel egyben az építkezés lezárása várhatóan decemberben lesz.
Az új raktár felépülése után a jelenlegi raktár
területe felszabadul a termelõ terület számára. Az
így megnövekedett tárolási kapacitás révén a jelenleg ellátott 13 Roto kereskedelmi központ mellett további kereskedelmi központok közvetlen áruval történõ feltöltése válik lehetõvé.
yde
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Rövid hírek
• Iklanberény
Megújult a ravatalozó
A Falunapon felszentelték a település megújult ravatalozóját és urnafalát. A szakmunkák
mellett rengeteg társadalmi munkával segítették a restaurálást a helyiek, így ismét méltó környezetben vehetünk búcsút elhunyt szeretteink-

tõl. Sokat dolgozott a település polgármestere,
Berényi Pál és Sulics István, továbbá köszönet
Heinz Sevenichnek, Gájer Imrének, Veres Zoltánnak a munkájukért, valamint Berényi Katalinnak
és Sulicsné Heninek a takarításért.
SulicsBogi

• Lócs

Augusztus elsõ hetében az idén 12. alkalommal szerveztük meg a faluban élõ és az ide kötõdõ – nagyszülõknél nyaraló – gyerekek számára az
egyhetes programsorozatot, mellyel a nyári szünet
kellemes és hasznos eltöltéséhez igyekeztünk hozzájárulni. Egyfajta nyaralás volt ez mintegy 40
gyerek és a velük együtt
játszó szülõk számára! A
hét során jártunk a
csepregi Csillagösvény
Lovardában, ahol nagyon kedves fogadtatásban volt részünk, és a sétakocsikázás mellett lovaglási lehetõséget is
kaptunk. Több kicsi gyereknek megvalósult az álma – lóra ülhetett. A Büki
Gyógyfürdõben eltöltött nap is felejthetetlen élményeket adott a gyerekeknek és az õket kísérõ felnõtteknek egyaránt. A többi napon a faluban maradtunk és alkottunk, játszottunk – kézmûves foglalkozások keretében készítettünk dísztárgyakat porcelán festéssel, hajtogatással, színezéssel, ragasz-

tással. A csepregi tûzoltók és a répcelaki rendõrök
jóvoltából megismerkedtek a résztvevõk a bajban
segítõk munkájával, és birtokba vehették az autókat és a „használati eszközöket” is a gyerekek ezen
a délutánon. Jó szórakozásnak tûnt, de talán egy
kicsit tudatosult is a gyerekekben a veszélyes és
felelõsségteljes munka.
A település 800 éves évfordulójára falutörténeti
vetélkedõvel és Az én falum címû rajzpályázattal
emlékeztünk. A soproni
Habakuk Bábszínház elõadásában A kecskegidák, meg a farkas címû
elõadás nyújtott nagyon
jó szórakozást. A kicsiket és nagyokat egyaránt
magával ragadó történet humoros, olykor meglepõ fordulatai a kacagástól könnyeket csaltak a
nézõk szemébe. A hetet grill-partyval és eredményhirdetéssel zártuk. Bízom benne, hogy sikerült
a résztvevõk számára a nyárnak ezt a hetét is emlékezetessé tenni.
bserika

Batyus bál
Második alkalommal került sor
a Batyus bál megrendezésére
Egyházasfaluban. Idén, augusztus
4-én este 6 órakor vette kezdetét a
tavalyi kezdeményezésre rendezett bál. Ebben az évben a rendezvény alkalmából megsütötték
a „Falu kenyerét” is. Az óriáskenyeret a keresztényi pékségben dolgozók készítették nagy szeretettel,
amit a bálon fel is szeleteltek és a
résztvevõk zsírral és hagymával ízesítve fogyaszthattak el. A bál folyamán sor került tábortûz gyújtásra és
tombolasorsolásra is. A batyus bál
jelmondata „Ha jöttök lesztek, ha

hoztok esztek” sokakat kicsábított a
rendezvényre. Rég nem látott ismerõsök, szomszédok, falubeliek
ültek le egymás asztalához és jóízûen beszélgettek egymással. A növekvõ jó hangulat pedig sokakat
táncra perdített. A talpalávalót „DJ
Molnár” szolgáltatta. Az idõ is kedvezett, így a Batyus bál az éjszakai
órákban ért csak véget.
G.R.
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Falunap
2012. augusztus 18-án, szombaton délután
Falunapi rendezvény a lócsi Fõ téren. A szentmisével kezdõdõ rendezvényen lesz tekeverseny,
fellépnek a Lócsi Csajok, a Sajtoskáli Asszonyok,
a HÁNCS Néptánc-együttes, Savaria gyermek
tánccsoport, Schimmer Attila és Berentei Péter.
Az utcabálban a Mega együttes húzza a talpalávalót. Nagyon sok szeretettel várnak a
lócsiak minden érdeklõdõt!

Játszóház Sajtiban
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Sajtfesztivál Sajtoskálon
beszéltek. Megtudtuk, hogy egyre több kisebb
sajtkészítõ van az országban, akik kiváló versenyképes termékkel növelik a magyar sajtfogyasztást.
A sajtvásári forgatagban meg is ismerkedhettek a
látogatók a házi sajtkészítéssel, hiszen a répcelaki
sajtmesterek helyben készítették frissen fejt tejbõl a
sajtot.
Az idei évben is nagy érdeklõdés kísérte a sajtfesztiválon az ország minden részébõl érkezõ 18
sajtkészítõ kiváló sajtkülönlegességeit. Kóstolhattuk,
vásárolhattuk a finomabbnál finomabb sajtokat. A
hagyományokhoz híven most is versenyeztek a
sajtkészítõk a közönség díjaiért.

megerõsítésére. A Pacsirták együttes megalapozta a délután alaphangulatát, hiszen a jókedvû lányokkal együtt énekelte a közönség az ismert
operett slágereket. Aztán Forgács Gábor humorista - vagy ahogy õ mondta pártsemleges bérszórakoztató – kacagtatta meg a televízióból ismert
arcait bemutatva a nagyérdemût. Õt a Lunah
hastánctrió látványos produkciója követte. Aztán
egy másik táncforma, a nicki Fergeteg Néptáncegyüttes bemutatója nyûgözte le a nagyérdemût.
A Nóta Tévébõl ismert Jolly és Suzy mûsorára a
környezõ településekrõl is nagyon sokan kíváncsiak voltak. A hangulatos elõadáson együtt énekel-

A torna gólkirálya címet a nagygeresdi Németh István nyerte el 8 góllal.
A délután folyamán pedig Miénk itt a tér címmel családi sportdélutánon játszottak, szórakoztak
a sportot kedvelõ vendégek. A helyi szervezésû
versenyek mellett, focimeccseken és a méta játékban élvezhették a gyerekek, hogy szüleikkel
együtt játszhatnak, sõt meg is „verhették” õket. A
Logo Mobil játékbusz ügyességi és logikai játékait
is nagyon sokan kipróbálták, és a nagy meleg ellenére is többen ringbe szálltak az élõcsocsóban.
A nap a Barasics Edina által vezetett Zumba táncórával zárult.
A vasárnapi rendezvény a hivatalos megnyitóval vette kezdetét. Harangozó Bertalan kormánymegbízott ünnepi beszédében kiemelte a magyar
mezõgazdaság nagyon fontos szerepét az ország
fejlõdése érdekébe. Bíztatta a sajtoskáliakat, hogy
õk is készítsenek sajtot, akkor lenne igazán teljes a
sajtfesztivál, ha helyi sajt is bõvítené a kínálatot. A
sajtlovagok bevonulását a sajtvásári megnyitó követte, amelyben a sajtlovagok a sajt szerepérõl

Eredmények: A közönség 1. helyezett: Lukács
Magdolna Keszthelyrõl, 2. helyezett: Cserpes Sajtmûhely Kapuvárról, 3. helyezett: Ráczné Gyalog
Stefánia Jákról. A Képviselõ-testület különdíját a
répcelaki Pannontej Zrt kapta. A Fiatalok Kedvence a köröstetétleni Köröstej Kft lett.
Az ünnepi szentmisén Szabó Miklós plébános úr
megszentelte az új kenyeret, áldását kérte mindazokra, akiknek segítségével asztalunkra kerül a
mindennapi kenyér, és azokra is, akik nap, mint
nap fogyasztjuk azt. Az ünnepi szentmisén közremûködött a templom és a Sajtoskáli Asszonyok kórusa. A finom ebéd ideje alatt a Németországból
érkezett Tûzoltózenekar színvonalas játéka szórakoztatta a szép számú vendégsereget. Erre az ünnepre a település 800 éves évfordulóján a képviselõ-testület hazahívta a faluból elszármazottakat,
hogy így is köszöntsék a sokat megért falut.
A délután folyamán kulturális programokon
szórakozhatott a falu apraja és nagyja. Kiváló alkalom volt a rég látott ismerõsökkel, barátokkal
való találkozásra, beszélgetésre, barátságok

te a közönség a mûvészekkel a dalokat. A kõszegi születésû Horváth Meggie énekesnõ többször is
meglepte vendégsereget, hiszen hangszínét változtatva, azt gondoltuk, hogy a dalok eredeti elõadója áll a színpadon. Nehezen engedte el õt a
lelkes nézõsereg. Csakúgy, mint a helyi fellépõket,
a lelkes Sajtoskáli Asszonyokat, akik nagyon nagy
sikert arattak a Sajtoskáli egyveleg innen-onnan
címû mûsorukkal. A fõmûsorszámként fellépõ
Szinetár Dóra- Bereczky Zoltán duett koncertre
meglepõen hatalmas létszámú vendégsereg volt
kíváncsi. A nagy sikerû elõadáson nemcsak dalaikkal, hanem közvetlenségükkel is megnyerték az
õket szeretõ közönséget.
A tombolasorsolást követõen pedig az utcabálban Csiszár Duó és Móni szolgáltatta a zenét,
és mint ahogy a Szinetár-Bereczki páros kívánta,
tartott a bál „Holnap hajnalig”!
Köszönet mindenkinek a jó hangulatért, a támogatásokért, a rendezvényt színesítõ kiállítóknak
a részvételért!
Baloghné Simon Erika
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A 18. Falunapon megrendezett 8. Sajtfesztiválon Haller Imre polgármester meleg szavakkal köszöntötte a meghívott vendégeket, a faluból elszármazottakat és a falu minden lakóját.
Az idei évben a Leader pályázaton nyert 2 millió forintos támogatással a kétnapos rendezvény
elsõ napján, szombaton a sporté volt a fõszerep.
Délelõtt kispályás labdarúgó focitornán mérte öszsze erejét 4 csapat. A hagyományteremtõ szándékkal megrendezett Sajtoskáli Sajt Kupa eredménye: 1. helyezett: Sajtoskál, 2. helyezett:
Nagygeresd, 3. helyezett: Mesterháza, 4. helyezett: 100 forintos kocsma.
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Rövid hírek
• Tömörd
Ifjúsági Nap 2012
Ifjúsági nap volt Tömördön. A rendezvény fõ
programja az erõsebbik nem számára a foci
meccs volt. 5 csapat nevezett és játszott egymással. A júliusi számban megjelent 3 csapat

fényképe, ez alkalommal a másik 2 csapatét is
bemutatnánk. A gyõztes csoport ifj. Pusker Zoltán és csapata volt (kék mezesek)! Gratulálunk
mindenkinek! Köszönjük a szép játékot, a gólokat és a hangulatos mérkõzéseket!

• Sopronhorpács
Bolhapiac!
MÁR HARMADIK ALKALOMMAL SOPRONHORPÁCSON! Megunta? Nincs szüksége rá? Értékesíteni vagy cserélni szeretne? Itt a lehetõség! Október elsõ vasárnapján 09. órától a Fõ téren,
rossz idõ esetén a kultúrházban lehetõsége lesz
kirakodni. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
Sopronhorpács Önkormányzata

Berényiek újra együtt
XVI. alkalommal került megrendezésre a
Berény nevû települések találkozója. Idén Jász-

berény volt a házigazda. A kulturális programok
és a polgármesterek tanácskozója mellett megismerkedhettünk a város nevezetességeivel is. Jó
volt egy év után ismét találkozni berényi ismerõsökkel, barátokkal. Folytatás jövõ nyáron
Berényben...., hogy melyikben, az maradjon
meglepetés.
SulicsBogi

• Nagygeresd
Augusztus 20-án kerül megrendezésre a 4.
Nagygeresdi Kettesfogathajtó Verseny. A sporteseményre a nagygeresdi focipályán kerül sor. A
pontos programról plakátokon, illetve Nagygeresd honlapján (http://nagygeresd.hupont.hu)
tájékozódhatnak az érdeklõdõk.

Templomunk északi oldalánál állítottuk fel
2012. június 4-ére a kettõs keresztet, melynek tövében található vörös terméskõbõl a hármas
halom. Ez jelképezi egyházi értelmezésben a
Golgotát, a magyar címertan szerint pedig a
Tátra, a Mátra és a Fátra hegyeit.
Wass Albert írta: „Adjátok vissza a hegyeimet, mert azok a hegyek az enyéim. Mint ahogy
én is hozzájok tartozom attól a perctõl kezdve,
hogy megszülettem a lábok alatt, abban a kis
házban, s õk benéztek hozzám az ablakon”.
E tiszta és igaz érveléshez kapcsolódva
Reményik Sándor szavaival „leszállva önnön lelkünk mélyibe”, szeretnénk megmozgatni honfitársainkat mind testileg, mind lelkileg. Tesszük
azért, hogy ezek a hegyek a mi kis hármas halom házunkba jelképesen benézhessenek.
Mi kettõs céllal hirdetjük meg honlapunkon is
szándékunkat: 1. Kérjük, hozzon követ hozzánk a
látogató! Aki szûkebb vagy tágabb hazánk bármely tájékán jár, onnan emlékül egy darabka
sziklát, követ hozzon haza! Aki a környéken lakik, vagy az ország túlsó végébõl akár a Kék-túra vonalán hátizsákkal, vagy bármely módon
Tömördre eljut, kérjük, hozzon egy darabkát a
féltve õrzött köveibõl! 2. Gazdagodjon lelkiekben is az ajándékozó! Célunk az, hogy aki a
hosszú útról hoz egy követ településünkre és ott

azt elhelyezi, érezze meg, hogy e tette által
több lett, mint annak elõtte volt. S a kövek által
a „lelkébõl a nemzet kivetül”.
Ezt a jó érzést szeretnénk generálni e kis mozgalom elindításával! A kövek eredetét nem fogjuk vizsgálni! Nem ásványtani kiállítást, hanem a

lélek felé építkezést, az együvé tartozás érzését
szándékozzuk megvalósítani ezen a helyen! Aki
kéri, az általa hozott követ számmal látjuk el, feljegyezzük s rögzítjük annak származási helyét is.
Honlapunkon félévente fotóval jelezzük,
hogy a Hordjuk haza hegyeinket pusztába kiáltott szó marad-e vagy mozgalommá válik.
Tömörd Községért Közalapítvány

Falunap Tömördön
Esõs napra ébredtek a tömördiek, bár bíztak
abban, hogy a „korai vendég” hamar tovább áll,
s kezdõdhetnek a Falunap programjai július 21-én.
Sajnos az esõ csak maradt, egész nap kisebb-, nagyobb intenzitással, de esett. Mindez
nem szegte kedvét a délelõtti Foci Bajnokság résztvevõinek, a csúszóssá vált
pálya is vidám meccseket ígért a csapatoknak és a szurkolóknak. Igy is történt A szurkolók csak vizesek, a játékosok sárosak is lettek. Közben megkezdõdött a fõzés is, vacsorára a vadpörkölt rotyogott a kondérokban. Fõszakácsaink Bódizs Tibor és Nikl Balázs voltak,
Köszönjük a finom vacsorát! A Dömötöri – cukrászda felajánlása révén
mindenki vendég volt 1
krémes süteményre.
Kora délutánra 6 kg
lisztbõl kelt meg az a
tészta, amelybõl langalló készült a kemencében. A sütését Éder Tibor
felügyelte. A finomság
elkészítõi Pukler Beatrix,
Vlasich Attiláné, Pusker
Anita és Kissné Szabó
Ágota voltak.
Nagy
örömmel fogyasztották a
jelenlévõk!
A kulturális program a szombathelyi Weöres
Sándor Színház elõadómûvészének Szabó Tibor Jászai Mari Díjas színésznek és Peltzer Géza zenésznek
mûsorával indult. Egy képzeletbeli európai utazáson vehettünk részt a dalok segítségével.

Majd a Csepregi Citerások szórakoztatták a
nagyérdemût. Dalra fakasztották a közönséget. A
romantikával és nosztalgiával fûszerezett énekmûsort Joci Fater és a Band elõadása követte, akik

igazi country hangulatot teremtettek! A vacsora elfogyasztása
alatt és után Carlos szolgáltatta
a zenét, táncra perdültek a jelenlévõk. Közben a fiatalok egy
része a Faluház melletti fedett
teraszon már készülõdött a
Karaoke bemutatóra. A sötétedés beállta után ismét önfeledt
éneklés kezdõdött. 22 órakor
tombola sorsolásra került sor,
ahol sok értékes tárgy talált gazdára. Majd folytatódott a mulatás hajnalig. A nap folyamán
készített fotók és vidám videók a www.tomord.hu
honlapon megtekinthetõk! Köszönjük Önkormányzatunknak és minden segítõnek az önkéntes munkáját és anyagi támogatását!
Kissné Szabó Ágota
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• Jászberény

Hordjuk haza hegyeinket!
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Falunap Nagygeresden

Augusztus 9-én, csütörtökön 9.30 órától a Szent Miklós templomban, majd a
Boldogasszony kápolnánál: Körzeti ministráns találkozó. • Augusztus 11-én, szombaton, 19 ó. a Boldogasszony kápolnánál: Búcsú elõesti szentmise. Celebrálja:
Bors Imre újmisés. • Augusztus 12-én, vasárnap 8 ó. szentmise a Szent Miklós
templomban. 10 ó. Búcsúi szentmise a Boldogasszony kápolnánál. Celebrálja:
Császár István plébános, szombathelyi püspöki helynök. • Augusztus 13-án, hétfõn: Fatimai engesztelés: 17 ó. Rózsafüzér a keresztúti stációk mentén. 18 ó. szentmise a Boldogasszony kápolnánál. Celebrálja: Vas Csaba András salköveskúti
plébános. • Augusztus 15-én, szerdán 9.30 ó. szentmise a Boldogasszony kápolnánál, 19 ó. szentmise a Szent Miklós templomban.
Rossz idõ esetén a szabadtérre tervezett rendezvények is a Szent Miklós templomban kerülnek megtartásra.

Augusztus 19-én, vasárnap 20 ó. Bükön, a Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár színháztermében: Meseautó – a Körúti
Színház elõadásában. Részletek a plakátokon és a www.bukmusk.hu honlapon.
Augusztus 20-án, hétfõn Csepregen
a Promenádon: Egész napos ünnepi
programok. Részletek a plakátokon és a
www.csepreg.hu honlapon.
Augusztus 20-án, hétfõn 10.30 ó. Bükön a Koczán-házban (Széchenyi u. 42.)
Apa gyere Te is! – családi nap. Részletes
információ a plakátokon és a
www.bukmusk.hu honlapon.

AUGUSZTUS 20. - Csepreg - Promenád
• 9.00-14.00 Csepreg Város Nyílt Sakk Csapatbajnoksága
• 14.00 -15.30 Honfoglaló „játszótér” • „Promenádi ötpróba”: patkódobálás, szalmakarika hajtás, gólyalábazás, szalmahajítás, zsákba futás • virágkoszorú, aratókoszorú, terméskép készítés • gyöngyfûzés
• 16.00-18.00 Ünnepi mûsor és térzene, Szent István király és az Új kenyér ünnepe. Kitüntetés átadás. Közremûködik: Csepreg Város Fúvószenekar Egyesülete,
Mazsorett Csoport, Répce Citerabarátok köre.
• 19.00-21.45 Szórakoztató táncos és zenei retro mûsor. Fellépnek: a csepregi
hastánccsoportok, Lunah hastánc trió/Pethõ Krisztina, Shama hastánccsoport/Barasits
Edina, Rumi Edina, a Zumba lady, és a Flamingo rock and roll csoport, „a zenei retro
hangulatot a Soltis Színház tagjai biztosítják.
• 22.00 Tûzijáték a Polgármesteri Hivatal tetejérõl.
Augusztus 17-20. Bükfürdõn: Jubileumi
programok. Részletes információ a plakátokon és a www.visitbuk.hu honlapon.
Augusztus 19-én, vasárnap 10–17 ó.
Bükfürdõn: Vásári forgatag. Részletek a
plakátokon és a www.visitbuk.hu honlapon.
Augusztus 19-én, vasárnap 19 ó. Bükön, az Eötvös utcai rendezvénysátorban: Nemzetközi néptánc találkozó.
Részletes információ a plakátokon és a
www.bukmusk.hu honlapon.

Augusztus 20-án, hétfõn 10.30 ó. Bükön az Eötvös utcai rendezvénytéren: Utcabál és tûzijáték. Részletek a plakátokon és a www.bukmusk.hu honlapon.
Augusztus 31-én, pénteken Bükön a
Kossuth Lajos utcában: Kondérok éjszakája. Részletes információ a plakátokon
és a www.visitbuk.hu honlapon.
Szeptember 2-án, vasárnap 10–17 ó.
Bükfürdõn: Vásári forgatag. Részletek a
plakátokon és a www.visitbuk.hu-n.
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A csepregi Nagyboldogasszony búcsúhoz
kapcsolódó egyházi rendezvények

Augusztus 11-én, szombaton a Büki
Mûvelõdési Központban: 19.30 ó.
Pállay-Kovács Szilvia grafikus-festõmûvész kiállításának megnyitója. 20 ó.
BudapEsti mesék - chanson- és operettest. Részletes információ a plakátokon
és a www.bukmusk.hu honlapon.
Augusztus 12-én, vasárnap 13 ó. Bükön. Az Eötvös utcai rendezvénysátorban: Roma nap 2012. Részletek a plakátokon és a www.bukmusk.hu honlapon.
Augusztus 12-én, vasárnap 16 ó. Bõben a Felújított Fõtér avatása. Részletek a
plakátokon és a www.bo.hu honlapon.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

A 17. Falunap – egyben a 6. térségi Napon I. helyezést elért fõzõGeresdiek Találkozója – július 27-én csapatunk alkotott meg –, kulturális
került megrendezésre a Faluház ud- mûsorok szórakoztatták a közönsévarán. A program 7 órakor, a szoká- get, kik lelkes tapssal jutalmazták a
sos reggeli zajkeltéssel,
azaz zenés ébresztõvel indult, melynek során polgármesterünk ébresztette
a lakosságot. Délelõtt a
sportpályáé volt a fõszerep, ahol barátságos focimérkõzésen mérte öszsze erejét a Nagygeresd
Németh Lajos polgármester úr
lakosaiból alakult két csamegnyitja a 17. Falunapot.
pat. A szokásos hetes- és
kapura rúgó versenyre is sor került. A produkciókat. Este fél nyolcra meghetes rúgót Varga Bálint, a kapura rú- telt a faluház udvara. A környékbeli
gót Illés Gábor nyerte.
településekrõl is sokan eljöttek, hogy
láthassák Postás Józsit, a
nap sztárvendégét, aki
nagy sikert aratott közismert
dalaival. 21 órakor vette
kezdetét a bál. A méltán
népszerû Spontán zenekar
fergeteges bulit hozott össze. Ebbe sajnos az idõjárás
is „besegített” egy kiadós
vihar formájában. Mindent
Postás Józsi és közönsége
összevetve, ismét egy jó
A 11.30-kor elhangzó Himnusz hangulatú napot tudhatunk magunk
után Németh Lajos polgármester kö- mögött, amelynek folyamán remélszöntötte a vendégeket, majd Né- jük, mindenki jól érezte magát. Németh Sándor, Bük polgármestere meth Lajos polgármester úr a képvimondta el ünnepi beszédét. Õt kö- selõ testület nevében is köszönetet
vetve Básthy Tamás, országgyûlési mond mindazoknak, akik bármilyen
képviselõ emelkedett szólásra.
módon hozzájárultak a rendezvény
Az ünnepség és az ebéd után – sikeres lebonyolításához.
melyet az idei Felsõ-Répcementi KisBéres Péter
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Zsirai Napok 13. alkalommal
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

augusztus

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
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. Sanitas
2. Sz. Péter
3. Sanitas
4. Sanitas
5. Sanitas
6. Sanitas
7. Sanitas

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

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)
Augusztus 10. Péntek Dr. Orbán Zsuzsanna • 11. Szombat Dr. Földi Sándor •
12. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 13. Hétfõ
Dr. Szirmai László • 14. Kedd Dr. Orbán
Zsuzsanna • 15. Szerda Dr. Gyarmati Lenke • 16. Csütörtök Dr. Nagy Gábor • 17.
Péntek Dr. Orbán Zsuzsanna • 18. Szombat Dr. Varró Gyula • 19. Vasárnap Dr. Orbán Zsuzsanna • 20. Hétfõ Dr. Gyarmati
Lenke • 21 Kedd Dr. Szirmai László • 22.
Szerda Dr. Orbán Zsuzsanna • 23. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke • 24. Péntek Dr.
Bencsik István • 25. Szombat Dr. Orbán
Zsuzsanna • 26. Vasárnap Dr. Bencsik István • 27. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 28. Kedd
Dr. Szirmai László • 29. Szerda Dr. Szilasi
Imre • 30. Csütörtök Dr. Müller András •
31. Péntek Dr. Földi Sándor.

jai, akik nagy sikerrel szerepeltek nálunk. Ugyancsak sikerük
volt a retro slágereket éneklõ szombathelyi csapatnak is. A
vacsora, mely vadpörkölt volt, három kondérban, sok
ügyes, segítõ kéz közremûködésével készült. A tálalásra az iskolában került sor. A vacsora után még egy mûsorszám volt
hátra, ami az akkor már szakadó esõben az iskola udvarán
álló, büféként szolgáló faépület elõterében lett megtartva. A
két gyõri színész, - Csikó Teodóra és Takács Zoltán - abszolút
profin kezelte a váratlan helyzetet és fergeteges egy órát varázsoltak a még jelenlévõ vendégeknek. Sajnos az éjszakai
foci így elmaradt, talán majd egy következõ program keretében sikerül megrendezni. A programokat a vasárnapi ünnepi szentmise és a délután kezdõdõ GSD Kupa zárta.
Azt gondolom, hogy minden rendezvényszervezõ rémálma, az ilyen idõjárás. De azt remélem, hogy mindenki, aki
eljött a Zsirai Napok rendezvény valamely programjára, az
jól érezte magát. Könnyebb helyzetben lennénk, ha tudnánk sátrat bérelni, de ezek bérleti díja egy kis község számára megfizethetetlen. Talán a megoldás egy olyan rendezvénysátor lehetne, amelyet több község közösen vásárol, akár pályázat segítségével is. Ezen fogunk dolgozni.
N.P.K.

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér nyílt Zsirán
A Zsirai Napok rendezvény keretében adták át a falu új közösségi terét. Az intézmény
megvalósításához a község önkormányzata az Európai Unió és a Magyar Köztársaság
Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében kiírt pályázaton
nyert 53.325.448 forintot. Az IKSZT épületében kap helyet a Községi Könyvtár, a teleház,
itt tartja fogadóóráját a falugazdász, a családsegítõ és a gyermekjóléti szolgálat. A fiatalokat ping-pong és cso-csó asztal várja, az énekkar itt fog próbálni és a civilszervezetek is helyet kapnak itt. Remélhetõleg képzéseket is tudunk majd szervezni. Az IKSZT megnyitóján Dorogi Árpád, polgármester és Ivanics Ferenc, országgyûlési képviselõ is beszédet mondott, majd, Juhos Imre atya megáldotta az épületet. A szalag átvágását követõen az érdeklõdõk megtekinthették a már berendezett új közösségi teret.
N.P.K.

Óriás fa és kristályok Zsirán
Új színfolttal gazdagodott térségünk turisztikai kínálata. Zsirán megnyitotta kapuit a TERMÉSZET s.n. Kincsestár – egy geológus házaspár
kincsestára.
Horváth Csaba és Horváthné Korom Zita geológusok hangulatos
pajtában színvonalas programokkal
várnak minden korosztályt. Mottójuk: „ Ami a múzeumokban tiltva
van, az nálunk lehetséges!” Az itt található ásványokat, kristályokat, sok
millió éves õsmaradványokat meg
lehet fogni, a „varázsköveket” ki lehet, sõt ki kell próbálni. Egyebek
mellett vannak itt világító ásványok,
van óriás fa, amiben lehet „barlangászkodni” , de lehetõség van
arra is, hogy a látogató maga csináljon vulkánkitörést, és aki szeretne,
drágakövet is moshat a patakhordalékból…
Az ELTE geológus szakán végzett
házaspár különlegesen, varázslato-

san mesél a geológiáról, a kövek
világáról és a természet érdekességeirõl, úgy, hogy a legkisebbek is
elvarázsolódnak és tátott szájjal
szívják magukba a tudományt.
Mert a természettudós itt varázsló
lesz, az atomok kis manókká változnak és az elvégzett kísérletek (vagy
varázslatok?) mély élményt hagynak a résztvevõkben. Nem véletlenül hívták meg õket nyár elején
Sopronba sem, ahol a Tündérfesztivál Csillagösvényén már találkozhattunk velük, és más helyszínekre
is szívesen elviszik hordozható kincses ládájukat. Zsirán, a Locsmándi
u. 8-ban a belépõ árak is barátságosak, hiszen a 600 Ft/fõ és a kedvezményes családi belépõ 2000 Ftos ára is igazán megéri a kellemes
közel egy órás élményteli programot. (nyitva tartás szerda kivételével
minden nap 16-20 óráig) (www.
termeszetsn.hu)
N.P.K.
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11. Sanitas
12. Sz. Péter
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Sanitas
17. Sanitas
18. Sanitas
19. Sanitas
20. Üdvözítõ
21. Üdvözítõ
22. Üdvözítõ
23. Üdvözítõ
24. Üdvözítõ
25. Sanitas
26. Üdvözítõ
27. Sz. Péter
28. Sz. Péter
29. Sz. Péter
30. Sz. Péter
31. Sz. Péter

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.)

A 13-as szám idõjárási szempontból nem hozott szerencsét a zsiraiaknak. Július második hétvégéjén tartottuk a
Zsirai Napok rendezvényt immár 13. alkalommal. A kezdõ
nap is péntek 13.-ára esett.
Az idõjárás nem volt kegyes hozzánk. A pénteki napon a
helyi fellépõk kaptak lehetõséget, valamint volt vendégszereplõ rock and roll csoportunk és énekeseink is. Ezek a programok a Kultúrházba szorultak be, mert a 6 órás kezdésre az
esõ is eleredt. Késõbb már ki tudtunk menni az iskolai pályára, ahol egy játékos falunapi totón vehettek részt a vendégek. Szerencsénkre az esti West bál jól sikerült, további csapadék nem zavarta meg az eseményeket.
Szombaton verõfényes napsütésre ébredtünk. Ez az
idõûjárás kedvezett a délelõtti lövészet résztvevõinek a homokbányában. Láss csodát – eddig még sosem gondoltam
bele, pedig minden évben aktív résztvevõje vagyok a lövészetnek – a kiosztott töltények száma is 13 volt. A délutáni
programokat szintén megzavarta a szeszélyes idõ. Kettõ órakor került átadásra az új IKSZT épülete. Itt volt Darázs Ádám
erõember is, aki bebizonyította, hogy nem hiába nyert különféle díjakat. A gyerekeket bábszínházi elõadás várta. A
Kultúrházba szorultak be a büki Pannon Cigányzenekar tag-
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Mezítlábas
élményösvény
a Ligetben,
vakoknak is
Jótékonysági esemény keretében Krizbai Teca
énekesnõ avatta fel a Liget újdonságát, a mezítlábas élményösvény mentén kiépített, vakok és
gyengénlátók számára készített, Braille írással felszerelt korlátot!
Az Alpokalja kalandparkjában kiépített mezítlábas élményösvény a bejárathoz közel, a látványtó
körül lett kiépítve. Az ösvény összesen 200 méter
hosszúságú, s 17 különbözõ anyagból készült taposóakadályt tartalmaz, a szalmától a fémen át,
az iszapos patakmedren keresztül egészen a fe-

jelenlegi helyzete a Büki labdarúgásban
A büki labdarúgás elmúlt egy éve kiemelkedõen sikeresnek mondható sportszakmai és infrastrukturális fejlesztések alapján egyaránt. A szakosztály
felnõtt csapata - csaknem minden meccsen 3-5
büki kezdõjátékossal - a megyei I. osztályban
ezüstérmes lett, valamint a sikeresen felépített 6- az
U7, U9, U11, U13, U15 és U19 - korosztályt magába
foglaló 70 fõs gyermek és ifjúsági utánpótlás bázis
U19 csapata korosztályos bajnokságának 5. helyezettje lett. Ennyi labdarúgó csapat még sohasem játszott egyidejûleg Büki Testedzõk Körén (BTK)
belül. A BTK a Bozsik-program egyik Vas megyei alközpontja lett, ide tartozik Csepreg, Lukácsháza és
Kõszeg is. A szakosztályvezetõ és technikai vezetõ,
Desits Szilárd és Petrovics Balázs fontosnak érezte
az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztését is. Eredményes
volt a LEADER programban egy a sportlétesítmény
köré kerítés kialakítására vonatkozó pályázat, mintegy 10 millió Ft-os támogatási összeggel. A társasági adós, ún. TAO-s fejlesztések is megvalósultak:
felszerelések a szertárba, eszközök a pályára,
edzésbusz a gyerekeknek. Ezen támogatás csaknem 9 millió Ft-ra rúgott.
Szintén sokat tettek a mûfüves labdarúgó pálya építéséért is, amelyet szintén siker koronázott,
hiszen a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) már
kiértesítette az önkormányzatot, hogy támogatta a
kérelmüket, és mintegy 110-120 millió Ft-os támogatással legkésõbb 2013. június 30-ig felépül egy
UEFA szabványoknak is megfelelõ labdarúgó
nagypálya, ami nem csak a BTK sportolóit szolgálja ki, hanem visszacsábíthatja edzõtáborozásra a
valami miatt már jórészt elpártolt nagyhírû labdarúgó csapatokat. A mûfüves pálya tehát a turizmus
egyik ágazatán, a sportturizmuson belül erõsítheti
meg a fürdõváros pozícióit.
Jelenleg az elbírálásra vár a jövõ évi mûködést, és egyben további fejlesztést egybekötõ TAO
pályázat, amely kb. 20-25 millió Ft.-os forrást jelentene a 2013-as évre.
Ha mindezt a támogatásokat összeadjuk, és az
önerõvel kiegészítjük, közel 200 millió Ft jön ki,
amely a pálya megépítése óta a legnagyobb értékû fejlesztés ilyen rövid - a szakosztályvezetés alig
másfél éves - idõ alatt.
A labdarúgó szakosztály hosszabb távú fejlõdését elõsegítõ sportkoncepcióval is elõállt a szakvezetés, amelynek két fõ pontja volt: 1) NB III. felnõtt csapat kialakítása a Haladással, de BTK néven. 2) az U13-as, illetve U15-ös korosztály NB II-es
bajnokságban való nevezése.
Mindez plusz költséget nem jelentett volna a
BTK számára, hiszen a Haladás megfinanszírozta
volna szereplést, a fiatalabb korosztályok pedig a
magasabb bajnokságban edzõdve néhány éven
belül kitermelték volna a nagycsapat utánpótlását
is. A koncepciójukat az elmúlt év tapasztalatai
alapján építették fel. Felettébb érdekes körülmé-

nyek között az 5 szakosztályt magába foglaló BTK
szakosztályonként 2-2 delegáltjából, illetve a BTK
elnökébõl, Csóka Csabából álló 11 fõs elnökség a
koncepció mindkét pontját érdemi indoklás nélkül
leszavazta. Desits Szilárd és Petrovics Balázs úgy
érezte, hogy ilyen körülmények között nem tudja
vállalni a szakosztály további vezetését, hiszen az
elnökség egyfelõl az eddigi munkájukat elismerte,
másfelõl viszont mégsem bízott abban, hogy jó
irányba akarnak és tudnak továbblépni.
A számukra nehéz döntés után sem hagyták
cserben a focizni szeretõ gyermekeket és szüleiket,
hiszen jelenleg is tovább mûködtetik a régiós utánpótlás bázist. Egyrészt szülõi önerõbõl, másrészt
egy jelentõs anyagi támogatást biztosító vállalkozónak köszönhetõen. Ilyen nehéz körülmények között megvalósult a gyermekcsapatok hajdúszoboszlói edzõtáborozása is: 5 nap, valamint egy 2
napos nemzetközi torna Debrecenben. A táborozás során látogatást tettek Nyíregyházán a
Debrecen-BATE Boriszov BL visszavágó mérkõzésre.
A leköszönõ szakosztályvezetés rendezett anyagi kondíciókkal adta át a vezetést. A labdarúgás
számláján a Bozsik programnak, a pártolói díjnak
és a tormásligeti Polmetalnak köszönhetõen közel
1.300.000 Ft-juk van, ami a támogatók elvárása
szerint csak az utánpótlásra fordítható. Mindezt
azonban jelen pillanatban már nem áll módjukban felhasználni, hiszen a lemondás óta, kb. másfél hónapja nincs szakosztályvezetõje a BTK labdarúgásának, tehát olyan felelõs személy, aki ezeket
az utalásokat megtenné, az elnökség pedig egyszerûen nem bocsátja rendelkezésükre.
A kilátástalan helyzet nem csak a lemondott
szakosztályvezetésnek okoz fejtörést, hanem a régiós utánpótlás bázisnak is, mivel bizonytalanná
teszi mûködését és jövõjét. Félõ, hogy megszûnik,
leapad, és hasonlóan az elmúlt 20 évhez a régió
továbbra sem tud minõségi sikeres labdarúgókat
felmutatni. Az elnökség a döntésével, - amit azóta
sem kívánt megváltoztatni, sõt még lépést sem tett
azért, hogy a kérdést körüljárja és a lehetséges irányokat megfogalmazza - illetve tanácstalanságával további pályázati források lehívását veszélyezteti, továbbá csökkenti azok intenzitását, ami érzékenyen érintheti Bük fejlõdõ sportturizmusát, jövõbeni labdarúgását, a régióban lévõ gyermekek
tehetségének kibontakozását.
Fontosnak tartottuk ezeket a tényeket a közvélemény elé tárni, hiszen az elkövetkezendõ idõszakban átadásra kerülõ nyertes pályázatok és infrastrukturális fejlesztések ceremóniái némileg feledtetik a problémákat, és olyan emberek is fürdõzhetnek a dicsõségben, akik nem tehetnek az
elmúlt év sikereirõl. Persze mindenkinek szíve joga,
hogy ezt megtegye, de ugyanezen embereknek
vállalniuk kell döntéseik következményeit, ami véleményük szerint a büki labdarúgás stagnáló,
majd zuhanó pályára állását eredményezi. yde
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nyõtobozokig. Az egyébként bárki számára támaszt nyújtó, Telifából készült korlát az ösvény bal
oldalán helyezkedik el, kb. 70 cm magasságban
húzódik és teljesen folytonos az ösvény hosszán. A
Braille feliratokat közvetlenül az egyes akadályok
elõtt helyezték el a korláton, ép látású emberek
számára is érdekes azok kitapogatása. Az út végén lábmosót építettek ki, hogy a kaland után
mindenki felfrissülve és tiszta talpakkal léphessen
bele lábbelijébe.
A fogyatékkal élõk a kalandparkokban nagyon kevés szolgáltatást próbálhatnak ki ma Magyarországon, Gyöngyösfaluban azonban nyitni
szeretnének feléjük, hiszen küldetésük és értékrendük szerint minden ember számára szeretnének
nyújtani feledhetetlen élményeket, s fogyatékkal
élõknek egy kalandpark meghódítása valódi kaland! Tavaly a kalandparkot akadálymentesítették,
így a Liget egész területére el lehet jutni kerekeszszékkel. Az idei fejlesztés a vakok és gyengénlátók
számára épített korlát az élményösvény mentén,
jövõre pedig további, mozgáskorlátozottaknak
szóló izgalmas aktivitásokkal rukkolnak elõ!
yde
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