Csepreg
feszt

tó Zumba Ladyt. A három nap alatt végig ott sürögtek-forogtak, szerepeltek, kínáltak a Farkas Sándor Egylet lelkes tagjai, élükön a fáradhatatlan, ötleteibõl kifogyhatatlan Éva asszonnyal, Horváth
Gyulánéval.
Néhány nappal az események után a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár igazgatónõjével, Ziembicki Erzsébettel beszélgetve nem térhetek ki az elõl, hogy ne faggassam a jövõ tervei
felõl. Rövid összefoglalómat már az õ szavaival fejezem be: ”A kõszegiek és a sárváriak szereplése
már elõrevetítette a jövõ elképzeléseit is. A
Nádasdy- -hagyományok alapján szeretnénk kiépíteni a négy város -Csepreg, Kõszeg, Sárvár és
Léka-szövetségét a közös kulturális gyökerek õrzése kapcsán. Egy nagy EU-s pályázat keretében kívánjuk programjainkat és kapcsolatainkat fejleszteni. A hagyományõrzõ, de új elemekkel is bõvülõ
történelmi fesztiválnak lesz folytatása.”
Sárváry Zoltán

Civil nap, locsolkodással
Augusztus végén, immár 3. alkalommal rendezték meg a Csepregi Civil Napot. Több helyi egyesület mellett a balatongyöröki tûzoltók is részt vettek a fõzõversenyen. Finomabbnál finomabb ételek
készültek a bográcsokban, üstökben. Harcsapaprikás mellett gulyások, lecsó, került az éhes kilátogatók elé. Az ízkavalkád megnehezítette a zsûri dolgát, bár itt nem a helyezés volt a lényeg, hanem a
megjelenés, illetve a jó hangulatú beszélgetés melyre nem mindig van idõ a rohanó napjainkban. A
kánikulai melegben a gyerekeket sem kellett az árnyékba csalogatni, mivel õk a tûzoltóság udvarán
felállított ugrálóvárban slaggal hûsítették magukat. Igaz, volt aki nem önként került a hideg vizes medencébe, melynek csak a közönség örült inkább..... Várjuk a folytatást, reméljük ezt a hagyományt
évrõl évre egyre többen tisztelik meg jelenlétükkel.
Sulicsbogi
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A javuló idõ egyre nagyobb számban csalogatta a promenád rendezvényterére az érdeklõdõ, szórakozni vágyó helyieket, környékbelieket és
az õsz kellemesebb napjait itt töltõ turistákat. Friss
pékáruk, kürtõskalács, pattogatott kukorica, friss alma és egyéb nyalánkságok illata lengte be a teret. Hegyközségi borokat kínáltak, a büfében kávét, sört és üdítõket is lehetett fogyasztani, mindezek, valamint a 3 napos program idézte a tavalyi
fõtéravató rendezvényeinek hangulatát, amibe a
Farkas Sándor Egylet jóvoltából egy olyan jeles történelmi esemény, nevezetesen Nádasdy Anna és
Zrínyi Miklós esküvõje is bekerült, ami egy új hagyomány, a városfesztivál kialakításának az alapját is
magában hordozta. Az esemény, újabb programelemekkel bõvítve, mint pl. a legénypróba, Dorottya asszony perének átdolgozása, elõadása, a
Répcevölgye Vadásztársaság trófeakiállítása, illetve a Vas Vármegye Lovagjainak bemutatója, adta a fesztivál történelmi magvát.
Az utóbbi egyesület azért is kiemelendõ,
mert több csepregi fiatalt számlál soraiban. A
jelenleg egyetemi tanulmányokat folytató Varró
Juliánusz, valamint a bemutatón is szereplõ Varró Levente, Varró Balázs és Kovács Dániel tartoznak az Anjou-kort, annak lovagi, harci hagyományait felelevenítõ egyesülethez, aminek
nemcsak katonai, hanem kézmûves részlege is

mûködik. Összetartó ereje a magyar múlt, a történelem szeretete és tisztelete. Vezetõjük, az
egyesület elnöke, Magyarósi Miklós.
Ha már a helyiekrõl szólunk, feltétlenül kiemelendõ a szüreti felvonulás összes résztvevõje. Különös dicséret illeti a helybéli lótartókat, hiszen
Gruber Ákos, Varga Lajos, Lengyel János és Lágler
József hathatós segedelmével jelentõsen növekedett a lovak és lovasok száma, ami növelte a felvonulás látványosságát.
Nem tudom felsorolni és méltatni a háromnapos fesztivál valamennyi közremûködõjét. A bemutatott zenés, táncos, énekes produkciók széles skálán mozogtak. Horváth Béla népi zenekarától a Big
Mous Band nosztalgia slágermûsoráig, Csepreg
Város Fúvószenekarának hangulatos hangversenyétõl a Regõs együttes színvonalas elõadásáig, a
bordaloktól a Kelet varázsát és misztikus fényeit bemutató egzotikus mûsorszámokig, nem feledve a
több generációt önfeledt táncmozgásra csaloga-
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Sajtoskáliak

a Zotter Csokigyárban

A sajtoskáli képviselõ-testület
szeptember elsõ hétvégéjén az idei
évben is kirándulásra invitálta a falu
lakóit. Az elõzetesen meghirdetett
programra szép számmal jelentkeztek a falubeliek. A csábító csokigyári

látogatásnak nem nagyon lehetett
ellenállni. Reggel fél 7-kor indulásra
készen álltak a kirándulók, akik 2
buszt töltöttek meg.
Mindjárt az elsõ megálló Riegersburg, a Zotter Csokigyár. Porcelán
kanál járt a belépõjegy mellé, hogy

nyos nugáttól kezdve a szezámmagosig, chilisig mindenfélék. Akik úgy
indultak, hogy az összeset végigkóstolják, úgy a gyár 3/4-énél már nem
bírtak több édeset enni. De látványnak is csodálatos volt a különbözõ
helyeken és formákban megjelenõ
csoki, csoki, csoki… Talán még Gombóc Artúr is meglepõdött volna ezen
a helyen. A gyárban tudtak olyan
csokikat vásárolni, ami nincs bolti forgalomban. A 2. megálló Güssing vára volt. A csodálatos építmény megtekintése élmény volt a kirándulóknak. A várból kitekintve gyönyörû panoráma terült a látogatók szeme elé.
Hát még akik a toronyba is felmentek! A kirándulás fáradtságát
Rönökön pihenték ki a részvevõk a finom estebéd elfogyasztása közben.
Kora este még egy program várta a
cseppet sem fáradt csapatot.
Lukácsházán a Biotájháznál álltak
meg, ahol elõször megmutatták a
ház helyiségeit és meséltek hozzá –
sokakban felelevenedtek a fiatalkori
emlékek ezáltal -, majd borkóstoló
következett a helyi és a környékbeli
borokból. A kóstolgatást nótaszó kísérte, melyhez a zenét Tóth Marci

Új hónap
vette kezdetét
„…levelet ontó Október...”
Az ültetés, kapálás, metszés és oltás hosszú fáradalmas hónapjai
után, a szürettel elkezdõdik a borkészítés ideje. A nagy munka végén a
házigazda megvendégeli segítõit, és azután következik a megérdemelt zene és tánc, szüreti felvonulás. Országszerte ünnepnek számított
és számít ma is, hiszen egy egész évi munka gyümölcsével szembesül
a szõlõmûvelõ.
Október egyben a nemzeti ünnepeink hónapja is. Október 6-án
emlékeztünk az aradi vértanúkra, azokra a magyar honvédtisztekre,
akiket a szabadságharc bukása után az 1848-49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt Aradon kivégezték a magyar honvédsereg
12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követõen kerültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek. 1956. máig ható példája
annak a hõsies erõfeszítésnek, amelynek következtében a nemzet újra
fel tudott emelkedni létének egyik mélypontjáról, és ha csak néhány
napra is, de ki tudta vívni szabadságát. Emlékezzünk a magyar történelem egyik jelentõs eseményére, ami 1956. október 23-án kezdõdött.
Ez az ünnep magába sûríti mindazt, amit a magyarság kívánt, amire
vágyott, amit magának követelt. Az ünnep jelkép és tanítás. Jelképe a
hõsiességnek, tanítás arról a nemzeti egységrõl, amely a felkelés tüzében, egyéni és közösségi áldozatok között született. Tisztelet azon névtelen hõsök elõtt, kik életük árán harcoltak a hazáért!
A hónap végén ne feledkezzünk el a 600 éves múltra visszatekintõ Simon-Júdás napi vásárról. Az idõjárás viszonylatában azt tartották, ha ettõl a naptól kezdve Márton napig szép az idõ, jó jövõ
évi termés várható.
Tegyük tiszteletünket a megemlékezéseken, és jó vásárfiát kívánok minden kedves olvasónak!
Galavics Adrienn

Következõ lapszámunk november 9-én jelenik meg!

ki-ki azzal kóstolhasson a gyárban készített csokiból annyit, amennyit a
szeme és gyomra bír. Néhányan már
a kakaóbab kóstolásával kezdték,
de az túl keserû volt, indultak hát tovább az elsõ és egyben legnagyobb
csokikúthoz, ami 100 %-os étcsoki
volt. Azután következtek a sima gyümölcsös csokik, majd a hagyomá-

tangóharmonikán szolgáltatta. Néhányan táncra is perdültek, de inkább a kellemes nótaszó jellemezte
ezt az estet és éjszakát. Az éjfél körül
pihenni térõk kellemesen elfáradva,
szép emlékekkel tértek haza. Bíznak
abban, hogy a jövõ évi kirándulás is
hasonlóan emlékezetes lesz!
MD
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Alapító: Horváth Erzsébet ev.
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Rövid hírek
• Csepreg
Történelmi nyomvonalon
Rendhagyó történelemórákkal tarkított túrát
tettek a Nádasdy Tamás Szakközépiskola tanulói és tanárai szeptember 27-én. Képzeletbeli
utazáson vettek részt Ágh Ernõ vasúttörténeti
elõadása alatt, majd a Csepreget Répcevissel

„A zene az kell, mert körülölel”
A gyermekek számára mindig is felfoghatatlan,
érthetetlen rejtély, titok az, hogy 1-1 fából, fémbõl
készül hangszerbõl, hogy jönnek elõ a hangok,
hogy szólalnak meg.

Ezt a titkot fejtettük meg október 1-én, a „Zene
Világnapján” a csepregi zeneiskolában, a
csepregi zeneiskolásokkal, a zeneiskola tanáraival,
növendékeivel. A zene, ami elvarázsolta gyermekeinket, a tágra nyílt szemek, a nyitva maradt szájak, a mozdulatlan testek árulkodtak arról, hogy a
zene legyen az ismert vagy ismeretlen mély hatást,
gyakorol ránk. A bemutató alkalmával sok-sok
hangszer mutatkozott be, szólalt meg, sõt mi is

megszólaltathattuk õket. Nem elsõ alkalommal találkoztunk a zenét oktató tanárokkal, hisz „Adventi
koncerten” az óvodából kimaradt, zeneiskolás növendékek jönnek vissza évrõl évre hozzánk, hogy a
titkot, a zene titkát átadják volt ovistársaiknak, bizonyítva azt, hogy a „ZENE MINDENKIÉ”…

Hálás köszönetünk a zenepedagógusoknak,
hogy segítették elõcsalogatni a hangokat, a
dallamokat e napon. Szóljon, szálljon a szene, a
dal, de ne csak okt. 1-én, hanem az év 365
napján, hiszen:
„Mindenik embernek a lelkében dal van
És a saját lelkét, hallja miden dalban”…
Kukori csoport óvodásai és óvónõi

Véradás volt Nagygeresden
összekötõ nyomvonalon haladva elértek a határhoz, ahol Dorner Kornél igazgató, történelem szakos tanár tartott hadtörténeti órát a határsávról. Sor került egy, az iskola ötvenéves jubileumához kapcsolódó játékos vetélkedõre is,
valamint az immár hagyományos lövészetre és
fõzõversenyre is.
Sárváry
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Emlékezés az aradi vértanúkra
Csepregen évek óta a Farkas Sándor Egylet
rendezi a megemlékezést az október 6-i nemzeti gyásznapon. Így volt ez idén is.
Ünnepi beszédében dr. Dénes József szólt a
13. vértanú származásáról, pályafutásáról és érdemeirõl. Ugyancsak vázolta gr. Batthyány Lajos
rövid életpályáját is. Megemlítette, hogy 48-as
miniszterelnökünk anyai nagyanyja, nemeskéri
Kiss Rozália a nõvére volt gróf Jankovich Antal
feleségének, nemeskéri Kiss Katalinnak, aki a
Boldogasszony kápolnában nyugszik.
Az egylet tagjainak mûsorát követõen koszorúzással és gyertyagyújtással ért véget a
rendezvény.
igás

2012. szeptember 6-án ismét véradás volt múzeumban lévõ iratokat, a kiállított tárgyakkal
Nagygeresden, a Faluházban. Idén, már második együtt elszállították a szombathelyi Savaria Múzealkalommal került sor az eseumba –, évente egy-két alkaményre, melyen tizenhárom
lommal rendeznek a faluban
véradó jelent meg. Ebbõl tivéradást. A lakosság körében jó
zenkét donortól vették le a
néhányan már több tízszeres
vért. A véradók a helyi önkorvéradók. Sokan még sorkatonai
mányzattól kettõ üveg sört,
szolgálatuk alatt – amíg még
szendvicset és kávét, illetve
volt ilyen – kezdték el, majd itt600 Ft-ot, a vérellátótól pehon, lakóhelyükön folytatták e
dig két zacskó finom péksünemes tevékenységet. Szerenteményt,
gyümölcslevet,
csére van utánpótlás is. A koruk,
csokoládét, valamint 500 Ftilletve betegségeik miatt kiesõ
os utalványt kaptak, életet jedonorok helyébe fiatalok léplentõ adományukért.
nek, és viszik tovább ezt a szép,
Nagygeresden, a köréletmentõ hagyományt. RemélVarga István többszörös véradó
nyezõ községekkel egyetemhetõleg ez így marad a jövõben
ben, nagy hagyománya van a véradásnak. Már is, és minden évben újabb, a korhatárt betöltõ fiaaz 1960-as évek elejétõl – a pontos dátumot saj- tal lép a véradó donorok sorába.
nos nem sikerült kideríteni, mivel a felszámolt Falu(Béres Péter)
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Évfordulók 2012-ben a Répce-síkon - I. rész

Emléktábla-avató Bükön
Lelkész szentelés Bükön

lomáját a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen 1897-ben szerezte meg. Több mint
egy évig a nagyváradi közkórházban mûködött,
mint segédorvos, majd körorvos volt KõrösTarjánban, Bihar megyében. 1900tól szakonyi magánorvos, valamint
a büki cukorgyár és az uradalmainak orvosa lett. 1904-ben feleségül
vette a büki Mesterházy Paulát. Ez
év végén, az addig a bõi orvosi
körzethez tartozó Bük elsõ községi
orvosának választották meg. Kúriáját, melyben az orvosi rendelõt mûködtette, 1908-ban építtette fel. Az
I. világháború alatt három éven át
35 ágyas kisegítõ katonai kórházat
vezetett Bükön, és gyógyította a Felsõ-Ságon
(ma Simaság) és a Kukucsa-majorban felállított

Ezen az archiv fotón az I. világháborús
sebesültek körében látható,
akiket a kisegítõ kórházban gyógyított.

hadifogolytábor betegeit is. Buzgó és eredményes mûködéséért a Vöröskereszt II. oszt. hadiékítményes díszjelvényével tüntették ki. Mint képesített tiszti orvos, nagy szolgálatokat tett a közegészségügynek. Tagja volt Sopron vármegye
törvényhatósági bizottságának. A két szomszédos nagyközségben, Bükön és Csepregben is, –
ez utóbbiban 300 magyar holdas birtoka és majorja volt, melyet az egykori büki cukorgyári gazdaságtól vásárolt – mint a képviselõtestületek
tagja, szolgálta a közérdeket, és annak keretében több újítást kezdeményezett. 1916-1933.
között a Büki Evangélikus Gyülekezet felügyelõi
tisztségét is betöltötte. 1937-ben hunyt el. Hivatásának élõ, kitûnõ orvos volt, aki a nagyközség
határán kívül is megbecsülésnek örvendett.
Sági Ferenc
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„Elég neked az én kegyelmem, mert az én
erõm erõtlenség által ér célhoz.”(2 Kor 12,9) hangzott el 2012. szeptember 29-én, Szemerei János
püspök ajkáról az ige, melyet Varga Tamás választott jelmondatául lelkésszé szentelése alkalmából.
A büki evangélikus templomot zsúfolásig megtöltõ
hívõk - családtagok, rokonok, barátok, ismerõsök,
gyülekezeti tagok –, lelkészek jelenlétében, a büki templom történetében elsõ ízben szenteltek
olyan lelkészt e falak között, aki e település szülötte. Utoljára 1906-ban volt lelkészszentelés Bükön.
Szavakba önteni lehetetlen, csak át lehetett érezni
azoknak a perceknek a meghittségét, magasztosságát, amikor Szemerei János püspök elõtt a lelkész jelölt megvallotta hitét, a püspök vette Varga
Tamás esküjét, és lelkésszé fogadta õt. A püspök úr,
a lelkésztársak egyenkénti áldása, majd közös
imádsága volt még igazán megható. Az istentiszteleten a felszentelést követõen Varga Tamás és a
jelenlegi büki lelkész asszony, Simon Réka változtatta át a bort és kenyeret, majd részesítette az Úrvacsorában a gyülekezeti tagokat. Az istentisztelet
után a gyülekezeti közgyûlés jegyzõkönyvben rögzítette, hogy az Úrnak 2012. esztendejének Szent
Mihály napján Szemerei János Nyugati (Dunántúli)
püspök a büki evangélikus templomban Varga Tamást lelkésszé szentelte. Majd a köszöntések következtek, melyekben a püspök úr, a rektor úr, az esperes helyettes úr, a lelkésztársak útravalóval, jó tanácsokkal, segítõ jobbot nyújtó ígéretekkel látták
el a frissen felszentelt lekészt. Simon Réka, lelkész
asszony arra kérte Tamást, legyen a nyájának
(Rábaszentandrás, Sopronnémeti, Szil gyülekezete)
olyan bérese, aki mint Szent Mihály napján felszentelt lelkész számot is tud adni a nyájról. Kérjük a Jó
Istent, úgy legyen, adjon hozzá erõt, egészséget!
Az istentiszteletet követõen szeretetvendégség
keretében köszönte meg a lelkész az összefogó,
önzetlen segítség nyújtásáról tanúbizonyságot tett
gyülekezetnek, családjának, barátoknak, rokonoknak, hogy részesei voltak szép ünnepének. Köszönetet azonban azt hiszem inkább nekünk, jelenlévõknek kell mondani, hogy részesei lehettünk e
meghitt, felemelõ óráknak.
Bserika

A Büki Gyógyfürdõ 50 éves jubileumáról már
beszámoltunk. Nemrég – egykori kúriáján, melyben ma a Dr. Horváth Tibor Szociális és Gyermekvédelmi Központ idõsek otthona mûködik leleplezték Bük elsõ
községi orvosának, a
140 éve született és 75
éve elhunyt Dr. Péteri
Takáts Józsefnek az
emléktábláját.
A jelenlevõ szép
számú közönséget a
család nevében Takáts
József unoka üdvözölte. Köszöntõjében Németh Sándor polgármester említette, hogy Bükön idén sok fontos évforduló van. A fentieken kívül Felsõ-, Közép- és
Alsó-Bük 110 éve egyesült Bük nagyközség néven, mely 5 éve városi rangot kapott.
A Kelti népdalkör mûsora után az emléktáblát állító unoka, Péteri Takáts Tamás, a Máltai Lovagrend magyarországi alperjele emlékezett
vissza Bükön töltött gyermekkorára és családjukra. Nagyapját nem ismerte, mert csak másfél
éves volt, mikor elhunyt. Az öt unoka közül hárman élnek, õk mind itt voltak az ünnepségen, s
a 13 dédunoka és a rokonság közül is többen. A
családban ma is négy orvos van.
Köszöntötte az ünneplõket Bartha Árpád, a
Máltai Lovagrend hazai nagy perjele, aki lovagtársaival – szép viseletben - jelen volt a rendezvényen.
Az emléktáblát Takáts Tamás és Németh Sándor polgármester leplezte le. A koszorúzás után
Simon Réka evangélikus lelkész kérte Isten áldását az egykori orvosra és a jelenlevõkre. A lelkésznõ kiemelte Dr. Péteri Takáts Józsefnek az
evangélikus gyülekezetben végzett tevékenységét is. Végül Takáts Tamás jelképesen egy kórházi betegágyat ajándékozott az épületben
mûködõ Alapszolgáltatási Központnak, melyet
Taródi Lajos intézményvezetõ köszönettel vett át.
Dr. Péteri Takáts József községi orvos, majd
körorvos, földbirtokos Fülesen (ma Nikitsch Ausztriában) született 1872-ben. Az 1880-as évek elején édesapja megvásárolta a felsõ-szakonyi
vendéglõt, s a család átköltözött e faluba. Az
elemi iskolát Szakonyban, a középiskolát a Soproni Evangélikus Líceumban végezte. Orvosi dip-
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Rövid hírek
• Iklanberény
Ünnepi hétvégék
Szeptemberben majdnem minden hétvégén volt valami ünnepi alkalom Iklanberényben. Szûz Mária születésnapján (szeptember 8.)
az egyházközségünkhöz egy új gyermek került,
ugyanis e szép napon lett a helyi „templomunk-

ban“ megkeresztelve Berényi Csanád. Az ünnepi szentmisében a szülõk, keresztszülõk fogadalomtétele után Albert atya az oltárnál is bemutatta az új kis keresztényt, s a Jóisten oltalmát kérte a családra és valamennyi jelenlévõre. Szertartás nagyon szívhez szóló volt, többen a könynyeikkel küszködtek.
A falu búcsúja mellett nyugdíjastalákozót
szervezett az Önkormányzat a település valamennyi nyugállományú lakójának, beleértve a
külföldieket is.
Sulicsbogi

s ezer diákkal beszélsz!

Ennek a gondolatnak a jegyében indította útjára 2006-ban a genfi székhelyû CERN a fizikatanároknak szóló továbbképzését. Valójában
Jarosievitz Beáta, fõiskolai docens és Sükösd Csaba, a BME docense kezdeményezésére indult a
program, amelyben fizikatanárok anyanyelvükön
hallgathatnak elõadásokat a CERN-ben kutató fizikusoktól. Ma már közel 30 országból fogadnak tanárokat. Ez év augusztusában volt szerencsém a
büki iskola fizikatanáraként - miután megpályáztam az utat-, eljutnom az európai részecskekutatás
fellegvárába. 40-en kaptunk lehetõséget Magyarországról, hogy felelevenítsük részecskefizikai és
kozmológiai ismereteinket, illetve arra, hogy a kutatások frontvonalába is betekinthessünk. A szakmai program szervezésérõl a CERN felkérésére
Horváth Dezsõ (WFK RMI és ATOMKI) gondoskodott.
A kilenc nap alatt rengeteg élménnyel lettünk
gazdagabbak. A magyar
tudósok, mérnökök, informatikusok kiemelkedõ munkát
végeznek Svájcban. De a
tudásuk továbbadásában is
élenjárnak. Lelkesedésük, a
fizika iránti elkötelezettségük
mély nyomot hagyott mindnyájunkban. Délelõttönként
elmélyültünk az atomok szerkezetében, ismerkedtünk a
nehézionokkal, gyorsítókkal,
detektorokkal. Megismertük a kapcsolatot a részecskefizika és a világegyetem keletkezése, tágulása, jövõje között. Ma már tudjuk, hogy a mindenki által használt web is egy itteni irodából indult
meghódítani a világot. Egy egész elõadást szenteltek az évek-évtizedek óta keresett Higgsbozonnak, amit talán érkezésünk elõtt megtaláltak. Hol? A CMS-ben, és az Atlasban, ami az LHC
gyorsítógyûrû két legnagyobb detektora. A délutáni üzemlátogatások során mi is voltunk a CMSben és az Atlasban, 100 m mélyen a föld alatt, a
27 km kerületû körgyûrûben. És miért az elõbbi
óvatos „talán”? A protonütközések során elraktározott eredmények vizsgálata még jó pár hónapig
folyik. A fizikusok óvatos emberek. Csak biztos

eredmények birtokában jelentik ki, hogy valóban
megtalálták azt a részecskét, ami az atomok,
anyagok tömegéért felelõs lehet. Láthattuk annak
a Trackernek a mását is, amely már egy éve a világûrben keresi az antianyagot. Voltunk Lausanneban is, ahol a TCV tokamakot néztük meg.
A CERN-ben nem folynak titkos kutatások, minden eredmény nyilvános, és nagy-nagy örömmel
fogadják a látogatókat. Mindenkit szeretettel várnak, sõt hívnak, akik a fizika iránt elkötelezettek.
Számos diák is dolgozik kint nyáron, vagy végez
kutatómunkát pár hónapig.

Az út befejezéseként egy napot
töltöttünk el a Mont Blanc-on. Itt isahogy az út elején a Rajna vízesésnél-, elvégeztünk pár kísérletet.
Mert hol is lenne érdemesebb a
légnyomást vagy a víz forráspontját
mérni, mint Európa legmagasabb
pontján?
Mick Storr, a CERN Visitor Center-ének a fõnöke
megérkezésünkkor a CERN nagykövetének nevezett bennünket. A továbbképzés célja az volt, hogy
a szakmai ismeretek bõvülése mellett átéljük és átérezzük a fizikai felfedezések frontvonalához kapcsolódó kutatói lelkesedést és izgalmat, és ezt is továbbítani tudjuk diákjaiknak, kollégáinknak, illetve
minden érdeklõdõnek. Ezt a feladatot teljesítve
már tartottam egy sikeres elõadást a büki iskola
tantestülete számára. Október 10-én, 17 órakor
pedig a büki Mûvelõdési Házban lesz egy elõadás
az érdeklõdõ felnõtteknek, majd a büki iskolások is
részt vehetnek egy kozmológiai, részecskefizikai
elõadássorozaton.
Szigeti Enikõ
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Berény visszavárja õket…
A hónap utolsó vasárnapján Ida és Frank
Müller baráti ebédre hívta a barátait, mivel elköszöntek a falu valamennyi lakójától. 23 évvel
ezelõtt vásároltak házat, melyet felújítottak, de
egészségi állapotuk miatt úgy döntöttek, hogy
megválnak tõle. A gyermekeket, unokákat nem
vonzotta Bük-fürdõ közelsége, ezért visszaköltöznek Németországba. Ez idõ alatt sok ismerõst,
barátot szereztek a településen és környékén.
Megígérték, hogy nyaralóként vissza-visszatérnek. Ehhez kívánok nekik jó egészséget, hisz
Berény visszavárja õket...
Sulicsbogi

Szólj egy tanárhoz,
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Aki a bükiek lovát

ülte a Nemzeti Vágtán

Galavics Gergõ majdnem földi. A 23 éves lövõi
fiatalembernek hatalmas élmény volt a Hõsök Terén versenyezni. Ha jók az információink, idén
mindössze egyetlen lovas képviselte Vas megyét a
legnagyobb magyar lovas eseményen, a Nemzeti Vágtán, melyet ötödik alkalommal rendeztek
meg a fõvárosban.
A 23 éves Galavics Gergõ Vércse nevû lován
az elõfutamig jutott el, de Bük város nevével így is

sokan találkozhattak az esemény kapcsán, hiszen
a Hõsök terén zajló, a tévé által is közvetített verseny - amelyen 72 település lova indult az idén –
hatalmas nézõsereget vonzott.
Nem csoda, hiszen a Vágtán a sport mellett a
nemzeti és a helyi patriotizmus mellett a nemzeti
hagyományok és kulináris élvezetek széles tárháza
ad egymásnak randevút. „Lövõn lakom, gazdálkodásból élek, és gyerekkorom óta lovagolok. A

lovam itt nálam született kilenc éve” – mondta
megkeresésünkre Galavics Gergõ, aki Vércsével
szép sikereket mondhatott korábban is magáénak: négy évig veretlen amatõr bajnok volt, idén
pedig ellovagolt vele az innen 450 kilométerre levõ Ópusztaszerre.
Sopronban, a Széchényi Vágta elõfutamán
versenyzett, amikor felfigyelt rá az egyik budapesti szakember, és egy hét múlva már jött is telefon,
hogy Bük város – ami történetesen roppant közel van Lövõhöz - vállalja a
szponzor szerepét.
Vércse egy igencsak kiváló csõdör, de emellett rakoncátlan is. Ez
utóbbi tulajdonságának köszönhetõ
az is, hogy Budapesten a verseny
elõtt megsértette a bal a szemét, és
mivel a pálya balra kanyarodik, a ló
alig látott valamit a futamon, így nem
mert gyorsabban futni.
„Ha nincs az a probléma, sokkal
jobb eredményt értünk volna el” - magyarázta a lovas, aki szerint egyelõre túl
korai arról beszélni, hogy jövõre is indule a versenyen.
Gergõnek egyébként személyesen is hatalmas
élményt jelentett a Nemzeti Vágta. Nemcsak a
színhely, a hatalmas nézõsereg és az izgalom miatt, hanem mert olyan emberekkel találkozhatott,
akikkel máshol ez nem nagyon lehetséges, illetve
olyan tippeket, ötleteket, tanácsokat kapott az idõsebb lovasoktól, melyeknek késõbb egészen biztos, hogy nagy hasznát veszi.
yde

Legenda születik
Munkatársamról, a „fogóemberrõl” már írtam egyik elõzõ
visszaemlékezésemben, de a téma ezzel koránt sincs kimerítve.
Pista bácsi szenzációs figura
volt. Egyszerû falusi ember,
chaplini alkat, magas intelligencia és talpig becsületesség. Na
és a humorérzék sem utolsó.
Egy-egy odavetett szava vagy
mondata bizonyos helyzetekben, ma is a fülemben cseng.
Egyszer például sertéseket oltottunk járványos betegség ellen. Én bent kuporogtam a szûk
hidasban, körülöttem keringett a
négy disznó, olyan iramban,
hogy idõnként az ól falain is futottak, mint a cirkuszban.
– Pedig milyen szelídek, sóhajtott a gazdasszony összekulcsolt kezeit tördelve.
– Látszik rajtuk… - bökte ki
Pista bácsi, majd halkan füttyögetni kezdett.
Az asszony szájtátva nézte.
Kisvártatva a disznók is. Mintegy
varázsütésre, megálltak, mint a
cövek. Szinte megmerevedtek,

így könnyû volt beoltani õket.
– Na ugye, mondtam, hogy
szelídek! – örvendezett az aszszony.
– Persze, hogy azok – bólintott Pista bácsi kacsintva, majd
kifelé indultunk.
A disznók ismét eszeveszett
trappolásba kezdtek, rohantak
tovább körbe-körbe, mint a ringlispíl.
– Hé…H! – kiáltott a gazdaasszony. – Jöjjön vissza!
– Sajnos, nem érünk rá, és a
fütyülõmet sem hagyhatom, néném – szólt Pista bácsi, majd beugrott mellém a kocsiba.
A malacok még talán most is
ott keringenek, ha valaki meg
nem fogta õket, mert az én Pista
bátyám bizony már az égi vadászmezõkön fütyülget.
Ha jól figyelnek, hosszú nyári
estéken, mintha hallani lehetne
elnyújtott, különös dallamát. Ilyenkor minden disznóólban megállnak egy pillanatra az állatok, és
hegyezik a fülüket. Õk biztosan
hallják.
Dr. Galiotti Csaba

MEGNYÍLT AZ EGYENLÕ
BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ÜGYFÉLSZOLGÁLATA
A TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erõsítése pályázat
keretében már ön is fordulhat segítségért,
ha neme, faji hovatartozása, bõrszíne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai kisebbséghez
való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyõzõdése, politikai vagy más
véleménye, családi állapota, anyasága
(terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi származása, vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidõs jellege, illetve határozott idõtartama, érdekképviselethez való tartozása,
egyéb helyzete, tulajdonsága miatt kedvezõtlenebb bánásmódban részesül(t), mint
amelyben más, Önnel összehasonlítható
helyzetben levõ személy vagy csoport. Munkatársunk – dr. Jójárt Ágnes 2012. október
26-án 9-13 óráig a Felsõ-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének
irodájában (9737 Bük, Eötvös utca 7. szám
alatt) megválaszolja kérdéseit, kíváncsi tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról,
hogy jogsértés esetén milyen lehetõségei
vannak a jogérvényesítésre.
yde
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Keresztényi búcsú
Szeptember 9-én tartották a keresztényi
kápolna búcsút. A kora-õszi szép idõ sokakat
kivonzott a természetbe. A mezei kápolnánál
tartott szentmisét Németh Antal, kópházi
plébános celebrálta. Az ünnepi szentmisét a
keresztényi kórus zenés áhítata nyitotta meg.
Gazdag Rita

• Gór
60 szorgos kéz
Szeptember 22-én a polgármester asszony
felhívására és kérésére, társadalmi munkát
szerveztek a településen. 60 szorgos kéz dolgozott a faluháznál és a temetõben. Az önkormányzat ebédrõl és hûsítõrõl is gondoskodott
a megjelent családoknak. A nap fáradalmait
szalonnasütéssel zárták le, és kellemes beszélgetéssel. Az önkormányzat minden családnak
szeretné megköszönni a támogatásukat és a
segítségüket!
Tündi
Veteránautós túra
2012. szeptember 7-én, a 9. alkalommal
rendezték meg a MISTER CLASSIC veteránautós túrát, amely a Gór- Répceszentgyörgy útvonalon is áthaladt.

szintén a sátorban volt bemutatva, ezt követte
Sándor József polgármester úr ünnepi köszöntõje. Motoros felvonulás után a Cit-Rock zenekar
szórakoztatta a közönséget. Õket az
óvodások és az iskolások mûsora
követte, majd a keresztényi énekkar bemutatója volt megtekinthetõ.
A Tuti-Rocky csajok dinamikus tánca pezsdítette tovább a jó hangulatot, majd a Burgenlandi sztárvendégekként meghirdetett táncos
csoport hozott üdítõ élményt a falunapi közönségnek. Utóbbiak óvodai dolgozók és néhány szülõ fantáziadús ötlete révén született, nem
kis sikert aratva. A fesztiválsátor mellett tûzoltó bemutató volt, és
A burgenlandi sztárvendégek mûsora
szkander versenyben mutathatták
aránt. A szép õszi nap reggeli zenés ébresztõvel meg erejüket mind a férfi és nõi jelentkezõk. A
kezdõdött, majd a délelõtt folyamán 7 csapat gazdag programsorozat után vacsora követkerészvételével kispályás focimeccsek zajlottak a zett, majd a gyõri slágerénekesek szórakoztatták
futballpályán. A falunap helyszínéül szolgáló, önkormányzati hivatal
mögötti területen pedig fõzõversenyben mutathatták be tudásukat a résztvevõk. A fõzésben 5 csapat vett részt. A fociban a Meranti
csapata jeleskedett, míg a kondérok mögött 4 fogásos menüvel a
Tapsi Füles csapat nyerte el a zsûri
elismerését. Délben a versenyen
elkészített ételeket fogyaszthatták
el a résztvevõk és a kilátogatók.
Eközben régi motorok és traktorok kiállítását le- a közönséget. Tombolasorsolás után a Two
hetett megtekinteni az önkormányzati hivatal Brothers zenekar gondoskodott a jó hangulatról.
elõtt. A gyerekeknek is kedveztek a szervezõk. Az este folyamán tûzzsonglõrök bemutatóját teIngyenes ugráló vár volt felállítva, valamint lova- kinthették meg a résztvevõk. Ezután a zenekar
golhattak is. A délután további része a teniszpá- tovább húzta a talpalávalót. A falunap rengelyán felállított sátorban és sátor körül zajlott. Ün- teg élménnyel és jó kedvvel zárult, kicsiknek és
Gazdag Rita
nepi szentmise következett az ebéd után, ami nagyoknak egyaránt.
Rengeteg színes program és jókedv jellemezte az egyházasfalui falunapot. Az idõ is kedvezett a szervezõknek és a résztevõknek egy-
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1980 elõtt gyártott csodaszép oldtimer,
valamint korlátozott számban különleges
youngtimer autók pontossági versenyének lehettünk a szemtanúi.
A község nevében köszönjük, a góri születésû Boros Lajos Szervezõnek ezt a feledhetetlen élményt, és további jó munkát kívánunk!

Falunap Egyházasfaluban
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Õszköszöntõ Lócson
Több éves hagyományt követve a lócsi
képviselõ-testület szeptember utolsó szombatján mulatságra hívta a település apraját
és nagyját. Ünnepi díszbe öltöztették a lakosok a falut is. Hangulatos õszi kompozíciók
díszlettek a falu több pontján, és a faluköz-

Locsmánd, a családi

élményparadicsom

Óriáscsúszdák és elektro kishajók között honol
Sunny Bunny, a lutzmannsburgi Sonnentherme élményfürdõ kabalája. A locsmándi létesítményben
átadták hivatalosan is a nyárra már elkészült új látvány és élményelemeket.
A minitõl az XXL Monster csúszdáig: több mint
800 méternyi csúszdaélmény dobogtatja meg a
szíveket a Sonnentherme élményfürdõben. A
legnagyobb attrakció az „XXL Monster Ride“,
mely 270 méter hosszával Ausztria leghosszabb

vezérigazgatója. Jótékony hatású masszázsfelületekkel és 170 m2 vízfelülettel csalogatja a felnõtteket a
„Relax World“ pihenésre és kikapcsolódásra. Forró
percek várnak mindenkire a „Sauna World“-ben –
egészen addig, míg meg nem mártózik a jéghideg
merülõmedencében. A fürdõhöz tartozó Sonnenpark hotelben lakik Sunny Bunny, a kabalanyuszi is. A
Hotel vendégek a fürdõ szolgáltatásai mellett még
két beltéri és két kültéri medencét is használhatnak.
További információkat talál a www.sonnentherme.at és
a www.sonnenpark.at oldalakon.
(x)

pontban felállított sátor díszítése is szemet
gyönyörködtetõ, és csábító volt a gyülekezõ vendégek számára. A Nyárbúcsúztatóõszköszöntõ rendezvényt az elmúlt év, hasonló rendezvényén már bemutatkozó költõnõ, Zsíros-Simon Mária hangulatos, az ÉLET
értelmét hangsúlyozó „elõadása” nyitotta,

melyet a saját verseinek elmondásával tett
még emlékezetesebbé. Az ünnepi szentmisén együtt adtak hálát az Úrnak a betakarított termésért a település magyar és német
ajkú lakói. A szentmisét követõen a büki
Répcementi Férfikórus lépett a színre, és dalaival szórakoztatta, megénekeltette a fõként középkorúakat képviselõ magyar és
külföldi lakosokat. A finom vacsora után a
háziasszonyokat dicsérõ sütemények garmadája csábította asztalhoz az együtt ünnepelõket. A jókedvû beszélgetés mellett
aztán táncra is perdültek a lócsiak a
L’amour Együttes zenéjére.
bse
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csúszdája. Ezen ketten vagy akár hárman is
csúszhatnak egyszerre. Egy, kettõ vagy akár három méterrõl csobbanhatunk az ugrótoronyról a
mélybe, és kipróbálhatjuk az új mászófalat is,
melyrõl biztonságosan érkezhetünk a „Splash
Pool“ medencébe.
A gyerekek szabadtéri játszóparadicsomává
vált a külsõ szárny: a kisvasútnak, kisautó versenypályának, óriás trambulinnak és az ugrálóvárnak
köszönhetõen. Kint a zöldben számtalan attrakció
várja kimondottan a kicsiket – természetes árnyék-

kal, elektro kishajókkal, kikötõvel, vízihintával és
vízipisztolyállomással. A babastrandon homokot is
érezhetünk az ujjaink között. A parkhoz hasonlító
napozó rész csalogat mindenkit a burgenlandi
napsütés feltankolására.
„A Sonnentherme élményfürdõben a családok
állnak elsõ helyen. Ez a szándékunk még jobban felerõsödött az öthónapnyi átépítés során, 2012 februárja óta. –mondta az átadón Wolfgang Stündl, a
Sonnentherme élményfürdõ és a Sonnenpark hotel
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Felavatták a rendezvényteret
Nemesládonyban

• Bõ
„Szüretelnek, énekelnek,
láttál-e már ennél szebbet?“
Szeptember 21-én reggel kalapba és mellénybe öltözött kisfiúk, kendõt, kötényt és szoknyát viselõ kislányok indultak el a bõi óvodába,
hogy méltóképpen ünnepelhessék együtt a szüretet. Az otthonról hozott szõlõt az udvaron közösen ledarálták,
préselték, hogy a
hõn áhított must
elkészüljön. Munka közben õszi
énekkel, mondókkal bõvítették
tudásukat
a
gyermekek. Mikor minden elkészült: flakonokba
Takács és Eredics testvérek
töltötték a szõlõ
levét, kosárba pakolták az elõzõn nap közösen
elkészített pogácsákat. Kezdõdhetett tehát az
ovisok szüreti felvonulása- vidám énekszóval az
iskola felé. Falunk szerencsésebb lakói útközben
pogácsát is kaphattak, de az igazi kóstoló az elsõ osztályosokat illette.
(me)

Öltözz ki!
Nemzetközi Öltözz ki! nap. Igen, már ilyen is
van... Méghozzá október 13-án. Ennek a napnak
az a lényege, hogy aki csatlakozik a kezdeményezéshez, az ezen a napon bárhová is menjen, és
bármit csináljon, azt öltönyben tegye. A mozgalom
gyökere egy sorozathoz (Így jártam anyátokkal)
vezethetõ vissza.
Aki ismeri a már említett sorozatot, annak ismerõs a nemzetközi nap arca is: Barney Stinson, aki
szerepe szerint mindig öltönyt és nyakkendõt visel,
mert „királyság“ és - nem mellesleg - így könnyebb
csajozni is. Olyannyira függ kedvenc öltözetétõl,
hogy még a pizsamája is az öltöny jellegzetes szabásvonalait követi.
Az európai nagyvárosok többségében mindenki öltönyt húz ezen a napon és különbözõ
programokat, bulikat szerveznek a résztvevõk számára. Ilyen eseményre már példa volt hazánkban
is, Budapest mellett pl. Szegeden, illetve Debrecenben is.

Az egyik legnépszerûbb közösségi portálon lehet csatlakozni a kezdeményezéshez, több mint
ezren tettek már így.
Egy jellegzetes párbeszéd a filmbõl:
„– Elsõ szabály: vágasd le a szakállad, nem
megy az öltönyhöz.
– De én nem hordok öltönyt!
– Második szabály: hordjál öltönyt!“ - erre szólítja fel barátját Barney Stinson (Neil Patrick Harris) az Így
jártam anyátokkal címû amerikai
tévésorozatban, mielõtt
„ferge-teges” csajozásba kezdenek. Pont
ezért reggel a szekrény elõtti szokásos
töprengés alkalmával gondoljatok Barney-ra és
válasszátok az elegánsabbik szetteteket
már csak a buli kedvéért is!
Kincse Anda
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Újabb fejlesztések Bõben
A Körjegyzõség és a fõtér megújulása után
újabb fejlesztések kezdõdtek Bõben. A község
legnagyobb beruházása, a Mûvelõdési Ház
külsõ és belsõ rekonstrukciója pályázati forrás
segítségével valósult meg. Szeptemberre már
az új nyílászárókat beépítették, megkezdõdött
a tetõcsere, valamint a hozzáépítés. Ezzel egy
idõben a katolikus templomunkban helyreállítási
munkálatok indultak el, amelyek a rossz állapotban
lévõ
padlózat javításához kötõdnek. Mind emellett
új, modernebb berendezési tárgyakkal gazdagodik majd templomunk. A Mûvelõdési
Ház esetében a munkálatok várhatólag 1
évig, a templom vonatkozásában pedig kb. 2
hónapig tartanak.
(me)

Szeptember 15-én, egy hamisítatlan szép õszi
szombaton, ünnepre gyûltek össze a kis vasi település lakói. A 15. nemesládonyi Falunap délelõttjén a gyerekeké volt a fõszerep. Vetélkedtek,
ugrálóvárban és különbözõ játékokon játszottak,
arcot festettek. Ebéd idõben a csepregi Répce Citera Barátok Köre muzsikusai játszották a nótát a jó
ebédhez. Ebéd után Bokor Endréné, polgármester
asszony a megnyitó szavaiban fõként arról a beruházásról beszélt, amellyel most gyarapodott a falu. Az ÚMVP pályázat keretében közel 5 millió forint
támogatást kapott a település, melyet önerõbõl kiegészítve készülhetett el a több funkciós rendezvénytér. A faluház és a játszótér között felépített létesítmény nem csak a falunapoknak, hanem a falu életében jelenlévõ közösségi rendezvényeknek
is szeretnék, ha színtere lenne. Polgármester aszszony köszönetét fejezte ki a falu lakóinak, a kivitelezõ vépi Hargitai Bt. munkatársainak a munkálatok elvégzéséért. A létesítményt Pataki Edit az UTIRO

Leader Csoport munkatársa adta át. Ünnepi beszédében ismertette a Leader Csoport mûködését,
helyét, szerepét a hozzájuk tartozó falvak életében. Hangsúlyozta, hogy öröm számukra is ez a
beruházás, hiszen egy kis falu nagy álma valósulhatott meg ezáltal, hogy megépült ez a nyitott-fedett építmény. Az avatást követõen birtokba is vették a nemesládonyiak az építményt, hiszen a Falunap szórakoztató
programjait itt láthatta a közönség. Elsõként a
Savaria
Táncegyüttes táncosai
léptek színpadra,
akik között egy
falubeli fiúnak is
tapsolhattak. A
táncosokat Tarnai
Kis László nótaénekes, majd Leblanc Gyõzõ és Tóth
Éva nosztalgia mûsora követte. A fellépõk sorát
Dred & Doris zárta, akik a fiataloknak kedveztek zenéjükkel. A tombolasorsoláson értékes nyeremények leltek gazdára, majd a L’Amour Együttes zenéjére mulatott a falu apraja és nagyja.
Bserika
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Felhívás
Felhívom Simaság lakosságát, hogy a tulajdonukat
képezõ ingatlanokon, és az
ingatlan elõtti területeken a
parlagfû, illetve egyéb
gyomnövények irtásáról, kaszálásáról rendszeresen gondoskodjanak!
Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz valaki
eleget a bírság 50 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet. Az
ingatlanokat október végéig
alkalomszerûen ellenõrzöm,
amennyiben a felhívásban
foglaltaknak nem tesz eleget,
úgy a bírságot kiszabom.
Udvardy Zita
körjegyzõ - Simasági
Önkormányzat
tel./fax: 06/94-388-086

Simasági
Fiókgyógyszertár
Kedden 15.45-16.30 • Csütörtökön 15.45-16.30-ig van
NYITVA. Gyógyszerész: Dr. Magyarné Gombás Adél - telefon:
06-94/388-168.

ÕSZIRÓZSA
NYUGDÍJAS KLUB
Minden kedves nyugdíjast
sok szeretettel vár! Találkozó
minden hónap elsõ hétfõjén.

Ültessünk gyümölcsfát!
Egész éven át szemet gyönyörködtetõ, egészséges
csodát szeretne otthon, a saját kertjében létrehozni?
Imádja a frissen szedett gyümölcs zamatát? A gyerekek kedvence a gyümölcsleves? A megoldás: gyümölcsöskert.
Az egész család megtalálja kedvencét a jól megtervezett gyümölcsöskertben. A gyerekek szüretelhetnek az
„egyet a tálba, kettõt a
számba” elv szerint, anyuka és a nagymama lekvárt készítenek, apa kincset érõ házi pálinkát fõzethet a lepottyant vagy
szépséghibás gyümölcsökbõl.
A szõlõ is sokoldalúan
felhasználható. Manapság a kisgyermekes családok körében nagyon népszerûek a magnélküli fajták, melyek friss fogyasztásra kitûnõek. A csemegeszõlõk mellé borszõlõt is ültethetünk. A
bornak óriási kultusza van. Miért ne lehetne a saját borunknak is? Rengetegen döntöttek úgy az elmúlt években, hogy borászkodásra adják a fejüket és milyen igazuk van! Mértékkel fogyasztva gyógyhatású.
Minden, kertben termõ finomságban olyan anyagok
vannak jelen, amelyek a mai kor emberének nélkülözhetetlenek az egészséges életmód megtartásához. Például említhetnénk az õszibarackot. A gyümölcsök királynõjének nevezik. Magas a víztartalma, energia-, szénhidrát- és fehérjetartalma pedig a csonthéjas termések
között alacsonynak számít.
A szibériai mézbogyó, az áfonya, a szeder, a josta, a
rikõ vagy a málna csak néhány a sok, nálunk is könnyedén termeszthetõ bogyosgyümölcsû közül.
Ha szakszerûen neveljük növényeinket, tavasszal

metszünk, kezeljük a sebeket, figyelünk a kártevõk megjelenésére, óvjuk a természet haragos oldalától, elõbbutóbb büszkék lehetünk, hogy a munkánknak szó szerint
beérett a gyümölcse. Igaz, hogy könnyebb a nagy hipermarketekben a polcról leemelni a narancsot, amit
Spanyolországból hoztak, vagy az almát, amelynek
származási országa még meg sincs pontosan nevezve,
csupán „Eu”. A mi gyümölcsünk egyenesen a kertbõl van, és még fizetni sem kell
érte, nem kezelték felületét semmilyen
vegyszerrel.

Érdemes kertészetekbõl beszereznünk ezeket a növényeket, mert ott folyamatos felügyelet alatt tartják õket,
igény szerint öntözik, metszik a fákat és szívvel-lélekkel
gondozzák a növényállományt.
Reméljük, kedvet kapott a gyümölcsöskerthez! Szakmai tanácsokért forduljanak hozzánk bizalommal.
Jó kertészkedést kíván az Örökzöld Kertészet!
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• Tömörd
Õszforduló
A tömördi buszforduló a tavasz óta nemcsak
a faluba betérõ járatok monoton megállóhelye,
hanem aktív változásaival próbálja felhívni magára az utazók és a falu lakóinak a figyelmét.

A nyuszi-tojás tavaszi életképet a vadító kerékpárok szelíd virágainak nyári képe követte.
Most ügyes kezek az aranyló színekben beérõ
õszt varázsolták e sajátos színpadra. Ezen forgószínpad nagyon üzembiztos: mindig áll. De az
utast a busz körülötte körbeviszi!
KG

• Szakony – Gyalóka

Jelentõsen emelkedett a www.tomord.hu
internetes oldalunk látogatottsága és videóink
megtekintési gyakorisága az utóbbi idõben!
2011. június 04-tõl honlapunk a Google keresõn regisztrálásra került, így minden nap friss és
pontos adatok állnak
rendelkezésre arról,
hogy hányan, mikor
és honnan olvassák
oldalainkat.
Az elmúlt bõ egy
évben 4.055 egyedi látogató körülbelül 9.000
alkalommal kereste fel
a www.tomord.hu honlapot és összesen több
mint 22.000 oldalra kattintott rá! Internetes oldalainkat az elmúlt idõszakban a legtöbb földrészrõl meglátogatták!
Olvasóink 23 országból érkeztek: Magyarországról és a környezõ országokból, valamint
Svájcból, az USA-ból, Németországból, Norvégi-

ából, Angliából, Ausztráliából és Thaiföldrõl is!
A statisztika szerint látogatóink 174 városban
illetve annak vonzáskörzetében laknak: Szombathelyen, Budapesten, Kõszegen, Sopronban,
New Havenben, Münchenben, Nagyszebenben, Brassóban, New
Yorkban, Sydneyben,
Melburnben.
Nagyon népszerûek - túl a 23.000
megtekintésen - a
Youtube közösségi
oldara feltöltött videóink is, amelyek
között az Erdélyben
készített videóink
vezetik a nézettségi
listát, de ezeket szorosan követik
a Kistérségi Nap táncos videói és a Karaoke délutánon/esten készült felvételeink, amelyeket az
eseményekhez kapcsolódva a Videotár rovatunkban is megtalálnak!
Szabó Gábor

Kerékpártúra Fülesen
Kis csapatunk a szeptemberi nyárutón szikrázó
napsütésben indult a közel ezerötszáz lakosú településre, melyet hivatalosan Nikitschnek, az ott lakók zömének nyelvén pedig Filez-nek hívnak. Trianon után sorompó került az undi és a fülesi horvátok közé. Schengen viszont megnyitotta és könynyen átjárhatóvá tette a határt. A múlt évben jó
minõségben helyreállították az összekötõ utat,
mely több környékbeli településünket közelebb
hozott közúton egykori megyeszékhelyünkhöz,
Sopronhoz is.

Zichy-Meskó kastély

Elõször a falu szélén álló Szûz Mária kápolnát,
majd az 1932-ben a középkori templom helyett
épített Szent Lõrinc vértanú tiszteletére szentelt istenházát tekintettük meg. (A régi templomnak csak
a tornya maradt meg, valamint a fõ- és mellékoltárok, a szószék és a feszület került át az új részbe,
ahol több késõbbi mûalkotás is található.) A templom mellett áll baldachin alatt Nepomuki Szent János 1737-ben kõbõl formázott szobra. (Egyébként
a község valamennyi bejáratánál is található vallási témájú szobor vagy képoszlop.)
Hangulatos utcán, a 25. és 50. házassági évforduló alkalmából állított és szépen díszített májusfák mellett elhaladva érkeztünk meg a kastély be-

járata közelében levõ emlékfalhoz. Ennek egyik
szélén látható az 1740-ben készült Szent Flórián
dombormû. A másik szélén viszont megtaláltuk a
falu neves szülötte, vitéz Somogyváry Gyula író,…

országgyûlési képviselõ emléktábláját. A mûvésznevén „Gyula diák”-ként ismert szerzõ mûveiben
hiteles képet rajzol a reformkor végérõl, az
1848/49-es forradalomról és önvédelmi harcról, az
elsõ világháborúról, s az azt követõ évek Sopron és
környékén történt eseményeirõl. Az emléktáblánál
levõ koszorúk mellé elhelyeztük a Csepregi Olvasókörét is. Majd elénekeltük a Himnuszt.
A középkori eredetig visszavezethetõ ZichyMeskó kastélyba egy másik bejáraton, a rég elhagyott gazdasági épületek és cselédlakások
közt haladva, érkeztünk meg. A korábban többször átalakított, majd a II. világháború után lassan
felújított, szép épületet csak alkalmilag lakják a
tulajdonosok és vendégeik. Most sem voltak itt.
Dr. Dénes József kalauzolásával körbe jártuk az
épületkomplexumot, megtekintve angol parkját
és halastavát is.
Biciklire pattanva meg sem álltunk
Locsmándig. Ott viszont pihenõt tartottunk. A fõ téri séta után a várdombon is elidõztünk. Majd „lecsorogtunk” Zsirára, ahol a golf-pálya után kisebb
pihenõ következett.
A nagy melegtõl kissé bágyadtan, de élményekben gazdagodva érkeztünk haza.
SF
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Szüreti felvonulás
Szakonyban és Gyalókán
Szeretettel várunk mindenkit településünkre
2012. október 13-án szombaton délután a színes felvonulásra! A menet 14 órakor indul a Felsõgyár utcától. A helyi és vendég felvonulók
között ismét ott lesznek a csepregi mazsorettesek, fúvósok, lovasok, fogatosok. Elsõ ízben látogatnak el hozzánk a Luna Hastánctrió
táncosai. Gyalóka is vendégül látja a felvonulókat. Ezt követõen 17 órától a Szentpéterfai
Néptáncegyüttes mûsorát nézhetik meg a felvonulók az iskola udvarán. Természetesen a
megérdemelt vendéglátás sem marad el, hiszen finom étel várja a meghívott vendégeket,
s a felvonulókat.
A Szervezõk

Túl a 20.000-es számon!
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Egy éjszaka, mikor
A Halloween, vagyis Mindenszentek estéje, az Egyesült Államokból indult. (All Hallows magyarul Mindenszentek.) Elõestéje (angolul „All
Hallows Eve”, rövidítve: Halloween) a
kóbor lelkek, a kelták halotti istenének éjszakája. Halloween azonban
az egyik legrégibb ünnep, melynek

évszázados történetisége kevésbé ismert. A régi hiedelmek szerint ezen
az estén gonosz erõk vették át a hatalmat, vámpírok, boszorkányok,
szellemek keltek életre.
A kelta újévet november 1-jén
ünnepelték egy nagy fesztivállal,
amely a nap-szezon végét, a sötétség és hideg kezdetét jelezte. Az újév
elõestéjén, október 31-én, a hiedelem úgy tartotta, Samhain (a kelták
napistene) összehívta a halottakat.
Különbözõ formákban jelentek meg;

a rossz lelkek állatok figuráit öltötték
fel, fõként macskákét.
835-ben a római katolikus egyház november 1-jét Mindenszentek
ünnepének nevezte ki. Majd késõbb
az egyház november 2-át is szent
nappá, a halottak napjává nyilvánította. Ezek a napok a halottakra való
emlékezés ünnepei nálunk.
Tûzgyújtással, felvonulással
ünnepelték, az emberek beöltöztek szenteknek, angyaloknak és ördögöknek. Az ünnep elõestéjén a szentbeszéd
közben megkondulnak a harangok, a hozzátartozók a kegyelet virágait tûzik az elhunytak sírjára. Mindenszentek
napján a holtak lelki üdvéért
gyertyát gyújtanak a sírokon.
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért
régen a számukra is megterítettek az
asztalon. Kenyeret, sót, és vizet tettek
az asztalra. Sokfelé úgy tartották,
hogy a mindenszentek és halottak
napja közti éjszakán a holtak miséznek a templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak körülnézni. Ezért minden helyiségben lámpát
gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban. Innen ered,
hogy a babonás emberek elkezdtek
lámpásokat rakni a házuk elé vagy
az ablakukba.
Kincse Anda

Október 13. A Magyar Fürdõkultúra Napja - 10-15 ó. Bükfürdõn a
Gyógy-és Élménycentrumban: ingyenes aktív wellness programok, állapotmérés, masszázsshow stb. Részletek a www.bukfurdo.hu honlapon.
Október 13-án, 15 ó. a Büki Mûvelõdési Központban: Répcementi
Kulturális Csoportok találkozója. A
részletek olvashatók a plakátokon
és a www.bukmsk.hu honlapon.
Október 14-én, 10 órától Bükfürdõn a nyári bejáratnál: Vásári forgatag – kézmûves és régiségek vására. Részletek a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
Október 18-án 18.30 órakor
Csepregen, a Mûvelõdési Házban:
Irodalmi kávéház: Dúdoló – (megzenésített) versek, sanzonok, slágerek. Szabó Tibor, Horváth Meggie és
Peltzer Géza mûsora.

tek olvashatók a plakátokon és a
www.csepregikultura.hu honlapon.
Október 20-án 17.30 órakor
Csepregen, a Mûvelõdési Házban: A
muzsika hangja – Uzsalyné dr. Pécsi
Rita elõadása. Közremûködik Csepreg Város Vegyeskar Egyesülete. A
részletek olvashatók a plakátokon és
a www.csepregikultura.hu honlapon.
Október 22-én Csepregen a Széchenyi téren: 16 ó. Ünnepi mûsor, koszorúzás, majd a „Fába vésett történelem” - V Nagy János László
ógyallai fafaragó mûvész kiállításának megnyitója. A tárlat november
10-ig tekinthetõ meg Mûvelõdési
Házban. 18 ó. Az Ismerõs Arcok ünnepi mûsora – Vendég: Simó József.
A részletek a plakátokon és a
www.csepregikultura.hu honlapon.
Október 23-án, 10 órakor Bükön: Megemlékezés az 1956-os for-

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

minden lehetséges: Halloween

PROGRAMAJÁNLÓ

Kovács – Magyar András
a szellemvilág hírnöke.

Október 18 - november 29.
Csepregen, a Városi Könyvtárban:
Czeglédi Imréné keresztszemes
hímzõ és foltvarró kiállítása. Megtekinthetõ az intézmény nyitvatartási
idejében.
Október 20-án Õszi túra
Csepreg-Tömörd- Csepreg útvonalon. Gyülekezés 12.30 órától a
Bene-kútnál. Indulás: 13 ó. A részle-

radalomról és szabadságharcról.
Ünnepi beszédet mond Jordán Tamás színházigazgató. A részletek olvashatók a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Október 28-án, 10 órától Bükfürdõn a nyári bejáratnál: Vásári forgatag – kézmûves és régiségek vására. Részletek a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
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Nemzetközi elõadássorozatának egyik állomására, Szombathelyre érkezik. Elõadásának címe: Tudatszintváltás. Olyan megdöbbentõ információkat tár elénk a szellemvilágról, amelyeket királyok,
misztikusok, klasszikusok, mûvészek, és a tudományos élet Nobel-díjas tudósai is vallottak, ám a nagyközönség elõtt többnyire titokban
maradt. Hogy miért? Kiszámíthatatlannak vélték a következményeit,
és egyben tartottak az emberek öntudatra ébredésétõl.
„A legnagyobb titok az igazság” Szellemi sugallatokra elõkerült
tények címû új könyvében, elénk tárja az eltitkolt és sok helyen eltorzított valóságot. Megmutatja azt a szellemi utat, amely lámpásként ad irányt a XXI. század emberének.
Az elõadás helyszíne: Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
(MMIK: Szombathely, Ady tér 5.). Idõpontja: 2012. október 29. (hétfõ) 18 óra. Jegyek elõvételben (MMIK) és a helyszínen is kaphatók!
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Út és tó épül Zsirán

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. Sz. Péter
13. Sanitas
14. Sz. Péter
15. Sanitas
16. Sanitas
17. Sanitas
18. Sanitas
19. Sanitas
20. Sanitas
21. Sanitas
22. Sanitas
23. Üdvözítõ
24. Üdvözítõ
25. Üdvözítõ
26. Üdvözítõ
27. Üdvözítõ
28. Üdvözítõ
29. Sz. Péter
30. Sz. Péter
31. 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
9–14.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét

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

9–14.00 ügyelet
9–14.00 NYITVA
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

8. Sanitas
9. Sanitas

Tök Jó Nap Zsirán
5. alkalommal kerül megrendezésre
Zsirán a rendezvény. Október 13-án
szombaton, 11 órától fõzõverseny veszi
kezdetét, melynek eredményhirdetésére
15 órakor kerül sor. A délután folyamán
lesz még kézmûveskedés, sportos vetélkedõk, este lámpás felvonulás és bátorságpróba. Várjuk az érdeklõdõket!

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)

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

utófinanszírozott, ami azt jelenti, hogy 7 hónapig várjuk a támogatások kifizetését. A finanszírozás biztosítása a legnehezebben megoldható feladat.
– Az elkerülõ út a határig elkészült, az osztrák oldalon nem látjuk a folytatást. Mi a helyzet velük?
– Az elõkészítõ idõszakban õk nem hitték el, hogy mi ezt
megvalósítjuk. Nem is a község a projektpartner. Ennek politikai háttere van. A sok-sok tárgyaláson mindig az hangzott
el, ha mi megépítjük õk is. Sokat változott a koncepciójuk.
Eredetileg 5,5 méter széles jobb nyomvonalú országos közutat terveztek. Jelenleg 4 méter széles út építését tervezik. Mi
5 méter széles utat építettünk. Várható, hogy az október 7-i
választások után folytatják az elõkészítést.
– Mikor vehetik birtokba a közlekedõk az új
utakat?

– Az elkerülõ út használatához szükséges az osztrák oldalon a folytatás, legalább 10 méter feltöltése szükséges, bízom abban, hogy erre október végéig sor fog kerülni.
– A Nikitsch felöl érkezõk a 8626-os út csatlakozásánál tóépítést láthatnak. Mi készül?
– Korábbi évek tervei alapján megújíttattuk a kapcsolódó vízjogi engedélyt, hogy a község tulajdonában lévõ volt
bányaterületet pihenõhellyé alakítsuk. Ennek a munkái kezdõdtek el. Reméljük, hogy a térségben lakó emberek, a kerékpárral ideérkezõ turisták kikapcsolódását, pihenését szolgálja majd ez a felújított természeti környezet.
N.P.K.
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november

október

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

Jelentõs útépítési munkáknak lehetnek tanúi a határ térségébe érkezõk, Zsira községben. Dorogi Árpád polgármestert kérdeztük, hogy pontosan mi is épül itt.
– A határ térségének átjárását biztosító utak épülnek. Jelenleg a Locsmánd felé vezetõ elkerülõ út és a
kapcsolódó önkormányzati (volt közút szakasz) befejezõ munkálatai folynak. Miért került erre sor, amikor
már létezik egy út Locsmánd felé?
– Mint ismeretes a jelenlegi út használatát az osztrák fél
korlátozza. Az út kiépítettsége lehetõvé teszi az átjárást, amit
a gyakorlatban használunk is, de a gépkocsi forgalmat tiltják, ezt táblákkal jelzik. 2001-ben PHARE támogatással kiépítettük az utat a határig, de az osztrák fél csak a gyalogoskerékpáros forgalomhoz járult hozzá. A schengeni csatlakozással az ellenõrzés megszûnt, de kezdetben oszlopok korlátozták a közlekedést. Ekkor megállapodtunk, hogy a Sonnenthermét elkerülõ utat
építünk. A csatlakozási pontot megkaptuk.
Évek elõkészítõ munkája után jutottunk el a
megvalósításig. Rendkívül nagy igény jelentkezik a térségben élõ, Ausztiában dolgozó, a szabadidejüket itt töltõ emberek részérõl a határok átjárhatóságára. Fontos útvonal Nikitsch felé, ezt Sopronhorpáccsal, a
külterületi tulajdonnak megfelelõen közösen építettük.
– Mibe kerül az építés, honnét vannak a források?
– Közös projekt az osztrákokkal. A projektpartner a
Sonnentherme. Õk ökoturisztikához kapcsolódóan kerékpárokkal fejlesztettek, mi útépítést pályáztunk, hogy az akadálytalan közlekedési feltételeket biztosítsuk. A közvetlen építési
költségek 230 millió Ft-ot tesznek ki, amelyekhez tartoznak
még engedélyeztetési és lebonyolítási kiadások. ERFA Uniós
forrásból 85%, nemzeti támogatásból 10% és 5% önkormányzati sajáterõ. Ez utóbbi lényegesen több, hiszen mindig
keletkeznek el nem számolható kiadások, továbbá a projekt
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Leperegtek a homokszemek
gyar Dal Napjához. Hollósi Péter intézményvezetõ
így fogalmazott a nappal kapcsolatban: „Az értelmi fogyatékos emberek között is sokan kiemelkednek a sport, a kultúra, a zene
területén. Ezt szeretnénk
megmutatni a világnak, amikor õk is színpadra állnak.”
Ezért úgy gondoltuk, jöjjön
létre ez a vendégeit tárt kapukkal váró rendezvény. Így
gondolta ezt a Magyar Dal
Napja Nonprofit Kft. Budapesten, Varga Miklós és a PaDöDõ együttes, akik fellépti
díj nélkül vállalták el, hogy dalaikkal felejthetetlen
perceket szereznek számunkra. Presser Gábor is elsõ szóra jött és megtisztelte a programot, sõt egyszer csak ott termett a színpadon és a Pa-Dö-Dõ-s
lányokkal, valamint a közönséggel elénekelte a
„Neked írom a dalt” címû nótát.
A Szivárvány Zenekar Tordasról még másnap is
velünk maradt és az Õszi Napok záróakkordjaként

Családi nap
A zsirai egyházközség képviselõi családi
napra invitálták az érdeklõdõket a szeptember végi szombaton. Idén második alkalommal szervezték meg a programot. A tavalyi
házigazda Répcevis volt.
A program 15 órakor a Szent Lõrinc templomban kezdõdött. Dr. Németh Gábor a gyõri papnevelõ intézet prefektusa és a gyõri hittudományi fõiskola erkölcs tanára tartott elõadást „A család Isten tervében, és mint az értékre nevelés bölcsõje” címmel.
Õt a zsirai énekkar nagysikerû mûsora követte ugyancsak a templomban.
Ez után a programok az általános iskola
udvarán folytatódtak. Elõször a peresznyei, a
répcevisi és a zsirai egyházközségi képviselõtestületek csapatai mérték össze tudásukat a
focipályán. Elsõ helyezett a vendéglátó Zsira
csapata lett. Közben a gyerekek játékos vetélkedõn vehettek részt.

megtartott integrált napon Szivárványos Mesetár
címmel, szórakoztató mûsorral kedveskedtek a
környék óvodásainak, kisiskolásainak és lakóinknak, miközben a kézmûves sátrakban készültek a
szebbnél szebb alkotások.
(B – K)

18 órától a megjelent vendégek a zsirai
szervezõk által fõzött gulyást kóstolhatták
meg. Az alkalomra a helyi háziasszonyok finomnál finomabb süteményeket készítettek.
A vacsora és az azt követõ, estébe nyúló beszélgetés mellé a zenét Ukszta Emil
peresznyei zenész szolgáltatta, s õt pedig két
fiatal tamburás kísérte.
Egy jól sikerült program részesei lehettek,
akik eljöttek ezen a szombat délutánon
Zsirára.
Köszönet a szervezõ képviselõtestület tagjainak, valamint Juhos Imre atyának, aki a
három település lelkipásztora és ennek a
programnak a megálmodója volt.
N.P.K.
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Nyoma sem volt a szeles, esõs õsznek, talán
mert odafönt is úgy gondolták, hogy a Zsirai Õszi
Napok rendezvénysorozat megérdemli, hogy beragyogja a napsütés.
Így derûs nap köszöntötte a XX. Homokszobrász Fesztivál résztvevõit, akik az idén „A
film továbbpereg” témakörben alkották meg
homokszobraikat. Mint
mindig, most is sok érdekes alkotás született;
találkozhattunk Tom &
Jerry-vel, a Metro Goldwin Mayer oroszlánjával és
még számos jellegzetes, egy-egy filmes korszakot
megjelenítõ homokkölteménnyel.
S hogy még mindig a filmnél maradjunk, szeptember 7-én került sor a speciális filmkészítéssel
foglalkozó segítõk és alkotók összejövetelére Lovas
Tibor médiapedagógus és Halmy György filmrendezõ közremûködésével.
Még aznap este vendégül láthattuk
Dr. Papp Lajos szívsebész professzort. Feszült figyelemmel, csendben hallgattuk
végig megható történeteit arról, hogy mit
jelent egy emberi szívet tartani a kézben,
mit jelent leállítani, és újraindítani, és
mindezt megélni.
Sok szó esett az egészségrõl, így aztán
másnap annál érthetõbb volt, hogy az
Otthon apraja-nagyja, vagyis dolgozók
és lakók jókedvûen vettek részt a Sport- és
egészség napon, hogy játékosan, mégis
önmagukat felülmúlva egy kicsit saját testi és lelki egészségükkel, és jó közérzetükkel foglalkozzanak.
Aztán jött a szombat este és mi hirtelen az amerikai Broadway-n éreztük magunkat, hiszen a soproni Song Office társulat zenés-táncos revümûsora odarepített bennünket.
Szeptember 9-én Otthonunk elsõ alkalommal
csatlakozott a négy évvel ezelõtt Presser Gábor által meghirdetett és azóta is nagyon népszerû Ma-
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