Rövid hírek
• Csepreg
Új hangtechnika
az általános iskolában
Korszerûsítették a hangtechnikát a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskolában. Az ünnepségek és rendezvények zenei és mikrofonerõsítõ funkcióinak színvonalas lebonyolításához új hangtechnikai eszközöket szereztek be: ezzel régen várt fejlesztés

újul az iskola és az egészségház
Már felállványozták a Bõi Általános Iskola épületét, a munkálatok javában zajlanak a településen. Hajós Attila polgármester elmondta: a Területi Operatív Program pályázatán 88 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást nyert a falu az iskola energetikai korszerûsítésére. Külsõ és belsõ

pályázatról adott számot: „KiBÕvítünk” néven további csaknem 40 millió forint támogatást sikerült
nyerni egy másik pályázati alapból. Sportpályaépítés, tantermek korszerûsítése, interaktív tábla,
nyelvi laborrendszer és életmentõ készülék, vagyis defibrillátor vásárlása is szerepel a támoga-

nyílászárócsere, hõszigetelés, gépészeti megújulás, valamint napkollektor szerepelnek a fejlesztési csomagban – tudtuk meg Hajós Attilától. Elmondta, hogy a projektnek köszönhetõen jelentõs energiamegtakarítást érhetnek el, csökkennek az üzemeltetési kiadások. Rozmán László, a
fenntartó tankerület igazgatója egy másik nyertes

tási listán. Ezzel párhuzamosan zajlik az egészségház felújítása, erre további 35 millió forintot nyert
a település a TOP pályázatán. – Észak-Vas megye
fejlõdéséért dolgozunk, ennek bizonyítékai a Bõt
érintõ jó hírek is – összegezte az elhangzottakat
Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje.
Béres Árpád

2017. december VII. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

valósult meg az intézményben. Az iskola kérésére Vlasich Krisztán polgármester kezdeményezte
az erõsítõ és a hangfalak megvásárlását,
amelyre Rozmán Lászlóval, a sárvári tankerületi
igazgatójával egyeztetve 350 ezer forintot fordítottak. A város önkormányzata a sárvári tankerülettel fele-fele összegben fizette ki a Phonic
Powerpod 855 Plus erõsítõt és két DYH-112 típusú
hangfalat, amely az iskola sikeres mûködését, a
pedagógiai értékek továbbadását is segíti
majd. November 17-én a polgármester, Háromi
Jenõ iskolaigazgatónak személyesen adta át az
új eszközöket, aki örömmel fogadta a beszerzést, és köszönetet mondott a városvezetés támogatásáért.
HZ

Bõi fejlesztések
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Felvirágoztatták
a várost
Az utcák, terek rendezettségére
mindig nagy hangsúlyt fektetnek
Csepregen, s nemcsak az önkormányzat, hanem a helyi lakosság is.

és a virágültetésnek. A munkálatokat
pontos tervezés elõzte meg, hogy
színben is minden harmonizáljon a
tereken. A virágfajok kiválasztásakor

Nemrég hatalmas sikert aratott a
„Tiszta udvar, rendes ház” verseny
meghirdetése, amelyre sok helyi nevezett be, megmutatva, hogyan
ápolják, gondozzák, szépítik a környezetüket. Most a képviselõ-testület
egyes tagjai és lelkes önkéntesek
döntöttek úgy, hogy beszállnak a virágosításba. Kerti szerszámokat fogtak, s nekiálltak a tereprendezésnek

ügyeltek arra, hogy az õszi-téli körülményeket jól tûrõ, kevés gondozást
igénylõ növények kerüljenek a virágágyásokba. S bár azóta beköszöntött
a szürke idõ, nekik hála most a város
közterein sem kell nélkülözni a színeket. A kiültetett árvácskák hûvös idõben is nyílnak, a tél beálltáig díszítik a
környezetüket, majd tavasszal újra virágot hoznak.
HZ
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Az év utolsó hónapja tele van várakozással, szívet
melengetõ reménységgel, elmélyült csönddel, emlékezéssel. A zajok nem
hatolnak a lélek fenséges nyugalmába, nem törik meg a szívet melengetõ jóság, emberség forrásait. Egy korábbi, ünnepek elõtti beköszöntõmben
már papírra vetettem Márai Sándor számomra örök érvényû gondolatait,
miszerint „a szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hõfoka, mint a szerelemnek. Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha kimondják már hazugság.
A szeretetben csak élni lehet, mint a fényben, vagy a levegõben”. S
hozzáteszem, a szeretetet érezni lehet, örömben, bánatban, bajban, embertársaink törõdésében, cselekedeteiben, önzetlen segítségében, egymás iránti aggódásában, nem csak ünnepnapokon. Az öröm fényét növeli, a bánatban vigaszul szolgál. Advent az örömteli várakozás, a bizakodással teli jövendõ heteit jelenti. Ahogy az ember túl lesz egy bizonyos koron,
úgy érzi, mintha az évek egyre
szaporáznák lépteiket, túlságosan sietnének, pedig csak az izmok ernyednek, a mozdulatok,
a léptek lassulnak. Ha mindezt
finomabban szeretnénk kifejezni, mondhatnánk, az idõsebbek megfontoltabban szemlélik
az életet. Az idõ azonban minden látszat ellenére egyformán
szalad minden korosztály számára. Mielõtt azonban végleg elhagyna minket az óév, hófehér ruhába öltözve, örömhírrel örvendeztet meg, fényes csillaggal mutatja a Betlehembe vezetõ utat. A legmeghittebb ünnep karácsonyfáinak millió gyertyái világítják meg a mosolygó boldog kis arcokat, a megfáradt mama õsz haját, a rajongó, csillogó szemeket, a szenvedõk reményeit és az elhunytak
emlékeit. A hóban, a csillagokban, az égen, a légben, a kis szobában, a
szívekben ott a jel. Kisded született. Megszületett a Szeretet. Legyen karácsony a szívekben, a gondolatokban, a cselekedetekben! A hétköznapok
zaja elcsitul. A szívek megtelnek várakozással, az áhítat csendjével. Az óév
még egyszer felölti ünnepi ruháját, búcsúzásra készen integet felénk. Húzza maga után most még rakoncátlankodó, kiismerhetetlennek tûnõ, de remélhetõleg élhetõ, örömöket hozó kistestvérét, 2018-at.
ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!
Sárváry Zoltán

Következõ lapszámunk 2018. 01. 31-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Tormásliget
Eladó telkek, anyagi segítség
a családoknak
Az önkormányzat segítette az iskolakezdést: óvodásnak 5000, általános iskolásoknak
8000, középiskolásoknak 11000, felsõfokú tanulóknak 14250 forint beiskolázási segéllyel.
Segítjük a felsõfokú tanulókat: azok a Bursa
Hungarica pályázatot beadott tanulók, akik

új járdán közlekedhetnek

A Fehér és a Mátyás utcák sikeres beruházásait követõen november elejével
kezdte el a Dr. Szemes Zoltán utca felújítását Csepreg önkormányzata. Ígéretükhöz
híven folytatódik a nagyszabású út- és
járdafelújítási program.
Az elmúlt évtizedekben a járdák állapota leromlott, a repedezett, süllyedt betonfelületek
pedig megnehezítik a gyalogosközlekedést.
Vlasich Krisztián polgármester és Szarka Anikó, a
gazdasági és városfejlesztési bizottság elnöke
közösen tekintették meg a nemrég megkezdett
munkálatokat.

forintot, kiegészítve további önkormányzati forrásokkal, járdafelújításra fordítja a városvezetés,
amit a lakók igényei és szakmai döntések szerint
terveznek. Vlasich Krisztián a jelenlegi beruházás
adatait ismertette: a városgazdálkodás munkatársai a Dr. Szemes Zoltán utcában mindkét oldalon, összesen 420 méteren törik fel a régi járdát, illetve a bontással egy idõben gondoskodnak a betontörmelék elszállításáról is, biztosítva
a lakóingatlanokhoz az akadálytalan be- és kijutást. A járdának új alapot és szegélyezést készítenek, majd térkõvel burkolják azt. A fõtérhez
csatlakozó utcában azért ezt a megoldást választották, mivel esztétikailag így illeszkedik a ko-

Az elnök elmondta: a célok közé tartozik,
hogy minél több utat és járdát fel tudjanak újítani, hogy ezzel is javuljon az itt élõk komfortérzete. Hangsúlyozta: a munka gyümölcse beérik,
hiszen több felújított utat átadtak már idén, valamint jelenleg is több százmillió forintból újulnak
meg további utcák, járdák, nem is beszélve arról, hogy új csapadékvíz-elvezetõ rendszert építenek ki. Hozzátette, hogy a kommunális adó
megnövelt részébõl 2016-ban befolyt kétmillió

rábbi fejlesztésekhez. Annak ellenére, hogy a
térkövezés idõigényesebb munka, megfizethetetlen elõnye, hogy a városképpel harmonizál,
sokkal egységesebb arculatot mutat A polgármester köszönetet mondott a lelkes lakosoknak,
akik biztosítják az áramfelvételt a munkagépeknek, ez nagy segítség a felújítási munkálatok során. A szakemberek, amíg az idõjárás engedi,
dolgoznak, a fennmaradó szakaszokat a rossz
idõ beállta után, jövõre ütemezik.
HZ
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megfelelnek a pályázati feltételeknek, havonta 6000 forint önkormányzati támogatást fognak kapni. Szeptember 2-án tartottuk a nyárbúcsúztató falunapot, foci, fõzés és bál volt a
program. Mint köztudott, október 14-én átadtuk a felújított halottasházat. A szociális tûzifa
pályázaton 30 köbméter tûzifát kapott a település, az igénylések elbírálása most van folyamatban, aki megfelel a követelményeknek, még az idén meg fogja kapni a kuglira
vágott fát. December 3-án díszítjük a falu karácsonyfáját, a gyerekeknek december 5-ére
szervezzük a Mikulás-ünnepséget, december
13-ra tervezzük a közmeghallgatást. Teljesen
kimérettük a 12 telket: most folyik a földhivatali eljárás, utána, ha van rá igény, el lehet
kezdeni a telkek értékesítését. Az önkormányzat anyagi helyzete stabil.
Mester Árpád

Hamarosan
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Tettre készen 125 éve Egyházasfaluban
Nevezetes dátum marad községünk Önkéntes Tûzoltó Egyesületének életében november
harmadik szombatja, amikor volt csapattársaik,
s a meghívott vendégek gyûrûjében teljes létszámban és díszes egyenruhában sorakozott fel
a jelenlegi aktív tagság, hogy a kezdetekre viszszaemlékezve fejet hajtsanak az alapító elõdök,
és 125 év példás múltja elõtt.
Tiszteletük jeléül megkoszorúzták a tûzoltószertár falán elhelyezett emléktáblákat, majd
meghatottan fogadták a falu szülöttének, Tóth
Miklós plébános úrnak áldását, szívükben azzal

re fõesperes celebrálásában. Az ezredforduló
óta egyre nagyobb ütemben bõvül az eszközállomány, köszönhetõen a sikeres pályázatoknak. Bizonyítja ezt a benzinmotoros szivattyú, s
a beszer zett láncfûrész is. Tûzoltóink erkölcsi
megbecsülését mutatja, hogy helyi vállalkozóink jelentõs pénzösszeget ajánlottak fel az el-

öregedett tûzoltógépjármû cseréjéhez. Az új
jármû megvételéhez önkormányzatunk is nagy
anyagi segítséget nyújt.
Kiss János elnök jubileumi emléklapokat
nyújtott át a jelenlegi és volt egyesületi tagoknak, és a vendégeknek. A jubileumi ünnepség
Kiss Vilmos parancsnok hívó szavára jó hangulatú fehér asztalos beszélgetéssel folytatódott
egészen estig: a finom pörköltet fogyasztva, a
derekas helytállás sok-sok közös élményét elevenítették fel.
Tisztelettel köszöntjük hát ezúton is jubiláló
tûzoltónkat, áldozatos munkájukat hálásan köszönve, és azzal a jókívánsággal, hogy eljövendõ jubileumaik alkalmával is a jelenlegihez hasonló örömmel nyugtázhassák tetteiket magukénak tudva kis falunk elismerõ bizalmát!
Major Izabella
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a fogadalommal, amely zászlójuk jelmondata:
„Istennek dicsõség, egymásnak segítés”. Ezt követõen, Lakatos Bálint, az egyesület titkára méltatta egy és negyedszázad jelentõs dátumait és
eseményeit, elsõsorban Major Ottó, volt tûzoltóparancsnok kutató munkájára támaszkodva.
Egyházasfalu tûzoltósága eseménydús múltra tekint vissza, községünk lakosságának egyöntetû megbecsülését élvezve. Lelkiismeretes tettrekészségüket, nagyszerû csapatmunkájukat
minden esetben igazolja gyorsaságuk, felelõs-

ségteljes munkavégzésük. Legyen szó sajnálatos
tûzesetrõl vagy bármilyen katasztrófaelhárításról.
Az egyesület gyökerei 1892-re nyúlnak viszsza, amikor a négy önálló település: Gógánfa,
Egyházasfalu, Daszti és Keresztény községenként
15-20 fõvel tûzoltó-alakulatot hozott létre. A századforduló éveiben már mindegyik tûzoltó
egyesület rendelkezett szertárral és
kocsifecskendõvel. Amikor 1933ban Keresztény kivételével a három
tõszomszédos községet közigazgatásilag egyesítették Egyházasfalu
néven, a tûzoltóság is egy parancsnokság alá került, a gógánfai Major
József vezetésével.
Elsõ tûzoltószertárunk 1952-ben
épült fel, ekkortájt kibõvült az egyesület feladatköre a területfelelõsi szolgálattal is. Az 1960-as ‘70-es évek jelentõs mûködésbeli és felszereltségi változásokat hoztak. A
taglétszám 30-35 fõre nõtt és rendelkezésre állt
már motoros fecskendõ. Az évente szervezett,
nagyszabású versenyeken Egyházasfalu tûzoltói
minden alkalommal dobogós helyezést értek el.
Ezek a versenyek napjainkban is megrendezésre
kerülnek a környék más-más helyszínein és örvendetes, hogy tûzoltóink továbbra is tartani tudják
az elõkelõ helyezéseket.
Mai tûzoltószer tárunk 1975-ben épült. Ettõl
az évtõl kezdõdõen rendelkezünk tûzoltógépjármûvel, amely a 90-es évektõl hírközlõ eszközként is szolgált a kábeltévé üzembe helyezéséig. Azon keresztül tájékozódtunk a helyi aktuális eseményekrõl. 1992-ben, tûzoltóságunk
fennállásának 100. évfordulóján szentelték fel
a szer tár falán található emléktáblát Varga Im-
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Rövid hírek
• Csepreg
Sírgondozás közben új padokon
lehet pihenni a temetõben
Újabb utcabútorokat helyzetek ki a csepregi temetõben. Az év mérlege: hét új pad
és egy hulladékgyûjtõ, és készülnek a parkolók ter vei.

Egyházasfalu nyugdíjasainál
Elbûvölõ zene és jó hír karácsonyra – ünnepeltek az egyházasfalui nyugdíjasok.
Mint fénylõ üstökös, ki embernyelven dalol,
úgy ragadott magával, felemelve szívünket mindennapos gondjainkból, ahogy õ fogalmazta,
„nemzeti ékszerdallamaink” szárnyán, olyan lelki
magasságokba, amely csak a missziós templomi áhítathoz hasonlítható. Tökéletesen eleget téve életfeladatként vállalt küldetésének, amely
elsõsorban az igaz hazafiság, s a szülõk iránt érzett gyermeki hála érzésének erõsítését célozta
meg. Emellett példát adott a kulturált szórakozásra is színes, könnyûzenei dalcsokrával és kacagtató, ízlésesen összeválogatott és elõadott anekdotáival.
Az öt évvel ezelõtti, országos
Csillag születik verseny méltó
gyõztese, Mészáros János Elek
magasabb színvonalú elõadással örvendeztette meg községünk
nyugdíjasait, akik november 17én, péntek délután négy órára
gyûltek össze a tiszteletükre rendezett ünnepségen önkormányzatunk hívó szavára, a helyi
Freedom Caféban. A több mint
másfél órás, csodás mûsor hatására, mély lelki élmény szülte
könnycseppek gördültek le kedves arcukon, vagy éppen önfeledt dalolásba kezdtek a mûvész
biztatására, szûnni nem akaró
tapsvihar közepette. Valahogy
úgy érezte magát a jelenlevõ közönség, mint egy gyönyörû mese
boldog szereplõje, akit csupa
szívjóság ölel körül. A mûvész különleges zengésû aranyhangján tolmácsolt gondolatok adventi
üzenetként hatottak mindannyiunkra, s csillagként ragyogják be még sokáig lelkünket.
A felejthetetlen színpadi élményen túl, nagyban fokozta ünnepeltjeink örömét a derûs hang-

vételû polgármesteri köszöntõ, fõként azzal a
bejelentéssel fûszerezve, miszerint önkormányzatunk karácsonyi ajándékként 14 000 forintot
juttat a falu valamennyi 65 éven felüli nyugdíjasának. Önkormányzatunk nagyszerû családbarát intézkedése ez, éppúgy, mint az, hogy ingyenessé tette az intézményi étkeztetést községünk
minden óvodása és iskolása számára, akik ezúttal is hangulatos, kedves mûsorszámokkal örvendeztették meg a nagyszülõi korosztályt.
Az élménydús programokat ízletes vacsora
és táncba csalogató, vidám zeneszó követte. A
csaknem éjfélig tartó, örömteli összejövetelrõl
falubusz szállította hazáig a résztvevõket, akik

boldog mosollyal köszönték meg polgármesterünknek és munkatársainak ezt a nagyszerûen
megrendezett nyugdíjas estet, a Freedom Café
dolgozóinak pedig a gondoskodó, figyelmes
felszolgálást.
Major Izabella
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Az új eszközöket Kiskós Ferenc, a Vas Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetõje és Vlasich
Krisztián polgármester a helyszínen tekintették
meg. A polgármester emlékeztetett: a lakossági kérésre a nyár során már két padot helyeztek ki a temetõbe, a pozitív visszajelzések miatt
õ mindenképpen szorgalmazta ennek a folytatást. Meg is lett az eredménye: a Vas Megyei
Temetkezési Kft.-nek és Csepreg önkormányzatának közös finanszírozásában nemrég öt pad,
valamint egy hulladékgyûjtõ edény került a temetõbe, azok kihelyezését (ezúttal is) a városgazdálkodás munkatársai végezték. A polgármester hozzátette, elsõsorban az idõsek számára jelent könnyebbséget, hogy sírgondozás
közben megpihenhetnek, de egy-egy elmélyülésre, imára is ugyanúgy helyet lehet foglalni a temetõkápolna vagy a ravatalozó közelségében. Az új ülõalkalmatosságok már bizonyítottak mindenszentek ünnepén, a megszokott
tumultusban is.
A munka nem áll meg, ugyanis folyamatban
van a köztemetõ elõtti terület rendezése: már
felkérték a szakembereket a parkolók kialakításához szükséges tervek elkészítéséhez.
HZ

Aranyhangú csillag
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Szerszámkészítõ képzés csepregi módra,
ahol a jövõd nálunk kezdõdhet!
AZ ELTELT IDÕSZAKRÓL…
Vállalatunk karöltve a helyi Nádasdy Tamás Szakközépiskolával 2012
szeptemberétõl töretlenül képzi a jövõ szakembereit, a szerszámkészítõket. Az
eltelt öt év alatt 45 fõ szerezte meg a három éves intenzív képzést követõen
a szakmai bizonyítványát és hagyta el az iskolapadot. Sikerként könyvelhetjük el, hogy minden évben voltak diákjaink az országos Szakma Kiváló Tanulója Verseny 10 fõs döntõjében, ahol már negyedik, harmadik, sõt második
helyezést is sikerült elérniük. Végzõseink kivétel nélkül el tudtak helyezkedni
nálunk, az Uniriv Kft-ben, illetve a megye más cégeinél. A képzésben kapott
versenyképes tudásnak köszönhetõen õk már fontos és nélkülözhetetlen pozíciókat töltenek be a versenyszférában.

megismerkednek diákjaink az alapvetõ kézi forgácsolási eljárásoktól egészen a legmodernebb, programvezérelt szerszámgépek (CNC) kezeléséig
minden fontos, szakmához tartozó folyamattal. Tanmûhelyeink valós ipari kö-

rülmények között kerültek kialakításra, ahol valóban érezhetõ az igazi „olajszag”. Komplett gépparkunk és több éves tapasztalattal rendelkezõ mestereink, oktatóink jelentik a garanciát a színvonalas oktatásra.

–
–

–
KI IS AZ A SZERSZÁMKÉSZÍTÕ?
– Fémes és nemfémes anyagokat munkál meg.
– Szerszámok gyártását, szerelését, felújítását, üzemeltetését végzi.
– Munkadarabját rajz alapján különbözõ megmunkáló gépeken készíti
el (esztergapad; marógép; vésõgép; gyalugép; sík-, palást-, furat-,
csúcsnélküli köszörû; hónológép; szikraforgácsoló; kéziszerszámok...).
– A kész szerszámokat és készülékeket beüzemeli, karbantartja és javítja.
HOGY IS NÉZ KI NÁLUNK A KÉPZÉS?
A képzés duális rendszerben zajlik, azaz a tanulók 3 napot töltenek az iskolában a közismereti tantárgyak és a szakmai elmélet elsajátításával, majd
2 napot a vállalatunknál kialakított tanmûhelyekben. A gyakorlati oktatáson

–

MIÉRT ÉRDEMES EZT A SZAKMÁT
VÁLASZTANI ÉS NÁLUNK TANULNI?
Naprakész tudás, nagyon jó munka lehetõségek a vállalatunknál
A szerszámkészítõ szakma sokrétû, ezért több irányba is el lehet vele
helyezkedni (pl.: esztergályosnak, marósnak, CNC gépkezelõnek, szerszám beüzemelõnek és karbantartónak, gépbeállítónak…)
Az erõs szakmai alapoknak köszönhetõen a gépészet bármely területére tovább képezhetik magukat a végzett diákok
Kimagasló juttatás már
tanulmányi idõ alatt:
cégünktõl akár 55.000
Ft/hó, mivel hiányszakma akár 35.000Ft/hó
az államtól, plusz céges ösztöndíjszerzõdés kötésének lehetõsége az utolsó
tanévben, amely
25.000Ft/hó.

TANULÓINK
MONDTÁK…

Jelentkezz hozzánk
és készítsd TE a harmadik évezred szerszámait!
További információk az Uniriv Kft. facebook oldalán,
valamint a www.ntszki.hu weboldalon!

• „… már gye
rekként is érde
keltek a gépe
láttam a papá
k. Tetszett, miko
mat, hogy eg
r
y géppel men
meg tud csiná
nyi mindent
lni.”
• „Igazán jó ér
zés volt, amiko
r megtanultam
• „… eddigi
esztergálni.”
büszkeségem
eg
y kalapács el
ami a mai napi
készítése volt,
g megvan.”
• „Nagyon jó
szakma, de jo
bb lenne, ha tö
• „Büszke vagy
bb lány lenne
ok minden mun
.”
kadarabomra,
kezem munká
mert az az én
ja.”
• „… bárhol el
lehet vele helye
zkedni.”
• „Egy biztos,
jól keresõ szak
ma.”
• „A gyakorlato
n és az iskolába
n is nagyon jó ta
• „… ha elém
nárok vannak!”
tesznek egy va
sdarabot bárm
alkotni.”
it tudok belõle
• „Megtetszett
az alkotás szép
sége és a gépe
• „Minden na
kkel való munka
p sikerélmény
.”
tölt el, mikor eg
meretlen gépe
y számomra is
t tanulhatok m
eg
.”
• „A gyárban
20-25 °C van
télen is, de ny
megsülni!”
áron sem lehe
t

Rövid hírek
• Nagygeresd
Nyugdíjas-találkozó
Október 22-én zajlott a hagyományos
nyugdíjas-találkozó a nagygeresdi faluházban.
Az eseményre községünk minden idõskorú lakóját meghívta a szervezõ, Nagygeresd képviselõ-testülete. A program 11 órakor kezdõdött,
Németh Lajos polgármester köszöntõ szavaival,
aztán a nagygeresdi gyermekek és fiatalok
mûsorát tapsolhatta meg a közönség. A kicsik
verset szavaltak, a nagyobbak jeleneteket adtak elõ. A jó hangulatban elfogyasztott ebéd
után, a gyõrújbaráti Baráti Dal-Szín-Ház mûvé-

20 milliárd

forint értékben bõvítette
büki gyárát a Nestlé
Tovább erõsíti pozícióját Magyarországon a
legnagyobb svájci befektetõként és munkáltatóként jelen lévõ Nestlé Hungária Kft. A teljes

büki gyárát. A legújabb, 5000 négyzetméteres gyártócsarnokot Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át.

mér tékben automatizált új, büki gyáregység világviszonylatban is egyedülálló technológiát
alkalmazva, kitûnõ minõségû hazai mezõgaz-
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szei léptek színpadra: operettslágerekkel szórakoztatták a nagyérdemût. A mûsor után buli
volt – igaz, nem hajnalig, csak a kora esti órákig. Remélhetõleg mindenki jól érezte magát,
és mindannyian találkozhatunk a következõ
rendezvények valamelyikén.
Béres P

A Nestlé magyarországi történetének
eddigi legnagyobb beruházását valósította
meg: 20 milliárd forint értékben bõvítette
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mint 78 000 tonnát jelent. A gyárigazgató hozzátette, a siker másik összetevõje az elkötelezett
csapat, segítségükkel a büki gyár tudásközpontként tudta meghatározni magát a Nestlé-üzemek között. A büki beruházásoknak köszönhetõen az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a
Vas megyei településen foglalkoztatott Nestlé
munkavállalók száma.

it, stabilitást és újabb lehetõségeket jelent a
vállalat csaknem 2000 hazai beszállítója számára, valamint Vas megye fejlõdésében is
nagy szerepe van.
A fejlõdés lehetõségét Kai Herzke, a Nestlé
Purina büki gyárának igazgatója is kiemelte: az
elmúlt 10 évben a Nestlé cégcsoport több mint
900 000 tonna gabonát vásárolt fel a magyar
gazdáktól. A büki gyártásban felhasznált mezõgazdasági alapanyagok 60 százalékban hazai
forrásból származnak, ez évente összesen több

Az itt gyártott magas minõségû termékeket,
amellett, hogy Magyarországon értékesítik, és a
világ több mint 40 országába exportálják – húzta alá a külföldi piacok jelentõségét Bernard
Meunier, a Nestlé Purina PetCare európai, közelkeleti és észak-afrikai vezérigazgatója.
A Nestlé a legnagyobb itthoni svájci foglalkoztató: összesen 2400 munkatárs dolgozik a
budapesti központban, valamint a büki, a diósgyõri és a szerencsi gyárban.
edy
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dasági alapanyagokat dolgoz fel, és naponta
több mint 1 millió termék gyár tására képes. Az
új gyár tócsarnokban a mostani beruházással
két új töltõ- és csomagolósor valósul meg. Az
átadón a nemzetgazdasági miniszter elmondta: a most megnyíló gyáregység számos szinten elõrelépést jelent, hiszen tovább erõsíti
Svájc és Magyarország gazdasági kapcsolata-
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Rövid hírek
• Zsira
Õszi lovastábor
A lovagláson kívül az idei õszi táborában is
több más, változatos foglalkozást nyújtott a
csepregi Csillagösvény Lovas Egyesület
Zsirán, a falu szélére telepített lovardája, ahol
26 lovat tartanak. A lovakon kívül kisállatokkal
is barátkozhattak az odaérkezettek. Az októ-

is lesz a Téglagyári-tónál
Csaknem 110 millió forintos támogatást
nyert a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége egyebek között Csepreg
Város Önkormányzatával együttmûködve
a Területi Operatív Program turizmusfejlesztési pályázatán. A csepregi beruházás
mellett hét másik megyei állóvíz környezete újul meg.
A csepregi pecások nagy örömére fejlesztések kezdõdtek a Téglagyári-tónál: azért, hogy az
idelátogatók rekreációs igényeit minél jobban
kiszolgálják, rendezettebb körülményeket biztosítsanak a szabadidõ eltöltéséhez, segítve a
természetközeli állapotok kialakítását, törekedve

vénytér. Az elhelyezett asztal- és padgarnitúrákat bemutatták: azokból jutott fedett helyre, a
tûzrakóhoz, de a tó körüli ösvény mellé is kerültek az utcabútorokból. A horgászhelyeknél idõzõ sportbarátok családtagjai a csúszdás, hintás
játszótérnél vagy a rendezvénytérnél tölthetik el
idejüket a természet közelségében. A fejlesztések közé tartozik még egy fedett kerékpártároló,
információs tábla a bevezetõ útnál, hulladékgyûjtõ edények, valamint egy tábori WC is.
Az ünnepélyes átadás még várat magára,
hiszen a tervek szerint tavasszal alakítják ki az
akadálymentes horgászhelyet, amely magába
foglalja a mozgáskorlátozott horgászstéget kiépítését, rámpával és biztonsági korláttal. Ennek

annak megtartására. November 18-én Vlasich
Krisztián, Csepreg város polgármestere és Puskás Norbert, a Vas megyei Horgász Szövetség
ügyvezetõ elnöke közösen tájékozódtak a Téglagyári-tavat érintõ fejlesztésekrõl, majd Ágh Péter országgyûlési képviselõvel együtt megtekintették a beruházás helyszínét. Összegezhették: a
tervek szerint halad a beruházás.
A helyszínen elhangzott: a kivitelezések tereprendezéssel kezdõdtek, a tóhoz vezetõ utat
döngölték, zúzottkõvel borították, parkolóhelyeket alakítottak ki és felépült egy fedett rendez-

ellenére a kirándulók és horgászok is bátran
használhatják már a kihelyezett eszközöket, hiszen november 8-án megtörtént a terület mûszaki átadás-átvétele.
Vlasich Krisztián polgármester azt reméli,
hogy ezzel a fejlesztéssel a horgászok mellett a
gyermekes családok részére is sikerült egy új közösségi helyszínt kialakítani, s egyben bekapcsolni a város mindennapi életébe. Hiszen itt
mind a horgászok, mind a családok kellemesen
tölthetik majd el együtt a szabadidejüket.
HZ
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ber 30. és november 3. között rendezett ötnapos tábor az iskolai szünetben kívánt könynyebbséget nyújtani a dolgozó szülõknek és
aktív pihenést biztosítani az iskolás gyerekeknek. Egy-egy napra is jöttek résztvevõk több
korosztályból. Csepregen kívül Szombathelyrõl, Budapestrõl és a szomszédos Ausztriából is
jöttek. Figyelemre méltó, hogy most is több
lány érkezett, mint fiú. A vissza-visszatérõk már
névrõl ismerik a lovakat. Lukács Miklós és
Zantleitner Rita lovászok nagy türelemmel és
szeretettel oktatták, hogyan kell megülni a lovat. A táborozók hamar kapcsolatot tudtak teremteni egymással és megtanulták egymást
segíteni, egymásra odafigyelni. Megér te
odamenni azoknak, akik szeretnek állatokkal
foglalkozni és élvezik a természet közelségét.
Az ilyen rendezvények nagyon fontosak, mert
kikapcsolódást jelentenek a mai rohanó világunkból.
Horváthné Pados Teréz

Akadálymentes horgászstég

10
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Rövid hírek
• Csepreg
Erzsébet-napi újborbemutató
A Farkas Sándor Egylet és a Csepregi
Hegyközség és a Csepregi Borbarát Hölgyek
Egyesülete Erzsébet-napi rendezvényre hívta
november 18-án az érdeklõdõket a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárba. A
csepregi óvodások hangulatos néptánccal
nyitották a meg a rendezvényt, majd a Farkas
Sándor Egylet egy népi komédiát adott elõ. A
történet helyszíne természetesen szõlõskert-

Horváth Gábor a fehér, Tóth Kálmán a vörös borát mutatta be. Az újbor az új évjárat elsõ hírnöke olyan, mint egy kamasz: tele van
ígéretekkel, energiával. Az idei évjárat is ilyen:
reményteljes. A gazdák bizakodóak. A hagyományokhoz híven Finta József plébános úr
megáldotta az újbort. A Hegyközség vezetõjével együtt megemlékezett Árpád-házi Szent
Erzsébetrõl és Szent Mártonról is.
A rendezvényünk színfoltja volt, hogy négy
borhölggyel bõvült Egyesületünk, õk pedig
Horváth Edina elnök asszony után mondták a
fogadalom szövegét, például fogadalmat
tettek, hogy erõsbítik a csepregi bor hírnevét.
A fogadalomtétel után s polgármester feltette
a szalagot az új borhölgyek vállára. Az újborokat a közönség az aulában kóstolhatta
meg. Természetesen a gazdák egymás borait
is megízlelve véleményt cseréltek.
Horváthné Pados Teréz

EGÉSZSÉGNEVELÉSI TÉMAHETEK A BÜKI ISKOLÁBAN
Napjaink egyik legalapvetõbb társadalmi
problémája az életminõség romlása, valamint
az indokolatlan halálozások számának rohamos
növekedése. Egészségünk tehát a legnagyobb
kincsünk, fontos értékünk! Megõrzése nagyrészt
életmódunkkal függ össze, amit pedig elsõsorban mi alakítunk ki, milyensége fõként rajtunk
múlik. Iskolánk fontos feladatának tartja, hogy
diákjaink megismerjék és felismerjék mind elméletben, mind pedig gyakorlatban az egészséges táplálkozás és a mozgás fontosságát, és tegyenek is azért, hogy
egészségesek legyenek. Ennek jegyében
rendeztük meg az alsó
és felsõ tagozaton egyaránt az egészségnevelés heteket.
Október utolsó hetében az alsó tagozatosok
szer veztek
változatos
programokat. A Mesés
ételeink címet kapta az
a kiállítás: a gyerekek
azon rajzait mutatta be,
amelyeket olyan mesékrõl készítettek, amelyekben ételek szerepelnek.
Ágoston László szakács
szakoktatótól elleshették a zöldségszobrászat titkait. A sütõtökbõl készült vázába kerültek a cékla-, a
padlizsán- és a retekrózsák, a sárgarépavirágok,
uborkából és padlizsánból készült levelekkel díszítve. A negyedikesek a fogorvosi rendelõben tettek
látogatást. Most egy kicsit másképp zajlott a „vizsgálat”, hiszen megismerkedhettek közelebbrõl is
a mûszerekkel, amelyekkel a fogorvos dolgozik,
beleülhettek a fogorvosi székbe félelem nélkül.
Technika órákon elkészültek az ötletesebbnél ötletesebb – zöldségekkel, csírával dísztett – szendvicsfigurák, amelyeket a gyerekek jóízûen befaltak. A kis elsõsök pedig saját készítésû sütiket fogyasztottak. A sajtkészítés rejtelmeibe a Pannontej
Zrt. répcelaki gyárának munkatársai vezették be
a 3. és 4. évfolyamosokat, majd kóstolta meg
mindenki az ízletes sajtokat. A mozgás sem maradhatott el a héten természetesen. Közös bemelegítéssel kezdõdött a sport délelõtt, majd csapat
alakítás után vidám sor-váltóversenyen mérték
össze ügyességüket a kisdiákok. A rendezvénysorozat utolsó programját péntek délutánra szerveztük. Az õszi gyümölcsök közül talán a legkedveltebb – a szõlõ – került asztalunkra ezen a programon. Varsányiné Horváth Erika tanító néni a szõlõ

útját mutatta be nagyon érdekes elõadással: a
tõkétõl a borig. Zárásként hamisítatlan szüreti mulatságon táncoltak a legkisebbek tanítóikkal,
ahol a néptáncórákon szerzett ismereteiket is felhasználták.
A felsõ tagozaton november 13. és 17. között
zajlottak a programok. A hét témája az alma volt.
Az osztályok kiállításon mutatták be társaiknak a
magyarországi almafajtákat, egészségre gyakorolt jótékony hatását, felhasználási lehetõségeit,
illetve hogy ez a gyümölcs a tudományokban és

mûvészetekben is sokszor és sok helyen felbukkan. A szakközépiskolás tanulók Csándli Tiborné
tanárnõ és Ágoston László szakoktató segítségével almás pitét sütöttek az iskola felsõs tanulóinak,
melyet a kiállítás megtekintése után jóízûen el is
fogyasztottak. A hét legizgalmasabb és legérdekesebb programja az elsõsegély-nyújtási nap
volt. Horváth Balázs és Horváth Lajos mentõtisztek
tartottak újraélesztési oktatást és bemutatót. Közel
százhetven diáknak tanították meg az újraélesztés szabályait, együtt gyakorolták a lélegeztetést,
a szívmasszázst, és azt is, hogyan kell segítséget
kérni egy ilyen rendkívüli esetben, majd bemutatták a félautomata defibrillátor mûködését és
használatát. A diákok szívesen fogadták az elméleti és a gyakorlati feladatokkal összeállított elsõsegélykurzust. A hét zárásaként TOTÓ keretében
adtak számot tanulóink a megszerzett ismeretekrõl. Az egészséghetek programjai az iskola diákjai
számára sok új ismeretet adtak, egészségük védelmét, megõrzését szolgálták és figyelmüket ráirányította arra, hogy az egészségünk drága
kincs, óvjuk, védjük azt! Mindenkinek köszönet,
aki bármi módon hozzájárult a programsorozat sikeréhez!
bse
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ben játszódik, sok humorral színezve: a közönség tapssal mutatta tetszését. Aztán citera kíséretében a Farkas Sándor Egylet tagjai dalcsokrot adtak elõ: természetesen a „boros”
dalok sem maradhattak el, hiszen ez az est a
borról szólt, és jól megalapozták a hangulatot
a borkóstolóhoz.
Majd az újbor bemutatója következett.
Csepregen mindig az Erzsébet naphoz kötõdik ez az esemény. Külön öröm volt számunkra, hogy a kõszegi Borkirálynõ Stefanich Petra
is eljött, valamint a kõszegi és lukácsházi boros gazdák is képviseltették magukat.

Egészségünkre!
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Mozdulj Velünk!
EGÉSZSÉGNEVELÉSI HÉT AZ ÓVODÁBAN

Az idei évben is megrendezésre került
az Egészséghét Cser Veronika, Csenár
Ágoston Zsófia, Nagyné Gadavics Szabina
szervezésében. Az idei egészségnevelési
hét középpontjában a mozgás állt, amely
Pedagógiai és Egészségnevelési Programunk kiemelt területe is.

rûen megterített asztalok vártak a gyermekekre,
felnõttekre. Beszélgetés keretében András Mónika dietetikus beszélt az egészséges táplálkozásról, amelyhez egy színvonalas, szemet vonzó, az
étvágyat felkeltõ bemutató kapcsolódott. A különbözõ ételféleségeket megkóstolhattuk. Jó ét-

vággyal falatozgattunk! A szülõknek is volt lehetõségük a kóstolásra, ill. a dietetikustól tanácsot
is kérhettek. Délután a Szülõi Munkaközösség
meglepetéssel várta a gyermekeket és a szülõtársakat: dr. Izer Ildikó gyermekorvossal az elsõsegélynyújtás alapjaival ismerkedhettek az ovisok és a szüleik, majd néptáncbemutató és össztánc követte. A szülõk általuk sütött különbözõ
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Egészségfejlesztési Programunk fõ feladatának a gyermek testi és lelki, szellemi szükségleteinek kielégítését jelöli meg. Ezeknek a szükségleteknek a kielégítése biztosíthatja a gyermek
egészséges fejlõdését, a lehetõséget arra, hogy
a gyermek a mindennapi élet alternatívái közül
a legegészségesebbet válassza, az egészséget
választó képességét kifejlessze. Bölcsõdei, óvo-

dai nevelésünk segíti az egészséges életvitel
iránti igény kifejlõdését, az egészséges életmód
választását, az egészséget károsító magatartások visszaszorítását. A mozgásnak óriási szerepe
van a kisgyermekek fejlõdésében, nagy hangsúlyt fektetünk egész évben erre a területre.
Ugyanakkor a közös
mozgásnak, ötletes
feladatoknak, vidám
játékoknak
szerepe van a közösséggé formálásban, az összetartozás érzésének kialakulásában. A hét
minden napján 1015 perces reggeli
tornával kezdtünk
az óvodapedagógusok vezetésével.
Hétfõn fél 10-tõl a
közösségi teremben
„Neked mit jelent az
egészség?” rajzkiállítás megnyitója dr.
Izer Ildikó gyermekorvossal. 10 órától zenés torna Gombás Mónika testnevelés szakos tanárral,
fitnesz edzõvel 2,5-4 éveseknek és az 5-6 éveseknek külön-külön az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Jó kedvvel, vidáman vettek
részt a gyerekek. Nagyon figyeltek, remekül,
szinte észrevétlenül tudta irányítani õket, le sem
vették a szemüket róla. Kedden délelõtt gyönyö-
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ízesítésû muffinnal és finom teával kínálták a
gyermekeket és felnõtteket. Sok-sok hasznos információval és élménnyel gazdagodhattunk!
Szerdán elmaradt a futónap az idõjárás miatt, elhalasztjuk Gyermekhétre. Csütör tökön

ségvédelem támogató programok megvalósítását segíti, és 130 ezer forint összegben támogatta rendezvényünket. A pályázat megírásában, beadásában Gángóné Pogátsa Zsanett
volt segítségére az Egyesület elnökének. Köszönjük a Kft. igazgatójának, dr. Mihelisz Sándor úrnak, valamint a Csodaország Egyesület elnöké-

portosai a „Mozdulj! – Gyógyulj!” láb-, és tartásjavító Jó gyakorlatokat mutattak be mindnyájunknak.
Az Egészségnevelési hét támogatói: a
Forever Líving Produkts Magyarország Kft. és a
Csodaország Egyesület. Az Egyesületünk részt
vett a Forever Líving Produkts Magyarország Kft.
által meghirdetett pályázatán, mely az Egész-

nek, Szélesy Józsefnének a támogatást, és
mindazoknak a munkáját, akik a programok
szervezésében, lebonyolításában aktívan közremûködtek, hozzájárulva ezzel a bölcsõdés és
óvodás korú gyermekeink egészséges életviteléhez, egy mozgással, örömmel teli aktív életmód megszerettetéséhez.
Pócza M. Gabriella intézményvezetõ
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„Méhecske és a méz” címmel méhészeti bemutató, mézkóstolás Kiss Csaba és Dolgos Anikó
méhészekkel. A gyermekek kíváncsian kóstolták
meg a mézet. Ezen a napon és pénteken dr.
Börzsei Gergely doktor úr fogadott bennünket
csoportonként beosztva. A mentõállomáson is
körülnézhettünk, és mentõautót is láthattunk. a

mentõtisztek szívesen meséltek munkájukról.
A november 20-án reggeltõl fogva Bödõ Rita és Tamási Tímea védõnõk szülõknek, gyermekeknek lehetõséget biztosítottak vérnyomás-,
vércukormérésre, látás-, színvizsgálatra.
Kedden pedig Sipõsz Rita óvodapedagógus
irányításával a Kukori csoport középsõ-nagycso-
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Rövid hírek
• Könyvbemutató
Répceszentgyörgy – A falatka
falu és a MÁV nevelõintézet
„Mint egy falatban az étek íze,
mint egy cseppben a tenger vize,
úgy mutatja e kis falu
a magyar tör ténelmet.”

Homemade Xmas gift
AZAZ ADJ SAJÁT KÉSZÍTÉSÛ AJÁNDÉKOT KARÁCSONYRA!
Örök dilemma: „és akkor most mit is adjak
karácsonyra?” Mindenki unja már a „karácsony
illatû” gyertyákat és a különbözõ hóemberes
bögréket. Minden évben ugyanaz a standard
karácsonyi csomag bor és édesség. Egy kis
odafigyeléssel, tényleg varázslatos és személyre
szabott ajándékot tudunk készíteni a hozzánk
közel állóknak. Összegyûjtöttem pár könnyû
mégis egyedi ajándék ötletet kisebbek és nagyobbak számára egyaránt.
1. Csokikanál
Ki ne örülne ennek a kis szalaggal átkötött
kalóriabombának? Vegyél egy kiskanalat (lehet
mûanyag is) Csurgass bele olvasztott csokit

gassz egy fehér (vagy akármilyen színû) téglalapot! És írj a szeretteidrõl 52 jó dolgot!
3. Receptkönyv
Kedves gyerekek és szorgos férjek! Nagymamáknak és anyukáknak, kitûnõ ajándék ötlet lehet, ha összegyûjtjük a háziasszony kedvenc receptjeit (vagy akár a miénket) és egy dekoratív
füzetbe beleírjuk vagy beleragasztjuk. Az ajándék elkészítésének már csak az idõnk és a képzeletünk szabhat határt, hiszen, hogy- hogy, díszítjük már csak rajtunk múlik.
4. Standard karácsonyi
ajándékok újragondolva
Ha mindenképpen a csoki és a bor megszállottjai vagyunk, akkor érdemes abban is valami
házi készítésûben gondolkodni. Például bonbon, ha van egy kis idõnk és energiánk forgolódni a konyhában, akkor mindenképpen ajánlom, hogy próbáljunk ki külön féle bon-bon re-

majd rakd a hûtõbe hûlni, ha végeztél fehér
csokival vagy akár ét csokival esetleg torta darával díszítheted. FONTOS! minden réteg csoki
után hagyd hûlni, különben összefolyik! Végül
kösd át egy szalaggal és KÉSZ is.
2. „52 dolog, amit szeretek benned”
kártya
Ezt bárkinek adhatod, kedves ötlet családtagoknak, barátoknak és a szerelmednek is.
Mindenki szeretne megáról 52 jó dolgot olvasni. Nem feltétlenül kell „52 dolog, amit szeretek
benned” kártyacsomag. A saját ízlésedre van bízva, hogy mirõl írsz. (Én pl.: „52 dolog amit köszönök neked!” kártyát csináltam) Elkészítése nagyon
könnyû. Vegyél egy kártyapaklit. Hátlapjára ra-

cepteket csomagoljuk be és már is kész
„csupaszívcsoki” ajándékunk.
Bor?! Vállalkozó szellemû hölgyek akár „fel is öltöztethetik”, úgyhogy kötnek rá apró sapkácskát
vagy varrnak neki „ruhát”. Persze ne aggódjon, aki
nem tud kötni vagy varrni, ennél egyszerûbb megoldás is van. Nyomtass egy matricát a bor címkéjének a helyére, a matricára írhatsz személyre szabott üzentet és jókívánságokat az ünnepre.
Kreatív karácsonyi készülõdést kívánok!
afrid
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1956-ban egy serdülõ fiúcska szívébe és
lelkébe zár ta Répceszentgyörgyöt, az akkori
MÁV nevelõintézetet, a Szentgyörgyi Hor váth
Kastélyt és annak csodás környezetét. Itt töltötte az 1955-56-os tanévet 6hatodik osztályos diákként. Innen ered a könyv tör ténete.
Õ Réthey-Prikkel Miklós agrármérnök, középiskolai tanár, bölcsész, kultúrantropológus. A
könyv elõkészítõ munkáit, az anyaggyûjtést,
az írói és szerkesztõi feladatokat is õ végezte, ugyanakkor sok szer zõtárs segítette a
mun ká ját. Há rom fe je zet re ta go ló dik a
könyv, amelyekben tanulmányokat, leírásokat, tör ténelmi áttekintéseket olvashatunk. A
függelékben a leírások alapjául szolgáló
adatok, térképek, fényképek kaptak helyet.
A borús, de örömteli novemberi délutánon a
répceszentgyörgyi kultúrházban tar tottuk a
könyv bemutatóját. Falunk lakói, meghívott
vendégeink, és a könyvben közremûködõ
szer zõ tár sak meg töl töt ték a nagy ter met.
Képviselõ-testületi határozat alapján minden répceszentgyörgyi háztar tás ajándékba kap egy példányt. A könyv maradandó
és ér tékes ajándék, amelyet szívesen lapozhat mindenki kedve szerint.
Kovácsné Kelemen Gertrúd
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Bükfürdõ: újabb díj
és 94 milliós plusz bevétel
tek a településre köszönhetõen a
város és a fürdõ Ausztriára fókuszáló kampányainak. Az önkormányzat a magánszállásadók versenyképességét támogatásokkal segíti,
amelyekre pályázni lehetett: a ki-

val, családi rendezvényekkel várták
a vendégeket mind a fürdõn belül,
mind a fürdõn kívül is, amely nagyban köszönhetõ a helyi partnerekkel való sikeres együttmûködésnek.
A közös munka eredményeként a

zérigazgató beszédében kiemelte,
hogy a fõ cél továbbra is a
szezonalitás csökkentése, valamint,
hogy a jövõbeni fejlesztéseknek köszönhetõen a Bükfürdõ Gyógy- és
Élménycentrum még vonzóbb

adott engedélyek száma körülbelül
300-nál jár. A település még mindig
július és augusztus hónapokban
mutat kiemelt telítettséget, ez
egyebek között a nyári rendezvényeknek is köszönhetõ. A polgármester kiemelte, fontosnak tartja a
turizmussal kapcsolatos képzések
magas színvonalát és úgy véli, a turisztikai pályát vonzóvá kell tenni a
munkavállalók számára. Ausztria
közelsége erõs hatással van a helyi
munkaerõ piacra, ezért külön is
örömét fejezte ki amiatt, hogy a fürdõnek lehetõsége nyílt az idei évben több alkalommal is emelni a
dolgozók bérén.
A sajtótájékoztatón Boros László
Attila, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója szezonértékelõ beszédében kifejtette: a 2017-es nyár sikeres volt Bükfürdõn. A Bükfürdõ
Gyógy- és Élménycentrum látogatószáma a fõszezonban 5 százalékkal több volt a tavalyi évhez képest, amely 94 millió forint többletbevételt jelentett a fürdõ számára.
Ezt a növekedést a nyári, idõként
hûvös, esõs idõjárás sem befolyásolta különösebben, így a fürdõkomplexumban
megrendezett
programok is rendben lezajlottak. A
júniustól szeptember elejéig tartó
idõszakban a Büki Gyógyfürdõ Zrt.
18 hektáros területén minden létesítmény rendben üzemelt.
Új szolgáltatásokkal is bõvült a
fürdõ idén, így még több attrakció-

városi rendezvények elõtt megnyílt
a fürdõ kapuja: a fürdõvendégek a
strand területén kaphattak ízelítõt a
település által szervezett programokból. A nyári hónapokban a fürdõ 175 dolgozóval üzemelt. A ve-

ponttá válhasson a magyar turisztikai piacon. E cél eléréséhez a nagyobb, kézzel fogható változások
2018-ban valósulnak meg a fürdõben, míg az idei évben fõként elõkészítõ munka folyt.
yde
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Kiváló fogyasztói márka kategóriában nyerte el is a Magyar Brands
elismerõ oklevelét a Büki Gyógyfürdõ Zrt. A Magyar Brands célja olyan
magyar vonatkozású márkák díjazása, amelyek a magyar vállalkozások méltó képviselõi itthon és a
határon túl is. A Magyar Brands
nem csupán a védjegy megkülönböztetéssel, egyszeri alkalommal
segíti az adott márkát. A pályázatban részt vevõ márkák önkéntes,
független szakértõkbõl álló bizottság döntése alapján kapják meg
az elismerést. A bizottság döntésében nagy mértékben közrejátszott
a fogyasztók körében elvégzett kutatás, amely a márka ismertségére
irányult. Idén három kategóriában
díjazták a magyar márkákat: Kiváló
fogyasztói márka, Kiváló üzleti márka, valamint Innovatív márka. A díjat a Magyar Brands menedzsere,
Inzám Andrea adta át Boros László
Attilának, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatójának.
Az eseményen ott volt Ágh Péter
országgyûlési képviselõ, aki kiemelte: a fürdõ a korábban elnyert, sikeres európai gyógyfürdõ minõsítés után egy újabb fontos elismerést tudhat magáénak. A Magyar
Brands díj aktív segítség a fogyasztók számára, hiszen a kiválóság
megtestesítõjeként a vásárlói döntések egyik meghatározó iránytûje.
Ágh Péter emlékeztetett arra is, milyen mozgalmas idõszak volt az elmúlt háromnegyed év a Bükfürdõ
Gyógy- és Élménycentrum életében: jelenleg is zajlik egy 1,5 milliárd forintos fejlesztési program,
amely bátorságra, elõrelátásra és
a jövõbe vetett hitre vall. Emellett
gõzerõvel folyik a további projektek elõkészítése is, így a Szent Kelemen gyógymedence rekonstrukciója, a gyógyászat megújítása, a
fedett fürdõ teljes modernizálása, a
beléptetõrendszer fejlesztése, napenergiára és termálvízre alapozó
energetikai rendszer kiépítése. A
desztináció fejlesztése mellé állt a
magyar kormány is, hiszen a
gyógyhely fürdõn kívüli funkcióinak
fejlesztéséhez 1 milliárd forintos támogatást nyújt Bük önkormányzatának. Dr. Németh Sándor polgármester elmondta, Bükön és Bükfürdõn a korábbi évekhez képest
2017-ben emelkedett a vendégéjszakák száma. Az elõzõ évekkel
összevetve az osztrák vendégek jelentõsen nagyobb számban érkez-
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„Hej, regö rejtem”
A HARMADIK BÜKI REGÖS TALÁLKOZÓ ELÉ
Az egyik legõsibb magyar népszokás kínálta
a lehetõséget három éve Tóth Tamás intézményvezetõnek, hogy hagyományteremtõ szándékkal elindítsa a büki regös találkozót. A szokást
természetesen Bükön is, mint a Dunántúl falvainak többségében, évszázadokig megtartották a
település fiataljai, pontosabban a legények.
Szerves része volt a karácsonyi ünnepkörnek, de
eredete a kereszténység felvétele elõtti idõkig
nyúlik vissza, s több, a magyar õsvalláshoz, a sámánizmushoz kapcsolódó elemet megõrzött.
Milyen õsi is ez a szokásunk, mely valamikor
régen, a téli napfordulóhoz kapcsolódva alakult
ki? Dr. Sebestyén Gyula, a Néprajzi Múzeum
egykori igazgatója a 19-20. század fordulóján

(vidékünkön a bekeresztelt) legények csoportja
– általában karácsony elsõ vagy második napján, de volt, ahol újévkor – kucsmában, kifordított bundában, csörgõ (láncos) botokkal, köcsögdudákkal, csengõvel, egyes helyeken furulyával felszerelkezve, Hegyfalun az arcukat bekormozva keresték fel – elsõsorban – a lányos
házakat. A lakásajtót kinyitva beköszöntek a háziaknak, de a csoport kint maradt az udvaron.
Ott adták elõ éneküket, amely vidékünkön a következõ elemekbõl állt: bevezetõ szakasz; csodaféle (eredetileg, s több helyen késõbb is: csodafiú) szarvas legendája; párosító rész, amelyben a lány(ok)nak legény(eke)t regöltek, a gazda vagy gazdaasszony (esetleg a regös) öltözé-

Itt is mondanának egy szép leányt,
Kinek neve volna: Balogh Zsuzsi volna.
Hej regü rejtem, regü – regü – regü rejtem.
Ott is mondanának egy szép legényt,
kinek neve volna: Csonka Pista volna.
Hej regü rejtem, regü – regü – regü rejtem.
Mit visz neki Zsuzsi?
Viszek neki lágy dunyhát,
Lágy vánkost feje alá.
Mit visz neki Pista?
Viszek neki hippet-huppot,
Egy nagy ménkû furkósbotot a hátára.
Regüljük a gazdát, vele az asszonyát.
Mert az asszonynak retek a bocskora,
Répahejj a szíjja, krumpli a sarka,
Hej regü rejtem, regü – regü – regü rejtem.
Zöld selyem zacskó, tele százassokkal.
Fele a gazdáé, fele a regösöké.
Hej regü rejtem, regü – regü – regü rejtem.
Megsült már a kismalac, érezzük a szagát.
Nyújtsák ki a regüsöknek a hátulsó combját.

kének tréfás felsorolása; adománykérés;
jókívánság(ok). Minden versszak után felhangzott a „Hej, regö rejtem…” refrén, ami alatt nagy
zajt keltve megszólaltatták hangszereiket.
A szokás az évszázadok során változott, rövidült, és sok településen már az említett régiókban
sem gyakorolták az elsõ országos gyûjtés idején. A
nyugat-dunántúli típusból a dozmati regösének tûnik a legteljesebbnek – legalábbis a csodafiú szarvasos része. Viszont hiányzik belõle a párosító
elem, amely a legtöbb helyen azért is fontos, mert
a párok összeregölése tartotta fenn a szokást. Ebbe a típusba tartoznak a dr. Sebestyén Gyula által
Répcze-vidéki és rábaközinek nevezett változatok.
Ezekben elõfordulnak szórendi eltérések, fogalmi
csereberék, szövegtorzulások, de a tájegységen
belül igen hasonlóak.
Példaként álljon itt a Szabó József tanár úr által
1960-ban lejegyzett büki regösének szövege:
Eljöttünk, eljöttünk Szent István szolgái.
Régi szokás szerint szabad megtartani.
Hej regü rejtem, regü – regü – regü rejtem.
Amott keletkezvén egy zöld pázsit,
Azon legelészvén csudaféle szarvas.
Csudaféle szarvasnak ezer ága-boga.
Ezer ága-bogán ezer misegyertya
gyulladván gyulladjon, soha el ne aludjon.
Hej regü rejtem, regü – regü – regü rejtem.

Ezt a változatot ismereteink szerint 38
répcevidéki településen, s több szomszédos
vagy közeli rábaközi helységben is lejegyezték,
kisebb-nagyobb eltérésekkel. A legnagyobb különbség, hogy a Mit visz neki… kezdetû versszakot vidékünkön csak nyolc településen énekelték, a többin (már) nem, közte a lejegyzés után
egy évtizeddel késõbb a televízió Fabula címû
mûsorában szereplõ bükiek sem. Ez idõ tájt az
alsóbüki falurészen Tátray Zsuzsanna néprajztudós harmadik fajta változatot jegyzett le. Azt elolvasva döbbentem rá, hogy az 1902-ben
egyesült három Bük legénysége egymástól némileg eltérõ regöséneket adott elõ. (Dr. Sebestyén Gyula csak a felsõbükit említette, de nem
ír ta le.) Napjainkban vidékünkön már csak
Nagygeresden és szülõfalumban, Pósfán regölnek, folytatva a sok száz éves hagyományt.
Sági Ferenc

2017. december VII. évfolyam 12. szám • www.repcevidek.hu

országos gyûjtést kezdeményezett, s ennek
eredményét rendszerezve az 1902-ben megjelentetett Regösénekek címû könyvben tette közzé. Ezzel egy idõben egy másik, Regösök címû
mûvében feldolgozta az összegyûjtött, nagy
mennyiségû Kárpát-medencei anyagot. Arra a
megállapításra jutott, hogy ez a szokás több
ezer éves, s õseink már a népvándorlást megelõzõ idõkbõl, az ugor korból hozták magukkal.
Azóta más néprajz- és népzenekutatók is végeztek újabb gyûjtéseket, s a szokásról a dr. Sebestyén Gyula által leírtakat kiegészítették, több
mindenben pontosították. A Néprajzi Múzeum
igazgatója az összegyûjtött anyag feldolgozása
során három jól elkülöníthetõ típusba sorolta be
a regösénekeket: nyugat-dunántúli, közép- és
dél-dunántúli, illetve székelyföldi. Azóta mások
hazánk egyéb részein is találtak néhány regöséneket, de azok messze nem olyan tömegesen
fordultak elõ, mint a Sebestyén által tipizált területeken. Az újabbak közt még olyan regösénekek is találhatók, amelyek nem a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódnak, hanem a farsangihoz, vagy az esküvõkhöz.
A regölés a Nyugat-Dunántúlon és a Székelyföldön elsõsorban párokat összevarázsló, másutt
inkább termékenység- és bõségvarázsló szokás
volt. Ma már nagyon kevés helyen gyakorolják,
de több népi együttes, néptánccsoport felújította, és mûsoron tartja. A Dunántúlon a felavatott
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Teljesen megújul
az Alkotmány és Zrínyi utca
Nagyszabású fejlesztések, út- és járdafelújítások is zajlanak a város több pontján. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrásából és állami, központi keretbõl, több mint 300 millió
forintot fordítanak Csepreg csapadékvízelvezetõ árkainak és utcáinak fejlesztésére, rendbetételére.

ahogy a polgármester fogalmazott: gyors, precíz
és szakszerû munkát végeztek. Jelenleg a kivitelezõ az útpadka kialakítását végzi, s néhány helyen még a kapubejárók hídfejeinek kiépítése a

fordítanak kormányzati forrásból – ehhez a városnak egy fillért sem kell hozzátennie. A Vasivíz Zrt.
a víz- és szennyvízbekötések cseréjét elvégezte
mindhárom utcában (Zrínyi, Alkotmány, Bognár),

feladat. Az ünnepélyes átadását a tervek szerint
az utómunkálatok befejezése után, még decemberben megtartják.
HZ
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Vlasich Krisztián polgármester kiemelte,
hogy soha ilyen mértékû felújítási forrás nem érkezett még utakra és a csapadékvíz-elvezetés
kiépítésére, mint most.
A város vezetõje kihangsúlyozta, hogy amióta Ágh Péter országgyûlési képviselõvel szövetségben dolgoznak Csepregért, azóta a város
érezhetõen és szemmel láthatóan a fejlõdés útjára lepett. A megye városaihoz képest ugyan
még jelentõs a lemaradása Csepregnek, de
már látszik, hogy van perspektíva, lehetnek
olyan céljaik, amelyeket együtt el tudnak érni
és a régi álmokat meg tudják valósítani. Hozzáfûzte azt is, hogy rengeteg még a közös feladat,
de a kormánnyal szövetségben Csepreg fejlõdési pályája biztosított.
A településen tavaly megújult a Csokonai és
a Szombathelyi utca, idén a csepregi búcsú alkalmával adhatták át a megújult Fehér utcát.
Most pedig újabb két utcában, az Alkotmányban és a Zrínyiben folyik munka: mind a csapadékvíz-elvezetõ árkokat, mind pedig az utcák
burkolatát is teljes hosszában megújítják. Ehhez a

felújítási folyamathoz csatlakozott a Bognár Ignác utca Répce híd utáni szakasza, ahol szintén
fejlesztik a csapadékvíz-elvezetõ rendszert. A három utcára kicsivel több mint 133 millió forintot
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A BÜKI MÛVELÕDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR

DECEMBERI PROGRAMJAI
December 6.
17.00 Mikulásváró Mûhely. Kreatív foglalkozások, ünnepi készülõdés. Az Or feum Vándorszínpad karácsonyváró gyermekmûsora. És ér-

léssel végül Krampusz rájön arra, hogy nem is
olyan rossz jónak lenni, de azért egy kis elevenség sosem árt. Belépõ bérleten kívül: 800.- Ft.
Helyszín: Büki MSK Színházterme
Büki Advent
Minden vasárnap: 14.00 – 18.00 Adventi vásár. 15.00 – 17.00 Karácsonyváró játszóház.
17.00 Gyertyagyújtás.
December 3.
15.45 Répcementi Fér fikar. 16.15 Keltike,
Napvirág Népdalkör és a Poppies Énekegyüttes
mûsora. 16.40 Danica Horvát Kórus.

kezik a Mikulás… A belépés ingyenes! Helyszín:
Büki MSK Színházterme. A gyermekeknek szánt
ajándékcsomagokat kérjük december 5-én, 20
óráig leadni a Büki Mûvelõdési Központban!

December 10.
15.00 -16.00 Városi karácsonyfa díszítése.
(Eötvös park). 16.30 Clemens Madrigál Kórus.
18.00 Márió & Isis Big Band - Karácsonyi koncert.

December 16.
19.00 „S lám én tudok táncolni, itt maradok
mulatni!” Koncert és táncház az erdõszombattelki zenészekkel és magyarborzási táncosokkal. A táncházban közremûködnek a koncert
résztvevõi és a Horsa Banda. Táncoktatók:
Gerlecz László és Gerlecz Edit. Belépõ: 800.- Ft.
Helyszín: Büki MSK Színházterme
Elõvételes jegy: 1.000.- Ft. Helyszínen: 1.500.- Ft.
A koncert 6 éves kor alatt ingyenes! Helyszín: Büki MSK Színházterme.
December 17.
15.00 3. Regöstalálkozó. Csodaország
Óvoda mûsora. A programok helyszíne: Büki
MSK Atriuma (Bük, Eötvös u. 11.)

Programokban gazdag
november Egyházasfaluban
A november 17-én lezajlott nagy sikerû
nyugdíjas köszöntõ és a következõ nap bensõséges, évfordulós tûzoltó-ünnepe után, az
Erzsébet-nap elõestéjén, a 17 órai szentmisét
követõen, a szegények védõszentjére, a segítõ felebaráti szeretet nagy példaképére,
Szent Erzsébetre emlékeztünk kis falunk keresztényi templomában. A Kéry Magdolna tanárnõ vezette énekkar többéves, szép hagyományát folytatva csodás dallamokkal varázsolta elénk nagy magyar szentünk életútját
és jótékony tetteit. A telt házas köszöntõ mûsort ezúttal is a kórustól megszokott magas
színvonal és lelkesedés jellemezte, amelynek
hatására lélekemelõ áhítat töltötte el valamennyiünk szívét. A templomból kilépve meghatottan vettük kézbe a Keresztényi Pékség
által sütött Erzsébet-kenyeret, amelyet hazafelé tartva megosztottunk betegségben szenvedõ ismerõseinkkel, akik nem vehettek részt
ezen a csodálatos templomi órán.

November 26-a is jeles dátum volt községünk életében, amikor a helyi Falufejlesztõ
Egyesület tartotta hagyományos adventi vásárát a Platán téren, minden eddiginél szélesebb
áruválasztékkal és egy meglepetéssel. Varga
Norbert láncfûrészes fafaragó alkotó munkáját
csodálhattuk meg a vásár ideje alatt. A szép
számmal megjelent érdeklõdõket az egyesület
tagjai szívélyesen látták vendégül a környék
szerte híres egyházi forralt borral és ízletes teával. A sötétedésig tartó, színes, jó hangulatú rendezvényre örömmel látogatott ki a falu aprajanagyja, lehetõség nyílt az adventi falukalendárium számainak kihúzására, és felállították a Betlehemet. A nagy sürgés-forgás közepette sok
szó esett a december 10-ére hirdetett fényjátékkal színesített adventi koncertrõl, ahol a Gyõri
Nemzeti Színház mûvészei állnak majd a Platán
tér színpadán, szép ünnepeket kívánva
Egyházasfalu minden lakójának.
Major Izabella
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December 19.
15.30 Mesebérlet 3. elõadása. Szabad Ötletek Színháza: Krampusz karácsonya – zenés mesejáték. A gyerekek aktív részvételével és segítségével Angyalka megjavítja a csibészkedõ,
rosszcsont Krampuszt, aki mindent elkövet, hogy
megzavarja Nagypapa, Nagymama és Unoka
békés karácsonyi készülõdését. Egy kis átneve-
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

01. Sanitas 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 9–13.00 NYITVA
03. Sanitas 9–14.00 ügyelet
04. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
05. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 9–13.00 NYITVA
10. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–13.00 NYITVA
17. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
18. Sanitas 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–13.00 NYITVA
24. Sanitas 9–14.00 ügyelet
25. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
26. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 9–13.00 NYITVA
31. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.

December 31-én, vasárnap Kõszeg
város utcáin: Szilveszteri futás.
2018. január 5-én, pénteken 17 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: Vízkereszti
bormustra. – Szõlõsgazdák és szakemberek beszélgetésével.
2018. január 5-7. között Bükön, a
Sportcsarnokban: Sportbüfé Teremlabdarúgó Torna.
A részletek olvashatók a plakátokon,
illetve a http://www.visitbuk.hu/,
a http://www.csepreg.hu/,
és a http://www.naturpark.hu/ honlapokon.

(a mentõállomás mellett)

www.repcevidek.hu

A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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D E C E M B E R

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

December 10-én és 17-én, vasárnap 16 ó. Csepregen, a Promenádon;
Bükön, Kõszegen és más településeken
egyéb idõpontban: Mûsoros ADVENTI
GYERTYAGYÚJTÁS.
December 10-én, vasárnap 17 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: A Gyõri Advent Kórus KARÁCSONYI HANGVERSENYE.
December 13-án, szerdán reggel
több településen: Lucázás.
December 23-án, szombaton
15.30 ó. Csepregen, a Promenádon:
SZABADTÉRI PÁSZTORJÁTÉK az Ifjúsági Hittan Csoport elõadásában.
December 26-án, kedden 18 ó.
Csepregen, a Szent Miklós templomban: Csepreg Város Fúvószenekara KARÁCSONYI KONCERTJE.
December 30-án, szombaton 12
órától Csepregen, a szõlõhegyekben:
Elõszilveszteri FORRALTBOROS TÚRA.
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