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Vi gyázz, kész, KA BA RÉ!

Az elõ adás egye dül ál ló mó don öt vöz te a
klas  szi kus pes ti ka ba ré, a bû vész mû so rok és a
ma ha tal mas nép sze rû ség nek ör ven dõ stand-
up comedy mû fa já nak leg jobb pil la na ta it.
Kon fe rált és fõbb sze re pek ben: Beleznay End -
re. Ját szó tár sak: a Ka rin thy -gyû rûs pa ro dis ta

Éles Ist ván a Rá dió ka ba ré hu mo ris tái, Szép
Ben ce és Ür mös Zsolt, va la mint az RTL Klub
mû so ra i ból is mert Valkó Esz ter.

yde

Rövid hírek

Az idei esz ten dõ ben ün ne pel te meg ala ku lá -
sá nak 150 éves ju bi le u mát a Kõ sze gi Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü let. A ju bi le u mi év mél tó meg ko ro -
ná zá sa volt a nem ré gi ben át adott új tûz ol tó lak ta -

nya épü le te, mely nek áta dó ün nep sé gén a Bel -
ügy mi nisz té ri um kép vi se le té ben Kont rát Kár oly
mi nisz ter he lyet tes mon dott ün ne pi be szé det.  A
vis  sza nem té rí ten dõ kor mány za ti tá mo ga tás nak
kö szön he tõ en ös  sze sen 187,5 mil lió fo rint ból épí -
tet ték fel az épü le tet. A mint egy 500 négy zet mé -

te res, eme le tes épü let ben ki ala kí tot tak töb bek
kö zött ügye le ti he lyi sé get, iro dát, öl tö zõt, kony -
hát, für dõ szo bát, tár sal gót. A lak ta nyá hoz há rom
tûz ol tó au tó be fo ga dá sá ra al kal mas ga rázs is tar -

to zik. Az áta dó ün nep sé gen Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ ki fej tet te, hogy a most meg va -
ló su ló fej lesz tés azért is ki emel ten fon tos, mert ez -
zel a ré gi tûz ol tó lak ta nya hely szí ne fel sza ba dult,
és ott egy újabb, már el nyert pá lyá za ti for rás ból
új be ru há zás va ló sul majd meg.                   yde

Tûz ol tó lak ta nyát 
avat tak Kõ sze gen

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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Malacsütés Lócson Novemberi gondolatok

A kör nyé kün kön lé võ te le pü lé sek
kö zül ta lán Lócs az a fa lu, ahol a kül -
föl di la ko sok pél dás ös  sze fo gá sa

meg mu tat ko zik. Az ün ne pek nek – Fa -
lu nap, Õsz kö szön tõ, Mi ku lás – ak tív
szer ve zõi és részt ve või is. El ké szí tet ték
a fa lu si ak kal kö zö sen a fa lu õszi dísz -
le tét. Szep tem ber vé gén pe dig új
esz köz zel lep ték meg az ön kor mány -
zat kép vi se lõ-tes tü let ét. Egy ma lac -
sü tõ szer ke ze tet aján dé koz tak a fa lu -
nak, amit azon me le gé ben ki is pró -
bál tak. Vet tek hoz zá egy ma la cot is,
és így tesz tel ték a mû kö dést. Az íny -
csik lan do zó an fi nom ro po gós sül tet
há zi lag sü tött ke nyér rel fo gyasz tot ták

el kö zö sen. A tesz te lés jól si ke rült, biz -
to san lesz foly ta tá sa az esz köz hasz -
ná lat ba vé te lé nek a fa lu tel jes la kos -

sá gá ra ki ter je dõ en is. Ta lál nak olyan
ün ne pi al kal ma kat, ami kor a sü tõ ben
el ké szült fi nom étel lesz a fõ fo gás. 

bse

„Sze münk ben tük rö zik te kin te tük még,
És él nek õk to vább, szûz gon do lat ként.”

Õsz vé gé hez kö ze led vén csend be bur ko ló zik a ter mé szet, né ma ság
bo rít ja a tá jat.  Egy re rö vi deb bek, szür kéb bek a nap pa lok, azon ban
gyer tyák fé nyé be bo rul nak a sír ker tek. El hunyt sze ret te ink sír já nál meg ál -
lunk az em lé ke zés vi rá ga i val, ko szo rú i val, gyer tyát gyúj tunk, és azok ra
gon do lunk, akik ne künk so kat, min dent je len tet tek, akik nek el vesz té se
meg vál toz tat ta az éle tün ket. Õk él nek to vább a szí vünk ben örök ké. A
szür ke hét köz na po kat igyek szünk meg töl te ni szí nes tar ta lom mal, moz gal -
mas ság gal. A Már ton na pi ha gyo má nyos ün nep sé gek is ked ves al kal -
mak a kö zös sé gek éle té ben. A lam pi o nos fel vo nu lás, a jel leg ze tes me -
nü so rú li ba va cso rák, hi e del mek és ba bo nák sok te le pü lé sen él nek a mi
vi dé kün kön is. Eb ben a hó nap ban tu da to sab ban fi gye lünk az egész sé -
günk re. Egész ség ügyi, ok ta tá si és köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek szer vez -

nek kü lön fé le pre ven ci ós és egész sé ges élet mód ra buz dí tó prog ra mo -
kat, hogy még tu da to sab ban, egész sé ge seb ben él je nek a gye re kek és
a fel nõt tek. Ka punk meg szív le len dõ ta ná cso kat, jár nak elõt tünk a jó pél -
dák. Fon tos azon ban, hogy ne csak eb ben az egy hó nap ban ve gyük
ko mo lyan a szû rõ vizs gá lat ok ra szó ló fel hí vást, táp lál koz zunk tu da to san,
ha nem az év nek min den nap ján igye kez zünk meg õriz ni egész sé gün ket.
A hó nap vé ge fe lé jár va az tán iz ga tott ké szü lõ dés ve szi kez de tét, hi szen
el ér ke zünk az év leg szebb idõ sza ká hoz, az ad ven ti vá ra ko zás hoz. Kí vá -
nom, hogy min den ki nek az éle tét szí ne sít sék ne ki ked ves prog ra mok, tel -
je nek öröm ben, egész ség ben a no vem be ri na pok! 

Baloghné Si mon Eri ka
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• Bük
Meg em lé ke zés és könyv be mu ta tó
ok tó ber 23-án Bü kön

A him nusz el hang zá sa után Sza bó Ti bor,
Já szai Ma ri-dí jas szí nész a szom bat he lyi
Weöres Szín ház szín mû vé sze sza val ta el Il  lyés
Gyu la: Egy mon dat a zsar nok ság ról cí mû mû -
vét. Ün ne pi be szé dé ben dr. Szapáry György
köz gaz dász em lé ke zett vis  sza gyer mek kor ára,

me lyet Bü kön töl tött. Meg ha tó ver set ol va sott
fel me lyet édes any ja írt ró la. A vers a bü ki
temp lom pin cé jé ben író dott a for ra da lom
alatt. Az in téz mé nyek és ci vil szer ve ze tek el he -

lyez ték az em lé ke zés vi rá ga it az 56-os em lék -
mû nél. A meg em lé ke zés után a vá ros há zán
könyv be mu ta tó ra ke rült sor „KI CSIT SA VA NYÚ,
DE A MI ÉNK” cím mel. A könyv Sav anyu Já nos
vis  sza em lé ke zé se i bõl ké szült.

yde

Rövid hírek Új hely re köl töz nek 
a peresznyei ott hon ból

„In téz mé nyi fé rõ hely ki vál tás a Gyõr-Moson-
Sopron Me gyei Al pok al ja Szo ci á lis Köz pont
Peresznyei te lep he lyén.” cí mû pro jekt ke re tén
be lül 2018. ok tó ber 4-én Nyi tó ren dez vényt tar -
tott. A ren dez vé nyen be mu ta tás ra ke rült a pá -

lyá zat, mely nek ke re té ben a Peresznyei bent la -
ká sos in téz mény ke rül ki ta go lás ra 6 csa lá di as
lég kö rû, aka dály men tes, a tá mo ga tott lak ha tást
meg va ló sí tó la kó ház ba, amely 826,88 mil lió fo -
rint vis  sza nem té rí ten dõ eu ró pai uni ós tá mo ga -
tás se gít sé gé vel va ló sul meg. 

A pro jekt cél ja – a fen ti fo lya mat ré sze ként –
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lyek szá má ra
ápo lást-gon do zást nyúj tó, a cél cso por tok vo -
nat ko zá sá ban en ge dé lye -
sen ként 50 fõ nél na gyobb in -
téz mé nyi el lá tá si for ma tel jes
kö rû ki vál tá sa, és a la kók igé -
nye i re ref lek tá ló, ma gas mi -
nõ sé gû, hoz zá fér he tõ kö zös -
sé gi ala pú el lá tá si for mák ki -
ala kí tá sa. To váb bi cél a fo -
gya té kos sze mé lyek élet mi nõ -
sé gé nek ja ví tá sa, jo ga i nak
ér vé nye sí té se, önál ló élet vi te -
lük tá mo ga tá sa. 

A pá lyá zat ke re té ben a
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei
Al pok al ja Szo ci á lis Köz pont
Peresznyei te lep he lyén mû kö -
dõ bent la ká sos in téz mény ke rül ki vál tás ra. A
komp lex aka dály men te sí tés szem pont ja i nak fi -
gye lem be vé te lé vel 6 db 12 fé rõ he lyes tá mo -
ga tott lak ha tást meg va ló sí tó la kó ház épül fo -

gya té kos sze mé lyek szá má ra, va la mint a ki vál -
tott in téz mény ben új Szol gál ta tó Köz pont lé te sül
alap szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz, to váb bá a fog -
lal koz ta tás meg va ló sí tá sá hoz. A pro jekt nagy -
ban hoz zá já rul a fo gya té kos sze mé lyek élet mi -

nõ sé gé nek ja ví tá sá hoz, jo -
ga i nak ér vé nye sí té sé hez,
a tár sa da lom ba tör té nõ
be il lesz ke dé sé hez. 

A pro jekt kap csán
meg va ló su ló tá mo ga tott
lak ha tás szol gál ta tás tí pus
a jog sza bá lyi elõ írás nak
meg fe le lõ en, fa lu si kör -
nye zet ben kap cso ló dik a
he lyi szük ség le tek hez, az
igé nyek hez és le he tõ sé -
gek hez. Cél, a te lep hely
in téz mé nyek inf rast ruk tu -
rá lis ki vál tá sa több, kü lön -

bö zõ hely re tör té nõ ki ta go lás sal oly mó don,
hogy a vá lasz tott hely szí nek la kó kör nye zet be
in teg rált el he lye zést biz to sít sa nak. 

Az új in téz mény-egy sé gek in teg rál tan ke rül -
nek el he lye zés re Horvátzsidány, Szakony, Tor -
más li get, Und és Zsira te le pü lé se ken. 

A fel me rü lõ igé nyek és a fel tárt le he tõ sé gek
egy be esé se a pro jekt meg va ló su lá sá val tel je se -
dik ki, egy ki sebb lét szá mú, la kó kör nye zet be in -

teg rált el he lye zést nyúj tó, szé les kö rû szol gál ta tá si
kí ná lat tal ren del ke zõ, az ön gon dos ko dás ra va ló
ké pes ség re épü lõ, ma gas szín vo na lú szo ci á lis
szol gál ta tá si rend szer ki ala kí tá sá val.



A ka rá csony ra át ve he tõ új For dok ra a Strauss egye di aján la tok kal ké szül. A Black Friday he té ben a 

Ford Kuga Bu si ness Technology 1,5l EcoBoost 150 LE 2WD M6 

6.040.000 Ft-tól,
aján dék téligumi garnitúrával*

• Auto Start-Stop in dí tó rend szer, FordPower kulcs-
nél kü li in dí tó rend szer 2 táv irá nyí tó val 

• Két zó nás elekt ro mos au to ma ta klí ma
• Ha lo gén fény szó rók - LED nap pa li me net fén  nyel
• Hát só parkolóradar
• Na vi gá ció tel jes Eu ró pa tér kép pel, CD-s rá dió, 

SYNC 3 - hang ve zér lõ rend szer, Bluetooth, 
8“-os érin tõ-kép er nyõ a kö zép kon zo lon 

• Elekt ro ni kus ké zi fék
• 17“-os, 5x2 kül lõs kön  nyû fém ke rék tár csák

BLACK FRIDAY MÁR A STRAUSSNÁL IS
RAKTÁRI KEDVEZMÉNYEK A FORD AUTÓSZALONBAN 

No vem ber 23-án is mét Black Friday – ez út tal már a Strauss Au tó sza lon, a szom bat he lyi Ford
már ka ke res ke dés is részt vesz az ak ci ó ban! „Fe ke te Pén te ken” az Egye sült Ál la mok ban ki ala -
kult ha gyo mány sze rint ez a nap a ka rá csony elõt ti vá sár lá sok el sõ nap ja, ami kor az üz le tek óri á si
ked vez mé nye ket kí nál nak.

SUV-okra, a vá ro si te rep já rók ra he lye zik a
hang súlyt, de ext ra ked vez mény jár min den
sza lon au tó ra. Kész le ten lé võ új Ford gép jár -
mû vek hez a „Fe ke te Pén te ken” és ezt kö ve tõ
hé ten téligumi gar ni tú rát kap ha tunk. 

*Az aján la tok 2018. no vem ber 23–30-ig meg kö tött ve võ szer zõ dé sek re és 2018. de cem ber 31-ig tör té nõ for ga lom -

ba he lye zés ese tén ér vé nyes. Az aján dék téligumi gar ni tú ra ma gán ügy fe les vá sár lás ese tén a mo dell re jel lem zõ stan -

dard alap mé ret ben ér ten dõ, a sze re lé sé hez kap cso ló dó já ru lé kos költ sé ge ket (fel ni, sze re lés) nem tar tal maz za. A ké -

pek il luszt rá ci ók. Ford Fi es ta Ve gyes üzemanyag-fogyasztás:: 3,7-6,1 l/100 km, ve gyes CO2 ki bo csá tás: 94-138 g/km.

Ford Kuga Ve gyes üzem anyag-fo gyasz tás: 4,4-7,5 l/100 km, ve gyes CO2 ki bo csá tás: 115-173 g/km.

Strauss Autószalon 
9700 Szombathely, Zanati u. 58. • Telefon: +36 /94 512 860
info@strauss.hu • www.strauss.hu

Ford Fi es ta 5-ajtós Trend Technology 1,1l 85LE 

3.590.000 Ft-tól, 
aján dék téligumi garnitúrával*

• ABS, ESP, Visszagurulásgátló, 6 lég zsák
• Ma nu á lis lég kon di ci o ná ló be ren de zés
• Sáv el ha gyás ra fi gyel mez te tõ rend szer
• Sáv tar tó au to ma ti ka
• Táv irá nyí tós köz pon ti zár
• Rá dió, 2 USB, Bluetooth, 6 hang szó ró, 

Ford MyDock (ICE cso mag 15 ré sze ként)
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Rövid hírek
• Tormásliget

Meg éri ta nul ni Tor más li ge ten

Tor más li get Köz ség Ön kor mány za ta anya -
gi lag se gí tet te a tan év kez dést a te le pü lé sen
élõ óvo dá sok nak, ta nu lók nak. Öröm te li, hogy
szá mos csa lá dot tá mo gat ha tott az ön kor mány -
zat anya gi lag, hi szen, az óvo dá sok 7000 Ft, az
is ko lá sok 10 000 Ft, a kö zép is ko lás ok 13 000 Ft,

míg a fel sõ fo kú ok ta tás ban ta nu lók 16 000 Ft
be is ko lá zá si se gély ben ré sze sül het tek. To váb bi
jó hír, hogy a kép vi se lõ-tes tü let egy han gú lag
sza vaz ta meg azt is, hogy csat la ko zik a Bursa
Hungarica pá lyá zat hoz, amely nek se gít sé gé -
vel min den, a pá lyá za ti ki írás nak meg fe le lõ fel -
sõ fo kú ta nu ló ha vi 6 000 Ft ön kor mány za ti ösz -
tön díj ban ré sze sül!

Nemesládony is csat la ko zott az Eu ró pai mo -
bi li tá si hét ren dez vény so ro zat hoz. Az idõ já rás ke -
gyes volt hoz zánk és él vez het tük a nap kí nál ta

le he tõ sé ge ket. A meg hir de tett prog ra -
mok ra szép szám mal ös  sze gyûlt a fa lu
ap ra ja és nagy ja. A ren dez vény meg -
nyi tó ja után bi cik li tú rá ra in dult a lel kes
tár sa ság. Er dei uta kon, jó han gu la tú ki -
rán du lás ban le he tett ré szünk. A kö zel
10 km –es tá vot még a leg fi a ta labb
részt ve võk is gond nél kül tel je sí tet ték.
Vis  sza tér ve a ren dez vény tér re, fi nom
vad pör költ vár ta a kel le me sen el fá radt
tú rá zó kat. Az Ön kor mány zat a mo bi li tá si hét tel
kap cso lat ban ki írt pá lyá zat nak kö szön he tõ en
há rom új ke rék párt vá sá rolt a fa lu szá má ra. Eze -
ket a nap fo lya mán bár ki, ked ve sze rint ki pró -

bál hat ta, a ké sõb bi ek ben pe dig könyv tá ri na -
po kon hasz nál hat ják a gyer me kek. A dél után
fo lya mán fu tó ver seny vár ta a gye re ke ket és a

fel nõt te ket egy aránt.
Majd a lur kók ke rék pár
ügyes sé gi ver se nye ken
mér het ték ös  sze tu dá su -
kat, ahol min den kor -
cso port kép vi sel tet te
ma gát. A na pot a dí jak
át adá sa, va la mint a
tom bo la sor so lá sa zár -
ta. Ér té kes tár gyak ke -
rül tek ki sor so lás ra, min -
den olyan részt ve võ
közt, aki le ad ta au tó já -

nak for gal mi en ge dé lyét és vál lal ta, hogy az -
nap nem hasz nál ja au tó ját. Kö szön jük min den
ked ves la kó nak a rész vé telt!

Pietrowskiné Végh And rea

Ok tó ber 9-én tar tot ta tiszt újí tó köz gyû lés ét
Csepregen a Far kas Sán dor Egy let. Az el nök -
ség man dá tu má nak le jár tát be je lent ve, a ko -
ráb bi el nök je lez te, hogy nem kí ván ja új ra be -
töl te ni e meg bí za tást, de szük ség ese tén más
tiszt sé get vál lal.

A köz gyû lés az egy let el nö ké nek Haizler
Ákost, el nök he lyet tes nek Vas vá ri Imrénét, tit -
kár nak Sá gi Fe ren cet, pénz tá ros nak Munczi
Józsefnét, el nök sé gi tag nak Ko vács Antalnét
vá lasz tot ta. A ci te ra cso port ve ze tõ je to vább ra
is Ke mény Lászlóné, az ol va só kö ri cso por té

pe dig Sá gi Fe renc. A meg vá lasz tott el nök ség
ne vé ben Haizler Ákos meg kö szön te a bi zal -
mat. To vább ra is vár ja a tag ság ak ti vi tá sát, és
je lez te, hogy szí ve sen vá runk új ta go kat - vi -
dé ki e ket is - egye sü le tünk be.

igás 

Tisztújítás a Farkas Sándor Egyletben

Európai mobilitási 
hét Nemesládonyban
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– Ör ven de tes, hogy az el múlt évek ben
fo lya ma to san fej lõ dik a Nest lé Bü kön,
mellyel szá mos he lyi és kör nyé ken élõ pol -
gár meg él he té sét biz to sít ják. Mi lyen cé lok -
kal, ter vek kel vet te át az igaz ga tói szé ket,
vár ha tó ak -e to váb bi bõ ví té sek?

– Min de nek elõtt kö szö nöm a le he tõ sé get a
be mu tat ko zás ra és hogy el me sél he tem tör té ne -
tem a Nest lé Purina Bü ki Gyá rá ba va ló meg ér -
ke zésik. Egy új or szág ba és üz let ág ba va ló be -
lé pést so sem le het szimp lán csak pár mon dat tal
le ír ni, nincs ez más ként az én ese tem ben sem.

Im má ron kö zel 25 éve dol go zom a Nest lé nél,
mely bõl több mint 18 évet Hol lan di án kí vül, kü -
lön bö zõ or szá gok ban töl töt tem. Eb bõl az el múlt 8
év a Nest lé Észak-Ame ri kai ré gi ó já ban telt, 3 év
az Egye sült Ál la mok ban, a fenn ma ra dó idõ pe -
dig Ka na dá ban. An nak el le né re, hogy iga zán él -
vez tük az el töl tött idõt az óce án túl ol da lán, a
csa lá dom és én is sze ret tünk vol na vis  sza tér ni Eu -
ró pá ba csa lád tag ja ink hoz és ba rá ta ink hoz.
Észak-Ame ri ká ból ál ta lá ban éven te ma xi mum 1-
2szer lá to gat tunk ha za és ahogy idõ söd tünk egy -
re in kább érez tük, hogy sze ret nénk több ször lát ni
szü le in ket Hol lan di á ban. Ez sok kal in kább meg -
va ló sít ha tó, ha Eu ró pá ban élünk.

Mind eze ket fi gye lem be vé ve üz le ti szem -
pont ból vagy egy má sik gyár igaz ga tói po zí ci -
ót ke res tem (mint a ko ráb bi be osz tá som is Ka -
na dá ban), vagy egy ez zel egyen ér té kû po zí ci -
ót a cé gen be lül. Az üz le ti igé nyek alap ján a
bü ki gyár igaz ga tói poszt el ér he tõ vé vált Kai ki -
ne ve zé se ál tal. Ter mé sze te sen nem tu dok a
felsõvezetés ne vé ben be szél ni a “mi ért”-rõl és
a “ho gyan”-ról, de mint ahogy azt tud já tok, je -
len leg én töl töm be ezt a sze rep kört. Mind eb -
ben rész ben sze re pe van an nak, hogy ko ráb -
ban dol goz tam már a bü ki gyár ban, rész ben
pe dig a jö võ be li le he tõ sé gek kel kap cso la tos.
A Nest lé Purina, mint ahogy ed dig is, to vább ra
is a gyár egy ség fej lesz té si le he tõ sé ge i re fó ku -
szál. Az el múlt évek nagy sze rû tel je sít mé nye a
csa pat ré szé rõl je len tõs be ru há zá so kat tett le -
he tõ vé, me lyet az üz let ág is sze ret ne to vább

foly tat ni. Mind ezek is me re té ben az a le he tõ -
ség, hogy egy ki ma gas ló tel je sít mé nyû csa pat -
tal dol goz ha tok ér de kes sé tet ték szá mom ra ezt
a le he tõ sé get.

– A kör nye zõ te le pü lé sen élõk még ke -
ve set tud nak Ön rõl, mon da na ma gá ról pár
gon do la tot, me lyet adott eset ben egy ál lás -
in ter jú so rán árul na csak el?

– Pár gon do lat ma gam ról. Hol lan di á ban,
Bussum vá ro sá ban szü let tem és nõt tem fel. A
gim ná zi um után Wageningen ta nul tam to vább
Hol lan dia ke le ti ré szén. Mi vel ta nul má nya i mat
kö ve tõ en ma gas volt a mun ka nél kü li ség az or -

szág ban, így a kö vet ke zõ 1 év ben egy ha jó fel -
újí tó cég nél dol goz tam, mi vel már ko ráb ban is
ér de kel tek a klas  szi kus fa ha jók és azok ké zi
meg mun ká lá sa. Ez után az év után la bor tech ni -
kus ként he lyez ked tem el a Quaker Oats
állateledelgyártó cég nél IJmuidenben, Hol lan -
di á ban. Az azt kö ve tõ 6 év ben a cég tu laj don -
jo ga több ször vál to zott, míg vé gül a Nest lé
Purinához csat la ko zott. Ez alatt az idõ alatt az én
sze rep kö röm is fo lya ma to san vál to zott mi nõ ség -
ügyi, gyár tá si és be szer zé si te rü le ten, majd
meg kap tam a le he tõ sé get az el sõ kül föl di mun -
ka kör re, amit el is fo gad tam. Így köl töz tünk Bük -
re fe le sé gem mel és 5 he tes ba bánk kal, hogy a
mi nõ ség biz to sí tá si és az ak ko ri al kal ma zá si cso -
port tal dol goz zak. 3 év vel ké sõbb a fran cia or -
szá gi Vauche-ba köl töz tünk, mert ki ne vez tek a
Nest lé Purina ned ves gyá ra i nak eu ró pai TAG
me ne dzse ré vé. Ezekután 5 évet töl töt tünk az
Egye sült Ki rály ság ban, egy kis idõt Sudbury-ben,
majd a fenn ma ra dó részt a köz pont ban New
Malden/Croydon vá ro sok ban, mint a tör vé nyes -
sé gi meg fe le lé sért és mi nõ sé gért fe le lõs sze -
mély. Ezen eu ró pai idõ szak után köl töz tünk Ka li -
for ni á ba, hogy mi nõ ség biz to sí tá si igaz ga tó ként

dol goz zak a Nest lé fagy lalt üz let ágá ban, na pi
szin ten él vez ve a ki vá ló Häagen-Dazs és más,
Nest lé ál tal gyár tott fagyik fan tasz ti kus ízét. 3 év
után utunk Lon don vá ro sá ba Ontarioba ve ze -
tett, hogy gyár igaz ga tó ként dol goz zak a Nest lé
he lyi fagy lalt gyá rá ban. Az ott el töl tött 5 év után
né hány hét tel ez elõtt tér tünk vis  sza Bük re.

– Mi lyen el vá rá sok kal ér ke zett Bük re,
szak mai ki hí vás nak te kin ti éle té nek ezt az
ál lo má sát?

– Mint ahogy em lí tet tem, már ko ráb ban is
dol goz tam Bü kön, így tisz tán em lék szem azt itt
el töl tött szép em lé kek re és ar ra, ahogy a gyár

ak ko ri ban ki né zett. Ha bár
tud tam, hogy az egy ség az
el múlt évek alatt je len tõs
fej lesz té se ken esett át,
még is le döb ben tem mi kor
meg ér kez tem és lát tam azt
a hi he tet len vál to zást, amit
a csa pat vég hez vitt. Csak
gra tu lál ni tu dok min den ki -
nek, aki részt vett ezek ben
a fej lesz té sek ben. Le nyû -
gö zõ lát ni az el múlt évek
ered mé nye it.

Be lép ve a gyár ba
nem csak az épü let és a
mo dern tech no ló gia, de a
csa pat ered mé nyei is ma -
gu kért be szél nek. Hi he tet -
len szá mok és egy iga zán
büsz ke csa pat egy le tisz tult
ve ze tés sel a Nest lé Purina
szer ve ze ten be lül. A ki hí vás
a csa pat szá má ra és szá -
mom ra is most az, hogy
ho gyan vál junk egy JÓ
ered mé nyek kel ren del ke zõ
JÓ csa pat ból, KI VÁ LÓ
ered mé nye ket ho zó KI -
EMEL KE DÕ csa pat tá, fel is -

mer ve azt, hogy a vi lág fo lya ma to san fej lõ dik,
ez ál tal ma gun kat is fo lya ma to san fej lesz te ni kell
azért, hogy ver seny ké pe sek ma rad has sunk.
Mind ez ak kor va ló sul hat meg, ha mind an  nyi an,
mint egy nagy csa pat dol go zunk együtt, erõs
meg gyõ zõ dés sel az zal kap cso lat ban, amit csi -
ná lunk és mind ugyan úgy akar juk.

– Egy iga zán fe le lõs ség tel jes po zí ci ót tölt
be, szá mos köz vet len kol lé ga min den na pi
fel ada ta it kell át lát nia egy ed dig is is me -
rõs, ám most is me ret len kör nye zet ben.
Nem ér zi hát rány nak, hogy je len tõs tá vol -
ság ra dol go zik most a ha zá já tól?

– An nak el le né re, hogy mind a ma gán élet -
ben, mind a mun ká ban fan tasz ti kus idõt töl töt -
tünk el Észak-Ame ri ká ban, kül föl di ta pasz ta la ta -
ink ra ala poz va az, hogy most vis  sza köl töz tünk
Eu ró pá ba sok kal in kább él he tõbb szá munk ra. A
bü ki sze rep kö röm re néz ve iga zán re mé lem,
hogy az, hogy már ko ráb ban is dol goz tam a
gyár ban egy kis elõnyt ad hat ne kem. Még min -
dig em lék szem né hány ma gyar szó ra, je len leg
is van nak olyan kol lé gák a gyár ban, aki ket ko -
rább ról is me rek és a ma gyar kul tú ra sem áll tá -
vol tõ lem. A kü lön bö zõ or szá gok ban szer zett tu -

Új vezetõ a büki Nestlé élén
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Tablet, okostelefon és lap top vár ta az
internet nyúj tot ta elõ nyök re kí ván csi idõ se ket
Csepregen, a Kö zös sé gi Szol gál ta tó Ház ban
mû kö dõ Di gi tá lis Jó lét Prog ram Pont ban. Szep -
tem ber 29-én egy tu cat ér dek lõ dés sel te li nyug -
dí jas pol gár vár ta a be mu ta tó és prog ram is mer -

te tõ ren dez vényt, ahol le he tõ sé gük nyílt a
vezetéknélküli internetelérésre al kal mas esz kö -
zö ket is ki pró bál ni. Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá -
ros pol gár mes te re ki emel te, a vá ros köz pont ban
há rom DJP Pont fej lesz té se va ló sul ha tott meg, s
en nek kö szön he tõ en, azok szá má ra is el ér he tõ -
vé vá lik a vi lág há ló, akik nem ren del kez nek sa -
ját szá mí tás tech ni kai esz köz zel. Mint fo gal ma -
zott, az internetelérési pon tok szak mai men to rai
se gí te nek el sa já tí ta ni a webes ször fö lés rej tel -
me it, va la mint az egész fõ te ret le fe dõ kül té ri wifi
há ló zat ra va ló csat la ko zás ban is se gít sé get

nyúj ta nak a fel hasz ná lók nak. Az ese mé nyen
Draskovics Éva a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let szak mai men to ra tar tott tá jé koz ta tót
az idõ sek nek, akik a csepregi hí rek rõl, ak tu a li tá -
sok ról ol vas tak az interneten, vagy ép pen a re -
cep tek és a ker té szet rej tel me it ta nul má nyoz ták

a ke re sõ ol da lak
se gí té sé vel. A pá -
lyá za ti tá mo ga tás -
nak kö szön he tõ en
ezen túl há rom
hely szí nen vár ják
a vá ros ban az ér -
dek lõ dõ ket.  Így a
szol gál ta tá so kat
igény be ve he tik a
Szebb Hol na pért
Köz hasz nú Egye sü -
let nél a Kö zös sé gi
Szol gál ta tó Köz -
pont ban a Szé -

che nyi tér 29. szám alatt, az UTIRO Tér ség fej lesz -
tõ Egye sü let nél a Kos suth ut ca 1. szám alatt, de
a Vá ros Ön kor mány za ta ál tal biz to sí tott kö zös sé -
gi internet hoz zá fé ré si pon tot is hasz nál hat ják a
Szé che nyi tér 31. szám alatt a Pe tõ fi Sán dor Mû -
ve lõ dé si Sport ház és Könyv tár ban. A há rom pont
lét re jöt té vel a tel jes fõ té ren és a Pro me ná don is
biz to sí tott egy kód fel hasz ná lá sá val az internetes
hoz zá fé rés, akár sa ját okos te le fon ról vagy szá -
mí tás tech ni kai esz köz rõl is Csepreg vá ro sá ban –
zár ta sza va it a vá ros ve ze tõ.

KM

Internetes kö zös sé gi 
pont nyílt Csepregen

dás és ta pasz ta lat se gít majd ab ban, hogy
együtt ké pe sek le gyünk meg erõ sí te ni gyá runk
po zí ci ó ját.

– A vi lág szá mos pont ján ér vé nye sül az
em ber az an gol nyelv tu dá sá val, egy ek -
ko ra cég cso port éle té ben sin csen ez más -
ként, azon ban a ma gyar nyel vet köz tu -
dot tan ne héz el sa já tí ta ni. Ter ve zi job ban
meg is me ri Ma gyar or szá got és meg ta nul -
ni a nyel vün ket?

– Ab szo lút úgy gon do lom, hogy ha kül föld ön
élsz, leg alább a szán dék nak meg kell ben ned
len ni ar ra, hogy el sa já títsd az or szág nyel vét.
Egy sze rû en azért, mert ez segíthez az el iga zo -
dás ban a min den na pi élet ben. Mon da nom sem
kell, hogy a ma gyar nyelv az egyik leg ne he zebb
a vi lá gon, így el sõ kéz bõl ál lít ha tom, hogy egy
bo nyo lult nyelv egy nem anya nyel vû sze mély
szá má ra iga zán ne he zen el sa já tít ha tó, mint
ahogy ezt a ko ráb bi ta pasz ta la tom is mu tat ja a
nyelv vel kap cso lat ban.  Még en  nyi év után is
em lék szem né hány szó ra, bár mi ó ta 2002-ben
el köl töz tem Ma gyar or szág ról egy ál ta lán nem
gya ko rol tam a nyel vet. En nek ered mé nye kép -
pen csak nem nul lá ról in du lok, de a szán dék
meg van ben nem az újrakezdésre…sõt, már el is
kezd tem a ma gyar nyelv lec ké ket. Ter mé sze te sen
sze ret ném Ma gyar or szá got is job ban meg is mer -
ni, hi szen mind an  nyi unk nak tud nia kell, hogy mi -
lyen gyö nyö rû or szág ban is élünk, így bol do gan
fe de zem fel on nan, ahol 2002-ben ab ba hagy -
tam. Fan tasz ti kus út áll elõt tünk.

Már na gyon vá rom a kö zös mun kát a bü ki
csapattal…boldog va gyok, hogy itt le he tek!  

yde
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• Simaság
Si ma ság: Író-ol va só ta lál ko zó
Ok tó ber 11-én, író-ol va só ta lál ko zó ke re té -

ben ná lunk járt Hor váth Ni ko let ta, ali as
VakVagány. A lány, aki nagy handikeppel in dult
az élet be, le gyõz ve sú lyos be teg sé ge it, el fo -
gad va az eb bõl ki ala kult vak sá gát, ren ge teg
szen ve dés, meg an  nyi küz de lem után ju tott el
idá ig. Ni ki ma már olyan po zi tív élet szem lé let tel

bír, hogy mind an  nyi an ta nul ha tunk tõ le. Ked ves
lé nyé bõl áradt az élet igen lés, a sze re tet, a hu -
má num és nem utol só sor ban a hu mor. A ta lál ko -
zó mo de rá to ra, egy ko ri fõ is ko lai cso port tár sa
Mol nár Barbi volt.

Ni ki nagy sze re tet tel be szélt nagy ma má já ról,
anyu ká já ról és a Li li ne vû labradorról, aki hû tár -
sa, vé del me zõ je, aki vel évek óta „mancs a
kézben“ jár nak. El mond ta, hogy sze rin te az em -
ber éle té ben min den ok kal tör té nik és a sö tét -
ség is me re te nél kül so sem tud nánk ér té kel ni a
fényt. Ni ki éle te meg pró bál ta tá sok so ro za ta volt,
ám „ez zel vagy en nek ellenére“ vált egy re jobb
em ber ré, aki nél a hû ség, a sze re tet és az õszin -
te ség nem csu pán el csé pelt sza vak. Eddid két
köny ve je lent meg, az Öröm ABC és a Ku tya szív
sze re tet cí mû kö te tek. A me gyei lap ban szer -
dán ként je len nek meg írá sai, ezek ben is a má -
nak élés mû vé sze té re, a carpe diem-re ta nít, ar -
ra, hogy kár rá gód ni a múl ton és fe les le ges la -
men tál ni a jö võn.

Kö szön jük Ni ki, hogy har minc éve sen, mint
bölcs ta ní tó mes ter szól tál hoz zánk!        Haller E.

Rövid hírek

A Rá kó czi ut ca tel jes hos  szá ban ala kí tot tak ki
a bi cik lis for ga lom szá má ra jól hasz nál ha tó, biz -
ton sá gos út há ló za tot. Vá ros ké pi szem pont ból is
esz té ti kus fej lesz tés utó mun ká la tai fé ke zõd het -
nek be a na pok ban, el ké szült az osz tott gya log-
és ke rék pár út, de a ke rék pá ros sáv és nyom ki -
ala kít sa is meg tör tént, va la mint az át he lye zett
busz öböl ki vi te le zé se is be fe je zõ dött.

A rész le tek rõl Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re szá molt be, aki ki emel te, fon tos -
nak tar tot ták a biz ton sá gos ke rék pá ros köz le ke -
dés fel tét ele i nek meg te rem té sét, és a vá ro son
át men tõ köz út kör nye ze té nek esz té ti kus ren de -
zé sét is. A fej lesz tés nek kö szön he tõ en az ut ca

pá rat lan ol da lán tel jes szé les sé gé ben meg újult,
és ke rék pár út tal bõ vült a jár da sza kasz, mind -
ezek mel lett az ös  szes in gat lan elõtt asz falt bur -
ko la tú ko csi be ál ló kat ala kí tot tak ki.

A 153 mil lió fo rin tos pá lyá za ti for rá sá ból
meg va ló su ló be ru há zás ke re té ben újon nan ke -
rült ki ala kí tás ra az egy ko ri ma lom épü le te elõt ti
busz meg ál ló is, tér kö ves busz vá ró val. A kö zel
egy ki lo mé ter hos  szú lé te sít ményt min den olyan
tar to zék kal el lát ták, mely fon tos ele me a za var -
ta lan köz le ke dés biz to sí tá sá nak, így a meg fe le -
lõ út bur ko la ti je lek, kor lá tok sem ma rad hat tak el
– is mer tet te a be ru há zás ele me it a pol gár mes -

ter, meg kö szön ve Ágh Pé ter a tér ség or szág gyû -
lé si kép vi se lõ jé nek tá mo ga tá sát, va la mint a
pro jekt ben részt ve võk szak mai mun ká ját.

A vá ros el sõ em be re el árul ta azt is, hogy a
fej lesz té si ütem ter ve a vá ros nak a pro jekt tõl füg -
get le nül tar tal maz za az ut ca fá sí tá sát és a most
fel nem újí tott jár dá i nak tel jes tér kö ve zé sét is,
mely fel ada to kat a Vá ros gaz dál ko dás szak em -
be rei fog nak majd el vé gez ni a kö vet ke zõ esz -
ten dõ ben. 

Az ut cá ban zaj ló fej lesz té sek so ra, itt még
nem ér vé get, hi szen a jö võ esz ten dõ ben a ter -
vek nek meg fe le lõ en a Ma gyar Kor mány tá mo -
ga tá sá val a Rá kó czi ut ca bel te rü le ti sza ka szát is

fel újít ják, így tel jes egé szé ben egy új ut ca kép,
nagy lép té kû mi nõ sé gi vál to zás kö szön het be a
csepregi be ve ze tõ úton – fo gal ma zott a vá ros
el sõ em be re.

A Rá kó czi ut ca mel lett a Szé che nyi tér egy
sza ka sza, a Pe tõ fi ut ca egy ré sze, va la mint a Kõ -
sze gi ut ca fog tel jes hos  szá ban meg újul ni, ösz -
 sze sen 2240 mé te ren vé gez nek majd el át fo gó
fel újí tást, hi szen a vis  sza ma rást kö ve tõ en két új
ré te get épí te nek be, de a sze gé lye ket, for ga -
lom tech ni kai ele me ket is ja vít ják majd. A kö vet -
ke zõ év ben te hát újabb be ru há zá sok és fel újí tá -
sok vár ha tó ak a Rá kó czi ut cá ban.               KM

Biztonságos haladás 
ELKÉSZÜLT A CSEPREGI KERÉKPÁRÚT
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Im má ron har ma dik al ka lom mal ke rült meg ren -
de zés re ez a ha gyo mány te rem tõ ren dez vény,
amely saj nos szep tem ber 8-án a rossz idõ re va ló
te kin tet tel nem va ló sul ha tott meg. Az idõ já rás az -
tán ke gyes lett hoz zánk, és si ke rült be pó tol ni a
rend kí vü li nép sze rû ség nek ör ven dõ prog ra mot
szep tem ber 29-én. Reg gel 8 óra kor kez dõ dött a
fel vo nu ló trak to rok re giszt rá ci ó ja. Kö zü lük töb ben a

meg hir de tett ver se nyek re is je lent kez tek. Az el múlt
évek hez ké pest ke ve sebb részt ve võ vel, de ha son -
ló du da szó val in dult meg a fel vo nu lás a fa lu ut cá -
i ban. Az út mel lett sor fa lat ál ló és in te ge tõ né zõk
szá ma is emel ke dett. Ezt bi zo nyít ja az a tény, hogy
év rõl év re egy re nép sze rûbb lesz ez a nem min -
den na pi ese mény.  Mi kor a kon voj utol só jár mû ve

is vis  sza ért a pá lyá ra, meg kez dõd tek az ügyes sé -
gi és gyor su lá si ver se nyek a nagy szá mú, vál lal ko -
zó ked vû trak to ro sok kö zött. A ver se nyek alatt és
után is mét al kal ma adó dott ki csik nek és na gyok -
nak ki pró bál ni a John Deer trak to ro kat, me lyek
szá ma az idén már há rom ra nõtt, ez zel még több
je lent ke zõ él het te át a mo dern jár mû vek ve ze té sé -
nek él ve ze tét. A nap fo lya mán le he tõ ség volt lán -

gos, pa la csin ta, pat to ga tott ku ko ri ca, hot-dog és
ham bur ger vá sár lá sá ra. A ki seb bek nek arc fes tõ
ked ves ke dett szebb nél szebb min ták kal. Az ered -
mény hir de tés sel a dél utá ni prog ra mok le zá ród tak,
de a trak to ro kat még meg le he tett te kin te ni a ser -
le gek és ok le ve lek ki osz tá sa után is. A nap egy jó
han gu la tú ut ca bál lal zá rult.            Igler Pat rí cia

Traktoros nap
IS MÉT A TRAK TO RO KÉ VOLT A FÕ SZE REP SOPRONHORPÁCSON
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Ha Tömörd ne ve el hang zik egy-egy tár sa -
ság ban, so kak nak egy gye rek ko ri él mény, egy
ki rán du lás, a Kék tú ra ál lo má sa vagy a Ma dár -
várt jut eszé be. Foly tat juk a la kók be mu ta tá sát!

Az egyik kö zös sé gi ol da lon ér de kes és iz gal -
mas be szá mo ló kat ol vas ha tunk dr. Gyurácz Jó -
zsef nek, a Chernel Ist ván Ma dár ta ni és Ter mé -
szet vé del mi Egye sü let el nö ké nek tol lá ból. Tõ le
idéz zük az írá so kat, me lyek a 20 éves meg fi gye -
lé sek ered mé nye it rög zí tik. A kü lön le ges lá to ga -
tók ról a Répvevidék ol va só i nak is tud nia kell!

A cit rom sár mány (Emberiza citrinella)
Do mi náns éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten.

Ös  sze sen 3584 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo -
nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg -
töb bet (382 pél dány) 2003-ban, a leg ke ve seb -
bet (8 pél dány) 1998-ban gyû rûz tük. Az éves fo -
gá sok nem mu tat tak sem nö vek võ, sem csök ke -
nõ ten den ci át 2001 és 2017 kö zött. A cit rom sár -
mány õszi vo nu lá sa szep tem ber ele jén kez dõ -
dött a 2001-2017-es idõ szak ban. A vo nu lá si

csúcs szep tem ber má so dik fe lé re (szep tem ber
14 – 27) esett, de ok tó ber má so dik fe lé ben (ok -
tó ber 10 – no vem ber 1) is volt egy ha tá ro zott vo -
nu lá si hul lám. Az utol só ma dár be fo gá sá nak dá -
tu ma no vem ber 19 (2000) volt. Né hány áp ri lis -
ban és má jus ban gyû rû zött he lyi fész ke lõ va ló -
szí nû leg át te lelt a vizs gá la ti te rü le ten. A vis  sza fo -
gott ma da rak ará nya 3% volt 2005-ben. A visz -
 sza fo gott ma da rak leg hos  szabb mi ni mum tar -

tóz ko dá si ide je 89 nap volt. A Tömördön gyû rû -
zött cit rom sár má nyok több mint 40 %-át a cser -
jés gyep nö vény zet ben fog tuk be.

Az éne kes ri gó (Turdus philomelos)
Do mi náns éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten.

Ös  sze sen 2545 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo -
nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg -
töb bet (245 pél dány) 2011-ben, a leg ke ve seb -
bet (21 pél dány) 1998-ban gyû rûz tük. Az éves

fo gá sok lé nye ges nö vek võ ten den ci át mu tat tak
2001 és 2017 kö zött. Az éne kes ri gó õszi vo nu lá -
sa szep tem ber ele jén kez dõ dött, vo nu lá sá nak
csúcs idõ sza ka ok tó ber el sõ fe lé re (ok tó ber 1 –
15.) esett a 2001-2017-es idõ szak ban. A vis  sza -
fo gott ma da rak ará nya 5 és 10% volt, ami
éven te je len tõ sen vál to zott. Az au gusz tus ban
gyû rû zött he lyi fész ke lõ ál lo mány ma da rai szep -
tem ber kö ze pé ig el hagy ták a vizs gá la ti te rü le -
tet, míg az ok tó ber ben ér ke zõ ma da rak no vem -
ber ele jé ig gyor san el vo nul tak Tömörd kör nyé -
ké rõl. Az utol só ma dár be fo gá sá nak dá tu ma
no vem ber 9 volt (2001.) Ti zen ket tõ Tömördön
gyû rû zött pél dány ke rült meg kül föld ön, 8 Olasz -
or szág ban, 4 Fran cia or szág ban. Egy Len gyel or -
szág ban gyû rû zött éne kes ri gót fog tunk vis  sza
Tömördön.   A Tömördön gyû rû zött éne kes ri gók
több mint fe lét a sû rû bok ros ban fog tuk be.

A fenyvescinege (Parus ater)
Ún. já ru lé kos (kö ze pe sen gya ko ri) és irrupciós

(csak egyes évek ben vo nul át és fog juk be ki ug -
ró an ma gas szám ban a vizs gá la ti te rü le ten)
éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten. Ös  sze sen 967
pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo nu lá si idõ szak ok -
ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb bet (379 pél -
dány) 2012-ben, de nem fog tunk egyet sem
1998-ban, 2003-ban, 2011-ben, 2013-ban és
2015-ben. Az éves fo gá sok nem mu tat tak sem
nö vek võ, sem csök ke nõ ten den ci át 2001 és
2017 kö zött. A fenyvescinege õszi vo nu lá sa
szep tem ber ele jén kez dõ dött, amit egy na -
gyobb vo nu lá si hul lám kö ve tett szep tem ber 3 és
12 kö zött, va la mint egy ki sebb szep tem ber 23
és ok tó ber 5 kö zött a 2001-2017-es idõ szak ban.
Az el sõ ma dár be fo gá sá nak dá tu ma au gusz tus

9 (2012), az utol só fo gá sé no vem ber 9 (2000)
volt. A gyû rû zött ma da rak kö zül egyet sem fog -
tunk vis  sza Tömördön, ami ar ra utal, hogy a
fenyvescinege csa pa tai nagy va ló szí nû ség gel
még a gyû rû zés nap ján to vább vo nul tak. Egy
Szlo vé ni á ban fi ó ka ként gyû rû zött ma da rat fog -
tunk vis  sza Tömördön 2005-ben. A Tömördön
gyû rû zött fenyvescinegék több mint 80%-át a
cser jés gyep nö vény zet ben fog tuk be.

ksza

A Ma dár vár ta lakói… (2.)
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Tisz te let te jes meg em lé ke zés re és csen des fõ -
haj tás ra in vi tál ta a vá ro s pol gár ait Csepreg Vá -
ros Ön kor mány za ta, akik ok tó ber 22-én ké sõ
dél után em lé kez tek meg az 1956-os For ra da lom
és Sza bad ság harc 62. év for du ló já ra.

Az ün ne pi meg em lé ke zés nek a Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár Szín ház ter me
adott ott hon, ahol Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka -
rá nak tag ja i nak köz re mû kö dé sé vel vet te kez de -
tét a mû sor. 

Szar ka Ani kó, a Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té -
si Bi zott ság el nö ke em lé ke zõ be szé dé ben hang -
sú lyoz ta: ,,1956-ban a ha ta lom gya kor lá sá nak

sztá li ni mód sze rei kö zül a leg ször nyûbb az ál la mi
szint re emelt ter ro riz mus volt, ami nem csak a
min den nap ok el le he tet le ní té sét je len tet te, ha -
nem a va lós vagy vélt po li ti kai el len fe lek fi zi kai
meg sem mi sí té sét is, a vét len la kos ság bün te tõ -
tá bo rok ba va ló hur co lá sát, vagy ki vég zé sét. Aki
ma dik ta tú rá ról be szél Ma gyar or szá gon, az még

so ha nem élt dik ta tú rá ban. Ar ra kér te az em lé -
ke zõ ket, hogy: Ne csak 1956 hõ se i re em lé kez ze -
nek, ha nem az 1956 elõt ti hét köz na pi em be rek -
re és a 33 évig a szov jet dik ta tú rá ban élõ 1956
utá ni nem ze dék re is!’’

A bi zott sá gi el nök em lé ke zõ be szé dét kö ve -
tõ en a Hangraforgó Együt tes idéz te fel az 1956-
os ese mé nye ket ze nés for má ban. Vis  sza em lé ke -
zé sük is azt a vis  sza von ha tat lan tényt su gall ja,
hogy ne künk, a ma em be ré nek õse ink tet te it
nem sza bad so sem el fe le dünk.   

A Sipos Bea és Faggyas Lász ló al kot ta vers -
ének lõ együt tes elõ adá sát kö ve tõ en a meg em -

lé ke zés ko szo rú it és mé cse se it he lyez te el Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter és a kép vi se lõ tes tü let
tag jai, a ci vil szer ve ze tek ve ze tõi, in téz mény ve -
ze tõk és a hoz zá tar to zók a Büsz ke ség pont em -
lék mû nél és a csepregi fegy ve res ös  sze es kü vé -
sek em lék táb lá já nál. 

KM

Az 56-os hõ sök re em lé kez tekJu bi lá ló köl tõk
A Répce-vidéki an to ló gi á ban sze rep lõ

po é ták kö zül né gyen is: Bü ki Attilla,
Devecseri Zol tán, dr. Pusztay Já nos és
Sárváry Lász ló is idén töl töt te be 70. élet -
év ét. Mind egyi kük je len leg is al kot, s ha -
ma ro san újabb kö te te ik vár ha tók.

Köl tõ ink do yen je, Lökkös An tal vi szont
már a 90. évét töl töt te be nem rég, hi szen
1928. ok tó ber  20-án szü le tett Górban.
Pan non hal mán érett sé gi zett, majd ugyan -
ott te o ló gi át vég zett. A Rá ko si-dik ta tú ra
ide jén, 1952-tõl MÁV pá lya mun kás ként
dol go zott.

1956 vé gén Svájcban ka pott me ne -
dék jo got. A Gen fi Egytemen dip lo má zott
magyar-latin-francia sza kon. A Gen fi
Könyv tár tu do má nyos mun ka tár sa lett, il -
let ve a  Könyvtárosképzõ In té zet ben ta ní -
tott. Szak iro dal mi mun kás sá ga mel lett
rend sze re sen meg je len te tett ver se ket,
me sé ket, el be szé lé se ket, iro dal mi pa ró di -
á kat is.

Föbb mun kái ma gyar nyel ven: A kis tü -
csök tör té ne te (Ró ma, 1959); A Csem pész
(no vel lák, Ró ma, 1962); Ba goly mond ja
(pa ró di ák, Genf, 1977); Góri kró ni ka (Sár -
vár, 1992); Bú bos pi tyer va si ma dár (Sár -
vár, 1998.) Van-e az ark an gya lok si sak ján
toll bok ré ta? (Bp, 1998.) stb. Fran ci á ul: 500
éves a gen fi nyom da (Genf, 1977.) ; A
Gen fi ösnyomtatványok ka ta ló gu sai
(Genf, 1978, 1982.) stb.

Mind nyá juk nak jó egész sé get és ered -
mé nyes al ko tó mun kát kí vá nunk.

SF
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• Csepreg
Már na gyon vár ják a la kók - meg újul
a Pe tõ fi ut ca út bur ko la ta

Újabb év ti ze des hi á nyos ság ra tesz pon -
tot a vá ros ve ze tés, hi szen Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter ígé re té nek meg fe le lõ en, to -
vább foly ta tó dik az ön kor mány zat, út- és jár -
da fel újí tá si prog ram ja, a cik lus ki len ce dik

ut cá ja újul meg még idén õs  szel. Oláh Im re
kép vi se lõ, már jó ide je szor gal maz za az ut -
ca fel újí tá sát, hi szen fon tos és for gal mas
köz le ke dé si út vo nal a Pe tõ fi ut ca ezen sza -
ka sza. Ta valy áp ri lis ban úgy dön tött a vá ros -
ve ze tés, hogy a pá lyá za tot nyúj ta nak be a
Bel ügy mi nisz té ri um hoz, me lyet Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ se gít sé gé vel po zi tí van
bí rál tak el. Mint egy 15 mil lió fo rint tá mo ga -
tá si for rás mel lett, több mint 5 mil lió fo rint
ön kor mány za ti ön erõ vel kez dõd he tett meg
a mun ka az ut cá ban. A fel újí tás az ön kor -
mány za ti út sza kaszt érin ti, a Kõ sze gi ut cai
ke resz te zõ dés tõl az ut ca vé gé ig. A bur ko lat
hely re ál lí tá sát meg elõ zõ en a víz- és szenny -
víz be kö té sek cse ré jét már ko ráb ban a vá -
ros el vé gez tet te. Oláh Im re kép vi se lõ hang -
sú lyoz ta, a mun ka már el kez dõ dött, ezt jól
mu tat ja, hogy a csa pa dék víz el ve ze tõ ár kok
ki épí té se és jó kar ba he lye zé se már meg tör -
tént a ki vi te le zõ ré szé rõl, me lyet a hely szí ni
be já rás so rán meg te kin tet tek. Az út fe lü let
elõ ké szí té sét kö ve tõ en ter ve zet ten no vem -
ber hó nap ban el ké szül het az új asz falt bur -
ko lat is, mely min den bi zon  nyal a la kók és
az er re köz le ke dõk nagy meg elé ge dé sé re
szol gál majd – fo gal ma zott a tes tü let tag ja,
aki szív ügy ének te kin ti a la kos ság ál tal jel -
zett prob lé mák mi elõb bi or vo so lá sát.

KM

Rövid hírek

Egy év vel ez elõtt egy TOP -os pá lyá zat ke re -
té ben 58 mil lió fo rin tot nyert Répcevis ön kor -
mány za ta, mely nek cél ja az ön kor mány za ti
épü le tek ener ge ti kai kor sze rû sí té se a XXI. szá za -
di el vá rá sok tük ré ben. En nek le fu tá sá ról, a ki vi -
te le zés rõl, és a te le pü lés min den nap ja i ról be -
szél get tem Hollósi Pé ter rel, Répcevis pol gár mes -
te ré vel. „A Répcevis Köz ség Ön kor mány za tá nak
tu laj do ná ban ál ló in gat la nok funk ci o ná ló, hosz -
 szú fenn tart ha tó ság gal bí ró épü le tek, ami ket a
pá lyá zat se gít sé gé vel kor sze rû sí tet tünk. Eb be a
kör be há rom épü let ke rült be le, egyik ma ga az
ön kor mány zat épü le te, a má sik az óvo da, a
har ma dik pe dig kö zös -
sé gi tér és könyv tár, ami
va ló já ban a Kul tú rott -
hont je len ti. Mind há rom
épü let más-más adott -
sá gok kal ren del ke zik,
az ön kor mány zat épü -
le té nek pél dá ul már
meg volt a kül sõ hõ szi -
ge te lé se, így itt bel sõ
mun ká la tok foly tak. A
bel ma gas sá got csök -
ken tet tük gipsz kar to no -
zás sal, hõ szi ge te lés sel,
va la mint a fû tés kor sze -
rû sí tés tör tént meg, ami
ka zán cse rét és hõ fok -
sza bály zók be épí té sét
je le ni, to váb bá az épü -
let hez csat la ko zó
szárny épü let hõ szi ge te -
lés ét és nyí lás zá ró cse -
ré jét is si ke rült ki vi te lez ni.
Ha ma ro san meg tör té -
nik a nap elem rend szer
ki épí té se is, ami a sa ját
elekt ro mos áram szük ség let meg ter me lé sét se gí -
te né. Az óvo da fel újí tá sa en nél sok kal komp le -
xebb fel adat volt, hi szen ott az ös  szes nyí lás zá rót
cse rél nünk kel lett. Itt is meg tör tént a kül sõ hõ szi -
ge te lés, a fö dém hõ szi ge te lés, a ka zán és ra di -
á tor cse ré vel a tel jes fû tés kor sze rû sí tés, és ide is
ke rül nap elem.

A Kul tú rott hon ese té ben is volt már egy meg -
kez dett ener gia ra ci o na li zá lás, mert ott a nyí lás -
zá rók már elõ zõ leg cse rél ve let tek, vi szont nem

volt hõ szi ge te lé se az épü let nek. Ez pó tol va lett,
hi szen nem csak a fa lak, ha nem a fö dém is ka -
pott szi ge te lést, hogy fel fe lé se szök jön a me leg.
Eb ben az épü let ben is meg tör tént a ka zán cse -
re, itt vi szont nem lesz nap elem, mert nincs ak ko -
ra áram fo gyasz tá sa, hogy meg ér je a rend szert
ki épí te ni. Tel je sen ak kor lesz kész a pro jekt, ha az
óvo da te te jé re is fel ke rül a nap elem, re mél jük,
hogy ez mi nél ha ma rabb meg tör té nik. 

A Pákác pa tak med ré nek rend be té te le saj -
nos raj tunk kí vül ál ló okok mi att nem tör tént meg.
Egy ré szét si ke rült tár sa dal mi mun ká ban iszap
men te sí te ni és a med rét ki bur kol ni. En nek a

mun ká nak a be fe je zé -
sé hez re mél tünk ál la mi
tá mo ga tást, pá lyá za tot
is be nyúj tot tunk, de saj -
nos nem nyer tünk. Je -
len pil la nat ban a me -
der ben nincs víz, de ez
bár mi kor meg vál toz hat.
A pa tak nak van egy
olyan sza ka sza, ahol
egy gör bü let mi att fel
tud tor lód ni a víz, ez is
gon dot je lent. Ezt jó len -
ne ki egye ne sí te ni, de
nem ön kor mány za ti tu -
laj don ban van a te rü -
let, je len leg is foly nak a
tár gya lá sok a te lek tu laj -
do no sok kal. A vil lám ár -
víz óta el telt 8 év ben a
pa tak med ret iszap men -
te sí tet tük, de a fo lyás fe -
nék mé lyí tés na gyon
ne héz, gé pi mun kát
igény lõ fel adat. A ki vi te -
le zõnk is meg van, de

amíg nem ren de zõ dik a tu laj don vi szony, nem
tud juk el in dí ta ni a víz jo gi en ge dé lye zé si el já rást.
Re mél jük, hogy nem kö vet ke zik be olyan vá rat -
lan ese mény, havária, ami fe lül ír ná a dol go kat
és a vész hely zet el há rí tá si terv -a vé de lem ér de -
ké ben- meg kí ván ná a me der azon na li ki egye -
ne sí té sét. Vi szont meg kap ta a fa lu a nem kon -
szo li dált te le pü lé sek nek ígért la kos ság szám ará -
nyos tá mo ga tást, mely nek az el sõ rész le té bõl
2014-ben meg tör tént Pe tõ fi és a Fõ ut ca asz fal -

Fejlesztések sora 
valósul meg Répcevisen...
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2018. szep tem ber 8-án egy meg ha tá ro zó
ese mény zaj lott Sopronhorpácson.

A fa lu és a (ré gen önál ló te le pü lés ként lé te -
zõ, má ra már a Köz ség ré sze ké nek te kin ten dõ

Lédec ál tal meg is mert) szlo vá ki ai Lédec (La -
dice) köz ség kö zöt ti test vér te le pü lé si kap cso lat
ki épí té sé nek cél já ból meg ren de zés re ke rü lõ
lédeci nap va ló sult meg a két köz ség rész vé te -
lé vel. A prog ram a Beth len Gá bor Alap ál tal ki írt

pá lyá za ton el nyert tá mo ga tás ré vén va ló sult
meg. A nap Ko vács Pál atya két nyel ven tar tott
li tá ni á já val kez dõ dött a lédeci ká pol ná nál, aho -
va meg hí vást ka pott Ladice Köz ség pol gár mes -
te re Far kas György, és a he lyi Haj nal kert ha gyo -
mány õr zõ cso port va la men  nyi tag ja. A mi se
után a he lyi ek meg ven dé gel ték a je len lé võ ket,
majd a tö meg el vo nult a lédeci em lék mû höz,
de szi go rú an, a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ -
en, az úton egy fel dí szí tett lét rát ke reszt be ci pel -

ve. A szé pen gon do zott kis park ban meg ko szo -
rúz ták az em lék mû vet, majd Egresits Jó zsef ön -
kor mány za ti kép vi se lõ tar tott egy rend kí vül meg -
ha tó be szé det, me lyen fel ele ve ní tet te Lédec
tör té ne tét. Az ün nep lõ tö meg to vább sé tált a
ven dég lõ ud va rá ra, ahol foly ta tód tak a dél utá -
ni prog ra mok. A szí nes mû sort Talabér Je nõ pol -
gár mes ter nyi tot ta meg, majd Barcza At ti la Sop -
ron és kör nyé ké nek or szág gyû lé si kép vi se lõ je is
kö szön töt te a fa lu la kos sá gát és a ven dé ge ket,
vé gül Far kas György, Ladice pol gár mes te re is
meg kö szön te a meg hí vást. A be szé dek után a
két pol gár mes ter alá ír ta a Testvértelepülési
Együtt mû kö dé si Meg ál la po dást, mely meg ala -
poz za egy szo ros ba rá ti kap cso lat ki ala ku lá sát,
fenn tar tá sát a két te le pü lés kö zött. A kap cso lat
ál tal meg is me rik egy más éle tét, szo ká sa it, mely
több ge ne rá ci ó ra, akár örök re is szól hat. A dél -
után fo lya mán fel lé pett még Csepreg Vá ros Fú -
vó ze ne ka ra, Sopronhorpács mazsorett cso port -
ja, a Szentirmay Elem ér Vegyeskar, az undi Veseli
Gradišæanci Kul túr cso port, és a fel vi dé ki ha -
gyo mány õr zõ cso port. A na pot egy haj na lig tar -

tó bál zár ta Galavics Lász ló köz re mû kö dé sé vel.
Kö szö ne tet sze ret nénk mon da ni a szer ve zõk nek,
a Beth len Gá bor Alap nak, a részt ve võk nek, és
mind azok nak, akik hoz zá já rul tak ah hoz, hogy si -
ke res le gyen ez a nap.

Igler Pat rí cia

to zá sa, a má so dik kö rös tá mo ga tás ból 2017-
ben a jár da fel újí tás. Az itt fel sza ba dult be ton la -
pok ból sze ret nénk most a víz el ve ze tõ ár kok
med rét bur kol ni. A tá mo ga tás má sik fe lé bõl asz -
fal toz tat tuk a Szent Já nos ut ca egy kö rül be lül
300 mé te res sza ka szát. A jö võ ben több he lyen is
ter ve zünk infrastruktúrális fej lesz tést, ilyen lesz
töb bek kö zött a Fõ ut cá ban a 2002-ben épült,
de má ra meg sül  lyedt csa tor na sza ka szok ja ví tá -
sa, va la mint asz falt szõ nye get kap a Szent Já nos
ut ca Répce fe lõ li ki já ra tá nak egy kö zel 180 mé -
te res sza ka sza, a busz for du ló és a nemesvisi te -
me tõ be já ra ta. 

A köz vi lá gí tást is fej leszt jük, a sport öl tö zõ, a
ke rék pá ros pi he nõ fe lé és a ját szó té ren is lesz
vi lá gí tás, va la mint a Szent Já nos ut cá ban a
Répce híd fe lé meg hos  szab bít juk a köz vi lá gí -
tást. Idén volt a cen te ná ri u ma az el sõ vi lág há -
bo rú le zá rá sá nak, és az ab ból az al ka lom ból
ál lí tott em lék mû vet újít tat tuk fel. Igyek szünk ké -
nyel mes sé, él he tõ vé, ren de zet té ten ni a fa lut,
de en nek el le né re nem tud juk meg ál lí ta ni a la -
kos ság szám csök ke né sét. Több, mint 20 üre sen
ál ló la kó ház van most a fa lu ban. Je len leg az
idõ se ket és a 18 év alat ti a kat tud juk szo ci á li san
tá mo gat ni. Saj nos az óvo dánk mû kö dé se min -
dig pen ge élen tán col, de na gyon ra gasz ko -
dunk hoz zá. 2007-ben fá jó szív vel be kel lett
zár nunk az is ko lát, mert nem volt meg fe le lõ lét -
szám a mû köd te té sé hez. Az ala csony la kos sá gi
lét szám el le né re több ci vil szer ve zet is mû kö dik
a fa lu ban, ilyen a Tûz ol tó Egye sü let, a Sport -
egye sü let, és a Pákác men ti Ha gyo mány õr zõ
és Fa lu szé pí tõ Egye sü let, akik tö ret len lel ke se -
dés sel vi rá go sít ják és rend ben tart ják a te le pü -
lést. Büsz ke sé günk, hogy van nak olyan ha gyo -
má nya ink, me lyek nek nem tud juk a kez de tét,
de a mai na pig kö zö sen ün ne pel jük. Ilyen az
Anyák nap ja, és a Tisz te let és meg be csü lés
nap ja, ami kor a 60 év fe let ti e ket ün ne pel jük.
Tel je sen ci vil kez de mé nye zés re ala kult ki a Fa -
lu szé pí tõ Egye sü let Fa lu ka rá cso nya, a Sport -
egye sü let rend sze re sen szer ve zi a Pün kös di Ku -
pát, az egy ház köz ség pe dig a Csa lá di Na pot.
Van nak fa lut meg moz ga tó ese mé nye ink, ilyen
a má jus fa ál lí tás, má jus fa ki tán co lás, nyár bú -
csúz ta tó par ti, idén a fo ci-vb je gyé ben kö zös
meccs né zés, és még sok min den más. Sze ren -
csé re nem unat ko zunk!”

Zsoldosné H. Kati

Fa lu nap Sopronhorpácson
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Lökkös Antal

Góri emlék
Csepregi Molnár Józsefnek

Mezítláb jártunk –
apáink
gatyában arattak –
ürgelyukas dûlõutakon át
lötyögtettük az ebéd levesét
félve-futva nehogy
seggbeverjen minket
a déli harangszó.

Fiatalúr, tanítónk
vakációs fia
meg a Niki-uraság
fehér nadrágban jártak
mint a csepregi fagylaltos
csöngetõs biciklijén.

Nagyokat köszöntünk ha éppen 
nem sikerült a félrelépés,
hisz õk voltak a nemzet,
mi voltunk a nép.

Nem furcsállom én –
ötven év után –
ma sem a dolgot,
s ha Genfben, az utcán
fehér nadrágost látok
szívesen félreállok,
ha meg kalap van a fejemen,
azt is megemelem.

(Új Látóhatár, 1987. 4. sz. 469. o.)

Vers

„Itt van az õsz, itt van új ra,
S szép, mint min dig, én ne kem.
Tud ja Is ten, hogy mi ok ból
Sze re tem? de sze re tem.” 

/Petõfi/

Az er dõ, a moz gás és a ter mé szet sze rel me se it
2018. ok tó ber 20-án Avar ta po só tú rá ra hív ták a
szer ve zõk. Lel kes, vi dám csa pat ve rõ dött ös  sze a
re giszt rá ci ó nál, a Bene-kúti for rás nál. Az idõ já rás is

ked ve zett, hi szen kel le mes „in di án nyár ban” ta -
pos hat ták az avart a tú rá zók. A ba ran go lók kö zött
sok olyan is me rõs arc volt, akik a Négy év szak
min den tú rá ján részt szok tak ven ni. Sok volt a gye -
rek is, akik szü le ik kel együtt me ne tel ték vé gig a tá -
vot. Az er dõ gyö nyö rû szí nek ben pom pá zott és el -

káp ráz tat ta a ter mé szet já ró kat. Vi dá man ta pos ták
az avart és köz ben egy más sal be szél get tek. Zi ze -
gett a tal puk alatt a sok le vél, s va ló ban le he tett
hal la ni a „le hul ló le ve lek lágy ne szét”. A 12 km-es
tú ra út vo na la: Új-Benekút for rás - Rottermann kert -
Ti los er dõ- Tömörd és vis  sza a Csepregi hegy re. A
tú rán több pi he nõ he lyet érin tet tek az „avar ta po -
sók” és fel ada to kat is kel lett meg ol da ni. Ezek nél a
pi he nõ he lyek nél a csepregi bo ros gaz dák bor ral,
must tal, õszi gyü möl csök kel, ter mé nyek kel kí nál ták

a ki ruc ca nó kat. Tömördön a lan gal ló kós to lás
sem ma rad ha tott el. A tú ra vé gén, a csepregi szõ -
lõ he gyen a Néber - Tóth pin cé nél le he tett meg pi -
hen ni. Me sélt az õszi er dõ, aki oda fi gyelt meg ér -
tet te, hogy mit.

Horváthné Pa dos Te réz

Avartaposó túrával 
búcsúzott az „indián nyár” Csepregen
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2018. szep tem ber 28-án volt Kõ sze gen a
Bor ki rály nõ vá lasz tás. A cí mért ket ten ver seng -
tek. Ez a rang egy év re szól és a nyer tes egy
évig kép vi se li Kõ szeg és tér sé ge bo rá sza ti ha -
gyo má nya it. Az egyik pá lyá zó Kutrovits And rea
csepregi óvó nõ volt. Mi kor meg hal lot tuk mi,
Csepregi Bor höl gyek és a Csepregi Hegy köz ség
bo ros gaz dái, hogy And rea lett Kõ sze gen 2018-
ban a Bor ki rály nõ na gyon örül tünk. Tit kon bíz -
tunk is ben ne, hi szen lát szott raj ta, hogy ko moly
az el ha tá ro zá sa és so kat tett is a cél ér de ké ben.
Büsz kék vol tunk rá, de büsz ke volt rá Csepreg
vá ro sa és min den ki, aki is mer te. And rea né hány
kér dé sem re szí ve sen vá la szolt.

– Mi kor és mi ért ha tá roz tad el, hogy in -
dul ni sze ret nél a kõ sze gi Bor ki rály nõ vá -
lasz tá son? 

– A 2017. évi Er zsé bet na pi új bor be mu ta tón
dön töt tem el, hogy in dul ni fo gok a kö vet ke zõ
bor ki rály nõ vá lasz tá son. Na gyon meg fo gott,
hogy a szín pa don áll va szép ru há ban fi nom bo -
rok ról, hoz zá ér tõ en be szélt a bor ki rály nõ, és a
mû sor után be szél tem Pet rá val, õ pe dig né hány
mon dat ban em lí tet te en nek a me ne tét.

– Mi lyen fel ada to kat kel lett meg ol da ni,
ho gyan tud tál fel ké szül ni rá? 

– A fel ké szü lés ben na gyon nagy se gít sé gem -
re volt az elõ re ki kül dött „tananyag“, de ezen kí -
vül édes anyám jegy ze te i be is be le néz tem, il let ve
a bo ros gaz dák és bor höl gyek is na gyon sok se -
gít sé get nyúj tot tak mind el mé le ti, mind gya kor la ti
té ren. A szín pa don 11 fel ada tot kel lett meg ol da -
ni, és be val lom, né hány ban na gyon el fá rad tam,
hi szen a gyor sa ság is szá mí tott. El sõ fel ada tom

egy ott hon el ké szí tett kö tény volt, mely re hím zés -
sel min táz tam rá a ki adott fel ada tot (Bor ki rály nõ
2018. K. A.) A fel ada tok még a következõek vol -

tak: szõ lõ le vél fû zés, vak tér ké pen bor vi dé kek be -
je lö lé se és zász lós bo ra ik em lí té se, bor-to tó, bo ros
hor dó ré sze i nek meg ne ve zé se és be kö tött szem -
mel hi á nyos sá gok meg raj zo lá sa, ének lés köz ben
csiz ma tisz tí tás, bor fel is me rés, bor-sajt pá ro sí tás,

be kö tött szem mel bo rá sza ti esz kö zök fel is me ré se,
lo pó zás, és fröccs ké szí tés.

– Mi lyen fel ada tok vár nak rád?
– A bor ba rát höl gyek kel és

el nö kük kel egyez tet tem a kö -
zel gõ fel ada tok ról. Az el sõ a kõ -
sze gi szü re ti fel vo nu lás volt, ami
ha tal mas él mény volt szá mom -
ra, hi szen az el sõ bor ki rály nõi
kö szön té se met ha tal mas tö -
meg elõtt te het tem meg. Részt
vet tem a kõ sze gi Or so lya na pi
vá sá ron, de részt fo gok ven ni
majd az új bor be mu ta tó kon, és
a ha ma ro san meg ren de zés re
ke rü lõ bor bá lon is. Ezen kí vül al -
kal mam lesz bor kós to lók ra
men ni, bor bí rá la to kon részt
ven ni, te hát iz gal mas idõ szak
elé né zek, és na gyon vá rom,
hogy Kõ szeg 19. bor ki rály nõ je -
ként öreg bít hes sem a vá ros
bo ra i nak hír ne vét.

A kõ sze gi szü re ti fel vo nu lá son
a Csepregi és a Kõ sze gi bor höl -
gyek és né hány csepregi bo ros -
gaz da büsz kén men tünk An di
után, hal lot tuk Kõ szeg fõ te rén
na gyon ügyes be mu tat ko zá sát.

Re mél jük, ha el te lik, az 1 év a Csepregi Bor höl -
gyek so rá ba lát hat juk majd.

Gra tu lá lunk And rea!
Horváthné Pa dos Te réz 

Csepregi Bor hölgy

19. Borkirálynõ választás
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• Csepreg
Meg kez dõ dött 
a Ma lom kert meg újí tá sa
Ok tó ber 10-én star tolt el a ki vi te le zés, s lát -

vá nyos föld mun kák kal kez dõ dött meg a
Csepreg zöld szí vé nek meg újí tá sa. A hely szí ni
be já rá son Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re és Szar ka Ani kó, a Gaz da sá gi és
Vá ros fej lesz té si Bi zott ság el nö ke mu tat ta be a
vá ros nagy sza bá sú fej lesz té sét. A Ma lom kert
revitalizációjával lát vá nyos fej lesz tés va ló sul hat
meg a vá ros ban, kezd te a zöld vá ros prog ram
is mer te té sét a vá ros ve ze tõ, aki hang sú lyoz ta,
fon tos, hogy a pi hen ni, ki kap cso lód ni vá gyók
mél tó kö rül mé nyek kö zött ve hes sék igény be
Csepreg leg na gyobb park ját, mely a je len le gi
be ru há zás nak kö szön he tõ en szá mos új funk ci -
ó val is bõ vül majd. Mi nõ sé gi, vi rá gos zöld fe lü -
le tet ala kí tunk ki, a tér dél ke le ti fe lé ben sár -
men te sí tett, zú zott kö ves bur ko lat tal el lá tott par -
ko ló jön lét re, me lyet sé tány köt ös  sze a kö zép -
pont ban ál ló tér kö ves bur ko lá sú ren dez vény -
tér rel. A fás, ár nyas té ren a park szín folt ja egy
ze ne pa vi lon lesz, mely he lyi asz ta los mes ter ke -
ze mun ká ját di csé ri majd. 

Szar ka Ani kó bi zott sá gi el nök ki emel te, hogy
a hely tör té ne ti szem pont ból is je len tõs le let, az
Ár pád-ko ri föld vár hang sú lyo sabb sze re pet kap
a meg újult Ma lom kert ben, tá jé koz ta tó táb la
mel lett, sze gé lye zett gya log út ve szi majd kör be
a te ret, de meg újul, és tér kö ves bo rí tást kap a
Nádasdy ut cá ba tor ko ló sé tány is, ahol új pa -
do kat és hul la dék gyûj tõ edé nye ket he lyez nek
ki. Ping-pong asz talt ál lí ta nak, va la mint tér kö ves
ki te le pü lõ te ret hoz nak lét re és ke rék pár tá ro ló -
ból sem lesz hi ány. Vlasich Krisz ti án pol gár mes -
ter ki emel te, a Ma gyar Kor mány Te rü let- és Te le -
pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram pá lyá za tán
száz mil lió fo rint tá mo ga tást nyert el Csepreg vá -
ro sa. Eb bõl a for rás ból a sport lé te sít mény elõt ti
park hely ze te hos  szú év ti ze dek után vég re ren -
de zõ dik, hi szen min den szem pont ból kor sze rû,
szép és han gu la tos köz park, va la mint igé nyes
ren dez vény tér vár ja majd az ak tív ki kap cso ló -
dás ra, vagy a vá ro si prog ra mok ra ki lá to ga tó,
szó ra ko zás ra vá gyó csepregi pol gá ro kat. A fej -
lesz tés – po zi tív tá mo ga tást kö ve tõ en - a ter vek
sze rint itt még nem ér vé get, hi szen to váb bi ter -
vei van nak a vá ros ve ze tés nek a Ma lom ker ti
Sport lé te sít mény komp lex fej lesz té sé re - zár ta
sza va it a vá ros el sõ em be re.                        KM

Rövid hírek

Más fél év ti zed – en  nyi ide je már, hogy
Csepreg vá ros köz élet ének te vé keny ré sze se a
Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let. Az, hogy
ti zen öt év mi lyen sok idõ, az is meg mu tat ja, hogy
az egye sü let ok tó ber 20-án, a szom ba ton meg -
tar tott ju bi le u mi ren dez vé nyé re az ala pí tó ta gok
már nem hu szon éves fi a tal sá guk fel hõt len sé gé -
ben, ha nem kis gyer me ke ik és szí vük vá lasz tott ja
tár sa sá gá ban ér kez tek. 2003. ok tó ber 20-án tíz
lel kes csepregi fi a tal köz re mû kö dé sé vel ala kult
meg az egye sü let, mind a mai na pig ak tí van

részt vál lal nak Csepreg kul tu rá lis kö zé le té ben.
Ren dez vé nye ik az egész évet le fe dik, szó ra ko -
zást és ki kap cso ló dást ga ran tál va a ki csik nek és
na gyok nak egy aránt, szá mos ren dez vényt szer -
vez nek a vá ros sal, de más ci vil szer ve zet tel is kö -
zö sen. Na gyot al kot ni csak ös  sze fog va, kö zö sen
le het, amint az ün nep ben is a leg szebb és leg -
fon to sabb az együtt lét - mond ta Vlasich Krisz ti án
egye sü le ti el nök ün ne pi be szé dé ben. Az ün nep -
sé gen az el nök fel idéz te a kez de te ket, az ala pí -
tás pil la na ta it, majd a 15 év ben el ért ered mé -
nyek rõl, cé lok ról, s a jö võ fel ada ta i ról is be szélt.
Kö szö ne tet mon dott a tag ság nak azért a fá rad -
ha tat lan ön kén tes mun ká ért me lyet az el múlt
más fél év ti zed ben vé gez tek, de kö szö ne tet mon -
dott az együtt mû kö dõ szer ve ze tek nek, in téz mé -
nyek nek és a tá mo ga tók nak is, hogy se gí tet ték
mun ká ju kat. Be szé dé ben úgy fo gal ma zott meg -
ha tá ro zó szer ve zet té vál tak az el múlt más fél év ti -
zed alatt, hi szen a vá ro si gyer mek nap, a Hol na -
pért Kis tér sé gi Lab da rú gó Ku pa nap, a
Répcementi Napok-Csepregi Bú csú, és a Mi ku -
lás a fõ té ren gyer mek vá ró prog ram mal len ne
ke ve sebb a vá ros, ha an nak ide jén nem jön lét -
re az egye sü let. De lét re jött, s ma már a fel so rolt

prog ra mok mel lett a Csepregi Pa la csin ta Fesz ti -
vált is együtt szer ve zik a vá ros sal kar ölt ve. A ju bi -
lá ló egye sü le tet egy bor kü lön le ges ség gel kö -
szön töt te Hor váth Gá bor vá ro si kép vi se lõ, a Csa -
lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke és
fe le sé ge Hor váth Edi na. Szar ka Ani kó vá ro si kép -
vi se lõ, a Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság
el nö ke egy Ba la ton cso ko lá dé sze le tek bõl ki ra -
kott tor tá val lep te meg az egye sü le tet, mo solyt
csal va ez zel so kak ar cá ra. Kó bor Kár oly az egye -
sü let tá mo ga tó ja, egy nagy Tör ley pezs gõ vel

lep te meg a ta go kat, de Maximovics Zsu zsan na
az egye sü let pár to ló tag ja is nagy örö möt oko -
zott Vlasich Krisz ti án el nök nek, hi szen egy szép
po hár ral és te li fi nom sá gok kal lep te meg a ju bi -
lá ló egye sü le tet. A ju bi le u mi ren dez vé nyen a
szer ve zõk meg le pe tés mû sor ral és sztár ven dég -
gel is ked ves ked tek az egye sü le ti ta gok nak, és
min den meg hí vott ven dég nek, hi szen Ros ta Gé -
za in te rak tív gyer mek mû so ra után a
Groovehouse együt tes csa pott ha tal mas bu lit az
is ko la au lá já ban. A ké tez res évek ele jén fény ko -
rát élõ for má ció slá ge re it kí vül rõl fúj ta min den ki,
hi szen ez idõ táj ban kezd te meg tün dök lõ mû kö -
dé sét is az egye sü let. A meg le pe tés mû sor után
fel vág ták a 100 sze le tes egye sü le ti fény ké pek kel
dí szí tett tor tát, me lyet az egye sü let ve ze tõ sé ge
vá gott fel és osz tott szét a tag ság nak és hoz zá -
tar to zók nak. Meg le pe té sek bõl ez után sem volt
hi ány, egy, az el múlt ti zen öt év pil la na ta it ös  sze -
fog la ló kis film ve tí té sé vel okoz tak vi dám, s oly kor
meg ha tó pil la na tot min den szem élõ te kin tet nek.
A na pot egy lát vá nyos show zár ta az ég bol ton,
tû zi já ték kal ko ro náz ták meg a más fél év ti ze des
szü le tés na pot a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let tag jai.                                          KM

Tizenöt éve 
dolgoznak a szebb holnapért

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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Kel le mes õszi nap ra gyo gó fé nyei tün dö köl -
tek ok tó ber 20-án, ami kor a csepregi Nádasdy
Ta más Kö zép is ko la ud va rán, fo lyo só ján és az
egy ko ron volt osz tály te rem ben õszes ha jú ré gi
di á kok  gyü le kez tek osz tály ta lál ko zó ra. Meg ha -
jol tak a múlt em lé két õr zõ ud va ron, kö rül néz tek,

ke res ték a di ák zsi vajt, és a ta ná ra i kat. A fa lak ról
tab lók so ka sá ga te kin tett rá juk és az if jú ar co -
kon meg je lent a kér dés: mi ért vagy tok Ti itt? És,
a most is vi dám, sok szép idõt meg ért tár sa ság
vá la sza az lett: MERT EZ A MI IS KO LÁNK IS VOLT –itt
ta nul tunk ma gyart, ma te ma ti kát, sok min den
mást, és me zõ gaz da sá gi gya kor la tot. Ez volt a
jó hí rû IV.B amely 1968-ban vég zett az ak ko ri
Gim ná zi um és Me zõ gaz da sá gi Szak kö zép is ko la
szak mai ala po kat  adó osz tá lyá ban. Az ak kor 26
vég zett, job bá ra ál lat te nyész tést és an nak gya -
kor la tát ta nult fi ú ból és lány ból 16 fõ jött ös  sze az
50 éves érett sé gi ta lál ko zó ra. Né gyen már saj -
nos so ha töb bé nem jö het nek el. A töb bi tá vol

ma ra dók pe dig job bá ra egész ség ügyi okok mi -
att nem tud tak je len len ni. Ta ná ra ink kö zül 4 fõt
kö szönt het tünk kö zöt tünk nagy sze re tet tel. Igaz -
ga tónk, osz tály fõ nö künk, és szá mos jó ta ná runk
em lé két pe dig örök re meg õriz zük.

Az osz tály fõ nö ki óra az zal kez dõ dött, hogy
Dorner Kor nél, az is ko la je len le gi igaz ga tó ja
min den lé nye ges, az is ko lát érin tõ dol got is mer -
te tett. Jó volt hal la ni, hogy ez a Répce-menti
szel le mi „mû hely” mennyi tu dás sal, és ki mû velt
nö ven dék kel gya ra pí tot ta a kör nyék, és az or -

szág igé nye i nek szük ség le tét. Ma gun kon túl, né -
há nyunk itt vég zett gyer me ke, vagy uno ká ja is
bi zo nyít hat ja ezt. A ta lál ko zó ezt kö ve tõ ré szé -
ben a je len le võk be szá mol tak az ed dig el telt
évek szak má ban töl tött él mé nye i rõl, élet út juk ról,

és csa lád ja ik ról. Öröm mel vet tük tu do má sul
egy más si ke re it. Az is ko la ud va rán fel ál lí tott kop -
ja fa õr zi az ed dig el hunyt ok ta tók em lé két. Kö -
zö sen tet tük tisz te le tün ket elõt tük. Rá juk és osz -
tály tár sa ink ra em lé kez ve, el he lyez tük a meg em -
lé ke zés és tisz te let vi rá ga it, va la mint a kö zel gõ
Min den szen tek al kal má ból a lel kük üd vé ért
mond tunk el egy imát. 

Az is ko lá ban el telt idõ vé gez té vel a tár sa ság
át vo nult az ugyan csak itt vég zett Csepregi Lász -
ló ven dég lõ jé be. A jó ízû ebéd el fo gyasz tá sa

alatt to vább foly ta tó dott az együtt el töl tött idõ
kel le mes fel em le ge té se, az él mé nyek idé zé se.
Jól érez tük ma gun kat, és a vé gén azt ha tá roz tuk
el, hogy a ta lál ko zót ezen túl 2 éven te tart juk.

Dr. Nikl Já nos

Jubileumi érettségi találkozó

Ta kács Lajosné Etel ka né ni,
matematika ta ná runk

A kopjafánál
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• Csepreg
Fel újí tot ták a hi va tal
elõt ti par ko ló kat
El ké szült a Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti

Hi va tal elõt ti új, tér kö ves par ko ló hely, mely
ezen túl hét gép ko csi egy ide jû par ko lá sá ra
biz to sít le he tõ sé get, im má ron esz té ti kus és
ren de zett kö rül mé nyek kö zött. Hárominé Or -
bán Eri ka, Csepreg vá ros al pol gár mes te re
úgy fo gal ma zott, a la kos ság ré szé re ko ráb -

ban tett ígé re tet ar ra vo nat ko zó an, hogy ez a
fej lesz tés még az idei év ben meg va ló sul, s a
Vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sa i nak kö szön he -
tõ en ok tó ber 11-én be is fe je zõ dött a ki vi te le -
zés, így az ígé ret tel je sült. A Kos suth ut ca ele -
jén a ko ráb bi gyep rá csos bur ko lás ere de ti
funk ci ó ját már el vesz tet te, hi szen a nem meg -
fe le lõ ala po zás mi att egye net len né vált a fe -
lü le te, meg állt rajt a víz. Így szü le tett dön tés
ar ról, hogy fel újí tás ra ke rül, s a bon tást kö ve -
tõ en acél há ló val meg erõ sí tett be ton ala pot
épí tet tek, majd azt tér kõ vel bur kol ták, mely
so rán egy ren de zett és kul tu rált par ko ló hely
jött lét re. La kos sá gi ké rés re, még a fel fes tést is
el vé gez ték a jár da és a par ko ló he lyek kö zött
fi gye lem mel ar ra, hogy a gya lo gos köz le ke -
dés is min dig biz to sí tott le gyen. Ezen túl a fel -
újí tás nak kö szön he tõ en egy ren de zet tebb ut -
ca kép tá rul elénk, ha hi va ta li ügye in ket in téz -
zük, fõ leg ha au tó val sze ret nénk par kol ni.

KM

Rövid hírek
Szep tem ber utol só szom bat ján az idõ já rás is

ke gye i be fo gad ta azt a mint egy öt ven fõ nyi si -
ma sá git, akik az Ön kor mány zat hí vó sza vá ra je -
lent kez tek a fa lu ki rán du lás ra. A bu szon tör té nõ
el he lyez ke dés után 8 óra kor el in dul tunk. Egy kis
szív erõ sí tõ után iz ga lom mal te li vá ra ko zás sal te -
kin tet tünk a ránk vá ró nap elé. Utunk el sõ ál lo -
má sa Herend volt, cé lunk pe dig az ot ta ni Por ce -
lán ma nu fak tú ra Zrt. meg lá to ga tá sa. Tár lat ve ze -
tõ rö vi den vá zol ta a Por ce lán ma nu fak tú ra Zrt.
mint egy 200 éves tör té ne tét. Az üze met Stingl
Vin ce ala pí tot ta 1826-ban.1899-tõl Fischer Mór
vet te át az irá nyí tást, ami az tán fi ai és uno ká ja
ré vén ge ne rá ci ó ról-ge ne rá ci ó ra örök lõ dött. A
legújabbkori si ke re ik 1982-tõl da tá lód tak. Ek kor
ala kul tak rész vény tár sa ság gá, in nen tõl a tu laj -
do no si szer ke zet is meg vál to zott, ma már a rész -
vé nyek 30%-a a mun ka vál la ló ké. 1999-ben
épült fel a Lá to ga tó köz pont, más né ven

Porcelánium. 2014-tõl új don ság ként 3D-s fil me -
ket is ve tí te nek a lá to ga tók nak, mi is meg te kin -
tet tünk egy ilyen kis fil met. A tár lat ve ze tõ se gít sé -
gé vel át te kint het tük a por ce lán ké szí tés tech no -
ló gi ai fo lya ma ta it, az alap anyag ok tól, a for má -
zá son, az ön té sen, az ége té sen át az utol só si mí -
tá so kig, a má zo lá sig il let ve a fes té sig. Ta lál koz -
tunk az ott dol go zók kal is, akik tõl töb ben ér dek -
lõd tek mun ká juk fe lõl. El mond ták, hogy a he ren -
di a vi lág leg na gyobb por ce lán ma nu fak tú rá ja -
ként mû kö dik. Pri o ri tá suk to vább ra is a ha gyo -
má nyok tisz te le te, a tra dí ció és a kéz mû ves
tech no ló gia. Ma már fõ leg ame ri kai és ja pán
meg ren de lés re ké szí tik a szebb nél szebb dísz tár -
gya kat, vi rág min tá kat, tá la kat, csé szé ket stb. Az
1964 óta mû kö dõ Por ce lán mú ze um ban meg -
cso dál hat tuk a kü lön bö zõ mo tí vu mok kal és min -
ták kal díszitett gyö nyö rû tár gya kat, Nekünk leg -
job ban a Vik tó ria, a Rotschild és az Apponyi
min tá jú kész le te ik tet szet tek. Egye di fi gu rák kö zül
pe dig az orosz lá nos, tek nõs bé kás, nyu las, lo vas
és ku tyás fi gu rák nyer ték meg a tet szé sü nket. A
lá to ga tás vé gez té vel az Apicius ká vé zó ban fo -
gyaszt hat tunk el egy fi nom ká vét (vagy te át, ki -

ki íz lés sze rint) va ló di he ren di csé szé ben szer ví -
roz va.

Utunk má so dik ál lo más a szé kes fe hér vá ri
Bory-vár volt. En nek tör té ne te 1912-be kez dõ dött,
mi kor is Bory Je nõ meg vá sá rol ta a fe hér vár mel -
let ti Má ria völgy ben azt az egy hek tár nyi te rü le tet,
amin az tán 40 éven át dol go zott és al ko tott. Min -
den nyá ron át épí tett, a szob ra i ért ka pott ho no rá -
ri um ból fe dez te az épí tés költ sé ge it. Sa ját ma ga
mun ká já val év rõl-év re bõ ví tet te, gaz da gí tot ta,
dí szí tet te az épít ményt. A vár ré szei az al só kert, a
ró zsa kert és mû vész ga lé ria, az ele fánt ud var, a
kép tár és a száz osz lo pos ud var. A vár ka za ma tá -
já tól a to ro nyig 30 mé ter a szint kü lönb ség. A vár -
ban ta lál ha tó 7 to rony, 30 he lyi ség és 3 mû te rem.
Min de nütt szob rok, ké pek, ré gi sé gek, mû tár gyak
lát ha tók. Az osz lo pos ud var kör be fu tó fo lyo só in a
ma gyar tör té ne lem nagy ja it áb rá zo ló szob ro kat
lát hat tunk. (ki rá lyok, fõ pap ok szob ra it) A mû vész

sa ját két ke zi mun ká já ban so kan ké tel ked tünk, de
amen  nyi ben még is így tör tént az az al ko tó el hi -
va tott sá gá ra és meg szál lott sá gá ra vall. E vár
meg te kin té se után Szé kes fe hér vár bel vá ro sá ban
volt sza bad prog ram, me lyet ki-ki ér dek lõ dés
vagy ked ve sze rint tölt he tett el. Volt, aki temp lo -
mo kat lá to ga tott, köz tük a Nepomuki Szent Já nos
temp lo mot. Má sok fagy lal tot et tek vagy ép pen
egy pa don ül ve süt tet ték ma gu kat a kel le mes
õszi nap fény ben. Út ban ha za fe lé a cso pa ki Szi ta -
he gyen lé võ bor te ra szon vet tünk részt egy bor -
kós to lón. In nen gyö nyö rû ki lá tás nyílt a Ba la ton ra
és a ti ha nyi apát ság ra, nem utol só sor ban a szé -
pen mû velt szõ lõk re. A bor kós to ló ke re té ben tá jé -
koz ta tást kap tunk a szõ lõ ben fo lyó tra di ci o ná lis
mû ve lés rõl és a pin cé ben zaj ló kéz mû ves mun ka -
fo lya mat ok ról. Mél tat ták a kós to lan dó bo rok tu -
laj don sá ga it, ér té ke it, íze it, za ma tát. Ös  sze sen
há rom fé le bort kós tol tunk. A va cso rát is itt fo -
gyasz tot tuk el, mely min den ki nek na gyon íz lett. A
ké sõ es ti ha za ér ke zés után a részt ve võk vé le mé -
nye meg egye zett ab ban, hogy szép és tar tal mas
volt a ki rán du lás.    

Haller E.

Simaságiak a Bory-várnál

Simasági falukirándulás
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A Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la al só ta go za to sai idén az
egész ség hét té má já nak a mé zet vá lasz tot ták. Me sés mé hek cím -
mel na gyon szép raj zo kon je le ní tet ték meg, hogy mit je len te nek
szá muk ra a mé hek, men  nyi re is me rik a mé hek éle tét. A ne gye di -
ke sek me sét is ír tak az õket meg ih le tõ mé hecs kék rõl. A ki ál lí tá son
a méz szép ség ápo lás ban meg mu tat ko zó ere jét és gyó gyí tó ha tá -

sát is mer het ték meg az ér dek lõ dõk. Töb ben je lez ték az írá sok ban
a mé hek jó té kony sá gát is. Szor gos kis mé hecs kék ké szí tet tek mé -
hecs ke röp te tõt, fes tet tek mé zes-mé hes bög rét és pó lót. A Mé zi
tud ja? cí mû ve tél ke dõn ügyes sé gü ket és meg szer zett is me re te i ket
is ös  sze mér ték a 3-4. osz tá lyos mé hes csa pa tok. A moz gó méh -
kas ban az 1. és 4. osz tá lyo sok zumbáztak, míg a 2. és 3. osz tá lyo -
sok a bir kó zás alap ja i val is mer ked tek já té kos for má ban. A mé hek
éle té rõl, te vé keny sé gé rõl és hasz ná ról fil met néz tek a gye re kek és
mé hész be szél te meg ve lük a lá tot ta kat, hal lot ta kat. Na gyon ta -
nul sá gos volt, sok új is me ret tel gaz da god tak! A hét zá rá sa a méz -
kós to ló volt, ahol min den ki ked vé re íz lel het te a kü lön fé le ízû mé -
ze ket. A leg ked vel tebb idén a gesz te nye és ter mé sze te sen most is
a chi lis volt. Bí zunk ben ne, hogy az is me re tek, ami ket a gye re kek
a prog ra mok so rán sze rez tek, egész sé gük vé del mé ben is meg -
mu tat koz nak majd! Egész sé gé re min den ki nek!                        bse

Ha gyo má nyos idõ sek na pi ren dez vé -
nyé re vár ta Csepreg Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ-tes tü le te, a Szebb Hol na -
pért Köz hasz nú Egye sü let tel és a nem ré -
gi ben ala kult Szebb Hol na pért Csa lád és
Kar ri er pont tal kar ölt ve min den ked ves
csepregi nyug dí jas pol gárt szep tem ber
29-én, szom ba ton a mû ve lõ dé si ház szín -
ház ter mé be. A meg je lent ven dé ge ket el -
sõ íz ben Szelestey Lász ló, a Csa lád és

Kar ri er pont szak mai ve ze tõ je kö szön töt te,
s tar tott tá jé koz ta tó elõ adást az iro da
szak mai mun ká já ról és fõbb cél ki tû zé se i -
rõl. A tá jé koz ta tó után Vlasich Krisz ti án,
Csepreg vá ros pol gár mes te re kö szön töt -
te ked ves sza vak kal a meg je lent idõ se -
ket, akik mint fo gal ma zott, egy hos  szú
élet mun ká ját és ta pasz ta la ta it tud hat ják
ma guk mö gött. Ki emel te, hogy há lá val
és kö szö net tel tar to zunk ne kik azért, hogy
szor gal muk kal és ál do za tuk kal meg te -
rem tet ték ne künk azt, hogy ta nul has sunk,

gya ra pod has sunk, és az õ nyom do ka ik -
ba lép hes sünk. Egy éle ten át be csü let tel
dol goz tak, ke res tek ben ne ke nye ret, épí -
tet tek ben ne haj lé kot, ös  sze fog ták a csa -
lá dot, s ne vel ték a gyer me ke ket. A vá ros -
ve ze tõ ar ra kér te a meg je len te ket, hogy
ne szé gyell jék a rán ca i kat, hi szen a ránc
az a hely ahol a mo soly la ko zik. A mo soly -
gós ar cú idõs em be rek tõl pe dig a mi
nap ja ink is szeb bek lesz nek- fo gal ma zott

a vá ros el sõ em be re. A kö zel
egy órás est sztár fel lé põi Ud -
var he lyi Bog lár ka és Kautzky
Armand volt, akik nek szín vo na -
las elõ adá sá ban fel csen dül -
tek a múlt szá zad klas  szi kus ze -
nei és iro dal mi mû vei. Egy-egy
mû sor szám kö zött a pá ros fér fi -
tag ja pró zák kal káp ráz tat ta el
a kö zön sé get, de hu mo ros for -
du la tok ból se volt hi ány. Fi ná -
lé ként a nagy klas  szi kus, a

Nem csak a húsz éve se ké a vi lá got ad ták
elõ a kö zön ség gel kö zö sen, majd a ha -
tal mas vas taps ered mé nyé re a Bu dai nó -
ták egy ve le gé bõl hang zott el egy újabb
örök be csû. A ren dez vényt kö ve tõ en egy
fris sí tõ ital ra vár ták a kul tu rá lis szó ra koz ta -
tó est részt ve võ it, ami ben Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter mel lett, Szar ka Ani kó, a
Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság el -
nö ke és Oláh Im re vá ro si kép vi se lõi is ki -
vet te ré szét, s ak tí van se géd ke zett.

KM

Fon tos az idõs 
em be rek meg be csü lé se

Mé zes na pok



No vem ber 9-én, pén te ken
Hor vátzsidánytól Ól mo dig: Szent
Már ton lam pi o nos fel vo nu lás. 

No vem ber 10-én, szom ba -
ton 18 ó. Csepregen, a PSMSK-
ban: Csepreg Vá ros Fú vós ze ne -

ka ra mi nõ sí tõ hang ver se nye.
Köz re mû kö dik Csepreg Vá ros Ró -
zsa szi rom Mazsorett Cso port ja.

No vem ber 11-én, va sár -
nap Ól mo don: Szent Már ton
Bú csú. 

No vem ber 11-én, va sár -
nap 10 ó. Zsirán, a sport pá lyán:
Zsira–SVSE. me gyei III. o., 13 ó.
Bü kön, a sportelepen: Bü ki TK-
Ölbõ KSK  me gyei II. o., 14.30 ó.
Egyházasfalu–Fer tõ rá kos me  gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 17-én, szom ba -
ton 18 ó. Csepregen, a PSMSK-
ban: Er zsé bet nap. Köz re mû köd -
nek a Far kas Sán dor Egy let szín -
ját szói, ci te rá sai, éne ke sei és a
hegy fa lui Háncs Néptánc -
együttes. Az új bor be mu ta tá sa,
meg ál dá sa és kós to lá sa a
Csepregi Bor ba rát Höl gyek
Egye  sü le te és a Hegy köz ség
gaz dá i nak köz re mû kö dé sé vel.

No vem ber 18-án, vas ár -
nap 13 ó. Csepregen, a Sport -

pá lyán: Csepreg-Szentgotthárd
me gyei I. o., Bõ ben, a Sport pá -
lyán: Bõ-Szergény, 14 ó, Rép ce -
vis–Zsira, Sopronhor pács-Mé szá -
ros SE–Ág fal  va me gyei III. o. lab -
da rú gó mér kõ zés. 

No vem ber 24-én, szom ba -
ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok -
ban: Bü ki TK - SZESE Gyõr NB II-es
nõi ké zi lab da baj no ki mér kõ zés.

No vem ber 24-én, szom -
ba ton Horvátzsidányban, a
mû ve lõ dé si ház ban: Hor vát
est.

No vem ber 25-én, va sár -
nap 13 ó. Si ma sá gon, a sport -
pá lyán: Si ma ság SE – Nagy si -
mo nyi me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

No vem ber 29-én, csü tör -
tö kön 15.30 ó. Bü kön, a BMSK
szín ház ter mé ben: A kisvakond
se gít - báb já ték.

De cem ber 2-án, vasárnap
te   le pü lé se in ken: Az 1. ad ven ti
gyer tya meg gyúj tá sa, egyes he -
lye ken: Ad ven ti hang ver seny is.

De cem ber 5-én, szer dán
te le pü lé se in ken: Mi ku lás vá ró
fog lal ko zá sok, il let ve Min den ki
Mikulása, több hely ség ben:
Ház  hoz megy a Mi ku lás.
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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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. 

(a mentõállomás mellett)
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P R O G R A M A J Á N L Ó

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a
www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu és a

www.naturpark.hu hon la po kon. 
A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

BÜ KI KU TA TÓK ES TÉ JE

Vas me gyé ben már több éves ha gyo -
mány, hogy szep tem ber utol só pén tek es -
té jén-éj sza ká ján ku ta tók nyit ják meg az
in téz mé nyek ka pu it, hogy az ér dek lõ dõk -
nek be mu tas sák ér de ke sebb nél ér de ke -
sebb kí sér le te ken, elõ adá so kon ke resz tül
a ter mé szet tu do má nyi is me re te ket. A mi
is ko lánk ban – Hor váth Ist ván ma te ma ti ka-
fi zi ka sza kos ta nár kez de mé nye zé sé re, a
ter mé szet tu do má nyi mun ka kö zös ség tá -
mo ga tá sá val - az idei év ben ha gyo -
mány te rem tõ szán dék kal ren dez tek bü ki
ku ta tók be mu ta tó kat az is ko la ta nu ló it,
szü le it és ér dek lõ dõ ket vár va. A meg hir -
de tett prog ram ér de kes nek ígér ke zett, így
so kan kí ván csi ak vol tak a ren dez vény re.
Gye re kek és fel nõt tek hall gat ták ér dek -
lõd ve dr. Gyurácz Jó zsef pro fes  szor elõ -
adá sát ar ról, hogy Ho gyan be szél het nek
az ál la tok? Majd ál lat hang ok fel is me rõ
ver se nyen tet ték pró bá ra ma gu kat a gye -
re kek. Az elõ adást kö ve tõ en ki ál lí tá sok
nyúj tot tak is me re te ket. Az au lá ban hí res
ku ta tók ké pe it, mun kás sá gát mu tat ták be
a tab lók. A könyv tár ban Rubik ter mé kek -
kel is mer ked het tek a részt ve võk, és fel sõs
di á kok ál tal ké szí tett lego al ko tá sok ej tet -
ték ámu lat ba az ér dek lõ dõ ket. Hor váth
Ist ván, is ko lánk ta ná ra ér de kes fi zi ka kí sér -
le tek kel igye ke zett kö ze lebb hoz ni a fi zi kát
a gye re kek hez. Be mu tat ta töb bek kö zött,
hogy a pa pír min dent el bír, még Ist ván
bá csit is, meg is mer het ték a gye re kek a
perdület és a len dü let fo gal mát, ho gyan
le het szí vó szál lal a le ve gõ ben tar ta ni a
ping pong lab dát. A kí sér le tek be mu ta tá -
sa után a gye re kek bir tok ba vet ték a kí sér -
le ti tár gya kat és ki pró bál ták azo kat. Él -
mény volt a gye re kek nek a fi zi ka! A har -
ma dik elõ adást Sze les At ti la mu tat ta be,
aki a csil la gá sza ti meg fi gye lé si esz kö zök -
rõl be szélt a né pes hall ga tó ság nak. Az
elõ adást kö ve tõ ve tél ke dõn a gye re kek
na gyon ügye sek vol tak. Az est zá rá sa ként
elõ ke rült a táv csõ, mel  lyel a tisz ta idõ ben
meg fi gyel ték a gye re kek a csil la go kat is. 

A bü ki ku ta tók es té je na gyon si ke res
ren dez vény volt, bí zunk ben ne, hogy a
részt ve võ gye re kek fi zi ka órán is tud ják ka -
ma toz tat ni az ott szer zett is me re te ket. 

bse

01. Sanitas 9–14.00 ügyelet
02. Sanitas 9–14.00 ügyelet
03. Sanitas 9–14.00 készenlét
04. Sanitas 9–14.00 ügyelet
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. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–14.00 ügyelet
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. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–14.00 készenlét
18. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
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 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–14.00 készenlét
25. Sanitas 9–14.00 ügyelet
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét






