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Rövid hírek

Új hang tech ni ka 
az ál ta lá nos is ko lá ban 

Kor sze rû sí tet ték a hang tech ni kát a Dr. Csep -
re gi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mû vé sze ti Is ko lá ban. Az ün nep sé gek és ren dez -
vé nyek ze nei és mik ro fon erõ sí tõ funk ci ó i nak szín -
vo na las le bo nyo lí tá sá hoz új hang tech ni kai esz -
kö zö ket sze rez tek be: ez zel ré gen várt fej lesz tés

va ló sult meg az in téz mény ben. Az is ko la ké ré sé -
re Vlasich Krisz tán pol gár mes ter kez de mé nyez te
az erõ sí tõ és a hang fa lak meg vá sár lá sát,
amely re Rozmán Lász ló val, a sár vá ri tan ke rü le ti
igaz ga tó já val egyez tet ve 350 ezer fo rin tot for dí -
tot tak. A vá ros ön kor mány za ta a sár vá ri tan ke rü -
let tel fe le-fe le ös  szeg ben fi zet te ki a Phonic
Powerpod 855 Plus erõ sí tõt és két DYH-112 tí pu sú
hang fa lat, amely az is ko la si ke res mû kö dé sét, a
pe da gó gi ai ér té kek to vább adá sát is se gí ti
majd. No vem ber 17-én a pol gár mes ter, Háromi
Je nõ is ko la igaz ga tó nak sze mé lye sen ad ta át az
új esz kö zö ket, aki öröm mel fo gad ta a be szer -
zést, és kö szö ne tet mon dott a vá ros ve ze tés tá -
mo ga tá sá ért.                                                  HZ

Bõi fejlesztések
újul az iskola és az egészségház

Már fel áll vá nyoz ták a Bõi Ál ta lá nos Is ko la épü -
le tét, a mun ká la tok ja vá ban zaj la nak a te le pü lé -
sen. Ha jós At ti la pol gár mes ter el mond ta: a Te rü le -
ti Ope ra tív Prog ram pá lyá za tán 88 mil lió fo rint
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást nyert a fa lu az is -
ko la ener ge ti kai kor sze rû sí té sé re. Kül sõ és bel sõ

nyílászárócsere, hõ szi ge te lés, gé pé sze ti meg úju -
lás, va la mint nap kol lek tor sze re pel nek a fej lesz té -
si cso mag ban – tudtuk meg Ha jós At ti lá tól. El -
mond ta, hogy a pro jekt nek kö szön he tõ en je len -
tõs energiamegtakarítást ér het nek el, csök ken -
nek az üze mel te té si ki adá sok. Rozmán Lász ló, a
fenn tar tó tan ke rü let igaz ga tó ja egy má sik nyer tes

pá lyá zat ról adott szá mot: „KiBÕvítünk” né ven to -
váb bi csak nem 40 mil lió fo rint tá mo ga tást si ke rült
nyer ni egy má sik pá lyá za ti alap ból. Sport pá lya -
épí tés, tan ter mek kor sze rû sí té se, in te rak tív táb la,
nyel vi la bor rend szer és élet men tõ ké szü lék, va -
gyis defibrillátor vá sár lá sa is sze re pel a tá mo ga -

tá si lis tán. Ez zel pár hu za mo san zaj lik az egész ség -
ház fel újí tá sa, er re to váb bi 35 mil lió fo rin tot nyert
a te le pü lés a TOP pá lyá za tán. – Észak-Vas me gye
fej lõ dé sé ért dol go zunk, en nek bi zo nyí té kai a Bõt
érin tõ jó hí rek is – ös  sze gez te az el hang zot ta kat
Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je. 

Bé res Ár pád
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Az év utol só hó nap ja te le van vá ra ko zás sal, szí vet
me len ge tõ re mény ség gel, el mé lyült csönd del, em lé ke zés sel. A za jok nem
ha tol nak a lé lek fen sé ges nyu gal má ba, nem tö rik meg a szí vet me len ge -
tõ jó ság, em ber ség for rá sa it. Egy ko ráb bi, ün ne pek elõt ti be kö szön tõm ben
már pa pír ra ve tet tem Márai Sán dor szá mom ra örök ér vé nyû gon do la ta it,
mi sze rint „a sze re tet nek nincs szín fo ka, mint a gyön géd ség nek, nincs hõ fo -
ka, mint a sze re lem nek. Tar tal mát nem le het sza vak ban kö zöl ni, ha ki -
mond ják már ha zug ság. 

A sze re tet ben csak él ni le het, mint a fény ben, vagy a le ve gõ ben”. S
hoz zá te szem, a sze re te tet érez ni le het, öröm ben, bá nat ban, baj ban, em -
ber tár sa ink tö rõ dé sé ben, cse le ke de te i ben, ön zet len se gít sé gé ben, egy -
más irán ti ag gó dá sá ban, nem csak ün nep nap okon. Az öröm fé nyét nö ve -
li, a bá nat ban vi ga szul szol gál. Ad vent az öröm te li vá ra ko zás, a bi za ko dás -
sal te li jö ven dõ he te it je len ti. Ahogy az em ber túl lesz egy bi zo nyos ko ron,
úgy ér zi, mint ha az évek egy re
sza po ráz nák lép te i ket, túl sá go -
san si et né nek, pe dig csak az iz -
mok er nyed nek, a moz du la tok,
a lép tek las sul nak. Ha mind ezt
fi no mab ban sze ret nénk ki fe jez -
ni, mond hat nánk, az idõ seb -
bek meg fon tol tab ban szem lé lik
az éle tet. Az idõ azon ban min -
den lát szat el le né re egy for mán
sza lad min den kor osz tály szá -
má ra. Mi e lõtt azon ban vég leg el hagy na min ket az óév, hó fe hér ru há ba öl -
töz ve, öröm hír rel ör ven dez tet meg, fé nyes csil lag gal mu tat ja a Bet le hem -
be ve ze tõ utat. A leg meg hit tebb ün nep ka rá csony fá i nak mil lió gyer tyái vi -
lá gít ják meg a mo soly gó bol dog kis ar co kat, a meg fá radt ma ma õsz ha -
ját, a ra jon gó, csil lo gó sze me ket, a szen ve dõk re mé nye it és az el huny tak
em lé ke it. A hó ban, a csil la gok ban, az égen, a lég ben, a kis szo bá ban, a
szí vek ben ott a jel. Kis ded szü le tett. Meg szü le tett a Sze re tet. Le gyen ka rá -
csony a szí vek ben, a gon do la tok ban, a cse le ke de tek ben! A hét köz nap ok
za ja el csi tul. A szí vek meg tel nek vá ra ko zás sal, az áhí tat csend jé vel. Az óév
még egy szer fel öl ti ün ne pi ru há ját, bú csú zás ra ké szen in te get fe lénk. Húz -
za ma ga után most még ra kon cát lan ko dó, ki is mer he tet len nek tû nõ, de re -
mél he tõ leg él he tõ, örö mö ket ho zó kis test vér ét, 2018-at. 

ÁL DOTT KA RÁ CSONYT ÉS BOL DOG ÚJ ESZ TEN DÕT!

Sárváry Zol tán

Következõ lapszámunk  2018. 01. 31-én jelenik meg!

Szeretet

Az ut cák, te rek ren de zett sé gé re
min dig nagy hang súlyt fek tet nek
Csepregen, s nem csak az ön kor -
mány zat, ha nem a he lyi la kos ság is.

Nem rég ha tal mas si kert ara tott a
„Tisz ta ud var, ren des ház” ver seny
meg hir de té se, amely re sok he lyi ne -
ve zett be, meg mu tat va, ho gyan
ápol ják, gon doz zák, szé pí tik a kör -
nye ze tü ket. Most a kép vi se lõ-tes tü let
egyes tag jai és lel kes ön kén te sek
dön töt tek úgy, hogy be száll nak a vi -
rá go sí tás ba. Ker ti szer szá mo kat fog -
tak, s ne ki áll tak a te rep ren de zés nek

és a vi rág ül te tés nek. A mun ká la to kat
pon tos ter ve zés elõz te meg, hogy
szín ben is min den har mo ni zál jon a
te re ken. A vi rág fa jok ki vá lasz tá sa kor

ügyel tek ar ra, hogy az õszi-té li kö rül -
mé nye ket jól tû rõ, ke vés gon do zást
igény lõ nö vé nyek ke rül je nek a vi rág -
ágyás ok ba. S bár az óta be kö szön tött
a szür ke idõ, ne kik há la most a vá ros
köz te re in sem kell nél kü löz ni a szí ne -
ket. A ki ül te tett ár vács kák hû vös idõ -
ben is nyíl nak, a tél be áll tá ig dí szí tik a
kör nye ze tü ket, majd ta vas  szal új ra vi -
rá got hoz nak.                                HZ

Felvirágoztatták 
a várost
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• Tormásliget
El adó tel kek, anya gi se gít ség 
a csa lá dok nak

Az ön kor mány zat se gí tet te az is ko la kez -
dést: óvo dás nak 5000, ál ta lá nos is ko lá sok nak
8000, kö zép is ko lás ok nak 11000, fel sõ fo kú ta -
nu lók nak 14250 fo rint be is ko lá zá si se gél  lyel.
Se gít jük a fel sõ fo kú ta nu ló kat: azok a Bursa
Hungarica pá lyá za tot be adott ta nu lók, akik

meg fe lel nek a pá lyá za ti fel té te lek nek, ha von -
ta 6000 fo rint ön kor mány za ti tá mo ga tást fog -
nak kap ni. Szep tem ber 2-án tar tot tuk a nyár -
bú csúz ta tó fa lu na pot, fo ci, fõ zés és bál volt a
prog ram. Mint köz tu dott, ok tó ber 14-én át ad -
tuk a fel újí tott ha lot tas há zat. A szo ci á lis tû zi fa
pá lyá za ton 30 köb mé ter tû zi fát ka pott a te le -
pü lés, az igény lé sek el bí rá lá sa most van fo -
lya mat ban, aki meg fe lel a kö ve tel mé nyek -
nek, még az idén meg fog ja kap ni a kug li ra
vá gott fát. De cem ber 3-án dí szít jük a fa lu ka -
rá csony fá ját, a gye re kek nek de cem ber 5-ére
szer vez zük a Mi ku lás-ün nep sé get, de cem ber
13-ra ter vez zük a köz meg hall ga tást. Tel je sen
ki mé ret tük a 12 tel ket: most fo lyik a föld hi va -
ta li el já rás, utá na, ha van rá igény, el le het
kez de ni a tel kek ér té ke sí té sét. Az ön kor mány -
zat anya gi hely ze te sta bil.

Mes ter Ár pád

Rövid hírek

A Fe hér és a Má tyás ut cák si ke res be ru -
há zá sa it kö ve tõ en no vem ber ele jé vel
kezd te el a Dr. Sze mes Zol tán ut ca fel újí tá -
sát Csepreg ön kor mány za ta. Ígé re tük höz
hí ven foly ta tó dik a nagy sza bá sú út- és
járdafelújítási prog ram.

Az el múlt év ti ze dek ben a jár dák ál la po ta le -
rom lott, a re pe de zett, sül  lyedt be ton fe lü le tek
pe dig meg ne he zí tik a gya lo gos köz le ke dést.
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter és Szar ka Ani kó, a
gaz da sá gi és vá ros fej lesz té si bi zott ság el nö ke
kö zö sen te kin tet ték meg a nem rég meg kez dett
mun ká la to kat. 

Az el nök el mond ta: a cé lok kö zé tar to zik,
hogy mi nél több utat és jár dát fel tud ja nak újí ta -
ni, hogy ez zel is ja vul jon az itt élõk kom fort ér ze -
te. Hang sú lyoz ta: a mun ka gyü möl cse be érik,
hi szen több fel újí tott utat át ad tak már idén, va -
la mint je len leg is több száz mil lió fo rint ból újul nak
meg to váb bi ut cák, jár dák, nem is be szél ve ar -
ról, hogy új csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szert épí -
te nek ki. Hoz zá tet te, hogy a kom mu ná lis adó
meg nö velt ré szé bõl 2016-ban be folyt két mil lió

fo rin tot, ki egé szít ve to váb bi ön kor mány za ti for rá -
sok kal, jár da fel újí tás ra for dít ja a vá ros ve ze tés,
amit a la kók igé nyei és szak mai dön té sek sze rint
ter vez nek. Vlasich Krisz ti án a je len le gi be ru há zás
ada ta it is mer tet te: a vá ros gaz dál ko dás mun ka -
tár sai a Dr. Sze mes Zol tán ut cá ban mind két ol -
da lon, ös  sze sen 420 mé te ren tö rik fel a ré gi jár -
dát, il let ve a bon tás sal egy idõ ben gon dos kod -
nak a be ton tör me lék el szál lí tá sá ról is, biz to sít va
a la kó in gat la nok hoz az aka dály ta lan be- és ki -
ju tást. A jár dá nak új ala pot és sze gé lye zést ké -
szí te nek, majd tér kõ vel bur kol ják azt. A fõ tér hez
csat la ko zó ut cá ban azért ezt a meg ol dást vá -
lasz tot ták, mi vel esz té ti ka i lag így il lesz ke dik a ko -

ráb bi fej lesz té sek hez. An nak el le né re, hogy a
tér kö ve zés idõ igé nye sebb mun ka, meg fi zet he -
tet len elõ nye, hogy a vá ros kép pel har mo ni zál,
sok kal egy sé ge sebb ar cu la tot mu tat A pol gár -
mes ter kö szö ne tet mon dott a lel kes la ko sok nak,
akik biz to sít ják az áram fel vé telt a mun ka gé pek -
nek, ez nagy se gít ség a fel újí tá si mun ká la tok so -
rán. A szak em be rek, amíg az idõ já rás en ge di,
dol goz nak, a fenn ma ra dó sza ka szo kat a rossz
idõ be áll ta után, jö võ re üte me zik.                   HZ

Hamarosan 
új járdán közlekedhetnek
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Ne ve ze tes dá tum ma rad köz sé günk Ön kén -
tes Tûz ol tó Egye sü le té nek éle té ben no vem ber
har ma dik szom bat ja, ami kor volt csa pat tár sa ik,
s a meg hí vott ven dé gek gyû rû jé ben tel jes lét -
szám ban és dí szes egyen ru há ban so ra ko zott fel
a je len le gi ak tív tag ság, hogy a kez de tek re visz -
 sza em lé kez ve fe jet hajt sa nak az ala pí tó elõ dök,
és 125 év pél dás múlt ja elõtt.

Tisz te le tük je lé ül meg ko szo rúz ták a tûz ol tó -
szer tár fa lán el he lye zett em lék táb lá kat, majd
meg ha tot tan fo gad ták a fa lu szü löt té nek, Tóth
Mik lós plé bá nos úr nak ál dá sát, szí vük ben az zal

a fo ga da lom mal, amely zász ló juk jel mon da ta:
„Is ten nek di csõ ség, egy más nak se gí tés”. Ezt kö -
ve tõ en, La ka tos Bá lint, az egye sü let tit ká ra mél -
tat ta egy és ne gyed szá zad je len tõs dá tu ma it és
ese mé nye it, el sõ sor ban Ma jor Ot tó, volt tûz ol tó -
pa rancs nok ku ta tó mun ká já ra tá masz kod va. 

Egyházasfalu tûz ol tó sá ga ese mény dús múlt -
ra te kint vis  sza, köz sé günk la kos sá gá nak egy ön -
te tû meg be csü lé sét él vez ve. Lel ki is me re tes tett -
re  kés zsé  gü ket, nagy sze rû csa pat mun ká ju kat
min den eset ben iga zol ja gyor sa sá guk, fe le lõs -

ség tel jes mun ka vég zé sük. Le gyen szó saj ná la tos
tûz eset rõl vagy bár mi lyen katasztróf a el há rí tás ról.

Az egye sü let gyö ke rei 1892-re nyúl nak visz -
 sza, ami kor a négy önál ló te le pü lés: Gógánfa,
Egyházasfalu, Daszti és Ke resz tény köz sé gen ként
15-20 fõ vel tûz ol tó-ala ku la tot ho zott lét re. A szá -
zad for du ló éve i ben már mind egyik tûz ol tó
egye sü let ren del ke zett szer tár ral és
ko csi fecs ken dõ vel. Ami kor 1933-
ban Ke resz tény ki vé te lé vel a há rom
tõ szom szé dos köz sé get köz igaz ga -
tá si lag egye sí tet ték Egyházasfalu
né ven, a tûz ol tó ság is egy pa rancs -
nok ság alá ke rült, a gógánfai Ma jor
Jó zsef ve ze té sé vel.

El sõ tûz ol tó szer tá runk 1952-ben
épült fel, ek kor tájt ki bõ vült az egye -
sü let fel adat kö re a te rü let fe le lõ si szol -
gá lat tal is. Az 1960-as ‘70-es évek je len tõs mû kö -
dés be li és felszereltségi vál to zá so kat hoz tak. A
tag lét szám 30-35 fõ re nõtt és ren del ke zés re állt
már mo to ros fecs ken dõ. Az éven te szer ve zett,
nagy sza bá sú ver se nye ken Egyházasfalu tûz ol tói
min den al ka lom mal do bo gós he lye zést ér tek el.
Ezek a ver se nyek nap ja ink ban is meg ren de zés re
ke rül nek a kör nyék más-más hely szí ne in és ör ven -
de tes, hogy tûz ol tó ink to vább ra is tar ta ni tud ják
az elõ ke lõ he lye zé se ket.

Mai tûz ol tó szer tá runk 1975-ben épült. Et tõl
az év tõl kez dõ dõ en ren del ke zünk tûz ol tó gép -
jár mû vel, amely a 90-es évek tõl hír köz lõ esz -
köz ként is szol gált a ká bel té vé üzem be he lye -
zé sé ig. Azon ke resz tül tá jé ko zód tunk a he lyi ak -
tu á lis ese mé nyek rõl. 1992-ben, tûz ol tó sá gunk
fenn ál lá sá nak 100. év for du ló ján szen tel ték fel
a szer tár fa lán ta lál ha tó em lék táb lát Var ga Im -

re fõesperes ce leb rá lá sá ban. Az ez red for du ló
óta egy re na gyobb ütem ben bõ vül az esz köz -
ál lo mány, kö szön he tõ en a si ke res pá lyá za tok -
nak. Bi zo nyít ja ezt a ben zin mo to ros szi vat  tyú, s
a be szer zett lánc fû rész is. Tûz ol tó ink er köl csi
meg be csü lé sét mu tat ja, hogy he lyi vál lal ko zó -
ink je len tõs pénz ös  sze get aján lot tak fel az el -

öre ge dett tûz ol tó gép jár mû cse ré jé hez. Az új
jár mû meg vé tel éhez ön kor mány za tunk is nagy
anya gi se gít sé get nyújt.

Kiss Já nos el nök ju bi le u mi em lék la po kat
nyúj tott át a je len le gi és volt egye sü le ti ta gok -
nak, és a ven dé gek nek. A ju bi le u mi ün nep ség
Kiss Vil mos pa rancs nok hí vó sza vá ra jó han gu la -
tú fe hér asz ta los be szél ge tés sel foly ta tó dott
egé szen es tig: a fi nom pör köl tet fo gyaszt va, a
de re kas helyt ál lás sok-sok kö zös él mé nyét ele -
ve ní tet ték fel. 

Tisz te let tel kö szönt jük hát ez úton is ju bi lá ló
tûz ol tón kat, ál do za tos mun ká ju kat há lá san kö -
szön ve, és az zal a jó kí ván ság gal, hogy el jö ven -
dõ ju bi le u ma ik al kal má val is a je len le gi hez ha -
son ló öröm mel nyug táz has sák tet te i ket ma gu ké -
nak tud va kis fa lunk el is me rõ bi zal mát!

Ma jor Iza bel la

Tettre készen 125 éve Egyházasfaluban
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Rövid hírek
• Csepreg

Sír gon do zás köz ben új pa do kon 
le het pi hen ni a te me tõ ben

Újabb ut ca bú to ro kat hely ze tek ki a csep -
regi te me tõ ben. Az év mér le ge: hét új pad
és egy hul la dék gyûj tõ, és ké szül nek a par ko -
lók ter vei.

Az új esz kö zö ket Kiskós Fe renc, a Vas Me -
gyei Te met ke zé si Kft. ügy ve ze tõ je és Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter a hely szí nen te kin tet ték
meg. A pol gár mes ter em lé kez te tett: a la kos sá -
gi ké ré sre a nyár so rán már két pa dot he lyez -
tek ki a te me tõ be, a po zi tív vis  sza jel zé sek mi att
õ min den kép pen szor gal maz ta en nek a foly ta -
tást. Meg is lett az ered mé nye: a Vas Me gyei
Te met ke zé si Kft.-nek és Csepreg ön kor mány za -
tá nak kö zös fi nan szí ro zá sá ban nem rég öt pad,
va la mint egy hul la dék gyûj tõ edény ke rült a te -
me tõ be, azok ki he lye zé sét (ez út tal is) a vá ros -
gaz dál ko dás mun ka tár sai vé gez ték. A pol gár -
mes ter hoz zá tet te, el sõ sor ban az idõ sek szá -
má ra je lent kön  nyebb sé get, hogy sír gon do zás
köz ben meg pi hen het nek, de egy-egy el mé -
lyü lés re, imá ra is ugyan úgy he lyet le het fog lal -
ni a te me tõ ká pol na vagy a ra va ta lo zó kö zel sé -
gé ben. Az új ülõ al kal ma tos sá gok már bi zo nyí -
tot tak min den szen tek ün ne pén, a meg szo kott
tu mul tus ban is.

A mun ka nem áll meg, ugyan is fo lya mat ban
van a köz te me tõ elõt ti te rü let ren de zé se: már
fel kér ték a szak em be re ket a par ko lók ki ala kí tá -
sá hoz szük sé ges ter vek el ké szí té sé hez.

HZ

El bû vö lõ ze ne és jó hír ka rá csony ra – ün -
ne pel tek az egyházasfalui nyug dí ja sok.

Mint fény lõ üs tö kös, ki em ber nyel ven da lol,
úgy ra ga dott ma gá val, fel emel ve szí vün ket min -
den na pos gond ja ink ból, ahogy õ fo gal maz ta,
„nem ze ti ék szer dal la ma ink” szár nyán, olyan lel ki
ma gas sá gok ba, amely csak a mis  szi ós temp lo -
mi áhí tat hoz ha son lít ha tó. Tö ké le te sen ele get té -
ve élet fel adat ként vál lalt kül de té sé nek, amely
el sõ sor ban az igaz ha za fi ság, s a szü lõk iránt ér -
zett gyer me ki há la ér zé sé nek erõ sí té sét cé loz ta
meg. Emel lett pél dát adott a kul tu rált szó ra ko -
zás ra is szí nes, kön  nyû ze nei dal csok rá val és ka -
cag ta tó, íz lé se sen ös  sze vá lo ga -
tott és elõ a dott anek do tá i val.

Az öt év vel ez elõt ti, or szá gos
Csil lag szü le tik ver seny mél tó
gyõz te se, Mé szá ros Já nos Elek
ma ga sabb szín vo na lú elõ adás -
sal ör ven dez tet te meg köz sé günk
nyug dí ja sa it, akik no vem ber 17-
én, pén tek dél után négy órá ra
gyûl tek ös  sze a tisz te le tük re ren -
de zett ün nep sé gen ön kor mány -
za tunk hí vó sza vá ra, a he lyi
Freedom Caféban. A több mint
más fél órás, cso dás mû sor ha tá -
sá ra, mély lel ki él mény szül te
könny csep pek gör dül tek le ked -
ves ar cu kon, vagy ép pen ön fe -
ledt da lo lás ba kezd tek a mû vész
biz ta tá sá ra, szûn ni nem aka ró
taps vi har kö ze pet te. Va la hogy
úgy érez te ma gát a je len le võ kö -
zön ség, mint egy gyö nyö rû me se
bol dog sze rep lõ je, akit csu pa
szív jó ság ölel kö rül. A mû vész kü lön le ges zen gé -
sû arany hang ján tol má csolt gon do la tok ad ven ti
üze net ként ha tot tak mind an  nyi unk ra, s csil lag -
ként ra gyog ják be még so ká ig lel kün ket.

A fe lejt he tet len szín pa di él mé nyen túl, nagy -
ban fo koz ta ün ne pelt je ink örö mét a de rûs hang -

vé te lû pol gár mes te ri kö szön tõ, fõ ként az zal a
be je len tés sel fû sze rez ve, mi sze rint ön kor mány -
za tunk ka rá cso nyi aján dék ként 14 000 fo rin tot
jut tat a fa lu va la men  nyi 65 éven fe lü li nyug dí ja -
sá nak. Ön kor mány za tunk nagy sze rû csa lád ba -
rát in téz ke dé se ez, épp úgy, mint az, hogy in gye -
nes sé tet te az in téz mé nyi ét kez te tést köz sé günk
min den óvo dá sa és is ko lá sa szá má ra, akik ez út -
tal is han gu la tos, ked ves mû sor szám ok kal ör ven -
dez tet ték meg a nagy szü lõi kor osz tályt.

Az élménydús prog ra mo kat íz le tes va cso ra
és tánc ba csa lo ga tó, vi dám ze ne szó kö vet te. A
csak nem éj fé lig tar tó, öröm te li ös  sze jö ve tel rõl
fa lu busz szál lí tot ta ha zá ig a részt ve võ ket, akik

bol dog mo sol  lyal kö szön ték meg pol gár mes te -
rünk nek és mun ka tár sa i nak ezt a nagy sze rû en
meg ren de zett nyug dí jas es tet, a Freedom Café
dol go zó i nak pe dig a gon dos ko dó, fi gyel mes
fel szol gá lást.

Ma jor Iza bel la

Aranyhangú csillag 
Egyházasfalu nyugdíjasainál



AZ EL TELT IDÕSZAKRÓL…
Vál la la tunk kar ölt ve a he lyi Nádasdy Ta más Szak kö zép is ko lá val 2012

szep tem be ré tõl tö ret le nül kép zi a jö võ szak em be re it, a szer szám ké szí tõ ket. Az
el telt öt év alatt 45 fõ sze rez te meg a há rom éves in ten zív kép zést kö ve tõ en
a szak mai bi zo nyít vá nyát és hagy ta el az is ko la pa dot. Si ker ként köny vel het -
jük el, hogy min den év ben vol tak di ák ja ink az or szá gos Szak ma Ki vá ló Ta nu -
ló ja Ver seny 10 fõs dön tõ jé ben, ahol már ne gye dik, har ma dik, sõt má so dik
he lye zést is si ke rült el ér ni ük. Vég zõ se ink ki vé tel nél kül el tud tak he lyez ked ni
ná lunk, az Uniriv Kft-ben, il let ve a me gye más cé ge i nél. A kép zés ben ka pott
ver seny ké pes tu dás nak kö szön he tõ en õk már fon tos és nél kü löz he tet len po -
zí ci ó kat töl te nek be a ver seny szfé rá ban.

KI IS AZ A SZER SZÁM KÉ SZÍ TÕ?
– Fé mes és nem fé mes anya go kat mun kál meg.
– Szer szá mok gyár tá sát, sze re lé sét, fel újí tá sát, üze mel te té sét vég zi.
– Mun ka da rab ját rajz alap ján kü lön bö zõ meg mun ká ló gé pe ken ké szí ti

el (esz ter ga pad; ma ró gép; vé sõ gép; gya lu gép; sík-, pa lást-, fu rat-,
csúcs nél kü li kö szö rû; hónológép; szik ra for gá cso ló; ké zi szer szám ok...).

– A kész szer szá mo kat és ké szü lé ke ket be üze me li, kar ban tart ja és ja vít ja.

HOGY IS NÉZ KI NÁ LUNK A KÉP ZÉS?
A kép zés du á lis rend szer ben zaj lik, az az a ta nu lók 3 na pot töl te nek az is -

ko lá ban a köz is me re ti tan tár gyak és a szak mai el mé let el sa já tí tá sá val, majd
2 na pot a vál la la tunk nál ki ala kí tott tan mû he lyek ben. A gya kor la ti ok ta tá son

meg is mer ked nek di ák ja ink az alap ve tõ ké zi for gá cso lá si el já rá sok tól egé -
szen a leg mo der nebb, prog ram ve zé relt szer szám gé pek (CNC) ke ze lé sé ig
min den fon tos, szak má hoz tar to zó fo lya mat tal. Tan mû he lye ink va lós ipa ri kö -

rül mé nyek kö zött ke rül tek ki ala kí tás ra, ahol va ló ban érez he tõ az iga zi „olaj -
szag”. Komp lett gép par kunk és több éves ta pasz ta lat tal ren del ke zõ mes te -
re ink, ok ta tó ink je len tik a ga ran ci át a szín vo na las ok ta tás ra.

MI ÉRT ÉR DE MES EZT A SZAK MÁT 
VÁ LASZ TA NI ÉS NÁ LUNK TA NUL NI?

– Nap ra kész tu dás, na gyon jó mun ka le he tõ sé gek a vál la la tunk nál
– A szer szám ké szí tõ szak ma sok ré tû, ezért több irány ba is el le het ve le

he lyez ked ni (pl.: esz ter gá lyos nak, ma rós nak, CNC gép ke ze lõ nek, szer -
szám be üze me lõ nek és kar ban tar tó nak, gépbeállítónak…)

– Az erõs szak mai ala pok nak kö szön he tõ en a gé pé szet bár mely te rü le -
té re to vább ké pez he tik ma gu kat a vég zett di á kok

– Ki ma gas ló jut ta tás már
ta nul má nyi idõ alatt:
cé günk tõl akár 55.000
Ft/hó, mi vel hi ány szak -
ma akár 35.000Ft/hó
az ál lam tól, plusz cé -
ges ösz tön díj szer zõ -
dés kö  té sé nek le he -
tõ sé ge az utol só
tan év ben, amely
25.000Ft/hó.

TA NU LÓ INK MONDTÁK…

• „… már gye rek ként is ér de kel tek a gé pek. Tet szett, mi kor
lát tam a pa pá mat, hogy egy gép pel men  nyi min dent
meg tud csi nál ni.”

• „Iga zán jó ér zés volt, ami kor meg ta nul tam esz ter gál ni.”
• „… ed di gi büsz ke sé gem egy ka la pács el ké szí té se volt,

ami a mai na pig meg van.”• „Na gyon jó szak ma, de jobb len ne, ha több lány len ne.” 
• „Büsz ke va gyok min den mun ka da ra bom ra, mert az az én

ke zem mun ká ja.”
• „… bár hol el le het ve le he lyez ked ni.”• „Egy biz tos, jól ke re sõ szak ma.”• „A gya kor la ton és az is ko lá ban is na gyon jó ta ná rok van nak!”

• „… ha elém tesz nek egy vas da ra bot bár mit tu dok be lõ le
al kot ni.”

• „Meg tet szett az al ko tás szép sé ge és a gé pek kel va ló mun ka.”
• „Min den nap si ker él mény tölt el, mi kor egy szá mom ra is -

me ret len gé pet ta nul ha tok meg.”• „A gyár ban 20-25 °C van té len is, de nyá ron sem le het
meg sül ni!”

Je lent kezz hoz zánk
és ké szítsd TE a har ma dik év ez red szer szá ma it!

To váb bi in for má ci ók az Uniriv Kft. facebook ol da lán, 
va la mint a www.ntszki.hu weboldalon!

Szerszámkészítõ képzés csepregi módra, 
ahol a jövõd nálunk kezdõdhet!
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• Nagygeresd

Rövid hírek

Nyug dí jas-ta lál ko zó

Ok tó ber 22-én zaj lott a ha gyo má nyos
nyug dí jas-ta lál ko zó a nagygeresdi fa lu ház ban.
Az ese mény re köz sé günk min den idõs ko rú la -
kó ját meg hív ta a szer ve zõ, Nagy geresd kép vi -
se lõ-tes tü le te. A prog ram 11 óra kor kez dõ dött,
Né meth La jos pol gár mes ter kö szön tõ sza va i val,
az tán a nagygeresdi gyer me kek és fi a ta lok
mû so rát tap sol hat ta meg a kö zön ség. A ki csik
ver set sza val tak, a na gyob bak je le ne te ket ad -
tak elõ. A jó han gu lat ban el fo gyasz tott ebéd
után, a gyõrújbaráti Ba rá ti Dal-Szín-Ház mû vé -

szei lép tek szín pad ra: operettslágerekkel szó ra -
koz tat ták a nagy ér de mût. A mû sor után bu li
volt – igaz, nem haj na lig, csak a ko ra es ti órá -
kig. Re mél he tõ leg min den ki jól érez te ma gát,
és mind an  nyi an ta lál koz ha tunk a kö vet ke zõ
ren dez vé nyek va la me lyi kén.               Bé res P

A Nest lé ma gyar or szá gi tör té ne té nek
ed di gi leg na gyobb be ru há zá sát va ló sí tot ta
meg: 20 mil li árd fo rint ér ték ben bõ ví tet te

bü ki gyá rát. A leg újabb, 5000 négy zet mé -
te res gyár tó csar no kot Var ga Mi hály nem -
zet gaz da sá gi mi nisz ter ad ta át.

To vább erõ sí ti po zí ci ó ját Ma gyar or szá gon a
leg na gyobb sváj ci be fek te tõ ként és mun kál ta -
tó ként je len lé võ Nest lé Hun gá ria Kft. A tel jes

mér ték ben au to ma ti zált új, bü ki gyár egy ség vi -
lág vi szony lat ban is egye dül ál ló tech no ló gi át
al kal maz va, ki tû nõ mi nõ sé gû ha zai me zõ gaz -

20 milliárd
forint értékben bõvítette

büki gyárát a Nestlé
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da sá gi alap anya go kat dol goz fel, és na pon ta
több mint 1 mil lió ter mék gyár tá sá ra ké pes. Az
új gyár tó csar nok ban a mos ta ni be ru há zás sal
két új töl tõ- és cso ma go ló sor va ló sul meg. Az
áta dón a nem zet gaz da sá gi mi nisz ter el mond -
ta: a most meg nyí ló gyár egy ség szá mos szin -
ten elõ re lé pést je lent, hi szen to vább erõ sí ti
Svájc és Ma gyar or szág gaz da sá gi kap cso la ta -

it, sta bi li tást és újabb le he tõ sé ge ket je lent a
vál la lat csak nem 2000 ha zai be szál lí tó ja szá -
má ra, va la mint Vas me gye fej lõ dé sé ben is
nagy sze re pe van.

A fej lõ dés le he tõ sé gét Kai Herzke, a Nest lé
Purina bü ki gyá rá nak igaz ga tó ja is ki emel te: az
el múlt 10 év ben a Nest lé cég cso port több mint
900 000 ton na ga bo nát vá sá rolt fel a ma gyar
gaz dák tól. A bü ki gyár tás ban fel hasz nált me zõ -
gaz da sá gi alap anyag ok 60 szá za lék ban ha zai
for rás ból szár maz nak, ez éven te ös  sze sen több

mint 78 000 ton nát je lent. A gyár igaz ga tó hoz -
zá tet te, a si ker má sik ös  sze te võ je az el kö te le zett
csa pat, se gít sé gük kel a bü ki gyár tu dás köz pont -
ként tud ta meg ha tá roz ni ma gát a Nest lé-üze -
mek kö zött. A bü ki be ru há zá sok nak kö szön he tõ -
en az el múlt 10 év ben meg há rom szo ro zó dott a
Vas me gyei te le pü lé sen fog lal koz ta tott Nest lé
mun ka vál la lók szá ma.

Az itt gyár tott ma gas mi nõ sé gû ter mé ke ket,
amel lett, hogy Ma gyar or szá gon ér té ke sí tik, és a
vi lág több mint 40 or szá gá ba ex por tál ják – húz -
ta alá a kül föl di pi a cok je len tõ sé gét Bernard
Meunier, a Nest lé Purina PetCare eu ró pai, kö zel -
ke le ti és észak-af ri kai ve zér igaz ga tó ja.

A Nest lé a leg na gyobb itt ho ni sváj ci fog lal -
koz ta tó: ös  sze sen 2400 mun ka társ dol go zik a
bu da pes ti köz pont ban, va la mint a bü ki, a di ós -
gyõ ri és a sze ren csi gyár ban.

edy
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• Zsira
Õszi lovastábor

A lo vag lá son kí vül az idei õszi tá bo rá ban is
több más, vál to za tos fog lal ko zást nyúj tott a
csepregi Csil lag ös vény Lo vas Egye sü let
Zsirán, a fa lu szé lé re te le pí tett lo var dá ja, ahol
26 lo vat tar ta nak. A lo va kon kí vül kis ál la tok kal
is ba rát koz hat tak az oda ér ke zet tek. Az ok tó -

ber 30. és no vem ber 3. kö zött ren de zett öt na -
pos tá bor az is ko lai szü net ben kí vánt köny -
 nyebb sé get nyúj ta ni a dol go zó szü lõk nek és
ak tív pi he nést biz to sí ta ni az is ko lás gye re kek -
nek. Egy-egy nap ra is jöt tek részt ve võk több
kor osz tály ból. Csepregen kí vül Szom bat hely -
rõl, Bu da pest rõl és a szom szé dos Auszt ri á ból is
jöt tek. Fi gye lem re mél tó, hogy most is több
lány ér ke zett, mint fiú. A vis  sza-vis  sza té rõk már
név rõl is me rik a lo va kat. Luk ács Mik lós és
Zantleitner Ri ta lo vá szok nagy tü re lem mel és
sze re tet tel ok tat ták, ho gyan kell meg ül ni a lo -
vat. A tá bo ro zók ha mar kap cso la tot tud tak te -
rem te ni egy más sal és meg ta nul ták egy mást
se gí te ni, egy más ra oda fi gyel ni. Meg ér te
oda men ni azok nak, akik sze ret nek ál la tok kal
fog lal koz ni és él ve zik a ter mé szet kö zel sé gét.
Az ilyen ren dez vé nyek na gyon fon to sak, mert
ki kap cso ló dást je len te nek a mai ro ha nó vi lá -
gunk ból.

Horváthné Pa dos Teréz

Rövid hírek

Csak nem 110 mil lió fo rin tos tá mo ga tást
nyert a Sport hor gász Egye sü le tek Vas Me -
gyei Szö vet sé ge egye bek kö zött Csepreg
Vá ros Ön kor mány za tá val együtt mû köd ve
a Te rü le ti Ope ra tív Prog ram tu riz mus fej -
lesz té si pá lyá za tán. A csepregi be ru há zás
mel lett hét má sik me gyei ál ló víz kör nye ze -
te újul meg.

A csepregi pecások nagy örö mé re fej lesz té -
sek kez dõd tek a Tég la gyá ri-tó nál: azért, hogy az
ide lá to ga tók rek re á ci ós igé nye it mi nél job ban
ki szol gál ják, ren de zet tebb kö rül mé nye ket biz to -
sít sa nak a sza bad idõ el töl té sé hez, se gít ve a
természetközeli ál la po tok ki ala kí tá sát, tö re ked ve

an nak meg tar tá sá ra. No vem ber 18-én Vlasich
Krisz ti án, Csepreg város pol gár mes te re és Pus -
kás Nor bert, a Vas me gyei Hor gász Szö vet ség
ügy ve ze tõ el nö ke kö zö sen tá jé ko zód tak a Tég -
la gyá ri-ta vat érin tõ fej lesz té sek rõl, majd Ágh Pé -
ter or szág gyû lé si kép vi se lõ vel együtt megte kin -
tet ték a be ru há zás hely szí nét. Ös  sze gez het ték: a
ter vek sze rint ha lad a be ru há zás. 

A hely szí nen el hang zott: a ki vi te le zé sek te -
rep ren de zés sel kez dõd tek, a tó hoz ve ze tõ utat
dön göl ték, zúzottkõvel bo rí tot ták, par ko ló he lye -
ket ala kí tot tak ki és fel épült egy fe dett ren dez -

vény tér. Az el he lye zett asz tal- és pad gar ni tú rá -
kat be mu tat ták: azok ból ju tott fe dett hely re, a
tûz ra kó hoz, de a tó kö rü li ös vény mel lé is ke rül -
tek az ut ca bú to rok ból. A hor gász he lyek nél idõ -
zõ sport ba rát ok csa lád tag jai a csúsz dás, hin tás
ját szó tér nél vagy a ren dez vény tér nél tölt he tik el
ide jü ket a ter mé szet kö zel sé gé ben. A fej lesz té -
sek kö zé tar to zik még egy fe dett ke rék pár tá ro ló,
in for má ci ós táb la a be ve ze tõ út nál, hul la dék -
gyûj tõ edé nyek, va la mint egy tá bo ri WC is.

Az ün ne pé lyes át adás még vá rat ma gá ra,
hi szen a ter vek sze rint ta vas  szal ala kít ják ki az
aka dály men tes hor gász he lyet, amely ma gá ba
fog lal ja a moz gás kor lá to zott hor gász sté get ki -
épí té sét, rám pá val és biz ton sá gi kor lát tal. En nek

el le né re a ki rán du lók és hor gá szok is bát ran
hasz nál hat ják már a ki he lye zett esz kö zö ket, hi -
szen no vem ber 8-án meg tör tént a te rü let mû -
sza ki át adás-át vé te le. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter azt re mé li,
hogy ez zel a fej lesz tés sel a hor gá szok mel lett a
gyer me kes csa lá dok ré szé re is si ke rült egy új kö -
zös sé gi hely színt ki ala kí ta ni, s egy ben be kap -
csol ni a vá ros min den na pi éle té be. Hi szen itt
mind a hor gá szok, mind a csa lá dok kel le me sen
tölt he tik majd el együtt a sza bad ide jü ket. 

HZ

Akadálymentes horgászstég
is lesz a Téglagyári-tónál
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• Csepreg

Rövid hírek

Er zsé bet-na pi új bor be mu ta tó

A Far kas Sán dor Egy let és a Csepregi
Hegy köz ség és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek
Egye sü le te Er zsé bet-na pi ren dez vény re hív ta
no vem ber 18-án az ér dek lõ dõ ket a Pe tõ fi
Sán dor Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár ba. A
csepregi óvo dá sok han gu la tos nép tánc cal
nyi tot ták a meg a ren dez vényt, majd a Far kas
Sán dor Egy let egy né pi ko mé di át adott elõ. A
tör té net hely szí ne ter mé sze te sen szõ lõs kert -

ben ját szó dik, sok hu mor ral szí nez ve: a kö zön -
ség taps sal mu tat ta tet szé sét. Az tán ci te ra kí -
sé re té ben a Far kas Sán dor Egy let tag jai dal -
csok rot ad tak elõ: ter mé sze te sen a „bo ros”
da lok sem ma rad hat tak el, hi szen ez az est a
bor ról szólt, és jól meg ala poz ták a han gu la tot
a bor kós to ló hoz.

Majd az új bor be mu ta tó ja kö vet ke zett.
Csepregen min dig az Er zsé bet nap hoz kö tõ -
dik ez az ese mény. Kü lön öröm volt szá munk -
ra, hogy a kõ sze gi Bor ki rály nõ Stefanich Pet ra
is el jött, va la mint a kõ sze gi és lukácsházi bo -
ros gaz dák is kép vi sel tet ték ma gu kat.

Hor váth Gá bor a fe hér, Tóth Kál mán a vö -
rös bo rát mu tat ta be. Az új bor az új év já rat el -
sõ hír nö ke olyan, mint egy ka masz: te le van
ígé re tek kel, ener gi á val. Az idei év já rat is ilyen:
re mény tel jes. A gaz dák bi za ko dó ak. A ha gyo -
má nyok hoz hí ven Finta Jó zsef plé bá nos úr
meg ál dot ta az új bort. A Hegy köz ség ve ze tõ jé -
vel együtt meg em lé ke zett Ár pád-há zi Szent
Er zsé bet rõl és Szent Már ton ról is.

A ren dez vé nyünk szín folt ja volt, hogy négy
bor hölg  gyel bõ vült Egye sü le tünk, õk pe dig
Hor váth Edi na el nök as  szony után mond ták a
fo ga da lom szö ve gét, pél dá ul fo ga dal mat
tet tek, hogy erõs bí tik a csepregi bor hír ne vét.
A fo ga da lom té tel után s pol gár mes ter fel tet te
a sza la got az új bor höl gyek vál lá ra. Az új bo -
ro kat a kö zön ség az au lá ban kós tol hat ta
meg. Ter mé sze te sen a gaz dák egy más bo ra it
is meg íz lel ve vé le ményt cse rél tek.

Horváthné Pa dos Te réz

Nap ja ink egyik leg alap ve tõbb tár sa dal mi
prob lé má ja az élet mi nõ ség rom lá sa, va la mint
az in do ko lat lan ha lá lo zá sok szá má nak ro ha mos
nö ve ke dé se. Egész sé günk te hát a leg na gyobb
kin csünk, fon tos ér té künk! Meg õr zé se nagy részt
élet mó dunk kal függ ös  sze, amit pe dig el sõ sor -
ban mi ala kí tunk ki, mi lyen sé ge fõ ként raj tunk
mú lik. Is ko lánk fon tos fel ada tá nak tart ja, hogy
di ák ja ink meg is mer jék és fel is mer jék mind el mé -
let ben, mind pe dig gya kor lat ban az egész sé -
ges táp lál ko zás és a moz gás fon tos sá gát, és te -
gye nek is azért, hogy
egész sé ge sek le gye -
nek. En nek je gyé ben
ren dez tük meg az al só
és fel sõ ta go za ton egy -
aránt az egész ség ne ve -
lés he te ket. 

Ok tó ber utol só he té -
ben az al só ta go za to sok
szer vez tek vál to za tos
prog ra mo kat. A Me sés
éte le ink cí met kap ta az
a ki ál lí tás: a gye re kek
azon raj za it mu tat ta be,
ame lye ket olyan me sék -
rõl ké szí tet tek, ame lyek -
ben éte lek sze re pel nek.
Ágos ton Lász ló sza kács
szak ok ta tó tól el les het ték a zöld ség szob rá szat tit ka -
it. A sü tõ tök bõl ké szült vá zá ba ke rül tek a cék la-, a
pad li zsán- és a re tek ró zsák, a sár ga ré pa vi rá gok,
ubor ká ból és pad li zsán ból ké szült le ve lek kel dí szít -
ve. A ne gye di ke sek a fog or vo si ren de lõ ben tet tek
lá to ga tást. Most egy ki csit más képp zaj lott a „vizs -
gá lat”, hi szen meg is mer ked het tek kö ze lebb rõl is
a mû sze rek kel, ame lyek kel a fog or vos dol go zik,
be le ül het tek a fog or vo si szék be fé le lem nél kül.
Tech ni ka órá kon el ké szül tek az öt le te sebb nél öt -
le te sebb – zöld sé gek kel, csí rá val dísz tett – szend -
vics fi gu rák, ame lye ket a gye re kek jó ízû en be fal -
tak. A kis el sõ sök pe dig sa ját ké szí té sû sütiket fo -
gyasz tot tak. A sajt ké szí tés rej tel me i be a Pan non tej
Zrt. rép ce la ki gyá rá nak mun ka tár sai ve zet ték be
a 3. és 4. év fo lya mo so kat, majd kós tol ta meg
min den ki az íz le tes saj to kat. A moz gás sem ma -
rad ha tott el a hé ten ter mé sze te sen. Kö zös be me -
le gí tés sel kez dõ dött a sport dél elõtt, majd csa pat
ala kí tás után vi dám sor-vál tó ver se nyen mér ték
ös  sze ügyes sé gü ket a kis di ák ok. A ren dez vény so -
ro zat utol só prog ram ját pén tek dél után ra szer vez -
tük. Az õszi gyü möl csök kö zül ta lán a leg ked vel -
tebb – a szõ lõ – ke rült asz ta lunk ra ezen a prog ra -
mon. Varsányiné Hor váth Eri ka ta ní tó né ni a szõ lõ

út ját mu tat ta be na gyon ér de kes elõ adás sal: a
tõ ké tõl a bo rig. Zá rás ként ha mi sí tat lan szü re ti mu -
lat sá gon tán col tak a leg ki seb bek ta ní tó ik kal,
ahol a nép tánc órá kon szer zett is me re te i ket is fel -
hasz nál ták. 

A fel sõ ta go za ton no vem ber 13. és 17. kö zött
zaj lot tak a prog ra mok. A hét té má ja az al ma volt.
Az osz tá lyok ki ál lí tá son mu tat ták be tár sa ik nak a
ma gyar or szá gi al ma faj tá kat, egész ség re gya ko -
rolt jó té kony ha tá sát, fel hasz ná lá si le he tõ sé ge it,
il let ve hogy ez a gyü mölcs a tu do má nyok ban és

mû vé sze tek ben is sok szor és sok he lyen fel buk -
kan. A szak kö zép is ko lás ta nu lók Csándli Tiborné
ta nár nõ és Ágos ton Lász ló szak ok ta tó se gít sé gé -
vel al más pi tét sü töt tek az is ko la fel sõs ta nu ló i nak,
me lyet a ki ál lí tás meg te kin té se után jó ízû en el is
fo gyasz tot tak.  A hét leg iz gal ma sabb és leg ér de -
ke sebb prog ram ja az el sõ se gély-nyúj tá si nap
volt. Hor váth Ba lázs és Hor váth La jos men tõ tisz tek
tar tot tak új ra élesz té si ok ta tást és be mu ta tót. Kö zel
száz het ven di ák nak ta ní tot ták meg az új ra élesz -
tés sza bá lya it, együtt gya ko rol ták a lé le gez te tést,
a szív mas  százst, és azt is, ho gyan kell se gít sé get
kér ni egy ilyen rend kí vü li eset ben, majd be mu tat -
ták a fél au to ma ta defibrillátor mû kö dé sét és
hasz ná la tát. A di á kok szí ve sen fo gad ták az el mé -
le ti és a gya kor la ti fel ada tok kal ös  sze ál lí tott el sõ -
se gély kur zust. A hét zá rá sa ként TO TÓ ke re té ben
ad tak szá mot ta nu ló ink a meg szer zett is me re tek -
rõl. Az egész ség he tek prog ram jai az is ko la di ák jai
szá má ra sok új is me re tet ad tak, egész sé gük vé -
del mét, meg õr zé sét szol gál ták és fi gyel mü ket rá -
irá nyí tot ta ar ra, hogy az egész sé günk drá ga
kincs, óv juk, véd jük azt! Min den ki nek kö szö net,
aki bár mi mó don hoz zá já rult a prog ram so ro zat si -
ke ré hez!                                                      bse

Egészségünkre!
EGÉSZSÉGNEVELÉSI TÉMAHETEK A BÜKI ISKOLÁBAN
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Az idei év ben is meg ren de zés re ke rült
az Egész ség hét Cser Ve ro ni ka, Csenár
Ágos ton Zsó fia, Nagyné Gadavics Sza bi na
szer ve zé sé ben. Az idei egész ség ne ve lé si
hét kö zép pont já ban a moz gás állt, amely
Pe da gó gi ai és Egész ség ne ve lé si Prog ra -
munk ki emelt te rü le te is.

Egész ség fej lesz té si Prog ra munk fõ fel ada tá -
nak a gyer mek tes ti és lel ki, szel le mi szük ség le te -
i nek ki elé gí té sét je lö li meg. Ezek nek a szük ség le -
tek nek a ki elé gí té se biz to sít hat ja a gyer mek
egész sé ges fej lõ dé sét, a le he tõ sé get ar ra, hogy
a gyer mek a min den na pi élet al ter na tí vái kö zül
a leg egész sé ge seb bet vá lassza, az egész sé get
vá lasz tó ké pes sé gét ki fej les  sze. Böl csõ dei, óvo -

Moz dulj Ve lünk! 
EGÉSZ SÉG NE VE LÉ SI HÉT AZ ÓVO DÁ BAN

dai ne ve lé sünk se gí ti az egész sé ges élet vi tel
irán ti igény ki fej lõ dé sét, az egész sé ges élet mód
vá lasz tá sát, az egész sé get ká ro sí tó ma ga tar tá -
sok vis  sza szo rí tá sát. A moz gás nak óri á si sze re pe
van a kis gyer me kek fej lõ dé sé ben, nagy hang -
súlyt fek te tünk egész év ben er re a te rü let re.
Ugyan ak kor a kö zös
moz gás nak, öt le tes
fel ada tok nak, vi -
dám já té kok nak
sze re pe van a kö -
zös ség gé for má lás -
ban, az ös  sze tar to -
zás ér zé sé nek ki ala -
ku lá sá ban. A hét
min den nap ján 10-
15 per ces reg ge li
tor ná val kezd tünk
az óvo da pe da gó -
gu sok ve ze té sé vel.
Hét fõn fél 10-tõl a
kö zös sé gi te rem ben
„Ne ked mit je lent az
egész ség?” rajz ki ál -
lí tás meg nyi tó ja dr.
Izer Il di kó gyer mek or vos sal. 10 órá tól ze nés tor -
na Gom bás Mó ni ka test ne ve lés sza kos ta nár ral,
fitnesz edzõ vel 2,5-4 éve sek nek és az 5-6 éve -
sek nek kü lön-kü lön az élet ko ri sa já tos sá go kat fi -
gye lem be vé ve. Jó kedv vel, vi dá man vet tek
részt a gye re kek. Na gyon fi gyel tek, re me kül,
szin te ész re vét le nül tud ta irá nyí ta ni õket, le sem
vet ték a sze mü ket ró la. Ked den dél elõtt gyö nyö -

rû en meg te rí tett asz ta lok vár tak a gyer me kek re,
fel nõt tek re. Be szél ge tés ke re té ben And rás Mó ni -
ka dietetikus be szélt az egész sé ges táp lál ko zás -
ról, amely hez egy szín vo na las, sze met von zó, az
ét vá gyat fel kel tõ be mu ta tó kap cso ló dott. A kü -
lön bö zõ étel fé le sé ge ket meg kós tol hat tuk. Jó ét -

vág  gyal fa la toz gat tunk! A szü lõk nek is volt le he -
tõ sé gük a kós to lás ra, ill. a dietetikustól ta ná csot
is kér het tek. Dél után a Szü lõi Mun ka kö zös ség
meg le pe tés sel vár ta a gyer me ke ket és a szü lõ -
tár sa kat: dr. Izer Il di kó gyer mek or vos sal az el sõ -
se gély nyúj tás alap ja i val is mer ked het tek az ovi -
sok és a szü le ik, majd nép tánc be mu ta tó és össz -
tánc kö vet te. A szü lõk ál ta luk sü tött kü lön bö zõ
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íze sí té sû muffinnal és fi nom te á val kí nál ták a
gyer me ke ket és fel nõt te ket. Sok-sok hasz nos in -
for má ci ó val és él mén  nyel gaz da god hat tunk!

Szer dán el ma radt a fu tó nap az idõ já rás mi -
att, el ha laszt juk Gyer mek hét re. Csü tör tö kön

„Mé hecs ke és a méz” cím mel mé hé sze ti be mu -
ta tó, méz kós to lás Kiss Csa ba és Dol gos Ani kó
mé hé szek kel. A gyer me kek kí ván csi an kós tol ták
meg a mé zet. Ezen a na pon és pén te ken dr.
Börzsei Ger gely dok tor úr fo ga dott ben nün ket
cso por ton ként be oszt va. A men tõ ál lo má son is
kö rül néz het tünk, és men tõ au tót is lát hat tunk. a

men tõ tisz tek szí ve sen me sél tek mun ká juk ról.
A no vem ber 20-án reg gel tõl fog va Bödõ Ri -

ta és Ta má si Tí mea vé dõ nõk szü lõk nek, gyer me -
kek nek le he tõ sé get biz to sí tot tak vér nyo más-,
vér cu kor mé rés re, lá tás-, szín vizs gá lat ra. 

Ked den pe dig Sipõsz Ri ta óvo da pe da gó gus
irá nyí tá sá val a Kukori cso port kö zép sõ-nagy cso -

por to sai a „Moz dulj! – Gyógy ulj!” láb-, és tar tás -
ja ví tó Jó gya kor la to kat mu tat tak be mind nyá -
junk nak.

Az Egész ség ne ve lé si hét tá mo ga tói: a
Forever Líving Produkts Ma gyar or szág Kft. és a
Csodaország Egye sü let. Az Egye sü le tünk részt
vett a Forever Líving Produkts Ma gyar or szág Kft.
ál tal meg hir de tett pá lyá za tán, mely az Egész -

ség vé de lem tá mo ga tó prog ra mok meg va ló sí -
tá sát se gí ti, és 130 ezer fo rint ös  szeg ben tá mo -
gat ta ren dez vé nyün ket. A pá lyá zat meg írá sá -
ban, be adá sá ban Gángóné Pogátsa Zsa nett
volt se gít sé gé re az Egye sü let el nö ké nek. Kö szön -
jük a Kft. igaz ga tó já nak, dr. Mihelisz Sán dor úr -
nak, va la mint a Csodaország Egye sü let el nö ké -

nek, Szélesy Józsefnének a tá mo ga tást, és
mind azok nak a mun ká ját, akik a prog ra mok
szer ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban ak tí van köz re -
mû köd tek, hoz zá já rul va ez zel a böl csõ dés és
óvo dás ko rú gyer me ke ink egész sé ges élet vi tel -
éhez, egy moz gás sal, öröm mel te li ak tív élet -
mód meg sze ret te té sé hez.

Pócza M. Gab ri el la in téz mény ve ze tõ
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• Könyvbemutató
Répceszentgyörgy – A fa lat ka
fa lu és a MÁV ne ve lõ in té zet

„Mint egy fa lat ban az étek íze,
mint egy csepp ben a ten ger vi ze,
úgy mu tat ja e kis fa lu
a ma gyar tör té nel met.”

1956-ban egy ser dü lõ fi úcs ka szí vé be és
lel ké be zár ta Répceszentgyörgyöt, az ak ko ri
MÁV ne ve lõ in té ze tet, a Szentgyörgyi Hor váth
Kas télyt és an nak cso dás kör nye ze tét. Itt töl -
töt te az 1955-56-os tan évet 6hatodik osz tá -
lyos di ák ként. In nen ered a könyv tör té ne te.
Õ Réthey-Prikkel Mik lós ag rár mér nök, kö zép -
is ko lai ta nár, böl csész, kultúr ant ro pológus. A
könyv elõ ké szí tõ mun ká it, az anyag gyûj tést,
az írói és szer kesz tõi fel ada to kat is õ vé gez -
te, ugyan ak kor sok szer zõ társ se gí tet te a
mun ká ját. Há rom fe je zet re ta go ló dik a
könyv, ame lyek ben ta nul má nyo kat, le írá so -
kat, tör té nel mi át te kin té se ket ol vas ha tunk. A
füg ge lék ben a le írá sok alap já ul szol gá ló
ada tok, tér ké pek, fény ké pek kap tak he lyet.
A bo rús, de öröm te li no vem be ri dél utá non a
répceszentgyörgyi kul túr ház ban tar tot tuk a
könyv be mu ta tó ját. Fa lunk la kói, meg hí vott
ven dé ge ink, és a könyv ben köz re mû kö dõ
szer zõ tár sak meg töl töt ték a nagy ter met.
Kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat alap ján min -
den répceszentgyörgyi ház tar tás aján dék -
ba kap egy pél dányt. A könyv ma ra dan dó
és ér té kes aján dék, ame lyet szí ve sen la poz -
hat min den ki ked ve sze rint.

Kovácsné Ke le men Gert rúd

Rövid hírek

Örök di lem ma: „és ak kor most mit is ad jak
ka rá csony ra?” Min den ki un ja már a „ka rá csony
il la tû” gyer tyá kat és a kü lön bö zõ hó em be res
bög ré ket. Min den év ben ugyan az a stan dard
ka rá cso nyi cso mag bor és édes ség. Egy kis
oda fi gye lés sel, tény leg va rázs la tos és sze mély re
sza bott aján dé kot tu dunk ké szí te ni a hoz zánk
kö zel ál lók nak. Ös  sze gyûj töt tem pár kön  nyû
mégis egye di aján dék öt le tet ki seb bek és na -
gyob bak szá má ra egy aránt. 

1. Cso kika nál
Ki ne örül ne en nek a kis sza lag gal át kö tött

ka ló ria bom bá nak?  Ve gyél egy kis ka na lat (le het
mû anyag is) Csur gass be le ol vasz tott cso kit

majd rakd a hû tõ be hûl ni, ha vé gez tél fe hér
cso ki val vagy akár ét cso ki val eset leg tor ta da -
rá val dí szít he ted. FON TOS! min den ré teg cso ki
után hagyd hûl ni, kü lön ben ös  sze fo lyik! Vé gül
kösd át egy sza lag gal és KÉSZ is. 

2. „52 do log, amit sze re tek ben ned”
kár tya
Ezt bár ki nek ad ha tod, ked ves öt let csa lád -

tag ok nak, ba rá tok nak és a sze rel med nek is.
Min den ki sze ret ne megáról 52 jó dol got ol vas -
ni. Nem fel tét le nül kell „52 do log, amit sze re tek
ben ned” kár tya cso mag. A sa ját íz lé sed re van bíz -
va, hogy mi rõl írsz. (Én pl.: „52 do log amit kö szö -
nök ne ked!” kár tyát csi nál tam)  El ké szí té se na gyon
kön  nyû. Ve gyél egy kár tya pak lit. Hát lap já ra ra -

gassz egy fe hér (vagy akár mi lyen szí nû) tég la la -
pot! És írj a sze ret te id rõl 52 jó dol got!

3. Re ceptkönyv
Ked ves gye re kek és szor gos fér jek! Nagy ma -

mák nak és anyu kák nak, ki tû nõ aján dék öt let le -
het, ha ös  sze gyûjt jük a há zi as  szony ked venc re -
cept je it (vagy akár a mi én ket) és egy de ko ra tív
fü zet be be le ír juk vagy be le ra gaszt juk. Az aján -
dék el ké szí té sé nek már csak az idõnk és a kép -
ze le tünk szab hat ha tárt, hi szen, hogy- hogy, dí -
szít jük már csak raj tunk mú lik. 

4. Stan dard ka rá cso nyi
aján dé kok új ragon dol va
Ha min den kép pen a cso ki és a bor meg szál -

lott jai va gyunk, ak kor ér de mes ab ban is va la mi
há zi ké szí té sû ben gon dol kod ni. Pél dá ul bon-
bon, ha van egy kis idõnk és ener gi ánk for go -
lód ni a kony há ban, ak kor min den kép pen aján -
lom, hogy pró bál junk ki kü lön fé le bon-bon re -

cep te ket cso ma gol juk be és már is kész
„csupaszívcsoki” aján dé kunk. 

Bor?! Vál lal ko zó szel le mû höl gyek akár „fel is öl -
töz tet he tik”, úgy hogy köt nek rá ap ró sap kács kát
vagy varr nak ne ki „ru hát”. Per sze ne ag gód jon, aki
nem tud köt ni vagy varr ni, en nél egy sze rûbb meg -
ol dás is van. Nyom tass egy mat ri cát a bor cím ké -
jé nek a he lyé re, a mat ri cá ra ír hatsz sze mély re sza -
bott üzen tet és jó kí ván sá go kat az ün nep re.

Kreatív karácsonyi készülõdést kívánok! 
afrid

Homemade Xmas gift
AZAZ ADJ SA JÁT KÉ SZÍ TÉ SÛ AJÁN DÉ KOT KA RÁ CSONY RA! 
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Ki vá ló fo gyasz tói már ka ka te gó -
ri á ban nyer te el is a Ma gyar Brands
el is me rõ ok le ve lét a Bü ki Gyógy für -
dõ Zrt. A Ma gyar Brands cél ja olyan
ma gyar vo nat ko zá sú már kák dí ja -
zá sa, ame lyek a ma gyar vál lal ko -
zá sok mél tó kép vi se lõi itt hon és a
ha tá ron túl is. A Ma gyar Brands
nem csu pán a véd jegy meg kü lön -
böz te tés sel, egy sze ri al ka lom mal
se gí ti az adott már kát. A pá lyá zat -
ban részt ve võ már kák ön kén tes,
füg get len szak ér tõk bõl ál ló bi zott -
ság dön té se alap ján kap ják meg
az el is me rést. A bi zott ság dön té sé -
ben nagy mér ték ben köz re ját szott
a fo gyasz tók kö ré ben el vég zett ku -
ta tás, amely a már ka is mert sé gé re
irá nyult. Idén há rom ka te gó ri á ban
dí jaz ták a ma gyar már ká kat: Ki vá ló
fo gyasz tói már ka, Ki vá ló üz le ti már -
ka, va la mint In no va tív már ka. A dí -
jat a Ma gyar Brands me ne dzse re,
Inzám And rea ad ta át Bo ros Lász ló
At ti lá nak, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve -
zér igaz ga tó já nak.

Az ese mé nyen ott volt Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ, aki ki emel -
te: a für dõ a ko ráb ban el nyert, si -
ke res eu ró pai gyógy für dõ mi nõ sí -
tés után egy újabb fon tos el is me -
rést tud hat ma gá é nak. A Ma gyar
Brands díj ak tív se gít ség a fo gyasz -
tók szá má ra, hi szen a ki vá ló ság
meg tes te sí tõ je ként a vá sár lói dön -
té sek egyik meg ha tá ro zó irány tû je.
Ágh Pé ter em lé kez te tett ar ra is, mi -
lyen moz gal mas idõ szak volt az el -
múlt há rom ne gyed év a Bük für dõ
Gyógy- és Él mény cent rum éle té -
ben: je len leg is zaj lik egy 1,5 mil li -
árd fo rin tos fej lesz té si prog ram,
amely bá tor ság ra, elõ re lá tás ra és
a jö võ be ve tett hit re vall. Emel lett
gõz erõ vel fo lyik a to váb bi pro jek -
tek elõ ké szí té se is, így a Szent Ke le -
men gyógy me den ce re konst ruk ci -
ó ja, a gyógy ászat meg újí tá sa, a
fe dett für dõ tel jes mo der ni zá lá sa, a
beléptetõrendszer fej lesz té se, nap -
ener gi á ra és ter mál víz re ala po zó
ener ge ti kai rend szer ki épí té se. A
desztináció fej lesz té se mel lé állt a
ma gyar kor mány is, hi szen a
gyógy hely für dõn kí vü li funk ci ó i nak
fej lesz té sé hez 1 mil li árd fo rin tos tá -
mo ga tást nyújt Bük ön kor mány za -
tá nak. Dr. Né meth Sán dor pol gár -
mes ter el mond ta, Bü kön és Bük für -
dõn a ko ráb bi évek hez ké pest
2017-ben emel ke dett a ven dég éj -
sza kák szá ma. Az elõ zõ évek kel
össze vet ve az oszt rák ven dé gek je -
len tõ sen na gyobb szám ban ér kez -

tek a te le pü lés re kö szön he tõ en a
vá ros és a für dõ Auszt ri á ra fó ku szá -
ló kam pá nya i nak. Az ön kor mány -
zat a ma gán szál lás adók ver seny -
ké pes sé gét tá mo ga tá sok kal se gí ti,
ame lyek re pá lyáz ni le he tett: a ki -

adott en ge dé lyek szá ma kö rül be lül
300-nál jár. A te le pü lés még min dig
jú li us és au gusz tus hó na pok ban
mu tat ki emelt te lí tett sé get, ez
egye bek kö zött a nyá ri ren dez vé -
nyek nek is kö szön he tõ. A pol gár -
mes ter ki emel te, fon tos nak tart ja a
tu riz mus sal kap cso la tos kép zé sek
ma gas szín vo na lát és úgy vé li, a tu -
risz ti kai pá lyát von zó vá kell ten ni a
mun ka vál la lók szá má ra. Auszt ria
kö zel sé ge erõs ha tás sal van a he lyi
mun ka erõ pi ac ra, ezért kü lön is
örö mét fe jez te ki ami att, hogy a für -
dõ nek le he tõ sé ge nyílt az idei év -
ben több al ka lom mal is emel ni a
dol go zók bé rén.

A saj tó tá jé koz ta tón Bo ros Lász ló
At ti la, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja sze zon ér té ke lõ be szé -
dé ben ki fej tet te: a 2017-es nyár si -
ke res volt Bük für dõn. A Bük für dõ
Gyógy- és Él mény cent rum lá to ga -
tó szá ma a fõ sze zon ban 5 szá za lék -
kal több volt a ta va lyi év hez ké -
pest, amely 94 mil lió fo rint több let -
be vé telt je len tett a für dõ szá má ra.
Ezt a nö ve ke dést a nyá ri, idõ ként
hû vös, esõs idõ já rás sem be fo lyá -
sol ta kü lö nö seb ben, így a für dõ -
komp le xum ban meg ren de zett
prog ra mok is rend ben le zaj lot tak. A
jú ni us tól szep tem ber ele jé ig tar tó
idõ szak ban a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.
18 hek tá ros te rü le tén min den lé te -
sít mény rend ben üze melt. 

Új szol gál ta tá sok kal is bõ vült a
für dõ idén, így még több att rak ci ó -

val, csa lá di ren dez vé nyek kel vár ták
a ven dé ge ket mind a für dõn be lül,
mind a für dõn kí vül is, amely nagy -
ban kö szön he tõ a he lyi part ne rek -
kel va ló si ke res együtt mû kö dés nek.
A kö zös mun ka ered mé nye ként a

vá ro si ren dez vé nyek elõtt meg nyílt
a für dõ ka pu ja: a für dõ ven dé gek a
strand te rü le tén kap hat tak íze lí tõt a
te le pü lés ál tal szer ve zett prog ra -
mok ból. A nyá ri hó na pok ban a für -
dõ 175 dol go zó val üze melt. A ve -

zér igaz ga tó be szé dé ben ki emel te,
hogy a fõ cél to vább ra is a
szezonalitás csök ken té se, va la mint,
hogy a jö võ be ni fej lesz té sek nek kö -
szön he tõ en a Bük für dõ Gyógy- és
Él mény cent rum még von zóbb

pont tá vál has son a ma gyar tu risz ti -
kai pi a con. E cél el éré sé hez a na -
gyobb, kéz zel fog ha tó vál to zá sok
2018-ban va ló sul nak meg a für dõ -
ben, míg az idei év ben fõ ként elõ -
ké szí tõ mun ka folyt. yde

Bükfürdõ: újabb díj 
és 94 milliós plusz bevétel 



18

2017. decem
ber VII. évfolyam

 12. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Az egyik leg õsibb ma gyar nép szo kás kí nál ta
a le he tõ sé get há rom éve Tóth Ta más in téz mény -
ve ze tõ nek, hogy ha gyo mány te rem tõ szán dék -
kal el in dít sa a bü ki re gös ta lál ko zót. A szo kást
ter mé sze te sen Bü kön is, mint a Du nán túl fal va i -
nak több sé gé ben, év szá zad okig meg tar tot ták a
te le pü lés fi a tal jai, pon to sab ban a le gé nyek.
Szer ves ré sze volt a ka rá cso nyi ün nep kör nek, de
ere de te a ke resz tény ség fel vé te le elõt ti idõ kig
nyú lik vis  sza, s több, a ma gyar õs val lás hoz, a sá -
mán iz mus hoz kap cso ló dó ele met meg õr zött.

Mi lyen õsi is ez a szo ká sunk, mely va la mi kor
ré gen, a té li nap for du ló hoz kap cso lód va ala kult
ki? Dr. Se bes tyén Gyu la, a Nép raj zi Mú ze um
egy ko ri igaz ga tó ja a 19-20. szá zad for du ló ján

or szá gos gyûj tést kez de mé nye zett, s en nek
ered mé nyét rend sze rez ve az 1902-ben meg je -
len te tett Re gös éne kek cí mû könyv ben tet te köz -
zé. Ez zel egy idõ ben egy má sik, Re gö sök cí mû
mû vé ben fel dol goz ta az ös  sze gyûj tött, nagy
men  nyi sé gû Kár pát-me den cei anya got. Ar ra a
meg ál la pí tás ra ju tott, hogy ez a szo kás több
ezer éves, s õse ink már a nép ván dor lást meg -
elõ zõ idõk bõl, az ugor kor ból hoz ták ma guk kal.
Az óta más nép rajz- és nép ze ne ku ta tók is vé gez -
tek újabb gyûj té se ket, s a szo kás ról a dr. Se bes -
tyén Gyu la ál tal le ír ta kat ki egé szí tet ték, több
min den ben pon to sí tot ták. A Nép raj zi Mú ze um
igaz ga tó ja az ös  sze gyûj tött anyag fel dol go zá sa
so rán há rom jól el kü lö nít he tõ tí pus ba so rol ta be
a re gös éne ke ket: nyu gat-du nán tú li, kö zép- és
dél-du nán tú li, il let ve szé kely föl di. Az óta má sok
ha zánk egyéb ré sze in is ta lál tak né hány re gös -
éne ket, de azok mes  sze nem olyan tö me ge sen
for dul tak elõ, mint a Se bes tyén ál tal ti pi zált te rü -
le te ken. Az újab bak közt még olyan re gös éne -
kek is ta lál ha tók, ame lyek nem a ka rá cso nyi ün -
nep kör höz kap cso lód nak, ha nem a far san gi -
hoz, vagy az es kü võk höz. 

A re gö lés a Nyu gat-Du nán tú lon és a Szé kely -
föl dön el sõ sor ban pá ro kat ös  sze va rázs ló, má sutt
in kább ter mé keny ség- és bõ ség va rázs ló szo kás
volt. Ma már na gyon ke vés he lyen gya ko rol ják,
de több né pi együt tes, nép tánc cso port fel újí tot -
ta, és mû so ron tart ja. A Du nán tú lon a fel ava tott

(vi dé kün kön a be ke resz telt) le gé nyek cso port ja
– ál ta lá ban ka rá csony el sõ vagy má so dik nap -
ján, de volt, ahol új év kor – kucs má ban, ki for dí -
tott bun dá ban, csör gõ (lán cos) bo tok kal, kö -
csög du dák kal, csen gõ vel, egyes he lye ken fu ru -
lyá val fel sze rel kez ve, Hegy fa lun az ar cu kat be -
kor moz va ke res ték fel – el sõ sor ban – a lá nyos
há za kat. A la kás aj tót ki nyit va be kö szön tek a há -
zi ak nak, de a cso port kint ma radt az ud va ron.
Ott ad ták elõ éne kü ket, amely vi dé kün kön a kö -
vet ke zõ ele mek bõl állt: be ve ze tõ sza kasz; cso -
da fé le (ere de ti leg, s több he lyen ké sõbb is: cso -
da fiú) szar vas le gen dá ja; pá ro sí tó rész, amely -
ben a lány(ok)nak legény(eke)t re göl tek, a gaz -
da vagy gaz da as  szony (eset leg a re gös) öl tö zé -

ké nek tré fás fel so ro lá sa; ado mány ké rés;
jókívánság(ok). Min den vers szak után fel hang -
zott a „Hej, regö rejtem…” ref rén, ami alatt nagy
zajt kelt ve meg szó lal tat ták hang sze re i ket. 

A szo kás az év szá zad ok so rán vál to zott, rö vi -
dült, és sok te le pü lé sen már az em lí tett ré gi ók ban
sem gya ko rol ták az el sõ or szá gos gyûj tés ide jén. A
nyu gat-du nán tú li tí pus ból a dozmati re gös ének tû -
nik a leg tel je sebb nek – leg alább is a cso da fiú szar -
va sos ré sze. Vi szont hi ány zik be lõ le a pá ro sí tó
elem, amely a leg több he lyen azért is fon tos, mert
a pá rok ös  sze re gö lé se tar tot ta fenn a szo kást. Eb -
be a tí pus ba tar toz nak a dr. Se bes tyén Gyu la ál tal
Répcze-vidéki és rá ba kö zi nek ne ve zett vál to za tok.
Ezek ben elõ for dul nak szó ren di el té ré sek, fo gal mi
cse re be rék, szö veg tor zu lá sok, de a táj egy sé gen
be lül igen ha son ló ak.

Pél da ként áll jon itt a Sza bó Jó zsef ta nár úr ál tal
1960-ban le jegy zett bü ki re gös ének szö ve ge:

El jöt tünk, el jöt tünk Szent Ist ván szol gái.
Ré gi szo kás sze rint sza bad meg tar ta ni.
Hej regü rej tem, regü – regü – regü rej tem.

Amott ke let kez vén egy zöld pá zsit,
Azon leg elész vén csu da fé le szar vas.
Csu da fé le szar vas nak ezer ága-bo ga.
Ezer ága-bo gán ezer mi se gyer tya
gyul lad ván gyul lad jon, so ha el ne alud jon.
Hej regü rej tem, regü – regü – regü rej tem.

Itt is mon da ná nak egy szép le ányt,
Ki nek ne ve vol na: Ba logh Zsu zsi vol na.
Hej regü rej tem, regü – regü – regü rej tem.

Ott is mon da ná nak egy szép le gényt,
ki nek ne ve vol na: Cson ka Pis ta vol na.
Hej regü rej tem, regü – regü – regü rej tem.

Mit visz ne ki Zsu zsi?
Vi szek ne ki lágy duny hát, 
Lágy ván kost fe je alá.
Mit visz ne ki Pis ta?
Vi szek ne ki hippet-huppot,
Egy nagy mén kû fur kós bo tot a há tá ra.

Regüljük a gaz dát, ve le az as  szo nyát.
Mert az as  szony nak re tek a bocs ko ra, 
Répahejj a szíjja, krump li a sar ka,
Hej regü rej tem, regü – regü – regü rej tem.

Zöld se lyem zacs kó, te le százassokkal.
Fe le a gaz dáé, fe le a re gö sö ké.
Hej regü rej tem, regü – regü – regü rej tem.
Meg sült már a kis ma lac, érez zük a sza gát.
Nyújt sák ki a regüsöknek a há tul só comb ját.

Ezt a vál to za tot is me re te ink sze rint 38
répcevidéki te le pü lé sen, s több szom szé dos
vagy kö ze li rá ba kö zi hely ség ben is le je gyez ték,
ki sebb-na gyobb el té ré sek kel. A leg na gyobb kü -
lönb ség, hogy a Mit visz neki… kez de tû vers sza -
kot vi dé kün kön csak nyolc te le pü lé sen éne kel -
ték, a többin (már) nem, köz te a le jegy zés után
egy év ti zed del ké sõbb a te le ví zió Fa bu la cí mû
mû so rá ban sze rep lõ bü ki ek sem. Ez idõ tájt az
alsóbüki fa lu ré szen Tátray Zsu zsan na nép rajz tu -
dós har ma dik faj ta vál to za tot jegy zett le. Azt el -
ol vas va döb ben tem rá, hogy az 1902-ben
egye sült há rom Bük le gény sé ge egy más tól né -
mi leg el té rõ re gös éne ket adott elõ. (Dr. Se bes -
tyén Gyu la csak a felsõbükit em lí tet te, de nem
ír ta le.) Nap ja ink ban vi dé kün kön már csak
Nagygeresden és szü lõ fa lum ban, Pósfán re göl -
nek, foly tat va a sok száz éves ha gyo mányt.

Sá gi Fe renc

„Hej, regö rej tem”
A HAR MA DIK BÜ KI RE GÖS TA LÁL KO ZÓ ELÉ
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Nagy sza bá sú fej lesz té sek, út- és jár da -
fel újí tá sok is zaj la nak a vá ros több pont -
ján. A Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram pá lyá za ti for rá sá ból és ál la -
mi, köz pon ti ke ret bõl, több mint 300 mil lió
fo rin tot for dí ta nak Csepreg csa pa dék víz-
el ve ze tõ ár ka i nak és ut cá i nak fej lesz té sé -
re, rend be té te lé re. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter ki emel te,
hogy so ha ilyen mér té kû fel újí tá si for rás nem ér -
ke zett még utak ra és a csa pa dék víz-el ve ze tés
ki épí té sé re, mint most. 

A város vezetõje kihangsúlyozta, hogy ami ó -
ta Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ vel szö vet -
ség ben dol goz nak Csepregért, az óta a vá ros
érez he tõ en és szem mel lát ha tó an a fej lõ dés út -
já ra le pett. A me gye vá ro sa i hoz ké pest ugyan
még je len tõs a le ma ra dá sa Csepregnek, de
már lát szik, hogy van pers pek tí va, le het nek
olyan cél ja ik, ame lye ket együtt el tud nak ér ni
és a ré gi ál mo kat meg tud ják va ló sí ta ni. Hoz zá -
fûz te azt is, hogy ren ge teg még a kö zös fel adat,
de a kor mán  nyal szö vet ség ben Csepreg fej lõ -
dé si pá lyá ja biz to sí tott. 

A településen ta valy meg újult a Cso ko nai és
a Szom bat he lyi ut ca, idén a csepregi bú csú al -
kal má val ad hat ták át a meg újult Fe hér ut cát.
Most pe dig újabb két ut cá ban, az Al kot mány -
ban és a Zrí nyi ben fo lyik mun ka: mind a csa pa -
dék víz-el ve ze tõ ár ko kat, mind pe dig az ut cák
bur ko la tát is tel jes hos  szá ban meg újít ják. Eh hez a

fel újí tá si fo lya mat hoz csat la ko zott a Bog nár Ig -
nác ut ca Répce híd utá ni sza ka sza, ahol szin tén
fej lesz tik a csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szert. A há -
rom ut cá ra ki csi vel több mint 133 mil lió fo rin tot

for dí ta nak kor mány za ti for rás ból – eh hez a vá ros -
nak egy fil lért sem kell hoz zá ten nie. A Vasivíz Zrt.
a víz- és szenny víz be kö té sek cse ré jét el vé gez te
mind há rom ut cá ban (Zrí nyi, Al kot mány, Bog nár),

ahogy a pol gár mes ter fo gal ma zott: gyors, pre cíz
és szak sze rû mun kát vé gez tek. Je len leg a ki vi te -
le zõ az út pad ka ki ala kí tá sát vég zi, s né hány he -
lyen még a ka pu be já rók híd fe je i nek ki épí té se a

fel adat. Az ün ne pé lyes át adá sát a ter vek sze rint
az utó mun ká la tok be fe je zé se után, még de cem -
ber ben meg tart ják.

HZ

Teljesen megújul
az Alkotmány és Zrínyi utca



20

2017. decem
ber VII. évfolyam

 12. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

De cem ber 6. 
17.00 Mi ku lás vá ró Mû hely. Kre a tív fog lal ko -

zá sok, ün ne pi ké szü lõ dés. Az Or fe um Ván dor -
szín pad ka rá csony vá ró gyer mek mû so ra. És ér -

ke zik a Mikulás… A be lé pés in gye nes! Hely szín:
Bü ki MSK Szín ház ter me. A gyer me kek nek szánt
aján dék cso ma go kat kér jük de cem ber 5-én, 20
órá ig le ad ni a Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont ban!

De cem ber 16. 
19.00 „S lám én tu dok tán col ni, itt ma ra dok

mu lat ni!” Kon cert és tánc ház az erdõ szom -
battelki ze né szek kel és magyarborzási tán co -
sok kal. A tánc ház ban köz re mû köd nek a kon cert
részt ve või és a Horsa Ban da. Tánc ok ta tók:
Gerlecz Lász ló és Gerlecz Edit. Be lé põ: 800.- Ft.
Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me

De cem ber 19. 
15.30 Me se bér let 3. elõ adá sa. Sza bad Öt le -

tek Szín há za: Kram pusz ka rá cso nya – ze nés me -
se já ték. A gye re kek ak tív rész vé te lé vel és se gít -
sé gé vel An gyal ka meg ja vít ja a csi bész ke dõ,
rossz csont Kram puszt, aki min dent el kö vet, hogy
meg za var ja Nagy pa pa, Nagy ma ma és Uno ka
bé kés ka rá cso nyi ké szü lõ dé sét. Egy kis át ne ve -

lés sel vé gül Kram pusz rá jön ar ra, hogy nem is
olyan rossz jó nak len ni, de azért egy kis ele ven -
ség so sem árt. Be lé põ bér le ten kí vül: 800.- Ft.
Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me

Bü ki Ad vent
Min den va sár nap: 14.00 – 18.00 Ad ven ti vá -

sár. 15.00 – 17.00 Ka rá csony vá ró ját szó ház.
17.00 Gyer tya gyúj tás.

De cem ber 3. 
15.45 Répcementi Fér fi kar. 16.15 Kel ti ke,

Nap vi rág Nép dal kör és a Poppies Ének együt tes
mû so ra. 16.40 Danica Hor vát Kó rus.

De cem ber 10. 
15.00 -16.00 Vá ro si ka rá csony fa dí szí té se.

(Eöt vös park). 16.30 Clemens Mad ri gál Kó rus.
18.00 Má rió & Isis Big Band - Ka rá cso nyi kon cert.

Elõ vé te les jegy: 1.000.- Ft. Hely szí nen: 1.500.- Ft.
A kon cert 6 éves kor alatt in gye nes! Hely szín: Bü -
ki MSK Szín ház ter me.

De cem ber 17. 
15.00 3. Regöstalálkozó. Csodaország

Óvo da mû so ra. A prog ra mok hely szí ne: Bü ki
MSK Atriuma (Bük, Eöt vös u. 11.)

A no vem ber 17-én le zaj lott nagy si ke rû
nyug dí jas kö szön tõ és a kö vet ke zõ nap ben -
sõ sé ges, év for du lós tûz ol tó-ün ne pe után, az
Er zsé bet-nap elõ est éjén, a 17 órai szent mi sét
kö ve tõ en, a sze gé nyek vé dõ szent jé re, a se gí -
tõ fe le ba rá ti sze re tet nagy pél da ké pé re,
Szent Er zsé bet re em lé kez tünk kis fa lunk ke -
resz té nyi temp lo má ban. A Kéry Mag dol na ta -
nár nõ ve zet te ének kar több éves, szép ha gyo -
má nyát foly tat va cso dás dal la mok kal va rá -
zsol ta elénk nagy ma gyar szen tünk élet út ját
és jó té kony tet te it. A telt há zas kö szön tõ mû -
sort ez út tal is a kó rus tól meg szo kott ma gas
szín vo nal és lel ke se dés jel le mez te, amely nek
ha tá sá ra lé lek eme lõ áhí tat töl töt te el va la -
men  nyi ünk szí vét. A temp lom ból ki lép ve meg -
ha tot tan vet tük kéz be a Ke resz té nyi Pék ség
ál tal sü tött Er zsé bet-ke nye ret, ame lyet ha za -
fe lé tart va meg osz tot tunk be teg ség ben szen -
ve dõ is me rõ se ink kel, akik nem ve het tek részt
ezen a cso dá la tos temp lo mi órán.

No vem ber 26-a is je les dá tum volt köz sé -
günk éle té ben, ami kor a he lyi Fa lu fej lesz tõ
Egye sü let tar tot ta ha gyo má nyos ad ven ti vá sá -
rát a Pla tán té ren, min den ed di gi nél szé le sebb
áru vá lasz ték kal és egy meg le pe tés sel. Var ga
Nor bert lánc fû ré szes fa fa ra gó al ko tó mun ká ját
cso dál hat tuk meg a vá sár ide je alatt. A szép
szám mal meg je lent ér dek lõ dõ ket az egye sü let
tag jai szí vé lye sen lát ták ven dé gül a kör nyék
szer te hí res egy há zi for ralt bor ral és íz le tes te á -
val. A sö té te dé sig tar tó, szí nes, jó han gu la tú ren -
dez vény re öröm mel lá to ga tott ki a fa lu ap ra ja-
nagy ja, le he tõ ség nyílt az ad ven ti fa lu ka len dá -
ri um szá ma i nak ki hú zá sá ra, és fel ál lí tot ták a Bet -
le he met. A nagy sür gés-for gás kö ze pet te sok
szó esett a de cem ber 10-ére hir de tett fény já ték -
kal szí ne sí tett ad ven ti kon cert rõl, ahol a Gyõ ri
Nem ze ti Szín ház mû vé szei áll nak majd a Pla tán
tér szín pa dán, szép ün ne pe ket kí ván va
Egyházasfalu min den la kó já nak.

Ma jor Iza bel la

Programokban gazdag
november Egyházasfaluban

A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI ÉS SPORT KÖZ PONT, KÖNYV TÁR 

DE CEM BE RI PROG RAM JAI
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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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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

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

P R O G R A M A J Á N L Ó

De cem ber 10-én és 17-én, va sár -
nap 16 ó. Csepregen, a Pro me ná don;
Bü kön, Kõ sze gen és más te le pü lé se ken
egyéb idõ pont ban: Mû so ros AD VEN TI
GYER TYA GYÚJ TÁS.

De cem ber 10-én, va sár nap 17 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: A Gyõ ri Ad -
vent Kó rus KA RÁ CSO NYI HANG VER SE NYE.

De cem ber 13-án, szer dán reg gel
több te le pü lé sen: Lu cá zás.

De cem ber 23-án, szom ba ton
15.30 ó. Csepregen, a Pro me ná don:
SZA BAD TÉ RI PÁSZ TOR JÁ TÉK az If jú sá gi Hit -
tan Cso port elõ adá sá ban.

De cem ber 26-án, ked den 18 ó.
Csepregen, a Szent Mik lós temp lom -
ban: Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra KA -
RÁ CSO NYI KON CERT JE.

De cem ber 30-án, szom ba ton 12
órá tól Csepregen, a szõ lõ he gyek ben:
Elõszilveszteri FORRALTBOROS TÚ RA.

De cem ber 31-én, va sár nap Kõ szeg
vá ros ut cá in: Szil vesz te ri fu tás.

2018. ja nu ár 5-én, pén te ken 17 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: Víz ke resz ti
bor must ra. – Szõ lõs gaz dák és szak em -
be rek be szél ge té sé vel.

2018. ja nu ár 5-7. kö zött Bü kön, a
Sport csar nok ban: Sport bü fé Te rem lab -
da rú gó Tor na.






