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• Csepreg
Könyvhódítók
A Berzsenyi Dániel Könyvtár versenyt hirde-

tett általános és középiskolás diákok részére,
hogy segítsenek visszalopni az emberek éle-
tébe az olvasás szeretetét.

A csapatok 73 könyvbõl kiválaszthattak
egyet, melyet több fordulóban, különbözõ fel-
adatokban próbálták „megvédeni“. Informáci-
ót gyûjtöttek az íróról és a kiszemelt könyvrõl, s
bizonyítani kellett a könyv mindenekfelettiségét.
A több hónapon át tartó fordulókban érdeke-
sebbnél érdekesebb feladatokat oldhattak
meg a fiatalok, a keresztrejtvénytõl a könyvil-
lusztrációig. A csepregi KIKI-t 2 csapat is képvi-
selte, a Csepregi Cserfesek (Zakariás Brigitta,
Csizmazia Dominika, Holpár Erika) õk bronz
helyezést, a Gézengázok (Ridavits Nóra, Sulics
Boglárka, Gyimesi András) pedig az elõkelõ
ezüst helyezést érdemelték ki.

A fõdíjért 4-4 csapat szállt versenybe, hogy
2 felejthetetlen napot töltsenek el Budapesten.
Valamennyi résztvevõ hirdeti: Olvasni jó!

SulicsBogi

Rövid hírek

2011. áprilisában indította útjára a Berzsenyi
Dániel Megyei Könyvtár a Könyvhódító játékot
azzal a céllal, hogy a fiatalok, a 10-18 éves kor-
osztály körében népszerûsítse az olvasást, hogy
mai modern világunkban az olvasás szeretete ne
vesszen ki a gyerekekbõl. „Nyisd ki a
könyvet! Megosztja veled minden tit-
kát!” – mondta ki a bûvös mondatokat
a megyei könyvtár igazgatónõje,
Pallósiné Dr Toldi Márta PhD  a záró
rendezvényen. 

73 könyv vett részt a játékban,
amit a 3-4 fõs csapatok választottak.
A büki könyvtár szervezésében  négy,
5. osztályosokból álló csapat neve-
zett a játékba, hogy kedvenc köny-
veik – Édes mostoha, Az élet játéka,
Ló az iskolában, Sziget-kék – segítsé-
gével a megadott próbákat legjobb
tudásuk szerint teljesítsék. Neves elõadók – köl-
tõ, illusztrátor, pszichopedagógus - segítették
elõadásaikkal a diákokat a bizony nem könnyû
feladatok megoldásában.  A városi könyvtár

dolgozóinak biztatása, segítsége is nagyban
hozzájárult a lelkes csapatok munkájához. Mind
a 4 csapat lelkiismeretesen dolgozott, így meg-
érdemelten vehették át a január középén tar-
tott gálamûsor keretében a tárgyjutalmakat a

színvonalas irodalmi-zenés mûsor mellett. Ez az
ajándékmûsor méltó lezárása volt annak a cso-
dának, amelyet a játék során átéltek a tanulók,
felkészítõk egyaránt.                            bserika

Könyvhódító
Olvasás népszerûsítõ játék
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EL A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Vasúti Alosztályának munkatársai 2012. január 23-án a kora reggeli órákban házkutatást
tartottak egy szombathelyi ingatlanon, mert megállapították, hogy egy helyi férfi vásárolta fel a - GYSEV Zrt. sérelmére - az acsádi
vasútállomás térségébõl eltulajdonított vasúti rézkábelek egy részét.  A rendõrség a házkutatás végrehajtásánál történõ közremû-
ködéshez felkérte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársait, akik ezzel egyidejûleg fémkereskedelmi ellenõrzést tartottak. A ház-
kutatás során 2,3 tonna vas- és rézhulladékot foglalt le hatóság, melyeket a helyi lakos különbözõ személyektõl vásárolt fel tovább-
értékesítés céljából. A vasúti társaság sérelmére elkövetett lopássorozathoz kapcsolódó orgazdaság bûncselekmény vizsgálatát a
rendõrség, míg az illegális színes fémkereskedelem kapcsolatos eljárást a Nemzeti Adó-és Vámhivatal folytatja le.          Vas MRFK

Büki Könyvhódítók
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I m p r e s s z u m

Alig másfél évtizede, hogy Magyarországon is kezdetét vette a

Valentin-, vagy Bálint-napi láz. Ez egy olyan alkalom, amikor a vi-

lágraszóló tendenciát követve mi is felerõsödött késztetést érzünk

annak kifejezésére, hogy szeretünk valakit. Vagy divatból, vagy

mert tényleg úgy gondoljuk, hogy ez egy szép gesztus szeretteink

felé. A figyelmesség jele lehet egy személyes képeslap, üdvözlõkár-

tya, vagy valamilyen más jellegû apró ajándék. Többen azonban

átesnek a ló túlsó oldalára, azt gondolva, minél drágább ajándé-

kot adunk, annál jobban szeretünk valakit.

De miért csak az ilyen alkalmakkor szentelünk nagyobb figyel-

met a szeretteink felé? A többi napon nem fontos a szeretet? Az len-

ne a természetes, ha minden nap kifejeznénk egy-egy gesztussal,

kimondott szóval, mosollyal a ragaszkodásunkat a nekünk kedves

embereknek. Ne felejtsük, a mosoly nem kerül semmibe, de mégis

szívet melenget!

SulicsBogi

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Is-
kola felsõs tanulói számára a szerve-
zõ 8. évfolyamosok Mesefarsangot
hirdettek. Minden évfolyam a témá-
nak megfelelõ farsangi vidám mûsor-
ral készült. 

Az ötödik évfolyamosok a Hófe-
hérke és a hét törpe címû mesét állí-
tották színpadra kicsit másképp, mint
az eredeti változat. A mûsort modern

törpetánccal és lakodalmas csár-
dással tették teljessé. A hatodikosok a
Hamupipõke címû mesét dolgozták
át: sok-sok meseszereplõt felvonultat-
va, nehéz, ámde mulatságos próbá-
kat állítva a bátor királyfi elé. 

A hetedik évfolyam Csipkejózsiká-
ja matematika órán szúrta meg kör-
zõvel az ujját, s aludt el ennek követ-
keztében az egész királyi udvar. Csak
a Republic zenéje ébresztette fel az
alvó társaságot. A mûsort a rockis lá-

nyok tánca és  közös dal színesítette.
Az évfolyamok bemutatói között a 8.
osztályos lányok adtak ízelítõt mesefil-
mek betétdalaiból. A bemutatókat a
8. osztályos lányok fergeteges kán-
kán táncprodukciója zárta nagy-
nagy sikert aratva.

Ezen a délutánon visszatérhetett
a mesék birodalmába felnõtt és
gyerek, és a szórakozás is garantált

volt. A nehéz helyzetben lévõ zsûri
értékelése szerint az 5. évfolyamo-
sok meséje nyerte meg a farsangi
versenyt a 6. és 7. évfolyamosok
bemutatói elõtt. A tombolahúzást
követõen kezdõdött a farsangi mu-
latság. A táncolásban elfáradt,
megéhezett, megszomjazott farsan-
gozókat a végzõs évfolyam szülõi
látták el étellel, itallal. Így volt, igaz
volt, egy kicsit se mese volt!

bse

Beköszöntõ

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Mesefarsang

Következõ lapszámunk március 9-én jelenik meg!

Megállás nélkül továbbhajtott

Fegyverismereti vizsga
A Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Igazgatásrendészeti Osztá-

lya 2012. február 17-én fegyverismereti (jártassági) vizsgát tart.  A
vizsgával kapcsolatosan érdeklõdni a 94/311-240-es központi szám
74-01-es mellékének hívásával lehetséges.                        Vas MRFK

Egy egyházasfalui lakos január
30-án délután egy Peugeot típusú
személygépkocsival közlekedett a
84-es számú fõúton Sárvár felõl Sop-
ron irányába. Sajtoskál térségében a
Bük-fürdõ utcai leágazónál balra kí-
vánt bekanyarodni, melynek során
összeütközött az õt záróvonalon elõzõ
ismeretlen személy által vezetett is-

meretlen típusú és forgalmi rendszá-
mú gépjármûvével, ami az ütközést
követõen megállás nélkül tovább-
hajtott. A baleset következtében az
elõzetes orvosi tájékoztatás alapján
a Peugeot vezetõje 8 napon belül
gyógyuló könnyû sérüléseket szenve-
dett. Az ügyben a rendõrség bünte-
tõeljárás indított.              Vas MRFK

A hét törpe

Hamupipõke és barátai
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• Sopronhorpács
Fejlesztések
Önkormányzatunk a 2011. évben több sike-

res pályázatot nyert, melyek az év folyamán ki-
vitelezésre kerültek. A két legnagyobb összegû
pályázat megvalósítása eléggé kitolódott az év
végére. A LEADER 3. tengelyében  falufejlesztési

pályázaton 12.100.000.- forint támogatást kap-
tunk a Polgármesteri Hivatal épületének felújítá-
sára (tetõcsere, szigetelés, színezés) és a Szent
László park térkövezésére, valamint új esõbeálló
kialakítására. A pályázatban szereplõ fejleszté-
seket sikerült még decemberben befejezni. A
pályázaton kívüli munkálatok a tavaszra marad-
tak. A Zsirai Önkormányzat gesztorsága alatt a
legnagyobb összegû pályázat a decemberben
átadott, Nikitsch felé vezetõ határút, amely 1,5
km hosszúságban a sopronhorpácsi Önkor-
mányzat tulajdona. Erre 59 millió forintot nyer-
tünk, melynek önrésze 5%, azaz közel 3 millió fo-
rint. A beruházások 2011 év végére befejezõd-
tek, és a kivitelezõk költségeit kiegyenlítettük.

Talabér Jenõ polgármester

Rövid hírek

Az elsõ osztály névsora: Czethoffer Magdolna, Dán Tibor,
Dömötör Ilona, Fehér Béla, Fehér Piroska, Filinger Anna, Galavits
János, Grüll István, Hidegh Edit, Horváth Klára, Iliás Teréz, Kozmor
Imre, Kelemen Mihály, Koósz Pál, Kovács Ilona, Kovács Sándor,
Lengyel János, Makkai Árpád, Marton Ferenc, Miklós Katalin,
Nagy Mária, Németh Gyöngyvér, Németh Imre, Németh Julian-
na, Östör Ferenc, Pék Zoltán, Pilisvári Erzsébet, Pócza Károly,
Sárváry László, Sompik Erzsébet, Stummer László, Szele József,
Szentkuti Márta, Tóth Ferenc, Tuczai György, Unger Ignác, Vass
Magdolna, Vertetics Éva, Kneisz István, Pajter Imre.

A büki szakképzés életében ez az elsõ év,
hogy kettõs szalagavatót tartanak, hiszen az ok-
tatási törvény változásai miatt az idei tanévben
a 13. és a 12. évfolyamosok is végzõsök. A feb-
ruár 2-án és 3-án megrendezett szalagavató
ünnepségeken Hárominé Orbán Erika igazgató-
helyettes köszöntötte az ünnepelteket és az õket
ünneplõket. Rámutatott arra, hogy a mai nap
milyen fontos diák, pedagógus és szülõ életé-
ben egyaránt, valamint a
mai napon feltûzött szim-
bolikus ajándék, a kicsiny-
ke szalag jelentõségére is
felhívta a végzõsök figyel-
mét. Pócza Csaba igazga-
tó ünnepi beszédében a
mai ünnep jelentését, je-
lentõségét emelte ki. A

vendéglátásban dolgozók számára az ünnep
gyakran nem az ünneplést, hanem az ünneplõk
kiszolgálását jelenti. Ezen a napon azonban
minden együtt volt az ünneplésre – az ünnepi ru-
ha, a lélek, a szív ünneplõbe öltöztetve, a virá-
gok, a szülõi örömkönnyek, a tánc, a mulatozás.
Igazgató úr azt kívánta az ünnepelt diákoknak
és családjaiknak, hogy sok ünnepet éljenek
meg együtt! Németh Sándor polgármester vala-
mint Baranyai Róbert alpolgármester a város

nevében köszöntötte a végzõsöket. A büki szak-
képzés magas színvonalát méltatva ígéretet tet-
tek, hogy mint eddig is, ezentúl is igyekeznek
biztosítani a képzéshez szükséges feltételeket. Si-
kereket kívánva kérték a diákokat, szeretettel
emlékezzenek mindig az Alma Materre és szíve-
sen jöjjenek mindig Bükre.

A beszédeket követõen a 27, 12. évfolyamos
tanulónak Némethné Számedli Szilvia osztályfõ-

nök, a 23, 13. évfolyamos tanuló-
nak pedig Asbóth Krisztina osztály-

fõnök tûzte fel a végzõs diákok jel-
képét. A szalagot viselõ diákok
megköszönték tanáraik, szakoktató-
ik munkáját, amellyel tanulmányaik
során oktatták õket. Köszönetet
mondtak szüleiknek is áldozatos
munkájukért, majd 1-1 szál virággal
is kifejezték az irántuk érzett szerete-
tet, hálát. Az ünnepi pillanatok után

a könnyedebb percek következtek, amikor a
végzõsök vidám mûsorral szórakoztatták vendé-
geiket. A szünetben a Poppies együttes mûsorát
hallgathatták a vendégek.  A szalagavatói bál a
nyitótáncot követõen Fürdõ Étteremben folyta-
tódott.  Felejthetetlen emlék marad talán min-
den diák számára ez az egyszeri és megismétel-
hetetlen nap, amit – mint ahogy énekelték is –
„Felnõtt gyermekként” éltek át.

Bserika

„Múlnak a gyermekévek,
nincs visszaút…”

SZALAGAVATÓ A BÜKI VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKISKOLÁBAN

12. évfolyam

13. évfolyam

Polgármesteri Hivatal

Szent László park
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Csepreg Város Önkormányzat január
25-én tartotta ülését, ahol a Városfejleszté-
si és Pénzügyi Bizottság elõterjesztése
alapján három lényeges fejlesztési téma is
szerepelt. Ezekrõl kérdeztük az elõterjesz-
tõt Vlasich Krisztiánt a bizottság elnökét. 

– Nemrégen játszótérépítés szerepelt a
napirenden, most viszont a Területi Gondo-
zási Központ fejlesztése, utak, járdák, csa-
padékvíz elvezetés és a Malomkerti Sport-
létesítmény fejlesztése volt a téma, mind-
három fontos fejlesztési terület. Van reali-
tása ilyen szûkös források mellett a javas-
latoknak?  

– Igen, csak nyitott szemmel kell tennünk a
dolgunkat, s meglátni, majd megragadni a le-
hetõségeket, melyekkel azt gondolom, hogy
minden esetben élnünk kellene. A Városfejlesz-
tési és Pénzügyi Bizottság elnökeként arra esküd-
tem fel 4 évre, -amikor a választók bizalmat sza-
vaztak – hogy a város érdekében minden olyan
lehetõséget megtaláljak, amely a város fejlõdé-
sét elõremozdítja, még akkor is, ha ezt követõen
a fejlesztések esetleg elmaradnak, mert minden
képviselõ társam nem mindig tud ezekkel az el-
képzelésekkel azonosulni. Elsõsorban a kis önré-
szû pályázatok jöhetnek szóba, s az olyan konst-
rukciók, melyekben az önkormányzat partner-
ként szerepel. Itt a pályázó legtöbb esetben
egy civil szervezet vagy esetleg vállalkozó lehet. 

– A Területi Gondozási Központ fejlesz-
tése mit foglalna magába?

– A Kormány az önkormányzati, állami,
egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos in-
tézmények korszerûsítésére, TIOP 3.4.2-11/1.
címû pályázatban való részvételre nyújt most
lehetõséget, mely egy konstrukció, s 100%-os
finanszírozást biztosít. Erre a testület is rábólin-
tott, s így egy sikeres pályázat esetén korszerû-
södik a fûtési rendszer, az intézmény számító-
gépes eszközállományának fejlesztése és az
elavult konyhai eszközök cseréje is megtörté-
nik. A meleg víz elõállítását ezt követõen ener-
giatakarékos, napkollektoros megoldással kí-
vánjuk biztosítani. Mindez az idõs lakók életkö-
rülményeit és a dolgozók munkakörülményeit
is javíthatja nagymértékben. 

– Az utak tekintetében milyen elõrelé-
pés várható?

– Csepreg Város belterületi útjainak, járdái-
nak középtávú fejlesztési tervét meghatároztuk,
s most, egyelõre zöld utat kaptunk a testülettõl,
hogy tovább is léphessünk ezen az úton. Ez a
fejlesztési elképzelés alapját képezheti majd
egy, a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó,
keret-megállapodásos eljárás kiírásának. 4 évre
elõre meghatározza azokat az utcákat, amelyek
felújításra kerülnének. Így az Alkotmány, Damja-

nich, Zrínyi, Bognár Ignác és a Csokonai utcák
újulhatnának majd meg. 

– Az említett keret-megállapodásnak
milyen elõnyei lehetnek?

– Középtávú tervezésre ösztönöz - az önkor-
mányzati utak, járdák felújítása, csapadékvíz el-
vezetési munkálataira vonatkozásában - ezáltal
a jövõbeni pályázati lehetõségek kihasználása
hatékonyabbá válhat. Csökkennének az admi-

nisztrációs költségek, valamint gyorsulna a kivi-
telezés és a megvalósítás, mivel nem szükséges
minden egyes konkrét felújítás alkalmával köz-
beszerzési eljárást lefolytatni. A keret-megálla-
podásban résztvevõ nyertes ajánlattevõ part-
nerrel az együttmûködés intenzívebb és hatéko-
nyabb. Ezzel a megoldással van realitása a
megvalósításnak is, ha a Képviselõ-testület jóvá-
hagyja majd a kész anyagot.

– A Malomkert egyik oldalán játszótér
épülhet majd, de most a Malomkert másik
oldalán lévõ Sportlétesítmény felújítását is
kezdeményezte. Mi nyújt erre lehetõséget?

– Magyarország Kormánya által törvény-
ben biztosította a társasági adó felajánlását
az öt kiemelt sportág tekintetében. A labdarú-
gás az egyik. A Csepregi Sportegyesületet be-
vonva az elképzelésbe a Magyar Labdarúgó
Szövetséghez benyújtjuk fejlesztési pályázatun-
kat. A helyi vállalkozások társasági adójuk fel-
ajánlásával támogathatják a sportegyesület
célkitûzéseit, eszköz- és állományfejlesztési ter-
veit.  Velük a folyamatos kapcsolatfelvétel zaj-
lik, többen már támogatásukról biztosítottak
bennünket. A sportegyesület vezetõségével
karöltve kidolgozott fejlesztési terv, 4 évre elõ-
re meghatározza a Malomkerti Sportlétesít-
mény fejlesztési irányát, s az egyesület eszköz-
és állományfejlesztését.  

– Milyen tervekkel pályázunk?
– A Malomkerti Sportlétesítmény belsõ átalakí-

tása és bõvítése is megtörténik, korszerûsödik a
fûtés, a vizesblokk és a lelátó is. Új szárny kerül ki-
alakításra, ahol helyet kap többek között egy
klubhelyiség és egy edzõterem is. Korszerûsödik a
futballpályák világítása és az öntözõberendezés.
Ez az új komplexum nem csak a labdarúgást ked-
velõinek nyújt majd helyet, s lehetõséget a spor-

tolásra. Pupp Pétert
kértük fel a tervek elké-
szítésére, melyek feb-
ruár végére el is készül-
nek. A közel 40 milliós
projekthez az Önkor-
mányzatnak a tulajdo-
nában lévõ épület át-
alakításához és bõvíté-
séhez hozzá kell járul-
nia. Ez a mostani dön-
téssel meg is történt,
de az a javaslatom, -
mely a 3 ütemben 4 év
alatt megvalósuló fej-
lesztéshez 4 év alatt
4,5 Millió Forint támo-
gatás javasolt -, elbu-
kott. A testület többsé-
ge nem támogatta a
javaslatot, pedig az

idei költségvetést csak 750 ezer Forinttal érintette.
Így az Önkormányzat tulajdonában álló Sportlé-
tesítmény sorsa, s felújítása kérdésessé vált. Már
csak az egyesület és a sportot szeretõ emberek
közös összefogásán múlik, hogy élünk-e a lehetõ-
séggel. Én mindent el fogok követni annak érde-
kében, hogy az önkormányzat segítsége nélkül is
megvalósuljanak ezek a fejlesztések.

– Mi a véleménye a jelenlegi önkor-
mányzati információáramlásról, és a kom-
munikációról?

– Egyetértek azokkal a lakossági vélemé-
nyekkel, hogy szinte semmiféle kommunikáció
nincs az önkormányzat részérõl a lakosság felé,
pedig számtalan lehetõség lenne rá. Mint pél-
dául az Önök újságja, a város honlapja vagy
éppen a helyi televízió. Én magam ezért is kezd-
tem el a Csepreg internetes oldalán a bizottsá-
gi hírmondóban való publikálást, ahol a bizott-
ságban elvégzett munkáról, javaslatokról, el-
képzelésekrõl, a város fejlesztéseirõl kívánom
rendszeresen tájékoztatni az embereket. Ebben
a bizottsági hírmondóban egyébként mindkét
bizottságnak lehetõsége van tájékoztatni a la-
kosságot. Persze a nyilvánosságtól nem kell félni,
élni kellene minden kínálkozó lehetõséggel a
kapcsolattartás érdekében, legyen az újság, te-
levízió vagy éppen az internet.

yde

Csepreg városfejlesztési tervei

Testületi ûlés Csepregen
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• Lócs

Február 11-én farsangi bál Lócson. Min-
den érdeklõdõt szeretettel várnak!

Rövid hírek

A Roto Elzett Certa Kft. több mint 660
millió forintos támogatást nyert el az Új
Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Opera-
tív Program (GOP) keretén belül kiírt
„Komplex technológiai fejlesztés és foglal-
koztatás támogatása” címû pályázaton. A
beruházás összértéke megközelíti a há-
rommilliárd forintot.

Több, mint 660 millió forint vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert tavaly novemberben a Roto
Elzett Certa Kft. az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Prog-
ram (GOP) keretén belül kiírt „Komplex
technológiai fejlesztés és foglalkozta-
tás támogatása” címû pályázaton. A
támogatást ingatlan beruházásra,
eszközbeszerzésre, technológiafej-
lesztésre és munkahelyteremtésre for-
dítja a vállalat, termelõ kapacitásai
növelése érdekében.

A projekt 2011. augusztusában
indult, és várhatóan 2013 júliusában
fejezõdik be. A projekt teljes költsége
megközelíti a három milliárd forintot.
„A fejlesztés célja, hogy a Roto nö-
velje termelõkapacitásait, melyhez
ingatlan beruházást, a jelenlegi
géppark kibõvítését új gépek be-
szerzésével, illetve környezetirányítá-
si rendszer (KIR) bevezetését valósít-
juk meg. Ezen kívül képzésre és az
újonnan alkalmazandó munkaválla-
lókkal kapcsolatos költségekre fordít-
juk az elnyert összeget” – nyilatkozta
Kocsis Ernõ, ügyvezetõ igazgató. 

A projekt keretében megvalósuló
legnagyobb beruházás, 2011. októ-
berében kezdõdött.  Az építkezéssel
a sajtolási, szerelési és a raktározási
kapacitást bõvítik az ablakvasalat
gyártó üzemben.

A jelenlegi bõvítést a vállalat két
ütemben tervezi megvalósítani. Az I.
ütemben megépülõ, 3600 m²-el
megnövekedett területen többek kö-
zött sajtoló (3200 m²) és új szerszám-
üzem (400 m²) kap helyet, illetve új helyre kerül
az alapanyag raktár. Szintén újdonság lesz az új
csarnok és a régi alapanyag raktár között épü-

lõ 1000 m² alapterületû térlefedés. Az új csarnok
tervezett átadási határideje 2012. május. Egy
késõbbi - várhatóan 2012. nyarán kezdõdõ - II.
ütemben épülne meg az új készáru raktár (3900
m²), illetve a dokkoló bõvítmény 5 rámpával
(700m²), ily módon a jelenlegi raktár területe fel-
szabadulna a termelõ terület számára. A ma-
gyarországi gyár forgalma 2011-ben elérte a 71
millió EUR-t. A Roto cégcsoport számára a né-
metországi gyártóbázis mellett külföldi üzemei,
így a magyar érdekeltségei is egyre fontosabbá

válnak. Jelenleg a lövõi üzem a cégcsoport leg-
jelentõsebb gyártási kapacitásával rendelkezik. 

yde

Hárommilliárdért fejleszt 
a Roto Elzett Certa Kft. Lövõn

Szerszámkészítõ részleg

Kocsis Ernõ ügyvezetõ igazgató

Ellenõrzõ pont
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Két éve, a Rákosi korszak Csep-
regi járást is „széttrancsírozó” közigaz-
gatási átszervezésének 60. évfordu-
lója kapcsán, ismertettem a térsé-
günket érintõ járások települési ös-
szetételének változásait a Promenád
11. számában. A kistáj területének je-
lentõs része Sopron megyében év-
századokig összetartozott az egykori
Répczemelléki, majd… Csepregi já-

rásban. Az 1949-ben elfogadott,
1950-ben végrehajtott rendelkezé-
sek hatására a járás településeinek
nagyobb részét a sopronihoz kap-
csolták, a Vas megyébe átkerülõ 16
község pedig három járás közt lett
felosztva.

A nagy átszervezést kisebbek is
követték a lassú szocialista fejlõdés
évtizedei alatt. A rendszerváltozás az
önkormányzatiság kiteljesedését
hozta. Több helyen - a felülrõl diktált
tanácsi körzetek helyett - a régi kör-
jegyzõségeket állították vissza a tele-
pülések. A következõ évek során a
Vas megyébe átkerült települések
zömébõl, s néhány szomszédos, „õsi”
vasi községbõl létrehozták a statiszti-
kai Csepregi Kistérséget, majd a
Felsõ-Répcementi Többcélú Kistérsé-
gi Társulást. Mivel ez utóbbi a telepü-
lések önkormányzatai közös dönté-
sével jött létre, igazi demokratikus
szervezetként mûködik még idén a
közösen vállalt feladatok ellátásán.
Munkájuk értékelése nem felada-
tom. Viszont örömmel láttam az érde-
kek érvényesítése mellett a közös
gondolkodást és cselekvést is.

Már õsztõl sokan vártuk, hogy
lesz-e változás azon a terven, hogy
Vas megyében hét járás lesz a kilenc
kistérségbõl. Ha csepregi járást nem
hoznak létre, hová kerülnek a kistér-
ség települései? Lesz-e beleszólási jo-
guk, hogy hová tartozzanak a jövõ-
ben? E kérdések persze fõleg a két
kisvárosban merültek fel. A községek-
ben ennél jobban foglalkoztatta az

illetékeseket a jegyzõségek sorsa.
Ugyanis a járásokkal egy idõben
2013-tól csak olyan jegyzõségek
mûködhetnek aprófalvas megyénk-
ben is, melyek minimális összlétszá-
ma eléri a kettõezer fõt, vagy leg-
alább hét településnek társulnia kell.
Január 10-én végre napvilágra ke-
rültek a kormányzati elképzelések, és
sokakat megdöbbentettek. (E terve-

zetet közli Szabó Zoltán.) A települé-
sek önkormányzatainak január 27-ig
adtak lehetõséget véleményük ki-
nyilvánítására. A tömördi önkor-
mányzat jelezte, hogy maradna a
csepregi körjegyzõségben, s vele
egy járáshoz szeretne kerülni, s nem
a tervezett szombathelyihez. Bük vá-
ros önkormányzata szeretné, ha a
kistérség települései együtt marad-
hatnának, s szívesen lenne az új járás
székhelye. Csepreg város önkor-
mányzata szintén a kistérség együtt-
tartását látná jónak, de Csepreg
székhelytelepüléssel. Csak Tömörd és
Csepreg egyeztetett a fentiekrõl, a
többi község felé nem „kampá-
nyoltak”. (Arról nem lehet szó, hogy a
járási hivatalokhoz kapcsolódó –
még kidolgozatlan – feladatokon a
két kisváros megosztozzon!) Viszont a
sajtoskáli körjegyzõség megszûnését
követõen Lócs a büki, Iklanberény
pedig a csepregi jegyzõséghez csat-
lakozik – a tervezet szerint is azonos
járásba kerülnek. A sárvári járáshoz
csatolandó települések ez ellen nem
emeltek kifogást, hiszen sok hatósági
ügyben ma is a megye második leg-
nagyobb városához kapcsolódnak,
s közlekedésük is oda a legjobb.

Ebben a helyzetben csoda kelle-
ne ahhoz, hogy jövõ január 1-tõl
csepregi vagy büki járás mûködhes-
sen. De a remény hal meg utoljára.
Bízom abban is, hogy a hasznos
együttmûködés a térség várható ket-
téválasztásával is fennmaradhat te-
lepüléseink között.                         SF

Vége lesz 
a Csepregi Kistérségnek? A Kormány által megfogalma-

zottak szerint a járások az állam-
igazgatás legalsóbb területi szintjét
jelentõ egységek, amelyek az ál-
lamigazgatási tevékenységek, szol-
gáltatások döntõ többségét min-
den magyarországi állampolgár
számára elérhetõ közelségben és
magas minõségben biztosítják. A
járások kialakítása a közigazgatás
átfogó, a közjót szolgáló átalakítá-
sának, a „Jó Állam” kialakításának
egyik eleme.

Járások kialakításánál érvénye-
síteni kívánt cél: a területi állam-
igazgatás újjászervezése kiemelke-
dõ elemének megvalósítása • az
államigazgatási feladatok állam-
igazgatási területi szervekhez tele-
pítése • az államigazgatás járási
szintû szerveinek integrálása • az
identitásra, a közösségépítésre, a
településszerkezeti adottságokra
és a szakmai teljesítõképességre
alapozott, hosszú távon stabil járás
létrehozása. 

A járások kialakításának kon-
cepcionális elveirõl a Kormány az
1299/2011. (IX. 1.) Korm. határo-
zatával döntött. A kialakítás alap-
elvei: gyors és könnyû hozzáférés
biztosítása az államigazgatási
szolgáltatásokhoz • a létezõ ügy-
intézési helyszínek megõrzése • a
területi államigazgatási szervek il-
letékességi területeinek járási ala-

pú rendezése • a megyék határa-
inak megõrzése. 

A járások és járási (fõvárosi kör-
zeti) kormányhivatalok a fõvárosi és
megyei kormányhivatalok szerve-
zeti egységeiként kerülnek felállí-
tásra 2013. január 1-jével. A járási
kormányhivatalok legfontosabb
feladata a megyei szintnél alacso-
nyabb szinten intézendõ állam-
igazgatási feladatok ellátása lesz.
Ennek alapján a járási kormányhi-
vatalokhoz kerülnek: a jegyzõ - ki-
vételesen a polgármester, illetve a
polgármesteri hivatal ügyintézõje -
hatáskörébe tartozó államigazga-
tási ügyek • a megyei kormányhi-
vatalok szakigazgatási szervei kis-
térségi kirendeltségeinek, ügyfél-
szolgálatainak, irodáinak feladat-
és hatáskörébe tartozó ügyek. 

Vas megyében hét járás kerül
kialakításra: Kõszegi, Sárvári, Cell-
dömölki, Szombathelyi, Körmendi,
Vasvári és Szentgotthárdi. 

A csepregi kistérséghez tartozó
települések (16) közül Tömörd a
Szombathelyi járáshoz, Csepreg,
Bük, Lócs, Iklanberény és Tormásli-
get a Kõszegi járáshoz, Bõ, Gór
Mesterháza, Chernelházadamo-
nya, Répceszentgyörgy, Tompalá-
dony, Simaság, Sajtoskál, Nemeslá-
dony és Nagygeresd települések a
Sárvári járáshoz kerülnek.

Szabó Zoltán

Járások kialakítása
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1%
Rövid hírek

„Pál, Kata, Péter, jó reggelt! Már odakinn a nap
felkelt….”-hangzik fel kedden délutánonként
Csepregen, a Mûvelõdési Házban a jól ismert da-
locska, Tóth Viktória, óvodapedagógus Mocorgó
foglalkozásán. Vidám édesanyák, és különbözõ
életkorú és ebbõl következõen különbözõ fejlettsé-
gû gyermekeik énekelnek, mondókáznak, bolon-
doznak itt. A legkisebb baba jelenleg 10 hónapos,
a legnagyobb 2,5 éves. A gyermekek kötöttségek
nélkül, pillanatnyi kedvük szerint vesznek részt a
mókában.  

Mi is a Mocorgó lényege? Tulajdonképpen já-
tékok sora, ami az anyával való szoros kontaktusra
épül. Régen, amikor több generáció élt együtt,
ezeket a játékokat az anyák tanították meg lánya-
iknak. Manapság azonban már nem élnek a csa-
ládokkal a nagyszülõk, így ezt az õsi tudást az
anyáknak máshonnan kell elsajátítaniuk.  

A testközelség, az anyával való testi-lelki kap-
csolat jelent mindent a csecsemõk számára. Ez a
kapcsolat idõvel kissé lazul, de még kisiskoláskor-
ban is szüksége van a gyer-
mekeknek a meleg ölelésre, a
szülõvel való örömteli játékra.

A gyermek számára a vi-
lág az anya ölében, és a kö-
zös játékban tárul ki elsõként.
A Mocorgó foglalkozásokon
egyszerû, mozgással kísért, a
magyar néphagyományból
merített, 2 személyes játéko-
kat, lovagoltatókat, hintáztató-
kat, sétáltatókat játszanak és
könnyen énekelhetõ dalokat,
ritmikus mondókákat ismétel-
getnek. Az anyukák cirógat-
nak, ringatnak, dögönyöznek,
csiklandoznak, a babák pe-
dig nagyszerûen érzik magukat. A foglalkozások ki-
dolgozott tematika szerint zajlanak, általában az
évszakok változásaihoz kötõdnek, ismereteket ad-
nak a színekrõl, az anyagokról, a formákról, testré-
szekrõl és a számokról is. 

Mindeközben azonban számunkra láthatatlan
folyamatok is zajlanak. Ezek a játékok a gyerme-
kek minden érzékszervét bevonják az észlelésbe,
hiszen látják a száj mozgását, hallják a hangokat,
érzik a bõrükön az érintéseket, érzékelik a mozgá-
sokat. A különbözõ csatornákon jövõ ingerek aztán
az agyban összekapcsolódnak, vagyis ezek a já-
tékok segítik az agysejtek közötti összeköttetések ki-
alakulását. Ezáltal fejlesztik az értelmi képessége-

ket, az érzelmi intelligenciát, a beszédkészséget, a
nyitottságot és a kreativitást. Így mind a nehézsé-
gekkel küzdõ, mind az egészséges gyermekek ja-
vára válik.  

A foglalkozásokon megtanult játékokat, éneke-
ket aztán otthon is lehet nap mint nap játszani,
énekelni, így keltve fel a kicsik érdeklõdését a
zene,és a mûvészetek iránt. 

A gyerekek a foglakozásokon nem kapnak fel-
adatot, a tanítás az édesanyáknak szól. Az ének-

szó és a közös játék, lelki
táplálék a kicsiknek. A já-
tékok mindig valamilyen
testi kontaktusba hozzák a
résztvevõket, és olyan kö-
zeget teremtenek, ahol a
2 személy közötti érzelmi
kapcsolat, a bizalom meg-
erõsödhet.

Miért is jó Mocorgóra
járni? Jó a hangulat, jó a
társaság, a foglalkozás
után lehetõség van egy kis

tapasztalatcserére, ismerkedésre. A nagyobbacs-
kák szokják a közösséget, felkészülhetnek az óvo-
dára. Az otthoni játéktevékenység színesíthetõ, kü-
lönösen hasznos ez a téli idõszakban, mikor gyor-
san sötétedik és hosszabb idõre a lakásba szoru-
lunk. Emellett öröm látni a gyermekek önfeledt mo-
solyát, boldogságát, és azt, hogy hétrõl-hétre ho-
gyan változik, fejlõdik a mozgásuk, és az idege-
nekkel való kapcsolatuk.

Ha a leírtak alapján valakinek kedve támadt
részt venni a foglakozásokon, arra a védõnõkkel
történõ egyeztetés után van lehetõség. Minden
érdeklõdõ, játszani vágyó édesanyát szeretettel
várunk!                        Klugné Györke Brigitta

„Pál, Kata, Péter, jó reggelt!

Felhívás!
Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ

adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jö-
vedelemadójuk 1 %-át ajánlják fel az itt mû-
ködõ kulturális alapítványok, ifjúsági és mûvé-
szeti egyesületek számára. Segítsék ezzel is te-
vékenységüket az egyre nehezedõ gazdasá-
gi helyzetben. Az alábbiakban közöljük az
érintettek adószámát: Répcevidék Kultúrájá-
ért Alapítvány (9735 Csepreg, Széchenyi tér
31.) adószáma [a továbbiakban:asz.]:
18887103-1-18. • Büki Nõi Kar Egyesület (9737
Bük, Eötvös u. 1-3.) asz.: 18886724-1-18. • Bü-
ki Városvédõ és Szépítõ Egyesület (9737 Bük,
Eötvös u. 11.) asz.: 19244064-1-18. • Sok-szín-
pad Társulat (9737 Bük, Eötvös u. 11.) asz.:
18898914-1-18. • Csepreg Város Fúvószene-
kara (9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18892963-1-18. • Csepregi Olvasókör (9735
Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18899654-1-
18. • Csepregi Vegyeskar Egyesület (9737
Csepreg, Deák F. u.20.) asz.: 18880278-1-18.
• [Csepregi] Zeneiskoláért Alapítvány
(Csepreg, Széchenyi köz 8.) asz.: 18890349-1-
18. • CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület
(9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18889071-1-18. • Farkas Sándor Egylet (9735
Csepreg, Nádasdy F. u. 15.) asz.: 18882122-1-
18. • Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
(9737 Csepreg, Széchenyi tér 11.) asz.:
18894642-1-18. • Nyitott Tér Közhasznú Kultu-
rális Egyesület (9653 Répcelak, Bartók B. u.
55.) asz.: 18892987-1-18. • Tömörd Községért
Közalapítvány (9738 Tömörd, Fõ u. 9.) asz.:
18897119-1-18.

A kistájon megrendezésre kerülõ faluna-
pokat és egyéb, nagyobb programokat, illet-
ve az általunk még nem ismert egyesületek
adószámait is szívesen közöljük, ha lapzártáig
(általában a hónap 28 – 30-a körül) értesíte-
nek bennünket.
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1963 tavaszán megérkezett az engedély az új
gimnáziumi osztály indítására. Egyre többen irat-
koztak be ebbe az iskolatípusba is, bizalmat sza-
vazva a továbbtanulásra alkalmat nyújtó oktató-
nevelõ munkának. Az 1963-64-es tanév osztályai
új tanárok kinevezését is igényelték. Így került a
mezõgazdasági képzéshez Kovács Ferenc, illetve
a közismereti szakok elsajátíttatásában Kovács Zol-
tán és Mátyás Mária vállaltak szerepet, akik meg-
határozó egyéniségeivé váltak a csepregi közép-
iskolai oktatásnak. Mária néni tudásból és hitbõl
táplálkozó embersége, õszintesége, önzetlen
munkaszeretete legendássá vált. 1964-tõl újabb
tanárokkal bõvült a tantestület, közöttük volt Baráth
Sándor és Takács Lajosné, akik hosszú pályafutá-

suk alatt végig az intézményben tanítottak. Az
1962-ben birtokba vett iskolaépületnek a kezdeti
mûszaki nehézségek mellett újabb, ennél sokkal
súlyosabb próbát kellett kiállnia. A mai generációk
számára szinte hihetetlen, de az akkori Répce sza-
bályozatlansága miatt katasztrofális mértékû árvíz
súlyos károkat okozott. Tanulók és tanárok egy-
aránt részt vettek az iskola értékeinek mentésében.
A helyreállítás is hosszabb idõt vett igénybe. Az
1965-66-os tanévtõl Kovács Zoltán szakfelügyelõ,
állami díjas tanár vette át az intézmény vezetését.

Nemcsak a természet változó hangulata, ha-
nem a strukturális elképzelések ingadozásai is bi-
zonytalansági tényezõként hatottak az iskola jövõ-
jére. Ennek egyik jele volt, hogy 1967 tavaszára ki-
derült, nem indulhat új elsõ osztály a mezõgazda-
sági szakközépiskolában.

Ez nemcsak nyugtalanságot okozott, hanem
rendkívül megnehezítette a következõ évben en-
gedélyezett beiskolázást. Végleges megoldást az
1970-es év jelentette, amikor a Mûvelõdésügyi Mi-
nisztérium Szakoktatási Fõosztályával egyetértés-
ben a megyei tanács engedélyezte, hogy a meg-

szûnõ mezõgazdasági osztály helyett általános irá-
nyú közgazdasági tagozat indulhasson. 1970-re el-
készült a további sikeres beiskolázás feltételét je-
lentõ diákotthon épülete is, aminek nagy elõnye
volt, hogy az iskolához tartozó telken épült. Igazga-
tójának, András Bélának, aki 1965-ben kezdte el
Csepregen pályafutását, neve szinte összefonó-
dott a diákotthoni, illetve kollégiumi munkával, irá-
nyítással. Korábban, 1965-tõl, a diákotthoni tanu-
lók hat pedagógusi szolgálati lakásban voltak el-
szállásolva a Deák utcában. 

1971 tavaszától került beiskolázásra, a gimná-
ziumi osztállyal párhuzamosan, az elsõ közgazda-
sági osztály, ami a következõ tanévtõl mezõgazda-
sági számviteli-gazdálkodási ágazatúvá lett, és a
stabil, népszerû gimnáziumi képzés mellett feltörek-
võ ágazattá vált. 1974 januárjában nyugdíjba vo-
nult Kovács Zoltán igazgató, helyettese, Sutyinszki
Mihály kapott megbízást, majd kinevezést az isko-
la vezetésére. 1978-ban újabb felsõ döntés az is-
kolát ismételten profilváltás elé állította. A mezõ-
gazdasági áruforgalmi szakközépiskolai tagozat
beindítása 3 megyére bõvítette a beiskolázási
vonzáskörzetet. A látszólagos stabilizálódás ellené-
re 1982 tanévzárójának értékelésével lezárul az is-
kola történetének egy addig meghatározó korsza-
ka. A 20. tanév végén leérettségizett az utolsó gim-
náziumi osztály. Felsõbb akaratra megszûnt a „gí-
mi”, ami a csepregiek és a környék települései szá-
mára az „igazi” középiskolát jelentette, és a több

lábon állás lehetõségét biztosította. Ennek tudati
tükrözõdése jelenik meg abban, hogy a helyiek
még napjainkban, a megszûnés után 30 évvel is
gimnáziumnak nevezik az épületet, illetve az isko-
lát. Engedje meg  az olvasó, hogy ezen a ponton
személyesebb vonatkozásokat is megemlítsek, hi-
szen sokadmagammal együtt a Csepregi Gimná-
ziumban tanultam, többedmagammal innen ke-
rültem egyetemre, illetve több társammal tértem
vissza immár tanárként az õsi alma materbe. Volt
tanáraim  kollégaként fogadtak. Az utolsó gimná-
ziumi évfolyam osztályfõnökeként diákjaimmal
együtt magam is elbúcsúztam az iskolától, - hiszen
szaktárgyaim, a történelem és fõleg a német nyelv
ebben az iskolatípusban voltak keresettek -, és egy

olyan kisvárosi gimnáziumban töltöttem el csodá-
latos 8 évet, amelynek ugyanolyan elõítéletekkel
kellett megküzdenie a nagy városok iskoláinak ár-
nyékában, mint a mienknek. 8 év múlva a nagy-
szerû kolléga és igazgató, Tihanyi Béla hívó szavá-
ra hosszú töprengés után visszatértem  a  kívülrõl és
belsõ tartalmában is megújuló Nádasdy Tamás
Szakközépiskolába, aminek megszületése már egy
következõ fejezet lapjaira kívánkozik.

Folytatása következik - Sárváry Zoltán

Az elsõ, 1963-ban beírt, gimnáziumi osztály névsora:
Bokán Ilona, Csébics László Ferenc, Czingráber András,
Dancs Aranka, Fedák Éva, Györkös István, Hadarits Mária,
Horváth Erzsébet, Horváth György, Kiss Mária, Koller Imre,
Kovács Péter, Krizmanich Károly, Kutrovits József, Lankovits
Éva Anna, Lágler Mária, Lázár Mária Irma, Mészáros Márta
Mária, Nagy Judit, Németh Marianna, Paár Teréz, Pereznyák
Marianna, Prukner Anna Rozália, Pukler József, Sorbán An-
na, Suborits Judit, Unger Erzsébet,Vlasits Mária, Zátonyi Va-
léria. Osztályfõnök: Kovács Zoltán.

Az 1982-ben ballagott utolsó gimnáziumi osztály névsora:
Belkovits Rita, Bodorics Pál, Csajbi Erika, Cserpán Zoltán,
Dosztál György, Horváth Edina, Horváth Mária, Kercza Ildikó,
Király Ilona, Kóbor Gyöngyi, Kovács Attila, Márk József, Nagy
Mária, Németh Marianna, Németh Tünde, Piros Gyöngyi, Suta
Gábor, Varga Csilla, Varga Livia, Taál Eleonóra, Vigh Márta,
Wellner Ervin. Osztályfõnök: Sárváry Zoltán.

Volt egyszer egy gimnázium

Kovacs Zoltan igazgato

A „gimi“ régi bejárata

Sutyinszki Mihály

Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetébõl II.
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• Sajtoskál
Február 11.
A Nyugdíjasok farsangi délutánját rendez-

zük, este falusi farsangi bálra várjuk az érdek-
lõdõket.

Március 8.
Közmeghallgatás lesz a községben és Nõ-

napi köszöntõ.                                        

Társadalmi munka Sajtoskálon 
Az idõjárás is kegyeibe fogadta azokat a

sajtoskáli férfiakat, akik szép számmal elfo-
gadták a képviselõ-testület hívó szavát, és ja-

nuárban több hétvégén is a falu szépítésére
fordították szabadidejüket. Munkájuk által a
plébánia udvarán és a falu több pontján – fõ-
ként a Kossuth utcában – kivágták az elörege-
dett fákat, hogy helyükre újakat ültetve, még
szebbé, még barátságosabbá tegyék a falu
utcáit, a falu arculatát. Köszönet mindenkinek
a tenni akarásáért, az összefogásért, az önzet-
len segítségnyújtásért!                            bse

Ajánlja fel az 1 %-ot Sajtoskálnak
Sajtoskál település Alapítványa tisztelettel

várja az adó 1%-át. Felajánlásukat a következõ
adatok alapján tudják megtenni: Közalapítvány
Sajtoskálért Adószám: 18884832-1-18.

Rövid hírek
A csepregi Petõfi hét a Magyar Kultúra Napja

gálamûsorával kezdõdött. A korábbi, szûkebb kör
részére szervezett megemlékezésekkel szemben
idén minden érdeklõdõt vártak a szervezõk. A va-
sárnapi lebonyolítás is jótékonyan hatott a látoga-
tottságra.

Elõször a Farkas Sándor Egylet tagjai mutatták
be ismét Petõfi Sándor: A helység kalapácsa víg-
eposzát, nagy beleéléssel. Este egy
busznyi csepregi is megtekintette a
Soproni Petõfi Színház elõadását. Közü-
lük többek véleménye, hogy az amatõr
csepregi színjátszók jobban alakították
az egyes szerepeket, mint egyik – másik
hivatásos színész.

Nagy sikert aratott a nemrég 10
éves fennállását ünneplõ Csepregi
Nyugdíjas Kórus Orbán Erika tanárnõ
vezetésével. A jubiláló énekkar kapta
idén a Csepreg Város Kultúrájáért kö-
zösségi díjat. Az egyéni kitüntetést pe-
dig Pájer Lajosnak és feleségének ado-
mányozta az önkormányzat képviselõ
testülete. Íme a laudációk:

„A Csepregi Nyugdíjas Klub és az
annak keretén belül tevékenykedõ
Csepregi Nyugdíjas Klub Kórusa meg-
alakulása óta tevékenykedik a város és
annak idõsebb lakói érdekében: céljuk
az idõskorúak összefogása, a szabad-
idõ tartalmas eltöltésének segítése, va-
lamint az, hogy minél több nyugdíjast

vonjanak be a település programjaiba, kulturális
életébe. Szívesen mûködnek együtt a más egye-
sületekkel, csoportokkal. Õk indították el a megyé-
ben mûködõ nyugdíjas kórusok találkozóját, s az-
óta is rendszeresen részt vesznek a megyei kórus-
találkozókon, a kortárs énekkarok, népdalkörök
rendezvényein, a Nemzetközi Idõsek Fesztiválján,
nyugdíjas csoportok országos találkozóján öregbí-
tették a település jó hírét. A helyi rendezvények ál-
landó szereplõi: az Orbán – napi rendezvényen, a
jubiláns házaspárok köszöntésén, a karácsonyi
ünnepségen, a Városfesztiválon találkozhattunk
magas színvonalú produkcióikkal. A klub énekka-
rának vezetõje Hárominé Orbán Erika, akinek ve-
zetésével közös énekléssel készülnek a fellépések-
re, teszik szebbé hétköznapjaikat. Folyamatosan
végzik kultúramegújító-, õrzõ, közvetítõ és örökítõ
tevékenységüket.”

„Pájer Lajos és felesége, Pájer Lajosné, Kóbor
Margit évtizedek óta jelentõs szerepet tölt be

Csepreg kulturális életében. Pájer Lajos aktív szer-
vezõje volt az 1979-ben a tûzoltók által újraindított
szüreti felvonulásoknak, és Margit asszonnyal
együtt nagy segítséget nyújtott más csepregi ha-
gyományok felelevenítésében.

Az 1993-ban megalakult Farkas Sándor Egylet-
nek alapító tagjai, aktivitásukat a mai napig meg-
tartották. Az egylet elsõ bemutatójának, a Tollfosz-

tónak a színre vitelében oroszlánrészt
vállaltak. Az egylet által színpadra állí-
tott darabok alapjául szolgáló csepregi
hagyományok felelevenítésében sok
segítséget nyújtottak, több hagyomány
életben tartása az Õ nevükhöz fûzõdik.
Így a „Zöld erdõben jártam” társastánc
újbóli megismertetése a csepregi és
környékbeli lakosoknak. A Csepregi la-
kodalmas színdarab elõadásában élet-
hûen játszották a szülõk szerepét.

Lajos bácsi szívesen eleveníti fel és tanítja az
érdeklõdõ fiatalokat a régi mesterségekre - kosár-
fonás, ostorfonás, faragás -, sok esetben a színda-
rabok kellékeit, ajándéktárgyakat Õ készíti. Margit
néni a nõi kezekhez való tevékenységek tovább-
vitelében munkálkodik.

Mindketten tagjai a Nyugdíjas klubnak, ahol
különbözõ összejöveteleken, nótadélutánokon
kedves színfoltjai a rendezvényeknek.

Csendes, mindig vidám emberekként, jó kom-
munikációs készségüknek köszönhetõen, szeretet
és megbecsülés övezte és övezi Õket.”

Az ünnepelteket a Farkas Sándor Egylet az Áro-
ni áldással, a Csepregi Olvasókör tagjai közül Né-
meth Anna pedig Óbecsei István: Szeressétek az
öregeket címû versével köszöntötte. Majd a
Répce Citera Barátok Köre, végül pedig Csepreg
Város Fúvószenekar Egyesülete ajándék-mûsorral
kedveskedett az ünneplõknek és a közönségnek.

Sági F.

Magyar Kultúra Napja
Fotók: K

óbor K
ároly vaskarika.hu

Kitüntetettek

A helység kalapácsa
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Az interneten láttam gyönyörû fotóit, majd a
Csepregi Olvasókör „Bene-hegynek híres forrása”
c. pályázatakor találkoztam is a Gurumb-hegyen
lakó Moór Attila nyugdíjas építésszel. Kiderült, hogy
nem csak fotói érdekesek, életútja is nagyon szí-
nes. Errõl beszélgettünk.

– Sok szép ház után magának is tervezett
és épített egyet a csepregi szõlõhegyen. Pe-
dig nem tõsgyökeres csepregi. Mesélje el éle-
te fontosabb állomásait.

– Apám csendõr volt, s foglalkozásából eredõ-
en végig járta az 1938-tól nagyobbodó Magyar-
országot. A Felvidéken megismerkedett és össze-
házasodott anyámmal. A Csallóköz közepén,
Nagymagyaron születtem. Apámat áthelyezték
Lendvára, utána pedig Erdélybe, Székelyud-
varhelyre kerültünk. Ott, 1944 szeptemberében
öcsémmel együtt paralízist kaptunk, rólam le is
mondtak az orvosok. Hazamentünk Nagyma-
gyarra, ahol anyai nagyanyám kigyógyított a be-
tegségbõl.

– Gondolom az apa foglal-
kozása miatt 1945. után nem
várt fényes jövõ a családra?

– Nehéz évek következtek.
Csehszlovákiából kitelepítettek
bennünket Rajkára, majd onnan
az apai nagyszülõkhöz költöztünk,
Jákra. Apám tanult mesterségét
gyakorolta, cipészként dolgozott
tovább.

– Hol végezte el a közép-
iskolát?

– Szombathelyen, a Nagy
Lajos Gimnáziumban. Én voltam
az egyetlen az osztályban, aki a
„rettegett” matematika tanártól,
Szivás mestertõl sem félt, jól
ment a matek. A nyári szünet-
ben mindig eljártam dolgozni a
Jáki Állami Gazdaságba.
Ferenczy Viktor, az idõs agrár-
mérnök oda vett brigádvezetõnek. A havi bé-
rem 1.200- Ft. volt, többet kerestem, mint apám.
Nyáron mindig összejött az iskolára, buszbérletre
való pénz. Viktor bácsi biztatott, tanuljak mezõ-
gazdásznak. Jelentkeztem a kertészetire, de
„létszámfeletti”-ként elutasítottak. A szombathe-
lyi földhivatalban kezdtem dolgozni földmérõ-
ként. Pár évi munka mellett levelezõn elvégez-
tem Székesfehérvárott a felsõfokú földmérõ isko-
lát. Nyolc évet dolgoztam e hivatalban. Közben
megtetszett az építõipar, s munkahelyet változ-
tattam. Gyõrben a házgyárban helyezkedtem
el. Pécsett a mérnökit is elvégeztem. Gyorsan
építésvezetõ lettem. Nem csak panellakásokat
építettünk, hanem mindent, amivel megbíztak
bennünket.

– Mikor és hogyan került Németor-
szágba?

– Teljesen véletlenül. 1992 õszén szívinfarktust
kapott a kint dolgozó kollégám, sürgõsen helyet-
test kértek karácsonyig. Mivel beszéltem németül,
rám esett a választás. Kölntõl negyven kilométerre,
Dürenben dolgozott a hatvankét magyar, három
mûvezetõvel. Az építésvezetõjük lettem. Egy papír-
gyárnak építettünk speciális golyós malmot, mely
a zacskók, dobozok, stb. alufóliájából kivonja az
alumíniumot, a többibõl pedig háztartási papírárut
készít. Három napig tanulmányoztam a terveket,
rajzokat, míg átláttam a teendõket. Jó kapcsola-
tom lett a mûvezetõkkel, szépen haladt a munka.
A karácsony elõtti fizetéskor Holzmann úr - egyéb-
ként õ Németország ötödik leggazdagabb embe-
re - közölte, hogy szívesen tovább foglalkoztatna.
Gondoljam meg, s jelezzem, hogy visszajövök-e.
Itthon fizetés nélküli szabadságot kértem. Öt kiló
pörkölttel és egy szakácskönyvvel visszamentem

Németországba, s lehúztam kint hat évet. Közben
megtanultam fõzni.

– A család Magyarországon maradt?
– Igen. Majd fiam végzett a villamosmérnökin,

és õ is kijött, szakipari építésvezetõ lett. Kölnben,
Frankfurtban és másutt is dolgoztam, szinte végig-
utaztam az országot. Az egyik legszebb hely
Rothenburg ob der Tauber volt, a világörökség ré-
sze. Würtzburg és Heilbronn közt félúton található.
5,2 km-es várfalrendszere van, 52 bástyával. Ott
restauráltunk egy 350 éves, Fachwerk házat, egy
favázas épületet, téglaberakással. A német mû-
emlék-felügyelet naponta háromszor mindent vé-
gignézett. Kibontottunk egy téglát, máris jöttek, s
fotó- és videofelvétel készült róla. Faszerkezet-cse-
rénél kivághattuk és eldobhattuk a rossz részt, a

beépítettet mindjárt antikizálni kellett, a többi ma-
radt. Sokat dolgoztunk rajta, de nagyon szép lett.

– Melyik volt a másik legszebb település
Németországban, ahol dolgoztak?

–Oberjoch, a mindössze ötvenkét, részben cso-
dálatosan festett házból álló üdülõfalu. Itt elõször
az Alpen Hotelt bõvítettük. Majd az Ausburgi Püs-
pökség szociális intézményét, a Santa Maria klini-
kát növeltük meg a négyszeresére.

– Mirõl híres e helység?
– Bajorország nyugati részén, hegyek közt talál-

ható. Az ország legmagasabban fekvõ lakott tele-
pülése, kitûnõ levegõvel. Itt szinte mindenki az ide-

genforgalomból él. A hideg vizû
gyógyiszapfürdõjük is vonzza a láto-
gatókat. Sok betegségre jó hatású.
Fel lehet menni gyalogosan, vagy
libegõvel a hegyekbe. Minden év-
ben megrendezik a több napos al-
pesi terep bicikliversenyt – több
ezer résztvevõvel. Van a községnek
két együttese: az egyik a pincérze-
nekar, mely Lagzi Lajcsi stílusban ját-
szik. A másik: a legalább százfõs fú-
vószenekar. Gyermekektõl a nagy-
papákig minden korosztály megta-
lálható benne, szép népviseletbe
öltözve. A nyári idõszakban minden
szombaton délután zenés, táncos
összejövetelt rendeznek a templom
melletti téren – este 9-ig. Közben le-
het enni, és finom bajor söröket inni.
Télen – a hegyekben már szeptem-
berben leesik az elsõ hó - megkez-
dõdik a síszezon, s tart májusig. Kü-

lönbözõ nehézségû pályák várják a téli sportok
szerelmeseit e síparadicsomban.

– A sok gyönyörû német épület közül mi
fogta meg leginkább?

– A csodálatos kölni dóm. Igazi remekmû. Pe-
dig számítógép nélkül tervezték, és kézzel építették
1248-tól kezdõdõen. Már a megtervezése is óriási
zsenialitást mutat. Az építése pedig… Micsoda
mesterek dolgoztak már sok száz évvel ezelõtt.

– Hogyan került Csepregbe?
– Németországból hazatérve sokfelé terveztem

épületeket, a csepregi „hegy”-re is. Akkor tetszett
meg ez a szép vidék, s elhatároztam, hogy itt épí-
tek magamnak is egy házat.

Sági F. 
(Folytatás a következõ számban.)

A „hegylakó”
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• Simaság
Farsangi BÁL
Az idei évben elsõ alkalommal került meg-

rendezésre a Tûzoltó Egyesület Farsangi bálja.
A belépõjegy megvételével támogattuk az
Egyesület felszerelésének fejlesztését. Szeret-
nénk ezúton is mindenkinek megköszönni a
munkáját és anyagi támogatását. Az Egyesü-
let nevében köszönetét fejezi ki ifj. Galavics
István elnök és Mihályi László parancsnok.

Bál, bál, maszkabál...
A téli szürke hétköznapokat, megszínesítet-

te a farsangra való felkészülés. A gyerekek
nagy örömmel jártak a próbákra, ahol saját
szerzeményû Való Világot adják elõ. Belebúj-
hatnak kedvencük bõrébe, és kacérkodhat-
nak a gondolattal milyen is együtt élni az
„összeférhetetlennel“ és a hisztis lánnyal. Friss
pletykákkal szolgál Juliska és Mariska, a két jó
beszédes szomszédasszony. A gyerekeket kí-
sérve a próbákra, a szülõk is kedvet kaptak a
szereplésre. 

Az õ elõadásuk jeleníti meg a Besenyõ
Pista bácsit és a kis családját. A gyerekek
több saját zenés produkcióval készülnek,
hogy még színesebbé tegyék a délutánt.
Február 11-én, 16.00-kor mindenkit sok sze-
retettel várunk a Mûvelõdési Házba. 16.30-
kor a soproni Habakuk Bábszínház tartja meg
az elõadását, majd a helyi kis diákok mûso-
ra következik. A mûsorok után DISCÓ-val zá-
rul a farsangi nap.

Ping-pong verseny
Február 12-én, vasárnap, 16.00-kor ping-

pong versenyt rendezünk, szintén a helyi
kultúrban, ahol megmutathatják kisebbek-na-
gyobbak az ügyességüket. A nevezés díjta-
lan, de számos nyeremény vár gazdára. Az
elsõ helyezett magával viheti a fõnyereményt,
a kupát.                            Galavics Adrienn

Rövid hírek

Leginkább csak odafigyelés kérdése az
energiatakarékosság; fõképp apróságokról
van szó, és még a kényelemrõl sem muszáj le-
mondani – mindössze néhány berögzült, lusta
szokáson kell változtatni. Pozitív és negatív
szemszögbõl is, a sok kicsi tényleg sokra
megy. Spórolni, és pazarolni is sokat lehet
éves szinten, attól függõen, hogy közvetve
vagy közvetlenül mennyire nagyvonalúan fo-
gyasztjuk a vizet, az áramot, a gázt. 

Pár tippet gyûjtöttünk ahhoz, hogy meg-
vizsgálhassa hétköznapi szokásait,
felmérheti, hogyan fizethet ke-
vesebbet az energiaszol-
gáltatóknak. Ez mind
olyan dolog, amit már
hallhatott, de nem árt
elégszer ismételni. A
lényeg, hogy ennyit
megtehetünk boly-
gónkért, na meg a
pénztárcánkért. 

Ha fogmosás köz-
ben folyik a víz a csap-
ból, akkor egy-egy alka-
lommal akár 5 l vizet paza-
rol el. Napi két alkalommal
számolva ez a szokás évente
több mint 3500 liter elpocsékolt
vizet jelent fejenként. Eleget szaj-
kózták már, hogy a zuhanyozás ta-
karékosabb, ráadásul egészsége-
sebb választás, mint a kádfürdõ. Ez
egyébként igaz, de maximum 5 per-
ces zuhanyozásra lehet azt mondani,
hogy harmadannyi víz folyik el közben,
mint ha teleengedné a kádat. Ha képtelen
5 perc alatt befejezni a zuhanyozást, akkor
vásároljon olyan zuhanyfejet, amely körülbe-
lül feleannyi vagy még kevesebb vizet enged
át a lyukakon, mint a hagyományos zuhanyró-
zsa, de azt finom permetként szórja. 

Tudta, hogy a mosógépek fogyasztásának
jó 80%-át a víz melegítése teszi ki? A normál
szennyezõdések 40 fokos programmal simán
kijönnek a ruhákból, és így nemcsak keve-
sebb áramot használ, de alacsonyabb hõfo-
kon vízkõbõl is kevesebb rakódik le. A szárító-
gép néhány extrém, sürgõs esetben nagyon
jó szolgálatot tehet, de ez sem az a kifejezet-

ten energiabarát eszköz, úgyhogy lehetõleg
ne használja rendszeresen. Felejtse el a
stand-by üzemmódot: az ily módon félig ki-
kapcsolt gépek alattomosan pörgetik a vil-
lanyórát. Amit csak lehet, használat után húzz
ki a konnektorból. A hagyományos villanykör-
téket cserélje ki LED-es izzókra vagy kompakt
fénycsövekre -ezek drágábbak, de jóval ke-
vesebbet fogyasztanak, és sokkal tartósab-
bak. A lámpákat azonban nem kell mániáku-
san kapcsolgatni. Persze sehol ne égjen feles-

legesen a villany, de ha csak két perc-
re mész ki a szobából, hagyd in-

kább égve: a gyakori fel-le
kapcsolgatás rövidíti az iz-

zók élettartamát. 
Ez mind csak egy kis

szelete annak, hogyan
lehet spórolni az energi-
ával. A lakáshasználati
szokásainkat a legnehe-
zebb megváltoztatni. Va-

gyis leszokni arról, hogy
hamarabb tekerünk egyet

a termosztát gombján, mint-
hogy pulóvert húzzunk, vagy

szívesebben kádfürdõzünk –
utána engedve néhányszor a
meleg vizet –, minthogy zuha-
nyozzunk. 

Hamarabb kapcsoljuk be ká-
nikulában a ventillátort, mint
hogy idõben leengedjük a re-
dõnyt, vagy fel sem tûnik, hogy

egész nap üzemel a televízió és a
számítógépet sem kapcsoljuk ki,

amikor nincs rá szükség, no meg a fa-
gyasztott étel kiolvasztását is csak a mikro-

hullámú sütõvel tudjuk elképzelni. Az egyes
elektromos készülékeknél az ember gyakran
csak legyint, mondván az nem „eszik sokat”,
csak a villanyszámla láttán csodálkozik el,
hogy mitõl is lett ennyi. 

Esetleg megkönnyíti szokásaink megváltoz-
tatását, ha naponta leolvassuk az energiafo-
gyasztást mérõórák állását, és naponta kiszá-
mítjuk, hogy ez mennyibe is kerül – talán a
sokkoló szembesítés jobban ösztönöz szokása-
ink megváltoztatására. 

Kincse Anda

Az energiatakarékosság
napja - március 6.
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Sikeresen szerepeltek fiatal
sportolóink óriásmûlesiklásban és
síugrásban. Szép eredményekrõl
számolhatunk be a téli sportok e te-
rületérõl, két fiatal sportolónk is
megmérettetett nemzetközi verse-
nyeken.

Prozlik Robin 7. osztályos tanuló
Ausztriában vett részt a Joglland-
kupán, mely 8 sorozatos versenybõl
áll. Januárban már 4 sorozaton is túl

van. Kettõn, a dobogó elsõ fokára
állhatott, kettõn pedig a második he-
lyezést hozhatta el. Ezzel vezeti kor-
csoportjában a versenyt az osztrák
serdülõk között.  Január végén ma-
gyar színekben versenyzett Szlovákiá-
ban, ahol 25 ország 34 versenyzõje

közül a 17. lett. A Magyar-kupa soro-
zat Kovács Dani Emlékversenyén
óriásmûlesiklásban a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel.

Havas hírek Zsiráról P R O G R A M A J Á N L Ó

Február 10. FNP Iskola alsós ta-
gozat farsangja Helyszín: Büki Mû-
velõdési Központ

Február 10 – 12. Bükön a Sport-
csarnokban: Büki Gyógyfürdõ Kupa
– nõi kézilabdatorna. Részletes in-
formáció a plakátokon és a
www.buk.hu honlapon.

Február 10 – március 10.
Csepregen a Városi Könyvtárban:
Orlai Petrics Soma ceruzarajzainak
másolatai - tárlat Petõfi Bolond Istók
címû versének illusztrációiból. A ki-
állítás megtekinthetõ a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.

Február 11-én, szombaton
18.30 ó. Csepregen a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Házban: Csepreg
Város Fúvószenekar Egyesülete ha-
gyományos farsangi koncertje és
bálja. Részletes információ a pla-
kátokon és a www.csepreg.hu hon-
lapon.

Február 11-én, szombaton 20 ó.
a Bõi Mûvelõdési Házban: Bállal
egybekötött jótékonysági est az
óvoda SZM-e rendezésében. Rész-
letes információ a plakátokon és a
www.bo.hu honlapon.

Február 11-én, szombaton 20 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: Büki far-

sang az Ocho Macho és más
együttesek fellépésével. Részletes
információ a plakátokon és a
www.bukmusk.hu honlapon.

Február 16-án, csütörtökön 17.30
ó. Csepregen: KIKI mozi: Transformers
– amerikai sci-fi, akciófilm. Részletes
információ a plakátokon és a

www.csepregikiki.hu/iskola honla-
pon.

Február 17-én, pénteken 17.30
ó. Csepregen: KIKI mozi: GRU –
amerikai animációs film.

Február 17-én, pénteken 20 ó.
a Büki Mûvelõdési Központban:

Asszonyfarsang 2012. Részletes in-
formáció a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.

Február 19-én, vasárnap 16 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési Házban: A Farkas Sándor
Egylet dalos délutánja. Részletes
információ a plakátokon és a
www.csepreg.hu honlapon.

Február 21-én délelõtt Tömör-
dön: Csicsókázás.

Február 21-én, kedden 16 órától
Bükön, a körforgalomtól a rendez-
vénytérig. Részletes információ a

plakátokon és a www.bukmusk.hu
honlapon.

Február 23-án, csütörtökön
17.30 ó. Csepregen: KIKI mozi:
Honey – amerikai filmdráma.

Február 24-én, pénteken 17.30
ó. Csepregen: KIKI mozi: Irány Eldo-
rádó – amerikai rajzfilm.

Másik fiatal sportolónk Szilágyi
Ákos részt vett az I. Ifjúsági Téli Olim-
pián Innsbruckban.

„Hosszú évek,
sõt évtizedek óta
hazánkban csak
Kõszegen mûkö-
dik síugró szak-
osztály. Ennek a
csapatnak tagja
Ákos, aki a tavalyi
Junior VB-n sze-
rezte meg a kvó-
tát Innsbruckra.” -

mondta el Szilágyi János, Ákos
édesapja, aki egyben az edzõje is.
9 fõs magyar csapat utazott az
olimpiára.  Ákos a HS 75 m-es sán-
con 20. helyezést ért el. Edzõje sze-
rint kiegyensúlyozottan, jól verseny-
zett. Érdekességképpen azt is meg-

tudtuk Ákostól, hogy a verseny szer-
vezõi a „nagy” olimpiák mintájára
bonyolították le a rendezvényt. Pél-
dául ugyanolyan olimpiai falut épí-
tettek, ugyanúgy komoly biztonsá-
gi rendszerrel védték a sportolókat.
Az I. Ifjúsági Téli Olimpia mottója:
Harmadrészt sport, harmadrészt
kultúra, harmadrészt oktatás – volt.
Ennek megfelelõen a sportverse-
nyek után kulturális és oktatási
programok várták a versenyzõket.
Volt fõzõ délután, havas játékok,
korábbi olimpiai bajnokokkal talál-
kozhattak és beszélgethettek a fia-
talok, stb …Valószínûleg Ákos élet-
ben egy meghatározó élmény ma-
rad az innsbrucki téli olimpia.

Mindkét versenyzõnknek továb-
bi sikereket kívánunk!

Polgár Katalin

Prozlik Robin

Szilágyi Ákos
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Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

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

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést köve-
tõen 25 percen belül jelentkezni 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 • Mobil: 30/640/9826

Bük, Eötvös u. 2/a.  (a mentõállomás mellett)

Állatorvos vagyok. Ez azt jelenti, hogy az emberen kí-
vül minden más lénynek orvosa. Éppen ezért mindig vi-
szolyogva megyek olyan helyekre, ahol az állatokat kiírt-
ják vagy leölik. A vágóhidak különösen hátborzongatóak
számomra, sajnos a kötelezõ húsvizsgálati tevékenység
miatt idõnként itt is dolgoznom kell. Ilyenkor, ha még élõ
állatokat látok vágásra várva, nem tudok a szemükbe
nézni. Érzem, tisztában vannak helyzetükkel, pontosan
tudják, mi vár rájuk.

Néha mégis megállok a rekeszek elõtt, megpróbálom
szuggerálni õket: törjenek ki, szökjenek meg, van esély,
alacsony a korlát, nincs õrzõ…

Csak egy esetben jártam eredménnyel. Úgy látszik,
egy fiatal bika felfogta agyhullámaimat, és kitört. Vígan
grasszált erdõn, mezõn, élvezte a váratlan szabadságot.
Több napig üldözték, végül betévedt P. község fõutcájá-
ra, és ott könnyebben megsebesített egy idõs embert,
aki meg akarta fogni. Hõsiesen eléállt, vagy inkább elé-
totyogott, mint valami újkori Toldi Miklós. Ennek aztán az
lett az eredménye, hogy Józsi bácsit a kórházba, a bikát
vágóhídra szállították. Délután megjelentek a helyszínen
a rendõrök is, jegyzõkönyvet vettek fel az esetrõl, majd
megkérdezték: merre lakik a doktor úr? A helybéliek, gon-

dolván, hogy az állatorvost keresik, megadták a P-i kollé-
gám címét. A rend marcona õrei el is mentek hozzá, és
kérték a papírt a bikás esettel kapcsolatban. Kollégám
természetesen kiállította azt. A rendõrök szolgálatkészen
bevitték a jegyzõkönyvnek gondolt iratot a kórházba, és
átadták a fõorvosnak. 

Õ elõször is elharapta a pipaszárat, mikor belepillan-
tott. Egy kényszervágási javaslat volt. A visszafojtott röhö-
gési ingertõl támolyogva valahogy kijutott a folyosóra, s
úgy vitte osztályról osztályra a dokumentumot, mint a hol-
ló Szilágyi Örzsébet levelét. A tömeg egyre gyarapodott
mögötte, többen azt hitték, kórházi sztrájk készül, ezért
csatlakoztak a menethez. Végül az összegyûlt sokadalom
elõtt a fõorvos felolvasta a hivatalos papírt.  A tömeg
egybõl kifeküdt. A fekvõbetegek viszont feldobódtak.
Több friss varrat felszakadt. A fõorvos meg leszaladt. Jöt-
tek látogatni a rokonok Józsi bácsit…

Azóta is azon gondolkodnak az S-i kórház orvosai, mi
lett volna, ha azt közli velük a fõorvos, hogy sajnos Józsi
bácsit már kényszervágták! Persze, ha így lett volna, a bi-
kát meggyógyították volna, az én mesém is más véget
ért volna…

Dr. Galiotti Csaba

Tévedni állati dolog

40 Petõfi vers hangzott el a Petõfi Sándor Mûvelõdési-
Sportház és Könyvtár valamint a Csepregi Olvasókör által
szervezett Petõfi vers- és prózamondó találkozón. Az intéz-
mény a Csepregi Olvasókörrel, a TÁMOP-3.2.4/08/1-
2009-0031 „Tudásdepó-Epressz” pályázati program kere-
tében szervezi olvasást népszerûsítõ programjait. 

E program keretében indította hagyományteremtõ
szándékú Petõfi hetét, amelyben immár másodjára
szervezte meg a Petõfi vers- és prózamondó találkozót.
A helyi és a környékbéli iskolákhoz eljuttatott felhívás
hatására Bükrõl, Csepregbõl és Gencsapátiból érkez-
tek versmondók, 36 diák és 4 felnõtt szavalta el az ál-
tala kedvelt Petõfi verset. 

A könyvtár Petõfi fotópályázatot is hirdetett, meg-
hosszabbították  a leadási határidõt február 28-ra.
Várják a Szülõföldemen ill. az Egy estém otthon c.
vers hangulata alapján 2011-ben készült fotókat. A
képeket – akár mobiltelefonnal is készíthetik – digitá-
lis úton is beküldhetik a muvhaz.csepreg@pr.hu, ill.
erzsebet.ziembicki@gmail.hu címre, vagy leadhat-
ják a csepregi könyvtárban.  A képek optimális fel-
bontása 1795x2480 vagy 2102x2835. A beérkezett
gyerekrajzokból és fotókból az intézmény március 14-
én nyit kiállítást.

A csepregi könyvtárban már látogatható az Orlai
Petrics Soma Petõfi Sándor: Bolond Istók c. verséhez ké-
szített illusztrációnak másolatából nyitott tárlat, az intéz-
mény  segítségképp szánta  a pályázatra készülõ gye-
rekeknek.                                     Ziembicki Erzsébet

Petõfi hét a csepregi könyvtárban

Február 8. Szerda Dr. Szilasi Imre, 9. Csütörtök Dr. Varró Gyula, 10.
Péntek Dr.  Földi Sándor, 11. Szombat Dr. Nagy Mária, 12. Vasár-
nap Dr. Orbán Zsuzsanna, 13. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 14. Kedd Dr.
Nagy Mária, 15. Szerda Dr. Szilasi Imre, 16. Csütörtök Dr. Orbán Zsu-
zsanna, 17. Péntek Dr. Földi Sándor, 18. Szombat Dr. Bencsik István,
19. Vasárnap Dr. Müller AnDr.ás, 20. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 21. Kedd
Dr. Nagy Mária, 22. Szerda Dr. Szilasi Imre, 23. Csütörtök Dr. Orbán
Zsuzsanna, 24. Péntek Dr. Orbán Zsuzsanna, 25. Szombat Dr. Földi
Sándor, 26. Vasárnap Dr. Bencsik István, 27. Hétfõ Dr. Nagy Gábor,
28. Kedd Dr. Nagy Mária, 29. Szerda Dr. Orbán Zsuzsanna.

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

1. Sanitas 17–20.00 készenlét
2. Sanitas 17–20.00 készenlét
3. Sanitas 9–14.00 NYITVA
4. Sanitas 9–14.00 ügyelet
5. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
6. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
7. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
8. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
9. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–14.00 NYITVA



Amikor a hõmérséklet tartósan
fagypont alá süllyed, még a sza-
badban tartott állatainknak is fe-
dett helyre van szükségük, ahol a
fagyos hideg ellen védelmet talál-
nak. Az eléjük tett élelem és víz
ilyenkor hamar megfagy, inkább
többször adjunk nekik enni-inni, ki-
sebb adagokban. 

A kutyák többsége nagyon sze-
reti a havat, szeretnek benne ját-
szani, hemperegni, beleharapni,
nyalogatni. A hideg, havas idõjá-
rás azonban az örömön kívül, be-
tegségek okozója is lehet. A na-
gyobb hó elsõsorban a rövidszõrû,
kistestû, fiatal kutyák számára okoz-
hat gondot. A hóban való tartós
játszadozás során a has szõrtelen,
hátulsó harmada áthûlhet, aminek
hólyaggyulladás lehet a következ-
ménye. Ilyenkor feltûnõen sokszor,
kevés vizeletürítés hívja fel a figyel-

met a betegségre. A hó megevé-
sének, nyalogatásának torokgyul-
ladás lehet a következménye.

Az utcák sózása, könnyen ki-
marhatja a tappancsokat, aminek
tartós nehezen gyógyuló végtag
probléma lesz a következménye.
Ez megelõzhetõ az ujjak közötti szõr
kivágásával, illetve kenõcsök hasz-
nálatával. Séta elõtt a tappancso-
kat ujjközöket alaposan le kell ken-
ni. Séta után, otthon le kell törölni
esetleg lemosni a kenõcsöt. Rövid-
szõrû, illetve fiatal kutyák számára
tanácsos kutyaruhát beszerezni, a
hideg idõszakra. Célszerû  át nem
ázó ruhát venni. A pamut ruha nem
megfelelõ, mivel könnyen átned-
vesedik, aminek betegség lehet a
következménye.

Nemcsak a kutyákra, de a
macskákra is oda kell figyelni.
Igaz, hogy a macskák ritkán hûlnek

meg, hiszen télen megvastagodott
aljszõrzet védi õket a fagytól. De ha
kijárós cicánk egy este bõrig ázva,
vagy a mínuszok beálltával vaco-
gó jégcsapként állít be, ne legyünk
restek, ragadjunk a törölközõt és a
hajszárítót, és hozzuk szalonképes
állapotba! A megfelelõ mennyisé-
gû és minõségû táplálékra is fordít-
sunk gondot: télen cicáinknak a

nyári idõszakhoz képest legalább
10%-kal több, extra tápláló macs-
kaeledel, vagy finom házikoszt el-
engedhetetlen a túléléshez!

Amellett hát, hogy odafigyelünk
embertársainkra, figyeljünk oda
kedvenceinkre is, hogy késõbb
egészségesen  együtt élvezhessük
velük a forró nyári napokat.

Kincse Anda
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XIII. Bükfürdõ 
felkészülési kézilabda torna!

A tavalyi évben elmaradt torna most ismét megrendezésre
kerül február 10-12 között! A csapatok Budapestrõl, Gyõrbõl,
Szombathelyrõl, Sárvárról érkeznek Bükre megmérkõzni egy-
mással! A belépés ingyenes, a szombati mérkõzések alatt tom-
bolát lehet vásárolni. Szeretettel vár minden sportbarátot, kézi-
labda szurkolót a szakosztály vezetõsége!       Csóka Csaba

XIII. BÜKFÜRDÕ KUPA 2012. 02. 10-12. SORSOLÁS

A: csoport Dr. LUPO Büki TK • Szigetszentmiklós I. • VKLSE Gyõr • XVII. ker. Lakóhelyi SE – B: cso-
port Haladás VSE • Kinizsi TTK • Sárvárfürdõ Kinizsi • Szigetszentmiklós II.

Játékidõ: 2x25perc (futóidõvel, idõkérés nélkül)
Február 10.(péntek) 18.00 Sárvárfürdõ Kinizsi – Kinizsi TTK • 19.00 Dr. LUPO Büki TK – XVII. ker. •

Február 11.(szombat) 8.30 Kinizsi TTK – Haladás VSE • 9.25 XVII. Ker. – VKLSE Gyõr • 10.20
Szigetszentmiklós II. – Haladás VSE • 11.15 Szigetszentmiklós I. – Dr. LUPO Büki TK • 12.10 Kinizsi TTK
– Szigetszentmiklós II. • 13.05 XVII. Ker. – Szigetszentmiklós I. • 14.00 Haladás VSE – Sárvárfürdõ Ki-
nizsi • 14.55   Dr. LUPO Büki TK – VKLSE Gyõr • 15.50 Szigetszentmiklós II. – Sárvárfürdõ Kinizsi • 16.45
VKLSE Gyõr – Szigetszentmiklós I. Február 12.(vasárnap) 10.00 7. helyért A4. – B4. • 11.00 5. helyért
A3. – B3. • 12.00 3. helyért A2. – B2. • 13.00 DÖNTÕ • 14.00 EREDMÉNYHIRDETÉS

Kutya hideg van
HOGYAN ÓVJUK KEDVENCEINKET A NAGY HIDEGBEN?




