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• Bõ
Zsongó farsangi élet

Móka, kacagás, jelmez és mulatság jelle-
mezte az elmúlt heteket Bõben. A farsangi
idõszakot az óvódások nyitották meg, majd

másnap- a hagyományoknak megfelelõen-
az óvoda Szülõi Munkaközössége mulatta át
az éjszakát, a jótékonykodás jegyében. 

1 hét múlva az iskolások bújtak szebbnél
szebb jelmezekbe, s adtak elõ különféle szín-
vonalas jeleneteket. A mi lelkes könyvtári cso-
portunk pedig belekóstolhatott az arcfestés
mûvészetébe, majd pedig a csillámtetoválás
megismerésével és kipróbálásával búcsút in-
tettünk a karneváli idõszaknak.

(me)

Rövid hírek
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó ta-

gozatosai sem maradtak ki az idei vidám farsan-
gi mulatozásból. A kisiskolások ötletesebbnél öt-
letesebb jelmezekbe bújtak, hozzá kapcsolódó
versikéket alkottak, s így vonultak fel osztályon-
ként a Mûvelõdési Központ színháztermében a
színpadra, hogy bemutatkozzanak társaiknak, a
szülõk-nagyszülõk alkotta népes közönségnek,
valamint a szülõkbõl álló zsûrinek. Bemutatkoz-
tak a klasszikus meseszereplõk is: szebbnél
szebb hercegnõk, királylányok, Törpillák, bohó-
cok, varázslók, boszorkányok, pillangók, szigorú
rendõrök, de megjelent Zorró és a pókember is.
Azonban a szülõi és gyermeki fantázia, és ügyes
alkotókezek révén sok nagyon érdekes, ötletes
jelmezt is láthattunk – pl. volt kukacos alma, em-

bert evõ cápa, zenedoboz – táncoló baleriná-
val, éneklõ zuhanykabin, gólya a kéményen,
hóember, horgász a kukacával, Eistein, ijesztõ
madárijesztõ. A jelmezes felvonulást az izgalmas
tombolasorsolás, majd a felhõtlen szórakozás –

a játék, a tánc követte. Boldogan vonatoztak ki-
csik és nagyobbak a tanító néni által vezetett
mozdonnyal és örömmel láthattuk, hogy voltak

olyan bátor fiúk,
akik megtáncol-
tatták a lányokat
is. A büfében bõ-
séges süti, szend-
vics és üdítõ ellá-
tásban részesültek
a mulatozó kisis-
kolások és a ven-
dégek. A vidám

zenének, a táncnak azonban egyszer csak vé-
ge szakadt, de bízunk benne, hogy mindig szí-
vesen emlékeznek kisdiákjaink erre a hangula-
tos délutánra.

bse

Farsangi jelmezbál

Harmadikos jelmezesek

Haller Izabell • Németh Izabella
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I m p r e s s z u m

A természet állandó körforgásának egyik fontos állomásához ér-
keztünk ismét, hiszen végre ránk köszöntött legszebb évszakunk, a ta-
vasz. A hideg, zord, barátságtalan, szürke téli napok után már az el-
sõ melengetõ napsugarak örömet csaltak az emberek arcára. Itt a
kikelet, felébred a természet, újjáéled, mozgásba lendül újra minden.
Kezdõdik az új év terveinek a megvalósítása. A madarak reggeli csi-
csergése jobb kedvvel indítja a munkába indulót. Benépesülnek a
kertek, a mezõk, vetnek, ültetnek, veteményeznek, nyitják a szõlõt a
gazdák. Az elsõ hóvirág megjelenése nagy örömet jelent, majd az
ibolya csábító illata még inkább a természetbe hívogat. Az elsõ ta-
vaszi virágoknak jut még a díszítésen kívül más szerep is. Hiszen hosz-
szú idõ óta már a figyelmes fiúk, férfiak nem feledkeznek meg a
Nemzetközi Nõnapon családjuk nõi tagjairól, a nõi munkatársakról,
vagy éppen egy egész település hölgy lakóiról, és az elsõ tavaszi vi-
rágok kíséretében adják át jókívánságaikat. Virágba borulnak ta-
vasszal a fák is meghozva a települések utcáinak hangulatát, díszét.
A díszítés azonban sok településen a nemzeti zászló is, hiszen márci-
us idusán megkezdõdik a tavaszi ünnepek sorozata is. Büszkén és tisz-
telettel emlékezik kicsi és nagyobb település lakossága egyaránt
március 15-én a 164 évvel ezelõtti eseményekre és fõhajtással, ko-
szorúzással tisztelegnek az emlékmûvek által õrzött hõsök emléke
elõtt. Méltón emlékezünk, hiszen akkor azok a márciusi fiatalok is a
megújulást, a jobbítást tartották szemük elõtt, mint ami most napja-
inkban is oly idõszerû. Az ünnepek sorában következik aztán az igazi
megújulást hozó ünnep a Húsvét, amellyel Jézus feltámadását ünne-
peljük. Kívánom, hogy minden kedves Olvasónak hozzon ez a tavasz
igazi megújulást, sok örömet és vidámságot!

Baloghné Simon Erika

2012. február 23-án valami új
kezdõdött Bükön. Tóth Tamás a Büki
Mûvelõdési és Sportközpont Könyv-
tár újonnan kinevezett igazgatója
disznólkodásra hívott minden bátor
és kevésbé bátor  városlakót a fris-
sen felújított és átadott Kóczán-
házhoz.

Jöttek ám a bátor legények Fel-
sõ-Bükrõl, Alsó-Bükrõl, Közép-Bükrõl
nem is beszélve.

Mivel a disznót álmában kell
meglepni, ezért a hagyományok-
hoz híven 13 órakor a bátrak leg-
bátrabb fiai óvatos léptekkel meg-
közelítették áldozatukat. Annyian
voltak, hogy a teljesség igénye nél-
kül felsorolni sem tudnám õket,
ezért meg sem próbálom. Hapci és
mindenféle nemzetközi szabvány
szerint elõször dallal és tánccal
megnyugtatták a már amúgy telje-
sen felzaklatott disznót, majd ma-
gukat is, jó féle pálinkával.

Miután szerencsétlen pára végki-
merülésben kimúlott, a most már tel-

jesen felbátorodott alkalmi böllér
csapat nagy lelkesen és abszolút
szakszerûen feldolgozta, megfõzte,
megtöltötte, kisütötte és a végén
megette az áldozatot, amire meghív-
ta a város apraját-nagyját.

Jó hangulatban telt a nap, kö-
szönhetõen Tóth Tamásnak a szer-

vezésért, A Büki Horgászegyesület-
nek, Patyi Sándor büki gazdának az
alapanyagért, Balogh Jenõ, Ba-
logh András és Balogh Attilának a
feldolgozásért, Cipi és bandájának
a muzsikaszóért, minden bátor ön-
jelölt böllérnek, valamint a szép
számban kilátogató bükieknek.   

Tóth Tamás nem titkolt szándéka
az volt, hogy ezzel a disznóöléssel
egy új, vidám (nem a disznónak)
hagyományt honosítson meg Bü-
kön. A jelen lévõk együttes pálin-
káspohár feltartással megszavaz-
ták, hogy jövõre torkos csütörtökön
ugyanitt, ugyanilyen szándékkal is-
mét összejönnek.

Úgy legyen!                             nr

Víg tavasz,
virághintó

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Ha torkos csütörtök,
akkor torkoskodjunk

Következõ lapszámunk április 6-án jelenik meg!
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• Bõ
Baba-mama gyermek börze
és bolhapiac a kistérségben

2012. április 14-én (szombaton) délelõtt
használt baba- és gyermekruhák (0-14 éves), ci-
põk, játékok és egyéb holmik adásvételére és
cseréjére lesz mód a bõi Mûvelõdés Házban. Az
asztalfoglalást kérjük elõre jelezni, legkésõbb
április 3-ig. Jelentkezés és bõvebb információ a
06/20/446-06-60 telefonszámon vagy a
bokonyvtar@yahoo.com e-mailcímen. Szeretet-
tel várunk minden érdeklõdõt.                    (me)

Ittasan közlekedett
Bõ belterületén vontak intézkedés alá a

járõrök egy segédmotor-kerékpárral közleke-
dõ répcelaki férfit február 27-én a késõ esti
órákban. A férfivel szemben a helyszínen al-
kalmazott alkoholszonda pozitív értéket muta-
tott, ezért õt a rendõrök a Sárvári Rendõrkapi-
tányságra elõállították. Vele szemben bünte-
tõeljárás indult.

VMRFK

• Sajtoskál
Programok
Ünnepi megemlékezést tartanak március

15-én Sajtoskálon  a kultúrházban, majd ko-
szorúzás lesz az Emlékmûnél. Húsvéti játszó-
házba várják az érdeklõdõket  a kultúrházban
március 31-én, és piros tojás keresésre hívják
aznap a gyerekeket  a játszótéren. Virágva-
sárnapi Passió lesz  április 1-jén a római kato-
likus templomban.

• Gór
1%
Kérjük támogassa személyi jövedelem-

adója 1százalékával alapítványunkat, amely
a településünkön élõ beteg gyermekek
gyógykezelését és életkörülményük javítását
segíti. Góri Beteg Gyermekekért Alapítvány.
Adószáma: 18890648-1-18. Köszönjük az el-
múlt évi támogatásukat és az egyéni ado-
mányokat!

Alapítvány Kuratóriuma

Rövid hírek

Február elsõ hétvégéjén vidám gyerekek,
felnõttek gyülekeztek a sajtoskáli kultúrházban,
hogy részt vegyenek a gyerekek farsangi dél-
utánján. Az óvodások, iskolások már hetek óta
készültek, hogy tréfás jeleneteikkel szórakoztas-
sák majd szüleiket,
nagyszüleiket, a falu la-
kóit. Az asszonyok, lá-
nyok sem akartak le-
maradni a szórakozás-
ról, szórakoztatásról, így
õk is lelkes próbálásba
fogtak. A farsangi dél-
utánon aztán bemutat-
ták A három selyp le-
ány címû mesét az asz-
szonyok, nagy sikert
aratva. A gyerekek
csodálkozó tekintetek-
kel figyelték édesany-
jaikat, majd nagyokat
nevettek, lelkesen tap-
soltak, csakúgy, mint a
felnõtt nézõk. A legkisebb gyerekek vidám mû-
sorukkal mesét játszottak, vidám jeleneteik a ka-
tonai életrõl, az iskola mindennapjairól, a hor-
gászok életérõl és a szakácstudomány megszer-
zésérõl szóltak. A farsangi mûsort egy vidám dal-

lal zárták a gyerekek. Kedves színfoltja volt a
délutánnak a kisgyerekek jelmezes bemutatko-
zása. A farsangi ötös lottón sajnos csak kevesek-
nek volt találata, de a tombolán annál többen
nyertek. A fõdíj a torta mellett egy fürdõbelépõ

volt Bük-fürdõre. Délután a farsangi bütyköldé-
ben álarcokat készítettek a gyerekek, anyukák
papírból, és arcot is festhettek Moór Dalma jó-
voltából, aki minden évben idõt szakít arra,
hogy örömet szerezzen a falu legkisebbjeinek. A

táncolásban, játékban elfáradt, éhes-szomjas
kis szájakat az anyukák által készített finom sütik,
szendvicsek várták az alkalmi büfében. Köszö-
net mindenkinek, aki bármi módon hozzájárult a
gyerekek farsangi délutánjának sikeréhez!

A falu nyugdíjasai a kö-
vetkezõ héten gyûltek ös-
sze családias légkörben a
kultúrházban, hogy õk is
részt vegyenek vidámsá-
gukkal a tél elûzésében. A
Gyõri Nemzeti Színház álta-
luk már jól ismert mûvészei
operett slágereikkel meg-
alapozták a délután han-
gulatát. Közvetlenségük-
kel, a nézõkkel való közös
énekléssel igazán nagy si-
kert arattak. A farsangi
fánk elfogyasztása után
pedig vidám nótázásba
kezdtek, táncolásba len-

dültek a nyugdíjas, ám nem öreg lábak. Aztán
kora este csatlakoztak a falu fiatalabb korosztá-
lyai is, hogy együtt szórakozzanak Velladics Gá-
bor zenéjére a sajtoskáli farsangi bálban.

bserika

Farsang van, farsang van,
ropjuk a táncot gyorsabban!

A három selyp lány

Majd holnap Papa...
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Már több mint egy évtizede rendezi meg a
Farkas Sándor Egylet farsangvasárnap a Nóta-
délutánt. Idén is népdaloknak, magyar nóták-
nak, cigány- és katonadaloknak tapsolhatott a
színháztermet megtöltõ közönség.

Az egyesület tagjai és a meghívott szereplõk
- bár valamennyien amatõrök –ismét új mûsor-
ral, színvonalas produkciókkal lepték meg a
nagyérdemût. A szólóénekeseket és az egylet
tagjainak közös mûsorát Horváth Béla népi ze-
nekara kísérte. A szólóénekesek mellett két ven-
dégcsoport is bemutatkozott. Elõször a Magyar
Kultúra Napján „Csepreg Kultúrájáért“ emlék-

éremmel kitüntetett Csepregi Nyugdíjas Énekkar
lépett színpadra, Hárominé Orbán Erika vezeté-
sével. Szünet után pedig a Gyöngyöshermán -
Szentkirályi Polgári Kör megújult népdalkórusát
köszönthettük. Mindkét együttes gyönyörûen
elõadott népdalcsokorral kedveskedett a hall-
gatóságnak.

Az egylet tagjainak közös mûsorát most kato-
nadalok elõadására építve állította össze az
„Örökségünkért“-díjas elnök, Horváth Gyuláné. A
sok kacagtató jelenetet vastapssal jutalmazta a
mindig hálás közönség.

Az elnök asszony így búcsúzott a nézõktõl:
„Találkozzunk a húsvéthétfõi dalos délutánon!”

SF

Szólt a nóta
Csepregen

Farkas Sándor Egylet tagjai

Nyugdíjas Énekkar

Szentkirályi Polgári Kör
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Iskolánkban idén február 27 - március 03.
között megemlékeztünk névadónkról, dr.
Csepregi Horváth Jánosról. A hagyomá-
nyos, egyhetes rendezvénysorozat esemé-
nyekben gazdag, minden napra jut a színes
programokból. Az ünnepi hét a névadó

megkoszorúzásával kezdõ-
dött, majd délután a Farkas
Sándor egylet a helyi hagyo-
mányokból adott egy kis íze-
lítõt, s természetesen a Zöld
erdõ tánc sem maradhatott
el. Nyílt napra is vártuk szüle-
inket, mind alsó, mind felsõ
tagozaton. Volt sudoku ver-
seny, melyre a környék isko-
láiból is sokan beneveztek.
Szerdán a kicsiknek, a leen-
dõ elsõsöknek, Mókuskáim, ki a házból! cím-
mel sportvetélkedõt tartottak. A kultúra sem
hiányozhatott, Devecsery László: Varázsken-
dõ- Egérbolygó címû darabját láthattuk
a Weörös Sándor Színház vendégszereplésé-
vel. Pénteken került megrendezésre a nem-

zetiségi nap, ahol bemutatkozott a
kiszsidányi német kisebbség, a sorokpolányi
roma tánccsoport, a horvátzsidányi Cakavci
zenekar, a Zsidányi betyárok, a csepregi hor-
vát énekkar. Az iskola növendékeinek német
és roma mûsorát is mindenki örömmel fo-

gadta. Az estét táncház és
nemzetiségi ételek kóstolása
zárta. A nemzetiségi naphoz
kapcsolódóan, idén kiállítás
is várta a programokra érke-
zõket. A Három nemzet a
csepregi iskolában címmel,
mely tárlat a nemzetiségek
életét mutatja be, használati
tárgyakkal és népviselettel
egybekötve. A hét záróese-
ménye a szombati Suliku-
kucska volt. Az iskola képzési

profilját ismerhetik meg az érdeklõdök, be-
járhatják az iskolát, betekintést nyerhetnek a
szakkörök és az iskola életébe. A mozgal-
mas hét reméljük méltó emléket állított név-
adónknak, és kellemes elfoglaltságot kínált
a diákoknak.                               SulicsBogi

CSHJ-napok
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Rövid hírek
• Simaság

Járások
Az elõzetes határvonalak kialakítása sze-

rint községünk a Sárvári Járáshoz kerül. Kör-
jegyzõségileg viszont, egyelõre nem fele-
lünk meg a törvény által elõírtaknak. Ez ügy-
ben több településsel folytat önkormányza-
tunk tárgyalásokat, hogy a kritériumoknak
megfeleljünk. Reményeink szerint az év má-
sodik felére már az új elvárásoknak is meg-
tudunk felelni.

Közlekedési tábla cserék
A Magyar Közútkezelõ részérõl forgalmi

rend felülvizsgálatára került sor a 84. számú
fõút szakaszán, mely érintette községünket is. 

A felülvizsgálat során községünk felszólítást
kapott, hogy a mellékutcák fõúthoz csatlako-
zó szakaszán az „Elsõbbségadás kötelezõ!”
közúti jelzõtáblákat, „Állj! Elsõbbségadás köte-
lezõ!” jelzõtáblákra kell lecserélni. 

A cserék ez évben végrehajtásra kerülnek.

Közmunka program
Az idei évben is részt vesz önkormányza-

tunk a közmunka programban, szükség ese-
tén ütemezetten 3 – 5 hónapos foglalkozta-
tással, hogy minél többen tudjanak élni a le-
hetõséggel. Elsõsorban foglalkoztatást he-
lyettesítõ támogatásban részesülõ álláskere-
sõk foglalkoztathatók. 

Pályázatok
A településünk „vízminõség javításra” be-

nyújtott pályázata elnyerte a támogatást. Ez
évben a sportpályánál lévõ vízmû házban tör-
ténnek korszerûsítési átalakítások, hogy meg-
feleljünk az Európai Unió követelményeinek.

Sport Egyesületünk nyert pályázatot több
millió forintértékben „felszerelés fejlesztés” cí-
men, A „mûvelõdési házunk korszerûsítése és
környezetének fejlesztése” pályázatunk még
elbírálás alatt van, talán március végére dön-
tés születik ez ügyben is.

Csepreg Város Fúvószenekara az év elején tar-
totta közgyûlését. Összegezték az elmúlt év esemé-
nyeit, majd megtervezték az idei programjaikat.
Azokat a zenészeket, akik már tavaly is erõsítették
a zenekart, az egyesület tagjai közé fogadták, s új-
raválasztották a tisztségviselõket.

Jelenleg 51 aktív zenész mellett még számos
tiszteletbeli és pártoló tag segíti az egyesület
mûködését. Az egyesület mûködéséhez az

anyagi hátteret önkormányzati támogatásból,
szponzorok felajánlásaiból, egyéni adományok-
ból és pályázati forrásokból, továbbá saját be-
vételeikbõl biztosítják.

Az együttes a tavalyi évben 31 fellépést vál-
lalt, ez a heti 2 próba mellett komoly megterhe-
lés, a munka és tanulás mellett tevékenykedõ ta-
gok számára. A sok szereplés és rendezvény mel-
lett a tavalyi év egy különleges lehetõséget is ho-
zott a zenészek számára. A helyi Iparos testület
vezetõsége hosszú évtizedekre önálló próbatermi
használatra ajánlotta a zenekar részére a KIOSZ
székház nagytermét. Cserében a zenészek vál-
lalták a tetõ és a külsõ homlokzat felújítását, a nyí-
lászárók cseréjét. Jelenleg a nagyterem felújítása
folyik. Idén is számos elfogadott szereplés van
már a naptárban. Június 15-16-án fúvóstalálkozót

szerveznek, melyen hazai együtteseken túl hor-
vátországi és hollandiai zenekar is közremûködik.
A nyár folyamán terveznek ausztriai és olaszorszá-
gi vendégszereplést.

A zenészek február 11-én rendezték meg a ha-
gyományos farsangi bált. Az est az ifjúsági zenekar
mûsorával indult aztán a fúvószenekar foglalta el a
színpadot. Elõadásukban keringõk, polkák, indulók
és örökzöld slágerek hangzottak fel. A koncert vé-
gén Iliás Attila karnagy az alkalomnak megfelelõ-
en bohócruhában vezényelte Brahms: V. Magyar
táncát és a ráadás számot. A vacsora után és a
hajnalig tartó tánc közben a házigazdák több
meglepetés produkcióval is kedveskedtek a ven-
dégeknek. A tánctérre bevonulva bajoros dalla-

mokkal szórakoztatták a közönséget, majd a
Holzhacker indulóval kísért favágó táncot adtak
elõ. A „római harangok“ felejthetetlen pillanatokat
adtak. Tombolasorsolásra az ajándékokat a helyi
vállalkozók és magánszemélyek ajánlották fel. Õk
nemcsak a bál alkalmából, de folyamatosan segí-
tik a zenekar munkáját és törekvéseit.

A zenekar munkáját és terveit adója 1 %-ának
felajánlásával bárki támogathatja, melyet a pró-
baterem felújítására fordítják. Bõvebb információk
a zenekarról a www.fuvoszene.hu oldalon folya-
matosan olvasható.     Szele Tamás- Sulics Bogi

Eseménydús, tartalmas évet
zárt a fúvószenekar
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Piros Lászlóval, a non-profit szervezetként
mûködõ CS.I.N-talan Ifjúsági és Turisztikai Egye-
sület elnökével beszélgettem a közelmúltban.

– A fiatalok egyik tulajdonságára utal
az egyesület neve?

– Az is lehetne, de egészen más a jelentése.
A CS.I.N a Csepregi Ifjúsági Napok rövidítése.
Annak rendezvényeit az 1990-es évek elején a
május 1-i majálishoz kapcsolva alakította ki a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház, ifjúsági klubja és
az akkor fiatalokból álló csepregi FIDESZ. Egyre
színvonalasabb programokkal tartották 1993-ig.
Akkor viszont abbamaradt a megrendezése. Így
lettek a következõ évek CS.I.N-talanok. 1997-
ben a Mûvelõdési Ház ifjúsági klubjaként kezd-
tük újjászervezni az Ifjúsági Napokat. A szavakkal
játszadozva jött az ötlet, hogy a klubból alakult
egyesületet errõl nevezzük el.

– Újra lett CS.I.N, maradt az
egyesület is, de a 2000-es évekre
más cél is megfogalmazódott a
csapatban.

– A 1997-tõl 2007-ig évente újra
megrendeztük. Közben bennünket is
foglalkoztatott az 1995 óta üresen ál-
ló, régi Öregek Napköziotthona hasz-
nosításának kérdése. Egyesületünk is
pályázott rá, még pedig turistaházzá
és ifjúsági szálláshellyé történõ átala-
kítására és mûködtetésére. Fõképp az
akkor már az általános iskolai tornate-
remben fogadott vándortáboros cso-
portok jobb elhelyezésére gondoltunk. Az épület
utcafrontját a Csepregi Horvát Kisebbségi Ön-
kormányzat kapta meg. A többi részét pedig
2000-ben az egyesületünknek adta tartós hasz-
nálatba 2020-ig az önkormányzat. A tervek el-
készíttetésével egyidejûleg – önkéntes munká-
val – megkezdtük a környezet rendbetételét. A
következõ évektõl pályázati forrásokból és helyi
támogatásokból, valamint rengeteg önkéntes
munkával 2005-re elkészült és mûködési enge-
délyt kapott a 27 fõs (+3 pótágyas) turistaház és
ifjúsági szálláshely. Azóta megtörtént az ablakok
cseréje, az épület külsõ felújítása és a terasz le-
fedése.

– Hogy alakult a vendégforgalom?
– Egyre nõtt. Gyorsan ránk találtak a kék tú-

rások – Csepreg lett a Velem/Kõszeg – Sárvár
közti szakasz pihenõhelye, – és más turisták is.
Legtöbb vendégünk diák- vagy munkahelyi
csoporttal érkezik, de jönnek családok és ma-

gánosok is. A többség 1-2 napig tartózkodik ná-
lunk, de egyre több a 3-4 napos, vagy az egy
hetes vendég. Az utóbbiaknak szálláshelyünk a
„támaszpontja”, s innen keresik fel a környék ne-
vezetességeit. Vendégforgalmunkat mutatja,
hogy a nagyobb munkák nélküli 2010-ben több
idegenforgalmi adót szedtünk be és utaltunk át
az önkormányzatnak, mint az összes többi
csepregi szálláshely együttesen.

– Mit nyújt a CSIN-szálló a vendégek-
nek?

– Kulcsosház jelleggel mûködik, s egész év-
ben várjuk a vendégeket. Nem csak a szobák,
hanem a konyha és étkezõ berendezése is
megfelelõ. Játékok (csocsó, darts, asztalitenisz)
és számítógépek – internet elérhetõséggel, az
udvaron kispálya és szalonnasütõ hely is rendel-

kezésre áll. Ha igénylik, városnézõ-, tókörüli- és
parkerdei túrát is szervezünk, s ajánljuk a bortú-
rákat is. Információval szolgálunk a környék ne-
vezetességeirõl.

– Hogyan alakult az egyesület tevé-
kenysége?

– Az alapító tagok 30 év közeliek és idõseb-
bek, többségük családot alapított. Rájuk ritkáb-
ban lehet számítani. Viszont mindig jön közénk
néhány új fiatal. Bár a CS.I.N abbamaradt az
egyre csökkenõ támogatások miatt, a többi ha-
gyományos rendezvényünket továbbra is meg-
tartjuk. Így a téli zsámolyfoci- és kézilabda ku-
pát az iskolával közösen, a Május 1 kispályásfoci
Kupát a Mûvelõdési Házzal együtt, támogatjuk a
gyermeknapi rendezvényt. Anyák napja körül
játszóházat tervezünk rendezni a CSIN-szállónál.
December 6-án házhoz megy a Mikulásunk, ka-
rácsony elõtt támogatunk egy-egy bábszínházi
elõadást, a játszóházhoz pedig anyagokat vá-

sárolunk. A legnagyobb falat viszont a Turista-
ház, illetve a Ságvári utcai ingatlan fenntartása
és mûködtetése, melyhez az önkormányzat - a
köztünk fennálló szerzõdés alapján – támoga-
tást nyújt.

– Mik az egyesület további tervei?
– Szeretnénk Csepreg határában egy tanös-

vényt létrehozni. Kerékpártúra-útvonalakat ter-
vezünk a szomszédos helységek érintésével. Mi-
re ezek létrejönnek, kerékpárok vásárlását és

kölcsönzését is meg fogjuk oldani. Gyönyörû
Csepreg és a közeli települések környezete. Re-
méljük, hogy mûködésünk nyomán egyre töb-
ben felfedezik, s bízunk benne, hogy minél töb-
ben és egyre többször visszatérnek hozzánk.

igás

CS.I.N-talan Egyesület - Turistaház
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• Csepreg
Mozgalmas napok a KIKI-ben
Iskolánkban mozgalmas volt az elmúlt idõ-

szak. Több osztály volt Szombathelyen korcso-
lyázni, valamint idén is megrendezték a felsõ-
söknek a kosár- és kézilabda házi-bajnokságot.

Február elején volt a hagyományos farsangi
mulatság. Sajnos egyre kevesebb volt az egyé-
ni beöltözõ, bár õk nagyon ötletes jelmezekkel
kápráztatták el a zsûrit. Valamennyi osztály az
osztályfõnökükkel az élen csoportos produkciót
adtott elõ. Természetesen minden jelmezes ki-
sebb-nagyobb jutalomban részesült.

Február közepétõl egy új program is elindult
az iskolában: a Szuperbringa program, mely
egy országos akció általános iskolások részére.
Az iskolarendõrök még õsszel átvizsgálták a
gyermekek részérõl bemutatott kerékpárokat.
Sajnos csak minden negyedik kerékpárra lehe-

tett jól felszerelt matricát ragasztani. A hiányos-
ságokról a gyermekek listát kaptak, melyek
alapján tavasszal ismét ellenõrzik õket. A prog-
ram keretében a kerékpározás közlekedési sza-
bályaival, jármû technikai kezelésével és a biz-
tonságos közlekedés feltételeivel ismerkednek
meg a tanulók szakköri foglalkozásokon. A 8 óra
elméleti felkészülést 2 alkalommal gyakorlati ok-
tatás követ. A sikeres vizsga után Kerékpáros
Igazolványt kapnak. A felkészülést a „Szuperbrin-
ga Kalauz“ segíti, mely sok hasznos információ-
val szolgál a kerékpárokkal, közlekedéssel, visel-
kedéssel, mûszaki teendõkkel kapcsolatban. Re-
mélik a szervezõk, hogy ezzel a  tanfolyammal
kevesebb kerékpáros baleset éri az iskolásokat.    

SulicsBogi

Rövid hírek

A Sonnentherme tulajdonosa a WiBAG 22,34
Millió Eurót fektet az élményfürdõ újjápítésébe.
A felújítási munkálatok 2012 év végéig lezárul-
nak. Az 1 évig tartó intenzív átépítés 2012 febru-

árjában kezdõdik. A tartomány 30% támoga-
tást nyújt az építékezéshez. A tulajdonos rész-
vénytársaság a WiBAG továbbra is megmarad;
a Sonnentherme fürdõ és a Hotel Sonnenpark a
jövõben is a kisgyermekes családokra helyezi a
hangsúlyt. A cél a látogatók számának évi
500.000 fõre való növelése. Ennek megfelelõen
a fürdõ vezetõje Wolfgang Stündl is a minõség
javítására és az új attraktív szolgáltatásokra he-
lyezi a hangsúlyt. A terv részei az új medencék,
külsõ létesítmények, 5 új csúszda építése, vala-
mint a fürdõ egyfajta víziparkká való átalakítá-
sa. A szauna és az étterem is átalakításra kerül. 

Az átalakítás mellett az osztrák fürdõ nyere-
ményjátékot hirdet április 29-ig minden hétvé-
gén. WiiKEND a Sonnentherme élményfürdõ-
ben, Avagy hogyan lehet csúszva 8.000 Euro
értékben ajándékokat nyerni? a címe, mely-
ben különbözõ ügyességi feladatokat kell a
vállalkozó szellemûeknek végrehajtani értékes
ajándékokért.                                                  (x)

Új fényben
a Sonnentherme

és a Hotel Sonnenpark

• Simaság
Temetõ fejlesztés
A jó idõ beköszöntével megkezdõdik a te-

metõnkben az urnafal elsõ fázisának építése.
A késõbbiekben az igényeknek megfelelõen
történik a bõvítése.
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– Melyik évben került Csepregbe?
– Már van hat vagy hét éve is. Mivel korábban

állandóan nagy nyüzsgésben éltem, nyugalomra
vágytam. A Németországból hazajövõ, korábbi
csapatom vezetésemmel építette fel a házat. Áp-
rilis elején kezdtük, karácsony elõtt már be is költöz-
tem. 

– Honnan lett víz az építkezéshez?
– Még az építkezés elõtt megástuk a kutat,

mely 12,70 méter mély, s 2,5 méternyi a nagyon jó
minõségû víz. A villany már itt volt, csak a rácsatla-
kozást kellett megoldani.

– A tél nem problémás itt kint a „hegyen”?
– Eddig szerencsére gyengék voltak errefelé a

telek, kevés a hó. Ha kell, van lapát és hótoló. Az
önkormányzat és a KPM is rendesen eltolatja a ha-
vat az utjairól. A fõvadásznak, aki szintén kint lakik,
is van megfelelõ berendezése. Az elmúlt években
egyszer fordult elõ, hogy két napig nem tudtam a
nagy hó miatt bemenni a városba. Ez kibírható, hi-
szen vannak tartalékok.

–  Hány ember lakik kint éven
át valamelyik csepregi hegyen?

–  Legalább kilencen, s jóval töb-
ben pedig azok, akik márciustól kará-
csonyig élnek kint.

–  A tó a háza közelében van,
nyilván ez is szerepet játszott a te-
lek kiválasztásában.

–  A tó, a víz nagyon tetszik. Viszont
a tó sorsa, funkciója az nem. És ahogy
itt megy néhány dolog, az sem tetszik.
Például nem lett portalanítva a tó mel-
letti út. Mivel az önkormányzat nem tud-
ta támogatni, visszaadták a pályáza-
ton nyert pénzt. Civakodtak egyesek,
ahelyett, hogy összefogva kerestek vol-
na megoldást. Ha már így alakult, lehetne ideho-
zatni néhány kocsi kavicsot. Az ismerõseimmel, s a
többi gazdával együtt betemethetnénk vele a
gödröket. Nekünk is érdekünk, hogy jobb legyen
az út, s tiszta a környezetünk. Jó lenne, ha szemét
sem kerülne ide és az erdõbe egyesek jóvoltából,
hanem oda, ahová való.

–  A tóval mi a problémája?
–  Sajnálatosnak tartom, hogy nem Csepregé,

hanem egy külföldi magántulajdonában van.
Nyilván az õ érdekei mások, mint a mienk,
csepregieké és az ide látogatóké. A tulajnak nem
érdeke, hogy a pecásokon kívül itt mások is legye-
nek, de talán még horgászból sem akar többet, hi-
szen keveset költ a tóra. Pedig micsoda tervekrõl
beszélt, mikor megvette, s a túlparton összejöttünk
vele mi, tókörnyékiek… Mióta a Radics Gábor el-
ment innen, azóta a tó környéke is kezd lepusztul-
ni. Ahol Nyugat-Európában ekkora vízfelület van,
ott lehet csónakázni, vizibiciklizni, vitorlázni, szörföz-
ni, kijelölt helyen fürödni, a tó körül sétálni, enni –

inni. Mindehhez kiépítik az infrastruktúrát. Itt van a
tó, a közelben megterem a jó bor, van kemping,
de valahogy nehezen állnak össze a dolgok. Pe-
dig Bük a szomszédunk, az európai hírû fürdõjével.
A gyógyvízben nem ajánlott hosszú ideig tartóz-
kodni. Sok vendégnek bõven van ideje kerékpá-
rozásra, a környék felfedezésére. A városiak – ott él
az emberek többsége - vágynak a természetbe, s
annak szépségeire. Itt találnának bõven a „he-
gyek”-ben vagy az erdõkben. Jók az erdei utak,
akár Kõszegig is el lehet kerékpározni. S micsoda
tiszta levegõ van itt kint. Ezt is ki lehetne használni.
Gyenge a propagandánk, több figyelmet, s anya-
giakat is kellene a marketingre fordítani. „A jó bor-
nak is kell a cégér”.

–  Szerencsére van, aki gyönyõrû fotóit fel-
teszi az Internetre, a www.panoramio.com -
ra, s bemutatja azokat a szépségeket és ér-
tékeket, amik itt találhatók Csepregen és
környékén.

–  A fotózás az egyik hobbim. Miért ne oszta-
nám meg másokkal is a szép képeket? Egyéb-
ként a fotóimnak van konkrét „haszna” is. Már
több alkalommal jöttek a tóhoz, illetve a pincék-
hez olyan pesti illetve német vendégek, akik a
fotók alapján lettek kíváncsiak a környékre. Vis-
szatérõ is van közülük.

–  Nagyon sok kuriózum látható a felvéte-
lein. Ezek hogyan készültek?

–  A fotózás gyerekkoromban kezdõdött, akkor
készültek az elsõ képeim. Majd a szakmám is meg-
követelte a fényképezést, akkortól már a lényegre
figyelek, az feltétlenül rajta legyen a képen. Ké-
sõbb jött, hogy a lényeg fotózásakor mindig egy
keretet látok magam elõtt. Az a fontos, ami abban
benne van, a lényeges mellett az érdekes is szá-
mít. Más jellegû az épületek megörökítése, s egé-
szen más a természet, s azon belül az állatok fotó-
zása. Elég sokat kutyagolok a természetben. Van
három féle távcsövem és három fényképezõgé-
pem, azokat viszem magammal. Ha csapákat ta-

lálok, abból látom, hogy milyen állat járt ott, még
az is megállapítható, hogy fiatal vagy idõsebb
volt-e a vad. Egy darabig próbálom követni, s köz-
ben gondolkodom, hogy hol lehet most. Esetleg
megtalálható a víz környékén, hiszen inni muszáj
neki. Meg persze enni is, ezért nézem az erdõ szé-

li sarjadó vetésben, késõbb a lucernásban, kukori-
cásban. A közelben megkeresem azt a kényelmes
helyet, ahol két – három óráig is elrejtõzhetek. Per-
sze a napszakot is ki kell választani, mert a vadá-
szoktól tudom, hogy amerre ember jár, ott csak
hajnalban meg estefelé mozog. Sok vad nappal
pihen, s éjszaka aktív. Az ember nem járta helye-
ken, vagy amelyik a településektõl nagyon messze
van, például a Kecske-kút feletti szántónál, nap
közben is lehet állatokat becserkészni. Sokszor na-
pok, vagy még egy hét is eltelik, mire megjelenik
egy szép szarvasbika. Szerencse is kell hozzá, meg
sok kitartás. Legjobban persze a tó környéki élõvi-
lágot ismerem, s örökítem meg.

Sági Ferenc

A „hegylakó” II.
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1%
Rövid hírek Fülesi út

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.

A januári számban örömmel újságoltuk,
hogy elkészült a Zsirát Fülessel összekötõ erdei
út. Bár már akkor is megemlíthettük volna, de
nem tettük, mert nem szerettük volna, ha az
örömbe üröm is vegyül. Sajnos azzal, hogy ez az
út ismét autózható, elszaporodtak a szemétku-
pacok az út mellett, ami valljuk be, nem éppen
kellemes látványt nyújt. 

Amikor ezeket a halmokat
Petkovits János alpolgármesterrel
lefényképeztük, szemügyre vettük
a kihajított zsákok tartalmát is. Szo-
morúan kellett tapasztalnunk,
hogy bár a zsákok osztrák feliratú-
ak, a tartalmuk alapján azonban
valószínûleg külföldön, építõipar-
ban dolgozó honfitársaink voltak az elkövetõk.

Osztrák sógoraink egy-egy munka megren-
delésekor kikötik, hogy az építési területet tisztán

hagyják ott az építõk. Na igen, de mit tesz ilyen-
kor az okos vállalkozó? Bezsákolja a szemetet és
hazafelé az erdõben, magyar oldalon kidobja.
Tulajdonképpen az erre kijelölt helyen is megte-
hetné, de az már kerülõ lenne. Kidobja az erdõ-
ben, és mint aki jól végezte dolgát, továbbáll.
Akinek zavarja a szemét a szemét, az szállíttassa
el a saját költségén.

De ugye azt mindenki érzi, hogy
ennek nem így kellene történnie. És
kis hazánkban ez az eset nem egye-
di, hiszen bármerre járunk, az utak
mellett szemétkupacokkal találko-
zunk. Tegyünk meg annyit, hogy ha
éppen ilyent látunk, írjuk fel az elkö-
vetõ rendszámát, vagy esetleg mo-
bilunkkal fényképezzük le és azt jut-
tassuk el az illetékeseknek, hogy
megkaphassák a méltó büntetést a

szemetelõk és kevesebb ilyen látványban le-
gyen részünk.

Nagyné Polgár Katalin

A Vas Megyei Önkéntes Centrum és a Pe-
tõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtár
önkéntességgel kapcsolatos tájékoztató fóru-
mot szervez 2012. március 13-án (kedden) 17
órától Csepregen a Mûvelõdési Házban. A tá-
jékoztató fórumra önkormányzatok, civil szer-
vezetek, intézmények képviselõit, valamint
önkénteseket és leendõ önkénteseket vár-

nak. A fórumon az önkéntességrõl, annak le-
hetõségeirõl, a Vas Megyei Önkéntes Cent-
rum tevékenységeirõl, aktuális megmozdulá-
sairól valamint az új civil törvényrõl kaphatnak
bõvebb információt az érdeklõdõk, elõadá-
sok formájában. A fórumot követõen a Cent-
rum kulcsszakértõi önkéntes-és fogadószerve-
zet felkészítést is tartanak.

Önkénteseket várnak
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Bizonyára sokak emlékezetében már elhalvá-
nyult, hogyan és mikor vette fel az iskola Nádasdy
Tamás nevét. A névválasztás a szakközépiskolai
profil kialakításával vált aktuálissá. Ezt alapos elõ-
készületek és a kérelmet indokoló tanulmány meg-
írása elõzte meg. Nádasdy Tamás a Csepreghez is
kapcsolódó történelem olyan kiemelkedõ alakja
volt, akinek életében egyaránt jelen volt a küzdés,
az elõrelépés igénye, valamint az értékek megõr-
zésének és újak létrehozásának nemes gyakorlata.
A nagyszerû katonai és politikusi erényeket csillog-
tató fõúr oly mértékben hatással volt birtokai fejlõ-
désére, hogy többek között Csepreg is ekkor élte
virágkorát. A nevéhez fûzõdõ csepregi fõiskola
megalapítása mellett számos kultúrát, mûveltséget
pártoló tevékenység, valamint példás házasságá-

nak nagyon is emberi vonásai minden tekintetben
alátámasztották egy fejlõdni akaró középiskola
példakép - illetve névválasztását.

1982. november 19-én, az akkori nagyközségi
Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház nagytermében ke-
rült sor az iskolai névadó- és kollégiumavató ün-
nepségre, amelyen a meghívott vendégek között
a korabeli fényképek tanúsága szerint számtalan
régi tanár, illetve volt diák is jelen volt. Az avatóbe-
szédet Csonka György, Vas megye Tanácsa akko-
ri elnökhelyettese mondta. Az öregdiákok nevé-
ben Kovács Péter szakfelügyelõ, az intézmény
egykori igazgatójának fia köszöntötte volt iskoláját.
A színvonalas ünnepi mûsor mellett megtekinthet-
tek az érdeklõdõk egy kiállítást a Nádasdy család
és Csepreg kapcsolata címmel. December 2-án a
kollégium elõcsarnokában Szalóki Károly festõmû-

vész leplezte le Nádasdy Tamás mellszobrát, ame-
lyet Tóth Szilárd, akkori negyedik osztályos tanuló
alkotott, és az iskolának ajándékozott. A szeren-
csés névválasztással kialakulhatott az iskola pati-
nája, amit az ezt követõ hagyománykialakítás és
õrzés is elõsegített. Ennek jele mutatkozott meg
többek között az iskola fennállásának 25. és a név-
adó 5. évfordulója alkalmából rendezett nagysza-
bású rendezvényen, az elsõ Nádasdy-napon. A di-
ákok nagy sikerrel adták elõ a Sudár Lászlóné által

írt in memoriam Nádasdy Tamás címû színpadi
összeállítást.  A Nádasdy-napok és a lékai túrák,
majd késõbb egyéb kezdeményezések egyre
jobban erõsítették az iskola, a tanulók és a név
összefonódását. 

A történelmi név által biztosított keretet azon-
ban ki kellett tölteni színvonalas szakmai tartalom-
mal. Ebben játszott kiemelkedõ, úttörõ szerepet az
intézmény 1983-ban kinevezett új igazgatója, Tiha-
nyi Béla, akit nyugodtan nevezhetünk „második is-
kolaalapítónak”, hiszen hosszú, kitartó munkával
lépésrõl lépésre érte el segítõ kollégáival együtt,
hogy a számítástechnika ne csak megjelenjen és
elterjedjen a középfokú közgazdasági képzésben,
hanem az informatíka az iskola önálló képzési pro-
filjává válhasson. A fiatalon elhunyt iskolaépítõ em-
lékét tanárok és tanulók egyaránt õrzik, ezt jelzik az
évenként megrendezendõ Tihanyi Béla számítás-
technikai emlékversenyek, illetve a róla elnevezett
informatikai terem. Az idõközben már megszûnt
mezõgazdasági áruforgalmi, valamint a közgaz-
dasági, majd az informatikai képzés állandó fej-
lesztése az iskola gyarapodásával is járt, aminek
látható jelei mutatkoztak a kollégium, illetve az is-
kola új szárnyának építésével, új tantermek, gép-

termek berendezéseinek beszerzésével, a gép-
park állandó fejlesztésével. 

Ez a folyamat erõsödött Futó István igazgatósá-
ga alatt is, aki jól menedzselve az intézményt, vál-
lalati és pályázati támogatások segítségével fej-
lesztette az iskola mûködési feltételeit. A tudás
megszerzéséhez korszerû körülményeket biztosított,
ami többek között a taniroda beindításával és a
géppark folyamatos felújításával vált érzékelhetõ-
vé. Az egyik leglátványosabb fejlesztés az új torna-
terem átadása volt. A névadó után eltelt évtize-
dekben a Nádasdy Tamás Szakközépiskola rangot
és elismerést vívott ki magának. Ezt jelzik a tanul-
mányi és szakmai versenyek országos eredmé-
nyei, de ezt mutatja többek között az a 2001-ben
csepregi fiatalok körében végzett ifjúságpolitikai
felmérés, amelyben a kérdezettek a szakközépis-
kolát Csepreg környezeti szépsége mellett a má-
sodik helyen jelülték meg azon tényezõk között,
amikre legbüszkébbek. Vallották ezt annak ellené-
re, hogy az iskola tanulóinak csak kis hányada volt
csepregi.

A csepregi középiskolai oktatás 5 évtizede azt
mutatja, hogy sokszor kellett kihívásokat leküzdve,
állandóan megújulva elhárítani a fennmaradást
korlátozó vagy gátló tényezõket, s ezek akkor vol-
tak hatékonyak, ha jelentõs belsõ erõket, energiá-
kat is felszínre tudtak hozni. Remélhetõleg napjaink
új kihívásainak is sikeresen fog megfelelni az intéz-
mény és Nádasdy Tamás neve továbbra is össze-
fonódik a csepregi középfokú oktatással. 

Sárváry Zoltán

HELYREIGAZÍTÁS.
Sajnálatos módon leg-

utóbbi számunkban Ko-
vács Zoltán igazgató felirat
fölött téves kép jelent meg.
A fotó Csonka Györgyöt, a
mai részben szereplõ isko-
lai névadó szónokát ábrá-
zolta. Megértésüket kérve
adjuk közre az egykori
igazgató fényképét. 

A Nádasdy születése

Tihanyi Béla

Futó István

Az alkotás ma - az alkotó egykoron

Fejezetek a csepregi középfokú oktatás félévszázados történetébõl III.
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• Tömörd

Rövid hírek

Csicsókázás
Idén is megelevenedett  a “csicsókázás“

hagyománya  két alkalommal is. Maskarába
öltözött fiatalok járták a házakat zenei kíséret
mellett húshagyó kedden (2012. 02. 21.),
hogy a böjt kezdete elõtt mindenkirõl leve-
gyék a rontást és egy kis náspángolással  el-
ûzzék a rossz szellemeket. 

Február 18-án délután a Farsang kezdõ-
dött községünkben. Nagy taps kísérte a jel-
mezesek felvonulását, akik a hagyományos
és modern mesevilág különféle birodalmaiból
látogattak el hozzánk. Sok szép ötletes jelmez-
zel találkoztunk. A büki Sok –Szín- Pad „A fiúk  a
bányában dolgoznak” szlogennel klasszikussá
vált  kabaréjelenete csak fokozta a hangula-
tot.  Nagy derültséget, jókedvet, vidámságot
szerzett a közönségnek a felnõttek csicsóká-
zása! Ismét felhangzott harmonika szó és dob
kíséretével a „Már én többet, már én többet
csicsó gyerek nem leszek…” kezdetû dal.
Táncba vittek mindenkit a maskarások. Fel-
nõtteknek szólt  a mellékhelyiségben játszódó
vidám  rövid jelenet! 

Mindezek után jöhetett a felhõtlen szóra-
kozás!  Köszönjük a tombola, sütemény és
egyéb felajánlásokat, melyek még segítették
az este sikerét.

A www.tomord.huhonlapon Fotótárunkban
és Videótárunkban már megtalálhatóak az el-
sõ képek és videók a szombati és a keddi
nagysikerû rendezvényrõl.

Kissné Szabó Ágota

2012-ben jelentõs átalakulások elõtt áll az
egészségügy, azonban ezek a változások még
nem teljesen egyértelmûek. A kormányzati szán-
dék szerint az országot 8 nagytérségre osztják, va-
lamint megerõsítik a háziorvosok kapuõr funkcióját
és a járóbeteg ellátást. 

A változtatásokra szükség is van, hiszen a ma-
gyar lakosság egészségi állapota rosszabb, mint
a hasonló fejlettségû európai államoké, a magya-
rok várható élettartama a legalacsonyabb Euró-
pában, így egyre nagyobb a kereslet az egész-
ségügyi szolgáltatások iránt. 

A csepregi egészségügyi ellátó struktúra szinte
teljes körû, alap és szakellátás egyaránt mûködik.
Az Egészségházban kialakított ellátási forma be-
tegnek és orvosnak egyaránt megfelel, hiszen vi-
szonylag rövid várakozási idõvel, utazás nélkül,
egy helyen, egyszerre többféle probléma is orvo-
solható. A betegségek idõben felismerhetõk és
gyógyíthatók, a diagnosztikai lehetõségek miatt
javul a gyógyítás színvonala. 

Az alapellátás a lakóhelyen, közvetlenül, be-
utaló nélkül felkereshetõ gyógyító megelõzõ ellá-
tások köre. Csepregen az alapellátási szinten 2 fel-
nõtt háziorvosi, a gyermek háziorvosi, a fogorvosi
praxis és a védõnõi szolgálat mûködik. 2011-ben
a háziorvosoknál összesen 33479 beteg jelent
meg, a fogászaton 2240. A védõnõk 2600 esetet
láttak el családlátogatáson vagy tanácsadáson.   

A szakellátás beutalóval igénybevehetõ, egy-
szeri vagy alkalmankénti ellátás, gyógyító, meg-
elõzõ és gondozó tevékenység.

A szakellátási szinthez tartozik a laboratórium, a
fizikoterápia és a járóbeteg szakrendelések.

A laboratórium 2007 óta vérvételi helyként mû-
ködik, vagyis a vizsgálatok végzése nem, csak a
minták levétele történik meg helyben. Azonban
még így is, a mintavételt követõ másnap a bete-
gek kezében van a leletek többsége, idõben el-
kezdõdhet a gyógyítás, megelõzve a betegségek
súlyosbodását vagy krónikussá válását. Így a labor
megléte kiváló diagnosztikai hátteret nyújt a házi-
és szakorvosoknak egyaránt. 2011-ben 5262 be-
teg jelent meg a laboratóriumban, ez átlagosan
438 beteget jelent havonta. A fizikoterápia a ter-
mészet erejének felhasználásával végzett gyógyí-
tás, a hagyományos orvoslás része. Elsõsorban
mozgásszervi panaszok esetén használják, a kóros
tünetek mérséklésére és megszüntetésére, fájda-
lomcsillapításra és az izületek mozgáskörének bõ-
vítésére. Csepregen Galvan, iontophorézis,
Dyadinamic-interferencia, szelektív ingeráram, ult-
rahang és inhalációs kezelésekre van lehetõség.
Mivel a fizikoterápia teljes fenntartását az önkor-

mányzat biztosítja, itt csak csepregi, tormásligeti és
tömördi betegeket fogadnak. A fizikoterápia
helybeni megléte elõnyös az idõs és mozgásuk-
ban korlátozott betegek számára, hiszen nem kell
utazni, buszra fel és leszállni, és mindezekért fizetni.

2011-ben 2778 beteget fogadtak, ez átlago-
san napi 11 beteg kezelését jelenti.

A járóbeteg szakrendelések a következõk: Nõ-
gyógyászat és várandósgondozás heti 3 órában,
Ideggyógyászat heti 4 órában, Belgyógyászat he-
ti 2 órában, Ultrahang diagnosztika heti 3 órában,
és Reumatológia heti 3 órában. A szakrendelése-
ket 2011-ben 3212 fõ kereste fel. A szakrendelé-
sek, ahogy a laboratórium is, térségi szintû ellátást
biztosítanak, hiszen 14 település, kb. 11.000 lako-
sát látják el, a megyehatáron túl is. A szakrendelé-
sek fõ vonzereje a rövid várakozási idõ és az, hogy
nincs várólista, hiszen ismeretes, hogy vannak
olyan ellátók, ahol 1-1 vizsgálatra, idõpontra több
hónapot is kell várni.

Ha az alap és szakellátásban megjelenõ bete-
gek létszámát összeadjuk, 47.756 fõ jelent meg az
Egészségházban 2011-ben. Ilyen nagy kihasznált-
ság mellett természetes, hogy évrõl-évre romlik az
intézmény állaga, hiszen a költségvetési megszorí-
tások miatt, nincs lehetõség sem festésre, sem na-
gyobb karbantartási munkálatok elvégzésére.

Remélhetõleg az egészségügy átalakítása
nem érinti hátrányosan a település egészségügyi
ellátását, hiszen nekünk csepregieknek, minden-
képpen az az érdekünk, hogy az Egészségház je-
lenlegi formájában mûködjön tovább.

Klugné Györke Brigitta

Az egészség a korona 
az ember fején, de csak a beteg láthatja!

A Víz Világnapja (március 22.) tiszteletére a Bük és Térsége Vízmû Kft. és a Büki Gyógyfürdõ Zrt.
közös rajzversenyt hirdet „CSAPVÍZ - MINDIG MEGENGEDHETED MAGADNAK“ címmel, óvodák és álta-
lános iskolás diákok részére.

Pályázni lehet bármely technikával készített rajzzal, festménnyel, metszettel, stb., mely témájával,
hangulatával illeszkedik a kiíráshoz, és mérete nem haladja meg az A/3 méretû lapot. Minden kate-
góriában csak egyéni munkával lehet pályázni. A pályamûvek hátoldalán olvashatóan kérjük fel-
tüntetni a készítõ nevét, életkorát, pontos lakcímét, az óvoda vagy iskola nevét és címét. Határidõ:
2012. március 14. Beküldési cím: Büki Mûvelõdési Központ 9737 Bük, Eötvös u. 11.

A Víz Világnapja



A térség egyik legdinamikusabban fejlõdõ mezõ-
gazdasági vállalkozása a GSD Agrárprodukt Kft. Cik-
künkben a cég tevékenységét mutatjuk be, részlete-
sebben.

A GSD Kft. 1994 óta folytatja mezõgazdasági tevé-
kenységét Gyõr-Moson-Sopron megye dél-nyugati és
Vas megye észak-nyugati részén. Telephelyei
Sopronhorpács, Zsira, Tormásliget (Meggyespuszta),
Pusztacsó (Benkeháza) községekben találhatóak.

Kettõs ügyvezetés mellett a Társaságot két ügyve-
zetõ irányítja. A pénzügyi terület vezetõje Dorogi Árpád
aki egyúttal Zsira társadalmi megbízatású polgármes-
tere a rendszerváltástól, a termelési oldal pedig
Helmut Gsuk irányítása alá tartozik, aki a cég alapítá-
sától térségünkben él. Mindketten elkötele-
zettek térségünk fejlesztése iránt.

Tevékenységi köre jellemzõen szántó-
földi növénytermesztés, mezõgazdasági
szolgáltatás, gabona-és olajosmag fel-
vásárlása, kereskedelem, mezõgazdasá-
gi integráció. 

A szántóföldi növénytermesztés közel
6000 hektáron folyik, amelybe a GSD cso-
porthoz tartozó Beta Agro Kft. és a Beta
Center Kft. szántóföldi növénytermesztése is
beletartozik. A Cégcsoport a saját területén
felül, jelentõs mennyiségû bérelt szántóföld-
ön gazdálkodik. A bérleti szerzõdéseken ke-
resztül csaknem ezer bérbeadóval áll kap-
csolatban, akik elégedettek a Társaságok-
kal, hiszen a csoport a piaci viszonyokat folyamatosan
vizsgálva igyekszik évrõl-évre a legjobb bérleti díjat
megfizetni a termõföld használatáért. A bérleti díj meg-
fizetésén túl köszönetüket fejezik ki a bérbedó földtulaj-
donosok felé az együttmûködésükért. Évrõl évre bizo-
nyítják, hogy jó gazdái, használói a tulajdonosok által
rájuk bízott szántó földeknek. Ezen erõforrásra alapoz-
va szakszerû gazdálkodást, tápanyag utánpótlást és
mûvelést folytatnak a szántóföldön. Hatékony munká-
val, munkatársaik hozzáértõ szakértelmével a lehetõ
legjobb terméshozamokat érik el, javítják a mezõgaz-
daság nemzetgazdasági eredményeit. 

Õszi búzát több mint ezer hektáron termelnek, az
elmúlt évben a terméshozam elérte a 7,5 tonnát hek-
táronként, amelynek minõsége kiváló volt. Az õszi árpa
hozama 8,3 tonna/hektár volt, a repce 3,8 tonna/hek-

tár termést hozott. Cukorrépát 800 hektáron ter-
meltek, hozama 65 tonna volt hektáron-

ként, magas (18%) cukortartalommal. 

A cukorrépa termesztési tevékenységet integrálják
és szolgáltatásokat nyújtanak a környezõ cukorrépa
termelõknek. Korszerû eszközparkkal rendelkeznek,
igyekeznek a világban fellelhetõ legmodernebb tech-
nikát alkalmazni, amely együtt jár a folyamatos terme-
léstechnológiai fejlesztéssel. 

Az elért eredményeiket határainkon belül és kívül
egyaránt elismerik, számtalan esetben érkeznek cso-
portok bepillantani az itt folyó magas színvonalú szak-
mai tevékenységbe. 

A GSD 2010-tõl a Nyugatmagyarországi Egye-
tem „Bemutató üzem” cím birtokosa. A GSD
Agrárprodukt Kft. ISO minõségbiztosítási rendszert
mûködtet. Ennek is köszönhetõ, hogy a külföldi és

belföldi vevõk biztonsággal vásárolnak a TUV által
tanúsított vállalat terményeibõl. 

Szántóföldi kísérleteket és laboratóriumi méréseket
végez a cégcsoporthoz tartozó, nagy múltra visszate-
kintõ Sopronhorpácsi Kutató Intézet. Ma Beta Kutató
Nonprofit Kft. néven járul hozzá a magyarországi me-
zõgazdasági technológiai fejlesztésekhez. Az általuk
mûködtetett talajlabor szolgáltatásait több megyébõl
veszik igénybe a mezõgazdasági termelõk.   

Ebben a régióban a Cégcsoport több mint 130
embernek ad munkát, amellyel az agrárium terüle-
tén jelentõs foglalkoztatónak számít. A felsõfokú
végzettségûek száma 22 fõ. A több településen el-
helyezkedõ korszerû telephelyek lehetõvé teszik,
hogy a környezetükben elõállított terményeket fel-
vásárolják. Jó piaci árakkal, pontos minõségi méré-
sekkel, átvétellel, megbízható és gyors kifizetéssel kí-
nálnak alternatívát a térségben gazdálkodóknak.
Már a vetõmagok kiszolgálásától kezdõdõen kap-
csolatba kerülnek a termelõkkel, és egész évben el-
adási lehetõséget kínálnak a terményekre. Jelenleg

is kötnek szerzõdéseket az új termésre gabonára és
az olajos növényekre. A termékeket részben export-
ra, részben hazai felhasználók felé értékesítik. A
sopronhorpácsi hagyományokat folytatva számot-
tevõ mennyiségû vetõmagot állítanak elõ és forgal-
maznak az ország különbözõ területeire. Igyekeznek
a legkorszerûbb fajtákkal dolgozni. 

A foglalkoztatás megõrzésén túl, az új beruházá-
sokkal munkahelyeket teremtenek a térségben. Ilyen
zöldmezõs beruházás volt 2010. évben a Pusztacsó
(Benkeháza Majorban) létrehozott sertéstenyésztés,
mely a GSD PIG Kft. égisze alatt mûködik. Az 1000 ko-
cás sertésteleprõl évente mintegy 25.000 darab jó mi-
nõségû hízósertés kerül értékesítésre. A korszerû, új be-

ruházás a legfejlettebb állattenyésztési tech-
nika alkalmazásával mûködik, valamennyi
hatósági engedély birtokában. Kiváló, jól
képzett mezõgazdasági szakemberek szak-
mai tudásával üzemeltetik az európai szin-
ten is mértékadó, modern technológiával
felszerelt telepet.

Cégcsoportukhoz, illetve a tulajdonosok-
hoz kapcsolódik a Celldömölkön mûködõ
malomüzem is. Itt a térségben elõállított jó
minõségû búzából kiváló minõségû liszt ké-
szül a nyugat-magyarországi sütõipar és a
jelentõsebb ipari felhasználók részére. A ma-
lom nemcsak õrlõüzemként mûködik, ha-
nem jelentõs búza felvásárlási tevékenysé-
gével a térség meghatározó integrátora.

Biztos hátteret jelent a gazdálkodóknak a vetõmagok
beszerzése és terményeik értékesítése során.  

A cégcsoport agrárszakmai célja, hogy jó mennyi-
ségi eredményeket érjenek el a terményhozamokban,
kiváló minõségû alapanyagot biztosítsanak a hazai
feldolgozóipar számára és az export piacokra. 

A cégcsoport gazdasági célja, hogy a fenti szak-
mai sikereket jövedelmezõ gazdálkodással ötvözz,
mely a tulajdonosi elégedettségen túl a hosszú távú
munkahelymegtartás feltétele is. Az eredményes mû-
ködés, az alkalmazottak száma is azt mutatja, hogy je-
lentõs adófizetõ a vállalatcsoport. 

A csoport vezetõi bizakodva tekintenek a jövõbe: a
jó minõségû agrártermékeknek várhatóan folyamato-
san lesz felvevõpiaca, a kereslet pedig a vállalat mû-
ködését is hosszú távon biztosítja.                                (x)

Régiónk meghatározó agrárvállalkozása

a GSD AGRÁRPRODUKT KFT. 
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Rövid hírek
„Elegünk van már a télbõl
Hóból, fagyból, hideg szélbõl.
Jöttünk vígan maskarában
Télbosszantó maszkabálba…” 

(Török Károly) 

Ez a versrészlet gyönyörûen összefoglalja a tél-
végi idõszak hangulatát. Február 17-én, pénteken
tartottuk az ovis farsangot. Már az elmúlt hetekben
készülõdtünk, termet díszítettünk, verseket, dalokat
tanultunk. Ügyes gyermekkezek festették az álar-
cokat, bohócokat.

Izgatottan mesélték kicsik és nagyok, hogy mi-
lyen jelmezbe öltöznek majd farsangkor. Minden
évben nagy-nagy készülõdés, tervezgetés elõzi
ezt meg. A családban összedugják fejüket kicsik
és nagyok, hogy a család szeme-fénye mi le-
gyen?! A régi idõkben a farsangolás örömét az
adta, hogy a padláson talált sok limlomot, ron-

gyot, „rossz gúnyát” vehették fel a maskarázók. Ma
mindenki igyekszik a legszebbet, legdivatosabbat
beszerezni.

A bál reggelén megérkeztek a „hercegnõk”, a
„bohócok”, a „kalózok”, „katicák” „balerinák” és
számtalan ötletes jelmezbe bújt óvodás.  Csodála-
tosabbnál csodálatosabb jelmezekbe öltöztek be
– még a szülõk, nagyszülõk is! Minden csoportban
nagyon jó hangulat, jókedv volt: vidám bál, tréfás
játékok, bohóc-parti, farsangi mondókákkal, ver-
sek, énekek, tombola, sok-sok ötlet, és finomság
várta a gyerekeket. Ezeknek a vidám, örömteli
együttléteknek jelentõsége a közös élmény, erõsí-
tik a közösséghez tartozás érzését, megerõsítik a
hagyományokat, és természetesen ismeretekkel
gazdagodnak, rácsodálkoznak az év egy-egy
idõszakának kiemelkedõ eseményére. 

Táncoltunk, verseltünk, játszottunk, majd ami-
kor megéheztek a gyerekek, ettek az anyukák ál-
tal hozott süteményekbõl. 

Reméljük, hogy minden kisgyermek jól érezte
magát, és jövõre is szívesen bújnak jelmezbe.

Pócza M. Gabriella

Farsang a büki oviban
• Bük

D.A.D.A. Program a büki iskolában
Mai világunkban sajnos egyre többször ke-

rülnek a védtelen kisgyermekek is olyan váratlan
helyzetekbe, amelyekben gyakran áldozattá
válnak. A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Vendéglátóipari Szakiskola a rendõrséggel kö-
zös programot indított 2011. novemberében. A
talán sokak számára ismert D.A.D.A. program
valójában egy bûnmegelõzési program, amely-
nek keretében havi egy alkalommal különbözõ,
fõként gyerekeket veszélyeztetõ témákat dol-
goznak fel 3-4. osztályos tanulók rendõri irányí-

tással. Szabadkainé Brindicsár Orsolya rendõr-
fõtörzsõrmester vezetésével tanévenként 6-6 té-
ma kerül feldolgozásra. Néhány cím a témák
közül: Mindennapi szabályok ismerete, alkalma-
zása, Közlekedés, Egyedül otthon, Az internet ve-
szélyei, Téli és nyári veszélyek, A média
hatásai… A foglalkozásokon videofilmek, szituá-
ciós játékok, vagy csupán egy-egy élmény
megbeszélése, kielemzése, jó és rossz következ-
tetések levonása segítségével készíti fel a rend-
õrnõ észrevétlenül is a gyerekeket a veszélyes
helyzetekre, az azokban való helyes viselkedési
lehetõségekre. A kisdiákok tele vannak kérdé-
sekkel, tévébõl megismert eseteket, vagy ép-
pen környezetükben megtörtént eseményeket is
fel tudnak dolgozni ezeken az alkalmakon.

Bízunk benne, hogy a hasznos tanácsok se-
gítséget nyújtanak, de remélhetõleg nem kerül-
nek veszélyes helyzetbe gyermekeink. bse
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Épül és szépül Bük

Alsó tagozatosok tanulmányi versenye
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó tagozatos munkakö-

zössége az idei évben 20. alkalommal szervezi meg a kisiskolások
tanulmányi versenyét március 26-án, hétfõn 14 órai kezdettel az 1-
4. évfolyamos tanulók matematikából, szövegértésbõl és szépírás-
ból mérik össze tudásukat.

Közeleg
március

15-e,
a m i -

kor leg-
többen ko-

kárdát tûzünk
kabátunkra. De vajon miért

éppen piros-fehér-zöld a magyar
kokárda, és mióta jelképezik ezek
a színek magyarságunkat? A ma-
gyar zászló piros,
fehér, zöld színei-
nek jelentése: a
piros az erõt, a
fehér a hûséget,
a zöld pedig a
reményt jelképe-
zi. Ez a három
szín és jelentése
egy egységet
alkot. 

A magyarok-
nak is, mint más
n e m z e t e k n e k
egészen régi
idõktõl fogva voltak zászlóik, de
kezdetben nem volt egy egységes,
magyar zászló: mindegyik magyar
törzsnek különbözõ zászlaja volt. A
letelepedés után Árpád háromszög
alakú vörös zászlója vált az uralko-
dó jelképpé, ami elõször egy fehér
kereszttel egészült ki, majd a külön-

bözõ uralkodóházak alatt sokat
változott. 

A piros-fehér-zöld színhármas elõ-
ször 1848-ban vált az ország hivata-
los jelképévé, a forradalom egyik je-
lentõs eredményeképpen. A trikolor
(azaz a három színû zászló) a francia
forradalom óta vált „divatossá“, így a
magyar zászló is három színû lett. A
forradalom leverése után természe-
tesen nem engedélyezték ennek a

nemzeti jelképnek a használatát
sem, a kiegyezés óta azonban újra
magyarságunk legnagyobb szimbó-
luma lett a piros-fehér-zöld színhár-
mas. Ezért a mai napig is ezeknek a
színeknek a környezetében ünnepel-
jük nemzeti ünnepeinket.

Kincse Anda

Elköltözik a Polgármesteri Hiva-
tal március 12-14 –e között az ál-
talános iskola tetõterébe, a Bükön
elkezdõdött nagyszabású felújítá-
si munkálatok miatt. A rekonstruk-
ciós fejlesztésrõl folyamatosan tá-
jékoztat az önkormányzat, így
összegyûjtöttük a Répcevidék ol-
vasóinak a büki belváros megúju-
lásának legfontosabb adatait. A
városházi munkaterület átadása:
2012. április 1., és az Eötvös utcai
parkolót befejezik 2012. május
31-ig.

Az Új Széchenyi Terv keretében
újul meg a büki belváros. A fejlesz-
tésre a város önkormányzata a Nyu-
gat-dunántúli Operatív Program
„Városközpontok funkcióbõvítõ
megújítása a nem megyei jogú vá-
rosokban” pályázatán 334.293.368
Ft támogatásban részesült. Ez a be-
ruházás összköltségének 71,7 %-a,
a fennmaradó részt Bük  önerõbõl
és a magántõke bevonásával fi-
nanszírozza. A városrehabilitációs
programnak köszönhetõen új gaz-
dasági, közösségi és szociális funk-
ciók jelennek meg a meglévõk erõ-
sítésével. Így a büki belváros a tele-
pülés valódi központjává válik,
amely nem csak a helyi közösséget
erõsíti, hanem turisztikai célokat is
szolgál.

A Támogatási Szerzõdést 2011.
október 6-án írta alá Németh Sán-
dor, Bük Város polgármestere, Tóth
Gábor, a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség prog-
ram-végrehajtási igazgatója és
Szabó András, Bük Város jegyzõ-
je. A projekt során az alábbi tevé-
kenységek kerülnek megvalósítás-

ra: Városháza rekonstrukciója, Te-
matikus Park a Széchenyi utcá-
ban, Eötvös Park, Rendezvénytér,
szabadtéri lelátó és színpad, Szol-
gáltató Ház rekonstrukciója, Sza-
badtéri piac kiépítése, Vendéglá-
tóegység kialakítása a Mûvelõdé-
si Ház bõvítésével, Mûvelõdési Ház
akadálymentesítése, Széchenyi ut-
ca útburkolat korszerûsítése, par-
koló építése, Új parkoló az Eötvös
utcában.

Ami már megvalósult a projekt-
bõl: 2011. október 6. futó közbe-
szerzési eljárások eredményhirde-
tése. 2011. november 24-én sor
került a projekt ünnepélyes meg-
nyitására. 2011. november 24-én
helyszíni bejárás és sajtótájékozta-
tó 2011. december 31-ig a kivite-
lezõ elvégezte a Rendezvény tér-
hez kapcsolódó 60 db parkoló-
hely földmunkáit, valamint a köz-
mûfejlesztést a területen. 2011.
december 31-ig az iskola tetõterét
elõkészítették a polgármesteri hi-
vatal átmeneti befogadására.
2012. január 26-án Ellenjegyezték
az elõzõ közbeszerzési eljárás
eredményeként létrejött két vállal-
kozói szerzõdést. 2012. január 30-
án Bük város képviselõtestülete el-
fogadta az Eötvös park kivitelezõ-
jének kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési eljárás AD és AF do-
kumentációját. 2012. január 30-
án Bük képviselõ-testülete elfo-
gadta a Városrehabilitációs Prog-
ram keretében elkülönített prog-
ramalap felhasználásával megva-
lósuló “mini projektekre” vonatko-
zó pályázati felhívást és dokumen-
tációt.                                     yde

Erõ, hûség,
remény
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• Bük
Farsangfarka
A hagyományos húshagyókeddi felvonu-

lást az idei évben is a körforgalomtól induló
ötletes jelmezesekbõl álló menet indította.
Ámor záporozó szívnyilaival sok-sok nézelõdõt
eltalált és magával is ragadott a rendezvény-
térre. A menetet a Sziámi ikrek lassították, hi-
szen összenõtten csak nehezen tudtak járni.

Hófehérke a hét törpével vidáman követte a
Tavasz hírnökeit, tudva, hogy utánuk csak a jó
idõ jöhet. Felvonult még a kémény is „tetején”
a gólyával, valamint gólyamama csõrében a
kisbabával, tavaszt hirdetve õk is. Aztán a sok-
gyermekes anya is elindult útjára a napsüté-
ses idõben. Voltak a felvonulók között még
boszorkányok, varázslók, pillangók, tündérek,
akik szintén a Tavaszt keresték. A rendezvény-
téren a felvonulók egyenként is bemutatkoz-
tak, majd a zsûri 9 kategóriában gyõzteseket
is hirdetett. Ezen a rendezvényen hirdették ki a
Mûvelõdési Központ és a K&H Bank közösen
kiírt, óvodásoknak szóló, „Az én farsangom”
címû rajzpályázatának eredményeit is. Három
korcsoportban – nagycsoportos, középsõs, és
kiscsoportos óvodások – jutalmazták tárgyju-
talommal is a legszebb 3 rajzot. Valamint a
bank különdíját egy minicsoportos rajza nyer-
te. Minden rajzoló óvodás emléklapot is ka-
pott. A rajzok a Mûvelõdési Házban kiállításra
kerültek. Az eredményhirdetések után a jel-
mezeseket és érdeklõdõket farsangi fánkkal,
forralt borral és teával látták vendégül. A jel-
mezes utcabál zárásaként máglyán elégették
Kisze Katit, a telet jelképezõ bábut, ezzel is je-
lezve, hogy elég volt a télbõl, várjuk a vidám,
napsugaras tavaszt!

Farsangfarkán idén is megrendezésre ke-
rült a büki Mûvelõdési- és Sportházban az Asz-
szonyfarsang. A hagyományos estén a
csepregi, a chernalházadamonyai és büki
baráti csoportok színdarabokkal szórakoztat-
ták a hölgyeket. Megjelenítették Frédit és Bé-

nit, IKSZ Flectort, a tehetségkutatók és valóság
show paródiáit s humoros bohózatokat adtak
elõ. Szem nem maradt szárazon a produkciók
láttán. A jókedvet csak fokozták a hegyfalusi
HÁNCS néptáncos legények, valamint a talp-
alávalót szolgálatató Spontán zenekar. Az est
fénypontja a meglepetés sztárvendég volt,

akit a szervezõk az utolsó percig titokban tar-
tottak. Éjfél után azonban kederült, hogy õ
nem más, mint Miller Zoltán. Fellépése alatt
fergeteges hangulat alakult ki, voltak akik az
asztal tetején perdültek táncra. A kistérség vál-
lalkozóinak felajánlásával a tombola sem ma-
radhatott el. A szerencsésebbek értékes nye-
reményekkel távozhattak. Ha férfiak betéved-
tek volna, ami persze kizárt, meglepõdtek vol-

na, hogy gombostût sem lehetett elejteni az
erre estére kimenõt kapó lányok, asszonyok
között. Idén is kellemes emlékekkel térhettek
haza a bálozó hölgyek.

SulicsBogi

Rövid hírek Asszonyok bálja
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Elkészítette Tömörd Községért Közalapítvány
2011. évi számviteli beszámolóját. A kulturális, kör-
nyezetvédelmi, sporttevékenységet végzõ egye-
sületnek az alábbiakat sikerült megvalósítani: A
közalapítvány 2011. évi bevétele 465e Ft volt. Eb-
bõl 335e Ft a 2010. évi magánszemélyek jövede-
lemadójának 1%-ának felajánlásából keletke-
zett. 100e Ft-ot egy tömördi székhelyû vállalkozás
adományozott a közalapítványnak, 10e Ft-ot pe-
dig a Szombathelyi Erdészeti Zrt.

A lekötött bankbetét után 20e Ft kamatot
kaptunk. A kiadások összege 35e Ft. Ebbõl mû-
ködési költség (papír, bankköltség, regisztráció
stb.) 9e Ft. 11e Ft értékben facsemetét vásárol-
tunk, mely a parkban került elültetésre pót-
lásként. 5e Ft-ot faluzászlóra költöttünk. 10e Ft-
ért a trianoni kereszthez 1 m3 rönköt használtuk
fel. A közalapítvány vagyona az év eleji 740e Ft
pénzeszközrõl az év végére 1. 170e Ft-ra nõtt,
melyet kötelezettség nem terhel, de az alapító
szerint 100eFt nem használható fel. A közalapít-
vány tisztségviselõi, továbbá a honlap szerkesz-
tõje a közalapítványtól semmiféle juttatást nem
kapott, mindnyájan községünk fejlõdésének ér-
dekében, önként vállalt feladatként végzik tevé-
kenységüket.

A közalapítvány 2011. évi rendezvényei,
eseményei: Február 20.  Szabó Imre atya: A
missziókról c. elõadása. Február 24. Beszélgetés
Halmosi Péterrel a fociról, a Haladásról és a kül-
földi tapasztalatokról. Március 05. Farsangi bál

lebonyolításában segédkeztünk. Március 26.
Szemétgyûjtési és parkosítási akciót hirdettünk
az Önkormányzattal közösen: „Együtt a tisztább
környezetünkért” címmel. Július 02. Kistérségi
Nap Tömördön rendezvényen segédkeztünk. Jú-
lius 27. Tevékenyen részt vettünk a Falunap lebo-

nyolításában. Szeptember 08. Edl Román: Ösz-
szetartozunk Csíksomlyóncímûelõadása. No-
vember 19. Büki Sok-Szín-Pad Társulat bemutató-
ja: Goldini: A legyezõ. November 20. Szabó Im-
re atya a bennszülöttek vallásáról, házassági

szokásaikról és a családi életükrõl
tartott elõadást. December 13. dr.
Csepregi Horváth János Általános
Iskola diákjainak Adventi hang-
versenye.

Tevékenységünkrõl évente a
Répcevidék lakóinak hírmondójá-
ban is beszámolunk. 2012-ben is
szeretnénk folytatni sikeres prog-
ramjainkat. Terveink: Kettõs kereszt
emlékhely környezetének parkosí-
tása és az emlékmû avatása, vala-
mint a rovásírással készült táblák
ünnepélyes átadása 2012 júniusá-
ban. Pályázatok benyújtása. 

Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához
segítséget nyújthat, kérjük személyi jövedelem-
adójának 1%-át ajánlja fel Közalapítványunk-
nak! Adószámunk: 18897119-1-18. Támogatá-
sát elõre is köszönjük!

Kissné Szabó Ágota - kuratórium elnöke

Emlékmûvet avatnának Tömördön



19

2012. m
árcius II. évfolyam

 3. szám
 • w

w
w
.repcevidek.hu

Köztudott, hogy a szabadgyöke-
rû növények ültetésében van némi
kockázat. Eredésük nem annyira biz-
tos, mint egy földlabdás vagy konté-
neres növény esetében, viszont jóval
olcsóbban hozzájuthatunk. Esélyein-
ket jelentõsen növelheti, ha betar-
tunk néhány szabályt: A szabadgyö-
kerû gyümölcsfák ülteté-
se a kora tavaszi idõszak-
ban lombfakadásig ide-
ális. A kertünk adottsága-
it is figyelembe véve,
gondosan válasszunk faj-
tát. Szállításkor a fa gyö-
kérzete legyen becso-
magolva – lehetõleg
mûanyag fóliába -, mert
kiszáradhat növényünk! 

Ültetés elõtt a vasta-
gabb gyökereket 1-2
centiméterrel vágjuk vis-
sza. Telepítéskor használ-
junk szarvasmarha trá-
gyát! A begyökeresedé-
sig rendszeresen locsoljunk, tavaszi
ültetés esetén pedig egész nyáron
fontos a rendszeres öntözés! Az elsõ
2-4 évben, a koronaalakítás idõsza-
kában ne terheljük a fát gyümölcs-
neveléssel: az apró terméseket ide-
jében szedjük le. Érdemes kertésze-

tekbõl beszereznünk ezeket a növé-
nyeket, mert ott folyamatos felügye-
let alatt tartják õket, igény szerint ön-
tözik, metszik a fákat és szívvel-lélek-
kel gondozzák a növényállományt.

Kertészetünkben több mint 100
féle minõségi gyümölcsfa oltványt kí-
nálunk, melyekbõl szakképzett el-

adóink segítségével bátran válogat-
hat! A teljes fajtaválasztékról, árakról
a www.orokzold.hu weboldalon is tá-
jékozódhat.

Sok sikert kíván a gyümölcsfaülte-
téshez: az Örökzöld Kertészet kis- és
nagykereskedés.

A szabadgyökerû 
gyümölcsfák

ültetése tavasszal
A játék, a mozgás minden gyer-

mek életének fontos része. Mi, felnõt-
tek akkor lehetünk boldogok, ha

gyermekeink a sportpályán sikert,
örömet és hasznos idõtöltést találnak. 

A Csepregi Horváth János Napok
programsorozatának harmadik nap-
ján óvodások népesítették be
Csepreg tornatermét. Némethné
Horváth Andrea és
Pirosné Maróthi
Gabriella óvónõk
80 kisóvodást tor-
náztattak meg a „
Mókuskák ki a
házból“ c. vetélke-
dõn. A 6 település-
rõl, Acsádról, Bõrõl,
Bükrõl, Csepregrõl,
Horvátzsidányból,
Zsiráról érkezõket
Dr. Barityné Házi
Ottilia, az intéz-
mény igazgatónõ-
je köszöntötte,
majd emlékkupát adott át a legtöbb
fõvel benevezõ bõieknek. Bemelegí-
tésként közös mondókás tornával
kezdtek. A 80 kis mókuskából 5 ve-

gyes csapatot alakítottak ki, és 7
ügyességi, gyorsasági váltóverseny
következett. Volt itt fagyiváltó, hen-
gergurítás, téglarakás, kötéltáncolás,
krumpli ültetés, vonatozás, oviba sie-
tés. A vidám versenyszámok után
eredményhirdetésre, az érmek és az
emléklapok kiosztására került sor.

A Dr. Csepregi Horváth János KIKI
ötödik osztályos tanulója egy, örök-

mozgó fiú, akit társai csak „Gumido-
miniknak” hívnak. Testnevelõ tanárai
is felfigyeltek Gergye Dominik külön-

leges hajlékonyságára.
Márciusban Budapestre
készül az Artistaképzõ In-
tézetbe felvételizni. Nagy
álma teljesüléséig még
gyakorolja a spárgázást,
zsonglõrködést, a geren-
dán járást és még sok
különleges gyakorlatot.
Nem mindennapi dolgo-
kat tud ez a fiú!

Felkészítettük diákjainkat a Kõsze-
gi Terematlétikai Versenyre, ahol ma-
gasugrásban Pájer Balázs, Horváth
Adél 3. helyezett lett, Spanyó Nikolett
második. Aranyérmet szerzett
Reseterits Enikõ, Tájmel Márk súlylö-

késben, sprintfutásban Kóbor Bálint.
Utóbbi a zalaegerszegi Royal Speed
Kupán is a leggyorsabbnak bizo-
nyult. A hónap legnagyobb sikerét

mégis a fõvárosi Puskás Stadionban
megrendezett országos serdülõ
fedettpályás seregszemlén aratta,
ahol 60 méteres síkfutásban egyéni
csúccsal gyõzött. 

Legyen szó tömegsportról, egy
különleges hobbiról, vagy verseny-
sportról, ezek a gyerekek élmények-
ben gazdag napokon vannak túl.

Selmeczyné Andi

Sportos gyerekek
Csepregen

Kõszegi díjazottak: 
Kóbor Bálint, Pájer Balázs, Tájmer Márk, 

Spanyó Nikolett, Reseterits Enikõ, Horváth Adél

Gergye Dominik
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Hegedûvirtuóz Bükön
Ifj. Baranyai Lajos önálló estje

A Büki Mûvelõdési és Sportközpont és Könyv-
tár zsúfolásig telt színházteremében lépett kö-
zönség elé ifj. Baranyai Lajos, a Brüsszeli Királyi
Zeneakadémia hegedûmûvész növendéke. Ez
már a második önálló estje volt az útrabocsátó
településen, az elsõre még 2004-ben került sor.

Németh Sándor polgármester köszöntõ be-
vezetõjében hangsúlyozta, hogy az ifjú tehetség
a híres büki zenészcsalád negyedik generáció-
jához tartozik. Dédapja, Baranyai Gyula (bece-
nevén: Jecke) az 1930-as évektõl a település
legismertebb prímása volt. Zenekarában muzsi-

kált nagyapja, id. Baranyai Lajos és rövid ideig
édesapja is. Az apa, Baranyai Lajos már zeneis-
kolát végzett, majd a világhírû Rajkó Zenekar-
ban fejlõdött profi klarinétossá.

Ifj. Baranyai Lajos zeneiskolai tanulmányait
ma is folytatja, de a nép- és cigányzene mûve-
lése helyett a komolyzene területén. Ebbõl nyúj-
tott némi ízelítõt az esten. Johann Sebastian
Bach és Johannes Brahms egy – egy hegedû-
szonátáját adta elõ nagy átéléssel. Zongorán kí-
sérte: Szekendy Tamás zongoramûvész, a szom-
bathelyi Bartók Béla Zeneiskola tanára.

A lélekemelõ mûsor nagy sikert aratott, a né-
pes közönség vastapssal jutalmazta a remek
produkciót.
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2012. február 10-12 között rendezték meg a
XIII. Gyógyfürdõ kézilabda kupát. A tavalyi évet
sajnos ki kellett hagynunk, mert a szövetség ver-
senykiírása nem tette lehetõvé a torna megrende-
zését. Ezúttal az idõpontban és szerencsére a je-
lentkezõ csapatokban sem volt hiány. Budapestrõl,
Gyõrbõl, Sárvárról, Szigetszentmiklósról, Szombat-
helyrõl érkeztek a csapatok és ter-
mészetesen részvett a házigazda Bü-
ki csapat is a tornán. A csapatok
2*4-es csoportokban játszottak kör-
mérkõzéseket, majd vasárnap a
helyosztók következtek. A mérkõzé-
sek már pénteken este megkezdõd-
tek, majd szombaton egész nap küz-
döttek egymással a gárdák, és így
alakultak ki a csoport eredmények.
A Dr Lupo Büki TK csapata az A cso-
portban a VKLSE Gyõr mögött azo-
nos pontszámmal, de kicsit rosszabb
gólaránynyal a második helyen vég-
zett. Így aztán vasárnap a helyosztó
mérkõzéseken a harmadik hely
megszerzése volt a tét, ahol a Sárvár
volt az ellenfél. Ezt az akadályt is sike-
resen vette a CSAPAT és így veretlenül szerezte meg
a bronzérmet! Gratulálunk a LÁNYOKNAK és kíván-
juk, hogy a folytatás ilyen sikeres és eredményes
legyen a bajnokságban is! A döntõ a VKLSE Gyõr
és a Budapestrõl érkezõ Kinizsi TTK összecsapását
hozta, melyet a Kinizsi TTK csapata nyert meg. Na-
gyon bízunk abban, hogy sikerült segíteni a részt-
vevõ csapatok felkészülését! Ezúton is szeretnénk
megköszönni mindenkinek, aki tombolatárgy fel-
ajánlásával vagy egyéb úton segített a szakosztály
vezetésének abban, hogy sikeres legyen ez a fel-
készülési torna!

A 2011/2012. évi bajnokság tavaszi fordulói-
nak mérkõzései a következõ idõpontokban ke-
rülnek megrendezésre: 2012. február 25. Dr.
Lupo Büki TK - Körmend 16.00, 2012. március 3.
Haladás VSE - Dr. Lupo Büki TK 18.00, 2012. már-
cius 11. Dr. Lupo Büki TK - Sárvár 15.00, 2012.
március 18. Szese Gyõr - Dr. Lupo Büki TK 11.00,

2012. március 25. Gyõrújbarát - Dr. Lupo Büki TK
14.00, 2012. március 31. Dr. Lupo Büki TK -
MOGAAC 18.00, 2012. április 21. Dr. Lupo Büki TK
- Veszprém II. 18.00, 2012. április 28. Hévíz - Dr.
Lupo Büki TK 15.00, 2012. május 6. Tapolca - Dr.
Lupo Büki TK 13.00, 2012. május 12. Dr. Lupo Bü-
ki TK - Celldömöl 18.00, 2012. május 20. Gyõri
ETO III. - Dr. Lupo Büki TK 11.00

Minden sportbarátot szeretettel várunk a
mérkõzéseinkre!!

HAJRÁ BÜK!! HAJRÁ LÁNYOK!!
BTK

A tavaszi szezon kezdetekor a Körmend
csapatát fogadtuk a büki csarnokban. Ennél
jobb kezdést el sem lehetett volna képzelni,
mivel mindkét csapatunk itthon tartotta a két-
két bajnoki pontot. A felnõtt csapatnál igaz,
hogy az elsõ gólt nem mi szereztük, de ebbõl
általában jól szoktak kijönni a lányok. Most is
így lett és végig büki elõnyt mutatott az ered-
ményjelzõ tábla! A mérkõzés végeredménye
27:21. Az ifjúsági csapat kicsit izgulva készült a
mérkõzésre, hiszen a Körmend vagy 10 góllal

múlta felül õket az õszi fordulóban. Ezt elfelejt-
ve, feltüzelve a felnõttek gyõzelmétõl vagy fel-
töltõdve az elõzõ hétvégi meccsektõl, közös
programoktól, nem tudjuk, de nem törõdve az
õszi eredménnyel, nagyszerû csapatjátékkal
25:22-re legyõzték a körmendi lányokat! Vé-
gig izgalmas látványos játékkal tüzelték fel a
szurkolótábort, akik hangjukat, kezüket nem kí-
mélve bíztatták a kicsiket, így a végén együtt
örülhettek a hazai gyõzelemnek! SZÉP VOLT
CSAJOK! HAJRÁ BÜK! HAJRÁ LÁNYOK!

XIII. Gyógyfürdõ Kupa

Kettõs siker az elsõ hazai mérkõzésen

Fotó: C
sébich C

saba
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Március 9-én  17 ó. Bükön a Mû-
velõdési és Sportközpont, Könyvtár-
ban, 19 ó. Csepregen, a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési-, Sportház és Könyv-
tárban: Munkácsy Mihály: Krisztus-tri-
lógia 2. Ecce Homo (Íme az ember).
Dr. Reisinger János irodalomtörténész
vetítéssel egybekötött elõadása.

Március 11-én 15 ó. Bükön a
Sportcsarnokban: Dr. Lupo Büki TK -
Sárvár NB II-es nõi kézilabda mér-
kõzés.

Március 14-én 16 ó. Csepregen,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sport-
ház és Könyvtárban: Egy estém ott-
hon – gyermekrajz- és fotókiállítás
megnyitója.

Március 14-én 18 ó. Csepregen,
a KIKI Általános Iskolájában: Ünnepi
megemlékezés az 1848-as forrada-
lomról és szabadságharcról. Ünnepi
beszédet mond: Dr. Barityné Házi
Ottilia igazgató. Részletes információ
a plakátokon és a www.csepreg.hu
honlapon.

Március 14-én 19 ó. Bõben a Mû-
velõdési Házban: Ünnepi mûsor
1848. március 15. tiszteletére.

Március 15-én Simaságon az em-
lékhelyen: Nemzeti ünnepünk alkal-
mából önkormányzati ünnepség.
Részletes információ a plakátokon és
a www.simasag.hu honlapon.

Március 15-én 14 ó. Sajtoskálon
a Kultúrházban, majd az emlékmû-
nél: Ünnepi megemlékezés. Részletes
információ a plakátokon és a
www.sajtoskal.hu honlapon.

Március 15-én 16 ó. Bükön a Hõ-
si emlékmûnél, majd a Mûvelõdési
Központban: Ünnepi megemlékezés
az 1848-as forradalomról és szabad-
ságharcról.

Március 17-én 13 órától
Csepregen: Tavaszi túra az Új Bene-
kúttól a kiszsidányi forrásig. Részletes
információ a plakátokon és a
www.csepreg.hu honlapon.

Március 22-én 15 ó. Bükön a Mû-
velõdési és Központban: A Víz Világ-
napja – kiállítás-megnyitó.

Március 23-án 17 ó. Bükön a Mû-
velõdési és Sportközpont, Könyvtár-
ban, 19 ó. Csepregen a Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési Házban: Munkácsy
Mihály: Krisztus-trilógia Golgota. Dr.
Reisinger János irodalomtörténész
vetítéssel egybekötött elõadása.

Április 9-én 16 ó. Csepregen a
Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban:
A Farkas Sándor Egylet táncdalos
délutánja. Részletes információ a
plakátokon és a www.csepreg.hu
honlapon.

Idén egy nappal több van a
naptárban, a csillagászati esemé-
nyek ugyanis nem egész számú na-
pok szerint ismétlõdnek. Ezt a né-
hány órás csúszást korrigálják
négyévente egy szökõnappal.
Február szökõhónap nem egy tol-
dalék nap egyszerû hozzáadásá-
val hosszabbodik meg, hanem a
24. nap megduplázásával, amivel
a hónap következõ napjai eggyel
elõre lépnek a napok sorában. En-
nek a régi római naptárra visszave-

zethetõ okai vannak, amelyet mi is
örököltünk: a szökõév februárjának
a március elsõ napjától visszafelé
számított 6. napját kétszer írták. 

Szökõnapon nem ünnepelnek
névnapot, a február végi nevek egy
nappal eltolódnak a naptárban. Akit
például Elemérnek hívnak, négy-
évente február 29-én ünnepel,
egyébként pedig február 28-án. Ez
már az ókorban is így volt, akkoriban
másként mérték az idõt, de már ak-
kor is korrigálták a naptárat. Március-
tól decemberig tartott az év, a janu-
árt és a februárt külön nem jelölték,
csak a napokat számolták.

Miért van szükség szökõnapra? A
világ legtöbb országában a Ger-
gely-naptárt használják, amely
1582-bõl, XIII. Gergely pápától szár-
mazik. Az évek és napok számítására
használt kalendárium azonban né-
mileg eltér a csillagászati naptártól,
hiszen az évszakok és a csillagászati
események nem pontosan 24 órás
napokra lebontható ciklusonként is-

métlõdnek, ezért a naptár, ami
ugyanannyi napot tartalmaz, min-
den évben elcsúszik a világ esemé-
nyeihez képest. 325-ben, az elsõ
nikaiai zsinaton a tavasz elsõ napjá-
nak március 21-ét jelölték ki, de Ger-
gely pápa idejére már tíznapos elté-
rés mutatkozott a Julianus-naptár és
a csillagászati események között.   

A szökõnapra azért van szükség,
hogy ezt a különbséget korrigáljuk.
Magyarországon 1587-ben vezették
be a Gergely-naptárt, ekkor október

21-e, szombat után november 1-je,
vasárnap következett, és ezzel szink-
ronba kerültünk a legtöbb európai
országgal. 

Nemcsak a nálunk használt Ger-
gely-naptár, hanem a világ többi
naptára is kiigazítja a csillagászati
eseményekhez képest kialakuló csú-
szást. A kínai naptárba például szö-
kõhónapot vezettek be, amit bonyo-
lult szabály szerint számolnak, de így
mindig a 11. hónapra kerül a téli
napforduló. 

Természetes, hogy a szökõnap-
hoz, mint minden ritka és különleges
eseményhez, több hagyomány és
hiedelem is köthetõ. Kapcsolódik
hozzá például a ritka betegségek vi-
lágnapja, bár ezt nem a valódi szö-
kõnapon, hanem minden évben
február utolsó napján tartják. Egy ré-
gi ír hagyomány szerint pedig négy-
évente egyszer, a szökõnapon a nõk
is tehetnek házassági ajánlatot - ha a
kiszemelt férfi addig nem szánná rá
magát a lépésre.                      Anda

Szökõév
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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)

Március1. Csütörtök Dr Szilasi Imre, 2.
Péntek Dr  Földi Sándor, 3. Szombat Dr Or-
bán Zsuzsanna , 4. Vasárnap Dr Bencsik Ist-
ván, 5. Hétfõ Dr Szilasi Imre, 6. Kedd Dr Nagy
Mária, 7. Szerda Dr Szilasi Imre  8,00-tól más-
nap reggel 7-ig, 8. Csütörtök Dr Orbán Zsu-
zsanna, 9. Péntek Dr Nagy Gábor, 10. Szom-
bat Dr Nagy Mária, 11. Vasárnap Dr Bencsik
István, 12. Hétfõ Dr Nagy Gábor, 13. Kedd Dr
Nagy Mária, 14. Szerda Dr Orbán Zsuzsan-
na,15. Csütörtök Dr Varró Gyula, 16. Péntek
Dr Müller András 17. Szombat Dr Földi Sán-
dor, 18. Vasárnap Dr Orbán Zsuzsanna, 19.
Hétfõ Dr Szilasi Imre, 20. Kedd Dr Nagy Má-
ria, 21. Szerda Dr Szilasi Imre, 22. Csütörtök
Dr Szirmai László, 23. Péntek Dr Müller András
16-órától másnap reggel 7-ig, 24. Szombat
Dr Szilasi Imre 13 órától másnap reggel 7-ig,
25. Vasárnap Dr Szilasi Imre, 26. Hétfõ Dr
Szilasi Imre, 27. Kedd Dr Nagy Mária, 28.
Szerda Dr Szilasi Imre, 29. Csütörtök Dr Or-
bán Zsuzsanna, 30. Péntek Dr Földi Sándor,
31. Szombat Dr Bencsik István.

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

1. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
2. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
3. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
4. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
5. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
6. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

Sok-sok éven át volt a nõnapi kö-
szöntés elengedhetetlen virága a kis
hóvirág csokor. A tavasz megjelenését,
a jó idõ érkezését hirdette, tiszta fehér
szirmaival vidámságot, reményt csem-
pészett a lassan múló, sötét télvégi na-
pokba. Aztán egyszer csak eltûnt a pi-
aci árusok asztalairól. Védetté nyilvání-
tották. Sokan nem értették, és nem kis
ellenszenvvel fogadták vagy éppen fi-
gyelembe se vették (veszik) a tiltást. Pe-
dig komoly oka van annak, hogy tör-
vényi oltalom alá kellett helyezni a leg-
ismertebb tavaszi virágot. 

A föld felett elõször két levele jele-
nik meg, majd ezek között a bimbó-
néha még a hó közül bújik elõ. A szár
végén egyetlen magányos, fehér szí-
nû, harang formájú virág bókol. Hegyi
patakok partján, ligeterdõkben, ártéri
erdõkben, patakvölgyekben helyen-
ként tömegesen fordul elõ.

Miért lett védett a hóvirág? A válasz
igen rövid: az ember miatt. Pontosab-
ban az emberi kapzsiság és mohóság
öltött olyan mértéket, hogy komoly ve-
szélybe sodort egy olyan fajt, ami ed-

dig hétköznapinak számított. Nem
azok a turisták okozták a gondot, akik
egy kis csokorral tértek haza. 

A baj ott kezdõdött, amikor a hagy-
máját már-már ipari módszerrel kezd-
ték gyûjteni és importálni. Tehát a gyûj-
tögetõk embereket fogadtak, akik
ásóval-kapával estek neki a telepek-
nek. Ezután kivitték Hollandiá-
ba-majd csomagolva vissza-
hozták Magyarországra, és el-
adták. Miközben a hagymát
tonna számra szállították a tuli-
pánok hazájába, a virágot
nagy mennyiségben gyûjtõk is
megtették a maguk hatását.
Logikus, hogyha valaki eladni
akar, a legszebb, legnagyobb
virágú példányokat szedik le.
Vagyis a satnyább, ezáltal va-
lószínûleg gyengébb genetikai állo-
mányú példányok maradtak az erdõ-
ben. Ennek következménye az állomá-
nyok leromlása lett. 

Mindent összevéve, igen csak sür-
getõvé vált, hogy valahogy szabályoz-
zák a gyûjtést, mielõtt a szorgos kezek

végleg eltüntetik a kikelet szimbólumát.
(Ausztriában például nem védett a hó-
virág, de mindenki csak annyit szedhet
le, amennyit két ujjal át tud fogni). Va-
gyis addig hozzanak törvényt a hóvi-
rág védelmére, amíg van mire. A tör-
vényt pedig nem a mi bosszantásunk-
ra hozták, hanem hogy megóvjanak

egy fajt a kipusztulástól. Éppen idõben
léptek közbe, hogy a következõ gene-
ráció ne csupán kertészeti katalógu-
sokból ismerje a hóvirágot, hanem
még teljes, hazai, magyar szépségé-
ben láthassa.

Kincse Anda

Miért lett védett a hóvirág?
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Helyreigazítás
Februári számunkban a Vége lesz a Csepregi kistérségnek? c. cikkünk-

ben elírás történt. A Sajtoskáli körjegyzõségtõl Iklanberény a Büki jegyzõ-
séghez, Lócs pedig a Csepregi körjegyzõséghez kíván csatlakozni.

Bolondok napja
Április. Minden csínyre friss. Közeleg ez a szeszélyes, vidám hónap.

Április neve a latin „aperire” (megnyitni) szóból ered. Ez Szt. György
hava, a régi római kalendáriumban az évnek második hónapja volt.
Most 30 napos, Julius Caesarig 29 napos volt. Április közepén a Nap
a bika jegyébe lép. 

Április bolondja az, akit általános népszokás szerint április 1-én tré-
fásan rászednek, akivel a bolondját járatják, hogy aztán jót nevesse-

nek rajt. Az áprilisba küldés elterjedt szokás mindenfelé. Azt,
hogy honnan ered a tréfás szokás, nem tudják biz-

tosan. Mondják, hogy az április hónap csalfa,
változó volta adja magyarázatát; mondják,
hogy egy õsi kelta szokás maradványa, mikor
is április kezdetén bohó, vidám tavaszi ünne-
peket ültek; mondják, hogy IX. Károly egy ren-
deletébõl ered.

Az elsõ hiteles áprilisi adat 1538
származik. Abban az évben az
augsburgi országgyûlés április el-
sejére nagy valutarendezést tû-

zött ki. Ezen a napon kellett volna a
nagyon megromlott pénzeket új, értéke-

sebb érmékkel lecserélni. A spekulánsok
óriási összegeket fektettek a kiváló-

nak ígérkezõ üzletbe. Amikor a be-
ígért pénzreform elmaradt, rettenete-

sen ráfizettek, óriási veszteségeik
lettek. Közröhej tárgyává váltak.
Azóta német nyelvterületen ápri-
lis elsejét az elbolondítás napja-
ként emlegetik.

Április elsejét nagyon várják
a vicces és jókedvû fiatalok, hogy

elbolondítsák egymást. Régebben cédulákat is küldözgettek egyik a
másikhoz, aztán mondták, hogy nem nekem szól, s adtak egy másik
címet, hogy vigye oda az illetõ. Mondóka is volt: “Csiribiri bakveréb,
a bolondot küld elébb.” A másik mondóka: “Áprilisnak bolondja, fel-
mászott a toronyba, azt kérdezte hány óra, féltizenkettõ, bolond mind
a kettõ.” Akinek csak eszébe jut, hogy április 1-e van, nagyon vigyáz,
nehogy valaki elbolondítsa. Ez a nap a szerencsétlenebbek közül va-
ló. Ilyenkor kellett futó növényeket – babot, dinnyét, tököt – ültetni,
hogy hosszúra és szépre fejlõdjön a növény. 

Egyes vidékeken megválasztották árpilis bolondját, de ez a tradí-
ció hazánkban inkább a pünkösdhöz és a pünkösdi királyválasztás-
hoz kötõdik.

Kincse Anda

Ki a legnagyobb 
legény a gáton?

Ma már ugyan nem divat a nagy társasági élet, de nem is olyan
régen még „összejártak” a vidék értelmiségei egy-egy névnap, szü-
letésnap megünneplésére. Az egyik ilyen együttlétkor – ahogy szo-
kásos volt -, az itóka mellett folyt az anekdotázás, az ugratás is. Majd
elérkeztünk az örök orvos-állatorvos vitához, vagyis: kinek van na-
gyobb tudása, nehezebb dolga, az orvosnak vagy az állatorvos-
nak?

Én szerényen azzal érveltem, hogy a több állatfaj és azok beteg-
ségeinek ismerete eleve magasabb dobogóra helyezik az állator-
vost a mára már túlspecializálódott, csak egy szakterületen dolgozó
orvossal szemben.

- No meg a vidéki ember elõbb hív orvost a tehénhez, mint a fe-
leségéhez – dobta be valaki.

- Igen ám, de az orvos össze is házasodhat a páciensével, de
próbáljátok ti a tiétekkel! – hangzott a megcáfolhatatlan érv. Meg a
kuncogás is a mi kárunkra.

Persze nem sokáig, mert jött a következõ viccbeli párbeszéd: Az
állatorvos beteg lesz, elmegy hát az orvoshoz. Az megkérdezi:

- Mi a panasza?
- Ja, így könnyû! – mondja az állatorvos.
Végül az orvosok közül a legidõsebb, a házigazda mondta ki a

végsõ szót.
- Akármit beszéltek, nekünk a nehezebb, mert a mi betegeink

esetében nem jöhet szóba a kényszervágás, ha már nincs remény
a gyógyulásra.

- Kényszervágjátok ti õket, csak másképp! – így a gonoszkodó
replika hátulról.

Erre a végszóra felberregett az ajtócsengõ. Hirtelen csend lett,
hisz’ nem tudni, kit keresnek, kinek kell sürgõsen kimenni a fagyos es-
tébe. Pista bácsi, régi ismerõsünk jött, egy kéréssel fordult házigaz-
dánkhoz:

- Doktor úr, elnézést a zavarásért, de hibásan írta fel a sürgõs
gyógyszert a feleségemnek, a patikus úr nem akarja kiadni.

- Na, adja csak ide Pista! – szólt az öreg fõorvos, és zokszó nélkül
kiállított egy új receptet, tudván, hogy õ a ludas a dologban. Pista
bácsi azért illendõségbõl megkérdezte:

- Doktor úr, akkor most mivel tartozom?
Némi töprengés, mérlegelés után jött a diplomatikus válasz:
- Amit gondol Pistám…, amit gondol.
Pista bácsi összevágta a bokáját.
- Doktor úr, tisztelettel, akkor én most nem gondolnék semmit!
Köszönt egy nagyot és becsukta maga mögött az ajtót.
A díszes társaságban ekkor kitört a hahota, majd egy hang meg-

jegyezte:
- Ti gyõztetek, emberorvosok! Tényleg nem tudtok kényszervágni.

Dr. Galiotti Csaba!




