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A farsang a tavaszvárás pogány-kori ünnepe-
ibõl nõtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a bo-
londozás, az eszem-iszom, a párkeresés, udvarlás
idõszaka. Már az ókori Rómában is rendeztek ál-
arcos felvonulásokat. Magyarországon a farsangi
szokások a középkorban honosodtak meg.

Hagyományteremtõ céllal, idén elõször
rendezték meg Bõben a Farsangi felvonulást
február 9-én.

A hideg ellenére sokan részt vettek a rendez-
vényen. A gyerekek és a felnõttek láthatóan sok
idõt, munkát fektettek a jelmezek elkészítésébe: a
varázslóktól, a vámpírokon és boszorkányokon át
a „Sikoly maszkig“ mind nagyon ötletes volt. Külön
színfoltjai voltak a rendezvénynek a csapatos fel-
vonulók: a helyi fiatalok Hófehérkét és törpéit ele-
venítették meg, míg a Bõi Nõi énekkar focicsapat-
nak öltözött.

13 órakor indult a maskarás tömeg a fõtérrõl
gyalogosan és lovaskocsival, s jókedvûen, vidá-
man járták végig a falu utcáit. Kisebb pihenõt ik-
tattak be az Ernhardt Panziónál, ahol az óvodá-
sok adtak mûsort. Visszatérve a fõtérre forralt bor,

tea és sütemények várták a résztvevõket, akiket
Horváth Jenõ egy farsangi verssel köszön-
tött. Majd az általános iskola 4. osztályának kez-
deményezésére megdõlt „a bõi fõtéren
egyidõben együtt gangnamstylozó emberek“ re-

kordja. Ezt követõen az 5. osztá-
lyosok zumba elemekre épülõ
táncprodukcióját láthatták a
nézõk. Végül a Bõi Nõi kórus
„focistái“ énekeltek a fõtér kö-
zönségének. Az est zárásaként
az óvoda bálján hajnalig rop-
ták a táncot a résztvevõk.

Azt még a cikk megírásakor
nem tudjuk, hogy sikerült-e elûznünk a telet idén-
re a zajos farsangi forgataggal, az azonban biz-
tos, hogy a hideg, szeles napot sikerült egy jó han-
gulatú, vidám délutánba fordítani.

Horváth Anita

Farsangi felvonulás Bõben
• Lócs

Jelmezes mulatság
A lócsiak kis közössége is maskarába búj-

va köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a te-
let február elsõ szombatján. A hangulatot a

Répce-menti Férfikar farsangi vidám egyve-
lege alapozta meg, majd a helyiek által elõ-
adott vidám jelenetek szórakoztatták a kö-
zönséget. A jelmezesek felvonulását nagy
tapssal jutalmazta a vendégsereg. A talp-
alávalót a L’Amour  együttes szolgáltatta a
vidám farsangozóknak.

bse

Rövid hírek
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„Ifjú lánya a vén télnek, kedves kikelet,
Hol maradsz? Mért nem jelensz meg a világ felett?”

Azt hiszem sokunkban megfogalmazódnak így tél végén Petõfi Sán-
dor versének éppen idõszerû szavai, hiszen talán már a gyerekeknek is
elege van a sok hóból, a vele járó kellemetlenségekbõl.

Azonban a madarak reggeli csicsergése, a gólya megérkezése, az
elõ-elõbukkanó napsugarak ereje egyre inkább jelzi, hamarosan be-
köszönt sokunk kedvenc évszaka, a tavasz.

Kikeletkor, a természet újjászületése mellett az
emberek életében is új idõszak kezdõdik. Ebben
az évszakban vannak legkedvesebb, legérzel-
mesebb ünnepeink, melyek alkalmat adnak ar-
ra, hogy legmélyebb érzéseinket is kifejezzük em-
bertársaink és a környezetünk felé.

Rögtön a hónap elején a tavasz elsõ virágait
segítségül hívva, alkalom nyílik a férfi nem számá-
ra a hölgyek köszöntésére ünnepi keretek között is. Bizonyára nem csak
a nemzetközi Nõnap alkalmas a figyelemre, a figyelmességekre, de
talán egy lehetõség az elmélkedésre, az örömszerzésre.

Aztán Nemzeti ünnepünkön, az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc 165. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségeken, vagy
szûk családi körben emlékezve is eszünkbe jutnak a márciusi ifjak lán-
goló elképzelései, megújulást óhajtó követelései, lelkes cselekedetei.

A hónap végén pedig a szent 40 napi böjtöt, a testi-lelki felkészü-
lést követõen a keresztény emberek legnagyobb ünnepén Húsvétkor,
Jézus feltámadását, az emberiség igazi újjászületését üljük meg.

Kívánom, hogy minden kedves Olvasó számára hozzon március
szép, emlékezetes, boldog  ünnepeket, örömöket, sikerüljön a termé-
szettel együtt megújulni mindenkinek!             Baloghné Simon Erika

Gyere tavasz,
várlak már

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Bõ község sínapja

Következõ lapszámunk április 11-én jelenik meg!

Immár harmadik alkalommal ren-
dezték meg február 16-án Bõ község
(és környéke) sínapját az ausztriai
Sankt Jakob im Walde-én. A régióhoz
tartozó sípályák közül a legváltozato-
sabb erdei szakaszokkal rendelkezõ
„pályarendszer“ található itt.

Reggel fél nyolckor indult a busz-
ból és több autóból álló karaván a
bõi iskola elõl Ausztria irányába. Ra-
gyogó (napos/enyhén felhõs) idõben

síelhetett, sétálgathatott a rekordszá-
mú 61 résztvevõ. A gyerekek nagyon
élvezték a mesefigurákkal színesített
„bébi pályát“, míg a felnõttek választ-
hattak tudásuknak megfelelõen a
többi 3, különbözõ nehézségû szintû
pálya közül.

Szép nap volt! Jövõre Veletek
ugyanitt! Szeretettel várjuk a csatla-
kozni kívánókat!

Horváth Anita

Farsangi mulatság
Nemesládonyban

Farsang utolsó szombatján ötle-
tes jelmezekbe öltözött gyerekek,
õket kísérõ szülõk gyülekeztek a
nemesládonyi
ku l tú rházban,
hogy együtt szó-
rakozzanak, ját-
szanak. A kicsik
vidám jelmezes
bemutatkozását
az önfeledt játék
követte. Társasjá-
tékoztak egy-
mással és szüleik-
kel, zenét hall-
gattak, táncol-
tak, no és elfáradva jókat falatoztak
a finom sütikbõl, melyet a szülõk és
az önkormányzat képviselõtestülete

biztosított számukra. A jól sikerült,
hangulatos rendezvényt igyekeznek
megismételni, ha nem is jelmezben,

hanem másik ünnephez kötve, an-
nak megfelelõ szervezésben.

bserika
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• Csepreg
Farsangoltak a Csepregi Sasok!
Molnár Csaba edzõ és Vlasich Krisztián váro-

si képviselõ vezetésével vett részt a Csepregi
Sportegyesület serdülõ U16-os csapata a Kõsze-
gen megrendezett hagyományos Serdülõ Far-
sang Kupán. A fiatal csepregi sportolók nagy
örömmel tettek eleget a kedves meghívásának
és álltak kiváló helyt a február 10-én megrende-

zett kõszegi tornán. A vidám eseményen
Lukácsháza és Kõszeg is képviseltette magát
csapataival.  A jó iramú és színvonalas torna al-
kalmával a Csepregi Sportegyesület tagjai jól
vették a kemény küzdelmeket ellenfeleikkel és a
tisztességes 4. helyet tudhatták magukénak,
amely az erõs mezõnyt és kiváló ellenfeleket fi-
gyelembe véve nagyon jó eredménynek szá-
mít. Az egyesület újonnan átszervezett, friss csa-
pattal vágott neki a tornának, amely jó edzési
és egyben felkészülési lehetõséget is jelentett. A
torna jó alkalom volt nem csak a játékosok szak-
mai tudásának, hanem a települések közötti
kapcsolat és sportszellem erõsítésére is.
Ravadich Zsolt, a nemrégen megválasztott lab-
darúgó szakosztályvezetõ szerint a Csepregi
Sportegyesület a közeljövõben is részt vesz, és
szívesen eleget tesz hasonló meghívásoknak,
ezzel is erõsítve a klub kapcsolatrendszerét. 

Nagy Krisztina

• Gór
Köszönet - Gór Község Önkormányzata és

a településen élõk nevében, szeretnénk megkö-
szönni Németh Évának, a negyed évszázados,
lelkiismeretes könyvtárosi munkáját. Februártól
Nagy Tímea látja el a könyvtár és programszer-
vezési feladatokat a településen.

Rövid hírek

Szelektálhatjuk a hulladékot
Január közepe óta a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. végzi

a kommunális hulladékgyûjtést 39 településen. A cég a falvakban a házhoz menõ, zsákos
módszerrel gyûjti a háztartásban keletkezett, újrahasznosítható hulladékot.  A települések lakói így
már otthon szelektálni tudják a különféle hulladékokat. 

Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztését célzó projekt 39 település
több, mint 106 ezer lakosát érinti. A beruházás az Európai Unió támogatásával valósul meg.

Múlt, jelen és jövõ találkozása, egymásra
épülõ, értékeket megõrzõ, megújító, újakat te-
remtõ ereje adta a Dr. Csepregi Horváth János
Napok alapgondolatát. A Széchenyi Istvántól
származó, mottóul szol-
gáló idézet így szól:
„Tiszteld a múltat, hogy
érthesd a jelent, és
munkálkodhass a jö-
võn.” E gondolatok kö-
ré fonta az intézmény
igazgatónõje, dr.
Barityné Házi Ottilia az
eseménysorozat meg-
nyitóján a vendégek, a
tanulók és nevelõik kö-
szöntését. A múlt emlé-
keinek felidézését szol-
gálta a névadó életút-
járól és az iskola törté-
netérõl szóló vetélkedõ,
amelynek végén a csa-
patok kreatív munkája
nyomán összeállt az
életpálya, valamint az
alma mater története,
sõt egy kiállítás is. En-
nek érdekessége, hogy a rajzokat a tanulók régi
csepregi képeslapok alapján, a helyszínen készí-
tették, s rendezték el a könyvtárban. Ezt követõen
koszorúzással folytatódott az emlékezés, amelyen
a leszármazottakat képviselõ Balogh Jánosné
Horváth Terézia és Horváth Antal, Csepreg Város
Önkormányzata, a Dr. Csepregi Horváth János
KIKI vezetése, az iskola diákönkormányzatának, il-
letve a Farkas Sándor Egylet képviselõi helyezték
el koszorúikat.

A délutáni programot a már említett, a hagyo-
mányõrzésbe mindig új ötleteket beemelõ Farkas

Sándor Egylet vidám jelenete nyitotta meg, amit
táncház követett. Az egyes mûsorszámok között
volt lehetõségem a Csepreghez ezer szállal kötõ-
dõ, a város történelmi és kulturális értékeit fáradha-

tatlanul ápoló Balogh
Jánosné Horváth Terézi-
ával is beszélgetni, s
megtudtam, hogy ezút-
tal sem jött üres kézzel,
hiszen elhozta a család-
tagok összmunkájával
készült kis kiadványát.
Ebben megtalálhatjuk
Dr. Csepregi Horváth Já-
nos idõskori feljegyzései-
bõl összegyûjtött gyer-
mekkori emlékeit, iskolai
élményeit.

Az iskola igazgató-
nõje arról tájékoztatott,
hogy a rendezvénysoro-
zat igyekezett bemutatni
az intézményben vég-
zett tevékenység sokszí-
nûségét, hiszen ez a fel-
tétele annak, hogy lehe-
tõleg minél több tanuló

megtalálja azt a színteret, ahol legjobban tudja a
benne szunnyadó tehetséget kibontakoztatni.

Az érdeklõdõknek lehetõségük volt betekinte-
niük nyílt tanítási napokon az iskola munkájába,
megnézniük a Weöres Sándor Színház színmûvé-
szeinek vendégjátékát. Nemzetiségi nap kereté-
ben bemutatásra kerültek a német, horvát és ci-
gány kultúra értékei. Sportrendezvények is szere-
peltek az események között. Lapzártánk után került
sor „Sulikukucska” címmel a Dr. Csepregi Horváth
János KIKI és AMI bemutatkozó programjára.

Sárváry Zoltán

Dr. Csepregi 
Horváth János Napok
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A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsós és felsõs diákja külön
rendezvény keretében tartották az idei farsangi mulatságot.

A 8. osztályosok „FNP Tehshow” címmel tehetségkutató farsangi
mûsort hirdetettek a felsõsöknek. Az ötödikesek a felhívásnak meg-
felelõen az 1. büki olimpiára kalauzolták el a nézõket. Különféle ér-
dekes sportágakban mutatták meg tudásukat, tehetségüket. A he-
tedikesek a piramisépítésben, a modern táncokban és a több nyel-

ven való éneklésben jeleskedtek. A hatodikosok az Óz, a nagy va-
rázsló címû film segítségével a varjak és a madárijesztõ táncát mu-
tatták be. A versenyt a 6. évfolyamosok nyerték. A farsangi bált a 8.
osztályosok szemet gyönyörködtetõ, szívet melengetõ, látványos,
angol keringõje nyitotta meg. A vidám mulatságnak csak az idõ
múlása vethetett véget.

Az alsó tagozatosok jelmezes délutánjára nagyon sokan – szü-
lõk, nagyszülõk is - kíváncsiak voltak. Az osztályok jelmezes bemu-
tatkozása kedves, mulatságos része volt a rendezvénynek. Az elsõ-
sök és harmadikosok maskarái igazán ötletesek voltak, sokat „házi-
lag otthon készítettek”. A másodikosok cirkuszba hívták jelmezeikkel
a közönséget. A negyedikesek pedig a Voice és az X-Faktor stúdió-
jába repítették a nézõket, akik együtt énekeltek a színpadi éneke-
sekkel. A jelmezesek közül , osztályonként a legjobb hármat a szü-
lõkbõl álló zsûri oklevéllel és tárgyjutalommal díjazott. A kisiskolások
az eredményhirdetést követõen játékba és táncolásba kezdtek.

Bízunk benne, hogy ezek a vigasságok is hozzájárulnak a tél mi-
hamarabbi elûzésébe.                                                            bse

Február elsõ napján rendezték idén a
Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Vendéglátóipari Szakiskola végzõs diák-
jainak szalagavató ünnepségét. A zsúfo-
lásig megtelt Fürdõ Étterem mediterrán
termében 26 tanuló mellére tûzte fel
Kadarkuti Judit osztályfõnök a reményt
jelképezõ kis szalagot.

Minden diák életében jelentõs mér-
földkõ a szalagavató ünnepség, hiszen
ez az utolsó alkalom a vizsga elõtt az ön-

feledt szórakozásra, bálozásra. Fontos
azért is, mert egyben az osztályközösség
erõpróbáját, megmérettetését is jelenti
szülõk, tanárok és barátok elõtt.

A végzõs tanulók bevonulását követõ-
en Hárominé Orbán Erika igazgatóhe-
lyettes köszöntötte a diákokat és meghí-
vott vendégeiket majd Pócza Csaba
igazgató és Németh Sándor polgármes-

ter fejezte ki jókívánságait a végzõsök-
nek. Ezután az ünnepélyes szalagfeltûzés
következett, majd Vasvári Patrik búcsúbe-
szédében elevenítette fel az elmúlt négy
év feledhetetlen pillanatait. Végezetül a
tanulók egy-egy szál virággal mondtak
köszönetet szüleiknek végtelen szeretetü-
kért és támogatásukért. Az ünnepség zá-
rásaként a 12. évfolyam vidám kis mûsor-
ral lepte meg a közönséget, ami nem ke-
vés ember szájára csalt mosolyt.

A szalagavató bált a végzõs diákok
tánca nyitotta, melyet több hetes lázas
készülõdés elõzött meg. Az este folyamán
a gyerekek nemcsak önmaguknak sze-
reztek egy felejthetetlen emléket, hanem
mindenkinek, aki eljött, s velük együtt él-
vezte az est minden pillanatát.

Kadarkuti Judit
osztályfõnök

„A csend beszél tovább...”Karnevál az iskolában
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• Gór
Gór község Képviselõtestülete pályázatot

hirdet községgondnoki álláshely 2013. április
10. napjával történõ betöltésére az alábbi fel-
tételekkel: közalkalmazotti jogviszonyban, ha-
tározatlan idejû teljes munkaidõs (heti 40 óra)
foglalkoztatás 3 hónap próbaidõ kikötésével.

Fõbb feladatok: az önkormányzat épüle-
teinek karbantartása, a község zöldterületei-
nek gondozása, közremûködés a település-
tisztaság fenntartásában, a belvízelvezetõ ár-
kok karbantartása, közremûködés az árvízvé-
delmi mûtárgyak fenntartásában.

Alkalmazási feltételek: magyar állampol-
gárság, büntetlen elõélet, nagykorúság, szak-
munkás végzettség, helyismeret, önálló mun-
kavégzés, kisgépkezelõi vizsga /vagy annak
megszerzése 2013. április 30. napjáig/, elõnyt
jelent: motorfûrész vizsga megléte, benyújtan-
dó iratok: önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány,
szakmunkás bizonyítvány másolata, kisgépke-
zelõi igazolvány másolata, motorfûrész kezelõi
bizonyítvány másolata, bérezés a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény szerint.

Jelentkezés 2013. március 31. napjáig,
írásban a Gór Községi Önkormányzat 9625
Gór Széchenyi u. 53/a. címen.

Rövid hírek
Immár 17. alkalommal rendezte meg a Far-

kas Sándor Egylet a farsangi dalos délutánját. A
mûsor elején a múlt év végén elhunyt tagjára,
Pájer Lajosra emlékezett a kör elnök asszonya és
közös dallal a tagság is.

Az idén 20 éves egyesület szólistái és ven-
dégei most is fergeteges hangulatot varázsol-
tak a mûvelõdési központ színháztermébe. Né-
hány képviselõvel az ifjabb korosztályok is be-

mutatkoztak. Magabiztos kiállásuk, sikerük
egyértelmûen jelezte, hogy van megfelelõ
utánpótlása az egyesületnek. A „törzstagok”
hozták megszokott formájukat. Az egyéni szá-

mok mellett duettek is színesítették a progra-
mot. A kíséretet most is Horváth Béla és népi
zenekara biztosította. A zenészek néhány
egyéni produkcióval is szórakoztatták a közön-
séget, akik mindenre vevõk voltak. Lelkes tap-

suk, biztatásuk erõt adott a fellépõknek, akik
bár amatõrök, de zömében profi szinten adták
elõ a dalokat. Végül pedig az egylet közös
száma, a „Hogy a csibe?” gyermekjátékra fel-
fûzött vásári produkció tette fel a koronát a si-

keres rendezvényre. Ennek énekeit Tóth Mar-
cell kísérte harmonikán.

Húsvét hétfõn délután a 20 éves jubileumra
és a hagyományos könnyûzenei mûsorra várja
az egylet és vendégfellépõi a nagyérdemût.
Hogy jól fognak szórakozni, az biztos, hogy nem
áprilisi tréfa lesz.

igás

A Haizler házaspár és Ziembicki Dóra

Horváth Béla és népizenekara

Hogy a csibe...

Németh Rebeka

F
o
tó

k
: B

o
ro

s
 F

e
re

n
c

Szólt a nóta, szállt a dal

Tisztelt Lakosság! A csepregi általános iskola 7. évfolyamos diákjai a Határtalanul! BGA – 12 – HA –
01 sz. pályázat keretében kárpátaljai utazáson vesznek részt. A tanulmányi út célja a határon túli ma-
gyarlakta települések megtekintése, kapcsolatfelvétel az ott élõ magyar diákokkal. Iskolákba és gyer-
mekotthonba látogatunk, ahová a környék magyarlakta településeirõl érkeznek gyerekek. Szeretnénk
megajándékozni õket, ebben kérjük segítségüket. Ha van új, vagy újszerû állapotban lévõ könyvük
(mesekönyvek, ifjúsági regények, verses kötetek, ismeretterjesztõ könyvek), CD-, DVD-jük, játékuk, tár-
sasjátékuk, kérjük, juttassák el március elsõ hetében (márc. 4-8.) iskolánk titkárságára!

Adományaikat elõre is köszönjük! Simon Mariann 7. a osztályfõnöke, Németh Andrea 7. b osztályfõ-
nöke, dr. Barityné Házi Ottilia igazgatóF
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• Nagygeresd
Március 8-án nõnapi ünnepséggel össze-

kötött közmeghallgatás lesz a nagygeresdi
Faluházban, 17 órai kezdettel. Az eseményre
ez úton is meghívja Nagygeresd lakosságát a
képviselõ testület.

Köszönet a támogatásért!

Megköszönjük a támogatóknak a
2011. évi jövedelemadójukból felajánlott
22024 Ft összeget, és az 5000 Ft egyéni
befizetést az alapítványunk javára. Kérjük
az idei évben is támogasson bennünket
az adójuk 1%-ának felajánlásával, segít-
ségüket elõre is köszönjük!

Góri Beteg Gyermekekért Alapítvány
9625 Gór, Széchenyi u. 53/a.
Adóig.sz.: 18890648 - 118
Számlaszám: 72600256 - 10000489



7

2013. m
árcius III. évfo

lyam
 3

. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

Itt a farsang, áll a bál...
Farsang farkán az idén sem maradhatott el a fúvósok

bálja Csepregen. Ezen az estén nemcsak szórakoztattunk,
hanem mi is szórakoztunk. Hagyományokhoz híven az Ifjú-
sági Zenekar koncertje nyitotta a mûsor, majd ezt követte a
zenekar farsangi koncertje. Picit rendhagyó, vagy már ter-
mészetes, hogy a komolyságot otthon hagytuk, és a mû-

vekbe egy kis mókát is belevittünk. A talpalávalót a Magton
zenekar szolgáltatta. A vacsora után meglepetés produkci-
ót láthattunk, melyben a zenekar fiatalabb tagjai léptek
fel.  Egy Harisnyatáncot adtak elõ, mely az optikai csalódá-
son alapult.  Tánc és tombolahúzás után ismét egy megle-
petésben volt részünk, melyet a karnagyunk és 4 zenésztár-
suk adott elõ. Aki kíváncsi az alábbi honlapon –a Trió TV
jóvoltából-megnézheti, hiszen ezt nehéz leírni, ezt látni kell.
http://myshowroom.tv/show/.  A hajnalig tartó buli ismét fe-
lejthetetlen élményt jelentett valamennyiünk számára. Az
estén készült képek a zenekar honlapján megtekinthetõk:
www.fuvoszene.hu.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a tombola felajánláso-
kat, hiszen felsorolni nehéz lenne a félszáz felajánló nevét. A
zenészek, családjaik, csepregi vállalkozók, folyamatos támo-
gatóinkon kívül, kõszegi és büki vállalkozók is támogatták ér-
tékes ajándékokkal a hagyományos Fúvósbált.    sulicsbogi

Az elmúlt hetekben sokat panasz-
kodtak a kõszegi vezetõk, hogy nagyon
nehéz helyzetben van önkormányzatuk,
mert hiányt nem tervezhetnek az idei
költségvetésben. Pedig még legalább
százmillió forint kellene, hogy feladatai-
kat minimális szinten finanszírozni tudják.
(Az elõzõ években a hiány is bekerülhe-
tett a költségvetésekbe, s azt évközben
hitelbõl, ÖNHIKI-bõl és más támogatá-
sokból finanszírozhatták.) Nemrég a si-
masági polgármester is pesszimistán nyi-
latkozott a megyei lapban a szûkös
anyagi lehetõségeikrõl. A csepregi ön-
kormányzati költségvetés elkészítésérõl
szóló hírek is várható-
an nagy megszorítá-
sokról szóltak.

Februárban a
csepregi közös hiva-
talban együttes ülést
tartottak a társult ön-
kormányzati testüle-
tek. A gyûlés kezdete elõtt a kis települé-
sek polgármesterei is megerõsítették,
hogy nehéz év vár rájuk is. Az ülésen jó-
váhagyták a közös hivatal költségvetés-
ét. Ezzel nem lesz probléma, hiszen az
állam e célra megfelelõ összeget bizto-
sit a településeknek. Sõt a 14-rõl 18 fõs-
re emelt dolgozói létszám még így is
négy fõvel kevesebb az optimálisnál,
amihez a kormány adná a szükséges
összeget, ha 22 fõ lenne a dolgozók szá-
ma. Viszont ez a forrás más feladatra
nem csoportosítható át. A közös
hivatal(ok) idei mûködésének tehát nem
lesznek anyagi problémái.

Néhány nap múlva, a helyi önkor-
mányzat költségvetésének tárgyalása-
kor viszont nagy dilemma elõtt álltak a
csepregi képviselõk. Az eddig is köztu-
dott volt, hogy a városnak kicsi az adó-
és egyéb saját bevétele, s azt jelentõsen
emelni már nem lehet. Az állami támo-
gatás a korábbi normatívalapú támo-
gatás (fejkvóta) helyett feladat finanszí-
rozásra változott. Az iskolák államosításá-
val és a járásokhoz átcsoportosított fel-
adatokkal csökkent ugyan az önkor-

mányzatok feladatköre, de ez jelentõs
forráscsökkentéssel is járt. A gépjármû
adó 65%-át elviszi az állam, az SZJA-ból
egyre kisebb rész kerül az önkormány-
zatokhoz. A 3000 fõnél kisebb települé-
seket a köznevelési törvény mentesítette
az alapfokú közoktatási intézmények
mûködtetése alól. A már csak 3.260 la-
kosú Csepregnek viszont havi
3.083.500- forinttal kell hozzájárulnia a
Dr. Csepregi Horváth János KIKI mûködé-
séhez. Ez éves szinten közel 37 millió fo-
rintot jelent, mely a város saját bevétele-
inek 45 %-át teszi ki. Az eddigi feladatok
mellett olyan új kötelezõ feladatokat is el

kell látni 2013. janu-
ár 1-jétõl az önkor-
mányzatnak, ame-
lyeket eddig nem
(pl. a Nádasdy Ta-
más Közgazdasági,
Informatikai, Mûszaki
Szakközépiskola,

Szakiskola és Kollégium középiskolásai-
nak étkeztetése). A kötelezõen ellátandó
és a térségi szerepkör miatt is vállat né-
hány feladat ellátásához idén 81 millió
forint hiányzik a városban.

Hosszas vita után az önkormányzati
képviselõ testület 536.371.000- forint be-
vétellel és kiadással, egyhangúan elfo-
gadta a város költségvetését. Különbö-
zõ kormányhivatalokhoz, országgyûlési
képviselõkhöz és érdekvédelmi szerve-
zetekhez tájékoztató és segítséget kérõ
leveleket írtak, s szükség esetén szemé-
lyesen is ellátogatnak a testület vezetõi,
hogy az önkormányzati intézmények és
a település mûködtetése egész évben
biztosítható legyen.

A testületi ülésen Dr. Erdõsi László
jegyzõ bejelentette, hogy márciusban
betölti a 62. életévét, és nyugállo-
mányba vonul. Vlasich Krisztián bizott-
sági elnök javaslatára a képviselõk
többsége megszavazta, hogy a székely
zászlót kitegyék a közös önkormányzati
hivatal épületére. A lobogó költségeit
nevezett vállalta.

Sági

Gazdasági vészhelyzet 
Csepregen (is)

„A gépjármû

adó 65%-át
elviszi az állam...”
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Rövid hírek
• Nagygeresd

Bõvült a körjegyzõség
Március 1-jén megkezdte mûködését a kibõ-

vült körjegyzõség. Az eddig vasegerszegi szék-
hellyel mûködõ körjegyzõség régi tagjai –
Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Sima-

ság – mellé
csatlakozott
Uraiújfalu és
Vámoscsa-
lád. A jegy-
zõségi szék-
hely ezentúl
Uraiú j fa lu-
ban lesz. A

rendelkezésre álló információk szerint az ügyek
intézésben nem lesz változás, a vasegerszegi és
a simasági hivatal is megmarad. Nagygeresden
a továbbiakban is csütörtök délutánonként lesz
ügyfélfogadás, a szokott idõben.

Energiaigényes korunk sok mindent elõhoz a
múltból. Példa erre a függõleges tengelyû széltur-
bina. Ha Söpte felõl megyünk Szombathelyre, az
elkerülõ út mellett – de Söptén is van egy –, a volt
határõr laktanyával szemben áll és mûködik a füg-
gõleges tengelyû szélturbina.

Édesapám (Béres Kálmán) barátain keresztül
hozzánk jutott a valamikori Kis Geresdi születésû
Doktorits Benõ gépészmérnök, függõleges ten-
gelyû szélturbinájának szabadalmi leírása. Ezek
a mostani korszerû szélenergia hasznosító szerke-
zetek, ha nem is a szabadalmi leírás mellékletét
képezõ rajz szerint – sajnos az ábrát nem mellé-
kelhetem –, de lényegében az 1920-ban szaba-
dalmazott szerkezettel azonosak. A tavalyi év fo-
lyamán Rábapatyon is megjelent két ilyen turbi-
na. Emlékezzünk a feltalálóra, a Kis Geresden
1879. december 11.-én született Doktorics Benõ
gépészmérnökre (meghalt Martonvásáron,
1958. március 13.-án), aki a szélturbinán kívül
szabadalmaztatott fáradt gõzzel mûködõ kon-
denzátoros lokomotívot is. Fõ kutatási területe a
különbözõ energiafajtákkal mûködõ erõgépek

tervezése és szerkesztése. Az 1906-os milánói
nemzetközi kiállításon ezüstérmet kapott a téma-
körben írt tanulmányáért.

Doktorits Benõ 1897-tõl a budapesti Mûegyete-
men tanult, ahol 1901-ben gépészmérnöki okleve-
let szerzett. 1919-tõl a Magyar Királyi Államvasutak
Gépgyárában a mozdonyépítési mûhelyszolgálati
ügyosztály fõnöke, 1922-tõl a mezõgazdasági
géposztály vezetõje, 1928-tól a gyárfõnök helyet-
tese volt. 1930-ban vonult nyugalomba.

A ma még fellelhetõ anyagok szerint, a Dvorák
Hubert által vezetett csoportban Doktorits Benõ is
munkálkodott a 90, 91, 92, 97, 101, 102, 103, illet-
ve 105 szerkezetszámú gõzmozdonyok létrehozá-
sán, a Magyar Államvasutak Vagon- és Gépgyá-
rában (MÁVAG).

1923-ban az összenyomott levegõvel mûködõ
munkaátviteli berendezését szabadalmaztatta. Ez
lehetett a mai kompresszoros légszerszámok õse.
Errõl sajnos nincs pontos, hitelt érdemlõ adat a bir-
tokunkban. A szabadalmi hivatalban valószínûleg
még hozzáférhetõk a dokumentumok.

Béres Péter (forrás: Béres Kálmán)

A hagyományoktól eltérõen idén nem
vízkeresztkor,hanem február 3-án gyertyaszente-
lõ napján tartottuk meg az idõsek napját
Undon. Az idõseket az Önkormányzat és a hor-
vát nemzetiségi Önkormányzat nevében
Guzmits Ferenc polgármester köszöntötte. 

Köszöntõjében méltatta az idõskor szépsé-
gét, de kiemelte a nehézségeit és e korosztály
iránt szükséges tennivalókat is. Külön kiemelte és
megköszönte mindazok segítségét és támoga-
tását akik a közösség érdekében koruk és gyen-
ge egészségi állapotuk ellenére is sokat tettek. 

Dumovits István esperes plébános mint a fa-
lu lelkésze immár 39 éve, Krisztus szavaival és
szent példákkal szólt a megjelentekhez. A kultúr-

mûsorban az iskolás gyerekek aktuális verseik-
kel, énekeikkel és táncaikkal szórakoztatták az

idõseket. A meleg étel és a finom édességek
mellé a helyi tambura együttes szolgáltatta is-
mert dallamokkal a jó hangulatot.       Guzmits

• Egyházasfalu
Február, a mulatságok hónapja
Bálokkal, farsanggal telt a hónap Egyházas-

faluban. Február elején Egyházközségi Bált szer-
veztek, amelybõl a befolyt összeg a templom
orgonájának felújítására szolgált. Szép számmal
jelentek meg az adakozni vágyók ezen a jóté-
konysági rendezvényen. A zenés, vacsorával
egybekötött estnek a a remek hangulatot bizto-
sító sopronhorpácsi vendéglõ adott otthont, Egy
héttel késõbb az általános iskola javára rendez-
tek mulatságot. Ez alkalommal az intézmény au-
lájában „állt a bál”. A tanárok és a szülõi mun-
kaközösség tagjai által tartott rendezvény is na-
gyon jó hangulatban telt. Ám ez a hónap, nem
csak a nagyok mulatozásáról szólt. Februárban
tartották az óvodai és iskolai farsangot is. A gye-
rekek ötletes jelmezeket öltve, és farsangi dalo-
kat énekelve búcsúztatták a telet, jelezvén,
hogy már várják a tavaszt.           Gazdag Rita

Nagygeresd neves
szülötte, Doktorits Benõ

Undi idõsek napja
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Március 10-én, vasárnap 11 ó. (ifjúsági

13 ó.) Bükön, a Sportcsarnokban: Dr Lupo
Büki TK–Sárvárfürdõ KSE – NB II-es nõi kézilab-
da mérkõzés.

Március 14-15-én ünnepi rendezvények
településeinken az 1848-as polgári forrada-
lom és önvédelmi harc 165. évfordulója tisz-
teletére. A részletek a plakátokon és a tele-
pülések honlapjain. (A csepregi 14-én 18
órakor kezdõdik a KIKI-ben.)

Március 15-én, pénteken (16ó ifjúsá-
gi), 18 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Dr
Lupo Büki TK–SZESE Gyõr – NB II-es nõi ké-
zilabda mérkõzés.

Március 16-án, szombaton: Tavaszi bor-
túra a Csepreg – Kiszsidány - Csepreg útvo-
nalon. A részletek olvashatók a plakátokon
és a www.csepregikultura.hu honlapon. 

Március 18-án, hétfõn Csepregen a Pe-
tõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyv-
tárban: 14 ó.: „Szülõföldemen” – Petõfi vers-
és prózamondó találkozó. 16 ó.: „Szülõföl-
demen” – rajz- és fotokiállítás megnyitása. A
részletek olvashatók a plakátokon és a
www.csepregikultura.hu honlapon.

Március 21-én, csütörtökön Csepregen
a Városi Könyvtárban 18.30 ó.: Csepreg Iro-
dalmi kávéháza: Beszélgetés az 50 éves Éle-

tünk szerkesztõivel. A részletek a plakátokon
és a www.csepregikultura.hu honlapon.

Március 22-én, pénteken 11 ó. Bükön a
Mûvelõdési Központban: A Víz Világnapja
2013. A részletek olvashatók a plakátokon
és a www.bukmsk.hu honlapon.

Március 26-án, kedden 15.30 ó. Bükön a
Mûvelõdési Központban: A telhetetlen nyúl –
a Budai Bábszínház elõadása.

Április 1-én, vasárnap 15 ó. Csepregen
a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és
Könyvtár színháztermében: Könnyûzenei
délután - a 20 éves Farkas Sándor Egylet és
vendégei mûsora. A részletek a plakátokon
és a www.csepregikultura.hu honlapon.

Április 7-én, vasárnap 11 ó. (ifjúsági 13
ó.) Bükön, a Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki
TK–Gyõri Audi ETO III. – NB II-es nõi kézilabda
mérkõzés.

Mikor 1980-ban a nagyközségbe költöz-
tünk, többször volt alkalmam megkóstolni a
„csepregi rettenetes”, „ötemberes” [négyen
lefognak, míg az ötödik beléd tölti] és a
„guggolós” [guggolva kell elmenni az ablak
alatt, nehogy beinvitáljanak egy pohárká-
ra] borokat. O. Nagy Gábor: Magyar szólá-

sok és közmondások c. könyvében az „Ízet-
len, mint a csepregi ital [bor]” szállóige ol-
vasható. Persze egyes gazdáknál még ak-
kor is jó minõségû volt a csepregi „hegy”-ek
leve. Az önkéntes tûzoltók - a soproni és a
kõszegi mintákat látva - 1979-ben ismét út-
jára indították az 1940-es évek végén ab-
bamaradt szüreti felvonulást. Hamarosan -
erõteljes tanácsi közremûködéssel - megtör-
tént a hegyközség újjászervezése. A követ-
kezõ évtizedekben Molnár Sándor, Pócza
János, Köõ Arthur, Sárváry József, Horváth
József és mások irányításával, kemény szer-
vezõ és meggyõzõ munkával, tanulással új
korszak bontakozott ki a csepregi szõlõter-
melésben és borászatban.

A honismereti kör foglalkozásain több-
ször szóba kerültek a település megújításra
szoruló hagyományai, közte a borászatiak

is. Horváth István tagtársunk többször is em-
legette, hogy még a 20. század elején is ké-
szítettek aszúbort Csepregen. „Novemberi
fagyban szedtük a mángut [az aszúsodott
szõlõszemeket], majd oda fagyott a ke-
zünk.” Ezekbõl készítették a finom italt. Né-
hány évvel a csak szõlõtermesztéssel és bo-
rászattal foglalkozó rendezvényünk után,
késõi szüretelésû fehér szõlõjébõl Pócza Já-
nos ismét készített aszúbort. Miután a tokaji-
ak az elnevezést levédették, a máshol is
elõállított, hasonló nedûket ekkor már jég-
bornak hívták.

Sokáig nem tudtuk, hogy mikor és ho-
gyan került az aszúbort adó szõlõfajta
Csepregre? Nemrég kaptam meg elektroni-
kus levélben néhány kézíráslap képét Ba-
logh Jánosné dr. Horváth Teréziától. A fotók
nagyapja, (Csói majd) dr. Csepregi Horváth
János emlékirataiból készültek, amelyekbõl
õ is épp most közölte egy külön kiadvány-
ban többek közt ezt az adalékot. Itt bukkant
elõ a megoldás, hiszen a 19. század máso-
dik felében a csepregi iskolások tanultak is
errõl. Íme: „Még valamit tudnia kellett akkor
minden csepregi tanulónak. Azt, hogy az
1832. évben termett csepregi bor világhírû
volt. Ennek az a magyarázata, hogy a város
földesura gróf Jankovich Izidor, az 1820-as
években Tokajból szerzett be gyökeres szõ-
lõvesszõket és azokat Csepreg sárga kavi-
csos [talajú] szõlõjében ültette el, és így azo-
kon termett a világhírû csepregi bor. A gaz-
dák is kaptak ily szõlõvesszõket, és ezek ter-
mését fagyosaknak nevezték, mert ezek
fürtjei október végén értek meg és igen
édesek voltak.”                                       SF

A „világhírû csepregi bor”
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Találkozások…
ÚJABB NATÚRPARKI KEZDEMÉNYEZÉS

Az Írottkõ Natúrparkért Egyesület „Ha hétvége, akkor Kõ-
szeg és Natúrpark!” programsorozata keretében évek óta in-
gyenes gyalogos és kerékpáros túrákkal, helytörténeti séták-
kal, gyógynövény bemutatókkal várja a környék lakosságát
és a térségbe érkezõ látogatókat.

Az idei évben a rendezvénysorozat újabb színfolttal, a Ta-
lálkozások címû programajánlattal bõvül. Orbán Róbert, kivá-
ló túravezetõ kezdeményezésére 2013-ban négy natúrparki
települést, Lukácsházát,
Nemescsót, Kõszegszer-
dahelyt, Kõszegdoroszlót,
Kõszegfalvát, Kiszsidányt,
Ólmodot és Peresznyét is-
merhetik meg közelebb-
rõl az érdeklõdõk. Az in-
gyenes program során
délelõtt a falvak építésze-
ti, kulturális látnivalóit, a
délutáni rövidebb túrák
során pedig a természeti
értékeket ismerhetik meg
az érdeklõdõk. A délelõtti
sétákat rendszerint a fal-
vak polgármesterei, lel-
kes lokálpatrióták vezetik, a délutáni túravezetés feladatát Or-
bán Róbert ezúttal is önkéntesként vállalta. 

A szervezõk számítanak turisták érdeklõdésére is, de kez-
deményezésükkel elsõsorban a natúrpark és Vas megye la-
kosságát szeretnék megszólítani, hiszen fontos, hogy õk is
megismerjék szûkebb pátriárkájuk értékeit. 

A sorozat elsõ fejezeteként Lukácsházát ismerhetjük meg
közelebbrõl, íme a részletes program: • Március 9. (szombat)
Találkozzunk Lukácsházán!  (délelõtt falunézõ, délután határ-
járás) • A „Falunézõ” program állomásai: Nagycsömötei ha-
rangláb, Szent Rókus templom, Nagycsömötei temetõ,
Kiscsömötei Mária-szobor, Közösségi ház, Lukácsházi „kastély”,
Páduai Szent Antal-templom, Lukácsházi temetõ, Lukácsházi
harangláb • Táv: 3 km, idõtartam: 3 óra, találkozó: 10.00,
Lukácsháza Közös Önkormányzati Hivatal parkolója
(Lukácsháza, Szombathelyi út. 2.) • Határjárás: Nagycsömötei
harangtorony – Fábián-hegy – Csömötei-hegy (borház, kilátó)
– Doroszlói erdõ – Avar-kori temetõ helye – Kiscsömötei ha-
rangtorony • Táv: 6 km, idõtartam: 2 óra, túravezetõ: Orbán
Róbert (70/299-4851).

A szervezõk szeretettel várnak minden érdeklõdõt az in-
gyenes sétára és túrára!                                       Naturpark
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• Sajtoskál
Közalapítvány Sajtoskálért
Adószám: 18884832-1-18

Márciusi programok
Március 8. Közmeghallgatás – Nõnapi kö-

szöntõ • Március 15. Ünnepi megemlékezés –
koszorúzás az Emlékmûnél • Március 23. Hús-
vétváró családi játszóház • Március 24. Virág-
vasárnapi Passió a templomban.

Rövid hírek

„Itt a farsang, áll a bál”- szól évrõl évre a vi-
dám farsangi gyerekdal. Bár a hagyományos
„alakoskodástól” az általunk ismert farsangi gye-
rekbálok már messze járnak, a jelmezes gyerekse-
reg mozdulataiban, a csibészes mosolyokban, a
kavargó konfettiben, a kultúrház folyosóján és
nagytermében szaladgáló színes forgatagban mi,
felnõttek is találhatunk egyet s mást, ami vala-
hogy ismerõs érzéseket kelt bennünk. Ám a „kerin-

gõzõ kanál” és a „csárdást járó habverõ” helyén
2013-ban az is megeshet, hogy tagjaikat hajme-
resztõ csomókba görbítõ tornászlánykákat vagy
Gangnam Style-ra ugrabugráló, apácaruhába
bújt nyolcadikosokat találunk…

Vannak olyan jelmezek, amelyek már-már
klasszikusnak számítanak. Hiszen minden kislány-
ban ott él titkon egy kis hercegnõ, aki nagy esély-
lyel épp farsangkor találja meg rá az alkalmat,
hogy megmutassa igazi énjét a maga habos-ba-
bos, csillogó-villogó, esetleg rózsaszínû és koronás
valójában. Ahogy anyáink idejében, ma is látha-
tunk pettyes katicát, tolldíszes indiánt, pápaszemes
doktornõt, kalapja alatt kedvesen somolygó „go-
nosz” boszorkányt, (minden, csak nem) félelmetes
kalózt, csontvázat, kis szerencsével még udvari bo-
londot is. Persze új szelek fújnak, így mindenhol elõ-
bukkanhat egy, két (esetleg helyenként több)

Batman. A kamaszok körében a Sikoly-maszk és a
woodstocki hippik népszerûsége továbbra is töret-
len. Ismerõs érzéseket kelthet bennünk, felnõttek-
ben a készülõdés, a várakozás izgalma. Lelki sze-
meink elõtt felbukkan édesanyánk, ahogy üggyel-
bajjal férceli késõ estig a pillangójelmezünket,
vagy a „nagy jelenés” elõtt egy órával orvosi mû-
gonddal keni össze az arcunkat festékkel. Szeren-
csére ma is minden szülõnek lehetõsége van arra,
hogy kibontakoztassa kreativitását (hiszen melyik
gyerek nem szeretné például egy jól sikerült Béres-
csepp dobozként elkápráztatni a többieket?). Idõ
hiányában készen vásárolt jelmez esetén is alka-
lom nyílhat erre – „Most ezt hogy alakítsam méret-
re?!”. A farsang idõszaka idén különösen gyorsan
elillant, ahogy a farsangi mulatság is. Mi maradt

utána? Remélhetõleg az a fajta vidám mosoly,
amely az újabb szép emlék felidézésekor kúszik
gyermekünk arcára, ahogy meséli élményeit, né-
zegeti a képeket. Majd egyszer õ is elmereng a ré-
gi farsangokon, s felnevet, amikor megpillantja a
padlóról puszta kézzel összegyûjtött konfetti-ma-
szatot csemetéje kezén.

Köszönjük a segítõ szülõknek, támogatók-
nak, hogy farsangi mulatságunk sikeréhez hoz-
zájárultak.

Molnár Anett, Varga Hajnalka

• Sopronhorpács
90 éveseket köszöntöttünk!
2013. február 16- án szombat délelõtt az ön-

kormányzat részérõl személyesen köszönthettem
Pócza Jánosnét, Jolán nénit, aki január 8-án töl-
tötte be 90. életévét, és Mészáros Antal bácsit
aki február 10- én úgyszintén a 90. születésnap-
ját ünnepelte.

Mindkét családhoz elõre megbeszélt idõre
mentem, Jolán nénémmel a rokoni kapcsolatról
és családtagjainkról beszélgettünk, Anti bácsi
elmondta a családját ért háborús tragédiát, ka-
tona éveit, hadifogságát és az onnan való ha-
zaérkezését. Nagyon jól esõ érzés volt elbeszél-
getni velük, hallgatni a régi történeteketés látni,
hogy a család ott áll mellettük és segíti Õket a
mindennapi életben. Kívánjuk nekik, hogy a jó
Isten tartsa meg még sokáig Õket családtagja-
ik és a falu lakói között, nagyon jó erõben és
egészségben. Ezt kívánja a falu lakói nevében
Talabér Jenõ polgármester.

Farsang  Sopronhorpácson
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A rövid farsangi idõszakban is két alka-
lommal gyûltek össze a falu lakói, hogy
együtt szórakozzanak, búcsúztassák a telet. 

„Elegünk van már a hóból „ – hangzott
a gyerekek farsangján, és valóban igyekez-
tek is vidám mûsorukkal, hangos játékukkal
kifejezni az elégedetlenséget és tavaszi
hangulatot varázsolni a kultúrház falai közé.
A fennállásuk 10. évfordulóját ünnepelõ
Sajtoskáli Asszonyok felelevenítették az elsõ
farsangi bemutatkozásukat, most is nagy si-
kert aratva. A gyerekek pedig hozzájuk
kapcsolódva „retro” mûsorukkal szórakoz-
tatták a nagyérdemût. Énekeltek a régi
kedvenc játékról, a moncsicsirõl, megmu-
tatták, hogy rendel egy „igazi” orvos, hogy
vágták anno a fát az erdõben, és a szom-
szédasszonyok perpatvara is mosolyt csalt
az arcokra. A gyerekek mûsorát egy hamisí-
tatlan cirkuszi produkció zárta. A vidám jel-
mezes felvonuláson nagyon szép, ötletes
jelmezbe bújt gyerekek mutatkoztak be. A
farsangi lottóhúzáson és a tombolasorsolá-
son sokaknak kedvezett a szerencse. A ren-
dezvény további részében a játéké volt a
fõszerep. Moór Dalma „kezei közül” nagyon

kedves, vagy éppen ijesztõ arcú gyerekek
kerültek ki, ki-ki milyen mintát választott ma-
gának. A farsangi bütyköldében pedig bo-
hóc tányér és farsangi szemüveg készítésé-
re volt lehetõség. A székfoglaló és a söprûs
tánc pedig még az anyukákat is játékra
késztette. Az éhes és szomjas lurkók a szülõk
által készített finom sütikkel  és szendvicsek-
kel olthatták éhüket és gyûjtöttek erõt a to-
vábbi hancúrozáshoz. 

A Falu-farsangként meghirdetett rendez-
vény délutánján fõként nyugdíjasok voltak
szép számmal kíváncsiak arra a vidám ope-

rett mûsorra, melyet Túri Gábor és párja ho-
zott a vendégeknek. Udvarlás a hölgyek-
nek, a polgármester úr meneteltetése, a
közvetlen kapcsolat a vendégekkel nagy
tetszést aratott a közönség körében. A közös
éneklés sem maradt el természetesen, ami
megalapozta a délután vidám hangulatát.
A finomságok elfogyasztása után hangula-
tos beszélgetéssel, nótázással és természe-
tesen fergeteges tánccal folytatódott a dél-
után, az este.                                          Bse

Évértékelõ horgászgyûlés
A sajtoskáli horgászok közössége az idei évben is évérté-

kelõ, új évet tervezõ horgászgyûlésre gyûlt össze február utol-
só hétvégéjén. Haller Imre polgár-
mester számokban is értékelte a
2012. évet. A 28 horgász (21 fel-
nõtt, 5 ifjúsági, 2 gyermek) össze-
sen 239,5 kg halat fogott a fogási
naplók alapján. A 2013-ra megfo-
galmazott tervek között szerepelt a
haltelepítés megtárgyalása: pon-
tyot és amurt telepítenek nagyobb
mennyiségben. A polgármester az
önkormányzat támogatásáról ez
évben is biztosította a résztvevõket.
A hagyományos horgászversenyt
május 1-jére tervezik, tóparti majá-
lissal összekötve. A tó partjának
megerõsítését az idén is társadalmi munkában szeretnék el-
végezni tavasszal. A közösség várja a település lakóit, hogy
csatlakozzanak e szabadidõ tevékenységhez!                   bse

Pályázati felhívás
Bük Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 303/2012.

(10.29.) határozata alapján a következõ helyiséget hirdeti
meg bérbevételre: 1. A helyiség címe, mûszaki jellemzõi: 9737
Bük, 1333/22 hrsz. alatti Autóbusz pályaudvar felülépítményben
lévõ 26 m2 alapterületû helyiség. Villany-világítással és gázfûtés-
sel rendelkezik. 2. A helyiség bérleti díja: A helyiség induló bérle-
ti díja: 3000,-Ft/m2/hó. A szerzõdést a legmagasabb összegû bér-
leti díj megfizetését vállaló pályázóval kell megkötni. 3. A helyi-
ségbérlet idõtartama 2013. április 1-tõl minimum 1 év - maximum
5 év (kevesebbre pályázni lehet). A szerzõdést 3 hónapos fel-
mondási idõvel bármely fél felmondhatja. 4. A pályázat benyúj-
tásának határideje: 2013.március 14. A bérbeadásról a döntést
a Képviselõ-testület hozza meg. 

A részletes pályázat letölthetõ: www.buk.hu

Farsangi vigasságok
Sajtoskálon
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• Simaság
Pingpong verseny 
A téli szürke hétköznapok után, vasárnap

délután hét, 14 év alatti gyermek jelentkezett
a simasági pingpong versenyre. A gyerekeket
elkísérték szüleik és barátaik, akik nagy izga-
lommal szurkoltak. Nagyon sportszerû játékot
mutattak be a versenyzõk.

1. helyezett Varga Balázs, 2. Balogh Alex, 3.
Balogh Erik, 4. Szokodi Krisztián, 5.  Nagy Péter, 6.
helyezett Balogh martin, 7. Varga Gergõ. Gratu-
lálunk a gyerekeknek! Szép volt fiúk! Egy másik
idõpontban kerül megrendezésre a felnõtteknek
az asztalitenisz verseny, melyen két kategóriá-
ban, nõi és férfi verseny lesz.               Galavics

Rövid hírek

Tompaládonyban a korábbi évek során kiala-
kultak rendezvény sorozatok, amelyek immár ha-
gyománnyá váltak. Ezt a hagyományt az egyre sú-
lyosbodó anyagi nehézségek ellenére a 2013-as
évben is ápolni akarjuk, így számos rendezvény
megtartását tervezzük. 

Ezek sorát februárban a falugondnoki fórum-
mal kezdtük. Fehér Béla falugondnok sok feladata
közül kiemelten fontosnak tartotta az itt élõ embe-
rekkel való törõdést,
az idõsek segítését, a
gyógyszerellátásuk
biztosítását, az óvo-
dások szállítását.
Keszei Kornél körzeti
megbízottal közösen
áttekintették a bûn-
megelõzés helyi ten-
nivalóit, hasznos ta-
nácsokat adtak a
megjelenteknek.

Ez évben március 16-án településünkön meg-
rendezésre kerül Tavaszköszöntõ címmel egy mû-
soros est. A 17 órakor kezdõdõ rendezvényen fia-
taljaink mutatják be mûsorukat, majd az azt köve-
tõ jótékonysági bálon az adományokat a község-
ben élõ gyermekek javára várjuk. 

Március 23-i rendezvényünk a húsvéti készülõ-
dés jegyében zajlik majd, a nyuszi várást tojásfa
díszítéssel tesszük emlékezetesebbé. Idén sem ma-
radhat el a hagyományos májusfa állítás, melynek
idõpontja természetesen április 30-a lesz. 

Május elsõ hét végéjén anyák napi ünnepség-
re várjuk községünk minden lakóját, ahol a megje-
lenteknek többek között az  iskolások kedvesked-
nek majd színvonalas mûsorral. S ha már állítottunk
májusfát, azt ki is kell táncolni. Ezt a rendezvényt jú-
nius 01-ére tervezzük, melyet a jókedv biztosítása
érdekében a faluháznál batyus báli vigaszsággal,
kerti partival kötjük össze. Az immár hagyományos
Falunapot augusztus 10-ére ütemeztük, melyen a

településünkrõl elszár-
mazottak találkozóját is
tervezzük megtartani,
minden megjelentnek
színvonalas kultúrmûsor-
ral akarunk kedveskedni
és természetesen telepü-
lésünk lakóit is vendégül
kívánjuk látni.

Decemberben  - a
korábbi évekhez hason-
lóan - mikulásváró ün-

nepséget rendezünk a kicsiknek és a karácsony-
várás jegyében idén sem maradhatnak el a pász-
torjátékok. Mint minden évben, az év vége köze-
ledtével idén is megtartjuk a közmeghallgatást te-
lepülésünk lakói részére, ahol számot adunk a
2013-as évben végzettekrõl és kérjük, várjuk lakó-
ink észrevételeit, javaslatait.

Nagyon szeretnénk ha ezen terveink sikeresen
megvalósulnának, településünk lakói azokon aktí-
van részt vennének és ezeken valamennyien jól
éreznék magukat.                                            Ané

Aki már adott vért, annak jött a névre szóló
értesítõ, aki még nem, az a hirdetõtáblákon ol-
vashatta, hogy véradás lesz a kultúrházban.
„Jöjjön el és mentsen meg három életet!” Ilyen-
kor a jószándékú ember elgondolko-
dik: ha én most egészséges vagyok, és
itt a lehetõség, és helyben is van, miért
ne? Lehet, hogy pont az én vérem se-
gít egy, vagy akár több betegen is.
Ez a tudat jó érzéssel tölti el az em-
ber lelkét. 

Sajnos Simaságon is elõfordult,
hogy bár bátor emberek elmertek
menni, de vissza kellett fordulniuk, mert a doktor-
nõ nem ajánlotta, hogy adjanak vért, hisz a vér-

nyomásuk vagy más problémák merültek fel.
Kérem, ne féljenek elmenni az orvoshoz vagy
szûrõ vizsgálatokra! Nagyon sok ingyenes szûrés
van, amit meg kell ragadni, és részt kell venni.
Nyáron, több rendezvényen lehetõség van a
vérnyomás- és vércukormérésre.

A doktor úrhoz és a védõnõhöz is bizalom-
mal lehet fordulni információkért. Nem sza-
bad a problémák elõl menekülni, meg kell

oldani. Még ha néha nehéz is. Egy kis
tûszúrást meg mindenki kibír, igaz?

Szeretném megköszönni azoknak
a bátor embereknek, akik elmentek a

véradásra! Köszönjük a szervezõknek és külön
köszönet Ida néninek!                          Galavics

Véradás volt Simaságon

Tompaládonyban a hagyományok 
2013-ban is folytatódnak
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A hónap növénye: 
a japán kamélia

(Camellia japonica)

Kora tavasszal virágzik, akár 5-6 hétig gyönyör-
ködhetünk egymás után sorra nyíló virágjaiban,
de fényes, sötétzöld leveleivel egész évben díszít.
Számtalan színben létezik, szimpla- és duplavirágú
változatban egyaránt lenyûgözõ szépségû nö-
vény.  Egyik legfagytûrõbb, legkülönlegesebb vál-
tozata a „General Coletti” (képünkön), melynek
telt, élénkpiros virágjait fehér foltok tarkítják.

Mindössze néhány dologra kell odafigyelnünk
és cserébe kaméliánk hosszú évekig kertünk impo-
záns látványt nyújtó, vidám színfoltja lehet. 

Védett fekvésbe, félárnyékos, savanyú kémha-
tású, jó vízelvezetésû, tápanyagban gazdag talaj-
ba ültessük! Rendszeresen öntözés mellett napos
helyen is tarthatjuk. A kertbe kiültetett kaméliát té-
len takarjuk, bár a General Coletti fajta akár -15
fokig télálló.

Akárcsak a többi örökzöld cserje esetében, a
levelek pár évente cserélõdnek. Minden évben a
lombozat egy részét lehullatja, ami természetes fo-
lyamat, tehát nem kell aggódnunk emiatt.

Metszése tavasszal ajánlott, rögtön virágzás
után. A formázást jól tûri, így kezdõ kertészkedõk is
bátran megpróbálkozhatnak vele.

Jó kertészkedést kíván az Örökzöld Kertészet!

Szólt a csicsókázók dala Tömördön két alka-
lommal 2013. februárjában. 9-én volt a hagyo-
mányos farsangi bálunk. Szombat délután az
óvodások, iskolások jelmezes felvonulásával
kezdõdött a mulatozás. 

Sokan fogadták el kérésünket, hogy jelmez-
ben búcsúztassuk a telet. Jártak nálunk a
hótündérek, a méhecskék, a cowboyok. Kö-
szönthettük Hajnalt, az indián lányt; Lukréciát, a
világutazót; Katicát;  DrogDealert; hercegnõt;
kis csibét és Barby babát; sast; gokart- verseny-
zõt, ceruzát és a gombát, az õskorból nálunk
maradt kislányt; spanyol táncosnõt,  jégkirály-
nõt és nem utolsó sorban Tudort, a törpék nagy-
követét.

Tapsolhattunk a Neoton–Família Jo-jo címû
dalát hallva. Derülhettünk Kaczor Feri és Bunyós
Pityu Kicsi és az óriás címû nótáján.  Megismer-

hettük a néhány hónapja együtt táncoló Zumba
- csoport tánckultúráját és annak sajátosságait,
valamint a csoport szellemiségét. 

Milyen a világ? - kérdezte és énekelte Bódi
Guszti és a Fekete szemek csapata. Vallott az

Apostol együttes Nem tudok élni nélküled … cí-
mû slágerével. A Besenyõ Pista bácsi álmával is
megismerkedhettünk. Nem maradhatott el a fel-
nõttek csicsókázása sem! Táncba vittek minden-
kit a teremben és a folyosón.

Köszönjük a bemutatókat és a felajánláso-
kat: tombolatárgyakat, házi süteményeket,
egyéb felajánlásokat stb. 

Húshagyó kedden (02.12.) maskarába öltö-
zött fiatalok és felnõttek járták a falu utcáit, há-
zait,  énekeltek, doboltak,  zajt keltettek, hogy a
böjt kezdete elõtt mindenkirõl levegyék a ron-
tást és elûzzék a rossz szellemeket a környeze-
tünkbõl, hogy jöhessen a tavasz!.

A www.tomord.huhonlapon  Fotótárunkban
és  Videótárunkban már megtalálhatóak az elsõ
képek és videók a szombati és a keddi rendez-
vényrõl. 

KSzÁ

„Már én többet, már én 
többet csicsó gyerek nem leszek…”
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Készenlét és ügyelet 

a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6.
Tel.: 94/558-399

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

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

(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.)

m
á

r
c
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s

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)

Március 1. Péntek Dr. Földi Sándor • 2.
Szombat Dr. Szirmai László • 3. Vasárnap Dr.
Bencsik István • 4 Hétfõ Dr. Nagy Gábor • 5
Kedd  Dr. Nagy Mária • 6. Szerda Dr. Varró
Gyula • 7. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 8. Péntek
Dr. Müller András • 9. Szombat Dr. Bencsik Ist-
ván • 10. Vasárnap Dr. Nagy Mária • 11. Hét-
fõ Dr. Szilasi Imre • 12. Kedd Dr. Szirmai László •
13. Szerda Dr. Szilasi Imre • 14. Csütörtök Dr.
Nagy Gábor • 15. Péntek Dr. Müller András •
16. Szombat Dr. Bencsik István • 17. Vasárnap
Dr. Földi Sándor  • 18. Hétfõ Dr. Szilasi Imre 19.
Kedd Dr. Nagy Gábor • 20. Szerda Dr. Szilasi
Imre • 21. Csütörtök Dr. Szirmai László • 22.
Péntek Dr. Szilasi Imre • 23. Szombat Dr. Szilasi
Imre • 24. Vasárnap Dr. Bencsik István • 25.
Hétfõ Dr. Müller András • 26. Kedd Dr. Nagy
Mária • 27. Szerda Dr. Szilasi Imre • 28. Csütör-
tök Dr. Müller András • 29. Péntek Dr. Varró
Gyula • 30. Szombat Dr. Földi Sándor • 31. Va-
sárnap Dr. Nagy Gábor.

Pályázati felhívás

Egészségügyi asszisztens állás betöltésére, központi orvosi ügyeleten egész-
ségügyi asszisztensi tevékenység ellátására közalkalmazotti jogviszonyban.

Álláshoz tartozó minimum elvárások: 4/2000.(II.25.) Eüm. rendelet 12. § (1)
–ben elõírt képzettség, végzettség -Kamarai tagság - Regisztrációs kártya. Munka-
végzés helye: 9737 Bük, Eötvös u. 6. Orvosi ügyelet. Munkavégzés ideje: A munka-
kezdés 2013. május 1.- határozatlan idõre - Egyenlõtlen munkaidõ beosztással napi 8
óra. Pályázat benyújtási módja, helye ideje:  Pályázatokat  papír alapon, postai
úton kell benyújtani  Répcementi Önkormányzati Társulás 9737 Bük, Széchenyi u.
44. Németh Sándor  elnök  címére, a  borítékra kérjük ráírni „ Egészségügyi asszisz-
tensi pályázat”. Pályázat beérkezési ideje: 2013. március 20.

Pályázat pontos tartalma letölthetõ: www.buk.hu

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

Hamarosan itt a húsvét: az ünnep tulajdonképpen az azt
megelõzõ idõszak, a negyven napos böjt lezárulását jelenti.
Az elõkészületi idõ a nagyböjt, ami Jézus negyven napos si-
vatagi böjtjének emlékére az önmegtartóztatásra tanít. Ezt
kisebb-nagyobb ünnepek követik, és a húsvéti ünnepkör a
pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz pár-
ja, de jóval régebbi annál. 

A kereszténység húsvétkor ünnepli
Jézus Krisztusnak a feltámadását. Vi-
rágvasárnapon arról emlékezik meg
az egyház, hogy Krisztus pálmaága-
kat lengetõ tömeg éljenzése közepet-
te vonult be szamárháton Jeruzsálem-
be. A nagycsütörtök Krisztusnak az
Olajfák-hegyén történt elfogatását
idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek
Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének,
megostorozásának és kereszthalálá-
nak a napja. Nagyszombat estéjén körmenetekkel emléke-
zik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt elõ-
re megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajna-
lán feltámadt halottaiból.

A húsvéttal számos szimbólum, jelkép hozható kapcsolat-
ba. Ezáltal sok kitaláció jutott napvilágra, mint például, hogy
a nyúl hozza a tojást... Egyik jelkép például a barka, amely-
nek a bolyhos virágai miatt különleges gyógyerõt tulajdoní-
tottak régen. Úgy tartották gyógyszerként lenyelve elmulaszt-

ja a torokfájást. A bárány a legõsibb húsvéti jelkép. Na de
vajon hogy jön a képbe? Eredete - nem meglepõ módon -
a Bibliában keresendõ. A zsidók az Úr parancsára egyéves
hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az aj-
tófélfát, hogy elkerülje õket az Úr haragja. A húsvéti bárány
Jézust is jelképezi. Az Újtestamentumban Jézus Krisztus az em-

beriség váltságára jött a földre: „Krisztus
a mi bárányunk, aki megáldoztatott
érettünk“. 

A másik húsvéti állat a nyúl, mely-
nek megjelenését már nehezebb meg-
magyarázni. A nyúl és a tojás õsi kap-
csolata egyes kutatók szerint a germán
tradíciók alvilági istennõjének legen-
dájában jelenik meg: a nyúl eredetileg
madár volt, és az istennõ haragjában
négylábú állattá változtatta. Lehetsé-
ges, hogy tévedésrõl van szó, mivel ré-

gen egyes német területeken húsvétkor szokás volt gyöngy-
tyúkot ajándékozni tojásaival együtt. A gyöngytyúk német
neve Haselhuhn, röviden Hasel. A félreértés abból is ered-
het, hogy németül a nyúl neve Hase. Mindenesetre a tojás-
hozó nyúl igencsak népszerûvé vált.

A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek leg-
õsibb jelképe. Bármilyen kicsi is, képes a világegyetem
nagyságát s az élettelenbõl az élõbe való átmenet rejtélyét
jelképezni.                                                      Kincse Anda

Pályázati felhívás

Bük  (001010082, 001010084 szerv.
azonosító számú) védõnõi körzet ellátásá-
ra közalkalmazotti jogviszonyban.

Pályázati feltételek: - 49/2004.(V.21)
ESzCsM. rendelet 2. § (1) –ben elõírt kép-
zettség, végzettség - Felsõfokú védõnõi
diploma, oklevél - Felhasználói szintû MS
Office (irodai alkalmazás) ismerete - Ma-
gyar állampolgárság, cselekvõ képesség,
büntetlen elõélet. Munkavégzés helye:
9737 Bük, Eötvös u. 2. Munkavégzés ideje:
A munkakezdés 2013. április 1 .- legké-
sõbb 2014. június 30.-ig határozott idõre,
távollevõ munkába állásának idejére. Na-
pi 8 óra, teljes munkaidõ.  

Pályázat benyújtási módja, helye
ideje: Pályázatokat  papír alapon, postai
úton kell benyújtani  Répcementi Önkor-
mányzati Társulás 9737 Bük, Széchenyi u.
44. Németh Sándor  elnök  címére, a
borítékra kérjük ráírni „ Védõnõi pályá-
zat”. Pályázat beérkezési ideje: 2013.
március 15.

Pályázat pontos tartalma letölthetõ:
www.buk.hu

Nyuszi hopp
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Hárommilliárd
forintos beruházás Lövõn

Elkészült a Roto Elzett Certa Kft. két új csarnoka
Lövõn a közel 3 milliárd forintos (10,5 millió eurós)
beruházás keretében.

A két ütemben zajló beruházás a végéhez kö-
zeledik. A 2011 augusztusában kezdõdött projekt
elsõ fázisában elkészült az új sajtoló üzemcsarnok
(3200 m²-es sajtolóval és a 400 m²-es szerszámmû-
hellyel) és az 1000 m²-es logisztikai térfedés. A
2012 júniusában indított második beruházási fázis-
ban pedig elkészült az új készáru raktár (3900 m²-
es csarnokkal és a 700 m²-es 5 rámpás dokkoló
bõvítménnyel).

A beruházás részét képezõ 10 nagyértékû
gépbõl és berendezésbõl 8 már mûködik, 2 gép
beszerzése pedig folyamatban van. A beruházás
3 milliárdos teljes költségébõl 2,5 milliárd realizáló-
dott, az állami pályázat keretében vállalt munka-
helyteremtõ kötelezettségvállalás teljesítése meg-
történt, 20 új munkahelyet teremtett a vállalat. Ki-
építésre került továbbá a már aktív környezetköz-
pontú irányítási rendszer.

Több mint 660 millió forint (2,3 millió euró) vissza
nem térítendõ támogatást nyert 2011 novemberé-
ben a Roto Elzett Certa Kft. az Új Széchenyi Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) kere-
tén belül kiírt „Komplex technológiai fejlesztés és
foglalkoztatás támogatása” címû pályázaton. A
támogatást ingatlan beruházásra, eszközbeszer-
zésre, technológiafejlesztésre és munkahelyterem-
tésre fordította a vállalat, termelõ kapacitásai nö-
velése érdekében.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(NFÜ) írta ki, a közremûködõ szervezet a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ (MAG Zrt).

A fejlesztés 2011 augusztusában indult, és vár-
hatóan 2013 augusztusában fejezõdik be. A pro-
jekt teljes költsége megközelíti a három milliárd fo-
rintot. A két ütemben megvalósított beruházással a
sajtolási, szerelési és a raktározási kapacitást bõví-
tik az ablakvasalat gyártó üzemben. 

A projekt keretében megvalósult építkezés I.
üteme 2011 októberében kezdõdött. Megépült

egy 3.600 m²-es új üzemcsarnok, amelyben a
3.200 m²-es új sajtoló és a 400 m²-es szerszám-
üzem kapott helyet, illetve új helyre került az alap-
anyag raktár is.

2012. június közepén indult a beruházás II. üte-
me, az új készáru raktár (3900 m²) és az 5 rámpás
dokkoló bõvítmény (700m²) építése. 

Az építkezés mellett a beruházás részét képezõ
gépbeszerzés is a végéhez közeledik. A beruházás
végleges zárása augusztus hónapra tervezett.

Leonhard Braig, a Roto Frank AG ablak- és aj-
tótechnológia divíziójának mûszaki igazgatója, az
igazgatótanács tagja, számára az átfogó lövõi
beruházás ismételten bizonyíték a nemzetközi
vasalatgyártó vállalatcsoport „következetes ügy-
félorientált” magatartására. El kell fogadni és meg
kell valósítani azt az elvet, amely szerint a vevõi ke-
reslet mozgatja a karcsúbb, gyorsabb és ezzel a
piac elvárásainak jobban megfelelõ folyamato-
kat. Mindezt hatásosan igazolja a lövõi beruházás.
Ebbõl a szempontból a magyar gyár, mint a nem-
zetközi termelési hálózattal rendelkezõ vállalatcso-
port legnagyobb gyártóüzeme „példa értékkel
bír”, jelentette ki Braig Úr.

A Roto Csoport egyedül Európában több mint
6 vasalatgyártó üzemmel rendelkezik. További
gyárak találhatók Kanadában és az Egyesült Álla-
mokban.

Dr. Eckhard Keill hangsúlyozta, hogy 2013-ban
várhatóan nehéz piaci körülményekkel kell szá-
molni. Mindezek ellenére a Roto Frank AG igazga-
tótanácsának elnöke, aki egyúttal a tetõablak és
szolár technológiai divíziójának is vezetõje, válto-
zatlanul bízik a „pozitív vállalati konjunktúrában”.
Cél a Roto Csoport 2012-ben 4.100 munkatárssal
elért 650 millió eurós árbevételnek a negatív külsõ
hatások ellenére történõ megõrzése vagy akár
mérsékelt növelése.                                           (x)

Új sajtoló üzem

Brück sajtológépek az új csarnokban

Ütközõderékszög szerelõ automata

Fedett vasalat gyártóvonal szerelde




