Rövid hírek
• Bük
PRÓBÁLTÁK ELÛZNI A TELET BÜKÖN
Ismét sok jelmezes vonult a kör forgalomtól
az Átriumig Bükön a farsang „temetésén”. Az
eredményhirdetés után fánkkal, teával és forralt borral láttak vendégül a megjelenteket.
Mindenki kapott díjat, a listát itt láthatják.

Megújulnak

az átmenõ utak Csepregen

Csepreg belterületén teljes hosszában megújul
a 8624-es út, ami a 84-es országos fõutat köti öszsze a Kõszeg irányába vezetõ úthálózattal.
Az Újkért - Horvátzsidánnyal összekötõ út összesen 2240 méteren újul meg a közútkezelõ 2018.
évi útfelújítási programjának keretében, melyhez a
Magyar Kormány több százmilliós kormányzati támogatást biztosít. Ennek köszönhetõen a Kõszegi,
a Petõfi és a Rákóczi utca, valamint a Széchenyi
tér egy része is teljes hosszában megújul majd.
A közlekedési fejlesztésekrõl Ágh Péter, országgyûlési képviselõ, Horváth László, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. Vas Megyei igazgatója és Vlasich
Krisztián, Csepreg Város polgármestere beszélt.
Ágh Péter elmondta, a 2014-2018-ig tartó idõszak kapcsán nincs oka szégyenkeznie Csepregnek és a környezõ falvaknak sem, egyet-egyet
ugyanis mindenhol tudtak elõre lépni az elmúlt
években. Csepregnek azonban évtizedes lemaradásokat kell behoznia. Az elmúlt idõszakot nézve
megállapíthatjuk, soha ilyen jelentõs forrás, ennyi
pályázati lehetõség nem állt rendelkezésre
Csepreg városának. Ez egy elindult folyamat kezdte, ezen kell dolgoznunk továbbra is.
Vlasich Krisztián elmondta, hogy eddig öt utcát
újítottak fel a városban, azonban sok még a feladat. A városvezetés lépésrõl-lépésre haladva valósítja meg az út- és járda felújítási programját,

mely során az idei évben még négy utca: Taksony,
Taksony köz, Petõfi és Hunyadi utcák újulnak meg
teljesen. A város felújítási és fejlesztési elképzeléshez a Magyar Közút idei beruházása jelentõs mértékben hozzájárul.

Horváth László igazgató elmondta, hogy a tervek szerint 9-10 centimétert marnak le a régi útburkolatból, melynek helyére két új réteget építenek
majd be. A szegélyeket, forgalomtechnikai elemeket szükség szerint felújítják.
A buszöblök is új burkolatot kapnak, de kiszélesítik a Répce folyó hídját is. Szélesebb lesz a híd járda része és új korlátokat is kiépítenek. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium koordinálásában megvalósuló projektnél jelenleg a közbeszerzési ajánlattételekre várnak, de a kivitelezés során figyelembe
veszik azt is, hogy a Csepreg Város Önkormányzat
a Rákóczi utcában új kerékpárutat is épít.
KM

XV.
Sakkverseny
Február 10–én rendezték a
versenyt a tömördi kultúrházban: 1. Farkas István • 2. Néveri Tibor • 3. Ávár Zsolt.
Köszönet a szervezõknek.
yde
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Tömördön
Külön díjasok: Cowboy, Rendõr és a betörõk, Büki Motorosok, Picasso • Egyéni elsõ helyezett: Tér figyelõ Kamera • Egyéni díjazott:
Pinoccio és gazdája • Családi csoportos kategória: Esti Mesék • Csapat kategória fõdíj:
Ördög Bibliája • Csapat kategóriában: Tenger gyümölcsei.
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Csicsókázás

Tömördön

Érdekes jelenséggel találkozhatott az idegen, aki február 10-én
Tömördön járt… De a falubeliek számára már megszokott farsang végén, hogy a fiúk lányoknak, a lányok
fiúknak öltözve, csoportba verõdve, kezükben fõzõkanállal
és kosárral járják a
falut, s dobszó mellett énekeltek.
Minden házba
bementek, táncba
vitték a férfiakat, a
nõket és a gyerekeket egyaránt. Táncolni kellett az idegeneknek is, ha találkoztak velük. A maskarások fõzõkanállal egyet-kettõt „ütöttek” a partner
ruhájára, ez azt jelentette, hogy elûzik a gonosz szellemeket, jöhet a tavasz, a megújulás. A böjt kezdete
elõtt mindenkirõl levették a rontást és
elkergették a rossz szellemeket. A kosárba pedig a kapott jutalmat helyezték, legtöbbször friss tojást.

Eredetileg legényavató is volt ez
az ünnep, és három napig tartott: vasárnap délutántól hétfõ hajnalig,
kedden pedig éjfélig tartott a bál.

Helyi zenészek húzták a talpalávalót,
akik eredetileg mezõgazdasággal
foglalkoztak, de tehetségükkel elõdeiktõl megtanulták a zenélést. Harmonika, nagybõgõ, cimbalom, dob
és egyéb fúvós hangszer hangja kísérte az énekeket.
Köszönjük a hagyomány ápolását és átadását!
KSzÁ

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.
Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Berényi Boglárka,
Béres Péter, Galavics Adrienn, Gazdag Rita,
Horváthné Pados Terézia, Kincse Anda,
Kissné Szabó Ágota, Mittl Attila, Major Izabella,
Nagyné Polgár Katalin, Sági Ferenc, Sárváry Zoltán,
Sulics Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu
Tördelés:
Insideapp Kft.
Terjesztés:
5800 példányban postaládás terjesztéssel
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány,
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony,
Ólmód, Peresznye, Répceszentgyörgy, Répcevis,
Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

jégtörõ sugaras
Azt gondoltuk, a sok-sok farsangi mulatsággal, hangos rendezvénynyel sikerült elûznünk az idei telet. Ám az idõjárás ezt másképp gondolta, hiszen most érkezett meg igazán a hideg, a hó – minden szépségével, nehézségével. Az idõ kereke azonban forog tovább, a Nap is egyre melegebb sugarakat küld a földre, hogy a tavasz hírnökei mielõbb
elõbukkanhassanak rejtekükbõl, köszönthessék a kikeletet. Ha március,
akkor tudjuk, ünnepi idõszak köszönt ránk. Átöleli az egész hónapot a
nagyböjt idõszaka, amikor a vallásos emberek elcsendesedve, bûnbánatot tartva készülnek Krisztus feltámadásának ünnepére. Ünnepeljük a
hónap elején a hölgyeket, hiszen 1948 óta március 8-án a nõk iránti
tiszteletet és megbecsülést fejezi ki a társadalom sok-sok formát öltve,
kifejezve, hogy „nõk nélkül élni nem lehet, és nem is érdemes!” Ünnepeljük március 22-én az éltetõ víz napját, amikor rendezvények sokaságával fejezhetik ki gyerekek és felnõttek egyaránt, miért is kincsünk a
víz? Március idusára lelkesen készülnek az intézményekben, településeken, hogy a nemzeti ünnepen méltóképpen és tisztelettel emlékezzünk
a 170 évvel ezelõtti eseményekre. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc jelképét, a kokárdát büszkén a mellünkre tûzve ünnepelünk azon a napon. Megelevenednek a márciusi ifjak alakjai, Petõfi felszólítja az ünneplõ közösségeket: „Talpra magyar, hí a haza!” Sokak ajkán felhangzanak Kossuth Lajos toborzó dalai – csak hogy a legismertebb momentumokat említsem. Kívánom, hogy minden kedves Olvasó
számára teljenek örömben, szeretetben, békességben és méltósággal
a hónap napjai, különös tekintettel a forradalom emlékére!
Baloghné Simon Erika
„Oh Ifjak, igen, Ti, Márcziusiak!
A hónap idusán, hõssé lett Hazafiak!
Emléketek tanúsítja: Bátraké a Haza!
„Most vagy soha!“ - él ma is Petõfi szava!
Jertek mind ti magyar Fiak!
Regélj nekünk te is, Pilvax!
A múlt dicsõ évszázada!
Mondd, hol nyugszik a Hõsök hada?!
Mécsest gyújt ma minden magyar!
Hol egykor felégett az a szent ugar!
Koszorút ad gyermek, felnõtt, szûz, anya!
A szabadság könnyei értetek hullanak!”

Következõ lapszámunk 2018. április 04-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Bük
BÜKI VEZETÕ A LEGBEFOLYÁSOSABBAK KÖZÖTT

Az idei volt a 25. Büki Fürdõbál a Büki Gyógyfürdõ Zrt. szervezésében. Idén a Greenfield Hotel Golf & Spa****superior különtermébe várták
a bálozókat. A megnyitón a fürdõ vezérigazgatója, Boros László Attila összefoglalta a 2017-es

Bük, Bükfürdõ turizmusának fellendítéséhez.
A már 48 éves múlttal rendelkezõ Savaria
Tánccsoport latin-amerikai táncokból összeállított egyvelege szórakoztatta a vendégeket a
vacsora elõtt, aztán az Acoustic Planet gondos-

év legfontosabb történéseit és elmondta, hogy
az egy évvel ezelõtt elhangzott ígéreteknek
megfelelõen a hangsúlyt a fürdõ mûködésének
ésszerûsítésére és a jövõbeli fejlesztések elõkészítésére helyezték. A köszöntõje után adta át
Németh Violetta képviselõ asszony és Pálffy Tamás TDM-menedzser a Bükfürdõ Turizmusáért-díjat, amelyet hetedik alkalommal ítéltek oda az
arra érdemes személynek. A díjazott idén Pup
Vilmos, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. nyugalmazott mûszaki igazgatója, aki munkásságával hozzájárult

kodott a jó hangulatról. A zenekar tavaly több
utcazenei megmérettetésen is sikeresen szerepelt, idén pedig lehetõséget kaptak egy olaszországi bemutatkozásra. A vacsora után Wolf
Kati adott mûsort, majd éjfélkor volt a tombolasorsolás. A Büki Gyógyfürdõ Zrt. a tombolaárusításból befolyt összeget jótékony célra ajánlotta
fel: a rendezvényt követõen az Együtt Ábel
Egészségéért Alapítványnak adományozza, segítve ezzel a hétéves büki kisfiút, Pukler Ábelt és
családját.
yde
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feladat. Büszke a fürdõ elért sikereire, azok közül kiemelte az Európai Fürdõszövetség által
kiadott Europe Spa Med tanúsítványt, valamint az ötcsillagos minõsítést a magyar Nemzeti Tanúsító Védjegy rendszerben. Idén készül
el a büki gyógyfürdõ hosszú távú stratégiája,
azt alapul véve kezdenek neki a fürdõ
újrapozicionálásának.
yde

– TÁNCCAL, ZENÉVEL, DÍJÁTADÓVAL

Fotók: Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum

A Turizmus Kft. idén ötödik alkalommal készítette el TOP50 címû kiadványát, amelyben
Magyarország 50 legbefolyásosabb turisztikai
személyiségét mutatják be. Az idei kiadványban szerepel Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója is. A Turizmus.comnak adott interjújában elmondta, a 2017-es
évben számára a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum megismerése volt a legfontosabb

Jótékonysági fürdõbál
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Öt intézményt

korszerûsítenek Csepregen

Magyar Kormány támogatásának
köszönhetõen öt intézményt újítanak
meg az elkövetkezõ két évben
Csepregen, ugyanis 392 millió forint támogatást nyert a város energetikai felújításokra – közölte a jó hírt Vlasich
Krisztián, polgármester és Ágh Péter, országgyûlési képviselõ.
A fejlesztések során
tovább korszerûsödik
az óvoda épülete,
ahol a gázkazánt hõszivattyúval váltják ki és
az épület tetejére napelemeket szerelnek. A
Közösségi Szolgáltató
Ház födémét szigeteléssel látják el, de a
hõszivattyú kiépítése és
napelem is szerepel a
tervek között.
A Hivatal felújítása
is tovább folytatódik, ahol a belsõ felújítások után az épület teljes homlokzat
hõszigetelése, az alsó szinten a nyílászárók cseréje és gépészeti korszerûsítés, napelem kiépítés is megtörténik.
Az Egészségház és a Mûvelõdési
Ház épületében a gépészeti munkák,
hõszigetelés és a nyílászárók cseréje
lesz majd a feladat. Ennek a két ingatlannak a tetejére is kerül napelem, valamint a jelenleg üzemelõ kazánokat
hõszivattyús rendszer váltja majd fel.

A fejlesztésekkel kapcsolatosan
Vlasich Krisztián polgármester elmondta: a közintézményekben a fûtés és a
meleg-víz használati szükséglet jelentõs
részét megújuló energiával állítják majd
elõ, így az üzemeltetés terén jelentõs
költségeket takaríthat meg a város.

NAGY FERÓVAL ÜNNEPELTÉK
110. SZÜLINAPJUKAT A BÜKI IPAROSOK
Jubileumi bált tartottak a büki iparosok február 3-án a Fürdõ Étteremben. Az esemény évrõl-évre nagyobb érdeklõdésre tart számot, idén már több mint 150-en voltak. A rendezvényt Bük polgármestere, dr. Németh Sándor nyitotta meg és

kívánt jó szórakozást a vendégeknek. A Büki Iparoskör elnöke,
Németh Sándor elmondta, hogy idén 110 éves hagyományt
õriznek ezzel a bállal.

A polgármester megköszönte a
Magyar Kormány támogatását és Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek
együttmûködõ és támogató munkáját. A városvezetõ szerint: a hármas
szövetségnek köszönhetõen számos
fejlesztés valósulhatott meg az elmúlt
idõszakban a városban, mely során
évtizedes elmaradásokat törleszthettek. Ezt a munkát kívánják a jövõben
is folytatni.
KM

A beszédek után a Lorigo TSE táncosai kezdték a táncot,
vacsora után pedig Nagy Feró szórakoztatta a közönséget. A
tánc hajnalig folyt, a zenét ZENEZOLI szolgáltatta.
yde
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Rövid hírek
• Bük
MEGÚJUL
AZ ÁTVEZETÕ ÚT BÜKÖN
Másfél-két éves elõkészítõ munka elõzte
meg azt, hogy idén megújulhat a Bükön átvezetõ 8614-es út 2,5 kilométeres szakasza – ismertette Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje. Hangsúlyozta, hogy Bük fürdõváros, az
ide érkezõ turistáknak sem mindegy, hogy milyen utakon közlekedhetnek. Kiemelte, hogy
hazai forrásból valósul meg a fejlesztés, a munkálatok miatti kellemetlenségek miatt pedig a
bükiek és az erre autózók türelmét kérte.

Két év alatt majdnem 200 millió forintból fejlesztik közösségi tereiket és vállaltak társadalmi
felzárkóztatást a csepregi kistérség települései –
jelentették be a sikeres pályázatot sajtótájékoztató keretében. A projekt vezetését Bük város
vállalta, tagként részt vesz Bõ, Tompaládony,
Gór és Chernelházadamonya községek önkormányzata.

kulturális események színesítése és technikailag
jobb színvonalú megvalósítása. Például Bükön korszerûsítenék a színháztermet, Bõben és Tompaládonyban külsõ tereket újítanak meg, és technikai berendezéseket vásárolnak. Chernelházadamonya kemencét épített és technikai eszközöket
vásárol. Gór egészségügyi és életmód programot
indít, a focipálya felújítását tervezi és technikai fel-

A projekt célja három részbõl tevõdik össze. Az
egyik az elesettek, esetleg társadalomtól leszakadtak támogatása, mentorálása. A második rész pihenõterek, közösségi területek fejlesztése, megújítása, a harmadik pedig a meglévõ programok

szerelést vásárol. Mindezek finanszírozását teljes
egészében a pályázat adja, amely egészen pontosan 119 958 802 forint. A vállalt programok, beruházások megvalósítására 24 hónap áll a települések rendelkezésére.
yde

Szentmise közvetítés Tömördrõl
Január 28-án évközi 4. vasárnapot ünnepeltük a katolikus egyházban, és a tömördiek számára különleges volt ez a vasárnap, hiszen a Mária Rádió Savaria tõlünk közvetítette a szentmisét
11 órától élõben. Az istentisztelet fõcelebránsa
Szabó Imre SVD missziós atya volt. A rádió 2017.
október 8-ától, a Magyarok Nagyaszszonya ünnepétõl mûködik az FM 88.4 Mhz-n. Céljuk, hogy
hirdessék Isten igéjét, ezen belül az ünnepi szentmiséket az egyházmegye különbözõ plébániáiról
közvetítéség a híveknek az év folyamán, így esett
a választás a tömördi Szent Ilona-templomra is. Ez

különleges alkalom minden idõben, hiszen ezáltal az internet világában mindenki elérhetõ, a
tengerentúlon épp úgy, mint a szomszédos településeken. Ezen a vasárnapon távoli rokonaink,
ismerõseink velünk együtt ünnepelhettek, virtuálisa ott lehettek a Szent Ilona-templomban, hallhatták annak harangjait, orgonáját és a
tömördiek énekét. Köszönjük a közvetítést és Isten
áldását kérjük a rádió valamenynyi önkéntes
munkatársának munkájára. Akik szeretnék újra
vagy utólag meghallgatni, a www.tomord.hu
honlapon megtehetik.
KSzÁ
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A 8614-es számú utat újítják fel a 27+440
és 29+900 kilométerek között, vagyis összesen 2450 méteren cserélnek burkolatot, javítanak szegélyeket és cserélnek táblákat – ismertette a mûszaki paramétereket Horváth
László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának igazgatója. A felújítás
a Kossuth és a Petõfi utcákat érinti – pontosította az útszámokat dr. Németh Sándor, Bük
polgármestere. Bruttó 380 millió forintba kerül
a munka, hamarosan kezdik a kivitelezést.
yde

Összefognak a települések
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Irigy-mirigy
sztárfarsang Egyházasfaluban
Ígéretes, pezsgõ hangulatú jelmezbálra gyülekeztek a vendégek a február 3-i szombat estén
Egyházasfaluban, a farsangi díszletekbe öltözött
Freedom Cafe-ban, amelynek ajtajára már röpke pár
nap után felkerülhetett a „Minden jegy elkelt” tábla. A
teltházas rendezvény elsõ dicsérõ szavai a svédasztalos vacsorát illették, amelynek ínycsiklandozó fogásait
újra és újra megkóstolták a résztvevõk. Az asztaloknál
forgolódó jelmezes vendégeknek köszönhetõen
olyanná vált a terem, mintha egy mesebeli királyi lakoma meghívottjaiként falatoznánk, akik a bõséges
gasztronómiai élvezetek után a jóllakottság örömével várják a mulattató mókamestert. A várakozás reménye csakhamar
be is teljesedett, amikor szinte varázsütésre
közénk termettek a népszerû vidám fiúk, az
Irigy Hónaljmirigy sztárcsapata, akik közül
a tavaly már itt járt Sipos Tamás házigazdaként kalauzolta társait és köszöntötte szeretettel a közönséget. Ezt követõen a csapat
fergeteges iramban építette fel körénk a
humor birodalmát, amelyben önfeledt kacagás és jutalmazó tapsorkán jelezte a jó
hangulatot. A bál közönségének hálás tetszésnyilvánítása és a szívélyes vendéglátás maradásra késztette a
mûvészeket, felvállalva a jelmezverseny zsûrijének körültekintõ, alapos mérlegelést kívánó szerepkörét is.
Báli jelmezeink igényes felkészültsége és megjelenése
dicséretes volt. Mindannyian magas színvonalon képviselték az általuk választott figurát. A mûvész-zsûri legtöbb szavazatát a rosszcsont „Kisöcsi”, az ötletes „Királynõ és heréje”, valamint a Star Wars hatfõs csapata

kapta, akik valóban olyanok voltak, mintha a filmvászonról léptek volna elénk. Díjnyertes jelmezeseink jutalomként a nyári rendezvénysorozat egy-egy értékes
kiváltságát kapták.
A hajnalig tartó nagysikerû farsangi estérõl elégedetten távozó helyi és szép számú vidéki vendég elismerõ gratulációkkal köszönt el a rendezvény szervezõjétõl, Pálfi Patriktól, aki búcsúzóul örömmel osztotta
meg nyár eleji rendezvénytervét, miszerint június 15én és 16-án, kétnapos, sátras, vérbeli rock- és discoprogramjára is szeretettel várja az érdeklõdõket. Majd

köszönetet mondott a bál sikeres lebonyolításáért
munkatársainak, a Freedom fiatal csapatának és
Galavics László zenésznek, aki ezúttal is remekül hozta azt a zenei pluszt, amely magas szinten tartotta
mindvégig a farsangi jókedvet. Jólesõ érzés nyugtázni, hogy a jelmezbál „mirigyes” sztárvendégein túl
méltán megilleti a sztárjelzõ a remek szervezést és
vendéglátást, és nem utolsósorban a kulturáltan szórakozni tudó közönséget.
Major Izabella

FARSANGI
MULATSÁG
SAJTOSKÁLON
,,Megy a gõzõs, megy a gõzõs”
Sajtoskálra… Egy február szombaton megtelt a kultúrház a falu lakóival. Idõsek és fiatalok együtt énekeltek, mulattak. A rendezvény a polgármester úr beszédével vette kezdetét, majd a gyermekek vidám
mûsora következett, amit a közönség tapssal jutalmazott, és ahol a
nevetéstõl szem nem maradt szárazon. Ezután a gyermekek ötletes jelmezes felvonulása következett, amikor maskarákba öltözve vettek búcsút a hideg téltõl. A tombolasorsoláson a nyerõszámok fokozták a
vendégek örömét. Ahogy az lenni
szokott, a képviselõ-testület tagjai
szendvicsekkel, süteménnyel kedveskedtek a jelenlévõknek. A farsangi kézmûves foglalkozáson pedig nem maradhatott el a bohóc
színezése, vagy a farsangi szemüveg készítése sem. Az est során a
Szelídgesztenye együttes mulatós
repertoárja fokozta a hangulatot. A
szép számban összegyûlt vendégseregnek Zugonics Arnold húzta a
talpalávalót. Táncra kerekedtek
idõsek, fiatalok, s gyerekek egyaránt, felhõtlen volt a jó kedv és a
szórakozás.
BB
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Rövid hírek
• Répce-vidék
ÉVFORDULÓK
A RÉPCE-VIDÉKEN 2018. II.

Undon a farsang egy álarcos, felvonuló jellegû, téltemetõ szokás. Az 1990-es években élesztették újjá ezt a hagyományt, de ma már számos elemében eltér a korábbi farsangoktól. Régebben
csak a legények húztak álarcot, csak õk öltöztek
be, rendszerint nõi jelmezeket öltöttek magukra.
Végigvonultak a falun, magukkal húztak egy kerékre felszerelt boszorkát, aki a tél megtestesítõje
volt. Útközben többször megálltak a nézelõdõkkel
viccelni. Majd amikor visszaértek a vásártérre, a
bábot az ott felállított tábortûzbe vetették. A felvonuláskor énekeltek, zenéltek. A farsangi felvonulás

táncoltatták” õket. A vásártérre visszaérve már várta a bábokat a lobogó tábortûz. Mindkét bábut a
tûzre vetették, hogy a telet végleg elûzzék. A kiszebábok hamar a lángok martalékává váltak. A kellemes meleget adó máglya körül szívesen táncoltak a gyerekek, a felnõttek beszélgettek, sokan elfogyasztották a mûvelõdési háznál kapott fánkot,
forralt bort, meleg teát, kolbászt, virslit vagy éppen
a házi süteményeket. A gyerekek szórakoztatásáról
Incifinci vidám mûsora gondoskodott. 17 órától
kezdetét vette a farsangi bál, ahol Alföldi Zoltán
szolgáltatta a talpalávalót. 18 órakor léptek fel a

idõpontja mindig a farsangi idõszak utolsó szombatjára esik – emlékeztet Farkas Ferenc jegyzete
az undi települési honlapon a hagyományok címszó alatt. Így volt ez idén is Undon. Farsang farkán,
február 10-én délután ismét összegyûlt a falu apraja-nagyja, és a hideg, csípõs idõjárás ellenére
jókedvvel felvértezve igyekeztek elûzni a telet. Nagyon sokan maskarába bújtak, felnõttek, iskolások,
óvodások, sõt, még a legkisebbek is jelmezben érkeztek. Fél 4-kor indult el a farsangi menet, amit
(már a modern kor jegyében) egy quad vezetett.
Ez húzta a rudat, amelynek a végére ráerõsítették
a bajt, bút, bánatot és a telet jelképezõ, szalmával
kitömött, felöltöztetett fiú és lány bábokat, majd a
kultúrotthon körül a színes menettel kísérve „meg-

Sopronhorpács Általános Iskola 3. és 4. osztályos
tanulói, akik Hófehérke történetét adták elõ modernizált, vicces verzióban. Rengeteg tombola-felajánlást kaptak a szervezõk, amit ezúton is köszönnek mindenkinek, cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Az iskola megszûnése óta a szülõk
szervezik a gyerekekkel kapcsolatos programokat
Undon, így a gyereknapot, a Mikulás-ünnepséget,
a farsangot is. Ehhez a községi és a horvát nemzetiségi önkormányzat nyújt anyagi támogatást, ami
kiegészül a helyi lakosok pénzbeli és természetbeli
felajánlásaival, segítségével. Reméljük, hogy a vidám téltemetés eléri célját, és hamarosan beköszönt a meleg, napfényes tavasz!
Zsoldosné Kati

MÛFÜVES PÁLYA ÉPÜL AZ ÓVODÁBAN
Oláh Imre képviselõ tájékoztatott az újabb
városi eredményekrõl, mely szerint Vlasich Krisztián polgármester javaslatára, a képviselõ-testület támogatásával a város sikeresen pályázott a
Buzánszky Jenõ által alapított Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz az Ovi-Sport Programjában.

Így több mint tíz millió forint értékû mûfüves
sportpálya épülhet a Csepregi Óvodában,
melyhez a város 3 850 000 Forint önerõt biztosít.
A pálya mérete 6 x 12 méter, mely palánkkal
körülkerítve, hálóval lefedve készül majd el az év
folyamán.
KM
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• 10 éve, 2008-ban bronzérmet kapott a
Büki TK - Gyógyfürdõ fér fi asztalitenisz csapata
az Extra Ligában, miután 3. helyen végzett a
2007/2008. évi bajnokságban. Ezt az eredményt a 2008/2009. éviben megismételték. A
Dr. Lupo - Büki TK nõi kézilabda csapata pedig
elõször lett ezüstérmes a 2007/2008. évi NB. IIes bajnokságban.
• 15 éve a Büki TK labdarúgó csapata 3.
lett és bronzérmet kapott a 2002/2003. évi NB
I/B-s bajnokságban. A bronzérem egy dicsõ
korszak lezárását jelentette a Büki TK életében.
• 25 éve, 1993-ban Csepreg nagyközség
két lakott külterülete, Tormásliget és Meggyes
puszta kivált az anyatelepülésbõl, s azóta Tormásliget néven önálló községet alkot.
• 50 éve, 1968. 05.31-én adták át a Soproni Ruhagyár Csepregi Üzemét, mely fennállása alatt a Répce-vidék sok száz asszonyának és lányának nyújtott rendszeres munkalehetõséget, majd biztosított nyugdíjat.
• 90 éve, 1928. 03.08-án született Pórládonyban (ma Tompaládony falurésze) Karai
János, (+ Budapest, 2004. január 25.) gépészmérnök, egyetemi tanár, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Eötvös Loránd-díjjal és Akadémiai Díjjal kitüntetett tanszékvezetõje, dékánhelyettese, dékánja majd rektorhelyettese, professor emeritus. A szakterületén
számos tankönyv és szakkönyv szerzõje volt
egyedül vagy társszerzõkkel, jelentõsebb munkáinak száma is mintegy ötvenre tehetõ.
• 90 éve, 1928-ban egyesült Nagygeresd
néven Nagy- és Kisgeresd.
• 600 éve, 1418-ban említette elõször oklevél Egyházasfalut „Egházasbazth” néven. 1479ben még a Baszthyak voltak a tulajdonosai, késõbb ebbe a családba nõsült be Pászthory Gergely, akinek utódai birtokolták még 1836-ban is
a falut. A Baszthyakról kapta nevét Dasztifalu (korábban „Villa Bozth”), mely Kisgógánfával (korábban „Abulgánbazth”) együtt 1933-ban
egyesült Egyházasfaluval, s ehhez a településhez csatlakozott 1950-ben Keresztény is. (Egyébként ez utóbbit 1264-ben, Dasztifalut 1281-ben
említették elõször.)
Sági Ferenc

Télûzés Undon
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Elhunyt dr. Simon József Csepreg egykori plébánosa
Simon József apát úr 1978 és 1994 augusztusa
között vezette Csepreg plébániáját. Bõben született 1924. szeptember 24-én. Az áldozópapság
szentségében 1949. április 24-én részesült Gyõrött.
A következõ évben teológiai doktorátust szerzett
Budapesten. A gyõri Papnevelõ Intézet prefektusa
és a Hittudományi Fõiskola docense 1953-ban.
1956-ban, mivel nem jelent meg egy békegyûlésen, állami közbejárásra rövid ideig Mosonmagyaróvárra küldték hitoktatónak, ami kápláni státuszt jelentett. Ebben az idõszakban tört ki az 1956os felkelés, amelynek szomorú eseményei során az
õ kiemelkedõ lelki munkájára épp ott volt szükség.
Késõbb, 1958-ban csepregi elõdjével, dr. Póka
György irodaigazgatóval együtt újra politikai okok
miatt volt kénytelen távozni Gyõrbõl, a tanári állásából. Ekkor Kapuvárra helyezték segédlelkésznek.
Hövej, Beled, majd Koroncó után kapott megbízást a csepregi plébánia irányítására. 1975-ben
szentszéki bíró. 1981-tõl tíz éven át a csepregi kerület esperese. A Boldogságos Szûz Máriáról nevezett Koppánymonostor apáti cím kitüntetettje
1990-tõl. A Szent Miklós plébániáról való távozását
követõen Gyõr-Nádorváros plébánosa. Ezzel párhuzamosan a Hittudományi Fõiskola óraadó tanára. A gyõri székes káptalan kanonokja 1996-tól.
Mint nyugállományú prépost-kanonok halt meg
Gyõrben, 2018. február 7-én.
Apát úr, csepregi plébánosi munkkáját, de véleményem szerint egész munkásságát az egyszerûség és a nyílt õszinteség jellemezte. Személyében egy indulatoktól visszafogott, önzésektõl teljesen mentes, mindenre odafigyelõ, határozott
egyéniséget lehetett megismerni. Munkásságát az
állandó tenni akarás jellemezte. Nem a látványos
és elhamarkodott dolgokat kergette. A megfontolt

és építõ szorgalmával a közösség értékeinek megõrzésére és fejlesztésére törekedett. Az itt töltött tizenhat esztendõben rengeteget alkotott. A templom tornyának tatarozása, a tetõcserép cseréje,
az ereszcsatorna és a villámhárító rendszer felújítá-

sa, a templombelsõ teljes renoválása, annak figurális festése, a mennyezet tetõtéri szigetelése, a kerítés javítása és lábazatának kövezése mind az õ
munkásságának sikerét jelzik. A templom állagának megõrzésén kívül mindhárom kápolna külsõ
és belsõ tatarozása, a Szent Katalin-kápolna kibõvítése, padozatának cseréje, a Boldogasszony-i
stációk képeinek restaurálása szintén az õ buzgalmát dicséri. Az új plébánia felépítése és annak
parkosítása ismét az apát úr nevéhez fûzõdik. Bátran állíthatjuk tehát, az egyházközségnek nincs

olyan területe, vagy épülete, amely valamilyen
formában nem õrizné az õ alkotó tevékenységének kézzel fogható nyomait. Sok embert kellett felráznia a fásultságából, hogy fáradhatatlan tenni
akarása meghozza gyümölcsét. Rengeteg gondot
vállalt magára a kommunista hatalom által kisajátított ingatlanok visszaigénylése érdekében is. Még
plébánosi szolgálata idején újra egyházközségi tulajdonba került a kántorlakás, az ahhoz tartozó butikokká átalakított gazdasági épülettel együtt. Ekkor a lakórész teljes tatarozását azonnal elvégeztette, hogy az újonnan érkezõ kántor megfelelõ
körülmények között foglalhassa el munkahelyét. A
visszaigényelt zárda épületében az õ javaslatára
az egyházközség és a város önkormányzata közös
erõfeszítéssel egy alapítványt hozott létre idõs emberek szociális otthonának megalapítása érdekében. Ez az otthon napjainkban kiválóan mûködik,
sõt már bõvíteni is kellett. A plébános atya munkásságát és annak eredményességét a település
önkormányzata is elismerte, amikor az elsõ szabadon választott képviselõ-testület egyöntetû szavazata szerint dr. Simon József urat Csepreg díszpolgári címmel jutalmazta. Gazdasági munkásságán
túl precíz odafigyeléssel végezte fõ munkaköri kötelességét, a liturgikus cselekmények színvonalas
lebonyolítását. Törekedett az õsi szokások megtartására, a feledésbe merült cselekmények felelevenítésére, az istentiszteletek fegyelmezett és pontos
lebonyolítására.
Távozásával a vasárnapi litániák, a Lourdesi ájtatosságok, Jézus Szent Szívének ünnepi
megemlékezései, a Szentkúti kápolna szeptember 12-i, Mária Neve napján tartott szentmiséi is
megszûntek.
Pukler Zoltán
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Rövid hírek
• Csepreg
ÁTADTÁK A VÁROSNAK
A FELADATAIKAT
2017. december 31-vel befejezte tevékenységét a CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai
Egyesület – tudatta közleményben a szervezet. Az egyesület az általa kialakított és 2005
és 2017 között mûködtetett Turistaház és Ifjúsági Szálláshely üzemeltetést 2018. január 1-jével visszaadta Csepreg önkormányzatának.
Az elmúlt években az egyesület által vásárolt,
illetve beruházott felszerelési tárgyakat, eszközöket, fejlesztéseket díjmentesen a város tulajdonába adta, hogy a további mûködés feltételei biztosítottak legyenek. Az egyesület a
közlemény útján köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt húsz évben, 1997 és 2017
között munkájukat, valamint számtalan gyermek és ifjúsági rendezvényüket, a turistaház
mûködését bármilyen formában segítették,
támogatták.
CSIN-talan Ifjúsági
és Turisztikai Egyesület tagsága

Dé-dé, Bá-bé Ólmodon
Régi hagyomány a Dé-dé, Bá-bé Ólmodon
– a farsang búcsúztató így zajlik nálunk. Egy fér fit kitömnek szalmával, õ a „Déd”, másikat, hogy

BÁLOZTAK A VADÁSZOK
A vadászhimnusz szép dallamával kezdõdött
a Répcevölgye Vadásztársaság hagyományos
bálja a Fürdõ Étteremben, ahol Király Lajos, a
vadásztársaság elnöke köszöntötte az egybegyûlteket. Együtt báloztak a földtulajdonosok,

Képzik a lánglovagokat
Negyven órás tûzoltó tanfolyam kezdõdött
Peresznyén: hat község önkéntes tûzoltói vesznek részt a több hetes képzésen.
Und, Zsira, Répcevis, Peresznye,
Horvátzsidány, Csepreg önkéntesei
közül 29-en kezdték meg a tanfolyamot, amelyen elsajátítják a tûzoltás és mûszaki mentés alapvetõ
folyamatait. A tanfolyam vizsgával
zárul: az alapkövetelmény, hogy
káresethez vonulhassanak. Az elsõ
képzési alkalommal a kõszegi mentõszolgálat munkatársai Gadó Gábor és Orbán Balázs bemutatták az
újraélesztés folyamatát, és bábu segítségével
mindenki kipróbálhatta a gyakorlatban is. Mivel

a peresznyei tûzoltó egység fel van szerelve újraélesztõ készülékkel, így ennek szakszerû keze-

lését is bemutatták a mentõszolgálat dolgozói
az érdeklõdõknek.
Orbán Gyula
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erdõbirtokosok, az állami erdészet képviselõi és
a vadászok, meg persze családtagjaik, barátaik. A vacsorára vadkülönlegességek mellett sok
más finom ételbõl lehetett válogatni, majd kitûnõ zenére táncolhatott a társaság apraja-nagyja. A szerencsések az éjféli tombolasorsolásról
értékes nyereményeket vihettek haza, a kitartóak pedig hajnalig ropták a táncot.
Horváthné Pados Teréz

muris legyen, az a magasabb, nõnek „Zsuzsinak” nevezve öltöztetnek.

Az a jó, hogy kell egy kis idõ, mire rájövünk,
ki van beöltözve – idén is így volt.
A menet végigmegy a falun és énekli a „Dé-dé
Bá-bé méesopust prohaje-korizma dohajé, ki tye
snami pirovati niga triba milovati HUJ HUJ….”.
Ezt ismételgetik rozzant harmonika mellett: „A
farsangnak vége, jön a böjt, aki velünk vigadozik azt nem kell sajnálni, huuj-huj-huj”. A fiúk a
kosárba szedik a kapott tojást, kis szalmát szórván a tyúkoknak, azok a monda szerint ettõl jobban tojnak. Házról házra mennek, van, ahol itallal kínálják õket a kedves ólmodiak.
A menet végül a kultúrotthonba ment, ott a
Soproni Pék jóvoltából csodálatos fánk várta a
proséció résztvevõit. Aztán persze elõkerült a zenebona, estig el-elénekelgetett a csapat. Ez alkalommal nem tartott sokáig a mulatozás, mert
elõtte napon volt a falu disznóölése és az éjféli
mulatozással zárult, így vasárnap „fáradtabb”
volt a csapat.
Hergovich Vince
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95 év emlékei dióhéjban…
A történet nagyapámról, Mészáros Antalról szól,
aki a napokban ünnepelte 95. születésnapját. A
jeles nap alkalmából számos családtag, rokon, ismerõs köszöntötte, a távolból pedig jókívánságok,
üzenetek tették szebbé napját. 1923-ban született
Sopronhorpácson, a család hetedik gyermekeként. Otthonuk ekkor már tíz gyermeket nevelt, mivel három unokatestvér is itt nevelkedett szüleik halála miatt. Nagyapám 3,5 éves sem volt, amikor
édesanyja elhunyt. A 6 elemi osztályt is szülõfalujában végezte el, 12 évesen már dolgoznia kellett.
Egy külföldi gazda bérelt földeket a falu határában, s itt napszámosként, pénzért és élelemért dolgozhattak az emberek. Otthon a család állatokkal
foglalkozott és természetesen földjeik is voltak.
Édesapja irányította a gazdálkodást, a gyerekek
és fiatal testvérei pedig végezték a munkát. Két istállóban ökröket is neveltek, illetve azokkal dolgoztak a földeken. Szívesen kitanulta volna az asztalos,
vagy a kovács szakmát, de édesapja lebeszélte
errõl, mivel rá akarta bízni a háztáji gazdálkodás
folytatását. 17-18 éves lehetett, amikor már országunkat is elérte a háború. Nagyobb testvérei közül
többet behívtak katonának, így valóban rá maradt a gazdálkodás vezetése. Mintagazdaság volt
a földjük abban az idõben. 20 évesen behívták
katonának. Szombathelyre került, majd 2 hét után

vitték több társával együtt kelet Magyarországra.
Ekkor még egyenruhát sem kaptak, civilben sáncoltak és kilövõárkokat ástak egy határ közeli falu
köré… Három zászlóalj, körülbelül 4200 ember dolgozott a frontvonalon… Körülbelül egy hónap után

jöttek vissza, ekkor kaptak katonaruhát és mentek
a frontvonal mögé. Bécsújhelyre gyalog érkeztek,
majd innen vonatszerelvény szállította a katonákat
Németországba, Hanauba, ahol katonai kiképzést
kaptak. Amikor a család ötödik fiúgyermekét is behívták katonának, édesapja kérvényezte, hogy mivel négy gyermek már katona, ezért ne vigyenek
el több gyermekét. A kérvényt jóvá is hagyták. Az
otthon maradottakra azonban halál várt. 1945.

március 30-án agyonlõtték édesapját és három
testvérét is – errõl egy évvel a kivégzésük után szerzett tudomást, amikor hazatért.
Németországban 1945. március 28-án fogságba estek és Franciaországba szállították õket egy
tengerparti erõdítménybe, ahol mintegy 20 ezer
ember volt összezárva. A háború vége után egy
évvel került haza, 1946. május 27-én – ekkor hallott a családjában történt szörnyûségekrõl.
A háborúban szolgált testvérei mind hazatértek. 26 éves volt, mikor megnõsült, majd egy fia és
egy lánya született. Folytatta a családi gazdálkodást, és a helyi TSZ tehenészetében dolgozott, onnan ment nyugdíjba 60 évesen. 1986-ban elveszítette feleségét, 2009-ben egyetlen fiát. Idõközben
a háborús idõket túlélõ testvérei is elhunytak. A nehézségeken és a megpróbáltatásokon a család
szeretete és erõs hite segítette át.
Jelenleg leányával él. Korához képest jó
egészségi állapotnak örvend 2 unokája és 5 dédunokája körében. A sors megviselte, sok mindenen
ment keresztül, de Ember maradt mind a mai
napig… Mint ahogy az egyik Facebook-hozzászólás is jelölte: „Ilyen egy igazi Magyar!” Záró gondolata: „Nem volna jó megjárni és elfogadni még
egyszer azt az utat, amit kellett!”
Mészáros Renáta
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Rövid hírek
• Bük
A felnõtté válás kis szalagja

faluja lesz Gór
Gór község Vas megyében található apró, mintegy 300 lelkes, hangulatos, nyugodt kis falu. Idõközi választáson új polgármestert kapott a község. Németh Lászlóval beszélgettem.
– Mi indította el a polgármesterség felé?
– Az elõttem több cikluson át hivatalban lévõ
polgármester asszony körülbelül a ciklus közepén lemondott, majd a képviselõ testület is,
amelynek én is tagja voltam másfél cikluson keresztül, feloszlatta önmagát. Elkezdõdött a lehetséges jelöltek „agitálása”, többen engem is
megkerestek, hogy induljak a választásokon. Az

idõközi választások kiírása után az elsõ körben
nem indult senki sem. A második körben, amelyet 2016. november 13-ra írtak ki, elõször egy
országos párt, majd egy közeli település lakosa
kezdte el az ajánlószelvények gyûjtését. Ekkor
úgy gondoltam, hogy indulni fogok, ne „idegen” legyen a közösség vezetõje. A választásokon nagy többséggel megválasztottak. A tisztséget társadalmi megbízatással látom el.
– A polgármesterséget megelõzõen mivel foglalkozott?
– Vas megyében születtem, korábban Körmenden és környékén laktam. Fõiskolai tanulmányaimat külföldön végeztem. Több területen
is dolgoztam, megválasztásom elõtt Bükfürdõn
az egyik szálloda értékesítésén dolgoztam. Miután 1999-ben feleségemmel összeházasodtunk,
építkezni kezdtünk, 2003 óta lakunk Górban, két
gyermekünk született.
– Az, hogy polgármester lett, milyen változásokat hozott, hogy fogadták az emberek?
– A falu közössége nagyon jól fogadott, úgy
érzem jelenleg is bírom a lakosság többségének
a támogatását. Az mindenki számára világos,

hogy még egy ilyen kis közösségen belül sem lehet olyan döntéseket hozni, hogy azok mindenki számára száz százalékosan, vagy nagy részben jók legyenek. Arra mindenképpen törekszünk, hogy a lehetõségekhez képest munkánkkal a közösség többségének az érdekeit képviseljük. Azt azonban nem gondoltam, hogy ilyen
sok idõt vesz igénybe ennek a pozíciónak a betöltése. Önkormányzatunk a Bõi Közös Önkormányzati Hivatal keretén belül végzi feladatát.
Ezen kívül két kistérségi társulásnak is tagjai vagyunk. Már az ebbõl adódó feladatok is rendszeres elfoglaltságot jelentenek a polgármester
és a testület tagjai számára.
– Mit vett át az elõzõ faluvezetõtõl?
– Elõdeim, Svendor Károly és Gángliné
Schreiner Tünde és a képviselõ-testületek nagyon sokat tettek a falu fejlõdéséért. Például,
hogy csatornahálózatot építettek ki, megépült a
faluház, modern játszótere lett a falunak, megújult a közösségi tér, az önkormányzatnak nem
volt és jelenleg sincs adóssága. Elõdöm tevékenysége alatt indult és tavaly fejezõdött be az
adósságkonszolidáció kapcsán kapott pénzbõl
a temetõ kerítésének a megépítése, a faluházban nyílászárók és a konvektorok cseréje.
– Milyen kulturális programok, illetve a
helyi lakosok életét befolyásoló események
történnek?
– Aktívan tevékenykedünk a közösség életében. Feleségem, aki magyar-orosz szakos tanár,
jelenleg gyógymasszõrként dolgozik, beköltözésünk után elsõsorban gyermekprogramokat szervezett. Azóta rendszeressé váltak olyan programok, mint anyák napi mûsor, nyárbúcsúztató,
betlehemi játék. Négy éve õ vezeti a helyi kiskönyvtárat. A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár
támogatásával nagyon sok program zajlik: tavaly 36 ismeretterjesztõ, irodalmi és foglalkoztató
programunk volt. Indultunk a Vas Népe által kiírt
„Összetartozunk” pályázaton is, ahol díjat nem
nyertünk, de kategóriánkban a 11. helyen végeztünk. 2016 óta Simon Károly felajánlása nyomán
betlehemet állítunk a közösségi téren, illetve adventben közös gyertyagyújtásokkal készülünk a
karácsonyra. Az elõzõ ciklusokban is és jelenleg is
igyekszünk sikeresen részt venni olyan pályázatokon, amelyek segítik a település életét, például
már második alkalommal részt veszünk a szociális
tûzifa programban, illetve különféle szociális juttatásokkal igyekszünk segíteni a rászorulókon.
– Milyen problémákkal küzd a község?
– A település lakosságának a száma az utóbbi idõben csökkent, jelenleg is 300 fõ alatt vagyunk. Ez annak is a következménye, hogy többen, fõleg idõsebbek eladták lakóingatlanaikat,
városba költöztek, ahol elérhetõbbek számukra a
kórházi kezelések, illetve sajnálatos módon több
haláleset is történt. Szerencsére azonban az ingatlanpiac nálunk is felpezsdült, a csok hatásának is betudható, hogy többen vettek házat,
vagy építési telket. Emellett a fiatal családosok
esetében megnõtt a gyermekvállalási kedv. Tavaly három baba született, és már ebben az évben is gyarapodott a falu lakossága, illetve van
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A büki szakközépiskola végzõs pincér és
szakács tanulói február 1-jén kapták meg
ünnepélyes keretek között az iskolai tanulmányaik befejezését jelzõ kis szalagot. A mûvelõdési házban megjelent vendégeket – tanárokat, szülõket, rokonokat, barátokat –
Hárominé Orbán Erika köszöntötte. Meleg
szavakkal fordult a végzõsök felé, jelezve
számukra, milyen fontos mér földkõ ez az ünnep az életükben. Pócza Csaba igazgató
ünnepi gondolataiban a szalagavatók hagyományát említette és a kis szalag jelzés ér tékét fejtette ki. Kiknek szól a jelzés? A szalag
büszke viselõinek jelzi, itt az utolsó hajrá ideje, készülni kell a vizsgákra. Szól a jelzés a
szülõknek: felnõtt a gyermekük, akit el kell
engedniük, hogy saját lábára álljon. A külvilág felé is jelzi ez a kicsike jelkép, hogy viselõje középiskolás évei vége felé jár. A bensõséges ünnepen jókívánságát fejezte ki az
igazgató az ünnepeltek felé. „Legyetek boldogok!” – hiszen boldog az, akinek van szeretõ családja, vannak barátai, van versenyképes tudása. A szülõknek megköszönte támogató együttmûködését és nekik azt kívánta, hogy jó egészségben örüljenek sokáig
gyerekeik sikereinek. Az ünnepi köszöntõt a
szalagtûzés felemelõ percei követték. A diákok köszönetképpen szalagot tûztek osztályfõnöküknek, Kadarkuti Juditnak, igazgatóiknak, szakoktatóiknak. A végzõsök nevében
Orbán Gábor idézte fel az elmúlt két és fél év
legemlékezetesebb eseményeit. Az ünnepi
perceket a vidámság váltotta fel. A felvillanó
képek a kisgyermekbõl felnõtté vált fiatalokat mutatták be. A diákok álmaik megvalósítását jelenítették meg a színpadon – amikor
képzeletbeli éttermükben megjelennek az
orosz balett-táncosok, a tiroli táncosok, majd
a magyar csárdában húzták a nótájukat.
Nagy tetszést arattak mûsorukkal, amelynek
végén köszönetképpen közösen elénekelték
közös dalukat – Neked írom a dalt, neked
énekelek!
Bse

Kisgyermekesek
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még, aki anyai örömök elé néz. Sajnálatos, hogy
a több mint 100 éve mûködõ Önkéntes Tûzoltó
Egyesület, amely összefogta az aktív férfiakat a
településen sajnos megszûnt, mivel munka mellett nagy terhet jelentett az egyre növekvõ, szigorodó feltételeknek megfelelni.
– Mi motiválja a munkájában, és hogy
tekint a következõ idõszakra?

– Polgármesteri tevékenységem során arra
törekedtem és arra törekszem, hogy az eddig
elért eredményeket, ér tékeket továbbra is
megtartsuk, a lehetõségek függvényében továbbra is tegyünk a falu, a közösség fejlõdéséért. Ezen célok eléréséhez továbbra is mindannyiunk, az egész közösség támogatására,
összefogására van szükség. Az következõ ön-

kormányzati választások kapcsán még nem
kör vonalazódott bennem sem konkrét elhatározás, nem tudom, hogy fogok-e indulni a választásokon. Abban bízom, illetve azt szeretném, hogy az új testület is tiszta szívvel tegyen
meg mindent a kis közösségünk életének a
jobbá tételéért.
Zsoldosné Kati

Hosszú évek után megújult a Zrínyi utca
A Répce Citera Barátok Körének vidám mûsora alapozta meg a jó hangulatot február 10én szombaton. Meleg teával kedveskedve ünnepelte a város a felújított Zrínyi utca átadóját.
A lakók igazán kitettek magukért, hiszen tortával
és házi készítésû finomságokkal készültek az átadási ünnepségre.
A 2017 évben számos eredményt könyvelhet
el a csepregi városvezetés az út- és járda
feljújítási program részeként, hiszen a Fehér, Alkotmány utcák után most a megújult Zrínyi utcát
is birtokba vehették a lakók.
Az ünnepségen Vlasich Krisztián, Csepreg
Város polgármestere, Gróf Széchenyi István
gondolatait idézte, aki így fogalmazott: „Egynek
minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen.” így van Csepreg városvezetése a város fejlesztésével. Ugyanis a lakosság töretlen támogatása mellett, a Magyar Kormány, Ágh Péter
országgyûlési képviselõ és a képviselõ-testület
hármas szövetsége láthatóan hosszú távon biztosítja a város fejlõdését.
A polgármester szerint: 664 méteren az utca
teljes hosszában építették ki az új aszfaltburkolatot, de a csapadékvíz-elvezetõ rendszerek is teljes rekonstrukción estek át. Az árkokat kitisztították,

betonlappal burkolták és új átereszeket építettek
be, továbbá a kapubejárókat is zúzottkõvel borították. A felújítási munkákra több mint 68 millió támogatást használtak fel, melyet saját erõ nélkül a
kormány támogatásával valósíthatott meg a város - jelentette ki a polgármester.

Ágh Péter, Csepreg országgyûlési képviselõje ünnepi szónoklatát egykori miniszterelnökünk,
Bethlen István gondolataival nyitotta meg. A világon semmi sem megy magától. Ezt csak azok
hiszik, akik még soha semmit sem alkottak. A hitvallás Csepreg tekintetében is igaznak bizonyul,
hisz a városvezetés évtizedes adósságokat pótol
az útfelújítással, amihez az ekézõ szavak nem érnek fel. Mondatait a jelenlévõk részérõl, hatal-

mas taps követte. A képviselõ köszönetét fejezte
ki a polgármesternek azért, hogy a város dinamikus fejlesztése mellett, sokat tesz a helyi közösség megerõsítése érdekében is.
Csepregen az elmúlt idõszakban öt utca
újulhatott meg, de mindenhol ahol indokolt volt,
rendbe tették a csapadékvíz-elvezetõ rendszereket is. Az átfogó
beruházásra a szükséges forrást
a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program és Magyarország Kormányának jelentõs központi támogatása biztosította,
több mint 300 millió forint nagyságrendben.
A képviselõ testület jelenlévõ
tagjaival Vlasich Krisztián polgármester és Ágh Péter országgyûlési képviselõ szalagátvágással adta át a felújított Zrínyi utcát,
majd a képviselõk egy hordót gurítottak végig
az új aszfalton.
Az utca lakói egy utcát ábrázoló közel egy
méteres tortával köszönték meg a városvezetés
és az országgyûlési képviselõ eredményes közös
munkáját, majd közös ünneplés következett.
KM
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Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

• Március 3-án, szombaton 17 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK–Komárom
VSE – NB II-es nõi kézilabda mérkõzés.
• Március 8-10. településeinken,
részben zártkörû rendezvényeken: Nõnapi összejövetelek.
• Március 11-én, vasárnap 15 ó.
Zsirán, a labdarugó pályán: Zsira–Sarródi Ászok megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
• Március 14-15-én településeinken: Megemlékezések, koszorúzások az
1848-as forradalom és önvédelmi harc
170. évfordulója alkalmából.
• Március 17-én, szombaton 17 ó.
Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK–Bajnok
DSE Nemesvámos– NB II-es nõi kézilabda
mérkõzés.
• Március 18-án, vasárnap 15 ó.
Sopronhorpács-Mészáros SE–Pereszteg,

Répcevis–Nagylózs megyei III. o .
labdarúgó mérkõzések.
• Március 23-án, pénteken 14
ó. Csepregen a PSMSK Városi
Könyvtárában: Petõfi vers- és prózamondó verseny.
• Március 24-én, szombaton
10-17 ó. a Büki Gyógyfürdõ és Élménycentrumban: VI. Magyar Országos Szaunamester Bajnokság.
• Március 24-én, szombaton
Csepregen a PSMSK-ban: Fúvós találkozó a Korondi fúvószenekarral.

• Március 24-én, szombaton
Lukácsházán: Pincés-kemencés
böllérverseny – a Répcementi Citerabarátok Köre fellépésével.
• Március 25-én, vasárnap 16
ó. Egyházasfalu–Ágfalva, Zsira–Harka megyei III. o. labdarúgó
mérkõzések.
• Április 1-én, vasárnap 16 ó.
Sopronhorpács-Mészáros SE–Egyházasfalu, Répcevis–Pereszteg, Und–
Zsira megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a http://www.visitbuk.hu/,
a http://www.csepreg.hu/, és a http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

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

01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
02. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 9–14.00 ügyelet
04. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
11. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–14.00 készenlét
17. Sanitas 9–14.00 készenlét
18. Sanitas 9–14.00 ügyelet
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–14.00 készenlét
25. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
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. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
31. Sanitas 9–14.00 készenlét

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.

www.repcevidek.hu

(a mentõállomás mellett)

GÁLAMÛSORT
SZERVEZNEK
A CSEPREGI
ÓVODÁSOK
Hagyományõr zõ szándékkal
és a csepregi óvodai nevelés
100. éves jubileuma kapcsán intézményünk jótékonysági Gálamûsort tart. Az idei év fõ célkitûzése, hogy a bevételekbõl, felajánlásokból az óvoda udvari játékai
fejlesztésre/cserére kerüljenek.
Az ovisok zenés, táncos, vidám
mûsorral készülnek. A gyermekek
mellett a helyi egyesületek, mûvészek lépnek fel, munkájukkal is
hozzájárulva az est színvonalának
emeléséhez.
A támogatói jegyek megvásárlására az intézményben az
óvodapedagógusoknál, illetve az
SZM szülõknél, valamint a helyszínen van lehetõség.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt.
Helyszín: Petõfi Sándor Mûvelõdési ház díszterme. Idõpont: 2018.
március 10. 15:30 órai kezdettel
Kökösy Veronika
Intézményvezetõ

2018. március VIII. évfolyam 3. szám • www.repcevidek.hu

M Á R C I U S

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)
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Önzetlen segítségnyújtás Nagygeresden
Évtizedes hagyományra vezethetõ vissza településünkön az évente két alkalommal szervezett
véradás. Az idén elõször február 20-án fogadtuk a
véradókat, a második alkalom õsszel aktuális. A
községbeli vöröskeresztes alapszervezet jó kapcsolatot ápol a Magyar Vöröskereszt sárvári területi
képviselõvel, és nagyban segíti a munkáját. A véradások során a helyi szervezet fõ feladata a helyszín biztosítása, a véradók és a vérellátó munkatársainak vendégül látása. Az esemény elõtt és után
szerény étel- és italkínálattal, ásványvízzel, kávéval,
szendviccsel segítjük a donor biztonságos véradását. Bár a véradásért anyagi ellenszolgáltatás nem
jár, de minden donornak, 500 forintos étkezési utalványt, csokit, ivólevet nyújtanak át a regisztráció
során, így igyekeznek meghálálni az önkéntes véradók önzetlenségét. Nagy szükség van rájuk, hiszen a vér nem pótolható semmivel, a tudomány
mai állása szerint elõállítása nem lehetséges. Az

élet nélkülözhetetlen elemét, az emberi vért csak
az emberi szervezet képes termelni. Szerencsére
településünkön stagnál a véradók száma annak
ellenére, hogy a régi donorok vagy koruk, vagy
betegségük miatt már nem tudnak segítõ kezet
nyújtani. Jelenlegi véradóink között is vannak, akik
már 50-60 alkalommal bizonyították támogató
szándékukat. A februári véradáson 3 új jelentkezõvel bõvült a kör, de mivel szeretnénk biztosítani a
következõ évekre is a donorok számát, ezért hívjuk
és várjuk az egészséges, 18. évüket betöltött fiatal
generáció tagjait. Szívesen látjuk a környezõ települések lakóit is onnan, ahol nincs szervezett véradás. A regisztrációhoz TAJ kártya, személyigazolvány és lakcímkártya szükséges. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen minden esetben orvosi vizsgálaton esik át, megismerheti vércsoportját és a kötelezõ tesztek elvégzése után
megtudhatja a szûrõvizsgálatok eredményeit.

SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját.
• Farkas Sándor Egylet, Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Csepregi Nyugdíjas Egyesület, Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18

A véradások során a vér kicserélõdik, így felfrissülve, egészségesebben várható a következõ idõpont. Fontos a rendszeres véradás, mert a vér tárolása korlátozott, viszont bárki bármikor kerülhet
olyan helyzetbe, amikor csak a kapott vér segíthet
rajta. Helyi szervezetünk néhány tagja, immár harmadik alkalommal vett részt karácsony elõtt a Magyar Vöröskereszt adománygyûjtõ akciójában.
Tartós élelmiszert kértünk szórólapok segítségével a
vevõktõl, az egyik bevásárló központ bejáratánál.
A segítõkész emberek jóvoltából 42 csomagot tudtunk összeállítani, amit elsõsorban falunk egyedül
élõ nyugdíjasai részére adományoztunk. Szeretném megköszönni a több mint 40 nagygeresdi tag
segítségét, akik a tagdíj befizetésével is hozzájárulnak az alapszervezet munkájához. A véradóknak
jó erõt és egészséget kívánok, hogy önzetlenségükkel még sokáig támogathassák beteg embertársaikat.
Németh Lajosné

Tisztelt Adózók! A Répce-Vidék Kultúrájáért
Alapítvány ezúton köszönetét fejezi ki, hogy 2017.
évben az adójuk egy százalékával az Alapítvány
tevékenységét támogatták. A befolyt 46.191,- Ft-ot
a térség általános iskolásainak tehetséggondozására, motiválására, jutalmazására fordítjuk.
Egyúttal kérjük, hogy 2018-ban is tiszteljen meg
minket bizalmával és ajánlja az SZJA 1 %-át szervezetünknek! Adószámunk: 18887103-1-18 Támogatásukat ezúton is köszönjük.

