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Csepreg Vá ros, a csepregi
Hegy köz ség és a Csepregi Bor ba -
rát Höl gyek Egye sü le te 2015.
március 28-án ren dez ték meg 32.
al ka lom mal a bor ver senyt Csep -
regen.

A ran gos ese mény nek is mét  a
csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si
Ház adott he lyet. Ne vez ni le he tett
új bor ral,  amely nek ter mõ he lye
Csepreg és kör nyé ke.

19 fe hér bort ne vez tek be  a
gaz dák, de 11 rozébort és 20  vö -
rös bort is bí rál tat tak. A ran gos és
szi go rú szak mai zsû ri  100 pon tos
bí rá la ti mód szer rel dol go zott. A ter -
me lõk bõl és a bor ked ve lõk bõl ál ló
tár sa dal mi zsû ri is ér té kel te a bo ro -

kat. Filinger Gyöngy vér szá mí tó gé -
pen se gí tet te az adat fel dol go zást.

Taschner Ist ván  a Sop ro ni
Hegy köz sé gi Ta nács el nö ke po zi tí -
van ér té kel te a bo ro kat, hang sú -
lyoz ta, a bo rok  ke ze lé sé re job ban
oda kell fi gyel ni.

Dél után a Csepregi Bor ba rát
Höl gyek Egye sü le té nek tag jai az
arany ér mes bo rok ból ki vá lasz tot ták

a Csepregi Höl gyek  Bo rát. A Pol -
gár mes ter úr át ad ta a dí ja kat és
meg kö szön te a gaz dák nak, hogy
el hoz ták a bo ra i kat és meg kö szön -
te Bor ba rát höl gyek nek is a mun ká -
ju kat. Arany ér met ka pott: a fe hér
bo rok kö zül Hor váth Jó zsef Szür ke -
ba rát ja, ifj. Mol nár Sán dor Zöld -
vertelinije, Hor váth Gá bor Tra mi ni je
és Hor váth Csa ba Cserszegi-
Szürkebarátja. A vö rös bo rok ka te -

gó ri á já ban arany ér met ka pott
Hor váth Jó zsef Kék fran ko sa, Tóth
Mar cell Kék fran ko sa, Hor váth Jó -
zsef Pinot-Noirja.

A rozé bo rok ka te gó ri á já ban
arany ér met ifj. Mol nár Sán dor Kék -
fran kos rozéja és Hor váth Gá bor

Kék fran kos  rozéja kap ta. A Bor ba -
rát Höl gyek az arany ér mes bo rok
kö zül a Hor váth Jó zsef Szür ke ba -
rát ját  vá lasz tot ták a Höl gyek bo -
rá nak.

A Csepreg vá ros bo ra  Hor váth
Jó zsef Kék fran ko sa lett.

Gra tu lá lunk a gaz dák nak. 
Horváthné P.T.

Csepregi borverseny

A Borbarát Hölgyek értékelik a borokat

Borbarát Hölgyek

MEG MÉ RET TEK A BO ROK
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk 2015. május 7-én jelenik meg!

Be kö szön tõ

2015 az év for du lók éve: idén ün nep li 25. év for du ló ját a ma gyar -

or szá gi Föld nap ja moz ga lom, és ez a 45. év for du ló ja a Föld nap ja

vi lág moz ga lom nak. Egyéb ként 2015 a ta laj és a fény nem zet kö zi

éve. Egyik nél kül sem él he tünk. Ta laj és fény nél kül nincs élel münk. A

Föl det –szokták mon da ni -kölcsön kap tuk Uno ká ink tól. Szép gon do lat,

amely ar ra sar kall hat, hogy te gyünk is. Le het ül tet ni fát, gon doz ni nö -

vé nye ket, együnk le he tõ leg friss ha za it és ve gyünk friss ház tá jit.

A Répcevidéknek még so ha nem volt ilyen bõ tar tal ma. Re mény -

ke dünk ab ban, hogy las san, az 5. élet évünk be ér ve, hoz zá tud tunk

ten ni a ha za i hoz. Hi szen a cé lunk, hogy he lyi új ság ként min den ró -

lunk, a kis kö zös ség rõl, a fa lu ról, a vá ros ról, az ün ne pe ink rõl, és a ve -

lünk tör tén tek rõl szól jon. A bõ vü lõ tar ta lom jel zi, hogy igény, ér dek lõ -

dés van. 27 te le pü lés éle té rõl szá mo lunk be, in gye nes kis tér sé gi új -

ság ként. Ha von ta 5800 pél dány ke rül a pos ta lá dák ba. Egy re több a

fény kép, egy re gya kor lot tab bak az ön kén tes új ság író ink: könyv tá ro -

sok, ta ní tók, nyug dí ja sok, di á kok. 

A cím la pon a Föld nap já hoz sze ret nénk csat la koz ni, a kö szön tõ -

ben pe dig azt hang sú lyoz ni, hogy bár szé les e vi lág ban sok min den

tör té nik, ne künk még is csak a sa ját kör nye ze tünk a leg fon to sabb. 

Itt a ta vasz, men jünk ker tész ked ni, ki rán dul junk és tart suk meg kö -

zös sé ge in ket! Mi szí ve sen be szá mo lunk min den he lyi in for má ci ó ról

kép pel szö veg gel, pa pí ron és online is. www.repcevidek.hu

Hor váth Nó ra

A Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala -
pít vány 1997-ben ala kult meg A
Répce men te me séi és mon dái
me se könyv nyo mán. A ku ra tó ri um
2015-ben „A Répce-vidék nyí ló
virága”-díjat ala pí tot ta. Az ala pít -
vány cél ja, hogy
a Répce-vidéken
élõ és a Répce-
vidék kul tú rá ját,
h a  g y o  m á  n y a  i t
ápo ló ál ta lá nos
is ko lás ko rú te het -
sé ges ta nu lók és
men to ra ik el is me -
rést kap ja nak ér -
ték õr zõ te vé keny -
sé gü kért. A je löl -
tek elõtt pél da -
ként áll hat az a
14 éves Taródi Ilo -
na, aki ta ná ra, Bí -
ró Mihályné se gít -
sé gé vel ös  sze -
gyûj töt te és meg -
õriz te az utó kor
szá má ra a bü ki
me sé ket. Az ala -
pít vány 2015-ben
pá lyá za tot írt ki a
díj el nye ré sé re, amely egy szál
üveg ró zsa és 10.000 Ft ér té kû vá -
sár lá si utal vány a ta nu ló és men to -
ra szá má ra kü lön-kü lön, emel lett
be mu tat ko zá si le he tõ ség.

A ne ve zés ha tár ide je: 2015.
má jus 10. A ne ve zõk a pá lyá za ti
anya got sze mé lye sen is le ad hat ják
a ki je lölt ha tár idõ ig a Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár -
ban. Cím: Répce-vidék Kul tú rá já ért

Ala pít vány, 9735
Csepreg, Szé che -
nyi tér31. 

Pá lyáz hat nak
a Répce-vidék ál -
ta lá nos is ko lás ko -
rú ta nu lói és men -
to ra ik. A ta nu lók
egyé ni és cso por -
tos for má ban is je -
löl he tõ ek a díj ra.
A ne ve zé si fel té te -
lek kö zé tar to zik,
hogy a je löl tek a
Répce-vidék kul -
tú rá já ért, ha gyo -
má nya i ért, tör té -
nel mi múlt já ért
vég zett ér ték õr zõ
te vé keny sé get vé -
gez ze nek. Nem
egy sze ri al ko tás,
ha nem egy „élet -
út” be mu ta tá sa

bi zo nyít sa el kö te le zett sé gét a té -
ma kör ben a ta nu ló nak. A pá lyá za ti
do ku men tá ció tar tal maz za a te vé -
keny ség, „élet út” be mu ta tá sát és is -
mer te té sét.

„A Répce-vidék 
nyíló virága”

Bõ vebb in for má ció:
Benkõné Klá ra Jú lia 

te le fon: 30/324 5689,  ema il: benkoneklarajulia@gmail.com
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Kö zö sen sza val tak
Egyházasfaluban

A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Nem ze ti Ren -
dez vény szer ve zõ Hi va ta la fel ké ré sé re 2015.
03. 15-én együtt el sza val tuk Pe tõ fi Sán dor:

Nem ze ti dal cí mû ver sét. Fel ele ve ní tet tük a
múl tat, a gye re kek el éne kel ték a Ma gyar or -
szág cí mû dalt. Vé gül a Him nus  szal zár tuk az
ün nep sé get.                                             SJ

Egy kí nai pa raszt mon dá sa („A ke rék pár egy
kis ösz vér, ame lyet az em ber a fü le i nél fog va ve -
zet, és ha la dá sát az zal biz to sít ja, hogy a lá bá val
fo lya ma to san has ba rúg ja”) alap ján Kõ And rás
író, új ság író ne vez te el drótszamárnak a bi cajt.
Ko ráb ban mond ták vas pa ri pá nak, az õs idõk -
ben ne vez ték: gyalog-sebes-futó gé pely nek,

uta zó erõ mû nek, ken gyel fu tó gép nek is. A jár mû
ma is mét re ne szán szát éli.

Az idei, eny he tél vé gé tõl egy re töb bet ol -
vas ha tunk a ke rék pá ro zás nép sze rû sí té sé re irá -
nyu ló ter vek rõl. A szom bat he lyi ve ze tõk és tu risz -
ti kai szak em be rek úgy gon dol ják, hogy a vá ros
„ide gen for gal má nak fon tos ki tö ré si pont ját je -
lent he ti a ke rék pá ros tu riz mus fej lesz té se.” En nek
meg va ló sí tá sá ra – eu ró pai uni ós for rá sok és az e
té ren is elõt tünk já ró oszt rá kok ta pasz ta la ta i nak
fel hasz ná lá sá val – „Brin gázz és bá mulj!” cím mel
prog ra mot dol goz tak ki a vá ros és kör nyé ke ne -
ve ze tes sé ge i nek két ke ré ken tör té nõ fel ke re sé -
sé re. A „Cycling AT-HU / Ha tár ta lan ke rék pá ros
él mény” pro jekt ke re té ben – Szom bat hely köz -
pont tal – hat te ma ti kus tú ra út vo na lat ál lí tot tak
ös  sze. Mind egyik rõl hasz nos in for má ci ók kal,

rész le tes tér ké pek kel és a fõbb lát ni va lók fo tó i -
val szí nes pros pek tu so kat ké szít tet tek. A leg rö vi -
debb (19 km) tú ra so rán a me gye szék hely ne ve -
ze tes sé ge it is mer het jük meg. A töb bi út vo nal 62
– 82 km. hos  szú sá gú, s me gyénk más-más ré szé -
be ve zet el. A „Ván do rolj a Vas he gyen!” tú ra so -
rán a részt ve võk át ke re kez nek Auszt ri á ba, il let ve

hos  szabb sza ka szon is az egy ko ri „Vas füg göny”
nyom vo na lán ki épí tett ke rék pár úton ha lad hat -
nak. A Kõ sze get is fel ke re sõ út vo nal egy rö vid
sza ka szon az or szág ha tár mel lett ha lad.

Tér sé günk né hány te le pü lé sén a leg hosz -
 szabb út vo nal ha lad ke resz tül. A töb bi hez ha -
son ló an ez is az Iseum kö ze lé bõl in dul.  A Kis kar
ut cán, a Perint par ti sé tá nyon, a Gagarin és Bar -
tók Bé la (kör)úton, majd a Csó na ká zó-tó és Olad
mel lett el ha lad va, Kámonon és Herényen ke -
resz tül hagy ja el a me gye szék he lyet.
Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Lukácsháza,
Nemescsó, Kõszegpaty, Tömörd után,
Csepregen és Bü kön ke resz tül Bük für dõ re ér kez -
nek a tú rá zók. A be ik tat ha tó pi he nés és fel üdü -
lés után Acsádot és Meszlent érint ve tér nek visz -
 sza Kõszegpatyra, s on nan már az is mert út vo -

Drótszamárra,
vasparipára fel!
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na lon Szom bat hely re. A tú rá zók út köz ben gyö -
nyör köd het nek a cso dá la tos táj ban. Bár hol meg
le het áll ni pi hen ni, meg néz ni a lát ni va ló kat,
meg kós tol ni a he lyi fi nom sá go kat, mász ni egyet
a Hold fény li get ben vagy a bü ki ka land park ban,
csob ban ni a bü ki gyógy- vagy a szom bat he lyi
tó für dõ ben. A tú ra vé gig asz fal to zott úton ha lad -

hat, rész ben ke rék pár úton. Amen  nyi re le het, a
ki sebb for gal mú köz utak van nak elõny be ré sze -
sít ve. Re mél jük, a kö vet ke zõ évek ben ezen a ré -
szen is nõ a ke rék pár utak szá ma, s ez zel egy re
biz ton sá go sab bá vá lik a tú ra. Az útvonal(ak)ról
bõ vebb in for má ció ol vas ha tó a pros pek tu sok -
ban és a www.cycling-at-hu.eu hon la pon.

A Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vas út Zrt. (GYSEV)
ed dig is kerékpárosbarátként mû kö dött.  A vas -
út tár sa ság a „Vo nat tal és ke rék pár ral a Nyu gat-
Du nán tú lon” prog ram ke re té ben négy tú ra út vo -
na lat dol go zott ki. Ezek a ré gió „leg szebb vi dé -

ke it sze lik ke resz tül, és vo nat tal kön  nye dén meg -
kö ze lít he tõk, így nem je lent aka dályt, ha a tú rák
kez dõ és vég pont ja nem ugyan azon a hely szí -
nen van, va la mint a tú ra út vo na lak tet szés sze rint
kom bi nál ha tók.” A Szom bat hely köz pon tú ak hoz
ha son ló an ná luk is sze re pel „Ba ran go lás a Vas -
füg göny men tén”, „Ta vak, gyógy- és él mény für -

dõk fel fe de zé se”, „Ka lan do zás bo rok men tén”
és új don ság a „Nem ze ti par kok, vi lág örök sé gek
meg is me ré se”. Míg a Szom bat hely hez kö tõ dõ
út vo na lak egy-két nap alatt ké nyel me sen tel je -
sít he tõk, a GYSEV öt-öt na pos ra ja va sol ja tú rá it.
Ugyan is eze ken jó val na gyobb tá vol sá gok ke rül -
nek be já rás ra a vo na to zás sal kom bi nál va.
Mind egyik leg alább két me gyét érint, s át nyú lik
Auszt ri á ba, ket tõ pe dig Szlo vé ni á ba is.  A vas út -
vo na lak ös  sze kö tik a Szi get közt és a Fer tõ mel lé -
ket az Õr ség gel, Gyõr-Moson-Sopron me gyét
Va son ke resz tül Za la me gyé vel. A ja va solt ke rék -

pá ro zás na pon ta 25 – 58 km. kö zött van. Tér sé -
günk több-ke ve sebb te le pü lé sét há rom tú ra út vo -
nal is érin ti, de a vas út ál lo má sos hely sé gek bõl a
ne gye dik is kön  nyen meg kö ze lít he tõ. A vas út tár -
sa ság ked vez mé nyes ke rék pár je gyet biz to sít a
Fer tõ tóhoz(, de a Ba la ton hoz és a Ti sza-tó hoz is),
va la mint ked vez mé nyes vas úti na pi je gyet Auszt ri -

á ba már 2-5 fõ ré szé re, kor lát lan szá mú uta zás ra
és ke rék pár szál lí tás ra. Bõ vebb in for má ció a pros -
pek tu sok ban és a www.gyesev.hu hon la pon ol -
vas ha tó.

A GYESEV pél dá ját kö vet ve a MÁV is nyi tott a
ke rék pá ros tu riz mus fe lé. Szin te az egész or szág -
ban, de a szom szé dok hoz és Né met or szág ba is
ked ve zõ árán szál lít ha tók a brin gák a vo na tok
je len tõs ré szén áp ri lis és ok tó ber kö zött. To váb bi
in for má ció a MÁV ál lo má so kon és a www.mav-
start.hu/kerekpar hon la pon.

SF
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Rövid hírek

Nõ na pi kö szön tõ Csepregen

Már ci us 6-án a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si
Ház ban  a csepregi Hegy köz ség  „bo ros fi ai”
kö szön töt ték  a csepregi  Bor ba rát Höl gye ket.

Ver sek kel, szép idé ze tek kel, vi rág gal ked -
ves ked tek ne kik. Meg kö szön ték, hogy a ren -
dez vé nye i ken min dig je len van nak, tá mo gat -
ják õket. Ez után a  csepregi bo rok kostól ga -
tása mel lett ba rá ti be szél ge té sek ala kul tak ki.
Meg be szél ték a so ron kö vet ke zõ fel ada to kat
is. A Bor ba rát Höl gyek ne vé ben kö szön jük Ne -
kik a jó han gu la tú es tét.

Horváthné Pa dos Te réz

Már ci us ele jén Bu da pest re, a hó nap vé gén
a fõ vá ros után Deb re cen be is el ju tot tam Inter
City vel. Az uta zá sok so rán sok ér de ke set lát tam. 

A ta va lyi és a té li esõs idõ já rás kés lel tet te a
Por pác – Mosonszolnok vo nal sza kasz vil la mo sí tá -
sát. Így a Por pác – Csor na köz ti sza kasz múlt év
vé gé re ter ve zett be fe je zé se csak a kö zel jö võ ben
vár ha tó.  Egész már ci us ban nagy erõk kel foly tak
a mun kák. A vil la mo sí tás mel lett a vo nal va la -
men  nyi ál lo má sán és na gyobb for gal mú meg ál -
ló he lyén – köz tük szü lõ fa lum ban is – 55 cm. ma -
gas sá gú pe ron épült, és kor sze rû tér vi lá gí tást lé -
te sí tet tek. A biz to sí tó be ren de zé sek táv ve zér lés -

ének ki ala kí tá sá val a vo nal át bo csá tó ké pes sé -
ge is nö ve ked ni fog. Vi szont már évek kel ez elõtt
be zár ták a meg ál ló he lye ken le võ vá ró ter me ket
és pénz tá ra kat, nincs sze mély zet, zár va van nak
vagy le bon tás ra ke rül tek az il lem he lyek. Ezek ma
már nem ré szei az uta zá si kul tú rá nak?

Szeleste és Pósfa ha tá rá tól kez dõ dõ en egy re
lát vá nyo sab ban foly nak a 86-os út négy sá vos
új, a te le pü lé se ket el ke rü lõ sza ka szá nak épí té si
mun kái. Nem csak Hegy fa lu ig, ha nem on nan
egé szen Rép ce la kig se ré nyen dol goz nak, egy -
re több em bert, szál lí tó jár mû vet és gé pet le het
lát ni. Be led és Csor na kö zött ha son ló a hely zet,
sõt Csor ná tól Gyõr fe lé is több fa lu ha tá rá ban
nagy a moz gás. Gyõr tõl egy sza kasz már el is
ké szült Csor na irá nyá ba.

Csor na és Gyõr kö zött, az Al föld ön pe dig a
Ti sza kö ze lé ben még min dig sok vi zet lát ni a me -
zõ kön. Van ahol a ten ge ri egy ré sze még min dig

víz ben áll. Más hol vi szont a két uta zás kö zött el -
tûn tek a víz folt ok, s foly nak a ta va szi mun kák. 

A ko má ro mi vas út ál lo más után a Du na-par -
ton nagy erõk kel épül az új gát. Bu da pest Nyu -
ga ti pá lya ud var tól Deb re ce nig új biz to sí tó be -
ren de zé se ket sze rel nek. Fo lyik né hány ál lo más

„Visz a vonat”
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Több tu cat csepregi la kos vet te igény be
Vlasich Krisz ti án, pol gár mes ter ál tal fel aján lott
se gít sé get az „Ott hon Me le ge Prog ram” pá lyá -
zat be nyúj tá sá ban.

Még ta valy ok tó ber ben ke rült ki írás ra a
Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um nép sze rû pá lyá -
za ta, mely nek so rán a ház tar tá sok ener gia ha té -
kony sá gá nak nö ve lé sé nek ér de ké ben hû tõ -
szek ré nyek cse ré jé re le he tett pá lyáz ni. A vis  sza
nem té rí ten dõ tá mo ga tás nak kö -
szön he tõ en a ház tar tá si nagy gép
vé tel árá nak akár  50%-a is a vá -
sár ló zse bé ben ma rad ha tott, at tól
füg gõ en, hogy mi lyen ka te gó ri á jú
gé pet vá lasz tott.

A pá lyá za tot ki zá ró lag elekt ro -
ni kus úton le he tett be nyúj ta ni a
Kor mány za ti Por tá lon ke resz tül
ahol elõnyt él vez tek a nyug dí jas il -
let ve nagy csa lá dos pá lyá zók. Mi -
vel ko ráb ban nem volt ilyen jel le -
gû tá jé koz ta tás – pe dig er re ko -
ráb ban is vol tak le he tõ sé gek –
úgy gon dol tam, hogy a leg cél sze -
rûbb len ne, ha egy szó ró lap for -
má já ban min den la kos hoz el jut -
hat na a fel hí vás Csepregen! A pá -
lyá zat be nyúj tá sá ban a Csepregi Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal ki je lölt mun ka tár sa min den se -
gít sé get meg adott, hisz cé lunk nem volt más,
mint se gí te ni az itt élõ em be rek pá lyá za ti el kép -
ze lé se i nek meg va ló su lá sát. – nyi lat koz ta la punk -
nak Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter.

A fel hí vás si ke res nek bi zo nyult, hi szen a szó -
ró la po zást kö ve tõ en töb ben ér dek lõd tek te le fo -
non, il let ve sze mé lye sen is a pá lyá zat be nyúj tá -
sá val kap cso lat ban. Vé gül 9 csa lád ese té ben
bo nyo lí tot ta a tel jes pá lyá za ti do ku men tá ci ót a
Hi va tal és az el bí rá lá so kat kö ve tõ en már ci us ban
az utol só új hû tõ is ki szál lí tás ra ke rül he tett.

A ré gi 25 éves Le hel hû tõn ket si ke rült le cse -
rél ni a pá lyá zat nak kö szön he tõ en! Na gyon örül -

tünk a le he tõ ség nek és an nak, hogy a sa ját
pos ta lá dánk ba is el ju tott a hír, hi szen a vil lany -
szám lán ki mu tat ha tó a po zi tív vál to zás! – je gyez -
te meg Oláh Istvánné, Mag dus né ni, aki szí ve -
sen meg is mu tat ta új Electrolux hû tõ szek rény ét
a pol gár mes ter nek.                                     yde

és vo nal sza kasz re konst ruk ci ó ja is. Ki nyílt az EU
buk szá ja, s lát ha tó an szé pen pro fi tá lunk be lõ le.

A hos  szú úton mind ös  sze egy olyan te her vo -
na tot lát tam, mely ka mi o no kat és rész ben kon -
té ne re ket szál lí tott, de csak kon té ne re ket vi võ is
mind ös  sze ket tõ akadt út köz ben. Ez az és  sze rû,
költ ség ta ka ré kos és kör nye zet kí mé lõ szál lí tá si

mód ugyan úgy ne he zen fej lõ dik, mint a szél ke -
re kek há ló za ta. És sze mét min de nütt. E té ren
bal ká ni ál la po tunk, s az en nek ki ala ku lá sá hoz
ve ze tõ gon dol ko dás mód az em be rek je len tõs
ré szé nél to vább ra sem vál to zik nyu ga ti ra. Mint
ahogy fi ze té se ink és nyug dí junk sem.

A hó nap vé gén a vas út mel lett nyíl tak a kö -
kény vi rá gok, és me net rend sze rû en meg ér kez tek
a hi deg és erõs böj ti sze lek is.

Sá gi

Közös siker
a „Hûtõpályázaton”
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• Bük
A Bü ki Clemens Mad ri gál kó rus éne kel ni

sze re tõ nõk és fér fi ak je lent ke zé sét vár ja. Je -
lent ke zés Raj nai Gá bor, kó rus ve ze tõ nél:
0620/26 99 504.

Rövid hírek
Az Or szág gyû lés a szo ci á lis igaz ga tás -

ról és szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló tör vény
mó do sí tá sá val 2015. már ci us 1-tõl je len -
tõ sen át ala kí tot ta a szo ci á lis el lá tá sok
rend sze rét. A vál to zá sok ról Dr. Ba logh
Lász ló Csepreg vá ros al jegy zõ je adott fel -
vi lá go sí tást.

Az ed dig jegy zõi ha tás kör be tar to zó el lá tá -
sok kö zül a fog la koz ta tást he lyet te sí tõ tá mo ga -
tás já rá si ha tás kör be ke rül, míg a rend sze res
szo ci á lis se gély a je len le gi for má já ban meg szû -

nik. Utób bi he lyett az egész ség ká ro so dá si és
gyermekfelügyeleti tá mo ga tás kér he tõ já rá si
ha tás kör ben.

Az új el lá tá si rend szer a szo ci á lis jel le gû tá -
mo ga tá so kat el sõ sor ban ál la mi ha tás kör be he -
lyez te, míg a te le pü lé si ön kor mány zat ok csak ki -
egé szí tõ jel leg gel – anya gi erõ for rá sa ik hoz mér -
ten nyújt hat nak tá mo ga tást. Fon tos le szö gez ni,
hogy az így ki ala kult rend szer ben az ed di gi tá -
mo ga tott sze mé lyek nem, vagy csak rész ben
es nek el a ko ráb bi jut ta tá sa ik tól, hi szen azok to -
vább ra is, az ál lam ál tal meg ál la pí tott és fo lyó -
sí tott for má ban ren del ke zés re áll nak.

Az új el lá tá si rend szer hez iga zod va Csepreg
Vá ros Ön kor mány za tá nak Kép vi se lõ-tes tü le te új
ren de le tet al ko tott a szo ci á lis el lá tá sok ról, mely -

nek ke re té ben te le pü lé si la kás fenn tar tá si tá mo -
ga tást, rend kí vü li te le pü lé si tá mo ga tást igé nyel -
het nek az ar ra rá szo ru lók. 

A Vá ros ve ze té se ki emelt fi gyel met kí ván for -
dí ta ni a rá szo ru lók, el sõ sor ban az idõs ko rú la kos -
ság ré szé re. En nek ér de ké ben kü lön ös  sze get
kü lö ní tet tünk el a költ ség ve tés ben ré szük re,
mely nek ki me rü lé sé ig a Vá ros gaz dál ko dás
mun ka tár sai el vég zik a szük sé ges mun ká la to kat,
se gít sé get nyúj ta nak pl. a gyep gon do zás ban. –
erõ sí tet te meg la punk nak a Vá ros tá mo ga tá si
szán dé kát Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter. 

A Vá ros ve ze tõ je több meg ke re sést is ka pott
olyan idõs ko rú la kók tól, akik anya gi lag szí ve sen
fi nan szí roz zák a kert jük ben és a há zuk elõtt tör -
té nõ fû nyí rás ben zin költ sé gét. Õk ma guk már
nem tud ják el lát ni a fel ada to kat, mi pe dig ezek -
nek a fel ké ré sek nek is szí ve sen ele get te szünk. –
nyi lat koz ta Hor váth Zol tán a Vá ros gaz dál ko dás
ve ze tõ je.

A vál to zá sok ról a Kõ sze gi Já rá si Hi va tal lal
együtt mû köd ve Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta
be szá molt a Vá ros hon lap ján is, ahol a la kos ság
rész le tes in for má ci ó kat ta lál hat a kö zel múlt vál -
to zá sa i ról, de ter mé sze te sen, ügy fél fo ga dá si
idõ ben, sze mé lye sen is ren del ke zés re áll nak az
ügy in té zõk a fel me rü lõ kér dé sek meg vá la szo lá -
sa ér de ké ben.                                           yde

Változások az ellátásban

Makkai Roland:
Stagnáló

Járok s kelek fel s alá,
Szobámba négy fal között,
S gondolkodom, tehát vagyok,
Hogy Kedvem hova költözött,
Kelek, fekszem minden nap,
Fülemben ugyan az a dal,
Ember már megint csak lebegsz,
Nem tudod mit kezdj magaddal.
Pénz nem kell ugyan minek?
Nem köt le semmiféle vagyon,
A költekezés nagy örömét,
Inkább rátok hagyom...
A boldogságot kerestem évekig,
S minduntalan de hiába,
Nem jár effajta luxus úgy látszik,
Minden ember fiának.
Cél nélkül nem más,
Csak unalmas az életem,
Csinálhatok bármit bárhol,
Egyenlõre ez jár énnekem....
S hiába próbálok változtatni
csöbörbõl vödörbe jutok,
Akár hogy szaladok elõre,
Mégis hátrafelé futok.
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Ma nap ság egy re több ször hall -
ha tunk a po zi tív hoz zá ál lás hi á nyá -
ról, a né ha elõ for du ló bot lá sok, hi á -
nyos sá gok fel na gyí tá sá ról. Pe dig a
pszi cho ló gu sok rég óta mond ják,
hogy a min den nap ok ro ha ná sa, az
egy re na gyobb el vá rá sok kö ze pet -
te min den ki nek jól esik, ha né hány
perc re meg le het áll ni, a jót is ész -
re ve szi a fõ nök, s a te vé keny sé get
el is mer ve, né hány ked ves szó val
meg di csé ri be osz tott ját.  Sok kal ha -
tá so sabb ez, mint az ál lan dó elé -
ge det len ke dés, fe nye ge tõ zés. A jó
mun ka he lyi lég kör szár nya kad ad a
dol go zók nak és na gyobb tel je sít -
mény re ösz tö nöz. Ugyan ak kor nem
árt a leg jobb tel je sít mé nye ket er köl -
csi leg és anya gi lag is ho no rál ni.

Az idei nem ze ti ün ne pün kön is el -
is mer ték a leg job ban dol go zó kat.
Te le pü lé se ink rõl is töb ben kap tak ki -
tün te tést a me gyei ün nep sé gen.

Bu da pes ti ként
is Csepregért dol go zik

Ba logh Jánosné dr. Hor váth Te -
ré zia Liliane Csepreg Vá ros Ön kor -
mány zat Kép vi se lõ-tes tü le te fel ter -
jesz té sét meg erõ sít ve, Vas Me gye
Ön kor mány za ta Szol gá la tá ért Ki -
sebb sé ge kért Ta go za ta el is me ré sét
ve het te át a ma gyar-hor vát tu do -
má nyos együtt mû kö dés ér de ké -
ben ki fej tett mun kás sá ga, Vas me -
gye nem ze ti sé gei tör té nel mi és
nép raj zi ha gyo má nya i nak fel tá rá -
sa ér de ké ben vég zett ma gas szín -
vo na lú szak mai te vé keny sé gé nek
el is me ré sé ért. 

Ne ve zett az ál ta lá nos is ko la
név adó ja, dr. Csepregi Hor váth Já -
nos uno ká ja. A Nép raj zi Mú ze um
osz tály ve ze tõ fõ ta ná cso sa ként ke -
rült nyug ál lo mány ba 1999-ben.
Már 1966-ban, majd ak tív évei vé -
ge fe lé és nyug dí jas ként egy re töb -
bet fog lal ko zott Csepreg és kör nyé -
ke nép raj zá val és hely tör té ne té vel.
Ezen be lül is fõ sze re pet ka pott
nagy ap ja te vé keny sé ge, a
csepregi vi se let és a pün kös di ló fut -
ta tás. E na gyobb és más té mák -

ban szá mos pub li ká ci ó ja je lent
meg fo lyó irat ok ban, könyv  rész let -
ként és  A pün kös di ki rály Csep -
regen és Jó ka i nál (2005) c. könyv.
Elõ adá so kat tar tott és idõ sza ki ki ál -

lí tá so kat ren de zett a Csepregi Mû -
ve lõ dé si Ház ban és az is ko lá ban.
2005-tõl ki emelt té má ja egy hor -
vát-ma gyar föl des úri csa lád – a
Da ru vá ri Jankovichok – tör té ne te,
akik 1775 és 1884 kö zött ren del kez -
tek bir to kok kal, kas té lyok kal Csep -
regen és kör nyé kén. A té ma kör fel -
tá rá sa ér de ké ben ku ta tá so kat vég -
zett Ma gyar or szá gon, Hor vát or -
szág ban és Auszt ri á ban, le vél tá rak -
ban és más hely szí ne ken. Ve lük
kap cso lat ban több mint 40 ki sebb-
na gyobb tu do má nyos köz lé se,
pub li ká ci ó ja je lent meg ma gyar,
hor vát és né met nyel ven ha zai,
hor vát és oszt rák pe ri o di kák ban,

kon fe ren cia kö tet ben. Er rõl a csa -
lád ról elõ adá so kat tar tott Csep -
 regen, Bü kön és He ve sen, idõ sza ki
ki ál lí tá so kat ren de zett (rész ben hor -
vát fel irat ok kal) Csepregen és Bü -
kön. Ál lan dó ki ál lí tást ké szí tett
2010-ben hor vát és ma gyar szö ve -
gek kel a hor vát or szá gi Da ru vá ron
a Jan kovich-kastélyban. Las san
nyom  da kész ál la pot ban van egy
220 ol da las, gaz da gon il luszt rált
hor vát nyel vû köny ve, ame lyet Hor -
vát or szág ban, Da ru vá ron ad nak ki:

Tri domovine Daruvarskih vlastela –
Hrvatska-Maðarska-Austrija (cím for -
dí tá sa: A Da ru vá ri föl des urak há -
rom ha zá ja – Horvátország-Ma -
gyar or szág-Ausztria).

Ter vei kö zött sze re pel a
fen ti mû ma gyar ki adá sa,
va la mint az új já szü le tõ
csepregi mú ze um új ál lan -
dó ki ál lí tá si egy sé gé nek
föl épí té se, mely nek egyik
ré sze a Da ru vá ri Jan ko -
vichok csep regi sze re pét, má sik ré -
sze pe dig egy ve lük szo ros kap cso -
lat ban állt csepregi ér tel mi sé gi
csa lád em lé ke it mu tat ja be.

A tu do má nyos ku ta tá sok te rén,
va la mint a nem ze ti sé gi ha gyo má -
nyok és kul tú ra ápo lá sá ban, ter -
jesz té sé ben is együtt mû kö dik a Vas
me gyei hor vá tok kép vi se lõ i vel, a
csepregi Hor vát Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat tal, ma gyar or szá gi hor -
vát ku ta tók kal, hor vát or szá gi hor -
vát és cseh ku ta tók kal, az egy ko ri
hor vát or szá gi Jankovich-bir to ko -

kon mû kö dõ köz gyûj te mé nyek kel,
oszt rák, né met és fran cia ma gán -
sze mé lyek kel. 

sf

A mun ka el is me ré se

A fotó(ko)n a Csepregi Borbarát Hölgyek ruháját viseli, ugyanis
2005-ben az egyesület tiszteletbeli tagjává avatták.

Fo
 tó

k: H
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r vá
th Tí m

e
a
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• Sajtoskál
,,Zászlók dí szí tik 
ma az ut cá kat vé gig.”

Már ci us 15-én, va sár nap Sajtoskálon is meg -
em lé kez tek a kép vi se lõ-tes tü let tag jai, a fa lu la -
kói az 1848-as már ci u si for ra da lom ról, és a ma -
gyar sza bad ság harc ról. 167 év vel ez elõtt a ma -
gyar if jú ság har colt a ma gya rok jo ga i ért, és a
nem ze tért. So kan éle tü ket vesz tet ték azért, hogy
ki vív ják a ma gyar sza bad sá got. Rá juk, a hõ sök -

re, és az ak kor tör tén tek re em lé kez tünk.
Sajtoskálon a la ko sok nem csak szí vü ket öl töz tet -
ték ün nep lõ be, ha nem há za i kat is a ma gyar
nem ze ti szí nû zász ló val lo bo góz ták fel.

A fa lu ház ban Gagyi Le ven te, a Vas Me -
gyei Köz gyû lés ének tag ja ün ne pi be szé dé -
ben szin tén ki emel te a sza bad ság fon tos sá -
gát, a nem ze ti if jak ere jét, ki tar tá sát, és hang -
sú lyoz ta az ün nep fon tos sá gát. Majd a gyer -

me kek mû so ruk ban fel idéz ték, hogy mi is tör -
tént 1848 ta va szán. A mû sor ban el hang zott
Pe tõ fi Sán dor lel ke sí tõ köl te mé nye a Nem ze ti
dal is, mely nek a ref rén jét, - mint ak kor, most
is - kö zö sen har sog ta a tö meg. Ez után a hõ si
em lék mû nél ko szo rú zás sal em lé kez tek a kép -
vi se lõ-tes tü let tag jai Gagyi Le ven té vel, a Pszi -
chi át ri ai Be teg Ott ho ná nak la kó i val, a fa lu be -
li ek kel a sza bad ság harc ban el hunyt hõ sök re,
akik éle tü ket ál doz ták a ha zá ért.               BB.

Rövid hírek

Sajtoskál köz ség pol gár mes te re, Haller Im re
köz meg hall ga tás ra hív ta ös  sze a fa lu la kó it a kul -
túr ház ba. A gyû lé sen több na pi ren di pont is meg -
be szé lés re ke rült. Meg hív ták töb bek kö zött az ön -
kor mány za ton dol go zó kat, a fa lu la kó it, és Visz ket
Csa ba urat, a Szo ci á lis Ott hon igaz ga tó ját, aki

be szé dé ben érin tet te azo kat a prob lé má kat,
amik az in téz mény egyes la kó i nak ma ga tar tá sá -
val kap cso lat ban fel me rül tek. Ezek nek a prob lé -
mák nak a tu da tá ban kér te az in téz mény ve ze tõ -
je a la kos ság tü rel mét, és egy ben bí zik ab ban,
hogy si ke rül a fa lu la kó i val kö zö sen együtt mû -
köd ni a prob lé ma meg ol dá sa ér de ké ben.

Ezt kö ve tõ en a 2014-es év ben tör tént vál to zá -
sok ról, mun ká la tok ról, a fa lu hely ze té rõl tá jé koz -
ta tott min ket a pol gár mes ter úr. 2014-es év ben
fa lunk la kos sá ga 397 fõ volt. Az ön kor mány zat 5
fõt fog lal koz ta tott, eb bõl 3 fõ köz fog lal koz ta tott
volt. El mond hat juk, hogy Sajtoskál az elõ zõ év -
ben ta ka ré ko san gaz dál ko dott. Az ön kor mány zat
csat la ko zott a Bursa Hungarica tá mo ga tás hoz is.
Több ren dez vény is meg ren de zés re ke rült az év
so rán, me lyek kö zül az egyik nagy sza bá sú ese -
mény volt a Fa lu nap pal egy be kö tött Sajt fesz ti vál
és – vá sár, mely re az ön kor mány zat 2,5 mil lió fo -
rint pá lyá za ti tá mo ga tást nyert. A te me tõ ben
meg épí tés re ke rült az ur na fal. 

2015. ja nu ár 1-tõl a Bõi já rá si hi va tal hoz 10
te le pü lés tar to zik, Szelestével és Pósfával ki e gé -
szül ve. A ter vek rõl is be szá molt a pol gár mes ter
úr. Eb ben az év ben ke rül meg va ló sí tás ra

Sajtoskál jár dá i nak a fel újí tá sa.  A fa lu la kó i nak
idén is le he tõ sé gük lesz fa sze dés re.

A köz ség kör nye zet vé del mi hely ze tét te kint ve
sze lek tív hul la dék gyûj tés re van le he tõ sé gük a
la ko sok nak. A tûz gyúj tás pe dig pén te ken 14.00-
16.00 óra kö zött és szom bat dél elõtt le het sé ges. 

A gyû lés zá rá sa ként 1 órás vi deó ös  sze ál lí tá -
son te kint het tük meg az el múlt év ese mé nye it, Ko -
vács György al pol gár mes ter ös  sze ál lí tá sa ál tal. 

Ezt kö ve tõ en az ál ta lá nos is ko lás fi úk kö szön -
töt ték az as  szo nyo kat, nõ ket, lá nyo kat. A ver sek -

ben el hang zott, hogy men  nyi min dent meg tesz -
nek ér tük a nõk, és ezért há lá val tar toz nak ne kik.
A gye re kek után Haller Im re pol gár mes ter úr is
szép sza vak kal kö szön töt te a szeb bik ne met,
majd a kép vi se lõ-tes tü let tag ja i val együtt gyö -
nyö rû vi rá gok kal, és a 2014-es év tor tá já val ked -
ves ked tek ne kik Nõ nap al kal má ból.                 BB.

Közmeghallgatás, Nõnapi 
megemlékezés Sajtoskálon
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Hoz zá va lók 4 sze mély re:
60 dkg bor jú comb (ké szül het ser tés hús -

ból is), 10-10 dkg zöld bor só és sár ga ré pa,
5 dkg cse me ge ku ko ri ca (le het fa gyasz tott,
vagy kon zerv), 15 dkg pi ros szí nû ka li for ni -
ai paprika15 dkg gyöngy hagy ma (Nem
ece tes!), 1 nagy fej vö rös hagy ma, 3 ge -
rezd fok hagy ma, 4 db pa ra di csom, 4 dkg
vaj, 1 kis ka nál pi ros pap ri ka, só, fris sen õrölt
bors, (chi li).

Egy edény ben fel for ró sít juk a va jat, és
meg fon  nyaszt juk rajt az ap ró ra vá gott vö -

rös hagy mát. Hoz zá ad juk az ös  sze zú zott
fok hagy mát, 1 per cig to vább pi rít juk,
majd meg hint jük a pi ros pap ri ká val. Be le -
for gat juk a kis koc kák ra vá gott húst. 2-3
per cig ke ver get ve pi rít juk, majd sóz zuk,
bor soz zuk. Ha nem en ged le vet, egy ke vés
vi zet ön tünk alá, és fe dõ alatt, kis lán gon
fé lig pu há ra pá rol juk.

Köz ben a sár ga ré pát meg a ki csu má -
zott ka li for ni ai pap ri kát kis koc kák ra vág -

juk; a pa ra di cso mo kat for ró víz be márt juk,
le húz zuk a hé ját, és szin tén koc ká ra vág -

juk. Ami kor a hús fé lig meg pu hult, hoz zá -
ad juk a ku ko ri cát, zöld bor sót, ré pát, pap -
ri kát, pa ra di cso mot, va la mint a gyöngy -
hagy mát egész ben. Az el pá rol gott le vét
víz zel pó tol juk, és tel je sen kész re pá rol juk.
Aki sze re ti, te het be le chi lit, de ne le gyen
na gyon erõs, mert ak kor el nyom ja az al -
ko tó ele mek ízét.

For rón, friss ke nyér rel tá -
lal juk.

Az étel lel hol land
ba rá ta im nál ta lál -
koz tam elõ ször,
R o e r  m o n d  -
ban. Kós to lás
és lát vány
alap ján le -
kop pin tot tam
a re cep tet, és
el ké szí tet tem itt -
hon is. Az étek ere de ti ne -
vé re nem em lék szem, így a
„fel fe de zés” he lyé rõl kap ta
a ne vét.

Jó ét vá gyat kí ván:
BéresPeti

Flamand borjúragu
AHOGY ÉN KÉSZÍTEM A kép illusztráció
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• Mesterháza
Szép ko rút kö szön töt tek!

Mes ter há zán a Kép vi se lõ tes tü let tag jai és
Dr. Vincze György Jegy zõ  kö szön töt te Kiss Ju -
li an nát 90. szü le tés nap ja al kal má ból.

Az Em lék lap és az Ön kor mány zat jel ké pes
aján dé ká nak át adá sá val kí ván tak Ju lis ka né -
ni nek erõt, egész sé get és hos  szú éle tet.

D.Zs.

Rövid hírek

„A fa lu min dig meg ma rad, a fa lu min dig egy
ma rad: a fa lu min dig szent ma rad!”

Már ci us 20-án fa lu gond no ki ös  sze jö ve tel volt
kis köz sé günk ben. Vas és Gyõr-Moson-Sopron
me gye fa lu gond no kai és pol gár mes te rei je len -

tek meg ezen a szak mai fó -
ru mon.  A részt ve võk több
elõ adást hall hat tak szak em -
be rek elõ adá sá ban. El sõ -
ként Koz ma Ju dit- a Fa lu -
gond no kok Vas és Gyõr-
Moson -Sopron Me gyei
Egye sü le té nek társ el nö ke-
mu tat ta be, hogy men  nyi re
ös  sze tett fel adat egy ilyen
szol gá lat üze mel te té se. A
dél után fo lya mán to váb bi
szak mai pre zen tá ci ót tar tott:
Taródi La jos, a bü ki Dr. Hor -
váth Ti bor Szo ci á lis Köz pont
in téz mény ve ze tõ je, va la mint
Dömény Sán dor a Bel ügy mi -
nisz té ri um Köz fog lal koz ta tá si
és Víz ügyi He lyet tes Ál lam tit kár sá gá nak fõ ta -
nács adó ja. El hang zot tak az ak tu á lis jog sza bály -
ok, a köz mun ka prog ram, a tá mo ga tá sok le he -
tõ sé gei, a szo ci á lis rend szer vál to zá sai, ame lyek
meg ha tá roz zák az üze mel te tés fel tét ele it és fel -
ada ta it. 

A fa lu gond no ki szol gál ta tást tu laj don kép pen
a kis te le pü lé sek sa já tos szük ség le tei igé nyel ték.

Meg ala ku lá sát te kint ve már több, mint 30 éves
múlt ra te kint he tünk vis  sza. A te le pü lés fej lesz té si
szak em be rek már ek kor tá mo gat ták, azt az el -
kép ze lést, hogy a vi dé ken élõk vi dé ken él hes se -
nek. A szer ve zet meg ala pí tá sa Ke mény Ber ta lan
ne vé hez fû zõ dik. Szá má ra az öt le tet a fa lu si em -

be rek ad ták, akik tu -
da tos ter ve zés nél kül
igye kez tek meg ol da -
ni a fel me rü lõ prob -
lé má kat. Ké sõbb a
te vé keny sé get in téz -
mé nye sí tet ték, s az -
óta a fa lu gond nok -
ság be ke rült az Eu ró -
pai Unió leg jobb tár -
sa dal mi szer ve ze tei
kö zé. A szol gál ta tás
nem csu pán a szo ci -
á lis fel ada tok ra, ha -
nem a sze mé lyes se -
gít ség nyúj tás tól a

kom mu ná lis fel ada tok szer ve zé sén ke resz tül a vi -
dék fej lesz té sen át a leg kü lön bö zõbb te en dõ kig
ter jed het.

„Azt a he lyet, ahol élünk, sze ret ni és tisz tel ni
kell, itt aka rok él ni, itt van nak ál ma im.”

H. H. R.

Falugondnoki 
találkozó Tompaládonyban
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Min den em ber mez te le nül jön
a vi lág ra, és az em be rek kö zött
egyet len mér ték az em be ri szív.
Az em bert nem le het bõ ré nek szí -
né vel, avagy nyel vé vel mér ni; az
em bert nem le het ru há já val és
ék sze re i vel mér ni; az em bert nem
le het gaz dag sá gá val avagy sze -
gény sé gé vel mér ni, egyes-egye -
dül szí vé vel.

Mika Waltari

2006 már ci us 21-én Svájc ban Stylianos E.
Antonarakis öt le te alap ján ren dez ték meg az el -
sõ Down szind ró má sok nak szó ló vi lág na pot.
2009-ben ün ne pel ték meg elõ ször Ma gyar or -
szá gon. A ren dez vény cél ja, hogy fel hív ja az
em be rek fi gyel mét a Down szind ró má ban szen -
ve dõ em be rek re, gye rek re. 

A Down szindró ma egy ve le szü le tett ál la pot,
ami a 21 kro mo szó ma pár hi bás osz tó dá sá nak
kö szön he tõ en ala kul ki. Ezek az em be rek fej lõ -
dé si rend el le nes ség gel szü let nek, la pos arc,
ala csony nö vés, ki csi orr, el ál ló fü lek, ér rend sze ri
prob lé mák. Ter hes ség alatt már lát ha tó vá vál -
nak a ’jegyek’. Kü lön bö zõ ne héz sé gek kel küsz -
köd nek a Down szind ró má val szü le tett em be rek.
Töb bek kö zött nyel vi hi bá ik kal, ezt be széd te ra -
pe u ták és kü lön bö zõ spe ci á lis fog sza bály zók kal
pró bál ják sza bá lyoz ni, ja ví ta ni. El tér nek az át -
lag em ber tõl, ab ban hogy vég tag ja i kat nem
tud ják meg fe le lõ en és olyan pre cí zen hasz nál ni,

ezen kü lön bö zõ fej lesz tõ fel ada tok kal pl.
gyöngy fû zés sel pró bál nak se gí te ni. Na gyot hal -
lás is gya ko ri prob lé ma eh hez tár sul az át lag
alat ti 50IQ eb bõl adó dik, hogy nem tud ják ma -
gu kat el lát ni, ezért egye dül él ni sem ké pe sek. 

Fon tos, hogy se gít sünk eze ken az em be re -
ken, fi gyel jünk oda rá juk és hall gas suk meg õket
tü rel me sen, mert at tól hogy nem tud ják ma gu -

kat úgy ki fe jez ni, nem je len ti azt, hogy az õ mon -
da ni va ló juk ke vés bé len ne fon tos, mint a mi -
énk. Ezért ren de zik meg min den év ben Down vi -
lág na pot, ahol kü lön bö zõ já té kok kal és fej lesz tõ
fel ada tok kal be pil lan tást nyer he tünk Down
szind ró má sok éle té be. 

’Játék ha tá rok nél kül’ cím mel idén is meg -
ren de zés re ke rült, Ma gyar or szá gon több he lyen
is szer vez tek já té ko kat. A Vígszínház idén is
bekapcsolódott színészeivel a rendezvény so ro -

zat ba. 3-3 fõs csa pa to kat al kot tak és úgy gyõz -
ték le az aka dá lyo kat, Down szind ró más gye re -
kek se gít sé gé vel. Vaj da ság tól – Szom bat he lyig-
ig Ki je lölt he lye ken, is ko lák ba egye te me ken,
szín há zak ba csi nál ták vé gig a fel ada tok. A ren -
dez vény cél já nak az ös  sze fo gást tar tot ták és
hogy tisz tá ba le gyünk a Down szind ró más em -
be rek hely ze té vel, hi szen meg ér tés sel és egy kis

oda fi gye lés -
sel, a prob lé -
mák és a kü -
lönb sé gek át -
h i  da l  ha  tók .
Bár mi csak
íze lí tõt kap -
tunk, de min -
den  kép  pen
t a  n u l  s á  g o s
volt a dél után.
5 ál lo mást kel -
lett tel je sí te ni
a részt ve võk -
nek. Min den
csa pat sok ta -
pasz  ta la t  ta l

gaz da go dott és a Down szind ró más gye re kek -
nek is si ke rült mo solyt csal ni az ar cuk ra. 

Ha, meg kér de zik mit kap tunk et tõl a nap tól
gon dol ko dás nél kül rá vág nám ’szeretetet’. Az
egyik le ges leg fon to sabb jel lem zõ je ezek nek az
em be rek nek, hogy óri á si szív vel tud nak se gí te -
ni és bor zasz tó an há lá sak tud nak len ni egy jó
szó ért is.

Fi gyel jünk oda rá juk ne ítél kez zünk, mert
meg ér dem lik.                                           Afrid

Játék elõ í té le tek nél kül
„

„
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• Simaság
1848-ra em lé kez tünk

A hû vös, bo rús idõ el le né re szá mo san
gyûl tünk ös  sze, hogy kö zö sen ün ne pel hes sük
az 1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc
167. év for du ló ját.

Mol nár Lász ló, pol gár mes ter kö szön tõ je
után Csizmazia Ta ma ra sza val ta el Pe tõ fi Sán -
dor: A Sza bad ság hoz cí mû köl te mé nyét. Ezt

kö ve tõ en köz sé günk fi a tal jai idéz ték meg a
hõ si nap, na pok em lé két. Sárosi Ka ta gyö nyö -
rû éne ke (Petõfi: Talpra,magyar!)emelte az ün -
nep fé nyét és han gu la tát. A kó rus a ref rén nél
kap cso ló dott be: „Es kü szünk, esküszünk,hogy
ra bok to vább nem leszünk“.

Mol nár Lász ló, pol gár mes ter a be szé dé -
ben pár hu zam ba ál lí tot ta az ak ko ri idõk ese -
mé nye it és a mai na pok geo po li ti kai va ló sá -
gát. Az im már 167 éve tör tént ese mé nyek né -
pünk sza bad ság és nem ze ti füg get len ség
utá ni vá gyá ról szól tak. Ez most sincs más ként!
Ma is ezen ma gasz tos esz mék irán ti lel ke se -
dés hat ja át a ma gyar lel ke ket.

A Szó zat kö zös el ének lé se után, he lyi ak tu a li -
tás ként, Kozina Sán dor ra em lé kez tünk, szü le té sé -
nek 207.évfordulóján. Éle té rõl és mun kás sá gá ról
Galavics Ad ri enn könyv tá ros mon dott rö vid is -
mer te tõt, majd meg ko szo rúz tuk a fes tõ 2008-
ban fel ava tott em lék táb lá ját. Az ün nep ség a
Him nusz hang ja i val zá rult.                           H.E.

Rövid hírek

A ko ra be li új sá gok hír adá sai mel lett 1914
õszé tõl Bük nagy köz ség kép vi se lõ tes tü le ti jegy -
zõ köny ve i ben is ta lá lunk a nagy há bo rú val kap -
cso la tos be je len té se ket és ha tá ro za to kat. (Saj -
nos a csepregi jegy zõ köny vek, va la mint a bü ki s
a csepregi köz sé gi és já rá si ira tok eb bõl az idõ -
szak ból hi á nyoz nak.)

Va la mi kor 1914 fo lya mán a Ma gyar Vö rös ke -
reszt Egy let nek meg ala kult a Csepregi Já rá si Fi -
ók ja 145 tag gal. Fel té te lez he tõ en ezt kö ve tõ en
a csepregi he lyi szer ve zet is lét re jött. Ugyan is az
1935. évi név sor ban (222 sze mély) 31 fõ nél a
jegy zet ro vat ban el köl tö zött vagy meg halt be -
jegy zés sze re pel. A bü ki kép vi se lõ tes tü let 1914.
au gusz tus 31-i ülé sen be je len tet ték a Vö rös ke -
reszt he lyi szer ve ze té nek meg ala ku lá sát. 

A Sop ro ni Nap ló – Sopronmegye 1914 szep -
tem be ré ben több ször is tu dó sí tott se be sült ka to -
nák ér ke zé sé rõl. A sop ro ni kór há zak meg tel tek,
és a me gye más kór há zai is kap tak az egy re
több sé rült ka to ná ból. A vár me gye ál lan dó vá -
laszt má nya fel szó lí tot ta a töb bi na gyobb te le pü -
lést (köz te Bü köt és Csepreget is), hogy je löl je nek
ki he lyet, és sze rel je nek fel ter met lá ba do zó se -
be sül tek fo ga dá sá ra.

A Sop ro ni Nap ló – Sopronmegye na pi lap
1914. ok tó ber 14-i szá má ban „Az al is pán je len -
té se” alap ján már ar ról szá mol tak be, hogy…”a

csá szá ri és ki rá lyi ka to nai csa pat kór há zon
kívül… a Vö rös ke reszt Egye sü let zász la ja alatt a
kö vet ke zõ ki se gí tõ kór há zak áll nak ren del ke zés -
re: …Csepregen 25 ág  gyal be ren de zett ki se gí -
tõ kór ház [a ka to li kus le gény egy let
épületében],… üdü lõ be te gek el he lye zé sé re is
fo lya ma to san van nak ajálkozások (ágya kat, tel -
jes fel sze re lést és el lá tást) …Csepreg 60, Bük 50
üdü lõ be teg ré szé re.

Va la mi kor „de cem ber ha vá tól kezd ve
Csepreg, Bük, Al só- és Felsõszakony köz sé gek -
ben a csá szá ri és ki rá lyi 13. ulá nus ez red pót szá -
za da nyert el he lye zést kö rül be lül 1000 em ber rel
és ugyan an  nyi ló val. [Az ulá nu sok vagy dzsi dá -

sok kön  nyû lo vas ka to nák, akik lán dzsá val, szab -
lyá val és pisz tol  lyal har col tak. A pót szá zad ok a
fron ton el töl tött hó na pok fá ra dal ma it pi hen het -
ték ki a hát or szág ban, más részt pe dig az ez red
vesz te sé ge i nek pót lá sa volt a fel ada tuk.]

A ga lí ci ai Zloczow ki ürí té se után ke rül tek ide”
az oro szok be özön lé se elõl. A csepregi szük ség -
kór há zat a be szál lá solt ka to na ság sa ját cél ra le -
fog lal ta. A be teg ka to ná kat Bü kön és
Csepregen he lyez ték el, aki ket a Vö rös ke reszt fi -
ók egy le te és a la kos ság éle lem mel se gé lye zett.
A ka to nák vi szont se gí tet ték a me zõ gaz da sá gi
mun kák vég zé sét. 

Vár me gyénk ben is nagy gon dot for dí tot tak
ar ra, hogy a csa lád juk tól tá vol le võ se be sült ka -
to nák meg ün ne pel jék a ka rá csonyt.  A Sop ro ni
Nap ló – Sopronmegye 1914. de cem ber 24-i
szá ma 8. ol da lán ol vas ha tó: „Vi dé ki se be sül tek
ka rá cso nya

…Bükön [és öt má sik te le pü lé sen] szin tén
egyes csa lá di kö rök ben töl tik az ünnepeket…” A
de cem ber 28-i szám 3. ol da lán: „Se be sül tek ka -
rá cso nya

[Újabb hét te le pü lé sen, köz tük] „Csepreg -
ben is ha son ló jó ban és szép ben van ré szük a
ka to nák nak.” [A te he tõ sebb csa lá dok a ka rá -
cso nyi ün ne pek alatt ven dé gül lát ták a sé rült
ka to ná kat.]

A he ten te két al ka lom mal meg je le nõ
Sopronvármegye c. lap 1915. ja nu ár 3-án a 4.
ol da lon ír ta: „Úri as  szony ok fõz nek a ka to nák nak

A csepregi se be sült kór ház ban ápolt se be -
sült és be teg ulá nus-ka to nák szá má ra, nap-nap
után, a csepregi úri as  szony ok fõz nek ebé det,
va cso rát. A fõ zõ úri as  szony ok hú szan van nak.
Egy re-egy re min den há rom hé ten ke rül rá a sor.”

A Sop ro ni Nap ló – Sopronmegye 1915. áp ri -
lis 8-i szá ma 3. ol da lán a kö vet ke zõ hírt kö zöl te:
„Fõ her ceg a me gyé ben

Ha jas An tal al is pán a vár me gye köz igaz ga -
tá si bi zott sá gá nak mai ülé sén be je len tet te,
hogy Vil mos ki rá lyi fõ her ceg, az ural ko dó ház fi -

Az I. világháború
településeinken II.
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a tal tag ja, Csepregen tar tóz ko dik. Itt a 13. ulá -
nus ez red nél, mint had nagy tel je sít szol gá la tot.” 

A Sopronvármegye 1915. áp ri lis 27. szá má -
nak 4. ol da lán bõ veb ben köz li a fen ti ese ményt:
„Vil mos fõ her ceg meg ér ke zett Csepregbe

Már ci us 7-én fo gad ta Csepreg nagy köz ség
kö zön sé ge Vil mos fõ her ce get, aki ott a 13. ulá -
nus ez red ben ka to nai szol gá la tot fog tel je sí te ni.
Lo bo gó dísz ben volt az egész nagy köz ség, a fõ -
her ceg le en dõ la ká sa elõtt nagy kö zön ség vá -
ra ko zott és meg ér ke zé se kor lel ke sen él je nez te.
Si mon Gé za fõ szol ga bí ró üd vö zöl te õt me le gen,
ün ne pé lye sen. A fõ her ce get a min den kép pen
szí vé lyes fo gad ta tás lát ha tó lag igen kel le me sen
érin tet te, ami nek szép sza vak ban adott ki fe je -
zést. Na gyon ha mar fel ta lál ta ma gát Csep -
regben, ahol ked vé ben jár nak. A tisz ti kar nõs
tag ja i nál már meg tet te lá to ga tá sa it. A fõ her ceg
mel lé Kratochwill ka pi tányt osz tot ták be szol gá -
lat té tel re.”

A Sop ro ni Nap ló – Sopronmegye 1915. áp ri -
lis 21-i szá ma 2. ol da lán: „Kár oly Ist ván fõ her ceg
Csepregen” cím mel új in for má ci ó kat kö zölt.
„Kár oly Ist ván fõ her ceg tengernagy… a
fia[,Vilmos fõ her ceg] – ki Si mon Gé za fõ szol ga bí -
ró há zá nál la kik – lá to ga tá sá ra tegnap… min -
den elõ ze tes ér te sí tés nél kül Csepregbe ér ke -

zett… A ten ger na gyi egyenruhában… meg je le -
né se a csen des Csepregen nagy föl tû nést
keltett… dél ben az ulá nu sok tiszti ka szinójában a
tisz ti kar ral együtt ebé delt. Dél után a fõ her ceg

meg te kin tet te a le gény egy let he lyi sé gé ben el -
he lye zett kór há zat. Az itt ta lált rend és a be te gek
sze re tet tel jes gon do zá sa tel jes el is me ré sét ér de -
mel ték ki”... 

Ha ma ro san a fe le sé ge, Má ria Te ré zia is
Csepregbe ér ke zett. Er rõl így tu dó sí tott a
Sopronvármegye 1915. má jus 7-i szá ma 2. ol -
da lán: „Fõ úri ven dég Csepregen. Teg nap dél -
elõtt Csepregbe ér ke zett kí sé re té vel Má ria Te ré -
zia fõhercegasszony… Vil mos  ne vû fi á nak
látogatására… A fõ her ceg as  szonyt a bü ki ál lo -

má son fo gad ta dísz ma gyar ban Si mon Gé za fõ -
szol ga bí ró, aki had nagy fi á val együtt tet te meg
az utat Csepregbe, ahol a tisz ti ka szi nó ban ebé -
delt. Má ria Te ré zia fõ her ceg nõ dél után te án volt

a fõbíróéknál, es te pe dig kí sé re té vel
együtt el uta zott.” 

A Sopronvármegye 1915. jú ni us 17-
i szá ma 3. ol da lán új hírt kö zölt: „Vil mos
fõ her ceg a harc té ren

Vil mos fõ her ceg, aki mint ulá nus
had nagy több hó na pig Csepregen ál -
lo má so zott, ez re dé hez vo nult a harc -
tér re. Csepreg la kos sá ga, amely nek
kö ré ben élénk ro kon szenv nek ör ven -
dett, bú csú zás kor szí nes ová ci ók ban
ré sze sí tet te az if jú fõ her ce get.” Bi zo -

nyá ra nem egye dül tá vo zott a nagy köz ség bõl,
de azt, hogy há nyan men tek ve le a pót szá zad -
ból a harc tér re, nem tud juk. Csak fel té te lez zük,
hogy a pót szá zad ból ki sebb egy sé gek az év so -
rán több eset ben is a front ra tá voz tak kör nyé -
künk rõl.

Sop ron vár me gye al is pán ja 1915-1916. évi
je len té se sze rint a pót szá zad [fõ leg] len gyel és
ru tén le gény sé ge 1915 de cem be ré ben Lub -
linba ke rült.

Sá gi Fe renc

A ha gyo má nyok hoz hû en
már ci us 15-én a me gyei ön kor -
mány zat is el is me ré se ket nyúj -
tott át. Több mint 70 sze mély
mun ká ját dí jaz ták a szom bat -
he lyi me gye há zán meg tar tott
díj áta dó ün nep sé gen. A dí ja -
zot tak kö zött volt a Némethné
Kabay Ilo na, aki Répcementi

Ön kor mány za ti Tár su lás nyu gal -
ma zott as  szisz ten se és há zi or vo -
si as  szisz tens. Bük vá ros fel ter -
jesz té sé re  Vas Me gye Ön kor -
mány za ta Szol gá la tá ért Egész -
ség ügyi Ta go za ta el is me ré sét
ve het te át. A dí jat Majthényi
Lász ló, a Me gyei Köz gyû lés el -
nö ke ad ta át. 

Németné Kabay Ilo na, so -
kunk nak csak Ica né ni, az ál ta -
lá nos is ko lai ta nul má nyi után
irat ko zott be az egész ség ügyi
szak kö zép is ko lá ba. 1973-ban

vég zett, majd a szom bat he lyi
kór ház ban kez dett el dol goz ni.
Két lá nya mel lett ne héz volt a
há rom mû sza kos ápo ló nõi mun -
ka, ezért is örült Szalai dok tor
megkeresésének.1984-ben ve -
gyes kör ze ti asszisz tens lett Bü -
kön, majd a he lyi ügye let ben
ve ze tõ be osz tás ba ke rült. Egy

asszisz  tens nek
elég sok ré tû
fel ada ta van.
Ad mi niszt rá ció
mel lett fon tos
egy-egy be teg
ke  ze  l é  sé  nek
nyo mon kö ve -
té se, a há zi
be teg ápo lás,
in jek ci ó zás. Is -
me ri a be te -
gek ös  szes ba -
ját, ha va la ki
be lép a ren de -

lõ aj ta ján, akár a gyógy sze re it
fej bõl is fel tud ja so rol ni. Az
egész ség ügy ben el töl tött  42
év alatt elég sok min den nel ta -
lál ko zott. Ica né ni biz tos pont
volt a be te gek szá má ra a cse -
ré lõ dõ há zi or vos ok mel lett. Áp ri -
lis el se jé tõl is mét egy vál to zás
áll be éle té be, hi szen új or vos
mel lett fog to vább dol goz ni. A
ki tün te té sé hez szív bõl gra tu lá lok
és a to váb bi mun ká já hoz még
jó erõt, egész sé get és ki tar tást
kí vá nok. 

Megyei kitüntetett Bükön
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• Répcemente
Répcementi em lé kek

Wellner Lõ rinc nyu gal ma zott ta nár (1928-
2014) Csepreg vá ros dísz pol gá ra, a Fa lu mú ze -
um ala pí tó ja 2008-ban már csa lá di hasz ná lat -
ra ki adott egy no vel lás kö te tet „Rép cementi
bok ré ta” cím mel, mely ben gyer mek ko ri em lé -
ke it, pe da gó gus éle te ta pasz ta la ta it, va la mint
az „õsök tõl” és az egy ko ri szom szé dok tól hal lott
tör té ne te ket örö kí tet te meg. Sok szí nes epi zód
ele ve ní ti fel a répcementi em be rek (Gyalóka,
Zsira, Répcevis, Szakony, Csepreg, Bük, Bük für -

dõ,) egy ko ri hét köz nap ja it, az író di ák éve it, ka -
to na éve i nek ese mé nye it.

A nagy ér dek lõ dés re va ló te kin tet tel az ol -
vas má nyos kö tet 2015. no vem be ré re kor lá to -
zott szám ban a szé le sebb ol va só kö zön ség
szá má ra is el ér he tõ vé vá lik. 

Az aláb bi cí me ken szí ve sen fo gad juk a
no vel lás kö tet meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó elõ -
ze tes megrendeléseket:

Wellner Lõrincné
Tel.: 94/365 037
Mo bil: 30/365 4086
Ema il: wellner@freemail.hu 
Kö szön jük meg tisz te lõ ér dek lõ dé sü ket!

Wellner Lõrincné

Rövid hírek

„Az élet ze né jét a nõk ad ják, akik õszin tén, min -
den fel té tel nél kül fo gad ják ma guk ba a dol go kat,
hogy ér zé se i ken át szeb bé ala kít sák át azo kat. „

(Richard Wag ner)

Egy nap, ami ró lunk szól, ami kor min ket kö -
szön te nek az el len ke zõ nem kép vi se lõi. A Wag -
ner idé zet hû en tük rö zi, hogy mi nõk, mi ért is

va gyunk ezen a vi lá gon. Lá nyok va gyunk, as -
 szo nyok, né ha sze re tõk, tár sak, ba rá tok és per -
sze anyák. Sok szí nû részt ve või va gyunk en nek
a vi lág nak. Ta lán ezért is ün ne pel jük már ci us 8-
án a nõ ket.

Zsirán az IKSZT épü le té ben ta lál koz tak köz sé -
günk hölgy tag jai, hogy a Nem zet kö zi Nõ nap al -
kal má ból együtt tölt se nek egy kel le mes dél -
utánt. A köz ség pol gár mes te re kö szön töt te az
egy be gyûl te ket, majd in vi tált min den kit egy va -
cso rá ra. De néz tünk nõk rõl szó ló vi de ó kat, ko -
mo lya kat és vic ce se ket, ze nét hall gat tunk, be -
ug ra tós tesz tet töl töt tünk ki, jó kat ne vet tünk és
ter mé sze te sen na gyo kat be szél get tünk. Min -

den ki sü tött va la mi fi nom sá got, re cep tek cse rél -
tek gaz dát. Ki moz dul tunk a csa lá di fé szek bõl,
hogy olya nok kal is ta lál koz has sunk, akik kel csak
rit kán van al kal munk.  Jö võ re is mét együtt le -
szünk! Egy nap volt, ami ró lunk szólt.          N.P.K.

Nõnap Zsirán
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2015. már ci us 7-én tar tot ta az
idei köz meg hall ga tást Nagygeresd
ta valy õs  szel meg vá lasz tott új kép -
vi se lõ tes tü le te, a Fa lu há za nagy -
ter mé ben.

Né meth La jos, pol gár mes ter úr
be szá molt az ön kor mány zat el múlt
évi te vé keny sé gé rõl. Is mer tet te az
el ért ered mé nye ket, a köz ség ki -
adá sa it, va la mint be vé te le it. Saj -

nos, az ál la mi for rá sok igen csak
vé ko nyan csor do gál nak, év rõl-év -
re ke ve seb bet kap nak a te le pü lé -
sek, köz tük Nagygeresd is. En nek
kö szön he tõ en lett be ve zet ve köz sé -

günk ben az ipar ûzé si adó is. A
Mesterházy-kastély tu laj do no sa
még min dig több mil lió fo rint nyi in -
gat lan adó val tar to zik az ön kor -
mány zat nak. Az tu laj do nos nem fi -

Közmeghallgatás Nagygeresden
zet, ezért az évek óta hú zó dó ügy -
ben to vább ra is vég re haj tá si el já -
rás van fo lya mat ban.

Ezt kö ve tõ en az ön kor mány zat
idei ter ve i rõl be szélt, és el mond ta,
hogy a szû kös anya gi le he tõ sé gek
el le né re a tes tü let igyek szik min dent

meg ten ni a te le pü lés fej lesz té sé ért.
Is mer tet te a ter ve zett prog ra mo kat.
Idén is meg ren de zés re ke rül nek a
ha gyo má nyos ren dez vé nyek, köz -

tük har ma dik al ka lom mal a Nagy -
geresdi Pa raszt olim pia is.

A hi va ta los prog ram vé gez té vel
Né meth La jos pol gár mes ter úr 60.
szü le tés nap ja al kal má ból kö szön töt -
te Udvardy Zi ta al jegy zõ asszonyt. Ez
után ke rült sor a ha gyo má nyos nõ -

na pi ün nep ség re, mely nek ke re te in
be lül vi rág gal és pezs gõ vel kö szön -
töt te a je len lé võ höl gye ket pol gár -
mes te rünk.                 (Bé res Pé ter)
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Rövid hírek
• Bük

Bü ki nek is ér zi ma gát

Pék Mik lós nem rég ün ne pel te 90. szü le tés -
nap ját. A ki vá ló asz ta li te ni sze zõ és edzõ Vas Me -
gye Ön kor mány za ta Szol gá la tá ért Sport Ta go za -
ta ki tün te tést kap ta. 

75 éves sport-pá lya fu tá sa alatt 15 éven ke -
resz tül volt I. osz tá lyú, or szá go san rang so rolt ver -
seny zõ. Hu szon öt ször lett Vas me gye asz ta li te nisz
baj no ka, mely után meg kap ta Vas me gye örö -
kös asz ta li te nisz baj no ka cí met. Több ször el nyer -
te a Du nán túl baj no ka, pá ros ban pe dig Ma -
gyar or szág vi dé ki baj no ka cí met. 1950-ben a
vi lág baj nok sá gon is sze re pel he tett, ahol a

nyolcaddöntõbe ju tott. Edzõ ként négy ge ne rá -
ci ót ne velt. Ta nít vá nyai kö zül so kan ne ves ver -
seny zõk let tek.

1994-ben az ala pok tól se gí tet te új ra in dí ta ni
a nagy múl tú bü ki asz ta li te ni sze zést. Fog lal ko zott
a gye re kek kel, a fel nõtt csa pat tal pe dig – já té -
kos edzõ ként – meg nyer te az 1994/1995. évi
me gyei baj nok sá got. A kö vet ke zõ évek ben már
az NB III-ban ját szott az ál ta la irá nyí tott bü ki csa -
pat, mely az 1998/1999. évi baj nok sá got meg -
nyer ve az NB II-be ju tott. Ek kor át ad ta az edzõi
posz tot Var ga Elem ér nek. Vi szont a Bü ki TK szí ne -
i ben 1995. és 2006. kö zött részt vett és ered mé -
nye sen sze re pelt nyolc Ve te rán Eu ró pa-baj nok -
sá gon és két Ve te rán Vi lág baj nok sá gon. Az Eu -
ró pa-baj nok sá go kon 2-2 el sõ és má so dik he lyet
ért el, 2006-ban pe dig vi lág baj no ki bronz ér met
szer zett. A ki vá ló spor to ló ma is ak tív, rend sze re -
sen te ni sze zik és ping pon go zik, s ta ná csa i val se -
gí ti a fi a ta lok ne ve lé sét.                             igás

Köz tu dott, hogy mi nél szí ne sebb, mi nél ter -
mé sze te sebb, ke vés bé fel dol go zott táp lá lé kot
ve szünk ma gunk hoz, an nál egész sé ge sebb az
ét ren dünk. Aki nek van rá le he tõ sé ge, ja va sol juk,
hogy ül tes sen szí nes, fi nom, vi ta min dús bo gyó -

so kat. Mind ös  sze né hány alap sza bályt kell be -
tar ta nunk, így kez dõ ker tész ke dõk nek is bát ran
ajánl juk eze ket a cser jé ket.

Most van a sze zon ja a sza bad gyö ke rû gyü -
mölcs fák, szõ lõk és ró zsák ül te té sé nek, de az
aláb bi gyü mölcs ter mõ ket év szak tól füg get le -
nül bár mi kor ül tet het jük, ami kor nincs át fagy va
a ta laj. Az aláb bi ak ban né hány öt let tel és jó
ta nác  csal sze ret nénk se gí te ni a ked ves kert ba -
rá to kat.

A Goji bo gyó gon do zá sa

A meg vá sá rolt nö vényt ül tes sük ki sza bad
föld be. Nem ké nyes a nö vény, szin te bár mi lyen
ta laj ban szé pen fej lõ dik, de meg há lál ja, ha jó
mi nõ sé gû fe ke te föld be ke rül. A na pos vagy a
fél ár nyé kos he lyet ked ve li. Nem kell sem trá -
gyáz ni, sem táp ol da toz ni.

A fi a tal nö vényt ka róz zuk. Idõ sebb pél dány
ese tén rit kí tást kell vé gez ni, hogy ez zel nö ve ke -
dé sét ser kent sük. Nem fagy ér zé ken  -akár -25

fo kig tél ál ló-  de a fi a tal nö vény kis sé vis  sza fagy -
hat, ami tõl nem kell meg ijed ni, mert ter mé sze tes
fo lya mat, akár csak az, hogy õs  szel le hull nak a
le ve lei. A kis cser je ta vas  szal új ra ki hajt és több
ol dal haj tást hoz, el kezd bok ro sod ni.

Gyü möl csök éré se au gusz tus, szep tem ber
kö rül vár ha tó. Sza po rí tá sa dug vány ról, vagy
mag ve tés sel tör té nik.

A Goji bo gyó élet ta ni ha tá sai: A Goji bo gyó
gaz dag C-vi ta min for rás, 500-szor an  nyi C-vi ta -
mint tar tal maz súly-ará nyo san, mint a na rancs,
és töb bet, mint bár mi lyen más gyü mölcs. Az A-
vi ta min nak is ki vá ló for rá sa, ami nem meg le põ,
hi szen a bo gyó ma ga is szép vö rös szí nû. Tar tal -
maz to váb bá B1, B2, B6 és E vi ta mint, me lyek
köz tu dot tan anti-oxidánsok.

Ültessünk kertünkbe 
színes, finom bogyósokat!

Pék Miklós VB bronz érmével Bréma 2006
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A kék áfo nya kör nye ze ti igé nyei

Sa va nyú kö zeg, 4-es pH › sa va nyú tõ zeg
vagy Rhododendron föld • táp anyag igé nye
nagy, ül te tés kor szer ves trá gya, majd a 3. év tõl
táp anyag után pót lás • a na gyobb ter més ho -

zam ér de ké ben leg alább 2 kü lön bö zõ faj tát ér -
de mes ül tet ni • fél ár nyék ra ül te ten dõ, mi vel se -
ké lyen gyö ke re se dik és a ta laj a tû zõ na pos he -
lyen ha mar ki szá rad • víz igé nye nagy, rend sze -
re sen ön töz zük (több ször ke ve set) • a ki ül te tés
utá ni el sõ 2-3 év ben ta vas  szal szük sé ges vis  sza -
met sze ni – bok ro so dás cél já ból • os  szú haj tá so -
kat fe lé re vis  sza vág ni • rö vid haj tá so kat elég
csak vis  sza csíp ni • ter mõ re for du lás után (4. év -
tõl) fi a ta lí tó met szés al kal ma zá sa.

Élet ta ni ha tá sa: ás vá nyi anyag-, antioxidáns-
és vi ta min tar tal ma jó té kony ha tás sal van szer ve ze -
tünk re, erõ sí ti im mun rend sze rün ket.

A vö rös áfo nya gyógy ha tá sai

Sejt- és ér vé dõ ha tá sa a né pi gyógy ászat -
ban már bi zo nyí tott. Gya ko ri húgy úti fer tõ zés ben
szen ve dõk nek, vagy ar ra kü lö nö sen fo gé ko -

nyak nak, rend sze re sen úszók nak, ve se be te gek -
nek kü lö nö sen ja va solt a fo gyasz tá sa.

A vö rös áfo nya ül te té se: A ter mesz tés si ke rét
az ala csony pH ér té ken kí vül a ta laj ma gas
szervesanyagtartalma is be fo lyá sol ja. Ezért szer -
ves trá gyát, tõ ze get, fa kér get, eset leg for gá csot

kell a ta laj ba ke ver ni. A víz sze re pe a nö vény
ter mesz té sé ben ki emel ke dõ je len tõ sé gû, mi vel

se ké lyen gyö ke re se dik és ezen gyö ke rek a ta laj
leg ha ma rabb ki szá ra dó ré te gé ben he lyez ked -
nek el. Kü lö nös fon tos sá gú az au gusz tus-szep -

tem be ri csa pa dék, mert eb ben az idõ szak ban
tör té nik a kö vet ke zõ évi ter mõ rü gyek dif fe ren ci -
á ló dá sa. Az ül te tés utá ni év ben már meg je len -
nek az el sõ vi rág rü gyek.

Szi bé ri ai méz bo gyó

A szi bé ri ai méz bo gyó egy kb. más fél mé ter
ma gas ra nö võ cser je. Ta laj ban nem vá lo gat,
na pos vagy fél ár nyé kos hely re is ül tet het jük.
Több faj tá ja lé te zik, ezért a bo gyók éré si ide je,

alak ja, mé re te is el té rõ le het. Ér de mes két kü -
lön bö zõ méz bo gyót ül tet nünk egy más kö ze lé -
be, hogy na gyobb és bõ sé ge sebb ter més ho za -
mot ér jünk el.

Jó ker tész ke dést kí ván 
az Örök zöld Ker té szet!
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• Mesterháza
Az 1848-49-es for ra da lom és sza bad -

ság harc ra em lé kez tek Mes ter há zán!

A he lyi Ön kor mány zat ha gyo má nya i nak
meg fe le lõ en Mesterházy Ist ván (1811-1854)
hon véd ez re des sír já nál tar tot ta ün ne pi meg -
em lé ke zé sét. A szép szám mal meg je lent fa lu -
be li ek kö zö sen el éne kel ték a Him nuszt, majd
Gróf Esz ter el sza val ta a Nem ze ti dalt.

Ezt kö vet te a Pol gár mes ter Úr ün ne pi be -
szé de, mely ben ki emel te, hogy 1848. már ci us
15-e az a nap, amely re min den ma gyar, ha -
tá ron in nen és túl büsz ke. Büsz ke is le het, mert
a már ci u si if jak pél da ér té kû cse le ke de tet haj -

tot tak vég re, ami kor szem be száll tak az el nyo -
mó ha ta lom mal. Nem fél ve a meg tor lás tól, a
leg ke mé nyebb fegy ver rel, a tisz ta sza vak ere -
jé vel in dul tak harc ba.

Majd a Kép vi se lõ tes tü let és a he lyi If jú ság
kép vi se lõi el he lyez ték a meg em lé ke zés ko szo -
rú it. A sár vá ri Re for má tus Da lár da ze nés ös  sze -
ál lí tá sá val zá rult az em lé ke zés.

D.Zs.

Rövid hírek

Az 1848-49-es for ra da lom az or szág új já épí -
té sé nek ki emel ke dõ pil la na ta is volt. Ak kor a
sza bad sá gért és a ha zá ért el kö te le zett ve ze -
tõk, köz em be rek egy aránt fon tos nak érez ték a
nem zet meg úju lá sá nak szent ügyét. Már ci us
15-én ha zánk egyik leg di csõbb küz del mé re, a
ma gyar nem zet ön tu dat ra éb re dé sé nek idõ -
szak ára, an nak meg tes te sü lé sé re em lé ke zünk.
A bü ki is ko lá ban, a vá ro si ün nep ség ré sze ként,
idén kü lön le ges ko re og rá fi á val ké szül tek.
Nem ze ti szí nû, ko kár dát for má zó kör ben áll tak
fel.  Az ün ne pi be szé det Hárominé Or bán Eri ka,
igaz ga tó he lyet tes mond ta. Ki hang sú lyoz ta,

hogy év ti ze dek min den ma gyar büsz ke e je les
nap ra. Van nak olyan már ci u si if jak, akik nek is -
mer jük a ne vét, de van nak olya nok is akik nek
nem. Még is fel te kin tünk rá juk, a tet te ik re. Az
pe dig, hogy ilyen kor fel nõt tek, fi a ta lok, gye re -
kek ko kár dát tûz nek, az jel zi az ös  sze tar to zást.
Azt vi szont ke ve sen tud ják, hogy mit jel ké pez -

nek a zász lón, va la mint a ko kár dán a nem ze ti
szí nek. A pi ros, a fe hér és a zöld. A pi ros szín az
erõt, a fe hér a hû sé get, míg a zöld a re ményt
je len ti. De ma gya ráz zák úgy is, hogy a múlt, a
je len és a jö võ szim bó lu mai. Az ün ne pi be széd
után Pin tér Ani kó ta nár nõ vel együtt sza val ták
Pe tõ fi Sán dor: Nem ze ti dal cí mû ver sét. Majd a
köl tõ rõl hang zott fel egy ének. Bár már 167 év
telt el, hogy az egy sze rû kí ván ság meg fo gal -
ma zó dott: le gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér -
tés. De nap ja ink ban is er re a há rom do log ra
szük ség van ah hoz, hogy or szá gunk erõs és
gaz dag le gyen. A vá ro si ün nep sé gen Falussy

Pé ter, a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár sport szer ve zõ fõ mun ka tár sa mond ta
az ün ne pi be szé det. Ezt kö ve tõ en a Ta risz nyás
együt tes ze nélt, majd a vá ros, az in téz mé nyek
ve ze tõi, ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi ko szo rúz ták
meg a temp lom kert ben az em lék mû vet.

Sulics Bog lár ka

Az ünnep
az élet rangja
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• Répcevidék

Keresd a Répcevidék 
cikkeit, híreit, képriportjait 
online verzióban 
a naponta frissülõ

:: www.repcevidek.hu 
weboldalon!

Rövid hírek

Az el múlt hé ten a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si
Sport ház és Könyv tár név adó ja tisz te le té re
egész he tes prog ram so ro zat tal ké szült min den

kor osz tály szá má ra. Négy év vel
ez elõtt in dult út já ra e ne mes
kez de mé nye zés. Az in téz mény
ve ze tõ je, Ziembicki Er zsé bet
úgy gon dol ta a prog ram el in dí -
tá sa kor, hogy Pe tõ fi éle tét élõ vé
kell ten ni. Egy re ke ve seb ben ol -
vas nak ver se ket. Az is ko lai tan -
anyag ban ugyan meg je len nek
a köl tõ nek egy-egy ver sei, de
ez ke vés, hogy meg is mer jék az
éle tét. Hos  szú évek óta ha gyo -
mány a könyv tár ban a vers és
me se mon dó ver seny. Idén nem

ver se nyez ni hív ták a rész ve võ ket, ha nem Pe tõ fi
szö ve gek fel ol va sás ra. A ren dez vény so ro zat
zá rá sa ként ren dez ték meg az ál ta lá nos is ko lá -

Makkai Roland:
Virágok

Ott fekszel a napsütötte réten,
Hajad ékesíti a szál virág,
Mit az imént szedtél éppen,
Mit neked szánt e csodás világ.

Neked dalol minden madár,
Neked ragyog a nap fényesen,
A te mosolyod csak oly vidám,
Mi a virág méznél is édesebb.

Tied a föld és tied az ég,
Tied az egész világ,
Mert én lehetnék az a rét,
S te lehetnél a legszebb virág.

Petõfi hetet tartottak
a csepregi könyvtárban
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ban a versmaratont, me lyet  Vlasits Krisz ti án,
Csepreg pol gár mes te re nyi tott meg.  A gye re -
kek leg na gyobb örö mé re Pe tõ fi: Anyám tyúk ját
is el sza val ta. A versmaraton mel lett a csa lá do -
kat is vár ták fel ada tok kal. Pe tõ fi tõl-Pe tõ fi bõl
rejt vény fü zet ki töl té sé re in vi tál ták a ki csi ket-na -
gyo kat, me lyet online kel lett be kül de ni. Leg -
ügye sebb nek Hor váth Han na és Em ma, Tájmel
Csen ge és Hor váth Jú lia bi zo nyult. Õk az ok le -
vél mel lé köny vet is kap tak ju tal mul. Idén sem
ma rad ha tott el a fo tó pá lyá zat. Itt is Pe tõ fi ver -
sek kel kap cso la tos ké pe ket vár tak a lel kes
ama tõ rök tõl. Bog nár Lászlóné, Bog dán Fe renc,
Luif Bog lár ka, Len csés Ka tó, Sulics Bog lár ka és
Tóth An na má ria ra ga dott fény ké pe zõ gé pet. A

be kül dött fo tók ból ki ál lí tás nyílt a
könyv tár ban, mely áp ri lis vé gig lát -
ha tó. A zá ró dél után ke rült sor az
ered mény hir de tés re. A dí ja kat
Vlasits Krisz ti án, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re ad ta át. Meg kö szön te
mind a szer ve zõk, mind a részt ve -
võk mun ká ját. Hang sú lyoz ta a ver -
sek sze re te té nek a fon tos sá gát is,
mai ro ha nó vi lá gunk ban. A Pe tõ fi-
hét ér de kes sé ge volt, hogy a
könyv tár meg ver se nyez tet te Pe tõ fi
ver se it is. Az in téz mény hon lap já ra
15 mû ke rült fel, és ezek re le he tett
sza vaz ni. A leg nép sze rûbb  a Szep -
tem ber vé gén cí mû köl te mény lett.
Ezt kö vet te A Ti sza, Egy es tém ott -
hon és az Itt van az õsz, itt van új ra.
Az in téz mény ve ze tõ je el mond ta,
hogy év rõl év re egy re nép sze rûb -
bek az ilyen te ma ti kus he tek.

Sulics Bog lár ka
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A hús vét és a hoz zá kap cso ló dó ün ne pek a
moz gó ün ne pek kö zé tar toz nak, az az nem es -
nek a Ju li án-nap tár sze rin ti év ugyan azon nap -
já ra min den év ben. A Nap moz gá sa mel lett a
Hold moz gá sá tól is függ a dá tum, né mi leg a hé -
ber nap tár hoz ha son ló mó don.  Hús vét nap ja az
1582-bõl szár ma zó egy há zi sza bály zat sze rint a

ta va szi hold töl te utá ni el sõ va sár nap ra esik:
már ci us 22. és áp ri lis 25. kö zé. (Ezt mond ja ki a
niceai zsi nat ha tá ro za ta is i. sz. 325-ben.) Hús vét -
kor ün nep li a ke resz tény ség Jé zus Krisz tus fel tá -
ma dá sát. A hús vét a leg ré gibb ke resz tény ün -
nep és egyút tal a leg je len tõ sebb is az egy há zi
év ün ne pe i nek so rá ban. A hús vét ün ne pét meg -
elõ zõ va sár nap, vi rág va sár na pon, ar ról em lé ke -
zik meg az egy ház, hogy Krisz tus pál ma ága kat
len ge tõ tö meg él jen zé se kö ze pet te vo nult be
sza már há ton Je ru zsá lem be. A nagy csü tör tök

(zöld csü tör tök) Krisz tus nak az Olaj fák-he -
gyén tör tént el fo ga tá sát idé zi em lé ke ze tünk -
be. Nagy csü tör tök ön el hall gat nak a temp lo -
mok ha rang jai, azt tart ják, a ha ran gok Ró má ba
men tek, ott gyá szol ják Krisz tust. Szo kás volt ilyen -
kor ke rep lõ vel zajt kel te ni, így gon dol ták el ûz ni a
go noszt és így he lyet te sí tet ték a ha ran go kat. Li -

tur gi kus szo kás a nagy csü tör tö ki
láb mo sás. Ál ta lá ban ma gas ran gú
egy há zi sze mé lyek mos ták meg
ilyen kor ti zen két sze gény em ber lá -
bát. Nagy pén tek Krisz tus Pi lá tus ál -
ta li ha lál ra íté lé sé nek, meg os to ro -
zá sá nak és ke reszt ha lá lá nak a
nap ja. Nagy szom bat es te kör me -
ne tek kel em lé ke zik meg a ke resz -
tény vi lág ar ról, hogy Jé zus - amint
azt elõ re meg mond ta - har mad -
nap, az az hús vét va sár nap haj na -
lán fel tá madt ha lot ta i ból. Nagy -
szom ba ton vé get ér a 40 na pos
böjt, és új ra meg szó lal nak a ha -
ran gok. Leg je len tõ sebb ese mé -
nyei a nagy szom bat nak a víz- il let -
ve tûz szen te lés. Ka to li kus temp lo -
mok ban a gyer tyát a meg szen telt
tûz láng já ról gyújt ják meg. Az új tûz
gyúj tá sa a re mény szim bó lu ma is.

A hús vét nak Eu ró pa-szer te ta lán
leg ál ta lá no sabb jel ké pe a hús vé ti

to jás. A ke resz tény ség ben a fel tá ma dás szim bó -
lu ma is.  A to já sok szí ne zé sé nél leg gyak rab ban a
pi ros színt hasz nál ták, mi vel en nek má gi kus erõt
tu laj do ní tot tak.  Nem csak meg vé del mez, de
egyút tal Krisz tus vé rét is jel ké pe zi. Bar ka  Jé zus Je -
ru zsá lem be va ló be vo nu lá sa kor az em be rek ru -
há ju kat és lom bos ága kat te rí tet tek a Meg vál tó
elé az út ra, ma en nek em lé ké re bar kát szen tel -
nek a temp lo mok ban. De a bar ka vi rág mást is
jel ké pez. Aho gyan vé get ér a böj ti idõ szak, úgy
ér vé get a tél is. A hús vét egy ben az új já szü le tõ

ter mé szet nek is
az ün ne pe. A
hús vé ti bá rány
Jé zust jel ké pe zi.
A hús vé ti bá rány
mint jel kép ép -
pen úgy kap cso -
lat ba hoz ha tó az zal,
hogy a bá rá nyok ta -
vas  szal jön nek a vi lág ra,
mint az zal a má ig köz is -
mert val lá si té tel lel,
mi sze rint Jé zus Krisz -
tus ál do za ti bá -
rány ként halt ke -
reszt ha lált az em -
be ri ség meg vál tá -
sá ért. Ezért ne ve zik õt
a mai na pig Is ten bá rá -
nyá nak.  A hús vé ti nyúl
szim bo li ká ja ne he zen
meg ma gya ráz ha tó. Az is
elõ for dul hat, hogy egy fél -
re ér tés kap csán ke rült a hús -
vé ti ün nep kör jel ké pei kö zé.
Ma a leg több gye rek úgy tud -
ja, hogy a „nyu szi hoz za” a hús -
vé ti aján dé kot, amit – ahol csak
mód van rá – a sza bad ban, bok -
rok tö vé ben el ké szí tett, ma dár fé -
szek hez ha son ló kis fé szek ben, ko -
sár ká ban he lyez nek el.

Sulics Bo gi

A húsvét eredete, története és jelképei
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Már ci us 10-én Du nai Ta más Já szai Ma ri-dí -
jas, Ér de mes mû vész „Sza va kat fúvok” cí mû
önál ló est jé re ke rült sor a bü ki Mû ve lõ dé si Köz -
pont ban. A ren dez vény a „For gó szín pad” Szín -

ház bér let ta va szi prog ram so ro zat ré sze volt. Du -
nai Ta más böl csé szet tu do má nyi ka ron vég zett
ma gyar-fran cia sza kon.  Szí né szet utá ni ér dek lõ -
dé se ezek ben az idõk ben kez dõ dött. A BBC Vi -
lág szol gá lat már több ször meg hív ta, hogy a
ma gyar adás ál lan dó mun ka tár sa i nak be széd -
kul tú rá já val fog lal koz zon. De õ in kább a szí né -
szet ben tel je se dett ki.  1992 óta sza bad úszó,
több bu da pes ti és vi dé ki szín ház ban is fel lép. Az

or szág szá mos pont ján lát ha tó ak elõ adó est jei.
Bük re az egyik önál ló es té vel ér ke zett. A mû sor -
ban hall hat tunk töb bek kö zött Szép Er nõ, Márai
Sán dor, Rad nó ti Mik lós, Ba bits Mi hály, Jó zsef At ti -

la, Nagy Lász ló ver se ket, fran cia san zon nal fû -
sze rez ve. Az elõ adói es ten a  sza vak mel lett sza -
xo fon és kla ri nét-da ra bok is fel csen dül tek. A szí -
nész tõl a ze né lés sem áll tá vol.  Gyer mek és fi a -
tal ko rá ban fú vós és szim fo ni kus ze ne kar ok nak a
tag ja volt, va la mint a szí né szek bõl ál ló ze ne kar
egyik osz lo pos egyé ni sé ge. A Szín ház- és Film -
mû vé sze ti Egye tem mu si cal osz tá lyá ban ze nés
mes ter sé get ta ní tott. Az elõ adói est je so rán a

ver sek és ze nei él mé nyek mel lett egy kis ka lan -
dos iro da lom órán is rész ve het tünk. Hall hat tunk
a ma gyar ta lál má nyok ról, kö tõ sza va ink és ha tá -
ro zó ink sok szí nû sé gé rõl. Az est vé gén meg osz tott
a kö zön ség gel egy sze mé lyes jel le gû, csa lá di
név na pi kö szön tõt, me lyet Du nai Ta más a gyer -

me ke i tõl ka pott. Ha va la ki nek az ér dek lõ dé sét
fel kel tet tem, az a Trió TV hon lap ján meg néz he ti
az elõ adói es tet tel jes ter je de lem ben.

Sulics Bo gi

Dunai Tamás önálló estje Bükön
Fo

tó
k: Va
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• Költészet napja
A Köl té szet Nap ja mar gó já ra

„Vi dám és jó volt s tán ko nok, ha bán tot ták
vélt iga zá ban. Sze re tett en ni s egy ben más ban

is ten hez is ha son lí tott.” – így vall Jó zsef At ti la
Jó zsef At ti lá ról. Ar ról az em ber rõl, aki tra gi kus ha -
lá lá val vált a „jó köl tõ bõl” egye te mes köl tõ vé, és
aki nek köl té sze te ha tás sal volt szin te min den je -
len tõs író ra, po é tá ra. Szü le tés nap ja a ma gyar
iro da lom ün ne pe, a köl té szet nap ja 1964. áp ri -
lis 11. óta. Ezen a na pon, sok fé le mó don tisz te -
leg nek ha zánk ban a ma gyar lí ra elõtt, ám va -
jon ol va sunk-e ver se ket a hét köz nap ok ban is?
Vá lasz tunk-e lel ki fel töl tõ dés ként egy-egy köl te -
ményt? Adóz zunk-e az iro dal mi szép sé gek nek a
„facebook, twitter” szá za dá ban? 

So kan em lé kez nek rá, sõt ma guk is részt vet -
tek nem oly ré gen a cunamiként ter je dõ ked -
venc ver sek meg osz tá sá ban a kö zös sé gi há lón,
amely azo kat is mo ti vál ta, akik ta lán évek óta
nem vet tek ver ses kö te tet a ke zük be. Jó kez de -
mé nye zés volt-e? Le het raj ta vi tat koz ni, ám tény,
hogy a köl té szet nép sze rû sí té sé hez ki kell hasz -
nál ni az új köz ve tí tõ/ta lál ko zá si plat for mo kat is.
Könyv, ebook, internet – sok a le he tõ ség a szép -
iro da lom hoz zá fé ré sé re. Ki-ki vá laszt hat tet szé se
sze rint. De vá laszt-e? Emel lett az is kér dés, hogy
a mai fi a ta lok ol vas nak-e az is ko lai kö te le zõ sé -
ge ken kí vül mást is, il let ve is mer nek-e ma élõ
kor társ szer zõ ket és mû ve ket? Igen, de ke ve sen. 

A köl té szet nap ja nem csak em lé ke zés, ha -
nem össze fo gás és tu da tos mû ve lõ dés me nedzs -
ment a ma gyar lí ra ér de ké ben. Bü kön is. Múlt és
je len ta lál ko zá sa - ezt kí nál ja a bü ki mû ve lõ dé si
köz pont és könyv tár köl té szet na pi prog ram ja i -
ban, fi a ta lok nak, idõ seb bek nek egy aránt. Áp ri -
lis 11-én Jó zsef At ti la és Kozmutza Fló ra kap cso -
la tát mu tat ja be a he lyi Sok-szín-pad Tár su lat. 

Az elõ adást Pataky La u ra („mai fi a tal”) ál lí tot -
ta ös  sze. Áp ri lis 14-én Var ró Dá ni el, kor társ ma -
gyar köl tõ és for dí tó kö zön ség ta lál ko zó ja kap -
cso ló dik még az ün ne pi ese mé nyek hez. Le gye -
nek ré sze sei, hi szen tud ják, a köl té szet ma ga az
élet, min den gyöngy sze mé vel, ne héz sé gé vel.
Ver set ol vas va meg áll az idõ, és el ra gad a
szépség…                                              (pb)

S egy vers szös  sze net Jó zsef At ti lá tól a hét köz -
nap ok ra: 

Rin ga tó

Ho lott nád dal rin gat,
ho lott cso bo gás sal,
ké kel lõ de rû vel,
ta vi csó ko lás sal.

Le het, hogy sze rel me
föl de rül majd más sal,
de az is rin gas sa
ilyen rin ga tás sal.

Rövid hírek

Or szág szer te már ci us 15-én em lé kez nek
meg az 1848/49-es for ra da lom ról és sza bad ság
harc év for du ló já ról, va la mint a ma gyar zász ló
és cí mer nap já ról. Az 1848–49-es for ra da lom és
sza bad ság harc Ma gyar or szág új ko ri tör té ne té -
nek egyik meg ha tá ro zó ese mé nye, a nem ze ti
iden ti tás egyik alap kö ve. A 167. év for du ló al kal -
má ból ün ne pi mû sor ral tisz tel gett Csepreg Vá ro -

sa a már ci u si if jak elõtt. Az ál ta lá nos is ko lá ban
ren de zett ün nep sé gen el sõ ként a csepregi
Nyug dí jas Ének kar hu szár és Kos suth nó tá it hall -
hat tuk. A kö szön tõt a Kõ sze gi Tan ke rü let igaz ga -
tó ja mond ta. Hang sú lyoz ta, hogy né hány ün ne -
pünk el hal vá nyult, de a már ci us 15-e ma ra dan -
dó em lé ket ha gyott nem ze tünk szá má ra, még
így 167 év vel ké sõbb is. Hi szen az ak ko ri esz mék
a nap ja ink ban is rend kí vül nagy je len tõ ség gel

bír. Elég csak a 12 pont ele jé re gon dol ni. Le -
gyen bé ke, sza bad ság, egyet ér tés. Ezt kí ván ta
a ma gyar nem zet 1848-ban. 

Min den szó nak fon tos je len té se volt ak kor is,
mi kor a 12 pont pa pír ra ke rült. Az ün ne pi gon do -
la tok után a csepregi is ko la szín ját szói és az
ének ka ra  „Élet ké pek a forradalomból“ cím mel
em lé kez tek meg tör té nel münk nagy alak ja i ról.

Fel idéz ték a már ci u si if jak szer vez ke dé sét, a 12
pont meg szü le té sét. Az ének kar pe dig az ese -
mé nyek han gu la tá hoz il lõ dal lal szí ne sí tet te a
mû sor. A meg em lé ke zés zá rá sa ként a vá ros ve -
ze tõi, ci vil szer ve ze tek kép vi se lõi he lyez ték el a
meg em lé ke zés ko szo rú it az 1848/49-es kop ja fá -
nál. A ko szo rú zás alatt Csepreg Vá ros Fú vós ze -
ne ka ra 1848-as in du ló kat ját szott.

Sulics Bog lár ka

Március 15-i
megemlékezés Csepregen

„

„
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Há rom, be fe je zé sé hez kö ze le dõ pá lyá zat se -
gít sé gé vel, köz épü le tek újul tak meg Zsirán.

A ra va ta lo zó fel újí tá sa, kor sze rû sí té se már na -
gyon idõ sze rû volt. Az MVH-hoz „Meg lé võ ra va ta lo -
zó épü let át ala kí tá sa és bõ ví té se” cím mel be nyúj -
tott pá lyá zat si ke res nek bi zo nyult, s en nek se gít sé -
gé vel, az épü let tel jes kor sze rû sí té se meg tör tént. A

ra va ta lo zó elõt ti tér egy ré szé re ár nyé ko ló te tõ ke -
rült. Be lül tel jes fel újí tást si ke rült meg va ló sí ta ni. Va -
ko lás, fes tés tör tént, új já ró lap, aj tók, ab la kok ke rül -
tek be épí tés re. A te tõ szer ke zet is fel újí tás ra szo rult,
tel jes egé szé ben le cse rél ték a cse re pet is. Tér kõ vel
ke rült be bur ko lás ra az épü let elõt ti tér. Az épü let
hát só ré szé ben WC, mos dó ke rült ki ala kí tás ra.

A ra va ta lo zó val két te me tõ is ha tá ros. A zsirai
te me tõ ke rí té se már évek kel ez elõtt meg újult. Most

a gyülevizi te me tõ ben is ko vá csolt vas ke rí tés ke rült
fel ál lí tás ra. Még te rep ren de zé si mun ká la tok van -
nak hát ra, va la mint par ko sí tás. 

A ra va ta lo zó fel újí tá sá ban na gyon sok he lyi la -
kos se gí tett. Így pél dá ul a fa szer ke zet fes té sé ben,
a bel sõ fes tés ben, te rep ren de zés ben.  Mun ká ju kat
té rí tés men te sen aján lot ták fel. Kö szö net ne kik!

Két má sik pá lyá zat nak kö szön he tõ en kor sze rû -
sö dött a kul túr ház. Az ugyan csak az MVH-hoz
„Szem lé let for má ló, meg úju ló ener ge ti ka hasz ná la -
ta és be mu ta tá sa a zsirai kul túr ház ban” cí men be -
nyúj tott pá lyá zat se gít sé gé vel a kul túr ház te te jé re
nap ele mek ke rül tek fel sze re lés re, mely nek se gít sé -
gé vel az ön kor mány zat a villamosenergia költ sé -
ge i nek ha té kony csök ken té sét ter ve zi. Új fû tõ rend -
szer ke rült be üze me lés re, mely a kez de ti ne héz sé -

gek után (gyá ri hi ba) ki tû nõ en el lát ja a kul túr ház
fû té sét és me leg víz el lá tá sát. Ez zel együtt meg újult
a vi zes blokk is. És egy má sik pá lyá zat, mely szin tén
szem lé let for má ló szán dék kal lett be nyújt va, de
egy egé szen más faj ta té má ban. „He lyi ter mék bolt
ki ala kí tá sa a kul túr ház ban” cím mel nyert pá lyá zat
cél ja egy olyan he lyi ség ki ala kí tá sa volt, ahol a

hely ben il let ve a tér ség ben élõ em be rek, a sa ját
ma guk ál tal ter melt, elõ ál lí tott ter mé ke ket árul hat -
ják. Ter mé sze te sen az ide vo nat ko zó fel té te lek
meg tar tá sá val (nyug ta adás, szám la adás, en ge -
dé lyek, stb). Re mél jük, hogy hos  szú tá von si ke res
lesz ez a kez de mé nye zés! To vább ra is ke res sük
azo kat a le he tõ sé ge ket, me lyek se gít sé gé vel
újabb és újabb le he tõ sé gek nyíl nak meg a fa lu
elõtt fej lesz té sek re, kor sze rû sí tés re.                   N.P.K.

Megújulás pályázati segítséggel
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Fûzy Gá bor nem zet kö zi leg is mert Pilates
mes ter-ta nár, re ha bi li tá ci ós és erõn lé ti
edzõ, elõ adó  évek óta Szom bat he lyen él, és in -
nen jár ja a vi lá got. A Test ne ve lé si Egye te met
vég zett  szak em ber sze rint a Pilates hely re te szi
az em be ri tes tet, jó spor to lók nak, de ki fe je zet ten
aján lott tar tás prob lé mák kal küz dõ gye re kek nek
is, sõt az idõ sebb ge ne rá ci ó nak re mek for má -
ban tar tó le he tõ ség. De mi is ez a moz gás for -
ma? In ter jú Fûzy Gá bor ral.

– Szom bat hely rõl já rod a vi lá got, ugye?
– Igen, idén is ren ge te get me gyek  pél dá ul

Orosz or szág, Ar gen tí na, Svájc lesz az úticél. El sõ -
sor ban azo kat ok ta tom a kül föl di tan fo lyam -
okon, akik Pilates ta ná rok sze ret né nek len ni,
vagy már azok, de to vább fej lõd né nek. A Test -
ne ve lés Egye tem el vég zé se után a fitnesz szin te
min den ágát ki pró bál tam : ne ves csa pat tal lép -
tünk fel step aerobiccal, de tar tot tam kick boksz
órát meg is mer ked tem a  spininggel és a jó gá -

val is. Ha jón dol goz tam so ká ig
ame ri kai vi ze ken, itt jött a Pilates

az éle tem be. Nagy mes te rek -
tõl ta nul hat tam, hos  szú éve -
ken át. 

– Mi ra ga dott meg a
Pilatesben?

– Ez a moz gás for ma
töb bet ad az em be ri

test szá má ra, mint
a töb bi. En nek

olyan ré te gei
és mély sé gei
van nak, ami
meg fo gott .
Egy né met
ú r i  e m  b e r
jó száz év -
vel ez -
elõtt a
sa ját tes -

té re kezd te ki fej lesz te ni. Ki ván do rolt Ame ri ká ba,
ott nyi tott egy stú di ót, ami egy re nép sze rûbb
lett. Ak ko ri ban az 1800-as évek vé gén nem na -
gyon volt test edzés, úgy hogy ez új don ság nak
szá mí tott. Joseph Pilates ki dol goz ta az alap el ve -

ket és alap gya kor la to kat. Az óta ren ge teg em -
ber ki ta nul ta és hoz zá ad ta a tu dá sát, úgy hogy
ma már egy né ven, egy gyûj tõ fo ga lom alatt,
ren ge teg irány zat lé te zik. 

– Te mit kép vi selsz?
– Én a mes te rem tõl ta nult irány vo na lat kép vi -

se lem. Õ egy na gyon szé les lá tó kö rû an gol úri -
em ber, Michel Kingnek hív ják. Õ a ha gyo má -
nyos Pilates vo na lat kép vi se li, de na gyon ru gal -
mas szem lé let mód dal. Ne héz el mon da ni. Egyik
ven dé gem nem rég azt mond ta : kí vül rõl bo hóc -
ko dás nak tû nik, ho lott be lül rõl ez egy ke mény
mun ka. So kan nem hi szik el, hogy ap ró moz du -
la tok tól men  nyi re ki ver het min ket a víz, és meny -
 nyi re ne héz tud len ni. Úgy kell el kép zel ni, hogy

új ra prog ra moz zuk az em be rek moz gá sát, be ál -
lít ják a meg fe le lõ test tar tást, be von juk a nem
hasz nált iz mo kat. Elõ ször las sabb fo lya mat
,aztán egy re di na mi ku sabb, szí ne sebb a moz -
gás pa let ta. A Pilates al kal má val hasz nál juk a

mély iz mo kat , fo lya ma to san nyúj tunk és erõ sí -
tünk is. Se gí ti a kö tött iz mo kat la zí ta ni, a gyen ge
iz mo kat erõ sí te ni.

– Kik nek aján lod?
– Jár nak hoz zánk spor to lók, de idõ seb bek szá -

má ra is rend kí vül jó. 50-60 éves ak tív em be rek is
na gyon él ve zik, hisz ér zik, a Pilates rend be te szi a
moz gá su kat, jobb a köz ér zet ük, ak tí vab bak.  Egy -
re több a tar tás prob lé más gye rek, hi szen ke ve set
mo zog nak, nem mász nak fá ra, nem ug ra nak pa -
ta kot. Az érett sé gi szint jü kön mú lik, mi kor le het el -
kez de ni ve lük, de 8-11 éves kor tól már bát ran
ajánl ha tó. De kis ma ma cso por to kat is in dí tunk. A
Pilates nem tõ, élet kor tól füg get le nül vé gez he tõ
moz gás, min den ki nek egyén re sza bot tan.      H.N.

Pilates: a mozgásforma,
ami helyreállítja az izmokat
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Nem ki sebb fá ba vág ta a fej szé jét a Nika
Ró bert ve zet te csa pat, mint hogy a Bü ki Mû ve lõ -
dé si Köz pont tal kö zö sen meg szer ve zi a „For gó -
szín pad” el ne ve zé sû szín há zi so ro za tot, ahol 8
elõ adás sal ked ves ked nek a szín ház sze re tõ kö -
zön ség nek. Az elõ adá sok kö zött meg ta lál ha tók
önál ló es tek, pro fi szín há zak, és pro fi mi nõ ség -
ben ját szó ama tõr együt te sek. A he lyi ek jú ni us 6-

án mu tat koz nak meg egy kor társ da rab bal,
mely nek szer zõ je Zalavári And rás veszp ré mi drá -
ma pe da gó gus, és a cí me Al lot ró pia. Hogy a
cím alap ján mi lyen szer ke ze ti át ala ku lás fog tör -
tén ni, ar ra vá laszt ad az elõ adás, mely nek meg -
te kin té se 16 éven alu li ak szá má ra nem aján lott.

Elõbb is ta lál koz ha tunk a Tár su lat tal. Áp ri lis
11-én 16:00 óra kor Tömördön, majd es te 18:00
óra kor Bü kön lát hat ja a kö zön ség a Ma gyar Köl -
té szet Nap ja al kal má ból ké szült ös  sze ál lí tást

Kozmutza Fló ra és Jó zsef At ti la le ve le zé se alap -
ján. Az elõ adás cí me „Kap cso la tunk”. Kozmutza
Fló ra és Jó zsef At ti la vi ha ros 9 hó na pot töl töt tek
együtt, amely a köl tõ ha lá lá ig tar tott. A ké sõb bi
Il  lyés Gyuláné a 80-as évek ben je len tet te meg
ket te jük le ve le zé sét. Az elõ adás ez alap ján a le -
ve le zé sek alap ján ké szült, az ös  sze ál lí tást ké szí -
tet te Pataky La u ra.

Az új elõ adá sok mel lett „ré geb bi” elõ adá so kat
is szí nen tar ta nak. Má jus 1-én Tö rök bá lin ton ven -
dég sze re pel nek két Sachs ko mé di á val, majd má -
jus 5-én Bõ ben lát hat ják õket 18:00 órá tól. Itt Hans
Sachs – Kel a bor jú cí mû ko mé di á ját mu tat ják be,
majd utá na Tö rök Re zsõ – A sö tét hu szár cí mû
arany mi nõ sí tett da rab ja kö vet ke zik.  

A nyár ra új da rab szín pad ra ál lí tá sát nem
ter ve zik. Õs  szel im má ron VII. al ka lom mal sze ret -
nék meg ren dez ni a Sok-szín-Fesztet, a Tár su lat

szín ját szó fesz ti vál ját. Ez a ren dez vény kap cso -
lód ni fog a „For gó szín pad” õszi so ro za tá hoz. Er re
az al ka lom ra is mét egy kosz tü mös da ra bot sze -
ret ne a Tár su lat szín pad ra ál lí ta ni, de er rõl
egyen lõ re még ko rai len ne be szél ni. 

Egy biz tos. A Tár su lat dol go zik, ké szül nek az
elõ adá sok, amely hez hat ha tós tá mo ga tást kap -
tak a bü ki ön kor mány zat tól, de szí ve sen fo gad -
ják az SZJA 1 % fel aján lá so kat is.  Adó szá muk:
18898914-1-18

Nika

A tavalyi sikeres év után az idei is 
kemény munkával telik a Sok-szín-pad Társulatnál
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)

á
p

r
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Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig 
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,

ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)

01. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 9–13.00 NYITVA
05. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
06. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–13.00 NYITVA
12. Sanitas 9–14.00 ügyelet
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 9–13.00 NYITVA
19. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 9–13.00 NYITVA
26. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét

Áp ri lis 1. Szer da Dr. Szilasi Im re • 2. Csü -
tör tök Dr. Szilasi Im re • 3. Pén tek Dr. Nagy
Gá bor • 4. Szom bat Dr. Su dár Zsu zsan na •
5. Va sár nap Dr. Föl di Sán dor • 6. Hét fõ Dr.
Vá gá si And rea • 7. Kedd Dr. Szilasi Im re •
8. Szer da Dr. Szilasi Im re • 9. Csü tör tök Dr.
Bencsik Ist ván • 10. Pén tek Dr. Szilasi Im re
• 11. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 12. Va sár -
nap Dr. Nagy Gá bor • 13. Hét fõ Dr. Nagy
Má ria • 14. Kedd Dr. Szilasi Im re  • 15. Szer -
da Dr. Szilasi Im re 23 óra • 16. Csü tör tök Dr.

Su dár Zsu zsan na • 17. Pén tek Dr. Müller
And rás • 18. Szom bat Dr. Petró An dor • 19.
Va sár nap Dr. Föl di Sán dor • 20. Hét fõ Dr.
Bencsik Ist ván • 21. Kedd Dr. Ben ce Zsolt •
22. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 23. Csü tör -
tök Dr. Su dár Zsu zsan na • 24. Pén tek Dr.
Müller And rás • 25. Szom bat Dr. Vá gá si
And rea • 26. Va sár nap Dr. Petró An dor •
27. Hét fõ Dr. Vá gá si And rea • 28. Kedd Dr.
Nagy Gá bor • 29. Szer da Dr. Bencsik Ist -
ván • 30. Csü tör tök Dr. Ben ce Zsolt

P R O G R A M A J Á N L Ó
A rendezõszervek a m

ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Áp ri lis vé gé ig Csepregen, a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is -

ko la és AMI-ban: Orgoványi Ani kó
fes tõ mû vész „Him nusz” c. ki ál lí tá sa.

Áp ri lis vé gé ig Csepregen, a Pe tõ fi
Sán dor Mûvelõdési-Sportház és
Könyv tár ban: Szü lõ föl de men – ki ál lí -
tás a Pe tõ fi rajz- és fo tó pá lyá zat mû -
ve i bõl.

Áp ri lis 11-én, szom ba ton 11 ó. Bü -
kön a Sport csar nok ban: Bü ki TK – Bu -
da örs – NB. I-es fér fi asz ta li te nisz mér -
kõ zés.

Áp ri lis 11-én, szom ba ton 18 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban a Ma gyar Köl té szet

Nap ja al kal má ból: Kap cso la tunk –
elõ ad ja a Sok-szín-pad Tár su lat.

Áp ri lis 12-én, va sár nap 16 ó. Bü -
kön a Sport csar nok ban: BOKSZ GÁ LA.

Áp ri lis 14-én, ked den 11 és 18 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont szín ház ter mé -
ben: Var ró Dá ni el in te rak tív me se kon -

cert je - köl tõ si mo ga tó gyer me kek nek
és gyer mek lel kû fel nõt tek nek.

Áp ri lis 14-én, ked den 18.30 ó.
Csepregen a Vá ro si Könyv tár ban a
Ma gyar Köl té szet Nap ja al kal má ból:

Iro dal mi Ká vé ház: Prof. dr. Pusztay Já -
nos RAD NÓ TI EST JE – be ve ze ti dr.
habil Fûz fa Ba lázs.

Áp ri lis 17-én, pén te ken 9 ó.
Csepregen a Dr. Csepregi Hor váth
Já nos Ál ta lá nos Is ko la és AMI-ban:
Répce Men ti Di á kok Mû vé sze ti Ta lál -
ko zó ja 2015.

Áp ri lis 18-án, szom ba ton 13 ó.
Csepreg – Kiszsidány – Csepreg: Ta -
va szi (bor)túra.

Áp ri lis 18-án, szom ba ton 16 és 18
ó. Bü kön a Sport csar nok ban: Dr.
Lupó-Büki TK – Cell dö mölk NB II. ju ni -
or és fel nõtt baj no ki nõi ké zi lab da
mér kõ zés.

Áp ri lis 24-25. a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont ban: Szi vár vány Gyer -
mek Nép tánc Fesz ti vál + Föl szál lott a
pá va ré gi ós elõ vá lo ga tó.

Áp ri lis 25-én, szom ba ton 16 ó.
Csepregen a PSMSK szín ház ter mé -



ben: Jó té kony sá gi est a Csepregi KIKI
Óvo da és Böl csõ de ja vá ra.

Áp ri lis 30-án, csü tör tö kön 18 ó. Bü -
kön a Koczán-háznál: Má jus fa ál lí tás a
bü ki ci vil szer ve ze tek kel.

Má jus 1-én, pén te ken reg gel
Csep regen: A fú vós ze ne kar ze nés éb -
resz tõ je.

Má jus 1-én, pén te ken 10 ó. Bü -
kön, a sport pá lyán: Bü ki fu tó nap –
Ma já lis.

Má jus 2-án, szom ba ton 19 ó. a Bü ki
Mû ve lõ dé si Köz pont szín ház ter mé ben:
Eugéne Ionescu: Ki rály drá ma – a
Ferrum Szín há zi Tár su lás elõ adá sa.

Má jus 3-án, va sár nap 15 és 17 ó.
Bü kön a Sport csar nok ban: Dr. Lupó-
Büki TK – VKL SE NB II. ju ni or és fel nõtt
baj no ki nõi ké zi lab da mér kõ zés.

Má jus 7-én, csü tör tö kön 17 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont szín ház ter -
mé ben: Gyógy nö vé nyek kel az
egész sé gért – Sza bó Gyu ri bá csi, a
„bük ki fü ves em ber” elõ adá sa.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a
www.visitbuk.hu,  bukmsk.hu, www.csepregikiki.hu
és a www.csepregikultura.hu hon la po kon.

Nagy böjt har ma dik hét vé gé jén az idei tan év ben
is mét az iváni ál ta lá nos is ko la adott ott hont a ke rü le ti
hit tan ver seny nek, me lyen Bõ, Bük, Csepreg,
Egyházasfalu, Iván és Zsira ál ta lá nos is ko lá i nak 2.-8.
év fo lya mos di ák jai vet tek részt. A kö zel 100 részt ve võ
lel kes hit ta nost Fodróczy Lász ló, iváni plé bá nos úr és
az is ko la igaz ga tó ja kö szön töt te. Lel ki pász tor ok, hit ok -
ta tók, ver seny zõ gye re kek és kí sé rõ szü lõk kö zös imá -
val kér ték a jó Is ten ál dá sát a ver se nyen va ló helyt ál -
lás ra. A fel adat la pok ki töl té sét kö ve tõ en a gye re kek
fel sza ba dul tan ját szot tak, míg hit ok ta tó ik ki ja ví tot ták a
ver seny la po kat. Az ered mény hir de té sen az atyák –

Finta Jó zsef, Fodróczy Lász ló, Jász Lász ló, Né meth Ist -
ván és Sza bó Mik lós – meg kö szön ték a rész vé telt, a
helyt ál lást a gye re kek nek és a ver seny év fo lya mon -
kén ti 1-3. he lye zett jé nek mind an  nyi an gra tu lál tak.
Kö zös imá val kö szön ték meg a Szent lé lek se gí tõ ere -
jét a ver seny zõk, és ad tak há lát a na pért.

He lye zé sek:
2. év fo lyam: 1. he lye zett: Hor váth Ber na det

Csep reg • 2. he lye zett: Stampf Ruben Csepreg • 3.
he lye zett: Taródi Ta más Csepreg

3. év fo lyam • 1. he lye zett: Kumánovich Ka ta
Horvátzsidány • 2. he lye zett: Csa pó Ben ce Iván • 3.
he lye zett: Pi ros Lu ca Csepreg

4. év fo lyam • 1. he lye zett: Csizmazia Eve lin
Csepreg • 2. he lye zett: Hor váth Márk Csepreg • 3.
he lye zett: Ko vács Mó ni ka Zsira

5. év fo lyam • 1. he lye zett: Dó ra Már ton Csepreg
• 2. he lye zett: Var ga Fan ni Bõ • 3. he lye zett: Mol nár
Ar túr Csepreg

6. év fo lyam • 1. he lye zett: Szalkay Ger gely
Csep reg • 2. he lye zett: Tóth Kit ti Bük • 3. he lye zett:
Né meth Iza bel la Bõ

7. év fo lyam • 1. he lye zett: Amb rus An na Csep -
reg • 2. he lye zett: Pócza F. Csen ge Bük • 3. he lye zett:
Szar ka An na má ria Bõ

8. év fo lyam  • 1. he lye zett: Vincze Na tá lia Bõ •
2. he lye zett: Ba logh An na má ria Bük • 3. he lye zett:
Né meth La u ra Bõ

A gyõ ri egy ház me gyei hit tan ver se nyen õk kép vi -
se lik az es pe re si ke rü le tet, fel ké szü lé sük höz erõt és ki -
tar tást ké rünk a jó Is ten tõl.                                base

Kerületi hittanverseny




