Csepregi borverseny
MEGMÉRETTEK A BOROK
Csepreg Vá ros, a csepregi
Hegyközség és a Csepregi Borbarát Höl gyek Egye sü le te 2015.
március 28-án rendezték meg 32.
alkalommal a bor versenyt Csepregen.
A rangos eseménynek ismét a
csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési
Ház adott helyet. Nevezni lehetett
új borral, amelynek termõhelye
Csepreg és környéke.

a Csepregi Hölgyek Borát. A Polgármester úr átadta a díjakat és
megköszönte a gazdáknak, hogy
elhozták a boraikat és megköszönte Borbarát hölgyeknek is a munkájukat. Arany érmet kapott: a fehér
borok közül Horváth József Szürkebarátja, ifj. Molnár Sándor Zöldvertelinije, Horváth Gábor Traminije
és Hor váth Csaba CserszegiSzürkebarátja. A vörös borok kate-

Borbarát Hölgyek

góriájában arany érmet kapott
Horváth József Kékfrankosa, Tóth
Marcell Kékfrankosa, Horváth József Pinot-Noirja.
A rozé borok kategóriájában
aranyérmet ifj. Molnár Sándor Kékfrankos rozéja és Hor váth Gábor

A Borbarát Hölgyek értékelik a borokat

kat. Filinger Gyöngyvér számítógépen segítette az adatfeldolgozást.
Taschner István
a Soproni
Hegyközségi Tanács elnöke pozitívan értékelte a borokat, hangsúlyozta, a borok kezelésére jobban
oda kell figyelni.
Délután a Csepregi Borbarát
Hölgyek Egyesületének tagjai az
aranyérmes borokból kiválasztották

Kékfrankos rozéja kapta. A Borbarát Hölgyek az aranyérmes borok
közül a Hor váth József Szürkebarátját választották a Hölgyek borának.
A Csepreg város bora Horváth
József Kékfrankosa lett.
Gratulálunk a gazdáknak.
Horváthné P.T.
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19 fehérbort neveztek be a
gazdák, de 11 rozébort és 20 vörösbort is bíráltattak. A rangos és
szigorú szakmai zsûri 100 pontos
bírálati módszerrel dolgozott. A termelõkbõl és a borkedvelõkbõl álló
társadalmi zsûri is értékelte a boro-
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„A Répce-vidék

nyíló virága”

A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány 1997-ben alakult meg A
Répce mente meséi és mondái
mesekönyv nyomán. A kuratórium
2015-ben „A Répce-vidék nyíló
virága”-díjat alapította. Az alapítvány célja, hogy
a Répce-vidéken
élõ és a Répcevidék kultúráját,
hagyományait
ápoló általános
iskoláskorú tehetséges tanulók és
mentoraik elismerést kapjanak értékõrzõ tevékenységükért. A jelöltek elõtt példaként állhat az a
14 éves Taródi Ilona, aki tanára, Bíró Mihályné segítségével összegyûjtötte és megõrizte az utókor
számára a büki
meséket. Az alapítvány 2015-ben
pályázatot írt ki a
díj elnyerésére, amely egy szál
üvegrózsa és 10.000 Ft értékû vásárlási utalvány a tanuló és mentora számára külön-külön, emellett
bemutatkozási lehetõség.

A nevezés határideje: 2015.
május 10. A nevezõk a pályázati
anyagot személyesen is leadhatják
a kijelölt határidõig a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban. Cím: Répce-vidék Kultúrájáért
Alapítvány, 9735
Csepreg, Széchenyi tér31.
Pá lyáz hat nak
a Répce-vidék általános iskoláskorú tanulói és mentoraik. A tanulók
egyéni és csoportos formában is jelölhetõek a díjra.
A nevezési feltételek közé tartozik,
hogy a jelöltek a
Répce-vidék kultúrájáért, hagyományaiért, tör ténelmi múltjáért
végzett értékõrzõ
tevékenységet végezzenek. Nem
egyszeri alkotás,
hanem egy „életút” bemutatása
bizonyítsa elkötelezettségét a témakörben a tanulónak. A pályázati
dokumentáció tartalmazza a tevékenység, „életút” bemutatását és ismertetését.

Következõ lapszámunk 2015. május 7-én jelenik meg!

2015 az évfordulók éve: idén ünnepli 25. évfordulóját a magyarországi Föld napja mozgalom, és ez a 45. évfordulója a Föld napja
világmozgalomnak. Egyébként 2015 a talaj és a fény nemzetközi
éve. Egyik nélkül sem élhetünk. Talaj és fény nélkül nincs élelmünk. A
Földet –szokták mondani -kölcsön kaptuk Unokáinktól. Szép gondolat,
amely arra sarkallhat, hogy tegyünk is. Lehet ültetni fát, gondozni növényeket, együnk lehetõleg friss hazait és vegyünk friss háztájit.
A Répcevidéknek még soha nem volt ilyen bõ tartalma. Reménykedünk abban, hogy lassan, az 5. életévünkbe érve, hozzá tudtunk
tenni a hazaihoz. Hiszen a célunk, hogy helyi újságként minden rólunk, a kisközösségrõl, a faluról, a városról, az ünnepeinkrõl, és a velünk történtekrõl szóljon. A bõvülõ tartalom jelzi, hogy igény, érdeklõdés van. 27 település életérõl számolunk be, ingyenes kistérségi újságként. Havonta 5800 példány kerül a postaládákba. Egyre több a
fénykép, egyre gyakorlottabbak az önkéntes újságíróink: könyvtárosok, tanítók, nyugdíjasok, diákok.
A címlapon a Föld napjához szeretnénk csatlakozni, a köszöntõben pedig azt hangsúlyozni, hogy bár széles e világban sok minden
történik, nekünk mégiscsak a saját környezetünk a legfontosabb.
Itt a tavasz, menjünk kertészkedni, kiránduljunk és tartsuk meg közösségeinket! Mi szívesen beszámolunk minden helyi információról
képpel szöveggel, papíron és online is. www.repcevidek.hu
Horváth Nóra
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Benkõné Klára Júlia
telefon: 30/324 5689, email: benkoneklarajulia@gmail.com

Beköszöntõ
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Rövid hírek
• Egyáhzasfalu
Közösen szavaltak
Egyházasfaluban
A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervezõ Hivatala felkérésére 2015.
03. 15-én együtt elszavaltuk Petõfi Sándor:

vasparipára fel!

Egy kínai paraszt mondása („A kerékpár egy
kis öszvér, amelyet az ember a füleinél fogva vezet, és haladását azzal biztosítja, hogy a lábával
folyamatosan hasba rúgja”) alapján Kõ András
író, újságíró nevezte el drótszamárnak a bicajt.
Korábban mondták vasparipának, az õsidõkben nevezték: gyalog-sebes-futó gépelynek,

részletes térképekkel és a fõbb látnivalók fotóival színes prospektusokat készíttettek. A legrövidebb (19 km) túra során a megyeszékhely nevezetességeit ismerhetjük meg. A többi útvonal 62
– 82 km. hosszúságú, s megyénk más-más részébe vezet el. A „Vándorolj a Vashegyen!” túra során a résztvevõk átkerekeznek Ausztriába, illetve

utazó erõmûnek, kengyelfutógépnek is. A jármû
ma ismét reneszánszát éli.
Az idei, enyhe tél végétõl egyre többet olvashatunk a kerékpározás népszerûsítésére irányuló tervekrõl. A szombathelyi vezetõk és turisztikai szakemberek úgy gondolják, hogy a város
„idegenforgalmának fontos kitörési pontját jelentheti a kerékpáros turizmus fejlesztése.” Ennek
megvalósítására – európai uniós források és az e
téren is elõttünk járó osztrákok tapasztalatainak
felhasználásával – „Bringázz és bámulj!” címmel
programot dolgoztak ki a város és környéke nevezetességeinek két keréken történõ felkeresésére. A „Cycling AT-HU / Határtalan kerékpáros
élmény” projekt keretében – Szombathely központtal – hat tematikus túraútvonalat állítottak
össze. Mindegyikrõl hasznos információkkal,

hosszabb szakaszon is az egykori „Vasfüggöny”
nyomvonalán kiépített kerékpárúton haladhatnak. A Kõszeget is felkeresõ útvonal egy rövid
szakaszon az országhatár mellett halad.
Térségünk néhány településén a leghoszszabb útvonal halad keresztül. A többihez hasonlóan ez is az Iseum közelébõl indul. A Kiskar
utcán, a Perint parti sétányon, a Gagarin és Bartók Béla (kör)úton, majd a Csónakázó-tó és Olad
mellett elhaladva, Kámonon és Herényen keresztül hagyja el a megyeszékhelyet.
Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Lukácsháza,
Nemescsó,
Kõszegpaty,
Tömörd
után,
Csepregen és Bükön keresztül Bükfürdõre érkeznek a túrázók. A beiktatható pihenés és felüdülés után Acsádot és Meszlent érintve térnek viszsza Kõszegpatyra, s onnan már az ismert útvo-
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Nemzeti dal címû versét. Felelevenítettük a
múltat, a gyerekek elénekelték a Magyarország címû dalt. Végül a Himnusszal zártuk az
ünnepséget.
SJ

Drótszamárra,
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nalon Szombathelyre. A túrázók útközben gyönyörködhetnek a csodálatos tájban. Bárhol meg
lehet állni pihenni, megnézni a látnivalókat,
megkóstolni a helyi finomságokat, mászni egyet
a Holdfényligetben vagy a büki kalandparkban,
csobbanni a büki gyógy- vagy a szombathelyi
tófürdõben. A túra végig aszfaltozott úton halad-

keit szelik keresztül, és vonattal könnyedén megközelíthetõk, így nem jelent akadályt, ha a túrák
kezdõ és végpontja nem ugyanazon a helyszínen van, valamint a túraútvonalak tetszés szerint
kombinálhatók.” A Szombathely központúakhoz
hasonlóan náluk is szerepel „Barangolás a Vasfüggöny mentén”, „Tavak, gyógy- és élményfür-

pározás naponta 25 – 58 km. között van. Térségünk több-kevesebb települését három túraútvonal is érinti, de a vasútállomásos helységekbõl a
negyedik is könnyen megközelíthetõ. A vasúttársaság kedvezményes kerékpárjegyet biztosít a
Fertõ tóhoz(, de a Balatonhoz és a Tisza-tóhoz is),
valamint kedvezményes vasúti napijegyet Ausztri-

hat, részben kerékpárúton. Amennyire lehet, a
kisebb forgalmú közutak vannak elõnybe részesítve. Reméljük, a következõ években ezen a részen is nõ a kerékpárutak száma, s ezzel egyre
biztonságosabbá válik a túra. Az útvonal(ak)ról
bõvebb információ olvasható a prospektusokban és a www.cycling-at-hu.eu honlapon.
A Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV)
eddig is kerékpárosbarátként mûködött. A vasúttársaság a „Vonattal és kerékpárral a NyugatDunántúlon” program keretében négy túraútvonalat dolgozott ki. Ezek a régió „legszebb vidé-

dõk felfedezése”, „Kalandozás borok mentén”
és újdonság a „Nemzeti parkok, világörökségek
megismerése”. Míg a Szombathelyhez kötõdõ
útvonalak egy-két nap alatt kényelmesen teljesíthetõk, a GYSEV öt-öt naposra javasolja túráit.
Ugyanis ezeken jóval nagyobb távolságok kerülnek bejárásra a vonatozással kombinálva.
Mindegyik legalább két megyét érint, s átnyúlik
Ausztriába, kettõ pedig Szlovéniába is. A vasútvonalak összekötik a Szigetközt és a Fertõmelléket az Õrséggel, Gyõr-Moson-Sopron megyét
Vason keresztül Zala megyével. A javasolt kerék-

ába már 2-5 fõ részére, korlátlan számú utazásra
és kerékpárszállításra. Bõvebb információ a prospektusokban és a www.gyesev.hu honlapon olvasható.
A GYESEV példáját követve a MÁV is nyitott a
kerékpáros turizmus felé. Szinte az egész országban, de a szomszédokhoz és Németországba is
kedvezõ árán szállíthatók a bringák a vonatok
jelentõs részén április és október között. További
információ a MÁV állomásokon és a www.mavstart.hu/kerekpar honlapon.
SF
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Rövid hírek
• Csepreg
Nõnapi köszöntõ Csepregen
Március 6-án a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házban a csepregi Hegyközség „boros fiai”
köszöntötték a csepregi Borbarát Hölgyeket.

Március elején Budapestre, a hónap végén
a fõváros után Debrecenbe is eljutottam Inter
Cityvel. Az utazások során sok érdekeset láttam.
A tavalyi és a téli esõs idõjárás késleltette a
Porpác – Mosonszolnok vonalszakasz villamosítását. Így a Porpác – Csorna közti szakasz múlt év
végére tervezett befejezése csak a közeljövõben
várható. Egész márciusban nagy erõkkel folytak
a munkák. A villamosítás mellett a vonal valamennyi állomásán és nagyobb forgalmú megállóhelyén – köztük szülõfalumban is – 55 cm. magasságú peron épült, és korszerû térvilágítást létesítettek. A biztosító berendezések távvezérlés-

Szeleste és Pósfa határától kezdõdõen egyre
látványosabban folynak a 86-os út négy sávos
új, a településeket elkerülõ szakaszának építési
munkái. Nem csak Hegyfaluig, hanem onnan
egészen Répcelakig serényen dolgoznak, egyre több embert, szállítójármûvet és gépet lehet
látni. Beled és Csorna között hasonló a helyzet,
sõt Csornától Gyõr felé is több falu határában
nagy a mozgás. Gyõrtõl egy szakasz már el is
készült Csorna irányába.
Csorna és Gyõr között, az Alföldön pedig a
Tisza közelében még mindig sok vizet látni a mezõkön. Van ahol a tengeri egy része még mindig

ének kialakításával a vonal átbocsátó képessége is növekedni fog. Viszont már évekkel ezelõtt
bezárták a megállóhelyeken levõ várótermeket
és pénztárakat, nincs személyzet, zárva vannak
vagy lebontásra kerültek az illemhelyek. Ezek ma
már nem részei az utazási kultúrának?

vízben áll. Máshol viszont a két utazás között eltûntek a vízfoltok, s folynak a tavaszi munkák.
A komáromi vasútállomás után a Duna-parton nagy erõkkel épül az új gát. Budapest Nyugati pályaudvartól Debrecenig új biztosító berendezéseket szerelnek. Folyik néhány állomás
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Versekkel, szép idézetekkel, virággal kedveskedtek nekik. Megköszönték, hogy a rendezvényeiken mindig jelen vannak, támogatják õket. Ezután a csepregi borok kostólgatása mellett baráti beszélgetések alakultak ki.
Megbeszélték a soron következõ feladatokat
is. A Borbarát Hölgyek nevében köszönjük Nekik a jó hangulatú estét.
Horváthné Pados Teréz

„Visz a vonat”
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és vonalszakasz rekonstrukciója is. Kinyílt az EU
bukszája, s láthatóan szépen profitálunk belõle.
A hosszú úton mindössze egy olyan tehervonatot láttam, mely kamionokat és részben konténereket szállított, de csak konténereket vivõ is
mindössze kettõ akadt útközben. Ez az ésszerû,
költségtakarékos és környezetkímélõ szállítási

mód ugyan úgy nehezen fejlõdik, mint a szélkerekek hálózata. És szemét mindenütt. E téren
balkáni állapotunk, s az ennek kialakulásához
vezetõ gondolkodásmód az emberek jelentõs
részénél továbbra sem változik nyugatira. Mint
ahogy fizetéseink és nyugdíjunk sem.
A hónap végén a vasút mellett nyíltak a kökényvirágok, és menetrendszerûen megérkeztek
a hideg és erõs böjti szelek is.
Sági

Közös siker

a „Hûtõpályázaton”

Több tucat csepregi lakos vette igénybe
Vlasich Krisztián, polgármester által felajánlott
segítséget az „Otthon Melege Program” pályázat benyújtásában.
Még tavaly októberben került kiírásra a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium népszerû pályázata, melynek során a háztartások energiahatékonyságának növelésének érdekében hûtõszekrények cseréjére lehetett pályázni. A vissza
nem térítendõ támogatásnak köszönhetõen a háztartási nagygép
vételárának akár 50%-a is a vásárló zsebében maradhatott, attól
függõen, hogy milyen kategóriájú
gépet választott.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehetett benyújtani a
Kormányzati Por tálon keresztül
ahol elõnyt élveztek a nyugdíjas illetve nagycsaládos pályázók. Mivel korábban nem volt ilyen jellegû tájékoztatás – pedig erre korábban is voltak lehetõségek –
úgy gondoltam, hogy a legcélszerûbb lenne, ha egy szórólap formájában minden lakoshoz eljuthatna a felhívás Csepregen! A pályázat benyújtásában a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt munkatársa minden segítséget megadott, hisz célunk nem volt más,
mint segíteni az itt élõ emberek pályázati elképzeléseinek megvalósulását. – nyilatkozta lapunknak Vlasich Krisztián polgármester.

A felhívás sikeresnek bizonyult, hiszen a szórólapozást követõen többen érdeklõdtek telefonon, illetve személyesen is a pályázat benyújtásával kapcsolatban. Végül 9 család esetében
bonyolította a teljes pályázati dokumentációt a
Hivatal és az elbírálásokat követõen márciusban
az utolsó új hûtõ is kiszállításra kerülhetett.
A régi 25 éves Lehel hûtõnket sikerült lecserélni a pályázatnak köszönhetõen! Nagyon örül-

tünk a lehetõségnek és annak, hogy a saját
postaládánkba is eljutott a hír, hiszen a villanyszámlán kimutatható a pozitív változás! – jegyezte meg Oláh Istvánné, Magdus néni, aki szívesen meg is mutatta új Electrolux hûtõszekrényét
a polgármesternek.
yde
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Rövid hírek
• Bük
A Büki Clemens Madrigálkórus énekelni
szeretõ nõk és fér fiak jelentkezését várja. Jelentkezés Rajnai Gábor, kórusvezetõnél:
0620/26 99 504.

Változások az ellátásban
Az Országgyûlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény
módosításával 2015. március 1-tõl jelentõsen átalakította a szociális ellátások
rendszerét. A változásokról Dr. Balogh
László Csepreg város aljegyzõje adott felvilágosítást.
Az eddig jegyzõi hatáskörbe tartozó ellátások közül a foglakoztatást helyettesítõ támogatás járási hatáskörbe kerül, míg a rendszeres
szociális segély a jelenlegi formájában megszû-

nek keretében települési lakásfenntartási támogatást, rendkívüli települési támogatást igényelhetnek az arra rászorulók.
A Város vezetése kiemelt figyelmet kíván fordítani a rászorulók, elsõsorban az idõskorú lakosság részére. Ennek érdekében külön összeget
különítettünk el a költségvetésben részükre,
melynek kimerüléséig a Városgazdálkodás
munkatársai elvégzik a szükséges munkálatokat,
segítséget nyújtanak pl. a gyepgondozásban. –
erõsítette meg lapunknak a Város támogatási
szándékát Vlasich Krisztián polgármester.

nik. Utóbbi helyett az egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás kérhetõ járási
hatáskörben.
Az új ellátási rendszer a szociális jellegû támogatásokat elsõsorban állami hatáskörbe helyezte, míg a települési önkormányzatok csak kiegészítõ jelleggel – anyagi erõforrásaikhoz mérten nyújthatnak támogatást. Fontos leszögezni,
hogy az így kialakult rendszerben az eddigi támogatott személyek nem, vagy csak részben
esnek el a korábbi juttatásaiktól, hiszen azok továbbra is, az állam által megállapított és folyósított formában rendelkezésre állnak.
Az új ellátási rendszerhez igazodva Csepreg
Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete új
rendeletet alkotott a szociális ellátásokról, mely-

A Város vezetõje több megkeresést is kapott
olyan idõskorú lakóktól, akik anyagilag szívesen
finanszírozzák a kertjükben és a házuk elõtt történõ fûnyírás benzin költségét. Õk maguk már
nem tudják ellátni a feladatokat, mi pedig ezeknek a felkéréseknek is szívesen eleget teszünk. –
nyilatkozta Horváth Zoltán a Városgazdálkodás
vezetõje.
A változásokról a Kõszegi Járási Hivatallal
együttmûködve Csepreg Város Önkormányzata
beszámolt a Város honlapján is, ahol a lakosság
részletes információkat találhat a közelmúlt változásairól, de természetesen, ügyfélfogadási
idõben, személyesen is rendelkezésre állnak az
ügyintézõk a felmerülõ kérdések megválaszolása érdekében.
yde

Makkai Roland:
Stagnáló
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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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A munka elismerése

Budapestiként
is Csepregért dolgozik

ban számos publikációja jelent
meg folyóiratokban, könyvrészletként és A pünkösdi király Csepregen és Jókainál (2005) c. könyv.
Elõadásokat tartott és idõszaki kiál-

Tri domovine Daruvarskih vlastela –
Hrvatska-Maðarska-Austrija (címfordítása: A Daruvári földesurak három hazája – Horvátország-Magyarország-Ausztria).

A tudományos kutatások terén,
valamint a nemzetiségi hagyományok és kultúra ápolásában, terjesztésében is együttmûködik a Vas
megyei horvátok képviselõivel, a
csepregi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal, magyarországi horvát kutatókkal, horvátországi horvát és cseh kutatókkal, az egykori
hor vátországi Jankovich-bir tokoFotók: Horváth Tímea

Manapság egyre többször hallhatunk a pozitív hozzáállás hiányáról, a néha elõforduló botlások, hiányosságok felnagyításáról. Pedig a
pszichológusok rég óta mondják,
hogy a mindennapok rohanása, az
egyre nagyobb elvárások közepette mindenkinek jól esik, ha néhány
percre meg lehet állni, a jót is észreveszi a fõnök, s a tevékenységet
elismerve, néhány kedves szóval
megdicséri beosztottját. Sokkal hatásosabb ez, mint az állandó elégedetlenkedés, fenyegetõzés. A jó
munkahelyi légkör szárnyakad ad a
dolgozóknak és nagyobb teljesítményre ösztönöz. Ugyan akkor nem
árt a legjobb teljesítményeket erkölcsileg és anyagilag is honorálni.
Az idei nemzeti ünnepünkön is elismerték a legjobban dolgozókat.
Településeinkrõl is többen kaptak kitüntetést a megyei ünnepségen.

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

Nevezett az általános iskola
névadója, dr. Csepregi Horváth János unokája. A Néprajzi Múzeum
osztályvezetõ fõtanácsosaként került nyugállományba 1999-ben.
Már 1966-ban, majd aktív évei vége felé és nyugdíjasként egyre többet foglalkozott Csepreg és környéke néprajzával és helytörténetével.
Ezen belül is fõszerepet kapott
nagyapja
tevékenysége,
a
csepregi viselet és a pünkösdi lófuttatás. E nagyobb és más témák-

konferencia kötetben. Errõl a családról elõadásokat tartott Csepregen, Bükön és Hevesen, idõszaki
kiállításokat rendezett (részben horvát feliratokkal) Csepregen és Bükön. Állandó kiállítást készített
2010-ben horvát és magyar szövegekkel a horvátországi Daruváron
a Jankovich-kastélyban. Lassan
nyomdakész állapotban van egy
220 oldalas, gazdagon illusztrált
horvát nyelvû könyve, amelyet Horvátországban, Daruváron adnak ki:

Tervei között szerepel a
fenti mû magyar kiadása,
valamint az újjászületõ
csepregi múzeum új állandó kiállítási egységének
fölépítése, melynek egyik
része a Daruvári Jankovichok csepregi szerepét, másik része pedig egy velük szoros kapcsolatban állt csepregi ér telmiségi
család emlékeit mutatja be.

kon mûködõ közgyûjteményekkel,
osztrák, német és francia magánszemélyekkel.
sf
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Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia Liliane Csepreg Város Önkormányzat Képviselõ-testülete felterjesztését megerõsítve, Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerését
vehette át a magyar-horvát tudományos együttmûködés érdekében kifejtett munkássága, Vas megye nemzetiségei tör ténelmi és
néprajzi hagyományainak feltárása érdekében végzett magas színvonalú szakmai tevékenységének
elismeréséért.

lításokat rendezett a Csepregi Mûvelõdési Házban és az iskolában.
2005-tõl kiemelt témája egy horvát-magyar földesúri család – a
Daruvári Jankovichok – története,
akik 1775 és 1884 között rendelkeztek birtokokkal, kastélyokkal Csepregen és környékén. A témakör feltárása érdekében kutatásokat végzett Magyarországon, Hor vátországban és Ausztriában, levéltárakban és más helyszíneken. Velük
kapcsolatban több mint 40 kisebbnagyobb tudományos közlése,
publikációja jelent meg magyar,
horvát és német nyelven hazai,
horvát és osztrák periodikákban,
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Rövid hírek
• Sajtoskál
,,Zászlók díszítik
ma az utcákat végig.”
Március 15-én, vasárnap Sajtoskálon is megemlékeztek a képviselõ-testület tagjai, a falu lakói az 1848-as márciusi forradalomról, és a magyar szabadságharcról. 167 évvel ezelõtt a magyar ifjúság harcolt a magyarok jogaiért, és a
nemzetért. Sokan életüket vesztették azért, hogy
kivívják a magyar szabadságot. Rájuk, a hõsök-

re, és az akkor történtekre emlékeztünk.
Sajtoskálon a lakosok nem csak szívüket öltöztették ünneplõbe, hanem házaikat is a magyar
nemzeti színû zászlóval lobogózták fel.
A faluházban Gagyi Levente, a Vas Megyei Közgyûlésének tagja ünnepi beszédében szintén kiemelte a szabadság fontosságát, a nemzeti ifjak erejét, kitartását, és hangsúlyozta az ünnep fontosságát. Majd a gyer-

megemlékezés Sajtoskálon
Sajtoskál község polgármestere, Haller Imre
közmeghallgatásra hívta össze a falu lakóit a kultúrházba. A gyûlésen több napirendi pont is megbeszélésre került. Meghívták többek között az önkormányzaton dolgozókat, a falu lakóit, és Viszket
Csaba urat, a Szociális Otthon igazgatóját, aki

Sajtoskál járdáinak a felújítása. A falu lakóinak
idén is lehetõségük lesz faszedésre.
A község környezetvédelmi helyzetét tekintve
szelektív hulladékgyûjtésre van lehetõségük a
lakosoknak. A tûzgyújtás pedig pénteken 14.0016.00 óra között és szombat délelõtt lehetséges.

beszédében érintette azokat a problémákat,
amik az intézmény egyes lakóinak magatartásával kapcsolatban felmerültek. Ezeknek a problémáknak a tudatában kérte az intézmény vezetõje a lakosság türelmét, és egyben bízik abban,
hogy sikerül a falu lakóival közösen együttmûködni a probléma megoldása érdekében.
Ezt követõen a 2014-es évben történt változásokról, munkálatokról, a falu helyzetérõl tájékoztatott minket a polgármester úr. 2014-es évben
falunk lakossága 397 fõ volt. Az önkormányzat 5
fõt foglalkoztatott, ebbõl 3 fõ közfoglalkoztatott
volt. Elmondhatjuk, hogy Sajtoskál az elõzõ évben takarékosan gazdálkodott. Az önkormányzat
csatlakozott a Bursa Hungarica támogatáshoz is.
Több rendezvény is megrendezésre került az év
során, melyek közül az egyik nagyszabású esemény volt a Falunappal egybekötött Sajtfesztivál
és – vásár, melyre az önkormányzat 2,5 millió forint pályázati támogatást nyert. A temetõben
megépítésre került az urnafal.
2015. január 1-tõl a Bõi járási hivatalhoz 10
település tartozik, Szelestével és Pósfával kiegészülve. A tervekrõl is beszámolt a polgármester
úr. Ebben az évben kerül megvalósításra

A gyûlés zárásaként 1 órás videó összeállításon tekinthettük meg az elmúlt év eseményeit, Kovács György alpolgármester összeállítása által.
Ezt követõen az általános iskolás fiúk köszöntötték az asszonyokat, nõket, lányokat. A versek-

ben elhangzott, hogy mennyi mindent megtesznek értük a nõk, és ezért hálával tartoznak nekik.
A gyerekek után Haller Imre polgármester úr is
szép szavakkal köszöntötte a szebbik nemet,
majd a képviselõ-testület tagjaival együtt gyönyörû virágokkal, és a 2014-es év tortájával kedveskedtek nekik Nõnap alkalmából.
BB.
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mekek mûsorukban felidézték, hogy mi is történt 1848 tavaszán. A mûsorban elhangzott
Petõfi Sándor lelkesítõ költeménye a Nemzeti
dal is, melynek a refrénjét, - mint akkor, most
is - közösen harsogta a tömeg. Ezután a hõsi
emlékmûnél koszorúzással emlékeztek a képviselõ-testület tagjai Gagyi Leventével, a Pszichiátriai Beteg Otthonának lakóival, a falubeliekkel a szabadságharcban elhunyt hõsökre,
akik életüket áldozták a hazáért.
BB.

Közmeghallgatás, Nõnapi
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A kép illusztráció

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Flamand borjúragu
Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg borjúcomb (készülhet sertéshúsból is), 10-10 dkg zöldborsó és sárgarépa,
5 dkg csemegekukorica (lehet fagyasztott,
vagy konzerv), 15 dkg piros színû kaliforniai paprika15 dkg gyöngyhagyma (Nem
ecetes!), 1 nagy fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 4 db paradicsom, 4 dkg
vaj, 1 kiskanál pirospaprika, só, frissen õrölt
bors, (chili).

röshagymát. Hozzáadjuk az összezúzott
fokhagymát, 1 percig tovább pirítjuk,
majd meghintjük a pirospaprikával. Beleforgatjuk a kis kockákra vágott húst. 2-3
percig kevergetve pirítjuk, majd sózzuk,
borsozzuk. Ha nem enged levet, egy kevés
vizet öntünk alá, és fedõ alatt, kis lángon
félig puhára pároljuk.
Közben a sárgarépát meg a kicsumázott kaliforniai paprikát kis kockákra vág-

Egy edényben felforrósítjuk a vajat, és
megfonnyasztjuk rajt az apróra vágott vö-

juk; a paradicsomokat forró vízbe mártjuk,
lehúzzuk a héját, és szintén kockára vág-

juk. Amikor a hús félig megpuhult, hozzáadjuk a kukoricát, zöldborsót, répát, paprikát, paradicsomot, valamint a gyöngyhagymát egészben. Az elpárolgott levét
vízzel pótoljuk, és teljesen készre pároljuk.
Aki szereti, tehet bele chilit, de ne legyen
nagyon erõs, mert akkor elnyomja az alkotóelemek ízét.
Forrón, friss kenyérrel tálaljuk.
Az étellel holland
barátaimnál találkoztam elõször,
Roermondban. Kóstolás
és látvány
alapján lekoppintottam
a receptet, és
elkészítettem itthon is. Az étek eredeti nevére nem emlékszem, így a
„felfedezés” helyérõl kapta
a nevét.
Jó étvágyat kíván:
BéresPeti
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Rövid hírek
• Mesterháza
Szépkorút köszöntöttek!
Mesterházán a Képviselõtestület tagjai és
Dr. Vincze György Jegyzõ köszöntötte Kiss Juliannát 90. születésnapja alkalmából.

találkozó Tompaládonyban
„A falu mindig megmarad, a falu mindig egy
marad: a falu mindig szent marad!”
Március 20-án falugondnoki összejövetel volt
kis községünkben. Vas és Gyõr-Moson-Sopron
megye falugondnokai és polgármesterei jelen-

tek meg ezen a szakmai fórumon. A résztvevõk több
elõadást hallhattak szakemberek elõadásában. Elsõként Kozma Judit- a Falugondnokok Vas és GyõrMoson -Sopron Megyei
Egyesületének társelnökemutatta be, hogy mennyire
összetett feladat egy ilyen
szolgálat üzemeltetése. A
délután folyamán további
szakmai prezentációt tartott:
Taródi Lajos, a büki Dr. Horváth Tibor Szociális Központ
intézményvezetõje, valamint
Dömény Sándor a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási
és Vízügyi Helyettes Államtitkárságának fõtanácsadója. Elhangzottak az aktuális jogszabályok, a közmunkaprogram, a támogatások lehetõségei, a szociális rendszer változásai, amelyek
meghatározzák az üzemeltetés feltételeit és feladatait.
A falugondnoki szolgáltatást tulajdonképpen
a kistelepülések sajátos szükségletei igényelték.

Megalakulását tekintve már több, mint 30 éves
múltra tekinthetünk vissza. A településfejlesztési
szakemberek már ekkor támogatták, azt az elképzelést, hogy a vidéken élõk vidéken élhessenek. A szervezet megalapítása Kemény Bertalan
nevéhez fûzõdik. Számára az ötletet a falusi emberek adták, akik tudatos tervezés nélkül
igyekeztek megoldani a felmerülõ problémákat. Késõbb a
tevékenységet intézményesítették, s azóta a falugondnokság bekerült az Európai Unió legjobb társadalmi szer vezetei
közé. A szolgáltatás
nem csupán a szociális feladatokra, hanem a személyes segítségnyújtástól a

kommunális feladatok szervezésén keresztül a vidékfejlesztésen át a legkülönbözõbb teendõkig
terjedhet.
„Azt a helyet, ahol élünk, szeretni és tisztelni
kell, itt akarok élni, itt vannak álmaim.”
H. H. R.
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Az Emléklap és az Önkormányzat jelképes
ajándékának átadásával kívántak Juliska néninek erõt, egészséget és hosszú életet.
D.Zs.

Falugondnoki
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Játék elõítéletek nélkül

„

Minden ember meztelenül jön
a világra, és az emberek között
egyetlen mérték az emberi szív.
Az embert nem lehet bõrének színével, avagy nyelvével mérni; az
embert nem lehet ruhájával és
ékszereivel mérni; az embert nem
lehet gazdagságával avagy szegénységével mérni, egyes-egyedül szívével.

„

ezen különbözõ fejlesztõ feladatokkal pl.
gyöngy fûzéssel próbálnak segíteni. Nagyothallás is gyakori probléma ehhez társul az átlag
alatti 50IQ ebbõl adódik, hogy nem tudják magukat ellátni, ezért egyedül élni sem képesek.
Fontos, hogy segítsünk ezeken az embereken, figyeljünk oda rájuk és hallgassuk meg õket
türelmesen, mert attól hogy nem tudják magu-

Mika Waltari

2006 március 21-én Svájcban Stylianos E.
Antonarakis ötlete alapján rendezték meg az elsõ Down szindrómásoknak szóló világnapot.
2009-ben ünnepelték meg elõször Magyarországon. A rendezvény célja, hogy felhívja az
emberek figyelmét a Down szindrómában szenvedõ emberekre, gyerekre.
A Down szindróma egy vele született állapot,
ami a 21 kromoszómapár hibás osztódásának
köszönhetõen alakul ki. Ezek az emberek fejlõdési rendellenességgel születnek, lapos arc,
alacsony növés, kicsi orr, elálló fülek, érrendszeri
problémák. Terhesség alatt már láthatóvá válnak a ’jegyek’. Különbözõ nehézségekkel küszködnek a Down szindrómával született emberek.
Többek között nyelvi hibáikkal, ezt beszédterapeuták és különbözõ speciális fogszabályzókkal
próbálják szabályozni, javítani. Eltérnek az átlagembertõl, abban hogy végtagjaikat nem
tudják megfelelõen és olyan precízen használni,

kat úgy kifejezni, nem jelenti azt, hogy az õ mondani valójuk kevésbé lenne fontos, mint a miénk. Ezért rendezik meg minden évben Down világnapot, ahol különbözõ játékokkal és fejlesztõ
feladatokkal bepillantást nyerhetünk Down
szindrómások életébe.
’Játék határok nélkül’ címmel idén is megrendezésre került, Magyarországon több helyen
is szerveztek játékokat. A Vígszínház idén is
bekapcsolódott színészeivel a rendezvény soro-

zatba. 3-3 fõs csapatokat alkottak és úgy gyõzték le az akadályokat, Down szindrómás gyerekek segítségével. Vajdaságtól – Szombathelyigig Kijelölt helyeken, iskolákba egyetemeken,
színházakba csinálták végig a feladatok. A rendezvény céljának az összefogást tartották és
hogy tisztába legyünk a Down szindrómás emberek helyzetével, hiszen megértéssel és egy kis
oda fi gye lés sel, a problémák és a különbségek áthidalhatók.
Bár mi csak
ízelítõt kaptunk, de mindenképpen
tanulságos
volt a délután.
5 állomást kellett teljesíteni
a részt vevõknek. Minden
csapat sok tapasztalattal
gazdagodott és a Down szindrómás gyerekeknek is sikerült mosolyt csalni az arcukra.
Ha, megkérdezik mit kaptunk ettõl a naptól
gondolkodás nélkül rá vágnám ’szeretetet’. Az
egyik legeslegfontosabb jellemzõje ezeknek az
embereknek, hogy óriási szívvel tudnak segíteni és bor zasztóan hálásak tudnak lenni egy jó
szó ért is.
Figyeljünk oda rájuk ne ítélkezzünk, mert
megérdemlik.
Afrid
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• Simaság
1848-ra emlékeztünk
A hûvös, borús idõ ellenére számosan
gyûltünk össze, hogy közösen ünnepelhessük
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
167. évfordulóját.
Molnár László, polgármester köszöntõje
után Csizmazia Tamara szavalta el Petõfi Sándor: A Szabadsághoz címû költeményét. Ezt

követõen községünk fiataljai idézték meg a
hõsi nap, napok emlékét. Sárosi Kata gyönyörû éneke (Petõfi: Talpra,magyar!)emelte az ünnep fényét és hangulatát. A kórus a refrénnél
kapcsolódott be: „Esküszünk, esküszünk,hogy
rabok tovább nem leszünk“.

Az I. világháború
településeinken II.
sok könnyû lovas katonák, akik lándzsával, szablyával és pisztollyal harcoltak. A pótszázadok a
fronton eltöltött hónapok fáradalmait pihenhették ki a hátországban, másrészt pedig az ezred
veszteségeinek pótlása volt a feladatuk.]
A galíciai Zloczow kiürítése után kerültek ide”
az oroszok beözönlése elõl. A csepregi szükségkórházat a beszállásolt katonaság saját célra lefoglalta. A beteg katonákat Bükön és
Csepregen helyezték el, akiket a Vöröskereszt fiókegylete és a lakosság élelemmel segélyezett.
A katonák viszont segítették a mezõgazdasági
munkák végzését.
Vármegyénkben is nagy gondot fordítottak
arra, hogy a családjuktól távol levõ sebesült katonák megünnepeljék a karácsonyt. A Soproni
Napló – Sopronmegye 1914. december 24-i
száma 8. oldalán olvasható: „Vidéki sebesültek
karácsonya
…Bükön [és öt másik településen] szintén
egyes családi körökben töltik az ünnepeket…” A
december 28-i szám 3. oldalán: „Sebesültek karácsonya
[Újabb hét településen, köztük] „Csepregben is hasonló jóban és szépben van részük a
katonáknak.” [A tehetõsebb családok a karácsonyi ünnepek alatt vendégül látták a sérült
katonákat.]

császári és királyi katonai csapatkórházon
kívül… a Vöröskereszt Egyesület zászlaja alatt a
következõ kisegítõ kórházak állnak rendelkezésre: …Csepregen 25 ággyal berendezett kisegítõ
kórház
[a
katolikus
legényegylet
épületében],… üdülõ betegek elhelyezésére is
folyamatosan vannak ajálkozások (ágyakat, teljes felszerelést és ellátást) …Csepreg 60, Bük 50
üdülõ beteg részére.
Valamikor „december havától kezdve
Csepreg, Bük, Alsó- és Felsõszakony községekben a császári és királyi 13. ulánus ezred pótszázada nyert elhelyezést körülbelül 1000 emberrel
és ugyanannyi lóval. [Az ulánusok vagy dzsidá-

A hetente két alkalommal megjelenõ
Sopronvármegye c. lap 1915. január 3-án a 4.
oldalon írta: „Úriasszonyok fõznek a katonáknak
A csepregi sebesült kórházban ápolt sebesült és beteg ulánus-katonák számára, nap-nap
után, a csepregi úriasszonyok fõznek ebédet,
vacsorát. A fõzõ úriasszonyok húszan vannak.
Egyre-egyre minden három héten kerül rá a sor.”
A Soproni Napló – Sopronmegye 1915. április 8-i száma 3. oldalán a következõ hírt közölte:
„Fõherceg a megyében
Hajas Antal alispán a vármegye közigazgatási bizottságának mai ülésén bejelentette,
hogy Vilmos királyi fõherceg, az uralkodó ház fi-

Molnár László, polgármester a beszédében párhuzamba állította az akkori idõk eseményeit és a mai napok geopolitikai valóságát. Az immár 167 éve történt események népünk szabadság és nemzeti függetlenség
utáni vágyáról szóltak. Ez most sincs másként!
Ma is ezen magasztos eszmék iránti lelkesedés hatja át a magyar lelkeket.
A Szózat közös eléneklése után, helyi aktualitásként, Kozina Sándorra emlékeztünk, születésének 207.évfordulóján. Életérõl és munkásságáról
Galavics Adrienn könyvtáros mondott rövid ismertetõt, majd megkoszorúztuk a festõ 2008ban felavatott emléktábláját. Az ünnepség a
Himnusz hangjaival zárult.
H.E.
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A korabeli újságok híradásai mellett 1914
õszétõl Bük nagyközség képviselõtestületi jegyzõkönyveiben is találunk a nagy háborúval kapcsolatos bejelentéseket és határozatokat. (Sajnos a csepregi jegyzõkönyvek, valamint a büki s
a csepregi községi és járási iratok ebbõl az idõszakból hiányoznak.)
Valamikor 1914 folyamán a Magyar Vöröskereszt Egyletnek megalakult a Csepregi Járási Fiókja 145 taggal. Feltételezhetõen ezt követõen
a csepregi helyi szervezet is létrejött. Ugyanis az
1935. évi névsorban (222 személy) 31 fõnél a
jegyzet rovatban elköltözött vagy meghalt bejegyzés szerepel. A büki képviselõtestület 1914.
augusztus 31-i ülésen bejelentették a Vöröskereszt helyi szervezetének megalakulását.
A Soproni Napló – Sopronmegye 1914 szeptemberében többször is tudósított sebesült katonák érkezésérõl. A soproni kórházak megteltek,
és a megye más kórházai is kaptak az egyre
több sérült katonából. A vármegye állandó választmánya felszólította a többi nagyobb települést (közte Büköt és Csepreget is), hogy jelöljenek
ki helyet, és szereljenek fel termet lábadozó sebesültek fogadására.
A Soproni Napló – Sopronmegye napilap
1914. október 14-i számában „Az alispán jelentése” alapján már arról számoltak be, hogy…”a
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zett… A tengernagyi egyenruhában… megjelenése a csendes Csepregen nagy föltûnést
keltett… délben az ulánusok tisztikaszinójában a
tisztikarral együtt ebédelt. Délután a fõherceg

megtekintette a legényegylet helyiségében elhelyezett kórházat. Az itt talált rend és a betegek
szeretetteljes gondozása teljes elismerését érdemelték ki”...
Hamarosan a felesége, Mária Terézia is
Csepregbe érkezett. Errõl így tudósított a
Sopronvármegye 1915. május 7-i száma 2. oldalán: „Fõúri vendég Csepregen. Tegnap délelõtt Csepregbe érkezett kíséretével Mária Terézia fõhercegasszony… Vilmos nevû fiának
látogatására… A fõhercegasszonyt a büki állo-

Megyei kitüntetett Bükön

Önkormányzati Társulás nyugalmazott asszisztense és háziorvosi asszisztens. Bük város felterjesztésére Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerését
vehette át. A díjat Majthényi
László, a Megyei Közgyûlés elnöke adta át.
Németné Kabay Ilona, sokunknak csak Ica néni, az általános iskolai tanulmányi után
iratkozott be az egészségügyi
szakközépiskolába. 1973-ban

végzett, majd a szombathelyi
kórházban kezdett el dolgozni.
Két lánya mellett nehéz volt a
három mûszakos ápolónõi munka, ezért is örült Szalai doktor
megkeresésének.1984-ben vegyes körzeti asszisztens lett Bükön, majd a helyi ügyeletben
vezetõ beosztásba került. Egy
asszisz tens nek
elég sokrétû
feladata van.
Adminisztráció
mellett fontos
egy-egy beteg
kezelésének
nyomon követése, a házi
be teg ápo lás,
injekciózás. Ismeri a betegek összes baját, ha valaki
belép a rendelõ ajtaján, akár a gyógyszereit
fejbõl is fel tudja sorolni. Az
egészségügyben eltöltött 42
év alatt elég sok mindennel találkozott. Ica néni biztos pont
volt a betegek számára a cserélõdõ háziorvosok mellett. Április elsejétõl ismét egy változás
áll be életébe, hiszen új orvos
mellett fog tovább dolgozni. A
kitüntetéséhez szívbõl gratulálok
és a további munkájához még
jó erõt, egészséget és kitartást
kívánok.
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Fotó: Varga Zsolt

A hagyományokhoz hûen
március 15-én a megyei önkormányzat is elismeréseket nyújtott át. Több mint 70 személy
munkáját díjazták a szombathelyi megyeházán megtartott
díjátadó ünnepségen. A díjazottak között volt a Némethné
Kabay Ilona, aki Répcementi

máson fogadta díszmagyarban Simon Géza fõszolgabíró, aki hadnagy fiával együtt tette meg
az utat Csepregbe, ahol a tiszti kaszinóban ebédelt. Mária Terézia fõhercegnõ délután teán volt
a fõbíróéknál, este pedig kíséretével
együtt elutazott.”
A Sopronvármegye 1915. június 17i száma 3. oldalán új hírt közölt: „Vilmos
fõherceg a harctéren
Vilmos fõherceg, aki mint ulánus
hadnagy több hónapig Csepregen állomásozott, ezredéhez vonult a harctérre. Csepreg lakossága, amelynek
körében élénk rokonszenvnek örvendett, búcsúzáskor színes ovációkban
részesítette az ifjú fõherceget.” Bizonyára nem egyedül távozott a nagyközségbõl,
de azt, hogy hányan mentek vele a pótszázadból a harctérre, nem tudjuk. Csak feltételezzük,
hogy a pótszázadból kisebb egységek az év során több esetben is a frontra távoztak környékünkrõl.
Sopron vármegye alispánja 1915-1916. évi
jelentése szerint a pótszázad [fõleg] lengyel és
rutén legénysége 1915 decemberében Lublinba került.
Sági Ferenc

www.repcevidek.hu

atal tagja, Csepregen tartózkodik. Itt a 13. ulánus ezrednél, mint hadnagy teljesít szolgálatot.”
A Sopronvármegye 1915. április 27. számának 4. oldalán bõvebben közli a fenti eseményt:
„Vilmos fõherceg megérkezett Csepregbe
Március 7-én fogadta Csepreg nagyközség
közönsége Vilmos fõherceget, aki ott a 13. ulánusezredben katonai szolgálatot fog teljesíteni.
Lobogódíszben volt az egész nagyközség, a fõherceg leendõ lakása elõtt nagy közönség várakozott és megérkezésekor lelkesen éljenezte.
Simon Géza fõszolgabíró üdvözölte õt melegen,
ünnepélyesen. A fõherceget a mindenképpen
szívélyes fogadtatás láthatólag igen kellemesen
érintette, aminek szép szavakban adott kifejezést. Nagyon hamar feltalálta magát Csepregben, ahol kedvében járnak. A tisztikar nõs
tagjainál már megtette látogatásait. A fõherceg
mellé Kratochwill kapitányt osztották be szolgálattételre.”
A Soproni Napló – Sopronmegye 1915. április 21-i száma 2. oldalán: „Károly István fõherceg
Csepregen” címmel új információkat közölt.
„Károly István fõherceg tengernagy… a
fia[,Vilmos fõherceg] – ki Simon Géza fõszolgabíró házánál lakik – látogatására tegnap… minden elõzetes értesítés nélkül Csepregbe érke-
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Nõnap Zsirán

• Répcemente
Répcementi emlékek
Wellner Lõrinc nyugalmazott tanár (19282014) Csepreg város díszpolgára, a Falumúzeum alapítója 2008-ban már családi használatra kiadott egy novelláskötetet „Répcementi
bokréta” címmel, melyben gyermekkori emlékeit, pedagógus élete tapasztalatait, valamint
az „õsöktõl” és az egykori szomszédoktól hallott
történeteket örökítette meg. Sok színes epizód
eleveníti fel a répcementi emberek (Gyalóka,
Zsira, Répcevis, Szakony, Csepreg, Bük, Bükfür-

vagyunk ezen a világon. Lányok vagyunk, asszonyok, néha szeretõk, társak, barátok és persze anyák. Sokszínû részt vevõi vagyunk ennek
a világnak. Talán ezért is ünnepeljük március 8án a nõket.

denki sütött valami finomságot, receptek cseréltek gazdát. Kimozdultunk a családi fészekbõl,
hogy olyanokkal is találkozhassunk, akikkel csak
ritkán van alkalmunk. Jövõre ismét együtt leszünk! Egy nap volt, ami rólunk szólt.
N.P.K.

2015. április V. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

dõ,) egykori hétköznapjait, az író diákéveit, katonaéveinek eseményeit.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel az olvasmányos kötet 2015. novemberére korlátozott számban a szélesebb olvasóközönség
számára is elérhetõvé válik.
Az alábbi címeken szívesen fogadjuk a
novelláskötet megvásárlására vonatkozó elõzetes megrendeléseket:
Wellner Lõrincné
Tel.: 94/365 037
Mobil: 30/365 4086
Email: wellner@freemail.hu
Köszönjük megtisztelõ érdeklõdésüket!
Wellner Lõrincné

Egy nap, ami rólunk szól, amikor minket köszöntenek az ellenkezõ nem képviselõi. A Wagner idézet hûen tükrözi, hogy mi nõk, miért is

Zsirán az IKSZT épületében találkoztak községünk hölgy tagjai, hogy a Nemzetközi Nõnap alkalmából együtt töltsenek egy kellemes délutánt. A község polgármestere köszöntötte az
egybegyûlteket, majd invitált mindenkit egy vacsorára. De néztünk nõkrõl szóló videókat, komolyakat és vicceseket, zenét hallgattunk, beugratós tesztet töltöttünk ki, jókat nevettünk és
természetesen nagyokat beszélgettünk. Min-

„Az élet zenéjét a nõk adják, akik õszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba a dolgokat,
hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át azokat. „
(Richard Wagner)
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Közmeghallgatás Nagygeresden
2015. március 7-én tartotta az
idei közmeghallgatást Nagygeresd
tavaly õsszel megválasztott új képviselõ testülete, a Faluháza nagytermében.

günkben az iparûzési adó is. A
Mesterházy-kastély tulajdonosa
még mindig több millió forintnyi ingatlanadóval tar tozik az önkormányzatnak. Az tulajdonos nem fi-

zet, ezért az évek óta húzódó ügyben továbbra is végrehajtási eljárás van folyamatban.
Ezt követõen az önkormányzat
idei terveirõl beszélt, és elmondta,
hogy a szûkös anyagi lehetõségek
ellenére a testület igyekszik mindent

tük harmadik alkalommal a Nagygeresdi Parasztolimpia is.
A hivatalos program végeztével
Németh Lajos polgármester úr 60.
születésnapja alkalmából köszöntötte Udvardy Zita aljegyzõ asszonyt. Ez
után került sor a hagyományos nõ-

megtenni a település fejlesztéséért.
Ismertette a tervezett programokat.
Idén is megrendezésre kerülnek a
hagyományos rendezvények, köz-

napi ünnepségre, melynek keretein
belül virággal és pezsgõvel köszöntötte a jelenlévõ hölgyeket polgármesterünk.
(Béres Péter)
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Németh Lajos, polgármester úr
beszámolt az önkormányzat elmúlt
évi tevékenységérõl. Ismertette az
elért eredményeket, a község kiadásait, valamint bevételeit. Saj-

nos, az állami források igencsak
vékonyan csordogálnak, évrõl-évre kevesebbet kapnak a települések, köztük Nagygeresd is. Ennek
köszönhetõen lett bevezetve közsé-
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• Bük
Bükinek is érzi magát
Pék Miklós nemrég ünnepelte 90. születésnapját. A kiváló asztaliteniszezõ és edzõ Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Sport Tagozata kitüntetést kapta.
75 éves sport-pályafutása alatt 15 éven keresztül volt I. osztályú, országosan rangsorolt versenyzõ. Huszonötször lett Vas megye asztalitenisz
bajnoka, mely után megkapta Vas megye örökös asztalitenisz bajnoka címet. Többször elnyerte a Dunántúl bajnoka, párosban pedig Magyarország vidéki bajnoka címet. 1950-ben a
világbajnokságon is szerepelhetett, ahol a

Pék Miklós VB bronz érmével Bréma 2006

színes, finom bogyósokat!

Köztudott, hogy minél színesebb, minél természetesebb, kevésbé feldolgozott táplálékot
veszünk magunkhoz, annál egészségesebb az
étrendünk. Akinek van rá lehetõsége, javasoljuk,
hogy ültessen színes, finom, vitamindús bogyó-

fokig télálló- de a fiatal növény kissé visszafagyhat, amitõl nem kell megijedni, mert természetes
folyamat, akárcsak az, hogy õsszel lehullnak a
levelei. A kis cserje tavasszal újra kihajt és több
oldalhajtást hoz, elkezd bokrosodni.

sokat. Mindössze néhány alapszabályt kell betartanunk, így kezdõ kertészkedõknek is bátran
ajánljuk ezeket a cserjéket.
Most van a szezonja a szabadgyökerû gyümölcsfák, szõlõk és rózsák ültetésének, de az
alábbi gyümölcstermõket évszaktól függetlenül bármikor ültethetjük, amikor nincs átfagyva
a talaj. Az alábbiakban néhány ötlettel és jó
tanáccsal szeretnénk segíteni a kedves kertbarátokat.

Gyümölcsök érése augusztus, szeptember
körül várható. Szaporítása dugványról, vagy
magvetéssel történik.

A Goji bogyó gondozása
A megvásárolt növényt ültessük ki szabad
földbe. Nem kényes a növény, szinte bármilyen
talajban szépen fejlõdik, de meghálálja, ha jó
minõségû feketeföldbe kerül. A napos vagy a
félárnyékos helyet kedveli. Nem kell sem trágyázni, sem tápoldatozni.
A fiatal növényt karózzuk. Idõsebb példány
esetén ritkítást kell végezni, hogy ezzel növekedését serkentsük. Nem fagyérzéken -akár -25

A Goji bogyó élettani hatásai: A Goji bogyó
gazdag C-vitamin forrás, 500-szor annyi C-vitamint tartalmaz súly-arányosan, mint a narancs,
és többet, mint bármilyen más gyümölcs. Az Avitaminnak is kiváló forrása, ami nem meglepõ,
hiszen a bogyó maga is szép vörös színû. Tartalmaz továbbá B1, B2, B6 és E vitamint, melyek
köztudottan anti-oxidánsok.
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nyolcaddöntõbe jutott. Edzõként négy generációt nevelt. Tanítványai közül sokan neves versenyzõk lettek.
1994-ben az alapoktól segítette újraindítani
a nagy múltú büki asztaliteniszezést. Foglalkozott
a gyerekekkel, a felnõtt csapattal pedig – játékos edzõként – megnyerte az 1994/1995. évi
megyei bajnokságot. A következõ években már
az NB III-ban játszott az általa irányított büki csapat, mely az 1998/1999. évi bajnokságot megnyerve az NB II-be jutott. Ekkor átadta az edzõi
posztot Varga Elemérnek. Viszont a Büki TK színeiben 1995. és 2006. között részt vett és eredményesen szerepelt nyolc Veterán Európa-bajnokságon és két Veterán Világbajnokságon. Az Európa-bajnokságokon 2-2 elsõ és második helyet
ért el, 2006-ban pedig világbajnoki bronzérmet
szerzett. A kiváló sportoló ma is aktív, rendszeresen teniszezik és pingpongozik, s tanácsaival segíti a fiatalok nevelését.
igás

Ültessünk kertünkbe
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A kék áfonya környezeti igényei
Savanyú közeg, 4-es pH › savanyú tõzeg
vagy Rhododendron föld • tápanyagigénye
nagy, ültetéskor szerves trágya, majd a 3. évtõl
tápanyag utánpótlás • a nagyobb termésho-

nyaknak, rendszeresen úszóknak, vesebetegeknek különösen javasolt a fogyasztása.
A vörös áfonya ültetése: A termesztés sikerét
az alacsony pH értéken kívül a talaj magas
szervesanyagtartalma is befolyásolja. Ezért szerves trágyát, tõzeget, fakérget, esetleg forgácsot

temberi csapadék, mert ebben az idõszakban
történik a következõ évi termõrügyek differenciálódása. Az ültetés utáni évben már megjelennek az elsõ virágrügyek.
Szibériai mézbogyó
A szibériai mézbogyó egy kb. másfél méter
magasra növõ cserje. Talajban nem válogat,
napos vagy félárnyékos helyre is ültethetjük.
Több fajtája létezik, ezért a bogyók érési ideje,

zam érdekében legalább 2 különbözõ fajtát érdemes ültetni • félárnyékra ültetendõ, mivel sekélyen gyökeresedik és a talaj a tûzõ napos helyen hamar kiszárad • vízigénye nagy, rendszeresen öntözzük (többször keveset) • a kiültetés
utáni elsõ 2-3 évben tavasszal szükséges visszametszeni – bokrosodás céljából • osszú hajtásokat felére visszavágni • rövid hajtásokat elég
csak visszacsípni • termõre fordulás után (4. évtõl) fiatalító metszés alkalmazása.
Élettani hatása: ásványi anyag-, antioxidánsés vitamintartalma jótékony hatással van szervezetünkre, erõsíti immunrendszerünket.

kell a talajba keverni. A víz szerepe a növény
termesztésében kiemelkedõ jelentõségû, mivel

A vörös áfonya gyógyhatásai
Sejt- és érvédõ hatása a népi gyógyászatban már bizonyított. Gyakori húgyúti fertõzésben
szenvedõknek, vagy arra különösen fogéko-

sekélyen gyökeresedik és ezen gyökerek a talaj
leghamarabb kiszáradó rétegében helyezkednek el. Különös fontosságú az augusztus-szep-

alakja, mérete is eltérõ lehet. Érdemes két különbözõ mézbogyót ültetnünk egymás közelébe, hogy nagyobb és bõségesebb terméshozamot érjünk el.
Jó kertészkedést kíván
az Örökzöld Kertészet!
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Rövid hírek
• Mesterháza
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztek Mesterházán!
A helyi Önkormányzat hagyományainak
megfelelõen Mesterházy István (1811-1854)
honvéd ezredes sírjánál tartotta ünnepi megemlékezését. A szép számmal megjelent falubeliek közösen elénekelték a Himnuszt, majd
Gróf Eszter elszavalta a Nemzeti dalt.

Az ünnep

az élet rangja
nek a zászlón, valamint a kokárdán a nemzeti
színek. A piros, a fehér és a zöld. A piros szín az
erõt, a fehér a hûséget, míg a zöld a reményt
jelenti. De magyarázzák úgy is, hogy a múlt, a
jelen és a jövõ szimbólumai. Az ünnepi beszéd
után Pintér Anikó tanárnõvel együtt szavalták
Petõfi Sándor: Nemzeti dal címû versét. Majd a
költõrõl hangzott fel egy ének. Bár már 167 év
telt el, hogy az egyszerû kívánság megfogalmazódott: legyen béke, szabadság, egyetér tés. De napjainkban is erre a három dologra
szükség van ahhoz, hogy országunk erõs és
gazdag legyen. A városi ünnepségen Falussy

tottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal. Nem félve a megtorlástól, a
legkeményebb fegyverrel, a tiszta szavak erejével indultak harcba.
Majd a Képviselõtestület és a helyi Ifjúság
képviselõi elhelyezték a megemlékezés koszorúit. A sárvári Református Dalárda zenés összeállításával zárult az emlékezés.
D.Zs.

hogy évtizedek minden magyar büszke e jeles
napra. Vannak olyan márciusi ifjak, akiknek ismerjük a nevét, de vannak olyanok is akiknek
nem. Mégis feltekintünk rájuk, a tetteikre. Az
pedig, hogy ilyenkor felnõttek, fiatalok, gyerekek kokárdát tûznek, az jelzi az összetar tozást.
Azt viszont kevesen tudják, hogy mit jelképez-

Péter, a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár sportszer vezõ fõmunkatársa mondta
az ünnepi beszédet. Ezt követõen a Tarisznyás
együttes zenélt, majd a város, az intézmények
vezetõi, civil szer vezetek képviselõi koszorúzták
meg a templomkertben az emlékmûvet.
Sulics Boglárka
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Ezt követte a Polgármester Úr ünnepi beszéde, melyben kiemelte, hogy 1848. március
15-e az a nap, amelyre minden magyar, határon innen és túl büszke. Büszke is lehet, mert
a márciusi ifjak példaértékû cselekedetet haj-

Az 1848-49-es forradalom az ország újjáépítésének kiemelkedõ pillanata is volt. Akkor a
szabadságért és a hazáért elkötelezett vezetõk, közemberek egyaránt fontosnak érezték a
nemzet megújulásának szent ügyét. Március
15-én hazánk egyik legdicsõbb küzdelmére, a
magyar nemzet öntudatra ébredésének idõszakára, annak megtestesülésére emlékezünk.
A büki iskolában, a városi ünnepség részeként,
idén kü lön le ges ko re og rá fi á val ké szül tek.
Nemzetiszínû, kokárdát formázó körben álltak
fel. Az ünnepi beszédet Hárominé Orbán Erika,
igaz ga tó he lyet tes mond ta. Ki hang sú lyoz ta,
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Rövid hírek
• Répcevidék
Keresd a Répcevidék
cikkeit, híreit, képriportjait
online verzióban
a naponta frissülõ

Petõfi hetet tartottak

a csepregi könyvtárban

Az elmúlt héten a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Sportház és Könyvtár névadója tiszteletére
egész hetes programsorozattal készült minden

versenyezni hívták a részvevõket, hanem Petõfi
szövegek felolvasásra. A rendezvény sorozat
zárásaként rendezték meg az általános iskolá-

:: www.repcevidek.hu
weboldalon!

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.

korosztály számára. Négy évvel
ezelõtt indult útjára e nemes
kezdeményezés. Az intézmény
ve ze tõ je, Ziembicki Er zsé bet
úgy gondolta a program elindításakor, hogy Petõfi életét élõvé
kell tenni. Egyre kevesebben olvasnak verseket. Az iskolai tananyagban ugyan megjelennek
a költõnek egy-egy versei, de
ez kevés, hogy megismerjék az
életét. Hosszú évek óta hagyomány a könyvtárban a vers és
mesemondó verseny. Idén nem
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beküldött fotókból kiállítás nyílt a
könyvtárban, mely április végig látható. A záró délután került sor az
ered mény hir de tés re. A dí ja kat
Vlasits Krisztián, Csepreg város polgármestere adta át. Megköszönte
mind a szer vezõk, mind a résztvevõk munkáját. Hangsúlyozta a versek szeretetének a fontosságát is,
mai rohanó világunkban. A Petõfihét ér de kes sé ge volt, hogy a
könyvtár megversenyeztette Petõfi
verseit is. Az intézmény honlapjára
15 mû került fel, és ezekre lehetett
szavazni. A legnépszerûbb a Szeptember végén címû költeménylett.
Ezt követte A Tisza, Egy estém otthon és az Itt van az õsz, itt van újra.
Az intézmény vezetõje elmondta,
hogy évrõl évre egyre népszerûbbek az ilyen tematikus hetek.
Sulics Boglárka
ban a versmaratont, melyet Vlasits Krisztián,
Csepreg polgármestere nyitott meg. A gyerekek legnagyobb örömére Petõfi: Anyám tyúkját
is elszavalta. A versmaraton mellett a családokat is vár ták feladatokkal. Petõfitõl-Petõfibõl
rejtvényfüzet kitöltésére invitálták a kicsiket-nagyokat, melyet online kellett beküldeni. Legügyesebbnek Hor váth Hanna és Emma, Tájmel
Csenge és Hor váth Júlia bizonyult. Õk az oklevél mellé könyvet is kaptak jutalmul. Idén sem
maradhatott el a fotópályázat. Itt is Petõfi versekkel kapcsolatos képeket vár tak a lelkes
amatõröktõl. Bognár Lászlóné, Bogdán Ferenc,
Luif Boglárka, Lencsés Kató, Sulics Boglárka és
Tóth Annamária ragadott fényképezõgépet. A

2015. április V. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

23

A húsvét eredete, története és jelképei
A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a
mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a
Hold mozgásától is függ a dátum, némileg a héber naptárhoz hasonló módon. Húsvét napja az
1582-bõl származó egyházi szabályzat szerint a

természetnek is
az ünnepe. A
húsvéti bárány
Jézust jelképezi.
A húsvéti bárány
mint jelkép éppen úgy kapcsolatba hozható azzal,
hogy a bárányok tavasszal jönnek a világra,
mint azzal a máig közismert vallási tétellel,
miszerint Jézus Krisztus áldozati bárányként halt kereszthalált az emberiség megváltásáért. Ezért nevezik õt
a mai napig Isten bárányának. A húsvéti nyúl
szimbolikája
nehezen
megmagyarázható. Az is
elõfordulhat, hogy egy félreértés kapcsán került a húsvéti ünnepkör jelképei közé.
Ma a legtöbb gyerek úgy tudja, hogy a „nyuszi hozza” a húsvéti ajándékot, amit – ahol csak
mód van rá – a szabadban, bokrok tövében elkészített, madárfészekhez hasonló kis fészekben, kosárkában helyeznek el.
Sulics Bogi
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tavaszi holdtölte utáni elsõ vasárnapra esik:
március 22. és április 25. közé. (Ezt mondja ki a
niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben.) Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentõsebb is az egyházi
év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelõzõ vasárnap, virágvasárnapon, arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat
lengetõ tömeg éljenzése közepette vonult be
szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök

(zöldcsütör tök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagycsütörtökön elhallgatnak a templomok harangjai, azt tartják, a harangok Rómába
mentek, ott gyászolják Krisztust. Szokás volt ilyenkor kereplõvel zajt kelteni, így gondolták elûzni a
gonoszt és így helyettesítették a harangokat. Liturgikus szokás a nagycsütörtöki
lábmosás. Általában magas rangú
egyházi személyek mosták meg
ilyenkor tizenkét szegény ember lábát. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a
napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint
azt elõre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. Nagyszombaton véget ér a 40 napos
böjt, és újra megszólalnak a harangok. Legjelentõsebb eseményei a nagyszombatnak a víz- illetve tûzszentelés. Katolikus templomokban a gyertyát a megszentelt
tûz lángjáról gyújtják meg. Az új tûz
gyújtása a remény szimbóluma is.
A húsvétnak Európa-szerte talán
legáltalánosabb jelképe a húsvéti
tojás. A kereszténységben a feltámadás szimbóluma is. A tojások színezésénél leggyakrabban a
piros színt használták, mivel ennek mágikus erõt
tulajdonítottak. Nemcsak megvédelmez, de
egyúttal Krisztus vérét is jelképezi. Barka Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor az emberek ruhájukat és lombos ágakat terítettek a Megváltó
elé az útra, ma ennek emlékére barkát szentelnek a templomokban. De a barkavirág mást is
jelképez. Ahogyan véget ér a böjti idõszak, úgy
ér véget a tél is. A húsvét egyben az újjászületõ
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Dunai Tamás önálló estje Bükön
ország számos pontján láthatóak elõadóestjei.
Bükre az egyik önálló estével érkezett. A mûsorban hallhattunk többek között Szép Ernõ, Márai
Sándor, Radnóti Miklós, Babits Mihály, József Atti-

házbérlet tavaszi programsorozat része volt. Dunai Tamás bölcsészettudományi karon végzett
magyar-francia szakon. Színészet utáni érdeklõdése ezekben az idõkben kezdõdött. A BBC Világszolgálat már többször meghívta, hogy a
magyar adás állandó munkatársainak beszédkultúrájával foglalkozzon. De õ inkább a színészetben teljesedett ki. 1992 óta szabadúszó,
több budapesti és vidéki színházban is fellép. Az

la, Nagy László verseket, francia sanzonnal fûszerezve. Az elõadói esten a szavak mellett szaxofon és klarinét-darabok is felcsendültek. A színésztõl a zenélés sem áll távol. Gyermek és fiatal korában fúvós és szimfonikus zenekaroknak a
tagja volt, valamint a színészekbõl álló zenekar
egyik oszlopos egyénisége. A Színház- és Filmmûvészeti Egyetem musical osztályában zenés
mesterséget tanított. Az elõadói estje során a

versek és zenei élmények mellett egy kis kalandos irodalom órán is rész vehettünk. Hallhattunk
a magyar találmányokról, kötõszavaink és határozóink sokszínûségérõl. Az est végén megosztott
a közönséggel egy személyes jellegû, családi
névnapi köszöntõt, melyet Dunai Tamás a gyerFotók: Vaskarika.hu

Március 10-én Dunai Tamás Jászai Mari-díjas, Érdemes mûvész „Szavakat fúvok” címû
önálló estjére került sor a büki Mûvelõdési Központban. A rendezvény a „Forgószínpad” Szín-

mekeitõl kapott. Ha valakinek az érdeklõdését
felkeltettem, az a Trió TV honlapján megnézheti
az elõadói estet teljes terjedelemben.
Sulics Bogi
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Rövid hírek
• Költészet napja
A Költészet Napja margójára

Március 15-i

megemlékezés Csepregen

Országszer te március 15-én emlékeznek
meg az 1848/49-es forradalomról és szabadság
harc évfordulójáról, valamint a magyar zászló
és címer napjáról. Az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc Magyarország újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti
identitás egyik alapköve. A 167. évforduló alkalmából ünnepi mûsorral tisztelgett Csepreg Váro-

bír. Elég csak a 12 pont elejére gondolni. Legyen béke, szabadság, egyetértés. Ezt kívánta
a magyar nemzet 1848-ban.
Minden szónak fontos jelentése volt akkor is,
mikor a 12 pont papírra került. Az ünnepi gondolatok után a csepregi iskola színjátszói és az
énekkara „Életképek a forradalomból“ címmel
emlékeztek meg történelmünk nagy alakjairól.

sa a márciusi ifjak elõtt. Az általános iskolában
rendezett ünnepségen elsõként a csepregi
Nyugdíjas Énekkar huszár és Kossuth nótáit hallhattuk. A köszöntõt a Kõszegi Tankerület igazgatója mondta. Hangsúlyozta, hogy néhány ünnepünk elhalványult, de a március 15-e maradandó emléket hagyott nemzetünk számára, még
így 167 évvel késõbb is. Hiszen az akkori eszmék
a napjainkban is rendkívül nagy jelentõséggel

Felidézték a márciusi ifjak szervezkedését, a 12
pont megszületését. Az énekkar pedig az események hangulatához illõ dallal színesítette a
mûsor. A megemlékezés zárásaként a város vezetõi, civil szervezetek képviselõi helyezték el a
megemlékezés koszorúit az 1848/49-es kopjafánál. A koszorúzás alatt Csepreg Város Fúvószenekara 1848-as indulókat játszott.
Sulics Boglárka

S egy versszösszenet József Attilától a hétköznapokra:

„

Ringató
Holott náddal ringat,
holott csobogással,
kékellõ derûvel,
tavi csókolással.
Lehet, hogy szerelme
földerül majd mással,
de az is ringassa
ilyen ringatással.

„
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„Vidám és jó volt s tán konok, ha bántották
vélt igazában. Szeretett enni s egyben másban
istenhez is hasonlított.” – így vall József Attila
József Attiláról. Arról az emberrõl, aki tragikus halálával vált a „jó költõbõl” egyetemes költõvé, és
akinek költészete hatással volt szinte minden jelentõs íróra, poétára. Születésnapja a magyar
irodalom ünnepe, a költészet napja 1964. április 11. óta. Ezen a napon, sokféle módon tisztelegnek hazánkban a magyar líra elõtt, ám vajon olvasunk-e verseket a hétköznapokban is?
Választunk-e lelki feltöltõdésként egy-egy költeményt? Adózzunk-e az irodalmi szépségeknek a
„facebook, twitter” századában?
Sokan emlékeznek rá, sõt maguk is részt vettek nem oly régen a cunamiként terjedõ kedvenc versek megosztásában a közösségi hálón,
amely azokat is motiválta, akik talán évek óta
nem vettek verses kötetet a kezükbe. Jó kezdeményezés volt-e? Lehet rajta vitatkozni, ám tény,
hogy a költészet népszerûsítéséhez ki kell használni az új közvetítõ/találkozási platformokat is.
Könyv, ebook, internet – sok a lehetõség a szépirodalom hozzáférésére. Ki-ki választhat tetszése
szerint. De választ-e? Emellett az is kérdés, hogy
a mai fiatalok olvasnak-e az iskolai kötelezõségeken kívül mást is, illetve ismernek-e ma élõ
kortárs szerzõket és mûveket? Igen, de kevesen.
A költészet napja nemcsak emlékezés, hanem összefogás és tudatos mûvelõdésmenedzsment a magyar líra érdekében. Bükön is. Múlt és
jelen találkozása - ezt kínálja a büki mûvelõdési
központ és könyvtár költészet napi programjaiban, fiataloknak, idõsebbeknek egyaránt. Április 11-én József Attila és Kozmutza Flóra kapcsolatát mutatja be a helyi Sok-szín-pad Társulat.
Az elõadást Pataky Laura („mai fiatal”) állította össze. Április 14-én Varró Dániel, kortárs magyar költõ és fordító közönségtalálkozója kapcsolódik még az ünnepi eseményekhez. Legyenek részesei, hiszen tudják, a költészet maga az
élet, minden gyöngyszemével, nehézségével.
Verset olvasva megáll az idõ, és elragad a
szépség…
(pb)
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Megújulás pályázati segítséggel
Három, befejezéséhez közeledõ pályázat segítségével, középületek újultak meg Zsirán.
A ravatalozó felújítása, korszerûsítése már nagyon idõszerû volt. Az MVH-hoz „Meglévõ ravatalozó épület átalakítása és bõvítése” címmel benyújtott pályázat sikeresnek bizonyult, s ennek segítségével, az épület teljes korszerûsítése megtörtént. A

a gyülevizi temetõben is kovácsoltvas kerítés került
felállításra. Még tereprendezési munkálatok vannak hátra, valamint parkosítás.
A ravatalozó felújításában nagyon sok helyi lakos segített. Így például a faszerkezet festésében,
a belsõ festésben, tereprendezésben. Munkájukat
térítésmentesen ajánlották fel. Köszönet nekik!

gek után (gyári hiba) kitûnõen ellátja a kultúrház
fûtését és meleg víz ellátását. Ezzel együtt megújult
a vizesblokk is. És egy másik pályázat, mely szintén
szemléletformáló szándékkal lett benyújtva, de
egy egészen másfajta témában. „Helyi termékbolt
kialakítása a kultúrházban” címmel nyert pályázat
célja egy olyan helyiség kialakítása volt, ahol a

ravatalozó elõtti tér egy részére árnyékoló tetõ került. Belül teljes felújítást sikerült megvalósítani. Vakolás, festés történt, új járólap, ajtók, ablakok kerültek beépítésre. A tetõszerkezet is felújításra szorult,
teljes egészében lecserélték a cserepet is. Térkõvel
került beburkolásra az épület elõtti tér. Az épület
hátsó részében WC, mosdó került kialakításra.
A ravatalozóval két temetõ is határos. A zsirai
temetõ kerítése már évekkel ezelõtt megújult. Most

Két másik pályázatnak köszönhetõen korszerûsödött a kultúrház. Az ugyancsak az MVH-hoz
„Szemléletformáló, megújuló energetika használata és bemutatása a zsirai kultúrházban” címen benyújtott pályázat segítségével a kultúrház tetejére
napelemek kerültek felszerelésre, melynek segítségével az önkormányzat a villamosenergia költségeinek hatékony csökkentését tervezi. Új fûtõrendszer került beüzemelésre, mely a kezdeti nehézsé-

helyben illetve a térségben élõ emberek, a saját
maguk által termelt, elõállított termékeket árulhatják. Természetesen az ide vonatkozó feltételek
megtartásával (nyugtaadás, számlaadás, engedélyek, stb). Reméljük, hogy hosszú távon sikeres
lesz ez a kezdeményezés! Továbbra is keressük
azokat a lehetõségeket, melyek segítségével
újabb és újabb lehetõségek nyílnak meg a falu
elõtt fejlesztésekre, korszerûsítésre.
N.P.K.
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Pilates: a mozgásforma,
ami helyreállítja az izmokat
Fûzy Gábor nemzetközileg ismert Pilates
mester-tanár, rehabilitációs és erõnléti
edzõ, elõadó évek óta Szombathelyen él, és innen járja a világot. A Testnevelési Egyetemet
végzett szakember szerint a Pilates helyre teszi
az emberi testet, jó sportolóknak, de kifejezetten
ajánlott tartás problémákkal küzdõ gyerekeknek
is, sõt az idõsebb generációnak remek formában tartó lehetõség. De mi is ez a mozgásforma? Interjú Fûzy Gáborral.

újraprogramozzuk az emberek mozgását, beállítják a megfelelõ testtartást, bevonjuk a nem
használt izmokat. Elõször lassabb folyamat
,aztán egyre dinamikusabb, színesebb a mozgás paletta. A Pilates alkalmával használjuk a

ket és alapgyakorlatokat. Azóta rengeteg ember kitanulta és hozzáadta a tudását, úgyhogy
ma már egy néven, egy gyûjtõfogalom alatt,
rengeteg irányzat létezik.

mélyizmokat , folyamatosan nyújtunk és erõsítünk is. Segíti a kötött izmokat lazítani, a gyenge
izmokat erõsíteni.

– Szombathelyrõl járod a világot, ugye?
– Igen, idén is rengeteget megyek például
Oroszország, Argentína, Svájc lesz az úticél. Elsõsorban azokat oktatom a külföldi tanfolyamokon, akik Pilates tanárok szeretnének lenni,
vagy már azok, de továbbfejlõdnének. A Testnevelés Egyetem elvégzése után a fitnesz szinte
minden ágát kipróbáltam : neves csapattal léptünk fel step aerobiccal, de tartottam kick boksz
órát megismerkedtem a spininggel és a jógával is. Hajón dolgoztam sokáig
amerikai vizeken, itt jött a Pilates
az életembe. Nagy mesterektõl tanulhattam, hosszú éveken át.
– Mi ragadott meg a
Pilatesben?
– Ez a mozgásforma
többet ad az emberi
test számára, mint
a többi. Ennek
olyan rétegei
és mélységei
vannak, ami
meg fo gott.
Egy német
úriember
jó száz évvel ezelõtt a
saját tes-

– Te mit képviselsz?
– Én a mesteremtõl tanult irányvonalat képviselem. Õ egy nagyon széles látókörû angol úriember, Michel Kingnek hívják. Õ a hagyományos Pilates vonalat képviseli, de nagyon rugalmas szemléletmóddal. Nehéz elmondani. Egyik
vendégem nemrég azt mondta : kívülrõl bohóckodásnak tûnik, holott belülrõl ez egy kemény
munka. Sokan nem hiszik el, hogy apró mozdulatoktól mennyire kiverhet minket a víz, és menynyire nehéz tud lenni. Úgy kell elképzelni, hogy

– Kiknek ajánlod?
– Járnak hozzánk sportolók, de idõsebbek számára is rendkívül jó. 50-60 éves aktív emberek is
nagyon élvezik, hisz érzik, a Pilates rendbe teszi a
mozgásukat, jobb a közérzetük, aktívabbak. Egyre több a tartás problémás gyerek, hiszen keveset
mozognak, nem másznak fára, nem ugranak patakot. Az érettségi szintjükön múlik, mikor lehet elkezdeni velük, de 8-11 éves kortól már bátran
ajánlható. De kismama csoportokat is indítunk. A
Pilates nemtõ, életkortól függetlenül végezhetõ
mozgás, mindenkinek egyénre szabottan. H.N.
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tére kezdte kifejleszteni. Kivándorolt Amerikába,
ott nyitott egy stúdiót, ami egyre népszerûbb
lett. Akkoriban az 1800-as évek végén nem nagyon volt testedzés, úgyhogy ez újdonságnak
számított. Joseph Pilates kidolgozta az alapelve-
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A tavalyi sikeres év után az idei is
kemény munkával telik a Sok-szín-pad Társulatnál
Nem kisebb fába vágta a fejszéjét a Nika
Róbert vezette csapat, minthogy a Büki Mûvelõdési Központtal közösen megszervezi a „Forgószínpad” elnevezésû színházi sorozatot, ahol 8
elõadással kedveskednek a színházszeretõ közönségnek. Az elõadások között megtalálhatók
önálló estek, profi színházak, és profi minõségben játszó amatõr együttesek. A helyiek június 6-

Kozmutza Flóra és József Attila levelezése alapján. Az elõadás címe „Kapcsolatunk”. Kozmutza
Flóra és József Attila viharos 9 hónapot töltöttek
együtt, amely a költõ haláláig tartott. A késõbbi
Illyés Gyuláné a 80-as években jelentette meg
kettejük levelezését. Az elõadás ez alapján a levelezések alapján készült, az összeállítást készítette Pataky Laura.

án mutatkoznak meg egy kortárs darabbal,
melynek szerzõje Zalavári András veszprémi drámapedagógus, és a címe Allotrópia. Hogy a
cím alapján milyen szerkezeti átalakulás fog történni, arra választ ad az elõadás, melynek megtekintése 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
Elõbb is találkozhatunk a Társulattal. Április
11-én 16:00 órakor Tömördön, majd este 18:00
órakor Bükön láthatja a közönség a Magyar Költészet Napja alkalmából készült összeállítást

Az új elõadások mellett „régebbi” elõadásokat
is színen tartanak. Május 1-én Törökbálinton vendégszerepelnek két Sachs komédiával, majd május 5-én Bõben láthatják õket 18:00 órától. Itt Hans
Sachs – Kel a borjú címû komédiáját mutatják be,
majd utána Török Rezsõ – A sötét huszár címû
arany minõsített darabja következik.
A nyárra új darab színpadra állítását nem
tervezik. Õsszel immáron VII. alkalommal szeretnék megrendezni a Sok-szín-Fesztet, a Társulat

színjátszó fesztiválját. Ez a rendezvény kapcsolódni fog a „Forgószínpad” õszi sorozatához. Erre
az alkalomra ismét egy kosztümös darabot szeretne a Társulat színpadra állítani, de errõl
egyenlõre még korai lenne beszélni.

Egy biztos. A Társulat dolgozik, készülnek az
elõadások, amelyhez hathatós támogatást kaptak a büki önkormányzattól, de szívesen fogadják az SZJA 1 % felajánlásokat is. Adószámuk:
18898914-1-18
Nika
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Napja alkalmából: Kapcsolatunk –
elõadja a Sok-szín-pad Társulat.
Április 12-én, vasárnap 16 ó. Bükön a Sportcsarnokban: BOKSZ GÁLA.

Irodalmi Kávéház: Prof. dr. Pusztay János RADNÓTI ESTJE – bevezeti dr.
habil Fûzfa Balázs.
Április 17-én, pénteken 9 ó.
Csepregen a Dr. Csepregi Horváth
János Általános Iskola és AMI-ban:
Répce Menti Diákok Mûvészeti Találkozója 2015.
Április 18-án, szombaton 13 ó.
Csepreg – Kiszsidány – Csepreg: Tavaszi (bor)túra.

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

április

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét

Április 11-én, szombaton 18 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban a Magyar Költészet

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)

Április 14-én, kedden 11 és 18 ó. a
Büki Mûvelõdési Központ színháztermében: Varró Dániel interaktív mesekon-

certje - költõsimogató gyermekeknek
és gyermeklelkû felnõtteknek.
Április 14-én, kedden 18.30 ó.
Csepregen a Városi Könyvtárban a
Magyar Költészet Napja alkalmából:

Április 1. Szerda Dr. Szilasi Imre • 2. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 3. Péntek Dr. Nagy
Gábor • 4. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna •
5. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 6. Hétfõ Dr.
Vágási Andrea • 7. Kedd Dr. Szilasi Imre •
8. Szerda Dr. Szilasi Imre • 9. Csütörtök Dr.
Bencsik István • 10. Péntek Dr. Szilasi Imre
• 11. Szombat Dr. Szilasi Imre • 12. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 13. Hétfõ Dr. Nagy
Mária • 14. Kedd Dr. Szilasi Imre • 15. Szerda Dr. Szilasi Imre 23 óra • 16. Csütörtök Dr.

Április 18-án, szombaton 16 és 18
ó. Bükön a Sportcsarnokban: Dr.
Lupó-Büki TK – Celldömölk NB II. junior és felnõtt bajnoki nõi kézilabda
mérkõzés.
Április 24-25. a Büki Mûvelõdési és
Sportközpontban: Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivál + Fölszállott a
páva régiós elõválogató.
Április 25-én, szombaton 16 ó.
Csepregen a PSMSK színháztermé-

Sudár Zsuzsanna • 17. Péntek Dr. Müller
András • 18. Szombat Dr. Petró Andor • 19.
Vasárnap Dr. Földi Sándor • 20. Hétfõ Dr.
Bencsik István • 21. Kedd Dr. Bence Zsolt •
22. Szerda Dr. Bencsik István • 23. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 24. Péntek Dr.
Müller András • 25. Szombat Dr. Vágási
Andrea • 26. Vasárnap Dr. Petró Andor •
27. Hétfõ Dr. Vágási Andrea • 28. Kedd Dr.
Nagy Gábor • 29. Szerda Dr. Bencsik István • 30. Csütörtök Dr. Bence Zsolt
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01. Sz. Péter
02. Sz. Péter
03. Sz. Péter
04. Sanitas
05. Sz. Péter
06. Sz. Péter
07. Sanitas
08. Sanitas
09. Sanitas
10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Üdvözítõ
14. Üdvözítõ
15. Üdvözítõ
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Sanitas
19. Üdvözítõ
20. Sz. Péter
21. Sz. Péter
22. Sz. Péter
23. Sz. Péter
24. Sz. Péter
25. Sanitas
26. Sz. Péter
27. Sanitas
28. Sanitas
29. Sanitas
30. Sanitas

kola és AMI-ban: Orgoványi Anikó
festõmûvész „Himnusz” c. kiállítása.
Április végéig Csepregen, a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtárban: Szülõföldemen – kiállítás a Petõfi rajz- és fotópályázat mûveibõl.
Április 11-én, szombaton 11 ó. Bükön a Sportcsarnokban: Büki TK – Budaörs – NB. I-es fér fi asztalitenisz mérkõzés.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Április végéig Csepregen, a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Is-
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ben: Jótékonysági est a Csepregi KIKI
Óvoda és Bölcsõde javára.
Április 30-án, csütörtökön 18 ó. Bükön a Koczán-háznál: Májusfaállítás a
büki civil szervezetekkel.
Május 1-én, pénteken reggel
Csepregen: A fúvószenekar zenés ébresztõje.
Május 1-én, pénteken 10 ó. Bükön, a sportpályán: Büki futónap –
Majális.

Május 2-án, szombaton 19 ó. a Büki
Mûvelõdési Központ színháztermében:
Eugéne Ionescu: Királydráma – a
Ferrum Színházi Társulás elõadása.
Május 3-án, vasárnap 15 és 17 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: Dr. LupóBüki TK – VKL SE NB II. junior és felnõtt
bajnoki nõi kézilabda mérkõzés.
Május 7-én, csütörtökön 17 ó. a
Büki Mûvelõdési Központ színháztermében: Gyógynövényekkel az
egészségért – Szabó Gyuri bácsi, a
„bükki füves ember” elõadása.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
www.visitbuk.hu, bukmsk.hu, www.csepregikiki.hu
és a www.csepregikultura.hu honlapokon.

Kerületi hittanverseny
Nagyböjt harmadik hétvégéjén az idei tanévben
ismét az iváni általános iskola adott otthont a kerületi
hittanversenynek, melyen Bõ, Bük, Csepreg,
Egyházasfalu, Iván és Zsira általános iskoláinak 2.-8.
évfolyamos diákjai vettek részt. A közel 100 résztvevõ
lelkes hittanost Fodróczy László, iváni plébános úr és
az iskola igazgatója köszöntötte. Lelkipásztorok, hitoktatók, versenyzõ gyerekek és kísérõ szülõk közös imával kérték a jó Isten áldását a versenyen való helytállásra. A feladatlapok kitöltését követõen a gyerekek
felszabadultan játszottak, míg hitoktatóik kijavították a
versenylapokat. Az eredményhirdetésen az atyák –

3. évfolyam • 1. helyezett: Kumánovich Kata
Horvátzsidány • 2. helyezett: Csapó Bence Iván • 3.
helyezett: Piros Luca Csepreg
4. évfolyam • 1. helyezett: Csizmazia Evelin
Csepreg • 2. helyezett: Horváth Márk Csepreg • 3.
helyezett: Kovács Mónika Zsira
5. évfolyam • 1. helyezett: Dóra Márton Csepreg
• 2. helyezett: Varga Fanni Bõ • 3. helyezett: Molnár
Artúr Csepreg
6. évfolyam • 1. helyezett: Szalkay Gergely
Csepreg • 2. helyezett: Tóth Kitti Bük • 3. helyezett:
Németh Izabella Bõ

Finta József, Fodróczy László, Jász László, Németh István és Szabó Miklós – megköszönték a részvételt, a
helytállást a gyerekeknek és a verseny évfolyamonkénti 1-3. helyezettjének mindannyian gratuláltak.
Közös imával köszönték meg a Szentlélek segítõ erejét a versenyzõk, és adtak hálát a napért.
Helyezések:
2. évfolyam: 1. helyezett: Horváth Bernadet
Csepreg • 2. helyezett: Stampf Ruben Csepreg • 3.
helyezett: Taródi Tamás Csepreg

7. évfolyam • 1. helyezett: Ambrus Anna Csepreg • 2. helyezett: Pócza F. Csenge Bük • 3. helyezett:
Szarka Annamária Bõ
8. évfolyam • 1. helyezett: Vincze Natália Bõ •
2. helyezett: Balogh Annamária Bük • 3. helyezett:
Németh Laura Bõ
A gyõri egyházmegyei hittanversenyen õk képviselik az esperesi kerületet, felkészülésükhöz erõt és kitartást kérünk a jó Istentõl.
base

