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Rövid hírek

meg az öltözõk és a vizesblokkok

• V. Répce
ifjúsági kupa
Svájci 7 fordulós versenyen az alábbi
eredmények születtek:
1. Gángó Máté Tompaládony 6 pont
2. Józsa Péter Bõ 5,5 pont
3. Szõnye Máté Bõ 5 pont

4. Marton Ákos Gór 4 pont
5. Simon Zsombor Bük 4 pont
6. Simon Mátyás Bük 4 pont
A versenyen 14 fõ vett részt gratulálunk
a KIS NAGYMESTEREKNEK!
yde

Csepreg Város Önkormányzata és a Sárvári
Tankerületi Központ közösen újította fel a tavalyi
esztendõ folyamán a városi általános iskola tornatermének vizesblokkjait, teljes körû munkát
végeztek. A fejlesztési bejáráson Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere tájékoztatta a
megjelenteket: A felújítás mindkét szintet, így a leány és a fiú öltözõt is érintette, de a közlekedõ folyosók és mosdók
is korszerûsítésre kerültek. A szükséges
szaniteranyagokat és eszközöket Rozmán László igazgató úr vezetésével a
tankerület szerezte be, a munka fizikai
részét az önkormányzat városgazdálkodás részlege végezte – kezdte az ismertetést a város elsõ embere. Háromi Jenõ iskolaigazgató örömét fejezte ki a
városvezetés felé, s kérte a további hasonló együttmûködését a tankerület vezetõjének, annak érdekében, hogy további évtizedek óta húzódó problémákra születhessen
végsõ, eredményes megoldás. Jó összhangban
dolgozik a fenntartó és a tulajdonos, mi sem mutatja jobban, hogy célvonalhoz közelít a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI
tornatermének energetikai pályázatának kivite-

lezése is. A projekt keretében napelemekkel látták el az épület tetejét, s a gázkazánokat hõszivattyúval modernizálták. A pályázati fejlesztési
ütemet egészétik ki az önerõs beruházással,
melynek keretében új járólapot raktak le a helységiekben, újra csempézték a falakat, a falba

vezették a vizesblokkok csõrendszereit, s új mosdókagylókat, zuhanyrózsákat és elválasztó paravánokat szereltek fel, hogy a Csepreg tanuló
általános iskolás gyermekek egy színvonalasabb, korszerûbb környezetben öltözhessen,
mosakodhassanak a tanórák között.
km

A VÁROS IFJÚ POLGÁRAIT KÖSZÖNTÖTTÉK AZ ÉV ELEJÉN IS
látta meg a napvilágot édesanyja és
édesapja nagy örömére. Fanni és András gyönyörû gyermekét Sárai Hannát is
meglátogatta otthonában a város elsõ
embere, s ajándékkal köszöntötte születése alkalmából. A csodaszép kislány
szeptember 15-én 13 óra 54 perckor
látta meg a napvilágot 4050 grammal
és 52 centiméterrel. Ötödik gyermekként érkezett a Bokor családba a csodaszép Dávid, aki október 26-án este
hét órakor született. Katalin és Péter
gyermeke 3750 grammal és 51 centiméterrel érkezett közénk szülei nagynagy örömére. A polgármester az ifjú
szülõknek szívbõl gratulált, sok boldogságot és nagyon jó egészséget kívánva
mindannyiuknak.
km
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A hagyományokhoz híven otthonában köszönti az újszülötteket Csepreg
Város Polgármestere, Vlasich Krisztián. A
városvezetõ minden kis csöppséget
meglátogat, de nem érkezik üres kézzel: ajándékkal, pelenkatortával kedveskedve köszönti õket, mint a város
legifjabb polgárjait. Az év elsõ hónapjaiban két kislányt és két kisfiút köszöntött a város elsõ embere. Elsõként a
Kránitz család legifjabb tagját, aki október 1-én 10 óra 5 perckor látta meg a
napvilágot. Edina és Arnold csodaszép
leánya, Kira 3300 grammal és 51 centiméterrel született. Szintén otthonában
köszöntötték Anna és István szeme fényét, Januskó Henriket, aki október 15én 13 óra 10 perckor érkezett közénk. A
csöppség 54 centivel és 4200 grammal
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Bõséges Táncdalok
– BERENTEI PÉTER ELÕADÓMÛVÉSZ
viselte hazánkat. Õ az egyik utolsó
képviselõje a nagy táncdalfesztiválos idõk kiváló elõadóinak.
Bõben három alkalommal lépett színpadra, és nagy sikert aratott. Személyes beszélgetések kapcsán megtudtuk, hogy járja az or-

egy ország ismer: Berentei Péter
táncdalénekes, aki úgy gondolta,
hogy az ország nyugati részén még
vannak értékek, és itt szeretné folytatni életét. Hivatását 1983-ban
kezdte az MTV akkori „Ki mit tud?ján, ahol 5800 közönségszavazatot
kapott. 1984-ben hivatásos énekesi
mûködési engedélyért az ORI-ban
sikeresen levizsgázott, majd Kovács
Magda zenetanodájában diplomázott. Elvégezte a Rádió tánczenei stúdióját, ami után számos rádiófelvétele készült Dobsa Sándor
vezetésével, a Stúdió 11 kíséretével. Számos hazai és nemzetközi
fesztiválon vett részt. 1988-ban
Mongóliában 10 szocialista ország
képviseltette magát, ahol a harmadik díj mellett a közönség díját is
megnyerte. 1989-ben az Interkoncert szervezésében, Kubában kép-

szágot, számtalan színvonalas elõadást tart sikerrel. Vallja, hogy számára a zene és a szöveg az érzéki
és érzék feletti világ közvetítõje,
aminek az elõadásmódban is viszsza kell tükrözõdnie. Bárhol lép fel,
számára ott a színház a lét, a kinyilvánulás. Hiszi, hogy minden embernek van célja, hivatása, küldetése ezen a földön. Kinek-kinek
annyit ér az élete, amennyi örömet
szerez másoknak! Reméljük, nem
csak a bõieknek, hanem a Répce
mentén is sok örömöt fog okozni
azoknak, akik szeretik a 70-es, 80as, 90-es évek táncdalait.
Büszkék vagyunk rá, hogy minket
választott elsõ fellépéseinek helyszínéül, és tudjuk, hogy a környezõ településeken és Vas megyében sokan fogják élvezni mûsorait.
Vagyóczky Zsuzsa

Ha közvélemény kutatást végeznénk a legkedvesebb hónap címért, március bizonyára nagyon elõkelõ helyezést érne el, mint tavaszhozó hónapunk.
Jöttével indul újra az élet; - a természet és a szívek ébresztõje. Költõink, íróink évszázadok óta méltán becézik szépnek, gyönyörû, ibolya illatú, kedves kikeletnek. Melengetõ napsugarai hatására zöldülõ színre vált a táj, az
árokpartokról zsenge kis virágok mosolyognak ránk, s jókedvre derülten
dalolnak fejünk felett újra a madarak. A természet ébredésével szívünk is
nyitottabbá válik a világra. Izgatottan figyeljük a népi hagyomány szerinti
idõjósló napokat: – Vajon Gergely megrázza-e a szakállát, és Sándor, József, Benedek hoz-e zsákban meleget? Eközben március 8-án kedves köszöntésekben részesülnek a lányok, asszonyok a Nemzetközi Nõnap alkalmából. Böjtmás havaként pedig kezdetét veszi a Húsvétra való lelki felkészülés a húshagyó kedd utáni szerdai hamvazkodással. Március idusához
érkezvén nemzeti színûbe öltözik országunk. Legkedvesebb nemzeti ünnepünk tiszteletére kokárdával a szívünk fölött hajtunk fejet 1848 dicsõséges
március 15-i forradalma elõtt, ahol Petõfi Sándor Nemzeti dala a hõn áhított szabadságért kiáltott, s a nemzet egy emberként felesküdött érte és
hõsies elszántsággal kezdte meg küzdelmét. Mi, a ma élõ utódok, amikor
tisztelgünk a márciusi ifjak hõstettei elõtt a kivívott szabadság boldog gyermekeiként, vajon milyen esküvéssel szolgálhatjuk továbbra is méltón a haza szent ügyét? – Elsõsorban ezzel a kérdéssel ébreszti lelkünket március.
A felelet mindenképpen csakis a szabadság eszméjének jegyében és
rendíthetetlen hûséggel hangozhat: - Esküdjünk fel áldozatos helytállásra,
szeretetre, a küzdelem békéjére, igaz, nemzeti egységre!
Major Izabella

Következõ lapszámunk 2019. április 3-án jelenik meg!
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Minden térség életében vannak
változások, vannak kellemes, örömteli események. A Répce mente lélekszámilag gyarapodásnak indult
a tavalyi évben, és itt szeretném
megemlíteni, hogy egy olyan valaki telepedett le a térségben, akit

Ébresztõ március
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Rövid hírek
• Sajtoskál
„Ûzik már a farsangot,
Bor, muzsika, tánc, mulatság”...
2019. február 2-án újra megtelt Sajtoskál
község mûvelõdési háza a falu apraja nagyjával, hiszen ekkor tartották az idei farsangi mulatságot, mely során a falu lakói közösen elbúcsúztatták a telet. A program négy órakor vette kezdetét, melyen idén is sokan részt vettek. Öt órakor a sajtoskáli fiatalok mûsora következett, mely
során a gyerekek a község emlékezetes pillanataira tekintettek vissza, egy-egy vicces jelenettel.
Ilyen volt például a 2005 évi farsang, a tavalyi
horgászverseny és a májusfa állítás, a játszóhét,
a falunap, valamint a falukirándulás. A humoros
mûsor után a gyerekek jelmezes bemutatója kö-

Napja kisvárosainkban

Csepregen már január 20-án gálamûsorral
emlékeztek meg a Himnusz születésnapjáról. A Farkas Sándor Egylet citerásai és énekesei hangulatos
népdalcsokra vezette be az eseményt. Majd Sági
Ferenc a száz éve elhunyt Ady Endre: A föl-földobott kõ címû költeményét adta elõ.
Az ünnepi köszöntõt Maximovics Veronika, a
Csepregi Óvoda és Bölcsõde KIKI intézményvezetõje mondta. Az óvodai nevelés
szempontjából foglakozott a kulturális örökségünk továbbadásával.
Elmondta, hogy az óvónõk és a pedagógusok sokat tesznek azért,
hogy a magyar kultúrával a gyerekek egyre mélyebben megismerkedjenek. Köszöntõ szavai után ebbõl az óvoda néptánccsoportja
adott is egy kis ízelítõt. A népviseletbe öltözött apróságok mosolyogva, jókedvûen mutatták be a vasi
gyermekjátékokat. Õket a Rózsaszirom Mazsorett Csoport parádés
mûsora követte. Elhangzott az is, hogy a csoport
rendszeresen fellép az elõzõ nap Közösségi Kultúráért díjban részesült Csepreg Város Fúvószenekarával is. A táncos blokkot a Mosoly Tánccsoport színes összeállítása zárta.
A gála meglepetését a nemrég alakult Fabatka Bábcsoport fellépése jelentette. A Ziembicki Erzsébet intézményvezetõ által irányított együttes
”Tízórai szünetben” címû elõadása a teremtéstörténetet mutatta be labdákkal, árnyjátékkal, s más
egyszerû eszközökkel nagyszerûen.
Bükön a napján, január 22-én a Forrás c. kiállítás megnyitójával emlékeztek. Pintér Anikó, a népmûvészet mestere és tanítványai hangulatos népdalai után Tóth Tamás intézményvezetõ méltatta
az ünnep jelentõségét. Dr. Németh Sándor polgármester köszöntõjében elmondta, hogy a kiállító
mûvész, Bódi Barbara Boba a helyi roma nemzetiségi önkormányzat szervezésében mûködõ nyári
alkotótáborok vezetõjeként kapcsolódik a telepü-

léshez. A festõmûvész és tanár olyan neves helyeken is kiállított már, mint a Magyar Mûvészeti Akadémia, a Vigadó és a Madách Színház szalonja.
Nagy Csaba Munkácsy-díjas grafikusmûvész
megnyitójában az ókori filozófusokról beszélt. Amilyen szerteágazó a filozófusok nézõpontja, olyan
sokféle a mûvészet, benne a mindennapi élményt
adó képzõmûvészet is. A mûvésznõ alkotásai is ezt

mutatják, líraiak, érzékenyek és finoman kidolgozottak. Bódi Barbara Boba elmondta, hogy egy vegyes tárlatot hozott Bükre, melyben látható a középiskolás, fõiskolás éveitõl kezdve napjainkig készült alkotásaiból egy válogatás. A folyosón levõk
a régebbeik, melyek fõleg grafikák, elõtanulmányok a termekben látható mûvekhez. A Tükröm,
tükröm, a Másságról másként sorozat 12 nagy méretû olajfestményén különbözõ nemzetiségû személyek arca jelenik meg kinagyítva, más-más érzelmi állapotban. A másik teremben levõk a témájukban a természet, a természetes energiák felé
fordulnak. Szívesen foglalkozik olyan problémákkal, mint a kirekesztettség. A különbözõ társadalmi
csoportok nézõpontjából mutatja a világot bobás
módon, a szecesszióra hajazva.
A két kiállító teremben és a folyosón látható
munkái mellett, íróként is megismerhetik Bódi
Barbara Bobát azok, akik megvásárolják novellás kötetét.
SF
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vetkezett, idén több hercegnõ, viking és istennõ
is felsorakozott a színpadon. A bemutatót a vacsora követte, Sajtoskál képviselõ-testülete idén
ízletes vadpörkölttel kedveskedett a rendezvényre látogatóknak. Természetesen süteménybõl, és pogácsából sem volt hiány az este folyamán. A vacsora után pedig a tombolatárgyak
kerültek kisorsolásra, ahol értékes ajándékokat
nyerhettek a résztvevõk. A sorsolás után elkezdõdött a hajnalig tartó mulatság. Idén szintén
Zugonits Arnold gondoskodott a talp alá való zenérõl. Kicsik s nagyok hajnalig mulattak együtt a
sajtoskáli mûvelõdési házban, s hatalmas jókedvvel köszöntek el a téltõl.
Kovács Vivien

A Magyar Kultúra
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Régen várt fejlesztések
és felújítások valósulhattak meg Csepregen
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere
számolt be az tavalyi esztendõrõl, a megvalósult
fejlesztésekrõl és az elért eredményrõl, melyekbõl
nem volt hiány a vasi kisvárosban. A hivatás felelõsségteljes ellátása egyben életforma is, kéttucat
pályázat, rendezvények hada és számtalan napi
szintû elintézésre váró ügy vezérli a mindennapokat, így elsõsorban a jövõ és az elõtte álló, elvégzendõ feladatok foglalkoztatják – árulta el a város
elsõ ember, aki a mögöttünk álló 2018-as esztendõt tette mérlegre, s egyben minden csepregi polgárnak egészséget és sikereket kívánt a 2019-es
esztendõre. Ez volt a második teljes éve az idõközi
választáson bizalmat nyert képviselõ-testületi szövetségének, így újból bebizonyosodhatott, hogy
jól döntöttek a csepregi polgárok akkor, mikor a
közös gondolkodásra, és a konstruktív városépítésre szavaztak a polgármesterrel az élen.
Ezen irányelvek mentén dolgoztak az tavalyi
esztendõben is, és az elvégzett munkának köszönhetõen számos pályázat vonatkozásában kezdõdhetett meg a megvalósítás és a kivitelezés. Az elmúlt évek egyik legnagyobbikával, több, mint
egymilliárd forintos költségvetési keretével gazdálkodhattak, ami a város szlogenét is alátámasztja,
a kis város valóban nagy akarattal bír. A képviselõk, Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Magyarország Kormányának hármas együttmûködése
hosszútávú fejlõdési lehetõséget jelent a városnak
– emelte ki a polgármester, aki rátért a fejlesztések-

re is. Tavaly átadták a felújított Zrínyi, Taksony, Taksony köz, Hunyadi és Petõfi utcákat, így a ciklus immáron kilencedik városi utcája esett át teljes megújuláson, s kapott új aszfaltburkolatot a kormányzati támogatásoknak és a városvezetés tudatos fejlesztési programjának köszönhetõen. Az elmúlt évtizedekben az utak mellet járdafelületek állapota is
leromlott városszerte, ezek helyreállítása, felújítása
is fontos célkitûzése a testületnek. A Rákóczi utcában kerékpárutat építettek ki 870 méter hosszan,
megújult a gyalogjárda és új buszöblöt is kialakítottak a Vas Megyei Önkormányzattal közös pályázat
keretében. Saját erõbõl, a Városgazdálkodás közalkalmazottjaival térköves járdát építettek a Dr.
Szemes Zoltán utca páratlan oldalán, új betonos
járdát a Bognár Ignác utca végében és az Arany
János utcában. Külön öröm, hogy õsszel a Malomkert, a város zöld szívének revitalizációja is megkezdõdött. Új funkcióval bõvítjük a közteret, hogy a
szabadtérbe vágyó csepregi családok igazi otthona, s a közösségi rendezvényeink központja lehessen – emelte ki a közösségi tér megújítását a polgármester. Az általános iskola tornatermének energetikai korszerûsítését is elvégezték, napelemeket
és hõszivattyút szereltek fel, felújították az öltözõket
a fenntartóval közösen, valamint az óvoda udvarán mûfüves sportpályát alakítottak ki a legkisebbek megelégedésére. Lépésrõl lépésre dolgoznak, így a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal
elsõ emeletét követõen idén a második szint kor-

szerûsítését fejezhették be, s adhatták át a városi
ranghoz méltó házasságkötõ-, és dísztermet.
Öt önkormányzati intézmény energetikai korszerûsítésére, az Egészségház, az Óvoda, a Mûvelõdési Ház, a Közösségi Szolgáltató Központ és a Hivatal megújítására mintegy 392 millió Forintot nyertek el. Szintén a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, Bük városával közösen
200 millió Forint turizmusfejlesztési támogatásban
részesültek. A környezõ településekkel ápolt jó viszonyt tovább erõsíti, hogy Tormásliget, Tömörd és
Lócs községekkel konzorciumban 45 millió Forintot
pályázati forrásból a helyi identitás megõrzésén
munkálkodhatnak. Pályázati bejelentésekbõl sem
volt híján a tavalyi esztendõ, több mint 692 millió
Forintot támogatásból gazdálkodhat a város a következõ idõszakban.
Arra kérte a csepregi polgárokat a 2019-es
esztendõre nézve, - hiszen a fejlesztések mellett a
városi közösség számára is fordulópont lesz ez az
év – a szavazófülkékben Õk adjanak számot majd
arról, hogy a város vezetése lelkiismeretesen, a feladatokat teljesítve végezte-e a munkáját, méltó-e
a folytatásra. Az összhang és a bizalom él egymás
iránt, képviselõtársaimmal továbbra is egy csapatban, töretlenül dolgozunk Csepreg város fejlõdéséért, szívügyünknek tekintjük a város érdekét, s ha
újra bizalmat szavaznak nekünk, folytatjuk a megkezdett városépítõ munkát– zárta szavait Vlasich
Krisztián polgármester.
KM
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Rövid hírek
• Csepreg
Új eszköz segíti a város munkáját
Lépésrõl-lépésre fejlesztik a Városgazdálkodás eszközparkját is, a legfrissebb beszerzés
egy városfejlesztési és közterületfenntartásra
egyaránt bevethetõ egytengelyes pótkocsi,
ami a Cherry típusú traktor vontatmányaként
állt üzembe december 7-én. A PV-3000 típusú
vontatmány magasított oldalfallal került le-

Idén már 25. alkalommal adományozta
a „Közösségi kultúráért” díjat a Dr. Kiss
Gyula Baráti Kör közgyûlése. A kitüntetettek között volt Haizler Lászlóné Párdi Beáta könyvtárvezetõ, a BMSK intézményvezetõ-helyettese és Csepreg Város Fúvószenekara is. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk
Beával eddigi munkájáról.
– Több évtizedes tevékenységet ismertek el ezzel a kitüntetéssel. Mik voltak pályád eddigi állomásai?
– 1988. január 1-én ifjúsági elõadóként kezdtem dolgozni Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban. A gyakorlatban tanultam meg a
klubok, gyermekmûsorok, tanfolyamok, kiállítások, városi nagyrendezvények szervezését és lebonyolítását. A könyvtárral történt intézményi
összevonást követõen 1996 õszétõl könyvtáros
lettem. A munka mellett szereztem meg elõbb a
könyvtáros asszisztensi, majd a kitüntetéses
könyvtáros – információmenedzseri, ezt követõen
pedig ugyancsak a kitüntetéses informatikus
könyvtáros mester fokozatot. Közben 2009-tõl
munkámat a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban folytattam könyvtárosként, majd késõbb intézményvezetõ-helyettesként. Tevékenységem széleskörû, szinte minden munkafolyamatra kiterjed az állománygyarapítástól kezdve, a
bibliográfiai feltáráson és kiadványszerkesztésen
át a publikálásig. A tájékoztató munka mellett oktatom is az elektronikusan elérhetõ közszolgáltatások használatát, ezzel is hozzájárulva az élethosszig tartó tanulás küldetéséhez.
A munka mellett tanulni nem egy leányálom.
Viszont így a legmodernebb elméletet lehet ötvözni a gyakorlattal. Ez látszik is a büki könyvtár
és tevékenysége megújulásán.
Vallom a közhelyes mondást: ”a jó pap is
holtig tanul”. Nekünk is állandóan tovább kell
képezni magunkat, megismerni az új, 21. századi lehetõségeket, amikkel a könyvtár is élni tud.
Célunk, hogy megtaláljuk a közös nyelvet a
gyerekekkel és az ifjúsággal, az úgy nevezett alfa-generációval. Õk már kevesebbet járnak a

könyvtárba, kevesebbet olvasnak, azaz másként, más forrásokat használnak. Technikai tudásuk, számítástechnikai ismereteik jóval magasabb szintûek, mint a korábbi korosztályoké. Tanulmányaim most is folynak. A vasi könyvtárosok
közül ketten második éve veszünk részt a Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár szervezésében „Az én
könyvtáram” projektben, mint szaktanácsadó.
Sok munkával, tanulással jár, de rengeteg pozitív haszna van a kapcsolattartásban, a könyvtári
munka megújításában.

A gyermekrész csodálatos megújulásával az
egyik leglátványosabb területe a büki könyvtárnak. Ehhez a használók köre is észrevehetõen
megváltozott: évek óta jönnek a babák is az
anyukákkal.
Ebben nagy segítségünkre volt több pályázat. A könyvtárak mindig is foglalkoztak közösségi tevékenységgel. Most a könyvtár, mint közösségi tér szerepe is erõsödik. A Mocorgó foglalkozással és egyéb programokkal a legkisebbeket
is becsalogatjuk az intézménybe. Muszáj lépnünk a nagyon picik, az óvodások és iskolások
felé, hogy különbözõ impulzusok érjék õket.
Nem feledkeztetek meg a másik törzsközönségrõl, a nyugdíjas korosztályról sem.
Korábban, de igény szerint bármikor, számukra is szer veztünk számítógép-használói,
internetes tanfolyamot, amit õk is ki tudnak hasz-

2019. március IX. évfolyam 3. szám • www.repcevidek.hu

gyártásra, teherbírása pedig a három tonnát
éri el, s a hidraulikus billentõ segítségével a lerakodási munkákat is jócskán lerövidíti, s
mindezeken felül hatékonyabbá teszi. Az eszköz forgalmiját ünnepélyesen adta át Vlasich
Krisztián, Csepreg város polgármestere
Draskovics Éva Városgazdálkodás vezetõnek,
aki megköszönte az újabb beszerzést. Az eseményen részt vett Szarka Anikó és Horváth Gábor bizottsági elnök is. Horváth Gábor, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
mezõgazdász és boros szakember révén jól ismeri a technikát, s szakmai segítségét adta a
beszer zés koordinálásában, lebonyolításában. Kiemelte, hogy a közel 1.9 millió Forintért
vásárolt pótkocsi az önkormányzat 2018. évi
költségvetésének terhére lett beszerezve, s a
tavalyi rézsûkaszához hasonlóan ezt is az 50
lóerõs, fülkés Cherry típusú traktorhoz fogja
használni az önkormányzat. Nagy segítséget
jelent a fuvarozásban, járdaépítésben, zöldhulladék szállításban, de a szociális célú tûzifa kiszállításban is.
KM
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nálni on-line vásárlásra, a távolban levõ családtagokkal való kapcsolattartásban. Pár éve indult
a Büki Nõk (nyugdíjas) Klubja Vargáné Patthy Erzsébet vezetésével. Velük is nagyon jó a kapcsolatunk. Az õ munkájuk részben itt zajlik nálunk,
más része a mûvelõdési ház különbözõ tereiben,
de nagyon sokat utaznak is.
Nagyon sikeres rendezvénysorozatotok az
Olvasószemüveg program.
Az Olvasószemüveg programot közösen szervezzük a mûvelõdési központtal, amelynek keretében olyan személyekkel találkozhattak eddig
Bük város polgárai, mint Zaher Gábor, Müller Péter, Endrei Judit, Fejõs Éva, Papp Diána, Koncz
Zsuzsa, Karafiáth Orsolya, Lõrincz L. László,
Kepes András, Vámos Miklós, Lackfi János,
Nagybandó András, Varró Dániel, Dragomán
György és Szabó T Anna.
– Milyen terveitek vannak a közeljövõben?
– Folytatjuk a napi rutint és az állandó megújulás is terítéken van. Új közösségeket szeretnénk, fõleg a felsõsökbõl és fiatalokból. A helyiségeket muszáj lenne festetnünk. Szeretnénk a
könyvtár külsõ megjelenésében is fejlõdni. A sok
ablakfelület kihasználására készül egy látványterv. Az ötlet onnan jött, hogy Az én könyvtáram
projekt keretén belül 90 mintaprojekt került kidolgozásra országosan, ebbõl egyet én készítettem.
A fejlesztett programom a Mese habbal címet viseli, amelyet az üllõi Vargha Gyula Városi Könyvtárban próbáltak ki. Ott a könyvtár kerítését úgy
csinálták meg, mintha könyvgerincek lennének.
Nagyon kreatív megoldás. Valami ilyen csalogató megoldáson törjük a fejünket mi is.
Gratulálunk a kitüntetéshez. Jó egészséget,
sok erõt az új tervek megvalósításához és újabb
sikereket kívánunk.
Sági Ferenc

Sportolási lehetõségekkel
fejlesztik tovább a Malomkertet
A megújult Malomkertben tartott sajtótájékoztatót Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje és Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere január 22-én, kedden. Az elkészült
közteret, a kiparkosított és zöldebbé varázsolt
Malomkertet további attrakciókkal és sportolási lehetõségkel bõvíti a csepregi városvezetés –
hangzott el a fejlesztési tájékoztatón. Vlasich

Krisztián kiemelte, a Magyar Kormány segítségével a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program pályázati forrásából egy a városhoz
méltó térköves rendezvényteret alakítottak ki,
hangulatos sétányokat építettek ki a fák között,
s egy zenepavilonnal koronázták meg a park
középpontját. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidõ aktív eltöltésre is, amellett, hogy a ligetes tér padjaival a családoknak nyújt kellemes
kikapcsolódást, számos kültéri sporteszköz telepítését végezzük el – folytatja beszámolóját a

város elsõ embere. A 2017-es esztendõben
sportparkot avattunk az út túloldalán, a tér kiszélesedésével pedig a teqball- és pingpongasztal mellett kosárpalánk is hívja a sportolni
vágyó csepregieket. Az év elején pedig újabb
sikeres pályázaton van túl a városvezetés, hiszen zöld utat kapott a Nemzeti Ovi-Sport Program mûfüves sportpályája is. A képviselõ-testület még a tavalyi évben döntött arról, hogy 4,5
millió Forint saját költségvetési forrással pályázatot nyújt be egy második Ovi-sport pálya
megépítésére. A 6 x 12 méter alapterületû mûfüves pálya a Malomkerti Sportlétesítményben
kap otthont. A kisgyermekek számára épülõ
pálya köré esésvédõ mûanyag palánkot telepítenek, valamint a játéktér fölött labdafogó
hálót is rögzítenek. Komplex jellege alkalmassá
teszi a labdarúgás mellett más sportok játszására, oktatására egyaránt. Ágh Péter, Csepreg
országgyûlési képviselõje hozzátette: lépésrõllépésre haladnak elõre, minden fejlesztéssel a
városért dolgoznak, az újabb Ovi-sport pálya
megépítésével a gyermekek kulturált
szabadidõeltöltését, egészséges életmódra
való nevelését szolgálja majd. Vlasich Krisztián
a bemutatott tervek kapcsán hangsúlyozta, az
MLSZ Országos Pályaépítési Programjára is pályázatot nyújtottak be, egy 20-szor 40 méteres
mûfüves labdarúgó pálya építését tervezik a
sportlétesítményben. Tervezzük továbbá a Malomkerti Sportlétesítmény komplex fejlesztését
is, dolgozunk tovább Csepreg fejlõdéséért –
zárta szavait a városvezetõ.
KM
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Rövid hírek
• Csepreg
Bõkezû támogatásokkal adnak
esélyt a fiataloknak
Megkezdõdtek a kivitelezési munkák a
csepregi fõtéren álló önkormányzati ingatlanban. A városvezetés az Esély Otthon programban lakhatási és pénzügyi ösztönzõ támogatással segíti a pályakezdõ fiatalokat. Fejlesztési
helyszíni bejáráson ismertette a nyilvánosság
számára Vlasich Krisztián, Csepreg város polgár-

nagyot álmodni

Szemmel látható a fejlõdés, ahogy szépül,
újul, halad elõre a falu. Sándor Józseffel, Egyházasfalu polgármesterével beszélgettem az eddig elért sikerekrõl, és a nagy álomról.
„A tavalyi évben nagyon sikeresek voltunk,
ami a pályázatokat illeti. 14 millió forintot nyertünk járda és útfelújításra, amihez az adósságkonszolidáció összegét, 10 milliót hozzátettünk,
így összesen 24 millió forintból tudtunk gazdálkodni. Ennek köszönhetõen az állomástól a teljes keresztényi rész, Egyházasfalu Dasztirészen a
Rózsa utca teljes hosszának a jobb
és bal oldala, valamint a Patak utca kapott új járdát, továbbá ennek az utcának a bejáróját, a keresztényi buszfordulót és az egyházi templom elõtti részt aszfaltoztattuk. Közel 2 kilométernyi járda készült el. Az állomástól befelé jövõ
bicikliút szélességû, amit szívesen
használnak a gyerekek görkorcsolyázásra és gördeszkázásra is.
Nyertünk a Nemeskéri úti ravatalozó felújítására pályázatot, ami
el is készült. Egy másik projekt
eredményeként a rendezvénypajta lesz komfortosabbá téve, 5 darab tolóajtó felszerelésére kerül
majd sor, így, ha rossz idõben vagyunk kénytelenek rendezvényt
tartani, le tudjuk zárni a teret. 2.6
millió forinthoz jutottunk egy a Széchenyi 2020
pályázati programhoz tartozó kiírással, amivel az
orvosi rendelõt sikerült felújítanunk. A pályázati
összeg 10 %-át új orvosi mûszervásárlására fordíthattuk, így egy EKG készülék került hozzánk. Itt
kell megemlítenem, hogy változás történt a háziorvosunk személyében, 2018. május 1-tõl Dr.
Für tös András házior vos látja el az ÚjkérEgyházasfalusi körzetet. A felsorolt pályázatok
mindegyikéhez szükség volt önerõre, de ki tud-

tuk gazdálkodni. Következõ lépésben a Magyar
Falu Programot igyekszünk kihasználni. Reményeink szerint sok más mellett újabb útfelújításra
kapunk lehetõséget, illetve az önkormányzat
melletti Ebergényi kastélyt szeretnénk rendbe
tenni. Valamikor helytartói kúria volt hatalmas
földterületekkel, aztán a Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyletek Országos Testülete (KALOT) népfõiskolaként mûködtette. 2014-ben nyertünk az
épületre a Mûemléki Felügyelõségtõl tetõfelújításra 5 millió Forintot. A felújítás teljes költségve-

tése 10 millió volt, így egyenlõ arányban szálltunk be a projektbe. A lényeg, hogy nem romlik
tovább az állaga.
Nagy álmom, hogy egy teljes tatarozást követõen kultúrházként mûködhessen. Ennek érdekében tettünk lépéseket, a talajfúrások és talajvizsgálatok után statikai és kiviteli terveket készíttettünk, a különbözõ engedélyek beszerzése is
folyamatban van. Az elõzetes becslések szerint
118 millió Forintba kerülne a teljes kivitelezés. Vi-
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mestere az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív
Program nyertes pályázatát. A 102 millió forintos
kormányzati támogatásból megvalósuló pályázat a város fiataljainak is nagy lehetõséget jelent
– hangsúlyozta a város elsõ embere. A fõtér sarkán álló Czigli-házban három teljesen új lakást
alakítanak ki, s a belsõ felújítás során a szükséges berendezések és háztartási eszközök mellett
számítástechnikai gépekkel és internethozzáféréssel segítik az ide beköltözõket. Az esély otthonok kialakítása üzemszerûen történik, a korábbi kialakításból származó bontási munkák
február közepén fejezõdnek be. A lakáshasználatra a város pályázatot ír ki, 18-35 év közötti pályakezdõk jelentkezését várják, olyanokét, akik a
város közösségi életének aktív részesei lesznek, s
vállalják a mentorprogramban való részvételt is.
Elkötelezõdésüket kedvezményes lakhatási feltételekkel honorálják, csupán a rezsidíjakat kell fizetni a két évre kötött megállapodás alatt. A
polgármester kiemelte: a támogatások sora természetesen itt nem fogy ki, havi rendszerességû
pénzügyi ösztöndíj pályázásra is kínálnak lehetõséget. A programban részt vevõ fiataloknak a
támogatás egy részét elõtakarékossági célból
letétbe kell helyezniük, hogy a késõbbiekben
azt egyösszegben tudják majd az önálló életvitelhez felhasználni.
km
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szont akkor lenne melegítõkonyha, netes helyiség, a nyugdíjasklubnak szoba, egy 25x6 méteres rendezvényterem, ami így Egyházasfalut teljes mértékben kiszolgálná. Ehhez keressük jelenleg a forrásokat, a lehetõségeket, de kormányzati segítség nélkül nem tudjuk megvalósítani.
Nagyon aktív a település, egy falunapi programra például 500-550 ember is kilátogat. Rendezvényeink szinte folyamatosan vannak, a teljesség igénye nélkül például Rockest, Falunap,
iskolai bál, óvodai bál, Sportbál, adventi vásár.
Az önkormányzat épülete mögött található a
másfél hektáros Platán tér, ami a régi faluhatárokat köti össze, így „semleges” terület. Ide szívesen jönnek az emberek, legyen szó bármilyen
programról, de a kisgyerekes anyukák állandó
találkozási helye is ez. A mai Egyházasfalu 4 kisebb község, Egyházasfalva, Dasztifalu, Kisgógánfa és Keresztény egyesítésével jött létre,
így 4 temetõnk van. Ezek fenntartása nehéz feladat, mert az állam falvanként csak egy temetõre ad finanszírozást, a másik hármat saját költségen kell fenntartanunk. Tavaly karácsonykor
170 nyugdíjasunknak tudtuk anyagi segítséget
nyújtani, de hozzájárulunk a temetésekhez is, támogatjuk a hozzánk költözõket, a nehéz helyzetben lévõket, az újszülötteket, beiskolázási támogatást adunk, és az önkormányzat lehetõségeihez mérten október, november és december
hónapokra kifizeti az óvodai és iskolai gyermekétkeztetést is, így ez -ebben az idõszakban- a
szülõknek egy fillérjébe sem kerül. Reméljük,
hogy felpörög egy kicsit az ingatlanpiac, a
megüresedett lakóházak, a nem használt építési területek minél elõbb elkelnek, hiszen érdekünk, hogy gyarapodjon a falu, hogy ide tudjuk
csábítani és itt tartani a fiatalokat, a családokat.
Csak így tudunk fejlõdni!”
Zsoldosné H. Kati

Asszonyfarsang
A Dunántúlon elterjedt asszonyfarsang
régen az asszonyok egyetlen olyan napja
volt, amikor ház körüli teendõik és kötött életmódjuk kötelékeibõl kiszabadultak, és lényegében férfiként mulathattak. Több évtizede jönnek össze a Büki Sportcsarnokban
lányok-asszonyok, hogy elûzzék a telet. Így
volt ez február 8-án is: férfimentes batyus
bálra várták az asszonyokat. Ilyenkor Férfimentes szigetté alakul a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont csarnoka – több mint négyszáz
önfeledt szórakozásra vágyó lány és asszony
gyûlt össze. A hagyományos asszonyfarsangról idén is „kitiltották” a férfiakat, és szokás szerint helyiekbõl verbuválódott csapatok szórakoztatták a vendégeket. Két büki
csoport hölgyei vállalták a hangulatalapozást. Elsõként A mi kis falunk történetét foglalták össze picit átírva. A televíziós sorozat
háromfelvonásos helyi átiratát Berényi
Istvánné, Patyolatos Marika néni vitte színre,
ami részben egy kocsmában, részben egy
mûvészeti szakkörön, és részben Józsi bácsi
tanyáján játszódott. A második csapat, a
„fürdõs” dolgozók Traxler Mariann vezetésével Irigy Hónaljmirigy-átiratot hoztak péntek
estére. Energy Dance breaktáncosai is szórakoztatták az asszonyfarsang résztvevõit, a
táncosok szintén meglepetésként érkeztek.
A minden évben titok sztárfellépõ - idén
Peter Sramek - minikoncertje fokozta a jó
hangulatról, a kifulladásig tartó bulizásról
pedig a Spontán duó gondoskodott.
SHeni

Malackodás Zsirán
Harmadik alkalommal szervezi meg a zsirai Tömegsport Klub a falusi disznóölést, melyre minden
évben várják az érdeklõdõket. Fantasztikus, napos
idõt választottak a rendezvényre idén is. Igaz a
malackodás nem fedi teljesen a valóságot, mert

a termetes – 200 kg feletti állat - nem éppen volt
nevezhetõ malacnak, sokkal inkább disznónak. A
rendezvénnyel az a civilek szándéka, hogy a már
falun is ritkaság számba menõ hagyományt életben tartsák. A sportkör tagjai kivették részüket a
munkából, mindent feldolgoztak. Reggelire a böllérmájat kóstolhatták meg az érdeklõdõk, majd
készült hurka, kolbász, sültek, tepertõ és toroskáposzta is, de még a zsírt is kisütötték. Mindent meg
lehetett kóstolni, éhesen nem maradt senki. A
program egészen estig tartott, és szinte minden elfogyott. Reméljük, hogy a hagyomány folytatódik
és a következõ években is lesz részünk hasonló
rendezvényben!
NPK
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Világjáró csepregiek
Sudár Enikõ nemrég érkezett haza Mexikóból. A távoli útjáról kérdéseimre szívesen
válaszolt.
– Hogy kerültél ki és kikkel? Mi volt az út
célja?
– Tavaly keveredtem – nyilván nem véletlenül
– kapcsolatba a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetem programjaival. Az Alapítvány elsõsorban
Egyiptom történelmének, kultúrájának megismerését tûzte ki céljául, elõadásokat tart a témában,
kutatásokat, régészeti feltárásokat szervez, továbbá tanulmányutakat évente kétszer, a hallgatói és
a becsatlakozók számára. Az idegen vezetõk Dr.
Pécsi Ágnes és Gyarmati János egyiptológusok. A
Szabadegyetem az idõk során más régiókra is rányitott, így a kutatások és expedíciók Mexikó,
Guatemala, Honduras, illetve Peru területére is kiterjednek, a maja és az azték szellemi kincsek felkutatása során. A két ünnep között kaptam egy emailt az Alapítványtól, hogy két utas visszalépett
és maradt hely az útra. 5 percen belül hívtam Ágit,
hogy én mennék, valami elementáris vonzás következtében.
– Merre fele jártatok?
– Január 19-én szálltunk fel, 24 óra az út oda,
nem egy kényeztetõ nyaralós pálya. A többi sem
volt az. Optimistán a bõrönd nyári ruhákkal telt
meg, de Mexikó City-ben, 2300 m magason bizony didergõsek voltak a reggelek és széldzsekisek
a nappalok. Két nap áthangolódás, a Nemzeti
Múzeum és Teotihuacan, az istenek városa meglátogatása után kezdõdött a tényleges út. 6000 km,
egy 20 fõs buszban zötykölõdve, amit Lajos (Louise)
vezetett, de olyan lendülettel, hogy vagy a pad-

lón, vagy a plafonon landoltunk. A 18 nap alatt 18
helyszínt látogattunk meg, amiket nem sorolok fel,
mert nyilván nem sokat mond egy helyi olvasónak.
De utunk a hegyi majáknál kezdõdött és az alföldi
majáknál végzõdött, átvezetve bennünket Guatemalába és Hondurasba is. Amit én igazán kerestem ezeken a helyszíneken, az az volt, hogy hogyan is éltek ezek az emberek, milyen is volt a kultúrájuk? A tudomány nagyon elesett a maja kuta-

tásban, Tikal-t pld. csak 1955-ben fedezték fel.
Ezeket a helyszíneket nagyon nehéz volt megközelíteni, többnyire az õserdõ vette át az uralmat. Fák
nõttek a romokra, indák takarták a rég emlékeit,
de ami feltárult, az emberi léptékkel alig felfogható. Tikal egyik piramisa 65 m magas, lépcsõ vezet
fel rá, az ember önmaga határait lépi túl, amikor
megmássza és fent egy olyan világra lesz rálátása,
ami lentrõl láthatatlan. Mi is volt a maják tudása?
Ez még mindig titok. Így hát napi szinten másztuk a
templomokat, az 50 cm magas maja lépcsõket,
felfoghatjuk zsírégetõ programnak is, de biztosan
edzõdtünk. Izomláz, szédülés, égetõ nap mellett.
Kószálás a romok között, a fellegekben, a mélyek-

MEXIKÓ – LA RUTA DEL MAYA
ben – mit üzennek a kövek, a szobrok, a szimbólumok, a sztélék? Azt, hogy ezen a földön emberek
élnek, így vagy úgy, ekkor vagy akkor a maguk
módján, a lehetséges körülmények között.
– Hogyan élnek az emberek?
– Nekem személy szerint Guatemala õserdei
bujasága nagyon sokat adott, egy csodálatos természeti kincsekkel megáldott ország, nagyon egyszerû és kedves emberekkel. Nagy szegénységben élnek, de nem érzik annak magukat, hiszen
szinte mindig süt a nap és egy-két banán, manna,
lepotyog a fáról, a többit megoldják, kereskednek, fõznek, eladják. Mexikó sok rétegû, napokig
mentünk át a hegyeken, 3-4000 m magasságban, hol kaktuszerdõn, hol agave erdõn, hol fenyvesen. A lényeg, az ország nagy része hegyi sivatag, ahol semmi sem termelhetõ. Ott, ahol viszont
termõre fordítható a föld, már nõ a kukorica, a dohány, a banán, az ananász, az agavé. Mexikó városai nagyvárosok, iparosodottak, a nagy márkanevek jelen vannak, a fiatalok a Mekibe járnak,
farmert hordanak, a szoptató anya a mobilján
chatel. Minden étteremben, kifõzdében a taco és
a tortilla, kukorica liszt alapon, beletekerve valami
húsos, vagy zöldséges. Ha a nõk dolgoznak, viszik
magukkal a gyereküket, akik nem hisztiznek, jól elvannak. Mi úgy magunk között abban maradtunk,
hogy nem hozunk haza mexikói szakácskönyvet és
a magyar konyhát semmi sem írhatja felül. A halak
és a rántott rák azért önmagáért beszélt. Az utolsó
napokon már mindannyian csak recepteket cseréltünk. Mindenütt jó, de a legjobb otthon.
Köszönjük a beszámolót, aki többet is szeretne
tudni Enikõ szívesen tart tájékoztatót az ott szerzett
tapasztalatairól.
Horváthné Pados Teréz
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Répcevölgye
Vadásztársaság bálja
A Répcevölgye Vadásztársaság
február 16-án tartotta a hagyományos bálját. elsõként Király Lajos elnök köszöntötte a vendégeket.

elnök, dr. Tomcsányi Levente titkár,
Doma Lajos függetlenített fõvadász
és vadászmester, Kontó Sándor természetvédelmi felelõs, Varga Kor-

Köszöntöjében kiemelte a társaság
2018/19-es év fontosabb történéseit. A vadásztársaság Csepreg
környékén 8ezer hektár területen
gazdálkodik, taglétszáma 58
fõ. Éves szinten mintegy 400 vaddisznót, 50 szarvast, 180 õzet hoznak terítékre. A terület meghatározó vadjai a gímszarvas, az õz és a
vaddisznó. Kedvelt vadászati formájuk a téli hajtóvadászat disznóra, mely hangulatos és eredményes. Az elmúlt szezonban 6 db érmes szar vasbika került kilövésre. Bemutatta a nemrég megújult
elnökségét, melynek tagjai: Király
Lajos- immár harmadik ciklusban-

nél pénzügyi felelõs. A fegyelmi bizottság elnöke továbbra is Bodnár
Pál, és az ellenõrzõ bizottságot Horváth József vezeti. A vadásztársaság szeretné a 2019/20-as évben is
hozni az elõzõ évekhez hasonló
eredményeket, kilövési ter veket.
Több hajtást terveznek a külföldi és
hazai vadászoknak, valamint szeptemberben szeretnék megrendezni
a hagyományos családi napot. Ezt
követõen Gagyi István a Vas Megyei Vadásztársaság elnöke szólt a
bálozókhoz. A finom vacsora után
a táncé volt a fõszerep, de a tombola sem maradhatott el.
SHeni

SAJÁT BERUHÁZÁSSAL ÚJÍTJÁK
FEL A BÉRLAKÁST CSEPREGEN
Még tavaly kezdõdött meg a kivitelezés a Hunyadi utca 12. szám
alatti önkormányzati ingatlan lakásában, melynek teljes körû felújításáról döntött a városvezetés. A Városgazdálkodás szakmai állományának közremûködésével, külsõ
kivitelezõk bevonásával dolgozott
a város, s ahogy az egyéb kültéri
beruházások engedték, ütemesen
haladtak elõre a lakás fejlesztésével. Új nyílászárókat, új elektromos
hálózatot, új beton aljzatot építet-

elhanyagolták a szükséges karbantartásokat. A város elsõ embere kiemelte: végsõ finomítások maradtak csak február elejére, hiszen helyére kerültek már az új villanykapcsolók és fali dugók, kifestették a
helységeket, lemázolták az ajtótokokat is.
A padlószõnyeg leterítése és a
vízvezetékszerelési munkák maradtak csupán hátra, s egy kompletten
új lakásba költözhetnek majd be a
lakók. A fejlesztési beruházás közel

tek ki, majd járólapozással és a falak burkolásával, csempézéssel
folytatódott a munka. A felújításról
Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere elmondta, 2014ben indítottak átfogó bérlakás-felújítási programot, hiszen a város ingatlanállománya rendkívül amortizált állapotban volt, évtizedeken át

1.5 millió forintot tesz ki, melyet a
város saját forrásból finanszírozott.
A kõmûvesmunkák négy kémény
újjáépítését is érintették a lakóingatlanon, s az idei évben további
fejlesztéseket is terveznek az önkormányzat saját költségvetésébõl,
mely érinti az ingatlan energetikai
paramétereit is.
km
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Rövid hírek
• Tömörd
Táncolnak a tömördiek!
A sötét, borongós téli estéken – ismételten
- táncba hívtuk a tömördieket. Igényes kikapcsolódási lehetõséget biztosítunk azok számára, akiknek fontos az egészséges életmód, a
kulturált szórakozás. 2019. január 7-tõl 10 héten át vidám légkörben, lépésrõl lépésre ta-

nuljuk a latin-amerikai és a standard táncokat. A kezdeti nehézségek ellenére már mindenki élvezi a mozgást, igazi csapatként állunk minden héten a kihívások és az új feladatok elé. A tánc közösséget formál, tele van érzelmekkel, olykor mulattat. Büszkék vagyunk
arra, hogy kis falunkból 22 fõnek van igénye
az ilyen jellegû kikapcsolódásra. Köszönjük a
Lorigo TSE táncosainak, Julcsinak és Máténak,
hogy bevezetnek bennünket a táncmûvészet
világába, megmozgatnak és megizzasztanak
minket. Jövõre ugyanitt, Veletek!
Pukler Beatrix

Évfordulók 2019.
• 175 éve, 1844. 09. 20-án hunyt el Kutrovits
József (szül. 1783-ban Csepregen.) 1804-ben pappá szentelték. 1811-tõl Rábakethelyen rk. plébános, egyúttal Vas vármegye táblabírója is volt.
• 125 éve, 1894. 09. 14-én hunyt el Alsóbükön
Koppányi Lajos, a három Bük és Beõ mezõváros,
majd község elsõ fõállású, 1860-1894. közötti jegyzõje. (Szül.: 1835. 11. 22.)
• 120 éve, 1899. január 3-án született
Teschenben és 50 éve, 1969-ben hunyt el Budapesten Dworak (1942-tõl: Udvaros) Károly mezõgazdász, növénynemesítõ. 1921-ben a magyaróvári Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet.
1921-tõl Aszalódpusztán segédtiszt, 1923-tól a Vetõmag-nemesítõ és Értékesítõ Rt. kompolti telepén
Fleischmann Rudolf asszisztense. Legalább 19251930 között a Nagycenki Cukorgyárak Rt. büki
gazdasága meggyespusztai növénynemesítõ üzeme telepvezetõje volt. 1930-1945-ig az Esterházyuradalom növénynemesítõ üzemét vezette Eszterházán (ma Fertõd). 1945-ig titkára, majd ügyvezetõje lett a Magyar Növénynemesítõk Országos Szövetségének. 1945-tõl a Mezõgazdasági Minisztériumban tevékenykedett. 1949-tõl az Állami Gazdaságok Központja Elitmag-szaporító Osztályának
élére került. 1951-tõl az Agrártudományi Egyetem
tanára, majd docense. Késõbb ismét az állami
gazdaságoknál foglalkozott nagyüzemi kutatásokkal. Több növényfaj (búza, árpa, kukorica, cukorrépa, lucerna, kender és repce) nemesítésével foglalkozott, melyek elterjedtek és ismertek voltak a
maga idejében. Mezõgazdasági cikket publikált –
az 1926-1929. közöttieket a büki cukorgyári gazdaságokkal kapcsolatban –, fõ mûve: Mezõgazdasági növénynemesítésünk története (Bp., 1951).

• 110 éve, 1909–án hunyt el Budapesten Horvát Sándor, kegyes tanító rendi áldozópap és tanár (Csepregen született 1844. május 2.) Az algimnáziumot Kõszegen végezte, majd Sopronban és Gyõrött tanult, 1863-tól a papnevelõ intézetben. 1867-ben átlépett a kegyes tanító rendbe teológiára. A váci próbaév után 1868-1869ben Kecskeméten, 1869-1870-ben Nyitrán volt tanár. Utóbbi helyen szervezte a magyar önképzõkört, amely gócpontja lett a környékbeli magyarságnak. 1870. augusztus 2-án pappá szentelték.
Vácra és Szegedre küldték gimnáziumi tanárnak,
ahol 1879-ig (idõközben, mint képzõintézeti tanár
is) mûködött. 1879-1880-ban Kolozsvárott, 18801886 között Veszprémben tanított. 1886 után a
nyitrai fõgimnázium tanára. 1890-ben a házfõnöki
és hittudományi intézet igazgatótanári tisztét is ráruházták. Utóbbit az intézetnek Kolozsvárra történt
áthelyezéséig viselte. Szegedi éveitõl kezdve jelentek meg írásai. Fõ kutatási területe: A nyitrai kollégium és a kegyesrendiek tanításügyének története.
• 100 éve, 1919-ben, Pozsonyban született
Bernáth Lajos, büki MÁV-állomásfõnök, közéleti ember, fotós. (Elhunyt: Bükön 1996-ban.) Részletes
életrajza olvasható Bük város monográfiájában.
• 100 évvel ezelõtt, 1919. február 20-án költözött Sopronba a selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, a mai Soproni Egyetem jogelõdje.
• 80 éve, 1939-ben Bükön hunyt el Kedl László.
1858-ban Városszalónakon született. Pályáját a
gazdasági diploma megszerzése után a somogy
megyei Ártándon kezdte gyakornokként. Késõbb
gr. Zichy Edmond kálozdi uradalmában segédtiszt
lett, ahonnan gr. Zichy Henrik salamonfai birtokára
ment. A 19. század végén a Büki Cukorgyár keresz-
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tényi gazdaságának intézõje, késõbb szelestei
uradalmának inspektora volt 1927-ben történt
nyugdíjba vonulásáig.
• 75 éve, 1944. 12. 20-án Csepregen hunyt el
Chapó Gyula ny. ezredes. (Szül. Csepregen, 1882.
dec. 30-án.) Temesváron császári és királyi hadapródiskolát, Tullnban gyalogsági távírótanfolyamot
végzett. Hadapród-tiszthelyettessé avatták a soproni 48. gyalogezredhez. 1906-tól 1914-ig a tullni
gyalogsági távíró tanfolyamon oktató. Az I. világháború alatt többek között a 7. hadsereg parancsnokságának távírófõnöke. A Nemzeti Hadsereg Fõvezérségében a távíró ügyek felelõse, majd
a Honvédelmi Minisztériumban dolgozott. A honvédség fõparancsnokságának híradó szemlélõje
1928 és 1933 között. 1933-ban ment nyugdíjba. A
Sopront ért légitámadások során kapott sérüléseibe halt bele.
• 70 éve, 1949. 03. 17-én alakult meg tormáspusztai és viszta-majori volt cselédekbõl Bükön a
Lenin TSzCs.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Csepreg közbiztonságért Polgárõr
és Bajtársi Egyesület évértékelõ közgyûlés
A Csepregi Közbiztonságért Polgárõr és Bajtársi Egyesület évértékelõ közgyûlését 2019. február 23-án tartotta Csepregen. A rendezvényt

megtisztelte jelenlétével Méhes Attila Kõszeg járás koordinátora, a Kõszegi Polgárõr Egyesület
elnöke, Farkas Gyula, Szakony polgármestere,

Ávár Imre rendõrõrnagy, a csepregi kör zeti
megbízott csoport vezetõje, Szabadkai Imre
rendõr törzszászlós Büki Kmb.
A közgyûlés résztvevõi meghallgatták a pénzügyi beszámolót, a
2019 évi pénzügyi terveket, a rendõrség képviselõjének beszámolóját.
Szó esett arról is, hogy a késõbbiekben Szabadkai Imre törzszászlós fog
tartani több alkalommal intézkedés
taktikát a polgárõreinknek. A beszámolók jóváhagyása után elismerések átadására került sor. Rabl Imre
átadta (László Attila nyugállományú
alezredes Nyugat Dunántúli BEOSZ
vezetõje megbízásából) Bencsik Gézának a Csepregi Közbiztonságért Polgárõr és
Bajtársi Egyesület elnökének a BEOSZ érmét.
Méhesné Kerekes Ildikó

VIDÁM FARSANGI DÉLUTÁN NEMESLÁDONYBAN
2019. február 16 -án hívta meg a képviselõ-testület a családokat egy kis farsangi mókára. A jelmezbe bújt lurkók vidáman
mutatták be szebbnél szebb maskarájukat.
Volt itt csontváz, Minni, katona, lovag, Piroska, boszorkány, katica, macska, koszorús
lány. A jelmezes felvonulás után, megszólalt
a zene, következett a tánc. Önfeledten szórakoztak kicsik és nagyok. Miután megfáradtak, jött az eszem-iszom. Terítékre került
a hagyományos farsangi fánk, de más sü-

teménybõl is lakmározhattak a bálozók.
Közben a szülõk beszélgethettek egymással, hiszen sokan csak ilyen összejöveteleken találkoznak. A munka és a rohanó élet
miatt, nagy szükség van arra, hogy egy kicsit megálljunk, lassítsunk és egymásra figyeljünk. A képviselõ-testületnek köszönjük,
hogy ismét lehetõséget biztosított a szórakozásra, a szülõknek pedig külön köszönet
a süteményekért!
Pietrowskiné Végh Andrea
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PROGRAMAJÁNLÓ
A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár 2019. márciusi programjai

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

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

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)

MÁRCIUS 14-15-e TELEPÜLÉSEINKEN:
Március 16-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki
TK–Egerszegi KK. NB II-es nõi bajnoki kézilabda mérkõzés.
Március 18-án, hétfõn 14 ó. Csepregen a Városi Könyvtárban: Petõfi
vers és prózamondó találkozó.
Március 23-án, szombaton 14 ó. Lukácsházán, a Közösségi Házban: III.
Térségi Színjátszó Találkozó
Március 23-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki
TK–Vady Mosonszolnok NB II-es nõi bajnoki kézilabda mérkõzés.
Március 30-án, szombaton 7 órától Tömördön és az Abért-tónál: Megjöttek a madarak! - Madármegfigyelés és madárgyûrûzés.

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

ÜNNEPE SOPRONHORPÁCSON
A vér a gyógyítás számos területén nélkülözhetetlen. Nemcsak mûtétekhez, baleseti sérültek
ellátásához, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez, hanem vérkészítményekhez is szükség
van rá. Napjainkban a véradók száma csökken,
miközben a vérre szorulók száma sajnos növekszik, így az országban naponta szükséges készlet elõteremtése egyre nehezebb feladat. Ezért

jelent nagyon sokat az önkéntes segítség.
Sopronhorpácson alkalmanként, több, mint ötvenen választják az adományozás ezen formáját. Az Õ tiszteletükre szervezett ünnepséget a
Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete február
23-án, melyen részt vett dr. Õrs Judit, a Területi
Vérellátó Intézet vezetõ fõorvosa is. Köszöntõ beszédében kiemelte, csodálni való az az ember,
aki önként és viszonzás nélkül adja a vérét ismeretlenek megmentésére. A rendezvényen közel
harmincan kaptak emléklapot és ajándékot,
köztük volt 70-szeres véradó is, de van olyan önkéntes, aki már 104 alkalommal nyújtotta karját,
ezzel több mint 300 embertársán segítve. Az Országos Vérellátó Szolgálat immáron 4 éve küld a
regisztrált telefonszámmal rendelkezõknek sms
értesítést, ha felhasználásra kerül a tõlük levett
vér. Mindig szívet melengetõ, felemelõ és megható érzés olvasni, hogy segíthettünk egy „bajba jutotton“. Mert baj lehet egy betegség vagy
egy baleset is, nem tudhatjuk mit hoz a jövõ. Ne
feledjük, vérre bármikor és bárkinek szüksége lehet! Ezért arra buzdítunk minden olyan segítõ
szándékú felnõtt embert, aki egészségesnek érzi magát és szívesen megmentene három életet
(!), hogy a következõ, májusi véradás lehetõségét kihasználva váljon bátor, hétköznapi hõssé!
Az ünnepségen egyébként fellépett a Sopronhorpácsi Mazsorett Csoport is.
Zsoldosné H. Kati

www.repcevidek.hu
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M Á R C I U S

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

Március 5. 16.00 Farsangi felvonulás. Jelmezverseny-forralt
bor-forró tea-fánk-utcabál! Várjuk jelmezesek jelentkezését egyéni
és csapat kategóriában! Helyszín: Bük, kör forgalomtól az Atriumig,
Büki MSK Atriuma.
Március 8. 20.00 Blues és Bor - Ripoff Raskolnikov, Ian Siegal és
Mischa den Haring (Braindogs) nõnapi akusztikus gitárestje. A rendezvény alatt kóstoló a csepregi Vinora Borház nedüibõl! Helyszín:
Büki MSK Színházterme
Március 15. 10.00 óra Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulójának tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezés. Helyszín: a büki katolikus templom parkjában található
1848/49-es Hõsi Emlékmû, rossz idõ esetén: Városháza (9737 Bük,
Széchenyi u. 44.)
Március 15 -17. 10.00 – 19.00 Vasútmodell-, makett kiállítás
és börze. Belépõ: 500.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme
Március 22. 18.00 Olvasószemüveg. Tvrtko – Túl minden
határon… Egy lebilincselõen izgalmas este a Föld körül Vujity
Tvrtko-val. Az év motivációs elõadása rengeteg nevetéssel, még
több kalanddal és a legyõzhetetlen erõvel. Helyszín: Büki MSK Színházterme.
Március 28. 15.30 Mesebérlet Boka Gábor - János vitéz hiteles története képekben elbeszélve. Bérletek, jegyek megvásárolhatók a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban (Bük, Eötvös
u. 11.), Telefon: 94/558-409

JUBILÁLÓ VÉRADÓK
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