Rövid hírek
• Csepreg
Nõnapi köszöntõ Csepregen
Március 8-án a Petõfi Sándor Mûvelõdési
Házban a csepregi Hegyközség „boros fiai”
köszöntötték a csepregi Borbarát Hölgyeket.
Versekkel, szép idézetekkel, zenével, virággal kedveskedtek nekik. Megköszönték, hogy
a rendezvényeiken mindig jelen vannak, támogatják õket.

A legidõsebb boros gazda átnyújtja a
virágot a Borbarát Hölgyek vezetõjének

Ezután csepregi borok kostólgatása mellett baráti beszélgetések alakultak ki. Megbeszélték a soron következõ feladatokat is a
résztvevõk. A Borbarát Hölgyek nevében köszönjük Nekik a jó hangulatú estét.
Horváthné Pados Teréz

Tavaszváró ünnepség
Tompaládonyban
„Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltûnik a szél,
Zsákban Benedek, hoz majd meleget,
nincs több fázás, boldog, aki él.”

tartott. Rengeteg felajánlást, támogatást kaptunk, amit ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon segített abban,
hogy rendezvényünk megvalósulhatott.

A hagyományokhoz híven, ebben az évben is
zenés, táncos, vidám jelenetekkel vártuk a kikeletet, a tavasz megérkezését. Talán mondhatjuk,
hogy minden korábbinál nehezebben állt össze
az idei mûsor. Számos gond, probléma,
betegség keserítette meg a lázas készülõdést. A küzdelem viszont megérte,
mert amilyen nehézkes volt az indulás,
annál jobb lett a végeredmény. Ez az alkalom lett az eddigi legsikeresebb rendezvények egyike. Öröm volt látni, hogy
a falu apraja-nagyja egymással karöltve, közösen verselt, énekelt, táncolt. Legkisebbjeink jobbnál jobb jelmezbe öltözve harsogták, hogy: „Hidd el, hogy gyermek volt minden óriás…” A nagyobb
gyerekek igazi buli hangulatot teremtettek, megmutatták, hogy hogyan is kell
mulatni. Fiatal lányaink, a Fantastic four csapata
elrepített minket a modern disco világába. A két
koma bemutatta, hogyan birkóznak meg a
bankkártyák rejtelmes használatával. A ládonyi
asszonyok a nõk egyenjogúságáért harcoltak,
különös hangsúlyt fektetve a szülésre. Zárásként
Zoltán Erikával és Nótár Maryvel mulathattunk. Az
est folyamán vendégünk volt még a Mosoly
tánccsoport, akik egy különleges produkcióval
színesítették mûsorunkat. A vigadalom hajnalig

Húsvéti készülõdés
Nagyszombaton délután a faluház udvarán
tavaszi sürgés-forgás volt, megérkezett a nyuszi.
Gyermekeink nagy örömére, mindenkinek sike-

rült ajándékcsomagot találni. A csokivadászat
után Gerbert Judit színésznõ közremûködésével
közös dalolással, játékkal folytatódott a délután.
„Örülj, örvendezz, amíg csak lehet!
Várd a virágzó kikeletet, érezd a tavasz illatát,
érezd a lágy szellõ huzatát!
Örülj, örvendezz, amíg csak lehet!”
H. H. R.
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Közmeghallgatás
és nõnapi

ünnepség
a nagygeresdi
Faluházban

2016. március 8-án tartott
közmeghallgatást a nagygeresdi képviselõ testület. Az eseményre a Faluház nagytermében került sor.
Németh Lajos polgármester úr
beszámolt az önkormányzat elmúlt évi tevékenységérõl. Ismertette az elért eredményeket, a
község kiadásait, valamint bevételeit. Ennek utána az önkormányzat idei terveirõl beszélt, és
elmondta, hogy a szûkös anyagi
lehetõségek ellenére a testület
igyekszik mindent megtenni a település fejlesztéséért. Ismertette
az önkormányzat által tervezett
programokat. Idén is megrendezésre kerülnek a szokásos rendezvények (gyermeknap, sportnap,
falunap, fogathajtó verseny, stb).
A hivatalos programot követõen került sor a hagyományos
nõnapi ünnepségre, melynek során élõvirággal és pezsgõvel köszöntötte a jelenlévõ hölgyeket
polgármesterünk, valamint a testület férfi tagjai. A rendezvény betetõzéseként lépett színpadra a
Szó és Kép Színpad társulata. A
biztosíték címû Rejtõ bohózatot
adták elõ nagy sikerrel.
(Béres Péter)
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„Nézz az égre, mondd, hogy látod, fejünk felett csillagzátony, feküdj hanyatt, egyszer élünk,..” (Rúzsa Magdi)
Sokunknak a tavasz a legkedveltebb évszaka. Ha megkérdezik, miért, egyértelmû választ talán senki sem tud adni. Azért szeretem a kikeletet, mert megérkezik a jó idõ, virágba borul a természet, benépesül
a mezõ, madarak dalától hangos a rét, az erdõ, nagyokat kirándulhatunk, legszebb ünnepeink ebben az idõszakban vannak? Ugye, hogy
nem is olyan könnyû választani? Bizonyára mindenki elõtérbe helyezi a
melegedõ idõjárást, ami hozza magával a természet csodás ébredését, s ez kicsalogat bennünket a szabadba. Igyekszünk egyre több idõt
a kertekben tölteni, hogy az új életek magvait földbe ültessük. Kedves
ünnepeinket várjuk, hiszen ezekre a készülõdés, várakozás meggyorsítja a napok múlását, még az óraátállítással járó nehézségeket is feloldja. Az idei korai húsvét lelki és
testi feltöltõdést nyújtott az
enyhe, de mégis hosszú téli
idõszak után. És máris a következõ ünnepek felé tekintünk, hogy azokra is jól fel
tudjunk készülni. József Attila
születésnapját ünnepeljük a
Költészet Napján, verses irodalmi összeállítások várják a
költészet szerelmeseit a rendezvényeken. A Föld Napján szervezett formában vagy csupán saját
ötlettõl vezérelve bizonyára tesz mindenki valamit a környezet megóvása, egyetlen Földünk védelme érdekében. Aztán hamarosan a
„vén diákokra” irányul az ország figyelme, hiszen április utolsó napjaiban a végzõs középiskolások elköszönnek Alma materüktõl, elballagnak a szeretett iskolából, majd az érettségi vizsgák sikeres megmérettetéseiért szorítunk gyermekünknek, tanítványunknak, rokonunknak, barátunknak, vagy csupán egy ismerõs diáknak a sok közül. A legszebb
tavaszi ünnepre való készülés is elõttünk áll, hiszen a gyermekek számára legdrágábbakat, az édesanyákat köszöntjük szívünk szeretetével
május elsõ vasárnapján. Kívánom, hogy a tavaszi „bolondos” hónap
hozzon mindenki számára sok-sok örömet, vidámságot, szeretetet és a
megmérettetéseken sikereket!
Baloghné Simon Erika

Következõ lapszámunk 2016. 05. 05-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Csepreg
Köszöntötték az ifjú
csepregi polgárokat
2016. január hónapjától kezdve egy új
hagyományt teremtve Csepreg Város Polgármestere egy különleges ajándékkal lepi meg
a Város kis polgárait.
Februárban két családot látogatott meg,
hogy átadhassa a különleges pelenkatorta
mellett jókívánságait is az újdonsült szülõknek.

A büszke szülõk és gyermekeik: Szalai
Dalma és Horváth Adrián gyermeke: Horváth
Benett Adrián • Lengyelné Gódor Eszter és
Lengyel Gergõ gyermeke: Lengyel Kata.
A büszke szülõknek gratulálunk, a született
csöppségeknek pedig ezúton is további jó
egészséget kívánunk!
yde

Tisztelet a Bátraknak!
Csepreg Város Önkormányzata 2016. március 11-én tar tott ünnepi megemlékezést az
1848/49-es Forradalom és Szabadságharc 168.
évfordulója alkalmából, közösen a Dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolával.
A Tisztelet a Bátraknak nevet viselõ ünnepi
mûsort, Majtényi László a Vas Megyei Közgyûlés
Elnöke nyitotta meg, ahol ünnepi gondolaiban megfogalmazta az 1848/49 –es Forradalom és Szabadságharc
máig érvényes legfontosabb
üzeneteit.
Az ünnep alkalmával az iskola 5. évfolyamos diákjai az
énekkar tagjai segítségével a
helyszínre „varázsolták” és
megelevenítették a forradalom akkori történéseit.
Korhû öltözettel és gondos
díszletezéssel felidézték milyen
fontos események zajlottak le
a Pilvax kávéházban, ahol Petõfi Sándor felolvasta a 12 pontot, s melyet követõen az ifjakkal elfoglalták Landerer és Heckenast nyomdáját.
Az ünnepi mûsorban a Vocal Spirit és a
Csepregi Vegyeskar Egyesület is közremûködött,
hegedûn Kancsó Zoltán kísért. Programban sze-

replõ gyermekeket, és közremûködõket Horváth
Katalin, Selmeczyné Tolvaly Andrea és Kancsó
Zoltánné készítette fel, melynek eredménye egy
nagyon színvonalas és a hõseinkhez méltó megemlékezés lett.
Az ünnepi mûsort követõen, Csepreg Város
Önkormányzata nevében, Vlasich Krisztián polgármester, Majtényi László a Vas Megyei Köz-

gyûlés elnökével és Dr. Balogh László aljegyzõvel közösen helyezte el a város és a megye
megemlékezõ koszorúját. Majd ezt követõen a
pártok képviselõi, civil szervezetek és az intézmények megjelent vezetõi tisztelegtek a hõsök
emléke elõtt.
OT
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Húsvétra készültek

a Területi Gondozási Központban

2016. március 24-én tojásfejtést szer veztek
Csepregen a Területi Gondozási Központ ebédlõjében, ahol a hagyományos technikák elsajátításán túl
a húsvéti népszokások megismerésére is volt lehetõsége a programon résztvevõknek.

Hagyományos húsvét elõtti programját szervezte
meg az idei esztendõben is a Területi Gondozási Központ, azonban a szervezésbe ez alkalommal segítséget nyújtott a Kapitány Eszter elnök által vezetett,
George Sorel Alapítvány is.
Az alapítvány kiemelt célja, hogy támogassa az
intézményben lakó és nappali ellátást igénybe vevõ
idõs emberek egészségének megõrzését, életkörülményeinek javítását, oly módon, hogy életük hátralevõ részében megfelelõ színvonalon és körülmények
között tölthessék mindennapjaikat. Célja továbbá a
családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe
vevõk mentális egészségének megõrzésére irányuló

egyéni törekvések segítése, oly módon, hogy a gyermekek családi kapcsolatai megerõsödjenek.
A húsvéti program is ennek szellemében szervezõdött, hiszen a rendezvényen együtt készíthették el a
családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe
vevõ szülõk és gyermekeik az intézmény lakóival és a nappali ellátásban részesülõ
idõsekkel a húsvéti tojásokat, ezáltal erõsítve a generációk közötti együttmûködést,
melyre nagy hangsúlyt fektet az intézmény
és az alapítvány, mely pontosan a George
Sorel Alapítvány a Területi Gondozási
Központért nevet viseli.
Miközben a hagyományosan zsírral fényesített tojások, a cékla lével festett és a
hagyma héjának levében fõtt apró növényi
levelekkel díszített, harisnyában fõtt tojások
is készültek, addig Zétényi Irén intézményvezetõ frissen sült húsvéti kaláccsal kínálta a
programon résztvevõket.
Az intézményvezetõ asszony örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy nem csak a családsegítõ és gyermekjóléti szolgáltatást igénybe vevõk vettek részt a rendezvényen, hiszen a most megszervezett program is nyitott volt minden érdeklõdõ
számára.
A rendezvény jó hangulatban telt, hiszen az idõs
lakóknak és ellátottaknak mindig felemelõ érzés az,
ha gyermekkel közös programban vehetnek részt. Az
intézmény fontosnak tartja, hogy az idõseknek legyen lehetõségük a hagyományokat és népszokásokat átadni a fiatalabb generációknak, ezáltal tovább
örökítve azokat a jövõ nemzedékei számára.
yde

CSOK fórum
Csepregen
CSOK Fórum címmel az otthonteremtés lehetõségeirõl tartanak elõadást és fórumot a
Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatal I. emeleti elõadó termében, 2016. április 27-én
szerdán 18 órai kezdettel.
Csepreg Város Önkormányzata és a Savaria Takarékszövetkezet szakemberei minden érdeklõdõt szeretettel várnak,
akik házat építenének, vásárolnának vagy csak bõvítenék
otthonukat.
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Rövid hírek

Kisdiákok tanulmányi
versenye Bükön

• Zsira
Nõnapoztunk
Március 8-án Nõnap alkalmából gyûltek
össze a zsirai hölgyek az IKSZT épületében.
Elõször Nagy Ferdinánd polgármester szál virággal köszöntötte a megjelenteket s Orbán
György tanító egy szép verset nyújtott át köszöntésül. Majd jó hangulatú beszélgetés kezdõdött finom sütemények és italok mellett.

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola alsó tagozatos munkaközössége ebben a
tanévben 23. alkalommal rendezte meg az iskola
névadójáról elnevezett tanulmányi versenyt kisiskolások részére. A megmérettetésen 16 iskola 135
kisdiákja mérte össze tudását matematikából, értõ
olvasásból és szépírásból nyelvtani feladatokkal.

Közben projektoros vetítésen nézhettünk tanulságos rövid filmet, rólunk nõkrõl, - s bár tudjuk, milyen fontosak vagyunk, arra azért hajlamosak vagyunk, hogy errõl megfeledkezzünk
a mindennapi életünk során. Az elgondolkodtató kisfilm után egy rövid, vicces képekbõl
álló összeállítást tekintettünk meg és ezen, jókat derültünk. Az est további része szintén a
kötetlen beszélgetésé volt és szerencsére
hosszúra nyúlt, senki sem sietett haza. Jövõre
ismét találkozunk!
N.P.K.

Az 1-4. évfolyamosok számára a büki tanító nénik
állították össze a versenylapokat, amelyek feladatai a logikára, a játékosságra és a közelgõ húsvéti
ünnep köré épültek. A versenyzõk felkészültségét
az eredmények mutatják. Nagyon szoros volt a
verseny szinte minden évfolyamon, egy-egy ponton múltak a helyezések. A verseny ideje alatt a
felkészítõ pedagógusok nem maradtak munka
nélkül, hiszen velük Venczli Miklósné szaktanácsadó beszélgetett az oktatáspolitika legfontosabb,
pedagógusokat érintõ kérdéseirõl: tanfelügyeletrõl, minõsítésrõl. A kollégák kérdeztek, elmondták
már meglévõ pozitív és negatív tapasztalataikat
egyaránt. A versenyen túl úgy érezzük, ennek a
„találkozónak” ez is a legfontosabb értelme, hogy
tudnak beszélgetni, tapasztalatot cserélni egymással a tanítók, akik egyébként sajnos csak ritkán találkoznak egymással.
A verseny eredményeit keresse a Répcevidék
weboldalán: www.repcevidek.hu!
bse

Megemlékezés Csepregen
A kommunizmus áldozataira emlékeztek február 25én Csepregen a Jobbik Magyarországért Mozgalom
Csepregi Alapszervezete és Ifjúsági Tagozata által szervezett megemlékezésen. Az eseményt Varga Dániel, a
Jobbik Ifjúsági Tagozatának alelnöke, a Jobbik csepregi
elnöke nyitotta meg, majd ezt követõen beszédet mondott még Bana Tibor, a Jobbik Vas megyei elnöke, és
Szávay István, a Jobbik alelnöke.
Kincse Anda
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Közös célok - közös munka - közös siker
Március 4-én közel 73 millió Forint értékû beruházás ünnepélyes átadására került sor
Csepreg Városában két helyszínen.
26 millió Forint értékben energetikai korszerûsítésen esett át a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornaterme, míg 45 millió Forint ráfordítással a
Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös Igazgatású
Köznevelési Intézmény épülete is megújulhatott,
s további 2 millió Forint összegben
sószobával is bõvült az intézmény.
A 2015-ös esztendõben a Környezet és Energia Operatív Program 5.7.0 pályázati kiírás keretében két pályázatot nyújtott be
Csepreg Város Önkormányzata a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz.
A pályázatok 100%-os intenzitásúak voltak, tehát nem igényeltek
plusz pénzügyi támogatást az önkormányzat költségvetésébõl. A
kormányzati támogatásnak köszönhetõen az energetikai korszerûsítés során a tornaterem esetében a külsõ nyílászárók cseréje és az utólagos
hõszigetelés valósult meg, míg az óvodában a
külsõ nyílászárók cseréjére, a födém, homlokzat
és a lábazat utólagos hõszigetelésére került sor.
A tornatermen végrehajtott fejlesztés ünnepélyes átadására az általános iskola nemzetiségi
napjának ünnepi mûsora keretén belül került sor,
ahol a helyi iskolások mellett a meghívott nemzetiségi csoportok is színvonalas mûsort adtak.
Az óvodában néptánccal és tavaszváró ünnepi mûsorral kedveskedtek a gyermekek a meghívott vendégeknek s a város lakosságának.

Az intézmények fejlesztési átadó ünnepségén beszédet mondott Vlasich Krisztián Csepreg
Város Polgármestere, Ágh Péter a térség országgyûlési képviselõje, valamint dr. Barityné Házi
Ottilia igazgató és Kökösy Sándorné intézményvezetõ is.
A város polgármestere köszönetet mondott
minden pedagógusnak és az intézményekben
dolgozóknak a nagyfokú együttmûködésért,

ami mind a két intézményt jellemezte a fejlesztések és felújítások egész idõszaka alatt.
A térség országgyûlési képviselõje az összefogásra és a közös munka fontosságára hívta fel
a figyelmet, míg az intézményvezetõk köszönetet mondtak a város polgármesterének és a
döntéshozóknak a megvalósult fejlesztésekért.
Az energetikai fejlesztések mellett egy nagyszerû városi összefogásnak is szemtanúi lehettünk, hiszen átadásra került az óvoda intézményében az a sószóba, mely a gyermekek egészségmegõrzésében tölt be majd nagy szerepet,

de a megvalósult beruházás a tervek szerint a
város polgárai elõtt is nyitva áll majd.
A fejlesztéseknek köszönhetõen az intézményekben érezhetõen melegebb van, mely az ide
járó gyermekek szempontjából kiemelten fontos.

Az intézmények üzemeltetési és a fenntartási költségei is jelentõsen csökkennek majd, így a mûködtetés is kevesebbe kerül, s nem utolsó sorban
környezetvédelmi szempontból is jelentõs elõrelépést jelent a most megvalósult két beruházás.
OT
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Tavaszi megújulás
Egyházasfaluban
Az idei kora tavasszal beköszönõ Húsvét
örömére a szokásosnál is hamarabb öltött ünnepi külsõt kis falunk. A Falufejlesztõ Egyesület
szorgoskodásának köszönhetõen lépten-nyomon tapasztalható a tavaszi megújulás. Az utcák téli díszei helyére ízlésesen összeállított, hímes tojásos barkacsokrok kerültek, a községháza elõtt pedig idén is megcsodálható fa-

Márciusban két kiállítás is nyílt a Büki Mûvelõdési Központban. A hónap elsõ napján Põdör György
költõ-tanár nyitotta meg Horváth István – keresõ
foglalkozását tekintve: kõmûves – Hetven év, hetven kép címû tárlatát. A két mûvész Vasszilvágyról
indult, s kerültek el a megye más-más településére. (Horváth István öt évig Bükön is dolgozott.) Barátságuk, szülõföld-szeretetük töretlen, s egykori településük lakói, de az elszármazottak is nagy becs-

ben tartják õket. Ezt bizonyítja a sok érdeklõdõ, aki
eljött a büki rendezvényre.
A költõ elõször prózában méltatta az „amatõr”
festõ munkásságát, alkotásait. Felidézte a közös
gyermekkori emlékeket, melyek láthatók a mûvésztárs alkotásain: csörgedezõ patak, régi épületek, csodálatos természeti környezet, állatok, virágcsendéletek, portrék. Megjelenik a falu képe
is, az omladozó kastély és a malom, de a megújított szélsõ házon megmaradt a Mária szobor az
angyallal. Megtudtuk, hogy Horváth István már
gyermekkorától rajzol, majd Szombathelyen,
Burány Nándor és Radnóti Kovács Árpád festõiskolájában tanulta ki a mesterség csínját-bínját a büki Kárpátiné Vasvári Máriával együtt. (Sok vonatkozásban stílusuk is hasonló.) Végül Põdör György felolvasta a mûvésztárs alkotásai ihlette versét, melyet a közelgõ Költészet Napja alkalmából lapunkban is közlünk.
Március utolsó hetében „Mesterek és tanítványok” a tárgyalkotó hagyományõrzésben a Nyugat-Dunántúlon címmel népmûvészeti kiállítás nyílt
a büki intézmény galériájában a Zala megyei
nép- és iparmûvészek csodálatos munkáiból. A

tárlatot a bejcgyertyánosi Pados Zoltán kosárfonó,
Gránátalma-díjas népi iparmûvész ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. (Õ, a szintén kiállító Németh
Gyulával együtt, a Zala Megyei Hagyományõrzõ
Egyesület mellett a Velemi Stúdiónak is tagja.)
Hímzõ, csipkekészítõ, szövõ, kékfestõ, kosár- és
gyékényfonó, tojásíró, viseletes babakészítõ,
csont- és fafaragó, fazekas, gyermekjáték- és lószõrékszer készítõ nép- és népi iparmûvészek, illetve tanítványaik remekmûveit láthatjuk a kiállításon.
Többségük a Népmûvészet Mestere vagy Ifjú Mestere címmel rendelkezik, illetve Király Zsiga- vagy
Gránátalma-díjasok. Egy részük a családból hozta
a mesterség fortélyait, mások tanfolyamokon és

más képzéseken sajátították el a fogásokat. A tanítványok jelentõs része is már nem csak alkot, hanem játszóházakban, táborokban oktat, szakkörök
élén, szakiskolákban, munkaerõ piaci képzéseken
adja tovább tudományát, a hazai mellett szlovéniai magyar településeken is.
A kiállítás is ékes bizonyítéka annak, hogy a zalai népmûvészek közül is egyre többen bekapcsolódtak az „Újra öltünk és örökítünk” mozgalomba, s
nem csak az ügyes kezû felnõttekkel, hanem gyerekekkel és fiatalokkal is megismertetik és élõvé teszik népi tárgyalkotó hagyományainkat.
Sági Ferenc
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lunk egyik büszkesége, az ember nagyságú
piros tojás, az elmaradhatatlan nyuszival.
A vidámságot sugalló tavaszi megújulás
mögötti, komoly, mély lelki tartalmat bizonyítja a nagyböjti idõszakban a keresztényi kórus
feledhetetlen húsvétváró koncertje, melyre
március 20-án, vasárnap délután került sor kis
falunk keresztényi templomában. A közel egyórás, Krisztus Urunk szenvedéstörténetét újszerûen és méltóképpen bemutatott kórusmû
mindannyiunk komoly lelki épülésére szolgált,
melyért ezúton is hálás köszönetet mondunk.
Major Izabella

Kiállítások Bükön
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Város Arca kerestetett
KIVÁLASZTOTTÁK A LEGMOSOLYGÓSABB GYERMEKARCOT CSEPREGEN
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület fiataljai 2003. óta lelkes szervezõi a csepregi kulturális és ifjúsági programoknak, hiszen az egyesület fõ célja a fiatalok tartalmas szabadidõ eltöltésének és a kulturált helyi szórakozás lehetõségeinek a megteremtése. Ennek érdekében számos tanfolyamot, tréninget, tábort, gyermekprogramot szerveztek az elmúlt évek folyamán.
Igyekeznek minél színesebb és tartalmasabb
programokkal kedveskedni kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A korábbi sikeres rajzpályázatokat követõen
úgy döntött az egyesület, hogy a megállíthatatlanul fejlõdõ technikát is figyelembe véve fotó
pályázatot tesz közzé.
Az elsõ pályázat még tavaly novemberben került kiírásra, aminek során olyan fotó és szelfi pályamûvek beérkezését várták, melyben a pályázók
bemutathatták mitõl lesz szebb a holnapjuk.
Az idei évet azonban egy gyermekmosoly
fotópályázattal indította az egyesület, ami ha-

talmas népszerûségnek örvendett a közösségi
portálon. Vidám, mosolygós 16 éven aluli gyermekek fotójával lehetett pályázni az érdeklõdõknek, majd az egyesület facebook oldalán a
képek közzétételét követõen megkezdõdhetett
a szavazás.
42 pályamû érkezett be a megadott határidõig, a szülõk, ismerõsök, barátok pedig lelkesen osztották meg a számukra kedves fotót.
A pályázat eredményhirdetésére a Dr.
Csepregi Horváth János Napok rendezvény alkalmából került sor, ahol az egyesület
elnöke, Vlasich Krisztián átadta a nyereményeket az elsõ három helyezettnek és a három különdíjasnak.
„Eredetileg egy különdíjat terveztünk kiosztani, azonban a pályázat sikerességére és a rengeteg szavazatra
való tekintettel ezt háromra növeltük.
Legszívesebben mindenkinek díjat
adtunk volna, de sajnos ez nem lehetséges. Igyekszünk azonban a lehetõségekhez mérten több pályázatot hirdetni a közeljövõben is.”- mondta el
az egyesület elnöke.
A pályázat díjazottjai értékes vásárlási utalványokkal gazdagodtak, így szívüknek kedves
ajándékot választhatnak majd maguknak.
A nyertesek: I. helyezett Lukács Tifani Csenge, II. helyezett Toldy Jázmin, III. helyezett Unger
Benjamin Zalán. Különdíjasok: Übelher Ivána,
Dienes Lia, és az óvodai Méhecske csoport lett.
Az Egyesület célkitûzéseit a Nemzeti Civil
Alapprogram is kiemelten támogatta!

Március 15-i
megemlékezés
Mesterházán
Hagyományaikhoz híven, az idei évben is igyekeztünk méltósággal és tisztelettel megemlékezni az 1948-as márciusi
eseményekrõl.
Az események helyszíne egyrészt a
község mûvelõdési háza volt, ahol a falubeliek valamint a környezõ településekrõl
érkezett vendégek, Hajós Attila a bõi kör-

zeti általános iskola igazgatójának ünnepi
beszéde után, megtekinthették az általános iskola 6-dik osztályos tanulóinak színvonalas ünnepi mûsorát.
Az ünnepi mûsor végeztével, megemlékezésünk a mesterházai temetõben,
Mesterházi István honvéd ezredes, a falunk szülötte, síremlékének koszorúzásával,
valamint az elsõ és második világháborús
hõsi halottak emlékhelyeinek megkoszorúzásával ért véget.
dhzs
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Rövid hírek
• Egyházmegyei
hittanverseny és
ami mögötte van
A kérdés sokszor elhangzik nemcsak a hittanversenyek tájékán, de a hittanórákon való
osztályzás kapcsán is. Természetesen a diákok
Istennel való kapcsolatát nem lehet versenyeztetni, és a hittanjegyek sem errõl értesítenek. A hittanórák azt a kettõs célt szolgálják,
hogy részben a gyerekeket Istennek tetszõ
életre neveljék, részben elsajátíthassák azokat
az alapvetõ hitismereteket, melyek egy nagykorú, öntudatos kereszténytõl elvárhatók. Többek között ismerniük kell a Szentírást, az egyháztörténelem alapvetõ eseményeit és személyiségeit, a liturgia alapjait, az egyház erkölcsi tanítását.
A jegyek és a hittanversenyek ez utóbbiról
szólnak. Minden évben tavasszal, a plébániai, illetve az iskolai háziversenyek után, megrendezik a kerületi versenyeket. Ezek 15 helyszínen zajlanak, az egyházmegye különbözõ
pontjain. Február 27-én tartott kerületi megmérettetésnek idén is Iván adott helyet. Az itt
legjobban szereplõket hívják össze egy megyei szintû megmérettetésre. Minden évben a
tantervi törzsanyag mellett az adott év kiemelkedõ évfordulójával, mottójával kapcsolatos
kérdések is helyet kapnak a feladatsorokban.
A megyei döntõnek a gyõri Prohászka-iskola
ad helyet április 9-én.
A kerületi verseny eredményeit kersse a
Répcevidék weboldalán: www.repcevidek.hu!
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Sulics Boglárka

Kiszsidány

a hagyományok faluja

Idén is volt beborotválás, de legalábbis
disznótoros. Készülnek legényavatásra és a
csepregi bortúrára.
– Fogyunk, száz alatt vagyunk, ami a lakosságszámot illeti. Emlékszem, amikor elõször választottak polgármesternek 1990-ben, akkor már 113-an
éltünk itt – kezdte Bánó Zoltán, Kiszsidány polgármestere.
A lakosság száma hullámzó tendenciát mutatott az elmúlt 25 esztendõben. Sok fiatal család is
elköltözött a faluból, illetve nem itt telepednek le az
itt felnõtt fiatalok. Elöregszik a település, ezt sajnos
jól mutatja, hogy jelenleg mindössze három kisgyermek van, óvodás, illetve kisiskolás korúak.
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– Pedig gyereket nevelni kiváló a falu. De
megértem a fiatalokat, hiszen egy ekkora településen nincs nagy „pörgés”, márpedig õk erre
vágynak – vázolta a polgármester. Aztán, mind
mondta, visszafelé nehezebb az út, ha mégis egy
békés kistelepülésen telepednének le, ennek ellenére érezhetõen kezdõdik ilyen tendencia. – Nem
lennék meglepve, ha ez felgyorsulna – mondta a
településvezetõ. Most a negyven-egynéhány in-

gatlanból, több mint tíz áll üresen. Jó része ezeknek nem eladó, hiszen hétvégi háznak használják,
de azért van megvásárolható ház és telek, és
építkeznek is: két új ház készül éppen
Kiszsidányban. Egyre több a nem magyar állampolgár a háztulajdonosok között – mutatta külföldi
orvos házát is Bánó Zoltán. Az a család útban az
Adriára pihen meg Kiszsidányban, ezért vásároltak ingatlant, de ez azt jelenti, hogy keveset vannak itt. Ahogy az orosz és ukrán nemzetiségû tulajdonosok is alig láthatóak a faluban – bár a faluképre nem lehet panasz, rendben tartott porták,
takaros házak állnak sorban. Ahogy a polgármester fogalmazott: – Szeretjük a külföldieket is, szívesen fogadjuk, de az ingatlanvásárlásukkal nehezebb helyzetbe hozzák a települést.
A klasszikus falusi lét egyébként mindennapos
már Kiszsidányban. Még van, aki csirkéket tart, két
portán is vannak kecskék, a polgármesteréknél
például kecskesajt is készül. De jórészt már csak a
zöldség- és a gyümölcstermesztés maradt, az viszont majdnem minden háztartásban jellemzõ.
– Azt látom, hogy kezd divatba jönni a kenyérsütés, a füstölés. És jó volt látni, hogy miután tavaly
megtartottuk az elsõ faludisznóvágást, találkoztam
olyan családdal, aki korábban nem tartott disznót,
de idén már igen – mondta el Bánó Zoltán. – Túl
vagyunk már az idei disznóvágáson, egy átalakított hagyományon – mesélte a polgármester. Felidézte: – Régen a farsang végén, húshagyó kedden volt a „beborotválás”, a férfivá avatás akciója. Az elõzõ évben házasodott férfiembert felavatták: mondókák és énekek közepette bekenték,
egy nagy faborotvával leborotválták, aztán székestül háromszor feldobták (és elkapták), ez jelentette, hogy bekerülhetett a férfiak társadalmába.
Mivel nincs minden évben esküvõ, megházasodó
férfi, ezért átalakították a hagyományt. Hiszen az a
lényeg, hogy összejöjjön a falu: ha nem volt esküvõ, akkor egy „sima” disznótorossal búcsúztatják a
farsangi idõszakot. – Elõzõ héten magunk öltük
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meg a disznót, a falu asszonyai készítenek finomságokat – vázolta a lényeget a polgármester.
Tavasszal lesz a csepregi bortúra. Idén április
23-ára tervezik. A csepregi szõlõhegyrõl az erdõn keresztül a kiszsidányi forráshoz jönnek a túrázók, itt zsíros kenyérrel megvendégelik õket.
Ha jó az idõ, akkor akár 150 résztvevõ is lehet –
ezt remélik idén is.
A kiszsidányi fõ rendezvény pünkösdkor van: az
a falunap és a forrásrámolás.
– Több száz éves hagyomány már a legényavatás szertartása. Régen kimerték (most szivattyúzzuk) a forrás öt méter mély kútjából a vizet,
hiszen iszapos, homokos az alja. Nagy terméskövekbõl van kirakva a kút maga. A legénnyé vá-

Dénes József

Jöjj el
hozzánk
Demokrácia jöjj el hozzánk,
Mutasd népünknek szabadság-orcád.
Hogy senki se féljen,
A dolgozó szabadon éljen.
Ne csak szerepet játsszunk, mint gyermek,
Tûnjenek el a félelmes vermek,
Hol újra születik a rabság.
Szülessél, támadj fel igaz szabadság!
Szerep helyett alkotókat,
Népünkért küzdõ törvényhozókat.
Adj a honnak felelõs alkotókat,
Akik a köz javáért,
Nem önös akaratáért,
Mindnyájunkat képviselve,
Foglalnak helyet termedben.
Hol tervezik a mát, a holnapot
Mindnyájunkért
(1993)

Három nagy projekt is realizálódhat
idén Kiszsidányban, ha nyernek az európai
uniós pályázatok.
– Év elején mindig optimisták vagyunk, sokat
tervezünk, több-kevesebb meg is valósul, talán
2016 olyan év lesz, amikor több valósul meg –
kezdte Bánó Zoltán, Kiszsidány polgármestere.
Fontos az idei év Kiszsidánynak, ahogy a legtöbb hazai településnek azért is, mert elindult az
újabb európai uniós fejlesztési ciklus, ez forrásokat jelent, jelenthet, Kiszsidányban pedig több

pályázaton is dolgoznak. – A legnagyobb az,
hogy 8 millió forintos összegben pályázunk csapadékvíz-elvezetésre. Néhány évente elõfordul,
hogy néhány méteres víz vonul a falu Fõ utcáján. Házakban kárt nem okozott, hiszen magasan állnak az alapok, de problémát jelent. A régi nagy árok elhasználódott már, a betonelemek meglazultak, szükség lenne a felújításra, új
árkokra – mutatta a polgármester. Egy másik
fontos fejlesztési terv és irány az evangélikus
egyházközségé, abba társulna be Kiszsidány.
– Egy társpályázatba szeretnénk bevinni a
faluházat. Egy energiahatékonysági kiíráson,

ami a településképet meghatározó épületek felújítására vonatkozik. Ebben az imaház és a régi
tanítólakás felújítására pályázik az evangélikus
egyházközség és együtt tudunk mûködni, mint
önkormányzat. A faluházon a külsõ hõszigetelõ
burkolás és az akadálymentesítés a cél. A polgármester hangsúlyozta, hogy az evangélikus
imaház felújítása szálláshely kialakítást is jelent –
ez pedig a turizmus fellendülését. – Gazdasági
értelemben a turizmussal nem tud élni a település, de egy-egy család láthat fantáziát a szállásadásban – mondta a polgármester. Nem gazdasági értelemben dolgoznak a turisták kiszolgálásán: tervezik például, hogy turistautakat
jelölnek ki az erdõben.
Ez nyilván bevételt nem
hoz, de növeli a falu ismertségét.
A harmadik terv –
amelyre még nincs kiírás, de fontos lenne –,
az a külterületi utak felújítása. A falu „kincse”,
a forrás környékének
rendbe tétele lenne
égetõ feladat.
– Egyre nagyobb a forgalma a forrásnak,
már napi 20-30 jármû érkezik, hogy forrásvizet
vigyenek – mondta a polgármester. Nagyon tiszta vizû a forrás a kiszsidányi és enyhén lúgos
kémhatású, természetgyógyászok is vizsgálták,
nagyon egészséges a szervezetre. A forrás környékét szépítenék, rendeznék, az erdõ felõl becsorgó felszíni víztõl mentesítenék. Ez azért is fontos, mert rontja a vízminõséget a csapadék.
Most is takaros asztalok, székek övezik a forrást,
kedvelt tûzrakó és pihenõhely, más településekrõl is járnak ide fõzõcskézni baráti társaságok.
yde
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gyakozó fiúgyerekek lementek, lekapaszkodtak a
köveken és néhány vödörnyi homokot felhoztak.
Egyfajta bátorságpróba volt ez – mint mesélte, a
polgármester is járt már a kútban. A forrásrámoláshoz tartozik még tojásgyûjtés, közös rántottázás –
megtartották a hagyományt és idén is megrendezik. – Újabban a falu lakossága igényli, hogy többször összejöjjünk piknikezni – mesélte a közösségi
életrõl a polgármester. Tavaly két alkalommal tartottak közös szalonnasütést, és idén is lesz, amikor
az önkormányzat biztosítja a szalonnát, a többi finomságot a helyiek összeadják – mert ilyen az élet
2016-ban Kiszsidányban.
yde

Nagy tervek Kiszsidányban

11

Rövid hírek
• Csepreg

A Múzeumok, a Fürdõk, a Színházak Éjszakája után újabb éjszakába nyúló rendezvény várja az érdeklõdõket: a Szakmák Éjszakája.
Az ötlet egy nyolcéves kisfiútól származik.
A Kutatók Éjszakájáról
hazafelé tartva felvetette, hogy milyen jók
lennének olyan éjszakák, amelyeken megtudhatná, hogy ki mivel
foglalkozik, kipróbálhatna egy-egy mester fogást. A szakképzési
centrumok teljesítik kívánságát. Az ország szakközépiskolái, szakiskolái 2016. április 15-én 18
órától 22 óráig játékos, interaktív formában bemutatják képzési kínálatukat.

Iskolánk, a Szombathelyi Mûszaki Szakképzési Centrum Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája
és Kollégiuma is kitárja kapuit. Kiket várunk? Mindenkit. A csepregieket és a környéken lakókat,

akik még nem jártak intézményünkben, de kíváncsiak felszereltségére és az itt folyó munkára.
Az általános iskolásokat, akik azon töprengenek,
melyik szakma rejtelmeiben mélyedjenek el, hol
tudják képességeiket legjobban kibontakoztat-

ni. A nagypapákat, akik szívesen nosztalgiáznának, újra beülnének az iskolapadba. A minden
iránt érdeklõdõ, kíváncsi embereket, akik a számítógépek
világába, az ördöngösnek tûnõ programozásba tekintenének be. Volt diákjainkat, hogy
felidézzék emlékeiket, és megnézzék a változásokat. De azok
is térjenek be hozzánk, akiknek
jól jönne egy kis segítség adóbevallásuk elkészítéséhez. S ha
szeretnék megismerni az iskolánkkal együttmûködõ sikercéget, az UNIRIV Kft.-t, feltétlenül
itt kell lenniük. A kicsikrõl sem
feledkeztünk meg. Az óvodások megtekinthetik a tûzoltók
és a közösségi szolgálatos diákjaink katasztrófavédelmi bemutatóját.
A teljes programot elolvashatják az iskola
honlapján: www.ntszki.hu. Találkozzunk Csepregen a középiskolában!
NTSZKI

Emlékezés 48’-ra
Szakony Község Önkormányzata és Kistérségi
Könyvtára március 12-én megemlékezést tartott
a település emlékmûveinél. Az ünnepi alkalmat
Szakonyi Ferenc nyitotta meg. Köszöntõjében a
márciusi ifjakról, bátorságról, hazaszeretetrõl beszélt. Kiemelte, hogy kis településünk legméltóbban összefogással, együttgondolkodással tud
elõdeinkre emlékezni.
Az ifjúság nevében Kluk László korunk jeles
írónõjétõl, Szabó Magdától idézett. Az írónõ so-

rai a márciusi ifjak vezérérõl, Petõfi Sándorról
szóltak, aki példát mutat a ma emberének magyarságból, hitbõl, önfeláldozásból. Kluk Eszter
szavalta el Petõfi: Ismét magyar lett a magyar
címû versét. Az emléktábla megkoszorúzása
után az ünneplõk a hõsök tiszteletére emelt szoborhoz vonultak át, ahol Madách Imre és Heltai
Jenõ verse hangzott el. A megemlékezés zárásaként a Szózat csendült fel.
ada
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A hagyományok védelmében
„A Répce-vidék nyíló virága”-díj
A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány
kuratóriuma 2015-ben alapította „A Répcevidék nyíló virága”-díjat. Az alapítvány célja, hogy a Répce-vidéken élõ és a Répcevidék kultúráját, hagyományait ápoló általá nos is ko lás ko rú te het sé ges ta nu lók és
mentoraik elismerést kapjanak ér tékõr zõ tevékenységükért.
Elsõ alkalommal Zsigrai Hanna büki tanuló
és mentora, Horváthné Pados Teréz, László Lili
Molli bõi tanuló és mentora, Pintér Anikó,
Papp Kíra, Rudi Máté répcelaki tanulók és
mentoruk, Gömböcz Róbert kapták meg az
üvegrózsát.
Az alapítvány 2016-ben ismét 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: 2016. 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 tér 31.
Pályázhatnak 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, történelmi 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.
Bõvebb információ:
Benkõné Klára Júlia
telefon: 06301938045,
email: benkoneklarajulia@gmail.com

Szakmák Éjszakája Csepregen
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Logikai Bajnokság Sopronhorpácson
Feladatlapokról és asztali játékokról szólt a
délután Sopronhorpácson a Dr. Sedlmayr Kurt
Mûvelõdési Házban február 27-én. Ekkor került
megrendezésre az elsõ Logikai Bajnokság és
Rejtvényfejtõ Verseny. A program alapötletét a
Rejtényfejtõk Világnapja adta, hisz ebbõl az alkalomból az ország több pontján rendeznek a
rejtvényfejtõ klubok bajnokságokat. Magyarországon 91 éve, 1925. január 22-én jelent meg
az elsõ “keresztszórejtvény” a Ma Este címû hetilap hasábjain, de csak 1968-ban alakult meg
az elsõ rejtvényfejtõ klub. 1996 óta pedig a Rejtvényfejtõk Országos Egyesülete (ROE) szervezi a
hazai versenyeket. Az egyesület kezdeményezésére az oktatási és kulturális miniszter 2007-ben
járult hozzá, hogy minden év február 3-át – a
Füles címû lap elsõ száma megjelenésének
napját – a Magyar Rejtvényfejtõk Napjává nyilvánítsák A sopronhorpácsi rendezvény egyik támogatója is a ROE volt, az egyesület elnöke,
Szalay Dénes szolgáltatta a felhasznált rejtvényt,
annak megoldókulcsát, ill. a pontozási és versenyszabályzatot. A résztvevõ játékosok egy közepes erõs skandiban mérhették össze tudásukat és tapasztalatukat, a legjobbak könyvekkel,
kalendáriumokkal, rejtvénymagazinokkal és oklevéllel gazdagodhattak. A látogatók logikai
gondolkodást igénylõ, klasszikus asztali játékokkal szórakozhattak, volt lehetõség malmozni, dominózni, kár tyázni, a legkisebbek pedig a
Logiko-Primo táblajátékkal ismerkedhettek. Minden érdeklõdõ kapott ajándékot a Kedvenc
Lapkiadó jóvoltából, aki több száz rejtvényújságot biztosított számukra gyermek és felnõtt kategóriában is.

A rejtvényfejtõ verseny mellett a felsõ osztályos diákoknak Logikai Bajnokságot hirdettek. Három iskola (Egyházasfalu, Zsira és Sopronhorpács)
25 diákja nevezett be a megmérettetésre, ahol a
résztvevõ 2-4 fõs csapatok logikai kérdésekbõl álló feladatsoron és egy alternatív foglalkozáson
tesztelhették magukat és elméjüket. A program
célja a gyerekek otthoni/iskolai komfortzónájukból való kimozdítása mellett az volt, hogy érdek-

szerakni. Próbálkozásai közben sok szép minta keletkezett. Végül megértette, hogy nem kell beutaznia a világot, mivel a világ szépségét és sokféleségét meg lehet találni a széttört tábla darabjaiban. Errõl a gyerekek is tanúbizonyságot tettek,
a játékban felhasználható hét egyszerû mértani
alakzat segítségével szebbnél szebb, színes, sokféle formát felvonultató árnyékképek születtek. A
verseny nyertes csapatai sem maradtak ajándék

lõdésük a játékos logikai feladatok irányába
mozduljon. A legnagyobb érdeklõdést a
tangram nevû kirakós türelemjáték kapta. Ennek
története meglehetõsen érdekes, mert a legenda szerint egy szerzetes utazni küldte a tanítványát, hogy a világ szépségének lényegét egy
táblára fesse. A tábla azonban eltörött, és a tanítvány hiába próbálta meg négyzet alakban ösz-

nélkül. A megérdemelt oklevelek mellett szponzori felajánlásként lehetõséget kaptak a veszprémi Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Karán
egy laborlátogatás és nanorobot bemutató
megtekintésére (repülõ, guruló és lépegetõ LEGO
robotok), továbbá eltölthetnek egy élménydús
délutánt a Sobri Jóska Kaland és Élményparkban
Kislõdön
Zs. Kati
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ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR

ÁPRILIS-MÁJUS
HAVI RENDEZVÉNYEI
Április 13. 15.30, Mesebérlet,
Portéka Színpad – A nagy magrab-

PROGRAMAJÁNLÓ

Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

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

Csepregen a PSMSHK-ban: Jótékonysági
mûsor a Csepregi Napköziotthonos Óvoda javára.
Április 23-án, szombaton 9 órától Bükön, a Városi Sportcsarnokban: Országos
mazsorett találkozó – a csepregi mazsorett
csoportok rendezésében.
Április 23-án, szombaton 13 órától
Csepregen: II. Tavaszi (Bor)túra a Bene-kút
– Madárerdõ – Betyárfa és védett gesztenyefa – Kiszsidány – Csepreg útvonalon.
Április 24-én, vasárnap 16ó. Csepregen a Sportpályán:Csepregi SE – Körmendi FC – megyei I. osztályú labdarúgó
mérkõzés (U 19 14 ó.).
Április 29 - október 7. között minden
pénteken 17.00 - 20.00 óra Bükfürdõn: Termelõi piac.
Május 1-én, vasárnap Csepreg város
utcáin: A fúvószenekar zenés ébresztõje.
Május 1-én, vasárnap 9 órától a Büki
Sportpályán: Büki Futónap, majd Majális
az Attriumnál. 16 ó. Büki TK – Simaság SE –
megyei II. osztályú labdarúgó mérkõzés (U
19 14 ó.).
Május 1-én, vasárnap 9 órától a
Csepregi Sportpályán: Kispályás Labdarúgó Kupa.

Április 1. Péntek Dr. Szilasi Imre • 2. Szombat Dr. Szilasi Imre • 3.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 4. Hétfõ Dr. Müller András • 5. Kedd Dr.Szilasi
Imre • 6. Szerda Dr. Kator Miklós • 7. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 8.
Péntek Dr. Müller András • 9. Szombat Dr. Petró Andor • 10. Vasárnap Dr.
Földi Sándor • 11. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna • 12. Kedd Dr. Nagy Mária
• 13. Szerda Dr. Bencsik István • 14. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 24 óra • 15.
Péntek Dr. Szilasi Imre 24 óra • 16. Szombat Dr. Szilasi Imre • 17. Vasárnap
Dr. Szilasi Imre • 18. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 19. Kedd Dr. Földi Sándor •
20. Szerda Dr. Bencsik István • 21. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 22. Péntek
Dr. Szilasi Imre • 23. Szombat Dr. Kator Miklós • 24. Vasárnap Dr. Szilasi
Imre • 25. Hétfõ Dr. Müller András • 26. Kedd Dr. Földi Sándor • 27.
Szerda Dr. Bencsik István • 28. Csütörtök Dr. Nagy Mária • 29. Péntek Dr.
Sudár Zsuzsanna • 30. Szombat Dr. Petró Andor

ten kívül 800Ft.
Április 14. 18.00, Olvasószemüveg, Müller Péter – Fér fiélet, nõi
sors, belépõ: 1.500.- Ft.
Április 16. Szivárvány Gyermek
Néptáncfesztivál, A belépés ingyenes!
Április 21. 17.30, Könyvbemutató: Pék Tibor: A /mitõl vagy kitõl?/
változó klíma, A belépés ingyenes!
Április 28. 19.00, Büki Színházi Esték, Tasnádi István: A fajok eredete.
Szereplõk: Mucsi Zoltán, Scherer Péter, Thuróczy Szabolcs, belépõ: elõvételben: 1.500Ft, az elõadás napján: 2.000Ft, jegyelõvétel: Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár
(Bük, Eötvös u. 11.)
Április 30. Utcabál a West zenekarral, a belépés ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Atriuma
Május 1. 09.00, 9. Büki Futónap, helyszín: Bük, Sportcentrum.
Május 1. 14.00, Büki Majális,
helyszín: Büki MSK Atriuma, Eötvös
utca.
Május 6. Olvasószemüveg Nagy Bandó András, 11.00 Mutassunk Szamárfület! - Nagy Bandó
András interaktív verses-dalos mûsora gyerekeknek, szüleiknek és
nagyszüleiknek, gyermekeknek ingyenes, felnõtteknek 500.- Ft.18.00
A Kocka utcától Toscanaig - Találkozás Nagy Bandó Andrással, belépõ: 1.000.- Ft.
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ÁPRILIS

VAS MEGYEI ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁRAKAT
keresd az ingyenesen
letölthetõ alkalmazásban!

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

• 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.

Készenlét és ügyelet
a térségben

Március 24 – április 17. a Büki MSKban: „Mesterek és tanítványok” a tárgyalkotó hagyományõrzésben a Nyugat-Dunántúlon – népmûvészeti kiállítás.
Április 9-én, szombaton 9 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Csepregi borverseny.
Április 9-én, szombaton 18 ó. Bükön, a
Városi Sportcsarnokban: Dr. Lupó-Büki
TK–Vady Mosonszolnok NB II. bajnoki nõi
kézilabda mérkõzés (junior 16 ó.)
Április 10-én, vasárnap 15 ó. Csepregen a Sportpályán: Csepregi SE–Vép
VSE – megyei I. osztályú labdarúgó mérkõzés. (U 19 13 ó.).
Április 14-én, csütörtökön 18.30 ó.
Csepregen a Városi Könyvtárban: Költészet heti irodalmi kávéház: Kányádi öszszeállítás, a 12 legszebb magyar vers és
SLAM POETRY változataik. Bevezeti: dr
Fûzfa Balázs irodalomtörténész, közremûködik: Lutor Katalin, Krausz Dávid, Kocsis Marcell, Mersich Ádám és Supán
Ádám.
Április 16-án, szombaton 8 ó. Vicinális
túra egy megszüntetett vasútvonal mentén (Bük-Csepreg-Répcevis egykori vasútvonal) Táv: 12 km, idõtartam: 6 óra, túravezetõ: Rábai Péter (70/240-96-87)
Április 16-án, szombaton 16 ó.

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

ló, zenés mesejáték, belépõ: bérle-

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

A BÜKI MÛVELÕDÉSI
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Sajtoskáli tavasz
Március elsõ ünnepe a Nõk napja volt,
amikor a fiúk kedves versekkel köszöntötték a nõket, asszonyokat, lányokat
Sajtoskálon. Az önkormányzat képviselõtestülete nevében a polgármester úr és a
képviselõ-testület fér fi tagjai pedig szép
virággal, és finom tortával kínálták a jelenlevõ hölgyeket.
Március 15-én
Sajtoskálon minden
házon ott díszelgett
a piros, fehér, zöld
nemzeti színû zászló, és a ruhákon a
nemzeti színû kokárda. A Nemzeti Ünnepen emlékeztünk
mi is az 1848-49-es
márciusi eseményekre. A kultúrházban ünnepi mûsor
keretében Haller
Imre polgármester
úr is gyönyörû, és
megható szavakkal idézte fel az akkor történteket. Ahogy a polgármester úr szavait, és a gyermekek ünnepi mûsorát hallgattuk, úgy érezhettük, mintha mi is részesei lettünk volna a forradalomnak.
A nyulak, a barka, a tojásfestés, a
böjti idõszak, a Passió, a várakozás
mind-mind a Húsvéti idõszakot jelzi. A
templomban a Passió keretében a kórus
évrõl évre elénekli Jézus szenvedésének
a tör ténetét.

A tavaszra jellemzõ színes virágok, madárcsiripelés, napsütéses idõjárás jellemezte március hónapot Sajtoskálon is. Sokan a kertben munkálkodtak, gondozták
a gyümölcsfákat, és Húsvét alkalmából
nyulakkal, hímes tojásokkal díszítették az
udvarokat, fákat. Természetesen a község
szépítése, díszítése sem maradhatott el, a

Felhívás - Ebösszeírás
A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal a Csepreg, Lócs, Tormásliget, Tömörd települések közigazgatási területén tartott ebek
vonatkozásában 2016. április 1-tõl május 31-ig ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot ún.
„Ebösszeíró adatlap 2016” kell kitölteni és azt az önkormányzathoz
visszajuttatni. Az adatlapok beszerezhetõk a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) 11. számú irodájában, vagy letölthetõk a www.csepreg.hu – Önkormányzat/Nyomtatványok/Általános igazgatás/Ebösszeírás oldalról. Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 11. számú irodájában, illetve a 06-94/311-700as telefonszámon kérhetõ. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: személyesen, ill. postai
úton: 9735 Csepreg, Széchényi tér 27. elektronikusan a
kozigazgatas@csepreg.hu elektronikus levélcímre. Az ebösszeíró
adatlapok leadásának határideje: 2016. május 31. 16 óra.

faluban több helyen is fából készült nyúlcsalád köszöntötte a helyieket, és az ide
látogatókat.
Húsvét alkalmából a sajtoskáli gyerekek is kézmûves délután keretében szorgoskodtak, hogy valami maradandót alkossanak, ami kapcsolódik a Húsvéthoz.
Készítettek nyuszis kosárkát, amiben aztán
összegyûjthették a piros tojásokat. Kellemes hangulatban telt a délután.
BB.
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