Rövid hírek
• Csepreg
Megújult a Fekete híd
Csortos Krisztina Vörösmarty utcai lakos jelzésére, majd azt követõen Oláh Imre képviselõ javaslatára az idei esztendõben felújításra
került a Fekete híd Csepregen.

A felújítására azért volt szükség, mert a híd
járófelülete teljesen elkorhadt, a deszkák teljesen elhasználódtak, tönkrementek. Életveszélyessé vált rajta már a közlekedés. A helyszíni szemle során kiderült, hogy nem csak a
felsõ réteg szorul cserére, hanem a tartószerkezet, a gerendák is, így a város korábban erre a tételre biztosított összeget, további egymillió forinttal megemelte.
A Répce folyó hídjának teljes felújítására
Csepreg Város Önkormányzata 2,5 millió Forintot fordított, melyet teljes egészében saját
forrásból biztosította a város.
KM

90 éves Magdi
nénit köszöntötték
A Területi Gondozási Központ idõsek otthonának lakóját, a 90. születésnapját ünneplõ Ágoston Ferencné, Magdi nénit köszöntötte április 16án, a város elsõ embere, Vlasich Krisztián.
Magdi néni 1928. április 21-én született Besenyõdön. Édesapja cipész volt, édesanyját korán
elvesztette, 19 éves korától rá hárult a testvérek
nevelése és a háztartás vezetése. Színmûvész
szeretett volna lenni, felvételt
nyert a színmûvészeti egyetemre, azonban a családról
való gondoskodás fontosabb
volt számára. Késõbb adminisztrátorként és bérelszámolóként dolgozott, férjével 1956ban házasodtak össze Sárospatakon. Házasságukból két fiúk született, Ferenc zenemûvészettel foglalkozik, Sándor testnevelési egyetemet végzett.
Nyugdíjas éveik elején költöztek Szakonyba, ahol férjét
hosszú éveken át ápolta, és társa volt a betegségben is. Egy rövid ideig Sopronban élt, majd
ezt követõen találta meg otthonát Csepregen, a
Szent Katalin Idõsek Otthonában.
Elsõként Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere köszöntötte Ágoston Ferencné Magdi nénit, aki jókívánságai mellett egy csokor virágot és csokoládéválogatást adott át a jubileumot ünneplõnek.
A TGK munkatársai is meglepetéssel készültek e jeles nap alkalmával, gyümölcsös és

csokoládés tor tákkal vár ták a születésnapost.
Zétényi Irén intézményvezetõ Arany János
Visszatekintés címû mûvét szavalta el, aki kifejezetten Magdi néni életútjának ismeretében
választotta a verset, majd Kapitány Eszter intézményvezetõ-helyettes is egy prózai alkotással járt kedvében a város szépkorú polgárának. Hódosi Júlia, a Család- és Gyermekjó-

lé ti Szol gá lat dol go zó ja a Ballade pour
Adeline zongorajátékával okozott felemelõ
pillanatokat az egybegyûlt intézményi lakók
és az ünnepelt közt.
Magdi néni mindennapjaiban élvezi két fia,
négy unokája és dédunokája szeretetét. Szabadidejében szeret sétálni, ismerkedni Csepreg
városával. Szereti az irodalmat, verseket. Elgondolása szerint a hosszú élet titka a kitartó munka
és a tevékeny mindennapok.
KM

2018. május VIII. évfolyam 5. szám • www.repcevidek.hu

2

Szemétszedés

Tömördön

Április 14-én (szombaton) 10 órára hirdettük a szemétszedést
Tömördön. Sajnos kevesen jöttünk
össze, bár így is megtisztítottunk egy
nagyobb útszakaszt. Tömörd táblák

letek, utcák, terek, erdõk tisztasága
legalább annyira fontos, mint a közvetlen környezetünk, melyet óvni és
védeni kellene. Valóban akkora fáradság, hogy a szemetet a rendel-

között mindkét árokpart tele volt szeméttel. Van olyan terület, melyrõl
úgy gondolják, hogy szemétlerakó
hely, pedig nem. Szemeteszsákban
gipszkarton maradék, lebomló hulladék. Rengeteg sörös doboz, üveg,
energiaitalos doboz. Egy területet sikerült megtisztítani, de vajon meddig? Nagyon szép, ha valakinek az
otthona rendben van, de a közterü-

tetésszerû helyére vigyük? Nem
mondhatnám, hogy sikeres volt a
szemétszedés, ugyan összegyûjtöttünk sok szemetet, de mi belülrõl keserûek lettünk. Valóban ennyi embernek nem számít semmit egy rét,
erdõ, bokor, melyet arra használ fel,
hogy eldobott szemetét betakarja?
Köszönet a Résztvevõknek!
Puskerné Bea
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Május talán az év egyik legszebb hónapja. Az
Ikrek havát a népi kalendárium Pünkösd havának, Tavaszutónak, vagy
Ígéret havának is nevezi. Több jelentõs is ünnep köthetõ ehhez a hónaphoz. Az elsõ ilyen az Anyák napja. Az amerikai eredetû hagyományt Magyarországon a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg. Az elsõ
megemlékezést 1925-ben szervezték. Az anyák napját Magyarországon
minden évben május elsõ vasárnapján ünnepeljük. Ehhez kapcsolódik a
Születés hete. Május 1. a munka ünnepe, valamint munkás Szent Józsefre emlékezünk. Elmaradhatatlan ilyenkor a majálisok hangulata, a lányos házaknál a májusfa állítása. Bár ezek a szokások lassan kikopnak,
azért néhány helyen próbálják ezeket a szokásokat megtartani. Május elsõ hetében megkezdõdik a ballagások szezonja is. Diákok sokasága
kezdi meg az érettségi
vizsgákat, melyben megteszik az elsõ a felnõtté
válás elsõ lépéseit.
Fagyosnapok néven tartja számon Pongrác, Szervác, Bonifác (máj. 12,
13, 14) alakját és napjait.
Évszázados paraszti tapasztalat szerinte ebben
az idõszakban a melegedõ idõjárás hirtelen hûvösre fordul, sõt sokszor fagyot is hoz, amely a
sarjadó rügyeket, vetéseket tönkreteheti. Az egyházi ünnepek közül egyik
az Áldozócsütörtök, áldozónap; Urunk mennybemenetelének ünnepe
húsvét után a 40. nap. Az õsegyház a IV. századig a Szentlélek eljövetelével együtt, Pünkösdkor ünnepelte. Késõbb a Szentírásból ismert húsvét
utáni 40. napra került. A Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfõn
tartott keresztény ünnep, amelyen a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös szeretetének
végpontja, áradása; ez a kiáradás. A Szentlélek ezen a napon áradt ki
Jézus tanítványaira, az apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg a keresztények számára. Természetesen sok más jeles nap is
kapcsolódik májushoz, melyet itt most lehetetlen felsorolni.
Mindenki számára azonban, mint már említettem, a legfontosabb
az édesanyák köszöntése. Azonban ne csak ezen a napon járjunk kedvükbe, hanem egész évben legyen figyelmünk rájuk.
Sulics Bogi

Következõ lapszámunk 2018. 06. 06-án jelenik meg!
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Rövid hírek
• BÕ
Átadó ünnepség
2018. 04.14-én, ünnepélyes keretek között, átadták Bõben, a kívül-belül felújított
Egészségházat. Pályázati forrásból, illetve a
társközségek önerejébõl történt meg a beruházás. Az ünnepi megnyitón vers és dalcsokrot követõen, Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Majthényi László, Megyei Önkormányzat elnöke méltatta a megújult Egészséghá-

a mézeskalács

Május elsõ vasárnapja – Anyák napja! Sokan
sokféleképpen köszöntik fel ilyenkor édesanyjukat,
nagymamájukat (és bárkit, akit annak tekintenek).
Ha szeretnének az elmaradhatatlan virág mellé
egyedi ajándékkal is kedveskedni, sok lehetõség
adódhat. Ezek közül szeretnék most egyet bemutatni. A bõi, mézeskalács különlegességeket készítõ Jankovics Beátával beszélgettem. A sok kérdést
és választ egybegyúrtam. Történetét közel 100 évre visszamenõleg kezdi:
„Nagyapám takács volt, gyönyörû abroszokat,
szakajtókat, lepedõket, takarókat készített saját
mûhelyében, ami sajnos a II. Világháborúban szinte teljesen megsemmisült. A háború után a szövõszékét újra tudta építeni, de a magyarországi len
termesztés megszûnésével - alapanyag híjánkénytelen volt más munkával
keresni a kenyerét. Továbbra is
maradt a kézmûveskedésnél,
vesszõkosarakat, seprûket, késõbb makramékat készített, bölcsõt faragott. Édesanyám örökölte az ügyességét, õ például
nagyon szépen varrt. A kreativitását a hétköznapokban is kamatoztatta, mi már a 70-es
években fóliával fedett füzeteket vittünk az iskolába, mert
anyukám vasalóval készített rájuk nylonzacskóból borítót. Én
magam is elõszeretettel dekoráltam a füzeteimet, újságokból
vágtam ki az adott tantárgyhoz kapcsolódó képeket, kézzel rajzoltam mintákat. Ezt sokszor pozitívan
értékelték a tanárok, picit mindig javított a szorgalom jegyemen. Középiskolában bõrdíszmûves szerettem volna lenni, de cipõfelsõrész-készítõnek vettek fel. Sárváron a Cipõipari Szövetkezetnél helyezkedtem el, dolgoztam a tervezõ osztályon is, majd
a kísérleti mûhelyben, ahol a mintacipõket készítettük. Az Olaszországból érkezõ mintaanyagok és
kellékek láttán mindig azon járt az agyam, hogy
miként lehetne kreatívan felhasználni. Gyermekem
születése után a gyes alatt sok mindent kipróbáltam, megrendelésre babaruhákat varrtam, reklámtáblákat készítettem, késõbb belekóstoltam a
tortakészítésbe. Mindig azon voltam, hogy olyan
munkát végezzek, ahol a két kezemmel alkothatok, ahol kiélhetem a kreativitásom, és nem melles-

leg mindezt örömmel tegyem. 2013-ban döntöttem úgy, hogy megtanulom a grillázskészítést. A
neten találtam rá egy hölgyre, aki ezzel foglalkozott. Megkerestem, hogy tanulhatnék-e nála, de õ
tovább irányított Rimóczi Lászlóhoz, akit a szakma
Grillázsguruként ismer. A tanfolyam elvégzését követõen egy sajnálatos baleset miatt hosszabb idõre ágyhoz lettem kötve, így a rengeteg szabadidõt
kihasználva hasonló mesterségek után kutakodtam az interneten. Így találtam rá a mézeskalácsra és a cukorvirágra. Ekkor határoztam el, hogy
mindkettõt kitanulom. 2013 novemberében végeztem el a mézeskalácssütõ alaptanfolyamot
Vargáné Orbán Anikónál Cserszegtomajon az
Édes-Ékes Stúdióban, majd következõ év januárjában a díszítõ haladót ugyanitt. Anikó kapta 2017ben a torták Oscar-díjának is
nevezett Cake Masters Awards
díjat royal icing (cukormázas)
kategóriában. Még ebben az
évben a cukorvirág készítését
is elsajátítottam Kiss Ibolykától.
2016-ig még 4 alkalommal
vettem részt a tanfolyamain,
így számos technikát alkalmazva orchideát, rózsát, liliomot, tulipánt, pipacsot, margarétát, hunyort, pillangóvirágot és mikulásvirágot is tudok
készíteni. 2015-ben hoztam
meg egy fontos döntést, fõállásként, vállalkozásban dolgozok tovább. Szeretem készíteni a mézeskalácsot és
azt csinálom, amit mindig is akartam! A vásárlók
többfélék van aki igényli, hogy „kiszolgálják”, kitalálják helyette, hogy milyen legyen a késztermék,
ilyenkor szabad kezet kapok, de van aki konkrét elképzelésekkel jön. Volt néhány komoly fejtörést
okozó munkám. Egy élethû focilabda például,
vagy az Eiffel-torony. Ezeket nehéz volt kiszerkeszteni úgy, hogy méretarányos legyen, volt, hogy
többször neki kellett futni, de sikerült! Szeretem látni
a vásárlókon, hogy tetszik nekik amit kézhez kapnak, inspirálnak a visszajelzések, az egyedieknél,
hogy telibe talált az elképzelés. Ezek a mézesek
dísztárgyak, nem fogyasztásra készülnek, de természetesen emberi fogyasztásra alkalmasak. Dísztárgyként évekig szolgálnak még akkor is, ha
mondjuk ajtódíszként vagy hûtõmágnesként hasz-
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zat, majd Hajós Attila polgármester beszélt a
beruházásról. Örömmel számolt be arról,
hogy a fejlesztés a TOP 4.1-es pályázati keretbõl került felújításra. Igazából energetikai felújításnak indult a történet, de ehhez saját erõbõl, az Önkormányzat, a belsõ teret is felújítja.
Gyakorlatilag, teljesen megújult a tetõ, napelem került a tetõre, ezzel a költségek hatékonyságát növelve. Teljes nyílászáró csere történt, az épület szigetelése, akadálymentesített bejárat, WC és parkoló került megvalósításra, járda és a teljes gépészeti felújítás, kondenzációs kazán, egyszóval komplex felújítás
valósult meg. Az épület, melyet az 1970-es
évek elején építettek, a betegellátás, illetve a
védõnõi szolgálati célt szolgálva már megért
a felújításra. Önerõbõl a Bõi Önkormányzat,
nem tudta volna megvalósítani ezt a tervet, a
Top-os pályázatból mintegy 23 millió forintot
nyertek és önerõbõl, a társtulajdonos településekkel (Mesterháza, Chernelházadamonya,
Gór), mintegy 13 millió forintot fordítottak az
épületre, végeredményben, egy 35 milliós
beruházás történt. Az ünnepség végén, Ágh
Péter, Majthényi László és Hajós Attila közösen
vágták el a szalagot, ezáltal használatra kínálva a felújított Egészségházat.
Jákó Melinda

Szívbõl készül
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náljuk. Gondosan válogatott alapanyagokkal dolgozok. Van egy jól bevált mézeskalács receptem,
amit a Facebook-oldalamon (Bea mézes álmai) is
megosztottam, de én a termékeimet egy másik,
általam kikísérletezett recept alapján készítem,
melyben a méz és a cukor arányán változtattam.
A tökéletes mézeskalácsnál nem a recept a leglényegesebb, hanem a tészta kidolgozása.
A rendeléseket illetõen a legmunkásabb a Karácsonyt megelõzõ idõszak. Már szeptemberben
nekiállok az elõkészületeknek, mintadarabokat készítek, októberben már teljes gõzzel alkotok. Idén
januárban szerencsére nem volt idõm pihenni,

mert én készítettem a 20. Megyebálra a hölgyek
ajándékait, illetve a Büki Fürdõbálra a köszönõajándékokat. De mézeskalácsból az élet minden
alkalmára lehet ajándék vagy emléktárgyat kreálni. Legyen az esküvõ, babaszületés, keresztelõ,
elsõáldozás, bérmálás, szülinap, ballagás, házassági évforduló, anyák napja, szóval bármi. Fényképpel is kombinálható, amivel igazán különlegessé tehetõ. A Bükfürdõi Termelõi Piacon október 7-ig
péntekenként rendszerint megtalálható vagyok, itt
helyben el tudom készíteni a névre szóló, egyedi
megoldásokat is. A bükfürdõi szállodák rendszeresen biztosítanak helyet a környékbeli kézmûvesek-

100% kulináris élvezet
IV. SZEZONJÁT KEZDI MEG
A BÜKFÜRDÕI ESSZENCIA® LELÕHELYE
A Bükre látogató vendégek nemcsak a páratlan gyógyvízzel és a lebilincselõ környezettel tudnak feltöltekezni, hanem megkóstolhatják és
otthonukba vihetik a környék ízeit is.
2018. április 20-án, ünnepélyes
keretek között megnyílt a Bükfürdõi
Termelõi Piac és alkalmi vásár negyedik szezonja, ahol péntek délutánonként kézmûves ajándéktárgyak,

zõ vendéglátóhelyén próbálhatunk ki. Ha beleszerettünk a helyi
ízekbe és szeretnénk hazavinni
magunkkal, akkor a Bükfürdõi Termelõi Piac a legjobb hely, ahol a
Bükfürdõi Esszencia® márkanévvel
jelzett termékeket közvetlenül a
termelõktõl vásárolhatjuk meg.
A védjegyoltalom alá helyezett
márkanévvel-és jelzéssel hamarosan
a helyi vendéglátóhelyeken is találkozhatunk, hiszen minden olyan étterem jogosult lesz a megkülönböztetésre, ahol helyi termelõk alapanyagait használják fel ételeikhez.
yde

2018. évi nyitva tartás:
2018. április 20. - május 25. 15.00–19.00 óra
2018. június 1. - szeptember 07. 16.00–20.00 óra
2018. szeptember 14. - október 12. 15.00–18.00 óra

„A mese az,
ami nélkül nem igen lehet
erkölcsös embert nevelni.”
A hagyományokhoz híven idén
is megrendezésre került a
tompaládonyi nyusziváró. Húsvéti
kézmûveskedés, lakást díszítõ dekorációk készítése, tojásfestés, színezés várta a faluházba látogató
gyerekeket és szülõket. Miután elkészültek a szebbnél szebb otthonunkat hangulatossá varázsoló díszek, egy bábelõadást is megtekinthettünk.
Petõ Ferenc bábmûvész nevezetesen Fredy bácsi szórakoztatott
minket „Az ördög kenyere“ címû interaktív bábszínházi
elõadásával. A történet a kenyérsütésrõl, a vakmerõségrõl, a gonoszságról, s
a figyelmesség fontosságáról szólt. A
bábozás egy összetett ügyességi és színészi forma, amit
leginkább a gyerekek tudnak értékelni,
hisz õk azonnal képesek belehelyezkedni a bábok által kínált valóságba. Elõször félénken, majd egyre növekvõ lelkesedéssel és bátorsággal kapcsolódtak be a mi apróságaink is a tréfás
mesébe. A tanulságos bábjáték a
maga egyszerûségével, a különleges figuráival vidámságot, mosolyt

varázsolt a gyermekek és a felnõttek arcára egyaránt.
A mûsort követõen már alig
vártuk, hogy kimehessünk a szabadba csokitojást és cukorkát keresni, bár az esõs, szeles, zord idõjárás minket sem kímélt. Minden
gyermek személyre szóló édességcsomagot kapott a nyuszitól, amelyet örömmel keresgéltek az udvar
rejtett zugaiban.
Húsvéthétfõn a helyi fiúk gondoskodtak a tompaládonyi lányokról is, ugyanis meglocsolták õket,

hogy a csajok egész éven át frissek,
üdék és egészségek maradjanak.
„Eljöttem hozzátok ifjú létemre,
Hogy harmatot öntsek a tû szívetekre, Mert ha meg nem öntlek ezen
esztendõbe. Szépet nem virágzik
nékünk jövendõbe.”
H. H. R.
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helyi-környékbeli mézek és házi készítésû lekvárok, sajtok, húskészítmények, savanyúságok, valamint idény
jellegû zöldségek és gyümölcsök, továbbá termelõi borok közül is válogathatnak az ínyenc vásárlók.
A piacot létrehozó és szervezõ
Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai
Egyesület és Bük városa nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az itt közremûködõ árusok kizárólag olyan portékát
kínáljanak, amelyek hagyományos
eljárással, helyben vagy a környé-

ken készülnek és magukban hordozzák a fürdõváros és szûkebb környezetének ízét és zamatát.
Bükfürdõ és környéke házias
ízeket, a térség hagyományaira
építkezõ konyhát ajánl, melyet a
város több mint 20 különbözõ stílusú, gazdag kínálattal rendelke-

nek, hogy bemutassák termékeiket, így már számos országba eljutottak a munkáim, pl. Ausztria,
Németország, Csehország, Szlovákia, Kína, Ciprus,
Japán, Mexikó, Kanada, Ausztrália, Anglia, vagy
Olaszország. Idén nyáron több táborba is hívtak
kézmûves foglalkozást tartani gyerekeknek. Õk kimondottan élvezik a tésztával való munkát, és
nagy precizitással igyekeznek az elképzelt díszítést
felvinni a formára. Remélem sok gyereknek és számos felnõttnek okozok örömet egyénre és alkalomra szabott munkáimmal. Én a szívemet is beleteszem mindegyikbe, az biztos!”
Zsoldosné H. Kati
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Humorral

a legkomolyabb dolgokról

• Szakony

• Nagygeresd

bek az Európára, és természetesen ezen belül
Magyarországra irányuló kérdések voltak. Ezen
kívül számos kérdés vonatkozott nagy világpolitikai összefüggésekre, a világ nagyhatalmaira is.

Az izgalmas beszélgetés végén megvásárolhatók voltak az elõadó könyvei, melyeket az író
természetesen dedikált is a vásárlók igényei szerint.
Dongó István

Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. Néhány cím és adószám:
• Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18
• Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Csepregi Nyugdíjas Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18
• Idõs Lakókért Alapítvány, 9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18
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Nagygeresd Község Önkormányzata tavaszi
színházlátogatásra invitálta az érdeklõdõket.
Lapzárta után, április 29-én a Gyõri Nemzeti Színházba látogatunk, ahol a Bál a Savoyban címû
két felvonásos operett elõadást tekintjük meg. A
korai kezdési idõpont miatt (15 óra) egy vacsora
is belefér a programba, így hazafelé Csornán a
Sárkány étteremben múlatjuk az idõt.
Az idei évben is lesz lehetõség nyári, szabadtéri színházlátogatásra. Reményeim szerint, lelkes csoportunk ismét felkerekedik, hogy megNémeth Lajosné
csodálja Thália követõit.

ország kiemelt hangsúlyt kapott. A neves elõadó minden jelentõsebb témánál jelezte, hogy
elõadása után szívesen válaszol majd a jelenlevõkben felmerülõ kérdésekre. A csaknem egy
órás humorral átszõtt gondolatfolyam után, jöttek is sorban a kérdések. Dr. Nógrádi György
készségesen válaszolt az érdeklõdõknek, akik
számos érdekes témát érintettek. Legjellemzõb-

SZJA 1%

a maroknyi önkéntesek csoportján kívül a képviselõk, illetve a közmunkások egy része vett
részt. Bõven akadt mit összegyûjteni. A hidak
alatti „szemétvilág“ sajnos mindenhol megtalálható volt. A zsákostól kiszórt szemét a temetõ
melletti erdõsávot pusztította, csúfította. De minden út mentén folyamatosan teltek a gyûjtõzsákok, sajnos volt mit beletenni. Az összegyûjtött
szemét elszállításáról a lövõi Roto Elzett Kft. gondoskodott.
ada

Baráti meghívásnak eleget téve, a
Sopronhorpácsért Egyesület szervezésében tartott elõadást Dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértõ, közgazdász, egyetemi tanár, a
hadtudományok kandidátusa a sopronhorpácsi
Dr. Sedlmayer Kurt Mûvelõdési Házban, 2018.
április 21-én. Vitaindítóként a „Világ 2018-ban”
címmel hallgathatták meg a jelenlevõk Tanár Úr
gondolatait a világpolitika legérdekesebb kérdéseirõl. Az USA, Kína, Oroszország és természetesen Európa is terítékre került, utóbbinál Német-

Fotók: Dongó István

Szemétgyûjtés
Az idei évben újból volt szemétszedés
Szakonyban, illetve a települést körülvevõ utak
mentén. Az akcióra április 7-én került sor. A helyi könyvtár kezdeményezése találkozott az önkormányzat elképzelésével. Közösön szólították
meg a helyi lakosokat, hogy minél többen vegyenek részt az eseményen. A munkálatokban
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Határon innen és határon túl
A büki szakközépiskola sikeresen szerepelt a
„Határtalanul” címû pályázaton. Szakiskolás társaimmal a Felvidék magyarlakta területeit látogattuk
meg osztálykirándulás keretében 2017 októberében. Személyes tapasztalatokat szerezhettünk a
külhoni magyarság kulturális, építészeti és természeti örökségérõl. Mintegy 1000 km-t tettünk meg,
hogy megismerjük Szlovákia magyarságához kötõdõ nevezetességeit, emlékeit. Az utazás elõtt felkészültünk Felvidék történelmébõl, a felkeresett
helyszínek látnivalóiból. Számunkra is meglepõ
volt, hogy milyen sok szállal kötõdik múltunk ehhez
a történelmi vidékhez. Elsõ nap Hidaskürtön nagy
szeretettel vártak minket az itt található magán
szakközépiskolában. Számtalan szakma közül választhatnak az ide jelentkezõ fiatalok. Mi elsõsorban a pincér és szakács szakmát tanuló diákokkal
ismerkedhettünk meg. Természetesen itt mindenki
beszélt magyarul, ami nekünk kifejezetten jól esett,
hogy még ilyen messze is, ‘hûek’ maradtak az
anyanyelvünkhöz az itt elõ magyarok. Körbevezettek bennünket az iskolában, videót is készítettek a
diákok a szakmákról/szakokról. A fiatal szakácsok
hagyományos csallóközi ételekbõl készítettek számunkra kóstolót. Különlegesek és érdekesek voltak
ezek az ételek, amelyeket ugye nem mindennap
fogyaszthatunk. A pincérek díszterítéssel mutatkoztak be nekünk. Sokat beszélgettünk, s azt is megtudtuk, hogy a menzán õk a „séfek”. Fõzéssel és
ebéddel zártuk elsõ napi látogatásunkat. A második nap a hidaskürti diákokkal közösen emlékeztünk meg az aradi vértanúkról. A felvidéki utunk során a Csallóköz legfontosabb helyszíneire eljutottunk. Többek között Komáromban Jókai szobránál
pihentünk meg, aztán a pozsonyi vár lenyûgözõ kilátásában gyönyörködtünk. A lévai várban egy

kedves cseh-szlovák-magyar „koktél” múzeológus
tárlatvezetését élvezhettük, nyelvhasználatából kiütött a magyar fülnek olyan ismerõs palócos nyelvjárás. Zólyomban teáztunk, sok-sok hegyet-völgyet
másztunk. Szállásunk Felsõszeliben volt, ahol teljes
ellátást kaptunk, valamint szép és kényelmes szobákat. Szórakozásra is volt lehetõség: billiárd-

asztalon és a csocsópályán „kapcsolhattunk ki”.
Bár fárasztó és hosszú volt a túra, attól a mi kedvünk még ugyanolyan töretlen maradt. Az estéket
zenével, énekléssel, tánccal zártuk. Fárasztó, izgalmas és élményekben rendkívül gazdag napok állnak mögöttünk. Mindössze három napot voltunk
távol hazánktól, vagy mégse? Hiszen ott is otthon
érezhettük magunkat. Reméljük, visszatérhetünk
még a Felvidékre!
Nagy izgalommal készültünk azokra a napokra, amikor a hidaskürti szakközépiskola diákjait fogadtuk iskolánkban. Mi is azt szerettük volna, ha õk
is ugyanolyan jól érzik magukat nálunk, mint mi náluk. Meg is tettünk mindent a cél érdekében! Az elmúlt évek legszebb pillanatait megörökítõ képekbõl készítettünk összeállítást, amellyel bemutattuk a
mi iskolánk életét. A szakközépiskola tanéttermét
ünnepi díszbe öltöztettük. Elõkerültek a vasi jellegzetes ételeket tartalmazó receptek, amelyek közül

néhányat el is készítettünk, hogy ínycsiklandozó
kóstolóval várjuk nem mindennapi vendégeinket.
2018. április közepén találkozhattunk októberi vendéglátóinkkal. Érdeklõdve szemlélték a szlovák diákok a mi „tanulási” környezetünket, beszélgettünk
a két intézmény hasonlóságairól, különbözõségeirõl, hiszen most már mindnyájunknak volt összehasonlítási alapja. A tájegységek
jellegzetes ételeinek receptjeit
is kicseréltük, melybõl egy
gyûjteményt is készítettünk,
ami örök emlék marad! Vendégeink a mi régiónkat ismerték meg az itt töltött 3 nap
alatt. Gyõr, Kõszeg és Szombathely nevezetességeivel ismerkedtek idegenvezetõ segítségével. A büki kalauzuk pedig Csándli Tiborné
szakoktató volt. A kisvonattal körbeutazták a mi kis
városunkat, majd az egyik bükfürdõi szállodát ismerhették meg, és golfozási lehetõség is volt számukra. Bük legfõbb nevezetességében, a gyógyfürdõben is élvezhették a város vendégszeretetét.
Elutazásuk elõtt még találkoztunk az iskola tanéttermében, ahol a közösen elkészített receptgyûjteményt – projektmunkát – adtuk át annak reményében, hogy a két iskola közötti kapcsolat megmarad, és bízunk a többszöri találkozásban. Köszönetüket és örömüket fejezték ki õk is az itt töltött felejthetetlen napokért, az emlékekben, élményekben
gazdag kirándulásért. Mi, büki diákok köszönjük
mindenkinek, aki munkájával segítette, hogy a
szakközépiskolák közötti együttmûködés létrejöhetett, és élményekben gazdag napokat tölthettünk
határon innen és határon túl!
Németh Luca 11. évfolyamos szakács tanuló
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• Csepreg
Új tetõ alatt az egykori Paplak
Tovább folytatódik az önkormányzati bérlakás- felújítási program Csepregen, hiszen a Széchenyi tér 25. szám alatt álló egykori paplak
épülete is új tetõszerkezetet kapott.
2014-ban indította el átfogó bérlakás-felújítási programját önkormányzatunk, ennek keretében számos esetben sikerült javítanunk a lakhatási körülményeken – ismertette a projekt részleteit Horváth Gábor képviselõ. A Családügyi,
Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke hozzátette,
maga is támogatta és szorgalmazta, hogy a volt
paplak épülete felújításra kerüljön.
Korábban több ütemben újult meg a Széchenyi tér sarkán álló Czigli ház fõ és melléképülete is. Mindkét épület esetében teljesen megújult a tetõszerkezet, de javult az épületegyüttes
energetikai mutatója is, hiszen új nyílászárókat
építettek be, az utcafronton és a belsõ udvar felé nézõ elavult konstrukciójú ajtók, ablakokat
egyaránt lecserélték.

Elsõ alkalommal rendezi meg 2018. május 26án az I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaratont a Büki
Gyógyfürdõ Zrt., a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár, valamint Csepreg Város Önkormányzata. A rendezvénnyel kapcsolatos sajtótájékoztatót április 18-án tartották a Bükfürdõ
Gyógy- és Élménycentrum pihenõterében, ahol

táson is részt vehetnek a Bükfürdõre látogató
vendégek. Ehhez kapcsolódóan emelte ki dr.
Németh Sándor, Bük Város polgármestere, hogy
az eredetileg május 1-jén megrendezendõ családi futást vonták össze a félmaraton gyermekfutásával, valamint a hagyományos büki gyermeknap is ezen a napon kerül megrendezésre.

jelen volt dr. Németh Sándor, Bük Város polgármestere, Vlasich Krisztián, Csepreg Város polgármestere és Boros László Attila, a gyógyfürdõ vezérigazgatója, valamint a helyi sajtó képviselõi.
A megjelenteket Boros László Attila köszöntötte elõször, aki kiemelte, a futóverseny nem csak
az egészségmegõrzés szempontjából fontos,
hanem a két település közti összefogást is erõsíti
a jótékony célnak köszönhetõen. A nevezési díjakból befolyt összegbõl két alapítványt kívánnak támogatni a szervezõk: az „Együtt Ábel
Egészségéért Alapítványt”, segítve ezzel a büki
kisfiú, Pukler Ábel gyógyulását, valamint a
„Csepregi Óvodásokért Alapítványt”. A futó- és
kerékpáros versenyek népszerûsége egyre nõ,
ezért határozott úgy a fürdõ, hogy a hagyományos fürdõszolgáltatások mellett „a kerítést átlépve” rendezi meg a félmaratont, többek között hagyományteremtõ céllal. A 21 km-es távra
nem csak egyéni kategóriában lehetséges a
nevezés, hanem 3 fõs váltóban is, valamint
egyéni 9 km-es távon is indulhatnak a sportkedvelõk. Elõnevezés a www.bukfurdo.hu honlapon
lehetséges kedvezményes áron, 2018. április 30ig, ezt követõen már csak helyszíni jelentkezésre
van lehetõség. Az elõnevezõknek, illetve az elsõ
száz helyszíni nevezõnek biztosítanak a szervezõk technikai pólót, rajtcsomagot, valamint befutóérmet azonban minden induló kap.
A vezérigazgató elmondta, hogy a
félmaraton mellett kerékpártúrán és gyermekfu-

Az ugrálóvár, játszóház, arcfestés és vidámpark
mellett a 100 Folk Celsius fellépését, valamint
Majka és Curtis koncertjét is élvezhetik a résztvevõk. A polgármester köszönetét fejezte ki, hogy
a gyógyfürdõ élére állt a jótékony célú kezdeményezésnek és örömét fejezte ki a tekintetben,
hogy a két város közti turisztikai együttmûködést
az eddigi mellett még szorosabbra fûzhetik.
Csepreg Város polgármestere, Vlasich Krisztián is pozitívan vélekedik a két település, illetve a
gyógyfürdõ kapcsolatáról. Beszédében elmondta, Bük és Csepreg közös településfejlesztési pályázatot adott be, törekedve így arra,
hogy programszervezés tekintetében is együtt
tudjanak mûködni: a Bükre érkezõ vendégek
Csepregen is találjanak maguknak megfelelõ
kikapcsolódási lehetõséget. A Csepregi Önkormányzatnak mindig is szívügye volt a jótékonykodás és az egészséges életmódra nevelés,
ezért örömmel vesz részt a félmaraton szervezésében. Csepregen a gyermeknapi programok
már a pénteki napon elkezdõdnek, szombat
délelõtt a hõsök napi megemlékezés után,
14.00 órától várják a családokat színes programokkal. Többek között az Ataru Taiko ütõ együttes mûsorát, Rácz Gergõ fellépését, valamint
Páli Petra és tánckarának operett elõadását tekinthetik meg a látogatók, emellett pedig kipróbálhatják a kisvasutat, az ugrálóvárat és megkóstolhatják a fesztiválok örök kedvencét, a kürtõskalácsot is.
yde
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A Széchenyi téri ingatlan felújítása április elején kezdõdött meg a tetõszerkezet bontásával.
Új lécezéssel látták el a tetõt, hiszen világossá
vált, hogy a tetõlécek is cserére szorulnak, több
helyen is törött, korhadt volt már a faanyag. A
négylakásos önkormányzati épületre új párazáró fóliát raktak fel, valamint Bramac cserepet
helyeztek el 456 négyzetméteren.
Megújult a kémények körüli bádogozás és
az ereszcsatorna is, valamint új szellõzõablakokat építettek be.
Horváth Gábor kiemelte Csepreg Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésébõl, saját
forrásból közel 6,7 millió forintot fordítottak a kivitelezésre, de tervezik az épület további korszerûsítését is.
KM

I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
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Orgonakoncert

a góri templomban

A Répce-vidék költõinek mûveit
összefoglaló könyv góri bemutatóját
követõ beszélgetésen merült fel egy
góri orgona koncert ötlete. Az elõadómûvész, Döme György szintén a
Répce-vidékhez tartozó településen,
Répceszentgyörgyön lakik. Már
gyermekkorától tanult hangszeren
játszani, többek között orgonán is.
Korábban kántorként is szolgált, jelenleg polgári foglalkozása mellett,
kedvtelésbõl zenél. Az elõadóval történt egyeztetést követõen, amikor kipróbálta a templom orgonáját, már
lehetett érezni, hogy nagy élményben lesz része a hallgatóságnak.
A koncertre április 7-én a szentmisét követõen került sor a góri katolikus templomban. A kulturális élményt fokozta, hogy a komolyzenei
darabok között dr. Galiotti Csaba –
akinek versei megjelentek a Répcevidék költõinek antológiájában - adta elõ néhány versét, bepillantást engedve a vers születésének folyamatába. A mûsort dr. Galiotti Csabáné,
a költõ felesége vezette. A helyi és
környezõ településekrõl szép számmal megjelent nézõk között az idõsebb és a fiatalabb korosztály is képviseltette magát. A többször felújított
régi orgonán Johann Sebastian
Bach, Händel, illetve Bartók Béla mûvei hangzottak el, megérintve a hall-

gatóság lelkét is. Jó volt hallani, hogy
az egyházi énekek orgona kíséretén
kívül a nagy zeneszerzõk mûvei
mennyivel másabb zenei élményt jelentenek a templom falai között. A
mûsor utolsó tétele – Bartók Béla Magyar képek–Este a székelyeknél – elhangzása után a mûvész ráadásként
Bach: D-moll toccata és fugáját is

elõadta. Elõadta a szó legszorosabb
értelmében. Nekem személyesen
nagyon-nagy élményt jelentett nem
csak hallgatni, de látni is a mûvész
orgonajátékát.
A koncert ingyenes volt, a perselybe bedobott adományokat az
orgona felújítására fordítja az egyház. A hallgatóság nevében is még
egyszer köszönetet szeretnék mondani az elõadóknak a páratlanul
szép élményért.
Németh László

József, az ács fia
A Vassurányért Kulturális Egyesület hagyományteremtõ szándékkal
készítette el azt az emlékkiállítást,
mely a falu fiatalon elhunyt lakója,
Borbás József fából
faragott
munkáit mutatta
be. A mozdonyvezetõ kedvtelése a fa megmunkálása volt. Az
ács édesapától
tanult mesterség
segítségével fából faragott kedves figurái, dísztárgyai – gyer tyatar tók, ládikák, képek -, kopjafák mind-mind
az õ személyiségét fejezik ki. Az emlékkiállítás megható megnyitójára
eljöttek a család tagjai és a falu lakói mellett a kollégák és a barátok
is, akik mindannyian szívükben õrzik az alkotó emlékét. A népdalkörnek is oszlopos tagja volt a mindig
vidám, dalos jókedvû fiatalember,
így hát õk emlékeztek rá a megnyitón elsõként. Dalukban kifejezték,
hogy a barát mindig is velük marad, nem halt meg, csak távol van.
Põdör György költõ tanár, mint „földi”, valamint a Savaria Szakközépiskola tanára emlékezett az egykori
tanítványra. Emlékeket felidézve

elevenítette fel a közöttük lévõ tanár és tanítvány kapcsolatot a
Savariában eltöltött évekbõl. Megtudtuk, hogy õriz tanár úr is egy

emléket a szeretett tanítványtól,
egy kopjafát, amely kertjének az
éke. Borbás József özvegye szívében fájdalommal, de egyben
örömmel és meghatottsággal is köszönte meg a kiállítás létrehozását
és a jelenlévõknek azt, hogy õrzik
férje emlékét, aki jelen volt ott közöttünk a tárgyakban, a szívekben,
a felelevenedõ emlékekben. Põdör
tanár úr Szélfútta homok címû versében is megmarad Józsi emléke
közöttünk örökké: „Percen a tegnap. A ma hazaszéled. Bizony!
Csak szélfútta homok az élet, felfedez, játszik velünk majd eltemet.”
Baloghné SE
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Zöld erdõben jártam…
Nyuszi váró délután Nagygeresden.
A Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer már évek óta lehetõséget biztosít az
önkormányzatnak és a helyi könyvtárnak, különféle programok igénylésére. Az idei évben elõször a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvényen éltünk a lehetõséggel. Mesekosár címmel, Fülöp Katalin könyvtáros-pedagógus vezetésével játékos, interaktív foglalkozáson vehettek
részt az érdeklõdõk. Egymás után érkeztek szüleikkel a gyerekek, pici karkosarakkal a kezükben,
hiszen tojáskeresés is szerepelt a programban.

JUBILÁL A FARKAS SÁNDOR EGYLET
2018. április 15-én tartotta a csepregi Farkas
Sándor Egylet megalakulásának 25 éves jubileumát. A rendhagyó dalos délutánon Sági Ferenc az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, az alapító és pártoló tagokat, támogatókat, az egyesület volt tagjait, illetve az együttmûködõ csoportokat.

Bevezetõjében elmondta, sok mindennel készültek az évforduló alkalmából. Kiállítás nyílt az
elmúlt negyed század képeibõl, írásos anyagaiból. Jubileumi kiadványt jelentettek meg. Az
ünnepi alkalmon filmvetítésen elevenedtek meg az elmúlt idõ eseményei. A felvételeket látva a közönség
sorait a meghatódottság járta át. A
vászonról olyan arcok tekintettek
vissza, kik már nincsenek közöttük,
vagy nem Csepregen élnek. Persze
a derû pillanatai sem maradtak ki a
felvételekbõl. A vetítés során egyegy kiemelkedõ esemény, mûsor
részletét láthatta a közönség. A Tollfosztó, Erzsébet-nap, a Csepreg Fest
- Reneszánsz esküvõ, Mátyás király
és udvara, a citerások szereplése,
színjátszás, dalos délutánok, Pünkösdi lófuttatás
emlékei mind-mind felidézõdtek.
A jelenre visszatérve Sági Ferenc elmondta,
hogy az egyesület nagyon sok meghívásnak
tesz eleget. Az elmúlt években 28-29 szereplésük volt. A környéken túl eljutottak pl. Pécsre,
Nagytarcsára, az Õrségbe, Szentendrére is. Viszik Csepreg jó hírét, s ápolják a hagyományokat, s újakat is próbálnak teremteni.
A dalos délután zenei részében ízelítõt láthatott, hallhatott a közönség régi mûsorszámokból.
Megszólaltak a citerák, felcsendültek a nóták. A

közönség lelkesen együtt énekelt az elõadókkal.
Majd cigánynótákat adtak elõ az egyesület
tagjai, Tóth Marcell kíséretével.
A meghívott vendégszereplõk közül elõször a
Csepregi Vegyeskar Egyesülete és a Vocal Spirit lépett színpadra. Ghymes: Kézfogás címû dalát,
ajándéknak, s jelképnek szánták a jubilálóknak a
közös szereplésekért, a hagyományõrzésben végzett kimagasló munkájukért. Részlet hangzott el a West Side
Story filmzenéjébõl, majd a Bamboleo temperamentumos dallama
szólalt fel. A Gyöngyöshermán Szentkirályi Polgári kör Népdal és nóta köre népdalcsokorral köszöntötte az
ünneplõket.
A jubiláló egyesület a Hungária
népszerû számaival lépett ismét a
közönség elé Kádár Tibor, Kovács
Antal vezetésével.
A délután befejezõ részében az emlékezés és
köszönet szép percei következtek. A visszatekintõben elhangzott, hogy az egylet alapítását Dr.
Szrinkai László kezdeményezte. Az elképzelés meg-

valósításában segítettek az akkori helyi pártok vezetõi, a Népfront elnöke Molnár István, valamint a
kulturális intézmények vezetõi, dolgozói, civil érdeklõdõk egyaránt. Hamarosan hivatalosan is bejegyzésre került a Farkas Sándor Egylet. Megkezdve munkájukat célul tûzték ki a hagyományok
ápolását, a kulturális élet bõvítését, színesítését.
Sajnos az alapítók közül sokan már nem élnek, rájuk néma felállással emlékeztek.
Sági Ferenc az egyesület nevében a köszönet és hála kifejezéseként emléklapot adott át a
meghívott alapítóknak, egyesületeknek.
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Elõször megismerkedhettek az ünnep valódi
jelentésével, és egy mesébõl megtudhatták,
hogy miért a nyuszi hozza a piros tojást. Ujjbábok
segítségével, a húsvéti jelképek felsorolása sem
okozott gondot a kicsiknek. Kató nénitõl locsolóverset tanultak, majd a lányok és fiúk különválva, kérdezõs-felelgetõs játékot játszottak. A hangulat egyre fokozódott, és a gyerekek már izgatottan várták, hogy végre megérkezzen a nyuszi.
Az önkormányzat jóvoltából, a faluház udvarán elrejtett csomagokat pillanatok alatt birtokba vették az apróságok. Boldogan mutatták
szüleiknek a meglelt ajándékokat.
A délután hátralévõ részében, a gyerkõcök
és kísérõik, kreativitásukat is próbára tehették. A
barkaágakon lógó díszes papírtojások, mintául
szolgáltak az ügyeskedõknek. Lehetett rajzolni,
színezni, ragasztani, majd a remekmûveket természetesen haza lehetett vinni. Munkaközben
elõkerült Kató néni saját készítésû, ínycsiklandozó pogácsája, amely igen csak elnyerte mindenki tetszését. Búcsúzóul még megmutatta, hogyan kell szalvétából kosárkát hajtogatni. Köszönjük Katalin szíves közremûködését, amely lehetõvé tette, hogy egy kellemes délutánnal alapozzuk meg a nyuszi várást. Németh Lajosné

Visszük Csepreg jó hírét
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Természetesen a köszöntések sem maradtak
el. A meghívott egyesületek bíztató és elismerõ
szavaiból erõt meríthetnek további munkájukhoz
az egylet tagjai.
Vlasich Krisztián polgármester a város és a
város vezetése nevében köszönetet mondott
azért az önfeláldozó munkáért, melyben sikerült
széles társadalmi réteget megszólítania az
egyesületnek. A város vezetésének oda kell figyelnie, s támogatnia e nemes célt. Kiemelte, a
nehéz idõszakokban is voltak, akik hittek az
egyesületben, s folytatták a megkezdett utat.
Boldog születésnapot kívánt az ünnepelteknek.

Ziembicki Erzsébet az intézmény vezetõje reményét fejezte ki, hogy a tagok sokáig használják
a mûvelõdési ház biztosította lehetõségeket. Kérte
az egyesületet, hogy élményeiket minél többször
osszák meg a közönséggel, hiszen ezek gyöngyszemek Csepreg kultúrájában, életében.
A szép és hálás szavakat az egyesület az öszszetartozás énekével köszönte meg. Befejezésként
koszorúzásra került sor, tisztelegve Rajczy Mária
Mechtilda és Farkas Sándor emléke elõtt.
ada

Felújították a Taksony
és Taksony köz utcákat
Április 6-án tartották a Taksony és a Taksony
köz utcák ünnepélyes átadóünnepségét, hiszen
nemrégen mindkét utca új aszfaltburkolatot és
csapadékvíz-elvezetõ rendszert kapott.

Az elmúlt közel négy évben eddig több mint
három kilométernyi út újult meg a városban, s
ez volt a hatodik és hetedik felújított utca, melyet ebben az évben a tervek szerint, újabb két
utca teljes felújítása követ.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy az
itt élõk közül van olyan, aki 32, de olyan is, aki 82
éve várja azt a pillanatot, hogy végre ne poros
utcában kelljen közlekednie. A város elsõ embere megköszönte az utcabeliek kivitelezés idején
tanúsított türelmét és megköszönte a sok jó javaslatot és biztató szót, melyet felé nyújtottak.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ elmondta,
Csepreg komoly központi támogatásoknak köszönhetõen fejlõdhetett az elmúlt idõszakban.

Az utca lakói is igazán kitettek magukért, hiszen finomabbnál finomabb házi készítésû süteményekkel, üdítõvel és borral is készültek az évtizedek óta várt utcaátadóra. A jó hangulathoz
a Répce Citerabarátok Köre is hozzájárult, melyet követõen a képviselõ- testület tagjai ünnepélyesen átvágták a nemzeti színû szalagot, de
a hagyományos hordógurítás sem maradt el.
A két felújított utca közel 125 millió forintból
újult meg, új zárt csapadékvíz-elvezetõ rendszer
épült ki, s a meglévõ árkok felújítása mellett lecserélték az átereszeket is. Erre a forrást a Terü-

let- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrása biztosított 71 millió forintot. A Taksony és Taksony köz utcák útfelújítására kormányzati központi támogatásból 53 millió forintot költött a város.
KM
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Rövid hírek
• Egyházasfalu

A csepregi mazsorettek történetében másodszor nyílt lehetõség arra, hogy a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetséggel közösen egy
Országos fesztivál vegye kezdetét április 7-én a
Büki Sportcsarnokban.
Két évvel ezelõtti versenyhez hasonlóan itt is
mindhárom csoportunk részt vett a megmérettetésen. Kisvirág csoportunk a legkisebbek, I. korcsoportban EZÜST díszoklevéllel gazdagodtak.
Rózsaszirom csoportunk II. korcsoportban
show kategóriában EZÜST, pom - pom kategóriában KIEMELT ARANY díszoklevelet érdemelt.

szerint valamennyi korosztály összes csoportja remekül teljesített, szép koreográfiákat láthattak a
kedves nézõk. Külön kiemelte a kisebb
mazsorettek kiemelkedõ munkáját és eredményeit, mert szerinte: „Bennük van a jövõ.”
Június 10-én Kapuváron veszünk részt egy
hasonló országos fesztiválon, amire már lázasan
gyakorlunk, hogy onnan is szép eredményekkel
térhessünk haza.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki minden támogatónak, cégnek egyaránt, akik nagylelkû felajánlásaikkal lehetõvé tették, hogy idén is sikert

Csillagfény csoportunk felnõtt korcsoportban
show és pom – pom kategóriában egyaránt KIEMELT ARANY díszoklevelet vehetett át. Nagy
örömmel és büszkeséggel vettem át Végh Adrienntõl a felnõttek között legjobbnak járó
tamburmajordíjat, immáron negyedszer.
A fesztiválról összesen 7 városból érkeztek
csoportok: Sárvár, Kiskunfélegyháza, Zsadány,
Budapest, Törökbálint, Debrecen és Csepreg. A
korcsoportok Közötti szünetekben tombola sorsolásra került sor, a fesztivál alatt pedig a SZIA
kuckóban kézmûves foglalkozásokon vehettek
részt az érdeklõdõk.
Dr. Tóthné Rozsályi Judit, a Magyar Fúvószenei
és Mazsorett Szövetség alelnöke, a zsûri elnöke

arasson a Mazsorett fesztivál Bükön. Természetesen a szülõknek is hálásak vagyunk, hogy mindenben mellettünk vannak, és a verseny megszervezésében is hatalmas segítséget nyújtottak,
Reseterics- Boros Evelinnek, a csepregi mazsorettek mûvészeti vezetõjének. Köszönjük Csepreg
Város Fúvószenekarának a közremûködést, nekik
köszönhetõen ismét élõ zenére tudtunk felvonulni
a fesztivál kezdetén. Köszönjük a Mosoly Tánccsoport közremûködését, jelenlétükkel, táncukkal pörgõ zenéikkel fantasztikus hangulatot varázsoltak a
csarnokba.
Egy idézettel zárnám a beszámolót: „A jó
táncost a szíve teszi, nem a betanult lépések.”
Szabó Eszter
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Egyházasfalu év eleji összefoglaló!
Egyházasfaluban több beadott pályázat
pozitív elbírálásra került. Már régóta foglalkoztatott az állomás gyalog útja, hála isten összeköttetésbe kerül a falu és az állomás és így
megszûnik a balesetveszély. Az elnyert pénzbõl
mintegy 14 millió forintból megújulnak a teljes
Keresztényi rész járdái, talán élhetõbbé tesszük
a lakosok komfortját fõleg az idõs emberekét.
Egy másik pályázatból a Nemeskéri úti ravatalozó fog megújulni, mivel az elõtte lévõ terasz
teljesen szétesett, és ennek a felújítása hatalmas pénzbe került volna, de sikerült bepályázni. Talán amire olvassák ezt a cikket el is fog készülni ez a projekt, és ha belefér költségvetésünkbe urnafalat is létrehoz az önkormányzat
saját erõbõl és ezzel is a kor követelményeihez
közelebb érünk. A pályázatokat folyamatosan
feldolgozzuk, azokat beadjuk, és persze bizakodunk a sikerben. Sajnos néha nehéz döntéseket kell hozni az önkormányzatnak és külön
adókat kell, hogy bevezessünk, hisz ha nincs
önrészünk, akkor nem is tudunk pályázni, sajnos, ha nyerünk pl.: 10 millió forintot ahhoz hozzá kell tennünk 2.5 millió forintot, ezt a pénzt elõ
kell teremteni valahonnan.
Jó hír, hogy biztosítani tudtunk az idõseknek
14 000 Ft/fõ értékû Erzsébet utalványt, valamint
kifizettük a gyermekétkeztetést, ezáltal több
pénz maradt a családi kasszákban. Vonzóvá
szeretnénk tenni Egyházasfalut és nem szeretnénk, hogy élhetetlen fejlõdésben megálló településünk legyen, és szeretnénk, ha a lakosság
szám folyamatosan nõne, és nem csökkenne. A
héten beadtunk egy utas pályázatot és az óvodai konyha pályázatot. Idén a falunapot
szept.1-re tervezzük, már folynak az elõkészületek gõzerõvel. Megtörtént idén is a szemétszedés még mielõtt megnõtt volna, az út mentén a
fû, ezt köszönjük az iskolának, hogy mint minden
évben megteszik a faluért önzetlenül.
Sándor József polgármester

Mindhalálig mazsorett
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Átadták a Téglagyári tó új pihenõhelyét
A Sporthorgász Egyesületek Vas
Megyei Szövetsége a TOP turizmusfejlesztési pályázatán közel 110 millió
forint támogatást nyert el a vas megyei állóvizek fejlesztési projektjével.
Többek között, Csepreg Város
Önkormányzatával közös konzorciumban benyújtott pályázat révén,
közös összefogásból újulhatott meg
a Téglagyári tó környezete is, közel 5
millió forint ráfordításból.
A megvalósított jóléti fejlesztés a
horgászok mellett a gyermekes családok, baráti társaságok részére is
egy új közösségi helyszínt jelent
Csepregen, de rekreációs lehetõséget nyújt az ide látogató turistáknak
is.
A pihenõhely rendezettebb körülményeket biztosít a szabadidõ aktív
eltöltéséhez, hiszen számtalan, a
komfortérzetet növelõ kültéri elem ki-

helyezése történt meg az elmúlt idõszakban.
Megújult a tóhoz vezetõ 250 méteres út, melyet zúzott kõvel borítottak, majd hengereztek. 36 m2-es fedett rendezvényteret alakítottak ki és

A fejlesztések közé tar tozott
még egy fedett kerékpártároló, információs tábla a bevezetõ útnál,
hulladékgyûjtõ, valamint egy tábori illemhely is. A tó mellett, a felújított út végén akadálymentes hor-

összesen 9 új asztal és padgarnitúrát
helyeztek el a tó körül. A horgász családtagokat és a gyermekekkel érkezõket ezentúl játszótér várja csúszdával, hintával és homokozóval.

gászstéget alakítottak ki, rámpával
és biztonsági korláttal.
A modernizálásnak köszönhetõen létrejött pihenõ övezet szalonnasütésre, bográcsozásra is kiválóan alkalmassá vált. A pályázati terveken
felül a Répcementi Horgász Egyesület és Csepreg Város Önkormányzata, valamint a szövetség anyagi hozzájárulásával kiépítésre került egy
földalatti kábel lefektetésével a villamos áramhálózat is a tó melletti területen. A szövetség a közel jövõben
kamerarendszer kiépítését is tervezi
az elkészült fejlesztések védelme érdekében.
Az átadó ünnepségen Ágh Péter, országgyûlési képviselõ elmondta, hogy fontos városépítõ

XXXV. Csepregi borverseny
szõlõt érlelõ idõjárást és kiváló termést kívánt erre az esztendõre.
A következõ eredmények
születtek: A vörös bor kategóriában arany minõsítést kapott: Néber
- Tóth Pince Kékfrankos – Cabernet
Franc cuvéje, Néber - Tóth Pince
Kékfrankosa, Néber - Tóth Pince
Kékfrankos Cabernet Franc cuvéje
/2016/, Tóth Béla Kékfrankos cuvéje,
Répcementi Borpince - Horváth Gábor Pinot Noirja. • Fehér bor kategóriában: Arany minõsítést kapott: Horváth József Szürkebarátja, Répcementi Borpince - Horváth Gábor Traminija, Répcementi Borpince - Horváth Gábor Sauvignon Blanc bora,
Répcementi Borpince - Horváth Gábor Szürkebarátja, Mayer Bertalan
Vegyes fehér bora, Néber – Tóth Pince Furmintja. • Rozé boroknál arany
minõsítést kapott: Néber - Tóth Pince
Kékfrankos rozéja, Néber - Tóth Pince Blauburger rozé bora.
Borhölgyek Horváth Gábor Traminiját választották az aranyérmes
borok közül. Az év borásza címet
pedig Tóth Marcell a legfiatalabb
borosgazda kapta. Gratulálunk az
ifjú borásznak. Ebben az évben is elmondhatjuk, hogy ”bor, bor, bor, de
jó a csepregi bor.”
Gratulálunk minden gazdáknak, hiszen nagyon sok ezüstérem
is született. Köszönet Fillinger
Gyöngyvérnek, aki számítógépen
dolgozta fel az eredményeket, de
köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához.
Horváthné Pados Teréz
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Ha április, akkor bor verseny
Csepregen. 2018. április 14-én tartotta Csepreg Város Önkormányzata, a Csepregi Hegyközség és a
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete a borversenyt. A rangos eseménynek a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és Könyvtár adott
helyet.
A vendégeket és a zsûritagokat
Tóth Kálmán, Horváth Gábor és
Molnár Sándor borászok, valamint
Horváth Edina a Csepregi Borbarát
Hölgyek Egyesületének elnöke köszöntötték. Bemutatkozási és értékelési lehetõséget teremt a verseny
a gazdáknak. Nevezni lehetett új
és óborral, amelynek termõhelye
Csepreg és környéke. A gazdák 22
fehér, 23 vörös és 11 rozé bort vittek. Kevesebben vettek részt sajnos
a megmérettetésben, mint az elõzõ években. Reméljük, hogy jövõre minden gazda hoz magával
még egy gazdát. A borokat rangos
szakmai és társadalmi zsûri is értékelte. A zsûri 100 pontos bírálati
módszerrel dolgozott.
A Csepregi Borbarát Hölgyek is
kiválasztották délután a Hölgyek
borát. Õk már csak az arany érmes
borok közül válogattak. 16 órakor
volt az eredményhirdetés. Szép
eredmények születtek. A zsûri elnökök kiválónak ítélték borokat. Az
aranyérmesek pedig bárhol megállnák a helyüket. Az okleveleket
Vlasich Krisztián Csepreg város polgármestere adta át és megköszönte a gazdák áldozatos, kitartó, szorgalmas munkáját. Jó egészséget,

munkák kezdõdtek el Csepregen,
melyben a tó környezetében végzett felújítások is kiemelt szerepet
kapnak. Büszke arra, hogy mostantól méltó környezet fogadja a horgászokat és az ide kilátogató vendégeket egyaránt. Vlasich Krisztián,
Csepreg város polgármestere
megköszönte a helyi horgászoknak
a kitartó, aktív munkáját, s azt,
hogy készek voltak tenni is álmaik
eléréséért.
Az új pihenõhelyet, Ágh Péter, országgyûlési képviselõ, Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, Vlasich Krisztián polgármester, Bokor Károly a Magyar Országos Horgász Szövetség alelnöke, Seregi Miklós elnök és Puskás Norbert ügyvezetõ elnök a Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetségének képviselõi és Bugovits János a kivitelezõ
Vízéptek Bt. képviseletében nemzeti
színû szalag átvágásával adták át a
jelenlévõknek.
A szövetség fennállásának 25
éves jubileuma alkalmából és a horgászati élmények fokozása érdekében 25 db extra méretû, 5 kg feletti
pontyot telepítettek a Téglagyári tóba. Ezt követõen a helyi horgászegyesület minden jelenlévõt megvendégelt egy nagyon ízletes halászlével. Az ünnepi alkalom kiváló
hangulatban ért véget.
KM
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Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

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

OLVASS

Központi
orvosi ügyelet

MINKET
ONLINE IS!

• 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.

...
repcevidek.hu

Május 26-án, szombaton 13 ó.
Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum Nyári „D” bejárattól: I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton és gyermeknap.
Május 26-án, szombaton 13 ó. a
csepregi szõlõhegyekben: Orbán napi
GYEPÛTIPRÁS.
Május 26-án, szombaton 17.30 ó.
Bükön, a Sporttelepen: Büki TK – Merseváti SE megyei II. o., Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK Bõ – Jákfai SE megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 27-én, vasárnap, 17 ó.
Répcevisen, a sportpályán: Répcevis–Csapod, Sopronhorpácson, a
sportpályán: Sopronhorpács–Fer tõrákos - megyei III. osztályú labdarúgó
mérkõzés.
Május 31-én, csütörtökön Horvátzsidányban: Májusfa-kitáncolás.
Június 2-án, szombaton, 17 óra:
Zsira–Und, 17.30 ó. Simaságon, a sport-

pályán: Simaság SE – Alsóújlaki SC megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Június 2-án, szombaton Csepregen, a Kovács utcai Trianon Emlékhelynél: A NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPJA.
Június 3-án, vasárnap, 17 óra:
Egyházasfaluban, a sportpályán: Egyházasfalu –Sopronhorpács megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Június 7-én, csütör tökön 19 órakor Csepregen, a Városi Könyvtárban:
ITT-HON c. vasi antológia bemutatása.
Köl tõ ven dé ge ink: Bog nár Ste fá nia,
Bõ sze Éva, Csider Sán dor, Sár váry
László, T. Molnár Zsuzsanna és Tóthárpád Ferenc.
Június 10-én, vasárnap, 12 óra:
Und–Agyagosszergény 17 ó. Répcevisen, a sportpályán: Répcevis–Fer tõrákos, Sopronhorpácson, a sportpályán: Sopronhorpács–Ágfalva, megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.

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

A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár
2018. májusi programjai
Május 8. 15.30 Mesebérlet Szép Bence interaktív gyermek bûvészmûsora, belépõ bérleten kívül:
800.- Ft, helyszín: Büki MSK – Színházterem.
Május 12 . 10.00 16. Szivárvány
Gyermek Néptánc Fesztivál: 10.00 –
18.00 „Csíntekerintõ játszóház”,
13.45 Ünnepélyes megnyitó, 14.00 –
17.30 16. Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivál 18.00 Jóanépi koncert, 19.00 Eredményhirdetés, 20.00
Táncház a Boglya Népzenei Együttessel. Ingyenes! Helyszín: Büki MSK Sportcsarnok.

Május 19. Megyei Nyugdíjas
Kórustalálkozó. Ingyenes! Helyszín:
Büki MSK Színházterem.
Május 26. 1.Bükfürdõ – Csepreg
félmaraton és Büki Gyermeknap,
12.00 – 18.00 Kézmûves- és történeti
játszóház, ugrálóvár, arcfestés, vidámpark, 12.30 100 Folk Celsius gyermek
koncert, 14.30 Mosoly Tánccsoport
mûsora, 18.30 Majka & Curtis koncert.
Ingyenes! Helyszín: Bükfürdõ, Gyógyés Élménycentrum parkolója.
Június 1. 18.00 Májusfa kitáncolás büki civil szervezetekkel. Helyszín:
Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.

VÁROSI
SAKKVERSENY

BÜKÖN
Hagyományos sakkversenyt rendeztek április 22én Bükön.

(a mentõállomás mellett)

• 1. helyezett Hobér András
(Vép) 6 pont • 2. helyezett
Mesterházy Ernõ (Bük) 5
pont • 3. helyezett Néveri Tibor (Bük) 5 pont
yde
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M Á J 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.)

Ápr. 15 – május 14. Csepregen a
Petõfi S: Mûv-Sportház és Könyvtárban: 25
éves a Farkas Sándor Egylet – kiállítás.
Megtekinthetõ a ház nyitvatartási idejében.
Május 4-én, 11-én, 18-án, 25én, pénteken 15-19 ó., majd jún. 1-én
és 8-án 16-20 ó. Bükfürdõn, a Turinformiroda elõtti parkolóban: TERMELÕI PIAC.
Május 4-6. településeinken: Anyák
Napi rendezvények.
Május 5-én, szombaton 17 ó. Simaságon, a sportpályán: Simaság SE – Szergény SE, Zsirán, a sportpályán: Zsira–Fertõd II. megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 6-án, vasárnap 12 ó.:
Undon, a sportpályán: Und–Harka, 17
ó. Répcevisen, a sportpályán: Répcevis–Fertõendréd megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 12-én, szombaton 10 ó. a
kiszsidányi autóbuszmegállóból: Rododendron túra. Útvonal: Kiszsidány –
Horvátzsidány – Ólmod – Kõszeg. Táv:
11 km. Idõtartam: 4 óra. Túravezetõ:
Hegyvári Ferenc (30/396-8050)
Május 12-én, szombaton 17 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK – SzelestePósfa SE megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 13-án, vasárnap 14 ó. Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK Bõ
– Szergény SE, 17 ó. Egyházasfalu–Fertõrákos, Sopronhorpácson, a sportpályán: Sopronhorpács–Csapod megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 19-én, szombaton 8 órától
Kiszsidányban: Falunap és forrásrámolás.
Május 19-én, szombaton 13 órától a csepregi szõlõhegyekben: Nyitott
pincék.
Május 19-én, szombaton, 17 ó. Zsirán, a sportpályán: Zsira–Újkér megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 25-én, pénteken du. Csepregen: XI. Városi gyermeknap.
Május 25-én, szombaton Csepregen, a Promenádon: Hõsök Napi
megemlékezés.
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