Falugyûlés
Évente legalább egyszeri alkalommal, elõre meghirdetett módon
kell megtartani a közmeghallgatást. A közmeghallgatás idõpontját
a képviselõ-testület az éves munkatervében megtervezheti.
Településünkön így esett a választás már évekkel ezelõtt március
8.-ra, hogy a kötelezõ feladatokon
túl a hivatalos részt követõen,
egyúttal a hölgyek köszöntésére is
sor kerülhessen.
Az idén is hasonló forgatókönyv
szerint zajlott az esemény, azzal a
kis különbséggel, hogy Ágh Péter

idei rendezvénynaptárt, amelyben
a tervek szerint, most is jut minden
hónapra egy vagy két közösségi
program. A jelenlévõk kimerítõ információkhoz juthattak a közmeghallgatás során, kerülendõ mindenféle szóbeszédet, mellébeszélést. A hivatalos rész lezárása után,
a hölgyek köszöntése következett a
Nemzetközi Nõnap alkalmából.
Polgármester úr méltatta a lányok, asszonyok példás helytállását az élet minden területén, és arra kérte fér fitársait, hogy e szép tavaszi ünnep alkalmából tisztelettel,

országgyûlési képviselõ úr is jelen
volt a rendezvényen. A szokásokhoz híven, részletes beszámolót
kaptak az érdeklõdõk a 2017-es év
tevékenységeirõl, a kulturális programoktól kezdve a sportrendezvényeken át, a fõzõversenyekig. Polgármester úr bepillantást nyújtott
az önkormányzati gazdálkodás
fõbb számadataiba, és kérte a lakosság véleményét olyan kérdé-

és az év korán nyíló legszebb virágaival köszöntsék õket! A méltató
szavak után, - a képviselõ-testület
fér fi tagjaival karöltve,- átnyújtotta
a hölgyeknek az önkormányzat
ajándékát, egy gazdagon virágzó
cserepes növényt. Ágh Péter képviselõ úr néhány kedves szót követõen, egy szál tulipánnal fejezte ki a
hölgyek iránti tiszteletét.
Az este ezzel még nem ért vé-

sekben, amelyek a település fejlesztésére, formálására irányultak.
Szó volt a tavalyi év beruházásairól,
melynek egy része az államtól kapott konszolidációs összegbõl valósulhatott meg. Beszédében elhangzottak a már elnyert, sikeres
pályázatok segítségével megvalósulható 2018-as beruházások.
A falugyûlés elé terjesztette a
képviselõ-testület által jóváhagyott

get, hiszen az ajándék tortaszeletek elfogyasztása után, népi komédiákon szórakozhatott a szépszámú
közönség. Az ikervári Rába(p)ART
Társulat elõadása, félreértésekbõl
adódó helyzetkomikumra épült,
amely sok mosolyt csalt a nézõk arcára. A fontos, komoly témákról
szóló délután, végül vidám, könynyed estével ért véget.
Németh Lajosné
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Fizetett politikai hirdetés

Nagygeresden

2

„Nélkületek ’oly’
szürke lenne a világ!”

Hangoló

KÖSZÖNTÖTTÉK A CSEPREGI BORBARÁT HÖLGYEKET
A Nemzetközi Nõnap 1917 óta
/Magyarországon 1948 óta/ állandósított dátuma március 8.
Ezen a napon vagy ennek táján
a fér fiak köszöntik a nõket.

netüket, tiszteletüket. Jól tudják, hogy
a Borhölgyek segítik munkájukat a
különbözõ rendezvényeken és csak
így együtt tudják a csepregi bor hírnevét népszerûsíteni.

Ez a szokás máig is él, sõt olyan
közösségekben is gyakorolják, mint a
csepregi Hegyközség és a csepregi
Borbarát Hölgyek Egyesülete.
Ebben az évben is a hagyományokhoz híven a csepregi boros gazdák meghívták a Borhölgyeket a Petõfi Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárba március elején egy Nõnapi
rendezvényre, hogy kifejezzék köszö-

Virággal, versekkel, humoros
idézetekkel kedveskedtek. A mûsor
után baráti beszélgetéssel folytatódott az est, természetesen a gazdák szót ejtettek a soron következõ
feladatokról és a soron következõ
rendezvényekrõl.
Köszönjük Nekik ezt a vidám az
estét!
Horváthné Pados Teréz
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Következõ lapszámunk 2018. május 3-án jelenik meg!
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Mikor e sorokat írom, március végén, a hosszúra nyúlt tél már az
utolsókat rúgja. Április elején, lapunk megjelenésekor, remélhetõleg
szép tavaszi idõben lehet részünk. A keresztény vallások Megváltója feltámadt már, s megújul a természet is. Április 8-a után változhat kis hazánk is, ha bölcsen szavazunk.
Erre négy évenként van országosan lehetõségünk. Éljünk vele akkor
is, ha elegünk van a határtalan mocskolódásból, a fele sem igaz vádaskodásból, a sulykoló propagandából és a zsigeri félelemkeltésbõl.
Mielõtt döntünk, hallgattassék meg minden oldal, gondoljuk át programjaikat, de eddigi cselekedeteikrõl se feledkezzünk meg. Ne csak a
szívünk alapján döntsünk!
Nem helyeselem,
hogy az egyik párt elvenné a szavazati jogot
a határon kivülrekedt
honfitársainktól, mert
nekünk nem adóznak.
Viszont az sem tetszik,
hogy a fejlett nyugaton
dolgozó fiaink és lányaink, akik jelentõs
adót fizetnek a magyar államnak, órákat kénytelenek várakozni (s egy
részük több száz kilométert oda-vissza utazni), hogy élhessen szavazati
jogával. Mikor jutunk már el odáig, hogy õk is levélben, vagy a 21. századi technika segítségével otthonról adhassák le voksaikat?
Egy biztos, április 8-a után is lesz élet, s pár nap múlva itt van a Magyar Költészet Napja. Néhány verset bevállogattunk lapunkba a
Répce-vidék költõinek antológiájából.
A hónap közepére esik a csepregi és környékbeli borok versenye,
másnap pedig a Farkas Sándor Egylet ünnepli 25 éves jubileumát.
Április 22-e a Föld Napja. Vigyázzunk bolygónkra, leginkább környezetünket védve, hogy még sokáig lakható maradjon.
Április 24-e, Szent György napja sok néphagyományt õriz. Ehhez
kapcsolódik Kõszegen a Szõlõ Jövésének Könyve több évszázados hagyománya, s a hozzá szervezett rendezvények.
Bármennyire szeszélyes is az április, reméljük már visszafordíthatatlanul tavasz lesz.
Sági Ferenc
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Rövid hírek
• Bük
„VITÉZ BOTH BÉLA EMLÉKDÍJ”
KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT:
Lõrincz Attila rendõr alezredes, a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Kõszegi Rendõrkapitányságának Büki rendõrõrsének õrsparancsnoka.

jókedvben, bõségben
Élményekkel gazdagon térhetett haza a
csepregi csapat szombaton, jó hangulatban zajlott ugyanis az V. Térségi Böllérverseny
Lukácsházán. Immáron negyedik alkalommal vettek részt a Csepregi Cupákok a gasztronómiai fesztiválon, melynek a Csömötei szõlõhegy és a
Biotájház adott otthont. 14 település csapata mérettette meg felkészültségét a hamisítatlan disznóvágási csemegék elkészítésében és tálalásában.

tány Eszter, Koszorú Mihály, Kovács Józsefné Hajni, Kun Szabolcs, Kun Bíborka, Makkai Sándor,
Makkai Sándorné Éva, Németh László, Oláh Imre, Oláh László, Rezner Tibor, Sass Dezsõ, Szabó
László Zsoltné Rita, Vlasich Krisztián, Zétényi Irén
és Zétényi Árpád.
A városvezetõ hozzátette, egész nap várták
a vendégeket finomabbnál finomabb kóstolókkal, hurkával, kolbásszal, töpörtyûvel, káposztá-

Vlasich Krisztián, Csepreg Város polgármestere elmondta, már korán reggel nekikezdtek a
készülõdésnek, míg õ a csapat egyik felével a
böllér keze alatt segédkezett a sertés felbontásánál, addig a csapat másik fele Pandúr József
házigazda pincéjénél készülõdött. Az összeszokott gárda tagjai a következõk voltak: Bánóné
Prisznyák Katalin, Csidei Katalin, Draskovics Éva,
Horváth Gábor, Horváth Edina, Hárominé Orbán
Erika, Iszakné Csík Marianna, Kaszás Anett, Kapi-

val és különféle sültekkel invitálták a kilátogatókat. Az idõjárásra sem lehetett panaszuk, ragyogó napsütésben vihették a zsûri elé a kemencés
specialitásukat. A jókedvrõl, Haizler Ákos vezette
Répce Citerabarátok Köre gondoskodott. A derekas helytállásnak meg is lett az eredménye,
mert a Csepregi csapat ismét díjjal térhetett haza, hiszen a kiváló ételeikért és vendéglátásért
elnyerték a Vas Népe különdíját a fesztiválon.
km
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1983. szeptember 1-jén kezdte a hivatásos
rendõri szolgálatot járõrként, majd kör zeti
megbízotti beosztást kapott. 1990 november
11-tõl járõrvezetõ, 1991 június 1-tõl a Körzeti
Megbízotti Alosztály vezetõ helyettesi feladatait látta el. 1995 november 1-jétõl pedig alosztályvezetõi beosztásba került. 1998 május
1-je óta a Büki rendõrõrs õrsparancsnoka.
Szakmai munkája, emberi magatartása kiváló. Az illetékességi terület közbiztonságáért elkötelezetten cselekvõ rendõr.

Egy sikeres nap

4

Megújulnak
az önkormányzati bérlakások
Január 22-én, hétfõn megkezdõdött
a Széchenyi tér sarkán álló önkormányzati ingatlan felújítása Csepregen. Most
az épület második tömbjének nyílászáróit cserélik ki a szakemberek.
A 2014-ben meghirdetett bérlakásfelújítási program keretében már több
területen is korszerûsödött a Széchenyi tér 26.
alatti épület, azaz
a Czigli-ház. Az
elmúlt
idõszak
beruházásait nézve látható, hogy
elõször az épület
ereszcsatornázása újult meg, bepucolták a lábazatot, két évvel
ezelõtt pedig teljesen új tetõszerkezetet
kapott az épület és új nyílászárókat is
beépítettek.
A 26/A. épületrész esetében tavaly
új tetõcserepeket raktak fel, teljes terjedelmében, 420 négyzetméteren váltották ki az elavult fedést, javították ki a
lécezést és pótolták a vízzáró fóliázást.
Jelenleg is itt dolgoznak a szakemberek, hiszen a Czigli ház Rákóczi utcával párhuzamos épületrészén folynak
jelenleg is a munkálatok, ahol új, korszerû nyílászárók kerülnek beépítésre.

Szarka Anikó, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, mind a hat lakás vonatkozásában
új, hõszigetelt bejárati ajtót építenek
be, lecserélik az elavult, gyenge hõtartó képességû ablakokat. A képviselõ
hozzátette, az udvar felõl a mosdóhe-

lyiség és a konyha ablakát váltják ki,
valamint mind a hat utcafronti ablak
helyére is új kerül. Erre a feladatra több
mint ötmillió forintot tervezett be a város a saját költségvetése terhére.
A városképbe illõ megjelenés kialakítása a cél a többi bérlakás esetében
is, a városvezetés tervei szerint, az önkormányzati lakás - felújítási program
következõ ütemében a Széchenyi tér
25. szám alatti egykori paplak épületét
újítanák fel a tervek szerint még az idei
esztendõben.
KM

Kincsünk a víz!
A Víz világnapja alkalmából a Mûvelõdési Központ évek óta
rajzpályázatot hirdet óvodás és iskolás gyerekek számára. Az alkotásokon a gyerekek kifejezik sokrétû kapcsolatukat a vízzel,
megjelenítik, miért érzik kincsnek az éltetõ folyadékot. Van, aki
a mindennapi vízhasználatot, a vizek védelmét részesíti elõnyben, vagy éppen az állatokra gondol. Vannak azonban, akik a
sportolási – vitorlázási – alkalmakat jelenítik meg a különbözõ
technikákkal készített képeken. Az idei évben a felhívásra 140
pályamû érkezett – a büki óvodából és iskolából, valamint
Csepregrõl, Gércérõl és Szombathelyrõl is kaptak rajzokat a
szervezõk. A folyosógalériában látható kiállítást Tóth Tamás a
Mûvelõdési Központ igazgatója nyitotta meg, megköszönve az
alkotók fantáziadús alkotásait és lelkesedését, valamint érzelmeiket a vízzel kapcsolatosan. Az iskola másodikosainak verses,
dalos összeállítása is a vízrõl, annak többféle formájáról szólt.
Minden résztvevõt apró ajándékot kapott, a különdíjasok és a
kategóriák abszolút gyõztesei a Büki Gyógyfürdõ, a Sárvári Fürdõ és a Mûvelõdési Központ jutalmait kapták. Bízunk benne,
hogy a gyerekek nemcsak e napon, hanem életük során is éltetõ kincsükként vigyáznak a vízre.
Díjazottak óvodás kategóriában - Kiemelt díjazott: Varga Veronika /Csodaország Óvoda Bük, Lila csoport/ Különdíjasok: Horváth Luca /Csodaország Óvoda Bük, Lila csoport/ • Somogyi Viktória
/Csodaország Óvoda Bük, Katica csoport/ • Czitkovics Dominik
/Csodaország Óvoda Bük, Mazsola csoport/ • Németh Luca
/Csodaország Óvoda Bük, Kukori csoport/ • Bálint Bella /Csepregi Óvoda
és Bölcsõde/
Díjazottak kisiskolás kategóriában - Kiemelt díjazott: Németh
Júlia /Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola, 4.a/ Különdíjas: Csaplovits Léna /Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola, 1.a/ • Giczi Lilien /Felsõbüki Nagy
Pál Általános Iskola, 2.b/ • Horváth- Szabados Máté /Felsõbüki Nagy Pál
Általános Iskola, 3.b/ • Krizsán Emese /Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola, 4.b/ • Petrovics Léna /Oladi Általános Iskola Szombathely, 2.a/
Díjazottak felsõ tagozatos kategóriában - Különdíjas: Markó
Alexa /Általános Iskola- Gérce, 7.o/ • Bogdán Krisztina /Általános IskolaGérce, 7.o/
bse
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Rövid hírek
• Csepreg

Olvasás óra

Csukás Istvánnal

NÕNAP AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN
Csepreg - Kedves hagyományt folytatott
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere, aki virággal és verssel lepte meg a Területi
Gondozási Központ hölgy lakóit és dolgozóit
nõnap alkalmából.
„Tavasz hajnalán/Róluk emlékezünk,/A
nõkrõl, kiknek/Életünk köszönhetjük.” - Kéri János Nõnapi köszöntõjével lepte meg a központ hölgylakóit a polgármester.
- A jó kapcsolatnak hála, minden évben
ellátogatok az idõsek otthonába, idén is meghívott az ünnepi rendezvényre Zétényi Irén in-

az író. Megtudhattuk többek között, hogy vendégünk a napokban ünnepli születésnapját, kedvenc színe a zöld, hiszen az a remény színe. Arra
is fény derült, hogy a Koldus és királyfi volt gyermekkora kedvenc regénye és azt is megtudtuk,
hogy a Pom-Pom mesék a legkedvesebbek számára. Elárulta azt is, hogy a mesék szereplõit miként nevezi el, és nagy örömünkre megnyugta-

venc meseírójával. Az olvasás szeretetérõl, fontosságáról beszélt a bölcs író a kisdiákoknak,
akik itták minden szavát. Mesélt munkásságáról,
tevékeny mindennapjairól, az ismert versek, mesék, meseregények keletkezési körülményeirõl.
Aztán a nézõk vehették kezükbe a beszélgetés
irányításának fonalát, hiszen a gyerekek minden
apró részletre kiterjedõ, de tisztelettudó kérdéseire válaszolt lelkesen és nagy-nagy türelemmel

tott minket, hogy tervezi az eddig megjelent mesék folytatását. A „fejben már megvan”, csak le
kell írni õket! A rendhagyó olvasás óra végén közös osztályfotók készültek - örök emlékül -, majd
dedikálta az író az otthonról hozott Csukás István
köteteket. Köszönjük a lehetõséget, az élményt
és tevékeny munkásságához kívánunk nagyon jó
egészséget „Pista bácsinak”!
bserika
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tézményvezetõ – mondta a város elsõ embere, aki hozzátette: termesztésen nem õ volt az
egyetlen, aki szép szavakat intézett a hölgyekhez. Az idõs fér filakók, Bokán István és
Edõcs János is kitettek magukért, szeretettel
és tisztelettel teli versekkel, idézettel készültek
a nagyszámban megjelent nõi nem képviselõinek. Akik természetesen meghatódva díjazták a köszöntéseket.
Az ünnepi alkalmat követõen kompóttal vendégelték meg az otthon lakóit, és minden megjelentet. A polgármester végül köszönetet mondott az otthon vezetõjének a családias hangulatú ünnepségért, valamint azért, hogy ismételten
szívélyes és segítõkész fogadtatás várta.
KM

Nem mindennapi élményben volt része iskolánk 3. és 4. évfolyamos tanulóinak, hiszen a 40
éves Süsü, Pom-Pom, Bagaméri, a nagy Ho-hohó, Sün Balázs - és sorolhatnám tovább és tovább az ismert mesehõsöket – megalkotójával,
Csukás Istvánnal találkozhattak a büki városi
könyvtár vendégeként. Izgatottan várták a gyerekek és a felnõttek is a találkozást sokunk ked-
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Tavaszköszöntõ

Tompaládonyban

„Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került tavaszváró rendezvényünk. Március
17-én, szombaton próbáltuk elõcsalogatni a kikeletet, amit csak a színfalak mögött sikerült
megvalósítani, hisz az idõjárás ezen a napon,
igazán zord arcát mutatta. Ennek ellenére szép
számmal összegyûltünk és fergeteges hangulattal, vidámsággal telt el a délután.
Elsõként a polgármester köszöntötte a telt
házas vendégsereget. Megemlékeztünk legnagyobb nemzeti ünnepünkrõl, az 1848-as forradalom és azt követõ szabadságharc hõseirõl is.
A megnyitó után a Tompaládonyi Fiatalok
Társulata színvonalas, kulturális mûsora szórakoztatta a vendégeket. Felléptek a helyi óvodások,
iskolások, fiatal felnõttek, anyukák, s nem utolsósorban a nagy sikert arató, lelkes fiúcsapat is
bevetette magát. Zenés, táncos produkciók,
szórakoztató színdarabok váltották egymást a
közel két órás elõadáson.
Volt itt egyedi hangszerekkel fellépõ zenekar,
bulizó nyugdíjas csapat, tavaszt hívó körtánc,
udvarló páros tánc és szenvedélyes, hamisítatlan latin-amerikai hangulatot idézõ tánc egyaránt. A színdarabok által velünk volt Natasa,
egy vérbeli orosz származású lány, aki különös
módon elcsábította a helyi fiúkat. Akaratlanul
belekeveredtünk egy szerelmi háromszögbe is,
ahol bizony szembe kellett nézni a mindenre elszánt, gigantikus szar vasbikával. Legkisebb
gyermekeink a Földtõl távoli, titokzatos bolygók

világába repítettek el minket. A kis herceg meséje mindannyiunk lelkét megérintette és elgondolkodtunk a bölcs tanítások örökké tartó igazságáról. Az idei évben újdonságként készült
egy videoklip, amit a mi kis falunkban forgattunk, mert bizony Tompaládonyban is elõfordult,
hogy: „Ellopták a biciklim, a piros fehér-biciklim”. A 2018-as év mûsorát a tavalyi évben nagy
sikert aratott tompaládonyi asszonykórus fellépése zár ta. Nem kis meglepetést okoztak,
ugyanis az otthonkába öltözött, kicsinosított fér fiakat szinte alig lehetett felismerni.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez és
lebonyolításához. A hazaszeretet kifejezésének
része, a kisebb, akár a helyi közösségben való
részvétel is. Nem annyira látványos, mint a gyõztes tavaszi hadjárat, de ugyanúgy az összefogásról szól, mint a 48-as megmozdulások. Az ifjúság akkor is, ott is megmutatta, hogy egységben az erõ, és a történelmet nézve lettek is
eredmények. Akaratukat összekovácsolta, erejüket megnövelte, hogy tudták: nagy dolgokra
képesek, ha összefognak. A haza, a lakóhely
szeretete tehát gyakorolható és kifejezhetõ.
A közös célokért tenni tudó és tenni akaró
egyénekre, kortól függetlenül büszkék vagyunk.
Hisz, ahogy Széchenyi, a legnagyobb magyar is
hangsúlyozta:
„Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen.”
H. H. R.
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Rövid hírek
• Tömörd
HÚSVÉTVÁRÁS
Március 24-én szombaton tartottuk húsvétváró kézmûves foglalkozásunkat Tömördön. Kicsik és a nagyok jól érezték magukat. Öröm,
hogy ilyen sokan eljöttek. Ebben a kis faluban
a 20 fõs létszám egy ilyen összejövetelen soknak mondható. Készítettünk pamutból, hungarocell tojásból és szalvétából nyuszikat, juta kö-

az óévben Csepregen

A hagyományokhoz híven otthonában
köszönti az újszülötteket Csepreg Város
Polgármestere, Vlasich Krisztián. A városvezetõ minden kis csöppséget meglátogat,
de nem érkezik üres kézzel: ajándékkal,
pelenkatortával kedveskedve köszönti
õket, mint a város legifjabb polgárjait.
Mozgalmas volt a 2017-es év utolsó két hónapja babaáldás tekintetében a városban. Tízen láttak napvilágot a vasi kisvárosban, öt fiú
és öt leány. Mindjárt november elején, 4-én, 7
óra 10 perckor született Erdõsi Zoja, 3750 grammal és 49 centivel. Szandra és Gergely második
gyermekét a nagytestvér, a két és fél éves
Zselyke is már nagyon várta.
Szintén november 4-re esett Judit és Miklós
harmadik gyermekének a születése is: a kis
csöppség, Vajda Filip 3400 grammal és 48 cen-

tett. Szülei, Gabriella és Árpád mellett a kétéves
Ákos is boldogan fogadta a kisded érkezését.
Szülei nagy-nagy örömére november 29-én,
14 óra 35 perckor jött világra Horváth Szófia.
Anita és Ádám elsõ gyermeke 3670 grammal és
50 centivel érkezett az ifjú családba.
November 30-án, 14 óra 18 perckor egy
gyönyörû kisfiúval gyarapodott a csepregi lakosság. Horváth Milán, Kitti és János elsõ gyermeke 3650 grammal és 53 centivel látta meg a
napvilágot.
December 2-án, 4 óra 26 perckor érkezett
meg az év utolsó fiúgyermeke, Horváth Kristóf. A
csöppség 50 centivel és 3950 grammal lepte meg
szüleit, Nórát és Lászlót. A kistestvér születését a két
és fél éves testvér, Eliza is örömmel fogadta.
December 7-én Tõke Maja született, egész
pontosan 19 óra 17 perckor. Szilvia és László elsõ
gyermeke 4050 grammal és 51 centivel látta meg

tivel látta meg a napvilágot, egészen pontosan
8 óra 55 perckor. Az újszülöttet a hat- és hétéves
báty, Andzseló és Diégó is örömmel fogadta.
November 8-án, éppen dél elõtt fél órával
született meg Kovács Zétény, aki 3990 grammal
és 50 centivel érkezett közénk. A szülõk, Krisztina
és Balázs mellett a hatéves Zalán is már izgatott
volt a csöppség érkezése miatt.
Sákovics Janka november 14-én, 10 óra 20
perckor, 3050 grammal és 49 centiméterrel szüle-

a napvilágot, az ifjú szülõk nagy boldogságára.
Edõcs Lola december 14-én, 10 órakor érkezett a világra, a hároméves Hanna és az ötéves
Dávid testvéreként. A szülõk, Dávid és Adrienn
harmadik gyermeke 2900 grammal és 47 centivel született.
A polgármester az ifjú szülõknek szívbõl gratulált, sok boldogságot és nagyon jó egészséget
kívánva mindannyiuknak.
KM

2018. április VIII. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

tözõvel díszített ajtódíszt. Itt mindenki kiélheti a
fantáziáját és kreativitását. Ha valaki kevésbé
ügyes, akkor is akad olyan ötlet akár az aktuális szervezõtõl, akár a többiektõl, amit könnyen
megvalósíthat. Tudjuk, hogy a mai korban egy
ilyen apróság fillérekért megvásárolható, azonban a társaság és az a pár óra, amit ilyen alkalomra szánunk felejthetetlen emlék és a saját
vagy gyermekünk munkája felbecsülhetetlen
érték. Köszönet a könyvtárnak, mely a kézmûves foglalkozáshoz nagy részben hozzájárult.
Szeretném megköszönni minden jelenlévõnek,
hogy idejükbõl pár órát erre szántak. Bízom
benne, hogy a jövõben ilyen szép számmal
vagy többen leszünk.
Puskerné Bea

Sokan születtek
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Ünnep volt,
hát mi ünnepeltünk
Az 1848-as forradalom és
szabadságharc 170. évfordulójára emlékeztek a sajtoskáliak is
március 15-én délután. A zászlókkal feldíszített kis faluban az
ünnepséget a Hõsi emlékmûnél
tar tották. Haller Imre polgármester köszöntõ szavai után a
Himnuszt énekelte trombita kísérettel a lelkes közösség. A megemlékezés ünnepi szónoka Ágh
Péter országgyûlési képviselõ
tisztelettel emlékezett 1848 hõseire.

lyet legendás hõseink öröksége
kötelez. Az ünnepi beszédet követõen a fiatalok irodalmi mûsora az évfordulót, magyarságunkat idézte. Udvardy Zita pedig gyönyörû hazafias dalokkal
emelte az ünnep fényét. A hõsök emléke elõtt koszorúzással
tisztelgett Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Gagyi Levente,
Vas Megye Közgyûlésének tagja, a település képviselõtestülete, a Pszichiátriai Betegek Otthona képviselõi, valamint a
gyerekek a település lakói nevében. A Szózat hangjaival zárult a tiszteletteljes emlékünnep.
bse

Életének 88., papságának 58.
évében, rövid betegség után,
2018. március 12-én elhunyt Szabó
Imre atya, verbita szerzetes.
Kõszegen lakott a Missziósházban, de 2010 tavaszától a Salköveskúti plébánián segített, mint kisegítõ
lelkész, így a tömördiek, a kõszegpatyiak, a söpteiek, a vasasszony-

tékrendjérõl összehasonlítva az európai értékrenddel. Hallottunk az
ott élõ emberek rendszeres munkára szoktatásának nehézségeirõl,
gyakorlatáról, s kultúrájukról. 40
évi missziós munkájának eredménye: a mintegy15 ezer lélekszámú
13 hegyi törzs kereszténnyé lett. Jelenleg úgy 6.000 katolikus él ezen

faiak és a salköveskútiak kéthavonta
találkozhattak vele a szentmiséken
és a plébániákon.
Hozzánk tarozott! Nemcsak tanított bennünket, hanem alkalmunk nyílt arra is, hogy meséljen
nekünk élményeirõl.
Élvezetes, humorral fûszerezett
elõadásai rávilágítottak arra, hogy
a sok-sok öröm mögött mennyi nehézség is meghúzódott a missziós
munkája során. A színes diaképek
segítségével képzeletben mi is tehettünk egy nagy utazást a világ
másik tájára, Pápua Új-Guineában,
s lélekben ott járhattunk, ahol Imre
atya létre hozott egy új világot!
Mesélt nekünk a törzsi háborúkról, a bennszülöttek szokásairól, ér-

a területen, ez az összlakosság körülbelül felét teszi ki. A missziósok
helyett ma már saját népükbõl iskolázott püspökök és papok irányítják az egyházat. Az ország 1972ben nyerte el függetlenségét. Alkotmánya rögzítette, hogy Új
–Guinea keresztény állam.
Köszönjük a Teremtõnek, hogy
Imre atya örvendezõ szívvel nekünk
is hirdette az Igét. Élete örök munka,
örök szolgálat volt. Reméljük, hogy
az Égi hazából is velünk marad!
Kedves Atya! Úgy búcsúzunk,
ahogy Ön is tette a Maria Rádió
Savaria élõ szentmise közvetítésének végén templomunkban január
28-án: Isten vele!
KSzÁ

2018. április VIII. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

Megemlítette a környezõ települések kiemelkedõ alakjait,
48-as szereplõit. Felelevenítette
ama dicsõ nap legfontosabb
eseményeit. Kiemelte, hogy a
48-as legenda szereplõi nem
csak azért csináltak forradalmat, hogy egyszerûen átvegyék a hatalmat, a céljuk azt
volt, hogy jó és maradandó
dolgokat alkossanak Magyarország érdekében. Tisztelettel emlékezett a fiatalon elhunyt honvédekre, - nemcsak a szabadságharcra, hanem az I. és II. világháborúra is egyaránt utalva.
Hangsúlyozta, hogy nekik sajnos nem adatott meg, hogy

beteljesítsék álmaikat, nekünk
viszont van lehetõségünk, hogy
szeretetünkkel, munkával hozzájáruljunk családunk, településünk és hazánk gyarapodásához. Nekünk feladatunk hagyományaink, nemzeti kultúránk
megbecsülése. Fontos, hogy ne
felejtsük el múltunkat, ne veszszen el legendás hõseink, kiemelkedõ személyiségeink, elesett honvédjeink örökségének
ápolása, váltsuk valóra az õ álmaikat is. Ez kötelességünk, me-

Hazatért Imre atya
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Rövid hírek
• Csepreg

Horgászegyesület
és járdafelújítás

EGÉR A SZÍNPADON

Egy két évvel ezelõtti értékelõ beszélgetésben Nagy Ferdinánd polgármester sok jövõbeni
tervérõl beszámolt. Most újra megkerestük, hogy
megtudjuk, milyen változások történtek a falu
életében, mi valósult meg az elképzelésekbõl és
milyen feladatok elé néz az önkormányzat a
2018-as évben.
– „Zsirán mindig történik valami“ hangzott el két évvel ezelõtt. A tavalyi évre
visszatekintve ugyancsak megállja helyét a
kijelentés?
– Ha csendben is, de haladunk elõre, az élet
megy tovább… Értékelve az elmúlt évet elmondhatjuk, ha látványosan nem is történt túl
sok minden településünkön, de azért az élet
nem állt meg, a 2017-es év is mozgalmasan telt.

mok fenntartása, lehetõségeinkhez mérten tovább színesítése jövõbeni célunk is.
– A határátkelõ kiépítése megkívánná a
településen átvezetõ közút megújulását.
Erre, és további fejlesztésekre vannak lehetõségeik?
– Tervezett fejlesztéseket tekintve vannak kudarcok is és vannak pozitívumok is. Sajnálatos,
de minden próbálkozásunk ellenére pályázati
forrásból jelenleg nem tudjuk megvalósítani az
orvosi rendelõ, valamint annak környezetének
felújítását, hisz a benyújtott pályázatunk ugyan
minden elõírásnak megfelelt, mégis elutasításra
került. Az infrastruktúrális fejlesztések közt kiemelhetjük, hogy a határok átjárhatóságát elõsegítõen a már korábban magyar oldalon megépült útszakaszhoz való csatlakozás osztrák oldalról történõ építése megkezdõdött. E határon
átnyúló programhoz kapcsolódóan, talán most
már bátran kijelenthetem, hogy a településünkön keresztül vezetõ közút is megújulhat, mely
nagyon nagy jelentõségû beruházás. A megvalósítás mértéke sajnos elmarad az eredetileg
tervezettektõl, de a maximumot próbáltuk meg
kisajtolni a pályázati lehetõségbõl. A belterületi
járdaszakaszok felújítására is sikerült pályázati
forrást találni, mely pozitív elbírálást kapott, így
2018. évben párhuzamosan a közút felújításával
tovább szépülhetünk e területen is. Terveink közt

„Zsirán min dig történik valami“
A település kulturális életét tekintve igyekeztünk
programokat biztosítani az arra érdeklõdõknek,
hisz voltak elõadások, úti beszámolók, kézmûves
foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Pünkösdkor piknikeztünk, tartottunk falunapot,
volt „Tök jó nap“ hét fõzõcsapattal, karácsonyi
vásár, mely mind azt mutatja, hogy találhat elfoglaltságot a faluban az, aki keres és az ezeken
való részvétel, érdeklõdés mind azt sugallják,
hogy vannak még olyanok, akik szívesen töltik el
szabadidejüket helyben, saját kis közösségünkben. Nem titkolt cél, egy nagyon jó közösség
összekovácsolása, növelése, így ezen progra-

szerepelt a salamonfai településrészen lévõ sírkert rendbe tétele, mely még nem történt meg.
Ezt tovább nem tudjuk halogatni és a 2018. évben megvalósítandó feladataink egyike. A turisztika is, mint kitörési pont új lehetõségeket rejthet számunkra azzal, hogy Zsira is bekerült a
„Sopron-Fertõd kiemelt turisztikai fejlesztési térség” települései közé.
– A Magyar Kormány 2011 nyarán döntött az úgynevezett Intézményi Férõhely Kiváltás rendszerérõl, melynek célja, hogy
kis létszámú lakóközösségekbe integrálja
a fogyatékossággal élõ személyeket, ezzel
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Az április 15-i Dalos délutánon ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját a csepregi
Farkas Sándor Egylet. A negyedszázad során
sok tucat településen szerepelt az egyesület,
összességében több száz elõadással. A néphagyományok bemutatása, a közönség szórakoztatása mellett mi is gazdagodtuk élményekkel, s adódtak érdekes helyzetek is. Ebbõl
egyet megosztok a kedves olvasókkal.
Azt hallottam, ha valamilyen váratlan
esemény tör ténik a színpadon, akkor sem
szabad abbahagyni az elõadást, a színész
nem eshet ki a szerepébõl. A profikkal szemben elvárás, hogy megõrizzék lélekjelenlétüket. S az amatõrök?
Az egyik õszi hétvégén egyesületünk egy
kis település nyugdíjas találkozóján mutatta
be a régóta mûsoron tartott, A három leán’
székely népmesébõl készített Tikszemû címû
vígjátékot. A falusi környezetben játszódó darab egyik jelenetében, amikor az anya és lányai voltak a pódiumon, a közelükben, a fal
mellett elszaladt egy egér. A lányokot éppen
okító szülõ, mikor meglátta a hívatlan vendéget, ügyesen a mondatai közé illesztette,
hogy: „Ott fut egy egér. Meg ne ijedjetek tõle!” Ezzel persze fel is hívta rá a figyelmüket. S
mondta tovább a szerepét. Társai sem ijedtek
meg az egérkétõl, de még az a pár nézõ
sem, akiknek a közelében tovább szaladt. A
többiek pedig azt hitték, hogy e mondatok is
a szerephez tartoztak.
A téli idõ közeledtekor máshol is elõfordulhat, hogy a kis rágcsálok, békák stb. behúzódnak az épületekbe, s nem lehet tudni,
mikor és hol bukkannak fel. Mint az eset mutatja, elõadás közben is tör ténhetnek váratlan dolgok, csak meg kell õrizni lélekjelenlétünket.
Sági Ferenc

ZSIRA TOVÁBBRA IS AKTÍV
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segítve, hogy a lehetõ legönállóbb életvitelt folytathassák. Önök is csatlakoztak a
programhoz?
– A Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság „Intézményi férõhelykiváltás” címû pályázatához építési területet biztosítottunk, mellyel
kormányzati programmegvalósítási célokat tudtunk támogatni.
– Többször gondot okozott az ivóvíz
„esztétikai minõsége“ a településen. Sikerült tenni valamit a probléma kiküszöbölésére?
– Igen. Az ivóvíz minõségének javítása érdekében mobil tisztító került üzembe állításra,
mellyel egy még jobb minõséget kíván biztosítani a szolgáltató.
– Új civil egyesületek is létesültek?
– Fontos és örömteli, hogy nyugdíjas klub
szervezõdött, valamint megalakult a Szt. János
tavi Horgász Egyesület is, melynek célkitûzése az
önkormányzati tó horgászcélú hasznosítása.
– Milyen célt tart kiemelkedõen fontosnak a jövõre nézve?
– A település fejlõdésének szempontjából
fontos lenne új utca, építési telkek kialakítása,
értékesítése, de sajnos erre forráshiány miatt pillanatnyilag nem látunk lehetõséget, de ennek
megteremtése további kihívás, melyre megoldást kell találnunk.
Zsoldosné H. Kati

A 90 éves Emília nénit
köszöntötte a polgármester
Deák utcai otthonában köszöntötte a 90.
születésnapja alkalmából Kiss Jánosné, született
Lakner Emíliát Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere.
Három lányával, unokájával és menyével
várta a születésnapi köszöntõt az idõs
néni, aki nagy-nagy szeretettel fogadta a városvezetõt. A polgármester jókívánságai mellett átadta Orbán Viktor
miniszterelnök szép korúaknak szóló
emléklapját, a csepregi önkormányzat
díszkötésû emléklapját, valamint egy
csokor virágot és egy csokoládéválogatást.
Emília néni Répceszentgyörgyön született 1927. március 17-én, Csepregen
házasodott, Kincsédpusztán élt családjával, gyermekeirõl is itt gondoskodott a
ma is aktív édesanya, dédmama. Öt
gyermeke született, tizenhárom unokája van, 20
dédunokával áldotta meg a sors, az elsõ ükunokája pedig augusztusban fog megszületni.
Világ életében sokat dolgozott, kezdetben a
kincsédpusztai, majd a tormásligeti és a
meggyespusztai állami gazdaság alkalmazásá-

ban állt. Segédkezett a borjúnevelésben, az elletésben, a takarmányozásban. 57 évesen ment
nyugdíjba, jókedve, tenni akarása a mai napig
megmaradt. Otthonában jószágot, csirkét nevel, a
kertet gondozza, ellátja a ház körüli munkákat. A

konyhán is besegít, sütni és a hájas kráfli készítésében is szívesen kiveszi a részét. Idén karácsonyra
egy palotapincsivel lepték meg gyermekei, így
amikor nem éppen egy-egy unoka látogat el hozzá, akkor is van, aki társaságot nyújt számára a
mindennapokban.
KM
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és családok támogatása

A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és
az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa
jóvoltából került megrendezésre Csepregen,
március 13-án az a családi nap, amely a kõszegi szervezet családmegerõsítõ programjának
egy újabb állomása volt. A két együttmûködõ
szervezet ötven családot
hívott meg a rendezvényre, hogy összefogásukkal
támogatni és segíteni tudják õket – várhatóan a jövõben is. Az SOS szervezetének célja, hogy felkarolja a helyi, nehéz élethelyzetben lévõ polgárokat.
Vlasich Krisztián, a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, örömmel álltak a
kezdeményezés mellé, s
tettek eleget Zsoldos Andrea program-vezetõ és a
SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa felkérésének. Az egyesület - alakulásától kezdve 2003 óta tevékenykedik a városban, ad teret a
kulturált szórakozás lehetõségének, szer vez
programokat a helyi fiatalok és a város lakói
számára.
Szép számmal jelentek meg érdeklõdõk, voltak köztük kicsik, nagyok, fiatalok és idõsek is,
de közös volt bennük, hogy mindenki jól érezte
magát a családi napon. A köszöntõk és a pro-

jekt ismertetése után a zalaegerszegi Zabszalma
együttes adott hangulatos koncertet, majd a
rendezvény végén megvendégelték a résztvevõket és egy-egy tartós élelmiszer csomaggal is
segítette a két szervezet a megjelenteket.
Az SOS családmegerõsítõ programjának cél-

ja, hogy a munkatársaik segítsenek a nehéz
helyzetben lévõ és a most induló családoknak
megerõsödni, annak érdekében, hogy gyermekeik a családban, biztonságos környezetben
tudjanak felnõni. A két szervezet a közös együttmûködésnek köszönhetõen a késõbbiekben is
tervez hasonló családokat segítõ programokat
a településen.
KM
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40. évfordulót
Ünnepeltek
A Szentirmay Elemér Vegyeskar fennállásának
40. évfordulója alkalmából kórustalálkozót szervezett Sopronhorpácson, március 3-án. Talabér Jenõ
polgármester köszöntötte a jubiláló énekkart és
annak karvezetõjét, Horváthné Kemény Tündét. Ezt
követõen Czipetics Györgyné jegyzõ a vegyeskar
1978. januári megalakulását idézte fel. Kiemelte
az alapító karnagy, Gintli Zoltánné több mint 20
éves munkáját, melynek több ezüst és arany minõsítés volt az eredménye. A képviselõ-testülettel
közösen adták át Erna néninek a „Sopronhorpács
községért díjat”.
A kórus is köszöntötte korábbi karnagyát, valamint azokat az alapító tagokat, akik ma is énekelnek, vagy jelen voltak a koncerten. A Szentirmay
Elemér Vegyeskar nyitotta a koncertet Horváthné
Kemény Tünde irányításával, utána a Bel Canto
Vegyeskar (Nagylózs) énekelt Pirgerné Megyeri Zita vezényletével. Õket a Völcseji Népdalkör követte Tóth Dezsõné vezetésével. A helyi kórus tagja,
Nagyné Simon Krisztina szólója után a
Fertõszentmiklósi Pedagógus Nõikar lépett színpadra, Egyed Márta vezényelt. A kórustalálkozót
az ünneplõ énekkar mûsora zárta, a tagok mindegyike kapott a jubileumhoz kapcsolódva emléklapot. A kórus nevében Horváth Anita köszönte
meg a kórusvezetõ munkáját, majd a meghívott
csoportok is gratuláltak a kerek évfordulóhoz. A
színvonalas elõadásokat és megható pillanatokat
tartalmazó programot közös beszélgetés zárta jó
hangulat és terített asztal mellett.
Horváthné
Kemény Tünde
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• Csepreg
ELKÉSZÜLTEK A LAKÓSZOBÁK
AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN
Vlasich Krisztián polgármester célul tûzte
ki, hogy a ciklusban teljesen felújítják az idõsek otthona lakó- és fürdõszobáit. A Városgazdálkodás munkatársai mind a 14 lakáshoz tartozó fürdõszoba felújítását elvégezték a Területi Gondozási Központban.

A magyar takarékszövetkezetek
alapítójára emlékeztek a csepregi iskolások
A csepregi tantestület és az iskola diákjai emlékeztek meg névadójukról.
A rendezvényen köszöntötték a város vezetõjét, a képviselõ testület tagjait, a névadó rokonait és a megjelent vendégeket. Az iskola „himnusza” és a zászló bevonulása után verseket és

kitûnõ éneket hallhattunk az iskola diákjaitól. Tavaly volt 10 éve, hogy új épületben tanulhatnak
a gyerekek és ekkor vették fel a Dr. Horváth Já-

réseket. A pályázat nem zárult le, mert a jövõben fotókat várnak a diákoktól az elmúlt 70 évrõl. A díjátadó után felléptek a mazsorettek és
megkoszorúzták a névadó márványtábláját.
yde
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A fürdõszobák jelenlegi kialakítása megnehezítette a lakók mindennapi tisztálkodását, várakozással teli hosszú évek után 2015 - 2016. fordulóján elsõ ízben 5, egy évvel késõbb további
6 esetben végeztek el felújítást a város szakemberei. Februárban befejezõdött a fennmaradt 3
lakószoba jó karba helyezése is.
Horváth Gábor képviselõ a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke elmondta,
hogy a szakemberek felmérték a szaniterigényeket és úgy alakították ki a helyiséget,
hogy az a napi tisztálkodásra alkalmas legyen.
A hagyományos zuhanytálcát elbontották,
padlószintbe hozták mely az új járólapból került kiépítésre, hogy akadálymentes legyen a
használata. A régi linóleum és a töredezett
csempék helyére új burkolat került, nem csak a
fürdõhelységben, de a konyhában is.
A fürdõ zavartalan megközelítése miatt
szükségessé vált az ajtók kiszélesítése is. A korábbi keskeny ajtó helyett szélesebb kerül beépítésre, melyen keresztül már kerekesszékkel
is tudnak közlekedni.
A három lakószoba felújítása, Csepreg Város Önkormányzata, a Területi Gondozási Központ és az Idõs Lakókért Alapítvány közös öszszefogásának köszönhetõen valósulhatott
meg. – nyilatkozta a szociális területért felelõs
bizottság elnöke.
KM

nos nevet. Pályázatot hirdettek a 70 éves
csepregi iskola történetével kapcsolatban. A
pályázók a rendezvényen vehették át az elisme-
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Kerti tippek tavaszra!
Tavaszi tennivalók a szép pázsit érdekében: Távolítsuk el a mohát és az elhalt fûmaradványokat
gereblyézéssel illetve a talaj sekély levegõztetésével! A tápanyag-utánpótlás is fontos, amihez nem

nyek, mint például a muskátli, petúnia, bakopa
fagyérzékenyek. Napközben már kitehetjük õket
pár órára, de amíg fagyosak az éjszakák, addig
be kell vinnünk a ládákat fagymentes helyre! A leander és az olajfa idõsebb korban az enyhébb fagyokat már
elviseli, de a fiatal, kicsi növényeket még óvjuk a fagytól!
Néhány szakmai tanács a
szabadgyökeres gyümölcstermõk, rózsák ültetéséhez: A szabadgyökerû gyümölcsfák, szõlõk és bogyós gyümölcsûek ültetése a kora tavaszi idõszakban lombfakadásig, illetve az

gyökereket 1-2 centiméterrel vágjuk vissza! Telepítéskor használjunk szárított, porított szarvasmarha trágyát! A begyökeresedésig rendszeresen locsoljunk, tavaszi ültetés esetén pedig egész nyáron! Gyümölcsfáknál az elsõ 2-4 évben, a koronaalakítás idõszakában ne terheljük a fát gyümölcs-neveléssel: az apró terméseket idejében
szedjük le!
Tavasszal ültethetõ növények: Szinte minden
növény ültethetõ tavasszal! Ahogy már írtuk, a
szabadgyökeres növényeket a kora tavaszi idõszakban ültessük! Konténeres – cserepes – gyümölcstermõket, díszfákat és díszcserjéket egész
évben ültethetünk, amikor a talaj fizikai állapota
megengedi (nincs átfagyva). A földlabdás növé-

pétisót, hanem kifejezetten gyepre kifejlesztett,
hosszú hatású mûtrágyát javaslunk, amit elég csak
egyszer, tavasszal kijuttatni és egész évben biztosítja pázsitunk számára a szükséges nyomelemeket.
Problémás gyep kezelésére kombinált mûtrágyák
is kaphatók, ilyenek például a mohásodás-gátló
vagy gyomcsökkentõ készítmények.
Fagyérzékeny növények tavasszal: Sokan idõ
elõtt kiteszik a balkonnövényeket az ablakba, mivel az utóbbi években már a szezon elõtt hetekkel
megjelennek a muskátlik az üzletekben. Ne engedjük magunkat megtéveszteni! A balkonnövé-

õszi idõszakban lombhullástól egészen
a fagyok beálltáig ideális. A kertünk adottságait is figyelembe
véve gondosan válasszuk ki a megfelelõ fajtát!
Tanácstalanság esetén kérjük ki kertész szakember véleményét, aki a porzópárok megválasztásánál is segítségünkre lehet. Szállításkor a növény
gyökérzete legyen becsomagolva – lehetõleg
mûanyag fóliába -, mert ellenkezõ estben kiszáradhat a növényünk! Ültetés elõtt a vastagabb

nyek (jellemzõen örökzöldek, tujafélék) ültetése is
ideális tavasszal, így a téli idõszakra van ideje a
növényeknek az új helyüket megszokni és begyökeresedni. Tavasszal telepíthetünk gyümölcsöst,
sziklakertet, díszfákat, de akár sövényt is. Benépesíthetjük a teraszt mediterrán növényekkel, az ablakunkat balkonnövényekkel, a kiskertet fûszernövényekkel, aromanövényekkel.
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Április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet
Napját. A répce-vidéki költõktõl választott versekkel emlékezünk e napra.
DR. GALIOTTI CSABA: VONALAK, ÁBRÁK
Munkába zár a csönd…
Csak a toll perceg a néma papíron.
mint furcsa, hosszúkás egér, futkos
kaparász, ahogy szorítom, de
nem látom a meleg nagy kezet,
mikor írok,
nem látom engem ki vezet, ha
agyam fekete, bánatos levével
csíkozom a végtelen idõt, s nem
hagyok fel a balga reménnyel, én
konok földmûves a futóhomokon,
hogy mire beérik az utolsó kalász.
megméressek akkorra már, ha
netán érthetõ nyomokat hagytam a
gyûrt papírokon, s a jövendõ századokból
egy kíváncsi arcra talán
rég elporladt neuronjaim halk.
utolsó üzenete vár…..

DEVECSERI ZOLTÁN:
MAGÁN-DÉVAVÁRAM
Zsindelyszárnyainkon átporzik a hó,
a pókhálós imádság-sugarak honnan…?
Padlásunkra nagyböjti harangszó
meggyûrûzött postagalamb térül,
s a Holdról arcunkba verõdik
az innen küldött kutyaugatás –
Füstölt kolbász, madzagra fûzött szõlõ
árnyékába hajszolt nyest bújik
Szégyenülten várok az õszben
röpülésre, túlélt
halálugrások után…
Álmomban néma vagyok,
várúr a csillagok alatt,
s egy lõrés mögött dideregve állok
– felhõt nyel az örök vizesárok
—————————————————
Zsindelyszárnyakon tovaszállok
– egy a Kõmívesek közül,
akik az Asszonyt is befalazzák!

a Vulcano Energia
Miss Alpok-Adria
Vas Megye Szépe versenyt

Közmeghallgatás,
nõnapi köszöntõvel
Több éves hagyomány már Sajtoskálon,
hogy a képviselõ -testület a közmeghallgatást
március 8-án, a Nemzetközi Nõnapon tartja. Az
idei évben is így történt. A rendezvény elsõ részében, a napirendi pontok szerint haladva,
Haller Imre polgármester köszöntötte a szép
számmal megjelent lakosságot és beszámolt az
önkormányzat 2017. évben végzett tevékenységérõl. Legfontosabb minden településen, hogy

a kötelezõ feladatok – oktatás, egészségügy, hivatali ügyek, szolgáltatások, közterület rendezés
- ellátása megtörténjen. Ezt a sajtoskáli képviselõ-testület maradéktalanul teljesítette az elmúlt
évben. Megtudták az érdeklõdõk, hogy a 376
fõs településen gondoskodtak szociális ellátás
keretében a rászorulókról, és beruházásként a
faluban élõk biztonságát kiépített kamerarendszer védi. A szennyvízelvezetés kérdése még
mindig nem oldódott meg, bár folyamatos a
pályázás a megvalósításra. A felújítások közül kiemelte polgármester úr a ravatalozó és a temetõ környezetének a megújulását, valamint az
Emlékmûhöz vezetõ út kiépítését. Az elmúlt évben is volt lehetõsége a sajtoskáliaknak a külön-

bözõ rendezvényeken ünnepelni, szórakozni, élményeket szerezni. Kiemelt rendezvény 2017ben is a falunappal egybekötött sajtfesztivál és
–vásár volt, mely a település ismertségét egyre
jobban fokozza mind a sajtkészítõk, mind a rendezvényen résztvevõ vendégek körében. Az önkormányzat mûködése zavartalan volt, takarékos gazdálkodást folytattak. Majd a 2018-as terveket ismertette a falu elsõ embere. A hagyományos rendezvények megtartása mellett fontosnak tartja a képviselõ-testület a pályázatok figyelését, benyújtását, hogy azok segítségével
még színvonalasabb rendezvényeket tudjanak
szervezni, s ezek által épüljön, szépüljön, gazdagodjon a település. Tavaszra tervezik a felújított
ravatalozó átadását is. A tervek között szerepel
az önkormányzat épületének tetõjavítása, az
épület akadálymentesítése és az udvar rendbetétele. A település környezetvédelmi helyzetének elemzése közben kiemelte polgármester úr
a szelektív szemétszállítás és tûzgyújtás szabályozását, amelyeknek betartása mindannyiunk
közös érdeke. A beszámoló zárásaként a falu
vezetése nevében Haller Imre megköszönte
mindenkinek a tevékenységét, melyet a falu érdekében végzett és kérte a további támogatást.
A hozzászólásokat követõen a fiúk és polgármester úr, hölgyeket köszöntõ szavai hangzottak
el. A szép szavak mellett süteménnyel és virággal is kedveskedtek a fér fiak a jelenlévõ hölgyeknek. A rendezvény az elmúlt év eseményeinek összefoglalójából készült filmmel zárult, melyen jókat derültek a jelenlévõk, és szívesen emlékeztek egy-egy megható vagy éppen vidám,
de felejthetetlen napjára 2017-nek.
bse
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MAKKAI ROLAND: ÁLMAIM VIRÁGA
Minek vannak az álmok,
Ha valóra nem válnak,
Zsebre tett kézzel állok,
S folyton téged várlak.
Álmaimban csak mi ketten,
Kéz a kezet fogva látlak,
Boldog ember lettem,
Mert rád találtam.
Ajkaim ajkaid ölelték.
Szemeid kék egén szálltam,
Napok napokat követték,
De mindig melletted álltam.
Nem tündérmese az élet,
De az álmaim tõled szépek,
S mikor megébredek,
Újra meg újra vége.
Rózsakertben rózsaszálak,
Kecsesek, színesek, szépek,
Ám a legszebb virágszálam,
Te lehetnél nékem.

Bükön tartották
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A csepregi iskola
névadójának ünnepén
165 ÉVE SZÜLETETT DR. CSEPREGI HORVÁTH JÁNOS
Dr. Csepregi Horváth János
(1853–1945) csepregi parasztcsaládból származott. A XIX. és XX.
század fordulójának évtizedeiben
háziipari, szakipari és mezõgazdasági ágakban beszerzõ-, termelõ- és raktárszövetkezeteket
szervezett az egész történelmi Magyarországon. Ezért nyerte nemességét, elõnevét.
Olyan embernek ismerte a
családja, mint akit az akarat, és
nem az érzelem vezényel, és kitartóan dolgozik céljai elérése
érdekében. Emberi ér tékeivel
példaképe lehet a tanulóknak.
A csepregi általános iskola
minden évben megünnepli névadója születésnapját. Ezt a szép
hagyományt az új igazgató is
folytatja. Mint személyesen is
meghívott vendége vehettem
részt március elsején az idei ünnepségen, amely a reggeli
órákban zajlott.
Az iskola aulájában nyitották
meg a Csepregi Horváth János
Napot. Elõször az emeletrõl ünnepélyesen lehozták az iskola

zászlaját, majd elhangzott az iskola himnusza.
Egy lányka, utána pedig három kisfiú népdalokat adott elõ.
Szóltak nagyapám, dr.
Csepregi Horváth János életútjáról, majd az iskola múltjával
foglalkozó irodalmi pályázat
eredményhirdetése került sorra.
Gyerekek változatos mazsorettmûsora után a névadó emléktáblájának megkoszorúzása következett. A családi koszorú kíséretében én is tiszteleghettem jeles õsöm elõtt.
Mivel nagyapám Budapesten alapított családot és ott halt
meg, ott van védett sírja, oda
nem mehettünk, de a csepregi
temetõben szûkebb körben
meglátogattuk szülei, Hor váth
János és Ragasits Rozália sírját,
hogy mécsesgyújtással lerójuk
kegyeletünket.
Elhunyt õseim és a magam
nevében is köszönöm a rendezõknek ezt a méltó ünnepséget.
Balogh Jánosné
Horváth Terézia
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Esélyt adnak
a fiataloknak
Csepreg – 102 millió forint
pályázati forrásból segítik a fiatalok otthonteremtését a városban, nagy segítséget nyújtva ezzel a nagybetûs élet kezdetén.
Vlasich Krisztián polgármester ismét örömhírt közölt: 102 millió forintot nyert el Csepreg Város Önkormányzat Emberi Erõforrás Fejlesztési
Operatív Program pozitívan elbírált
pályázatán, esély otthon megvalósítására. Kiemelte: a projekt a fiatalok
otthonteremtését és életpályakezdését támogatja.
- Három, 50 négyzetméteres lakást alakítunk ki a Czigli házban –
folytatta a polgármester. - A belsõ
felújítás során minden szükséges
háztartási eszközzel és géppel felszereljük a lakásokat, így a fiatalok
egy teljesen bebútorozott ingatlanba költözhetnek majd be. Olyan 18
és 35 év közöttieket szeretnénk,
hogy részt vegyenek a projektben,
akik vállalják, hogy a csepregi helyi
identitást erõsítik, partnerek lesznek
a civil szervezõdésekben. Továbbá,
akik elkötelezettek abban, hogy a
helyi közösség aktív tagjává válnak,
a város sokszínû rendezvényein részt

vegyenek. Õk azok, akik kedvezményesen, az elsõ két évben csupán a
rezsidíj fizetés terhére vehetik használatba az esély otthont. Egyedülállók, párkapcsolatban élõk és családosok számára is nyitva a lehetõség, nekik egy mentorprogramban
kell részt venniük. A projekt a munkakeresési lehetõségek megismerését,
továbbképzési és átképzési lehetõségek bõvítését biztosítja számukra,
célja a városban fellehetõ hiányszakmák feltöltése, a szakemberhiány csökkentése. Továbbá szerepel
még a megvalósuló elképzelések
között az életpálya-tervezést segítõ
helyi szolgáltatások nyújtása is.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ a támogatással kapcsolatban
elmondta, hogy mindig nagy
öröm, ha fiatalokat tudnak segíteni,
hiszen õk jelentik az ország számára a jövõt. Hozzátette, hogy
Csepregen az elmúlt hónapokban
- a kormányzati támogatásoknak
köszönhetõen - sok minden megújulhatott. Külön öröm számára,
hogy a közös munkának hála nagyon jó irányban halad a város a
fejlõdés útján.
KM
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A sopronhorpácsi Tigrisek
gyelmet szenteltek a röplabdának-, ötödikes koromban kezdtem el edzésre járni heti 1-2 alkalommal. Akkori magasságom alapján, illetve hamar
megtanulva a kosárérintés technikáját a csapat
feladója lettem, akinek feladata, hogy kiszolgálja
az ütõ játékosokat illetve irányítsa a csapatot, támadásokat szervezzen. Ezek után jöttek a középiskolás évek, ahol az iskolai röplabda órák mellett a
felnõtt utánpótlás csapatban is edzettem és szerepeltem. Természetesen, mikor elkezdtem dolgozni
sem maradhatott el ez a sport, így az Ózdi NBII es felnõtt csapatban is játszottam néhány évet.
Egyszerûen nem tudtam elszakadni a röplabdától! Késõbb a kazincbarcikai felnõtt férfi csapat
utánpótlás nevelõ edzõje lettem, továbbá volt
szerencsém a NBII-es felnõtt nõi csapatot a pálya

mellõl irányítani és így lettem a nõi szakosztály
utánpótlás edzõje is. Ezúton szeretném megköszönni a VRCK akkori edzõjének, Dudás Andrásnak, illetve a lányok csapatánál, Veres István Pista
bácsinak segítségüket, támogatásukat, mentorálásukat, mert rengeteget tanultam a két szakembertõl az utánpótlás minõségi hogyan létérõl.
(VRCK - Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika,
aki 2018 Magyar Kupa gyõztes felnõtt csapat lett:
Szívbõl gratulálunk!) Aztán egy hatalmas változás
jött az életembe, amikor családommal - harmadik
lányunkkal várandós feleségemmel és 2 kislányommal - egy munkalehetõség miatt Sopronhorpácsra jöttem dolgozni majd 1,5 év múlva sikerült is ide, ebbe a barátságos faluba költöznünk. A falu elsõ emberével Talabér Jenõ polgármester úrral egyeztetve, illetve a sportegyesület
támogatásával 2017. 04. 28-án megtartottuk elsõ
edzésünket a gyerekeknek, majd a felnõtteknek.
Azóta is töretlen sikerrel, a gyerekeknél 2 korosztállyal (majd 30 fõvel) tartunk heti 2-2 alkalommal
edzéseket, illetve több mint 10 fõs amatõr felnõtt
csapatunkkal is heti 2 alkalommal edzünk itt
Sopronhorpácson a Kultúrházunkban.
– Több megmérettetésen is részt vettek
már a csapatok. Mesélnél róla?
– Igen, valóban szerepeltünk és szerepelni is
fogunk versenyeken, mert az mutatja meg nekünk, hogy hol is tartunk a többi csapathoz képest. Jártunk Sümegen decemberben, de márciusban megfordultunk Szombathelyen és
Ikrényben is, ahol a csapataink nagyon szép
eredményeket értek el úgy, hogy csak ¾ éve
röplabdáznak a gyerekek. Most, március 25-én
rendezünk itt Sopronhorpácson egy „manó”
kupát. Ezek mind felkészülési tornák, amelyek
segítségével tudunk alapozni az április 28-i Budapesti Országos Manó kupára, amire már nagyon készülnek a kis Tigrisek! A gyerekek mellet
a felnõtt csapatunkkal is járunk versenyekre,
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Közel egy éve már, hogy elkezdõdött valami.
Heti szinten 2-2 alkalommal mozgat meg közel
30 gyereket és 10-14 felnõttet. Elõször csak hobby szinten mûködött, de mostanra már a
Sopronhorpács Sportegyesületben önálló szakosztályt képez a RÖPLABDA. A mindig lelkes és
aktív „edzõbá“ élvezettel nosztalgiázott, amikor
a kezdetekrõl kérdeztem.
– Hogy és mikor csöppentél bele a röplabdába?
– Kovács Krisztián vagyok. Kazincbarcikán éltem és nõttem fel, ami a röplabda egyik fellegvára. Mint majdnem minden fiú én is a focival kezdtem, voltam csatár, középpályás, de a futás illetve
a test-test elleni játék sose tartozott a kedvenceim
közé. Majd általános iskolában - ahol kiemelt fi-
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mind edzõ meccsekre mind pedig kupákra. Az
itt játszó felnõtt játékosoknak jól esik egy picit
megállni ebben a rohanó világban és kifújni a
„gõzt”. Velük most felkészülési meccseket játszunk Kõszeggel, mert készülünk az április 22-i
Szanyban rendezendõ kupára.
– 2017. június 13-án egy törvénymódosítás értelmében a röplabda is bekerült a
TAO - rendszerbe. Milyen változást hozott
ez a szakosztály életében?
– Valóban így lett és ez egy hatalmas lehetõség a röplabdának. Külön érdekesség hogy a 6
látványsportág közül (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong) egyedül a röplabda az, ahol nincs test-test elleni kontakt. Személy
szerint nagyon örülök, mert ennek a rendszernek
és a támogatónk segítségének köszönhetõen az
edzésre járó gyerekek edzés, illetve meccs körülményeit lehet javítani például sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel. Így lehetõségük van az itt élõ
gyerekeknek is a sportágat kipróbálni, ûzni, hisz
nem tudhatjuk, hogy éppen hol van egy kis tehetség, vagyis ki tudja kibõl lesz a „cserebogár”! Egy
biztos, én személy szerint rengeteget tanultam a
röplabdától, alázatot, kitartást, tiszteletet, a kudarcok és gyõzelmek kezelését, szabályokat, szabályrendszert betartva nyerni, és még sorolhatnám...
ami a nagybetûs életben is igen jól jött. Tehát, mint
edzõ, célomnak tûztem ki, hogy maga a röplabda, mint sportág és a mozgás megszerettetése
mellett átadjam a megtanult vagy tanítható készségeket, emberi tulajdonságokat is a gyerekeknek, mert igenis a sport nevel.
– Mik a jövõbeni terveid?
– Szeretném ezt a sportágat minél eredményesebben népszerûsíteni és célom, hogy a környezõ települések gyerekeihez is eljuttassam,
mert meg szeretném nekik adni az esélyt, hogy
kipróbálják. Az Önkormányzattal illetve a Sport-

egyesülettel összefogva tervezzük április hónapban elkezdeni a focipálya melletti strandröplabda pályánk munkálatait, ami lehetõséget fog
adni a gyerekeknek, felnõttek, hogy nyáron kint

pálya. Tévedés ne essen, örülök, hogy van ez a
terem, mint lehetõség, hisz 15 km-es körzetben
ez az egyetlen ilyen „csarnok”, de a méretébõl
adódóan, amikor meccsekre megyünk, sajnos

a szabadban is játsszák, ûzzék ennek a sportnak
a strand változatát. Továbbá szeretnénk egy
életpályát felépíteni a gyereknek, hogy az általános iskola elvégzése után tudják folytatni szakközépiskolában, gimnáziumban ezt a sportot,
ezért tárgyalásba vagyunk nagyobb profi klubokkal is. Továbbá a legkisebbeknek óvodánkban is elindítjuk a röplabda alapját szolgáló zsinórlabdát. Jelenleg az edzéseket a sopronhorpácsi Mûvelõdési Házban tartjuk, ahol a
nagyterem alapterülete 9x12 méter. Viszont a
felnõtt röplabdához 9x18 méteres a szabvány

kicsit mindig hátrányban leszünk. Ezért LEGNAGYOBB CÉLOMNAK TÛZTEM KI, hogy egy tornatermet tudjunk felépíteni itt Sopronhorpácson, ami
lehetõséget nyújt az iskolánknak a testnevelés
órák lebonyolítására, a futball szakosztálynak a
téli felkészülésekre, a különbözõ rendezvények
lebonyolítására és nem utolsó sorban egy szabványos röplabda pálya segítségével még nagyobb lendülettel fejlõdhet ebben a régióban
ez a sport. CSODÁK VANNAK, CSAK AKARNI KELL!
Zsoldosné
H. Kati
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Rövid hírek
• Sajtoskál
VIRÁGVASÁRNAPI PASSIÓ

evangéliumát szerepek szerint énekelik. Az
idei évben nem csak Szent Péter és Pál templomában hangzott fel a szép ének, hanem a
környezõ települések hívõi is részesei lehettek
az Evangélium ily módon való megismerésének. A már „nem fiatal” énekesek buzgó éneke bízunk benne, hogy a szívekig hatolt. Kérjük a jó Istent, adjon nekik még további buzgóságot, erõt és egészséget, hogy dicsõíthessék Õt a templomokban.
bserika

a csepregi Szentkút kápolnában
A már régebben tiszteletben állt csodásgyógyító vízû, mély kõkúthoz, a csepregi Szentkúthoz teljesen hozzáépítették az 1815-ben
emelt kápolnát. Országos szempontból is különleges ez a kiképzése a búcsújáró helynek.
A Szentkút kápolnában, amely a Mária-út
egyik állomása, az oltártól jobbra Mária és a
gyermek Jézus néz ránk egy képrõl. Az ismeretlen korú festmény a sokféle Madonna-ábrázolás
közül ahhoz a típushoz tartozik, amit a mûvészettörténészek „vlagyimiri Istenanya” megnevezéssel illetnek. Elõképe egy középkori bizánci ikon
volt, amelyet késõbb az oroszországi Vlagyimir
városban õriztek.
Az itteni változaton Mária ruhája õrzi az alaptípus jegyeit. Csuklyás köpenyérõl karjára omlanak hosszú rojtok. A három csillag, amelyet a ruhája fejrészén, valamint kétoldalt a vállán helyezett el a festõ, az Istenszülõ háromszoros szüzességére utal: szülés elõtt, a szülés alatt és a
szülést követõen.
Több éve már annak, hogy a Kõszegi utca
végén álló kápolna kulcsát az igen kedves gondozója, Horváth Istvánné Horváth Anna kezembe adta, s így nyugodtan, egyedül szemügyre
vehettem a kis épületet kívül-belül, s megnéztem ezt a képet is. Amikor visszaadtam a kulcsot,
nemcsak ebéddel vendégelt meg Annus néni,
hanem egy legendával is megajándékozott:
A hagyomány szerint a kegykép évszázadokkal korában a plébániatemplom falán függött.
Amikor „a vallásüldözés volt, el akarták égetni”.
„A hitnek a sárba tiprása volt, amikor minden val-

lásos eszközt törtek-zúztak. Régen, amikor a vérfürdõ is volt a templomban, egy alagút vezetett a
Szentkúttól” „a szent Miklós templomig” A kápolna
fotó: Balogh Jánosné Horváth Terézia

Hosszú évek hagyománya, hogy a
sajtoskáli templomban Virágvasárnap az ünnepi szentmise keretében a kórus tagjai Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának a
történetét az utolsó vacsorától a temetésig,
énekes formában elevenítik meg. Szent Máté

Legendás Madonna

oldalán volt a lejárat. „Akik a hitért harcoltak,
hogy a kapcsolatuk megmaradjon” az alagútban „laktak, nem találtak rájuk”. Ezt a képet „egy
jóindulatú ember kiemelte a keretbõl, összecsavarta, összekötötte és a kútba beledobta.” Késõbb, még Annus néni születése elõtt egyszer
„ahogy húzták föl a vizet, elõkerült a kép. Amikor
aszályos idõ van, jól lemerül a víz, akkor találták,
hogy ráakadt a vödörre”.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
Budapest
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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. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
02. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–14.00 készenlét
08. Sanitas 9–14.00 ügyelet
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–14.00 készenlét
15. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–14.00 készenlét
29. Sanitas 9–14.00 ügyelet
30. Sanitas 9–14.00 készenlét

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.

www.repcevidek.hu

(a mentõállomás mellett)

Április 22-én, vasárnap 13 ó.
Csepreg Bene-kút – Betyár fa –
Kiszsidány – Csepreg Rothermann-kert
útvonalon: Tavaszi (bor)túra.
Április 22-én, vasárnap 13.30 ó.
Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye SK,
Bõ-Keléd H.K.Sz.S.E megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.
Április 27-29-én, a Kõszegi hegységben: Pannon Természeti Élménynapok a Natúrparkban.

Április 28-29-én, szombat-vasárnap. Szombathelyen: HERÉNYI VIRÁGÚT
Április 28-án, szombaton
16.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK-Püspökmolnári KSK megyei II.
o. labdarúgó mérkõzés.
Április 28-án, szombaton 17
ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki
TK–Körmendi DMTE– NB II-es bajno-

ki nõi kézilabda mérkõzés.
Május 1-én Csepregen a reggeli órákban: Csepreg Város Fúvószenekara zenés ébresztõje. A
sportpályán: Május 1. KUPA kispályás labdarúgás.
Május 5-én, szombaton 17 ó.
Simaságon, a Sportpályán: Simaság SE- Szergény SE 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. áprilisi programjai
Április 11. 12.50 Olvasószemüveg. Rendhagyó irodalomóra a Költészet Napja alkalmából - MC. Pita Ramos és
Lecsõ Péter színmûvész elõadása. Helyszín: Büki MSK Színházterme. A részvétel ingyenes!
Április 13. Somogyi táncház gyermekeknek Györke Eszterrel, Molnár Péterrel és a Lövõi
zenekarral. A részvétel ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Színházterme.
Április 18. 17.30 Olvasószemüveg. Balogh Tibor (volt büki plébános): E jelben gyõzni

fogsz! címû könyvének bemutatója. Helyszín: Büki MSK Klubterme. A részvétel ingyenes!
Április 30. 18.00 Májusfa
állítás a büki civil szervezetekkel.
Helyszín: Bük, Koczán-ház, Széchenyi u. 42.
Május 1. 14.00 Büki Majális.
A programból: Joós Tamás gyermekmûsora, Tarnai Rock Band
koncertje. A Majális ideje alatt
kirakodóvásár, büfé, légvár, kézmûves foglalkozás, fajátékok,
arcfestés és még sok minden
más várja az érdeklõdõket!
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Április 8-án, vasárnap 13.30 ó. Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye SK, BõRábasömjén TCE, 16 ó. Egyházasfaluban,
a Sportpályán: Egyházasfalu–Tercia-Fertõendréd megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
Április 11-én, szerdán 18.30 órakor
Csepregen, a Városi Könyvtárban: A
Répce-vidék költõi bemutatkoznak. Bevezeti és a költõket kérdezi: dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész. Dedikálás.
Április 14-én, szombaton 9 órától
Csepregen, a PSMSK-ban: Borverseny.
Április 14-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK-Sitke KKSE
megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
Április 15-én, vasárnap 13.30 ó. Simaságon, a Sportpályán: Simaság SEIzsákfa SC megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Április 15-én, vasárnap 16 ó.
Csepregen, a PSMSK színháztermében:
DALOS DÉLUTÁN – a 25 éves Farkas Sándor Egylet és vendégei, a Gyöngyöshermán-Szentkirályi Polgári Kör Népdal és
Nótaköre, a Csepregi Vegyeskar és a
Vocal Spirit mûsora.
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