Rövid hírek
• Egyházasfalu
Bucsu Egyházasfaluban
A múlt hétvégén került sor a hagyományos
áprilisi Szent György-bucsu megrendezésére.
Szombaton délután bajnoki focimeccs zajlott,
majd este az Unikum együttes szórakoztatta a
bálozókat. Vasárnap délelõtt ünnepi szentmise
került bemutatásra, délután pedig barátságos
labdarúgó mérkõzést tekinthettek meg a kilátogatók, amit az „Egyházasfalu Öregfiúk” csapata
játszott a Magyar Öregfiúk Válogatottjával. A
gyerekeknek a bucsu alkalmával, vasárnap két
ugráló vár és arcfestõ állt a rendelkezésükre. A
bucsui hétvége bállal végzõdött.
Gazdag

Szemétgyûjtés
a Föld napján Górban
Településünk idén is csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által meghirdetett országos tavaszi
szemétgyûjtõ akcióhoz. Április 22-én délelõtt 10
óra 30 percre volt kitûzve a
gyülekezõ a Faluház melletti
közösségi téren. Gángli Gábor erre az idõpontra szállította haza a Bõi Általános Iskolában tanuló góri gyerekeket, akikkel 2 hely kivételével meg is telt a kisbusz. Ekkor már Margit néni, a polgármester asszony és Hajas
István falugondnok ügyes kezének köszönhetõen
a tûzrakó térben, bográcsban rotyogott a gulyás.
A falu és környéke tisztaságáért tenni vágyó
harminc lelkes felnõtt és gyerek hallgatta végig a
balesetvédelmi oktatást, vette át a munkavédelmi
kesztyûket, láthatósági mellényeket és a gyûjtõzsákokat. Négy csoportba osztva indultunk el, hogy

tisztábbá (szemét mentesebbé) varázsoljuk közvetlen környezetünket. A gyerekek lelkesedése szinte
határtalan volt, így idén is nagyon sok zsákot „sikerült” megtölteni különféle
hulladékkal. A teli zsákok
egy részét már gyûjtés közben elszállította a Közútkezelõ Zrt. gépkocsija. A többi zsákot az akció végén
összegyûjtöttük a Tûzoltó
szertár udvarán, ahonnan
másnap kerültek elszállításra. A gyûjtésbõl visszaérkezõ aktivistákat gulyással és üdítõvel várták. A gyerekeket kísérõ, felügyelõ felnõttek odafigyelésének
köszönhetõen idén sem történt baleset a szemétgyûjtés során.
Ezúton is köszönet jár mindenkinek, aki tevékenyen részt vállalt a szemétgyûjtési akcióban, annak lebonyolításában.
Németh László

„Ha te nem dobod el, nekem
nincs mit összeszednem”

Szemetet gyûjtöttek
a bõi iskolások
A bõi iskolában mindig nagy hangsúlyt helyeztek a környezet megóvására, a gyerekek környezettudatos magatartásának nevelésére. Szép példája ennek, hogy iskolánk évek óta csatlakozik a
Föld napja alkalmából rendezett országos szemétgyûjtési akcióhoz.

Az iskola tanulói, valamint a pedagógusok saját falvaikban (Bõ, Chernelházadamonya, Gór,
Mesterháza, Répceszentgyörgy, Tompaládony)
gyûjtötték a szemetet az utak és árkok mentén. Az
alsós tanulók osztályukkal, míg a felsõsök vegyes
csoportokban próbálták a legeldugottabb helyeken is felderíteni a szemetet. A zsákok legjobban a
cigarettacikkektõl, PET- palackoktól teltek. Szomorúan tapasztalták, hogy a bõi kiserdõt évrõl évre
még mindig szemétlerakónak használják, ezért azt
a jövõben kiemelten fogják figyelni.
Ennek a napnak nem arról kellene szólnia,
hogy összeszedjük a szemetet, hanem hogy
nem szemetelünk többet, hisz „ Ha te nem dobod el, nekem nincs mit összeszednem”. Ezért is
köszönet a sok szorgos kéznek, akik így lélegzethez juttatták Földünket.
Anita
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A legeldugottabb helyekre
is bemásztak a fiatalok
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„NAPKORSZAKIK“

vizsgája Sopronhorpácson

Sopronhorpácsra és környezetére beköszöntött a „Napkorszak” ezekkel a szavakkal nyitotta meg
Talabér Jenõ Sopronhorpács polgár-

mestere annak a 16 fõnek a szakmai
vizsgáztatását, akik 3 napos intenzív
képzés keretében arra vállalkoztak,
hogy megszerzik a PL-5152
akkreditációs számú „Napenergia

ként Szakony Község szervezésében.
A végzett hallgatók a vizsgabizottság
tagjaival együtt már hagyománynak
számító módon az alábbi fohásszal
zárták a képzést.

A március végi, április eleji télutót követõen már túl is vagyunk az
utóbbi évekre jellemzõ, rövid tavaszon. Április végén ismét megérkezett
a nyárias meleg.
A hosszúra nyúlt tél, a szokatlan március közepi hófúvás és a hóakadályok az idei elsõ hosszú hétvégén lehetetlenné tették a vendégek
zömének eljutását az üdülõhelyekre és a szállodákba. Most, mintha az
idõjárás kompenzálni szeretné a veszteségeket, már itt is a nyár. Április
utolsó hétvégéjén kinyitott a strandok zöme. A vendégek Bükfürdõn is
örömmel fogadták a legkedveltebb szabadtéri medencék megnyitását. Már az elõzõ napokban is sokan napoztak a zöldellõ gyepen, a lombruhába öltözõ
bokrok és fák mellett. A folyamatosan modernizálódó létesítmény, a kitûnõ gyógy- és termálvizes medencék, a hozzájuk kapcsolódó
szolgáltatások és attrakciók mellett egyre
több programmal is várja a közelrõl és távolról érkezõket. A játékok, csúszdák zöme és a
mûsorok egy része a gyerekeket és a fiatalokat célozza meg. A gyógyulást keresõk mellett a pihenni, feltöltõdni, mozogni vágyók is
bõséges sport- és wellness kínálatot, találnak
a fürdõ területén, a szállodákban vagy a közelben. A lassan egy éve üzemelõ Kristály Torony három szinten, látványos mászó és kalandpályákkal ugyancsak várja az üdülõ vendégeket és a környéken lakókat is.
A gombázás szerelmesei a hosszú télnek nem, de a sok csapadéknak örülnek. A szokatlanul nagy mennyiségû téli csapadék számukra
biztató a nyári idõszakra. A hét végén már kereshetõ a kucsmagomba
és a májusi pereszke, az esõk után tömegesen meg fog jelenni a szegfûgomba (népszerû nevén: tyúkgomba). Május végén már lehet találni csiperkét és minden bizonnyal vargányát is. Ha a Medárd is esõket
hoz, idén rendkívüli gombaszezonban lehet részünk.
Sági Ferenc

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

Add már Uram a Napkorszakot!
Nem kérünk mi ezzel nagyot.
Add, hogy mindenkié lehessen.
Fényt, meleget olcsón vehessen.
S csinálj Uram törvényt arra,
hogy áldásod lehessen
Mindenkinek haszna!
ÁMEN! Igy legyen!
Talabér

Következõ lapszámunk június 6-án jelenik meg!
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hasznosító berendezések szerelése,
beüzemelése és szervízelése” elnevezésû szakképesítést.
A nemes kezdeményezés elindítói
Sopronhorpács és Szakony község
önkormányzata célként tûzték ki,
hogy megteremtik az elõfeltételét
annak a Szlovákiában mindenki által
megteremthetõ gyakorlatnak, hogy
több önkormányzat összefogásával
saját solár naperõmûvet létesítenek
energiagondjaik megoldására. Ennek nagyon fontos feltétele, hogy
amikorra a magyarországi gazdasági és politikai viszonyok is megenge-

dik, a szükséges humánerõforrás már
rendelkezésre álljon. A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség szervezésében immár országos programmá szervezõdött képzési lehetõség
szerelõiparban jártas szakembereknek kínálja a „Napkorszakivá” válás
lehetõséget.
A kiképzett szakemberek a Szövetség folyamatos háttértámogatásával nemcsak az egyéni vállalkozásuk feltételeit teremthetik meg, hanem egy több MW-os, 2-4 önkormányzat villamos energiaigényét kielégítõ, a lokális beruházáshoz jelentõs saját erõ pénzügyi alapjait is biztosíthatják.
A vizsgán csak kiváló és jól megfelelt eredmény született.
A képzési program a térségben
tovább folytatódik, második lépcsõ-

Indul a strandés gombaszezon
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Föld Napja – tavaszi szemétgyûjtõ
akció Nagygeresden
Április 22-én, a Föld napja alkalmából szervezett út menti szemétgyûjtést a Magyar Közútfenntartó vállalt. Az akcióból – mint mindig –
Nagygeresd lakossága is kivette a részét. Szokás

Megérkeztek idén is

a húsvéti Nyuszik...

Az idei húsvétkor még maradni szeretett volna
a tél, a hó, de mögötte már siettek a NYUSZIK!
Tömördön szombaton délelõtt
10 órára színes tojások, „csörgõ”
tojások, csokinyulak, kiscsibék,
kisbárányok lepték el a Faluház
környéki parkot, s szép számmal
érkeztek azok keresõi, gyûjtõi is!
Nagy izgalommal, vidáman, egy nagy kosárba gyûltek
a megtalált kincsek. A keresésben két élõ nyuszi is segített, s szívesen fogadták a
simogatást, a becézgetést a munka után.

A Faluház nagytermében igazi húsvéti „világ”
fogadta a vendégeket. Kalács, tea, festett tojás
várta a megfáradt aprónépet és kísérõiket! A
beszélgetések, a játék
mellett nyuszikról szóló
meséket is hallgathattak a délelõtti „munkások”! Köszönjük a Vögeli családnak a szervezést, a kivitelezést és
a vendéglátást! Nagyon szép délelõttöt tölthettünk
el együtt az ünnepre készülve!
KSzÁ

Tavaszköszöntõ a csepregi
szerint a 86-os fõút – Nagygeresd, a Tompaládony - Nagygeresd, illetve a Nagygeresd - megyehatár közötti útszakaszokon szedte össze a
hulladékot a résztvevõ 16 önkéntes. A három
szakaszon összesen 18 zsáknyi szeméttõl szabadították meg az utak mentét.
Béres
Gyermeknap
Május 25-én, délután, Gyermek- és ifjúsági napot szervez a nagygeresdi önkormányzat. A rendezvényre idén is a Faluház udvarán
kerül majd sor. Az eseményre szeretettel meghívja községünk apraját-nagyját a szervezõ. A
pontos program késõbb kerül kihirdetésre.
Béres Péter

Farkas Sándor Egylet tagjaival
Egy április végi vasárnap délután a tömördi
Faluházban a csepregi Farkas Sándor Egylet elsõ színházi elõadására került sor. Három vidám
darabot hoztak el nekünk : az“Én elmentem a
vásárba fél pénzzel“ , a „Katonaénekek“ és a
„Tikszemû“címû darabot. Mindegyik, de különösen a harmadik színdarab nevette meg igazán
a szép számmal összegyûlt közönséget!
Az érdeklõdõk a www.tomord.hu honlap
Videtárában megtekinthetik újra az elõadáson
készült felvételeket! Csak gratulálni tudunk Mindnyájuknak! Nagyon szép délutánt szereztek nekünk! Köszönjük szépen!
Kissné

Tömörd mostantól 50…
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Sokat autózva egy érdekes dologra bukkantam Tömördön. Eddig 60 Km/h
korlátozás volt, amit azért valljuk be sokan túlléptek. Április végén lekerült a 60-as
tábla és kikerült a települést jelzõ TÖMÖRD felirat. Tehát autóstársaim mostantól csak
lassan hisz már lakott terület, azaz csak 50-nel.
yde

4

Jubileumi borverseny Csepregen
mazója volt. Beszédében rávilágított,
hogy a fajtaváltás mellett a gazdák
megfogadták a borbírálók borkezelésre vonatkozó tanácsait is. Tanfo-

pedig 31 vörös és 6 rosé bort értékelt. Mellettük most is mûködtek a
társadalmi zsûrik is. A korábbi 20
pontos borbírálat helyett a mostani

lyamokon, elõadásokon, szakmai
utakon új ismereteket is szereztek,
melyet a gyakorlatban meg is valósítottak. Idõközben az eszközökben is
változások történtek, a fahordókat
egyre többen fémtartályokra cserélik, és a reduktív eljárást részesítik
elõnyben. A fejlõdés generálásában
kiemelte Pócza János, Horváth József, Horváth Antal, Fillinger Lajos,
Horváth Gábor, Németh István és
Ziembicki Erzsébet szerepét. Megköszönte az asszonyok – 2004-tõl
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete – támogatását is. A fejlõdés nem
állhat meg, s mindenkivel össze kell
fognunk a „hegyek” állapotának tovább javítása érdekében.
A résztvevõket a borbarát hölgyek elnöke, Horváth Gáborné is
köszöntötte. Majd a szakemberekbõl álló egyik zsûri 33 fehér, a másik

versenyen már a 100 pontos nemzetközi rendszerben történt meg a
nedûk bírálata.
A borverseny szakmai zsûrijének
arany minõsítését kapta a fehérborok kategóriában: Horváth Antal

(veltelini), Székely Mária (vegyes kerti), Szíj Zoltán (olasz rizling), Németh
Árpád (irsai olivér) és Nika Nándorné
(olaszr.-chardoné). Tizennyolc fehérbor ezüst, hét pedig bronzminõsítést
ért el. A társadalmi zsûri Tóth Kálmán
(tramini) és Horváth Antal (veltelini)
borát találta a legjobbnak.
A vörösborok szakmai zsûrije ifj.
Molnár Sándor (kékfrankos-syrah)
és Tóth Kálmán (cabernet savignon) borának adott arany minõsítést. Ezüstöt tizenhat, bronzot 7 vörösbor érdemelt ki. A rosék közül
kettõ ezüst, három pedig bronzminõsítést kapott. A társadalmi zsûri
Horváth Gábor zweigeltjét nyilvánította a legjobbnak. A borbarát hölgyek a Hölgyek borának Németh Árpád irsai olivérjét, Horváth Gábor
pinot noárját és ifj. Molnár Sándor
kékfrankos rozéját választották. A
borverseny ünnepélyes eredményhirdetése május 26-án, az Orbán
napi gyepûtipráson történik meg.
S.F.
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Április közepén harmincadik alkalommal került megtartásra a
csepregi borverseny. Az alkalomra a
mûvelõdési intézmény dolgozói kiállítást készítettek a korábbi megmérettetésekrõl.
Tóth Kálmán hegybíró köszöntötte a résztvevõket, köztük a két soproni zsûri elnököt, a kõszegi borkirálynõt
és a Kõszegi Borbarát Hölgyek Egyesületének elnökét. A rendezvényt Király Árpád polgármester nyitotta
meg. A településvezetõ kiemelte,
hogy az utóbbi évtizedekben sokat
fejlõdött a csepregi bor minõsége.
A kezdetekre a korábbi vezetõk
emlékeztek. Pócza János, egykori
hegyközségi elnök a XX. századi
csepregi szõlõmûvelés alakulásának
felvázolása után megállapította,
hogy az új szakasz 1979-ben, a
Csepregi Szõlõ- és Bogyósgyümölcstermesztõ Szakcsoport megalakulásával kezdõdött. Õk szervezték meg
1980-ban a KIOSZ-székházban az 1.
Csepregi Borversenyt. Az akkor összeszedett 76 féle bort Pálffy Dénes,
Cserkúti István, Harkai Gusztáv,
Sárváry István, Köõ Artúr, Süle László
és Frank István értékelte. A borok zöme akkor még direkt termõ szõlõbõl
készült. Azóta ezek nagy részét kivágták, s helyükre jó minõségû bort adó
fajtákat telepítettek. Az eredmény
már 1990-ben megmutatkozott. Akkor, a Szõlõ Jövésnek Könyvének
250. évfordulóján csepregi fehér bor
érte el a legjobb helyezést a kõszegi
megyei borversenyen.
Molnár Sándor egykori tanácselnök, majd polgármester, s mint borosgazda is az elõre lépés szorgal-
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Védjük meg a Földünket
A sajtoskáli önkormányzat képviselõ-testülete idén is csatlakozott a Közútkezelõ Kht. által szervezett országos szemétgyûjtési akcióhoz. Szerencsére a faluban nem volt dolga a

Együtt a tisztább

környezetünkért

Mindannyiunk számára bosszantó, ha környezetünkben rendetlenséget, gondozatlanságot,
szemetet látunk és találunk. Nap, mint nap tapasz-

taljuk, hogy a felszámolt hulladéklerakók és az út
mellé ledobott szeméttel teli nylon zsákok és szaty-

rok összegyûjtésüket követõen pár nap múlva ismét „megjelennek“.
A tömördiek lelkes csapata 2013.04.14-én,
szombaton azonban felvette a harcot a szemetelõkkel és ismét nagyon szép rendet tett a
Tömördön áthaladó utak mentén, hogy az autósok és a felelõtlen magányszemélyek által elszórt/kitett hulladékot begyûjtsék, és a megfelelõ
lerakóhelyre elszállítsák.
Az egész délelõttöt kitevõ munka végén a Faluháznál friss langalló és szomjoltó várta a munkásokat! Tevékenyen és hasznosan töltöttük a már
régóta várt, napsütéses délelõttöt! Mindenkinek
köszönjük a részvételt.
SzG
További képek
a www.repcevidek.hu weboldalon!

Csepregi futballõrület
nyû csapatok, de szembetûnõ eredményként jelentkezett, hogy a rendszeres szakmai foglalkozás
meghozta gyümölcsét, hisz a fejlõdés az elõzõ tornákhoz képest is szemmel látható volt.
A torna délelõtti befejezésével még nem ért
véget, hisz délután tovább folytatódott a fociláz, kiélezett küz-

delmek folytak 14 illetve 16 órai kezdettel. Ekkor ugyanis a
Csepregi SE - Felsõcsatári KSK ifjúsági,
majd pedig a felnõtt
bajnoki labdarúgó
mérkõzésnek lehettek részesei az érdeklõdõk. A fiatalok 1-1-es döntetlennel zárták a napot, míg a
nagy csapat a szurkolók örömére 1-0-s gyõzelmet
aratott a Felsõcsatár gárdája felett. Jó játékvezetés mellett, egy nagyot küzdõ, hajtós ellenfél felett
diadalmaskodtak a Csepregi Sasok.
yde
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Haller Imre polgármester által vezetett kis csapatnak, itt inkább az utcák szépítésén fáradozó, virágot ültetõ falubeliekkel találkozhattunk.
Azonban a falu határában haladó 84-es számú fõút és a Bük-fürdõre vezetõ út mentén
sok-sok autóból kidobált szeméttel találtuk
szemben magunkat. Minden évben bizakodóak vagyunk, hogy jövõre kevesebb lesz a
szemetes zsákunk, de sajnos most is csalódnunk kellett. Mindenkit kérünk, védje környezetét, engedje lélegezni a Földet!
bserika

A 2011. év nyarán újra útjára indított Bozsikprogram elsõ idei állomásának Csepreg városa
adott otthont 2013. április 14-én, vasárnap. Délelõtt Kõszeg, Lukácsháza, Bük és Csepreg U7, U9,
és U11-es csapatai versengtek egymással a torna
keretében.
A Bozsik-program egy utánpótlás-nevelési
program, amelynek célja, hogy a gyerekek megszeressék a labdarúgást, és a felfedezett fiatal tehetségeknek lehetõségük nyíljon a profi szintû
edzéseken való részvételre. Ezen programon belül
a Csepregi Sportegyesület
U7, U9, U11 korosztályú
óvodás és általános iskola
1-2. osztályos gyermek
számára biztosít folyamatos, rendszeres sportolási
foglalkozásokat, Ravadich
Zsolt és Zsuppán Attila
szakmai vezetésével.
Semmisem akadályozta a kiválóan megszervezett torna sikeres megvalósítását, hiszen a ragyogó
idõben és jó hangulatban kergethették a labdát
különbözõ korosztályokban a kis focisták. Szinte
családi nappá duzzadt az esemény, hisz rengeteg
szülõ és nagyszülõ volt kíváncsi az ügyesebbnélügyesebb lurkók teljesítményére. Minden korosztályban akadtak erõsebb és gyengébb teljesítmé-
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Tavaszi túra 2013.
kák felismerésével próbálkozhattak. Az új résztvevõk szívesen vállalták a plusz utat a Betyárfához,
melyrõl a villám a múlt évi túra óta újabb ágat
hajított a földre.
A kiszsidányi forráskút melletti réten a helyi önkormányzat tagjai és segítõik ennivalóval, a forrás és a boros gazdák innivalóval, a Répce Citerabarátok Köre hangulatos zenével és nótaszóval várta a lassan fáradó csapatot. Jól esett leülni és falatozni, beszélgetni a régi barátokkal, s új
ismerõsökre találni. Visszaindulás után betértünk

kor örömmel állapíthattuk meg, hogy az évek során kialakult „törzsgárda” tagjainak több mint fele most is eljött. Köztük bükiek, budapestiek is a
helyiekkel tartottak. A korábbi túrákhoz viszonyítva – arányszámában – több volt a gyerek, s a
múlt évben kialakult ifjúsági csoport tagjai is újra
eljöttek.
A kellemes idõ, a friss forrásvíz, a kitûnõ tavalyi borok megalapozták a jó hangulatot. Zöldellõ és virágzó fák, bokrok közt, sárgálló repcetáblák mellett haladtunk mezõn-erdõn keresztül, pacsirtaszót és madárfüttyöt hallgatva. A megállókban a kisebb csoportok gyógynövények és fács-

a Bánó-család kertjébe, többen a felsõ részen
már virágzó, korai havas szépekig (rododendronokig) is eljutottunk. A májusi virágzáskor érdemes lesz ide eljönni: csodálatos látványban lesz
része a nézelõdõknek, s kitûnõ illatot is áraszt e ritka növénygyûjtemény.
A visszatérés, némileg más útvonalon, a
Rothermann-kerti pihenõvel zárult. Közben láthattuk a rendkívüli idõjárás nyomait az erdõben, s az
utakon is. A csepregi boros gazdák és borbarát
hölgyek május 18-án délután, a Nyított Pincék
Napján ismét várják az érdeklõdõket a szõlõhegyeken.
igás

Fotó: Boros Ferenc
További képek: www.repcevidek.hu weboldalon

„Három a magyar igazság” – tartja a mondás. A március közepi tél, majd a március végi
sártenger és hûvös idõjárás miatt kétszer is módosítva lett az idei elsõ (bor)túra idõpontja. Harmadikra, április utolsó szombatján, végre elindulhattak a természet szerelmesei a tizennyolc kilométeres útra.
A Csepregi Promenádtól, a hosszabb-rövidebb távolságra levõ állomásokon megállva,
több mint három órás sétával jutott el a közel 70
fõs csapat a kiszsidányi forráskúthoz. Már indulás-

Ingyenes
golfoktatás
Bükön
A jó idõ beköszöntével elkezdõdött a golfszezon.
Az idei évben két pályázatot is sikeresen megnyertek
a Birdlandosok. A létesítmény képviselõje, Papp Erzsébet elmondta, hogy jelenleg a junior utánpótlás
tekintetében két szálon, de egymással párhuzamosan folyik a munka.
A Magyar Golf Szövetség Junior programjának
keretébe ugyanis az általános iskolák alsósai látogatták a pályát a téli, kora tavaszi idõszakban testnevelés órák idején. Egy ún. SNAG készlet segítségével tartották az oktatásokat, foglalkozásokat. Ez a
készlet kimondottan a gyermekek részére került kialakításra a golf sport könnyebb
elsajátítása érdekében.
A másik ilyen pályázat
pedig a tehetségek felkutatását tûzte ki célul. A foglalkozásokat ifj. Baranyai Róbert tartja, aki egyben a Junior felelõs is. Heti 2 alkalommal vannak az edzések,
oktatások, melyek ingyenesek, s versenyeztetéssel
vannak egybekötve. Fõleg 7-11-14 éves korosztályt
célozzák meg, akibõl kikerülhetnek a magyar bajnokok, s esetleg az olimpián is tudnak indulni az itt kiválasztott tehetségek. Még mindig van lehetõség csatlakozni május 10-12. hétvégén. Elõzetes bejelentkezés azért szükséges a golfklubban. Érdemes kipróbálni, s aki kipróbálja, az általában bele is szeret ebbe a szép sportágba.
S.Bogi
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Rövid hírek
• Répcevis
Tiszta településért
Répcevis község ismét csatlakozott ahhoz
a felhíváshoz, amelyet a Közút Kezelõ Kht. hirdetett meg a Föld napján. Az akcióban április 19-én- a faluból fõleg az iskolások és

néhány lelkes felnõtt vett részt, s bizony az elõzõ évekhez képest rekord mennyiségû hulladékot gyûjtöttek össze. Ez „köszönhetõ” azoknak, akik az autóikból az utak mentén dobják
ki a felesleges dolgaikat, hulladék lerakónak
tekintve településünket. Arról feledkeznek el,
hogy ezzel ugyan közvetlenül a mi környezetünket szennyezik, de végül közös lakóhelyünket, a Föld nevû bolygót teszik tönkre. A résztvevõknek köszönet az önkéntes munkáért, s
talán az akció a gyermekekben megerõsíti a
közös felelõsséget településünk tisztaságáért,
környezetünk megóvásáért.
Vis

is van újrakezdés!”
Dr. Zacher Gábor toxikológus látogatott
Csepreg városába a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület és az UNIRIV Kft., a TÁMOP Egészségre
nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok
rendezvény-sorozatának egyik meghatározó
programjaként. „Egészségünk és a drogok, ahogy
a toxiológus látja” címû elõadására megtelt a felújított Ipartestületi Székház. Szülõk, pedagógusok,
egészségügyi dolgozók mellett nagyon sok fiatal is
kíváncsi volt a drogokkal kapcsolatos tényekre.
Vlasich Krisztián, az egyesület vezetõjeként köszöntötte Zacher Gábort, majd a
toxiológus elmondta, hogy a drogok használata már a sámánok korára vezethetõ
vissza, majd a tudatmódosítók jellegzetességit, elõállítását mutatta be, végig követve a drogok „fejlõdését”. Szemléltetésként
híres emberek mûveit, zenéit láthattuk. Sokakat meglepett, hogy mennyi híresség
használta alkotásához a drogokat. A fõorvos felhívta a figyelmet, hogy bár ezek az
örök idõkre megmaradnak, de senki se így
akarjon hírnévhez jutni. Pókokkal való kísérlettel
megláthattuk, hogy milyen hatással van a szervezetre a különbözõ szerek használata. Nagyon elgondolkodtató volt a képek látványa.
Az elõadás után lehetõség volt a közönségnek
a dedikálásra, beszélgetésre a toxiológussal, így
volt alkalmam vele interjú készíteni.
– Fõorvos úr! Neves orvos dinasztiából
származik. Miért a toxiológiai pályát választotta?
– Baleseti sebésznek készültem, és az is voltam
10 évig, majd jött a gumiallergia (nem tudtam gumikesztyût használni) , ezért kénytelen voltam váltani. Mindig is a sürgõsségi ellátásban dolgoztam
és ez is annak a része, sõt jelentõs része. Ez a családom mellett a másik nagy szerelem.
– Nagyobb kihívást jelent ez, mint a sebészet?
– Én úgy gondolom, hogy a kettõ között nincs
különbség. Ott van a beteg mindkét esetben és
meg kell oldani a problémát, ha nem sikerül, akkor
meghal a páciens. Fontos, hogy minél elõbb szakszerû ellátást kapjon.
– Mennyire vannak kitéve a kisebb településen lakó fiatalok a drogoknak?
– Az Önök települését figyelembe véve, nem
akkora a kísértés. Itt a gyerekek 14 éves korig vé-

dett környezetben vannak. Itt mindenki mindenkit
ismer nagyjából, a maga elõnyeivel és hátrányaival együtt. Itt az emberek kiszúrják az idegen alakokat, mint például engem is, mikor ideérkeztem a
település határába és egy kicsit megálltam. Egy fiatalember kérdezte, hogy mit keresek, s hogy segíthet-e. Tehát itt sokkal nehezebb elbújni az emberek elõl, mint például Szombathelyen.
– Továbbtanuláskor viszont kikerülnek innen, a védõburokból. Ez mennyire befolyásolja a fiatalok életét ilyen szempontból?

– Még ha a közelbe megy is tanulni, mégis
egy más világba csöppen bele. Ott már el tud
bújni, nehezebben lehet kiszûrni a kétes alakokat.
Minél nagyobb településre megyünk, annál inkább kisebb embereknek tûnünk. Nagyobb a
szórakozási terük.
– Az nem megoldás, hogy a gyereket nem
engedjük el bulizni, de ilyenkor hogyan tudja
a szülõ megakadályozni, hogy a gyereke távol maradjon a tudatmódosítóktól?
-Azt például, hogy az italába tesznek bele valamit, azt nem mindig lehet megakadályozni, csak
úgy, ha üresen hagyja a poharát. A többi meg rajta múlik, valamint azon, hogy otthon mit teszünk a
puttonyába. Van–e olyan értékrendje, amit otthonról visz, hogy tud nemet mondani. Merjünk nemet
mondani! Ez nagyon fontos. A döntést Õ hozza
meg. Mi csak segíthetünk neki a döntés meghozása elõtt. A mai családokban az egyik hibaforrás a
kommunikáció hiánya. Ijesztõ tény, hogy a szülõk
átlagosan csak 7 percet beszélnek a gyerekkel, s
akkor is csak standart kérdéseket tesszük fel: Mi volt
a suliba? feleltél? stb. Fontos, hogy a szülõ és a
gyermek egyenlõ partnerként kezelje egymást...
SulicsBogi
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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Egészség megõrzés
A Pákác-menti Hagyományõrzõ és Faluszépítõ Egyesület évente ismétlõdõe, tevõlegesen is szeretne hozzájárulni a Répcevisen
élõk egészségmegõrzéséhez. Ezért április 6án hívta és várta a Répcevisieket arra a délutánra, ahol a cukorbetegségrõl tartott elõadást Bozsoki Krisztián. A szakember a
diabetessel kapcsolatos kérdésekre igyekezett választ adni. Közben beszélt a helyes életmódról, hisz mint a legtöbb betegség esetében a megelõzés, a kockázatok csökkentése
lenne a legfontosabb.
Vis

„A legmélyebb pontról
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Föld napja Bükön

Föld Napja egész napos rendezvényt családi nap keretében, ahol
fõként a gyerekek környezetvédelemmel kapcsolatos szemléletének
formálása volt a cél. Lázas készülõ-

dés elõzte meg a rendezvényt, az
óvodában és az iskolában, hiszen a
gyerekek számára pályázatot hirdetett e jeles nap alkalmából a Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület. Az óvodások a Föld napjáról készítettek rajzokat különbözõ technikával. Az alsó
tagozatosok a környezet-szennyezésrõl, a Föld megvédésérõl alkotott véleményüket fogalmazták meg a rajzaikon. A felsõ tagozatosok számára
pedig a hulladékok újrahasznosítása
volt a feladat. Az õ munkáik a kreativitásukat, a hulladék anyagok ötletes
felhasználását mutatták be. bse
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Egy nap, amikor bárki nyithat éttermet!
Egy érdekességrõl szeretnék írni a
kedves olvasóknak és talán lesz, akinek felkelti érdeklõdését ez az újdonság és csatlakozik a kezdeményezéshez. Elõször is röviden az esemény
elõéletérõl.
A Restaurant Day Helsinkiben indult, az elsõt 2011. május 21-én. Néhány vállalkozó kedvû fiatal kigondolta, hogy mi lenne, ha egy napra
éttermet nyitnának. Az ötletet megosztották ismerõseikkel, barátaikkal
és elsõ alkalommal 40 étterem alakult 13 városban. Azóta évente négy
alkalommal rendezik meg. Világszerte csatlakoznak hozzá. A legutóbbi

alkalommal több, mint 500 étterem
„valósult” meg több, mint 50 városban Brazilíától kezdve Izlandon,
Ausztrálián át Budapestig.
A Restaurant Day Budapest szervezõcsapata az szeretné, ha ez a
kezdeményezés nálunk, Magyarországon is elterjedne, s ezért elhatározták, hogy elterjesztik az eseményt
itthon is. Legelsõ alkalommal, 2012.
május 18-án már felkerült egy budapesti helyszín a térképre, a Finn
Nagykövetség csatlakozott szakácsuk Tommi Simpanen jóvoltából.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Büki rendezvények:
Május 11-én, szombaton 9 órától
a Kristály Torony lábánál (Európa út
18.: Családi nap és Baba Mama
Börze. 13.30 ó. Bükfürdõn az 5. sz
medence elõtti téren: Zumba táncbemutató és közönségtorna. 16 (ifjúsági) és 18 ó. a Sportcsarnokban:
DR. Lupo Büki TK-Celldömölki VSE NB.
II-es nõi kézilabda mérkõzés.
Május 17-én, pénteken 19 ó. a
Sportcsarnokban: A Pannon Cigányzenekar nagykoncertje.
Május 18-20. Pünkösdi programok Bükfürdõn.

Csepregi rendezvények:
Május 11-én, szombaton 13.30
órakor a Postától KERÉKPÁRTÚRA indul: Csepreg – Zsira – Locsmánd –
Borsmonostor (Klostermariaberg) –
Csepreg útvonalon. (A túrázókhoz
Szakonyban, Gyalókán és Zsirán is
lehet csatlakozni) (Esõnap: május 12.)
Május 18-án, szombaton 13.45
órától a „szõlõhegyeken” Nyitott pincék Napja (Esõnap: május 19.)
Május 20-án, hétfõn 13 órától a
régi sportpályán: Gyermek és ifjúsági LÓVERSENY, PÜNKÖSDHÉTFÕI LÓFUTTATÁS ÉS KOCSIVERSENY.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

A Komplex környezetfejlesztési
program megvalósítása címû projekt
keretében rendezték meg Bükön a

PROGRAMAJÁNLÓ

Május 24-26 között több helységben is:

GYERMEKNAPI RENDEZVÉNYEK.
Részletes információ a plakátokon és a települések honlapján.
Május 19-én, vasárnap 10 órától
Bükfürdõn a nyári bejáratnál: Vásári
forgatag – Kézmûves és Régiségek
Vására.
Május 25-26. Gyermeknap a
Kristály Toronyban.
Május 26-án, vasárnap 10 órától: Gyermeknap Bükfürdõn.
Június 2-án, vasárnap 9 órától:
Kristály Torony szülinap. 10 órától
Bükfürdõn a nyári bejáratnál: Vásári
forgatag – Kézmûves és Régiségek
Vására. Részletes információ a plakátokon és a www.visitbuk.hu vagy
a www.bukfurdo.hu honlapon.

Május 26-án, vasárnap 10.30
órától a Promenádon: Hõsök Napi
megemlékezés. 14 órától a „szõlõhegyeken” Orbán Napi Gyepûtiprás.
Június 2-án, vasárnap 9 órától a
Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház
és Könyvtárban: Promenád Kupa
egyéni sakkverseny.
A kistájon megrendezésre kerülõ falunapokat és egyéb, nagyobb programokat, is szívesen
közöljük, ha lapzártáig (általában a hónap 28 – 30-a körül) értesítenek bennünket.
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Rövid hírek
• Bõ
Kis iskola nagy sikere
A Telekom Labdarúgó Diákolimpia Vas megyei bajnokcsapata a BÕ. Április 27-28-án
Vépen rendezték meg a 2013-as Telekom Labdarúgó Diákolimpia megyei döntõit. A kétnapos
program keretében 7 korosztályból összesen 42
csapat lépett a pályára. A bõi iskolások koráb-

Tanulmányi verseny
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola alsó tagozatos munkaközössége, az idei évben is megszervezte alsó tagozatos kisdiákok számára a Felsõbüki
Nagy Pál nevét és emlékét
õrzõ hagyományos tanulmányi versenyt. Az idei megmérettetésen 15 iskola 112 tanulója mérte össze tudását
matematika, értõ olvasás és
szépírás nyelvtani résszel te-

rületeken. A versenylapokat az eddig megszerzett
ismeretekre és a logikára alapuló feladatokból állították össze a büki tanítónõk. Az elsõ helyezésekért
szoros volt a küzdelem, de
minden versenyzõ kisdiákot
dicséret illet helytállásáért,
magas színvonalú munkájáért. Gratulálunk a helyezetteknek, a tanítók felkészítõ
munkáját köszönjük!
bse

Sikeres idõszakon

van túl a Zsirai Énekkar

A bajnokcsapat tagjai:
Alsó sor: Horváth Bence, Vass Péter • Középsõ sor: Boros
Tamás, Németh Milán, Dan Szilveszter, Németh Gergõ,
Kovács Martin • Felsõ sor: Hajós Attila (edzõ), Molnár Patrik,
Joós Tibor, Varga Márk, Barki Péter (kísérõ)

ban is szép sikereket könyvelhettek el a versenyen, az idei évben pedig sikerült a 4. korcsoportban ( 7-8. oszt.) a bajnokságot megnyerni,
így õk részt vesznek a június 7-9. között Pécsen
megrendezésre kerülõ országos finálén. Gratulálunk a fiúknak!
Horváth Anita

• Iklanberény

latát) pappá szentelésének ünnepi miséjén énekelhetnek Gyõrben. Történt ugyanis, hogy a szereplésrõl készült videó eljutott a gyõri
Nagyboldogasszony-székesegyház karnagyához,

aki nagyon elismerõen nyilatkozott az egyik elõadott dalról, a Bárkáról, mely egykoron II. János Pál
pápa kedvelt dala volt. Továbbá az énekkar
meghívást kapott a novemberben megrendezendõ Cecília kórustalálkozóra is.
Elõtte azonban még egy feladat vár rájuk,
az egyházasfalusi Mária ünnepen szeretnének
énekelni. Ha felkérés adódik szerepelnek keresztelõn, esküvõn, a falu életében fontos rendezvényeken. Aktívan próbálnak, szélesítik repertoárjukat. További munkájukhoz kitartást és sok sikert
kívánunk!
N.P.K.
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Iklanberény is csatlakozott a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. által meghirdetett tavaszi szemétgyûjtési akcióhoz. A Föld napjára tervezett akció
nálunk 2 napra sikeredett, mivel hivatalosan hétfõre esett. A falu többsége már vasárnap megtisztította a település nagyobb részét. Így másnapra csak egy rövidebb szakasz jutott az itt élõ
német lakókra, nyugdíjasokra. Nagyon elgondolkodtató, hogy egy kb. 4-5 km-es szakaszon
mennyi hulladékot dobnak ki. Az építkezési törmelékek mellett elég sok üdítõs, sörös dobozt találtunk, de volt, aki az élelmiszert is az utak menti árokba dobta. A szemétgyûjtésról készült soksok felvétel megtalálható az újság online oldalán. (www.repcevidek.hu)
S.Bogi

„Célunk, hogy mosolyt csaljunk az emberek
arcára, megdobogtassuk a megtört emberi szíveket, és gyógyírjai legyünk azoknak a sebeknek, melyek miatt sokszor olyan nehéznek érezzük életünket:”
Ezt a gondolatot választotta mottójául a tavalyi évben újjászervezõdött Zsirai Énekkar. Karvezetõjük
Tóthné Fejes Ildikó, énekkarvezetõ pedig Bátky István lett.
Fiatalos lendülettel vetették bele
magukat a munkába, hiszen a tavalyi
év már sok feladatot adott az énekkarnak. Idén sem volt ez másképp.
Mindjárt az év elején, szereztek a
zsiraiaknak kellemes perceket, szórakoztató farsangi délutánjukkal. Ismert
slágereket öltöztettek új ruhába, adtak elõ a
megszokottól egészen más megközelítésben. A
sikeres délután mögött sok-sok támogató is állt,
akiknek segítségét ezúton is köszönik.
A Húsvét utáni harmadik vasárnapon Zsirán,
a Szent Lõrinc templomban közremûködésükkel
gitáros misét celebráltak ifjúsági énekekkel.
Szép és felemelõ program volt.
Egy korábbi helyi szereplésük apropóján, engedélyt kaptak arra, hogy június 21-én pénteken
Végerbauer Richárd (aki Juhos Imre atya mellett
többek között Zsirán is végezte pasztorális gyakor-
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Életképek
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA, ZSIRA

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból
Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

Még tombolt a tél, amikor remélve a
tavaszt, bátran nekivágtunk elsõ negyedévi programjaink megvalósításához. Februárban köszöntöttük nyugdíjasainkat. Farsangoltunk idehaza, társintézményeinkben
Ágfalván és Szakolyban, vártuk a tavaszt
vidám vetélkedõvel a Nyitott Kapu-vár
programon. Beindult a sportélet is, hiszen a

hazai csocsó és asztalitenisz verseny mellett Ekecsen is ping-pongoztunk, Darvastón
fociztunk és bocsáztunk, s sok-sok éremmel
tértünk haza. Sem a válság, sem semmi
más nem vette el a kedvünket attól, hogy
egy nagyon vidám Nõnapot üljünk férfi
kollégáinkkal együtt. Még ebben a hónapban egy szívet-lelket melengetõ zarándoklaton vettünk részt Gyõrben, de Húsvét
közeledvén keresztutat is jártunk az Otthon

parkjában felállított, s a lakók festményeivel díszített stáció soron. Csodás rock-passiót is hallgattunk a szentpéterfai Talentumok elõadásában.
Áprilisban aztán méginkább felgyorsultak az események. Az Alternatív Képszínház
-a celldömölki Solti Lajos Színház meghívására- egy amatõr színjátszó fesztiválon vett
részt. Rá egy hétre a zsirai
KOMISZ®-Komédiás Integrált
Színház és a dESZKA Társulat közös produkciójaként nagy sikerrel bemutatkozott a Legyetek
jók, ha tudtok c. két felvonásos
színpadi játék, mely egy megható történeten keresztül mutatja be Néri Szent Fülöpöt és az õ
árváit. Még ebben a hónapban
elõkerültek a filmkamerák, hiszen immár negyedik alkalommal került megrendezésre az „Itt
és most” filmnapok, ahol a filmezést nagy kedvvel mûvelõ, illetve azt megtanulni vágyó sérült alkotók mutatták be érdekes kisfilmjeiket. Ellátogatott
hozzánk Baranyai Csaba evangélikus lelkész és a lelkes fiatalokból álló kõszegi TEKIBand. A hónapot a hagyományos vers- és
prózamondó verseny zárta, melyet a
sopronhoprácsi diákok közremûködésével
rendeztünk meg. S még csak most jön a
nyár, mely remélhetõleg még több meglepetést tartogat számunkra!
HK

„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
„Méltóságos
Kegyes írta
Asszonyom”
megszólítással
(1765
– 1813)Gróffné
számára
a sorozatunkban
a felváltva több
birtokán
lakó özvegy
Daruvári
bemutatott,
eddig
ismeretlen
leveleket
a Jankovich
csepregi
Jánosné gróf
Tolnai Festetics
AlojziaPegony
(1765 – György.”
1813) számára
tiszttartója,
„alázatos
szolgája,
– A
írta a sorozatunkban
eddig ismeretlen
levelegrófnõ
(nem grófné) bemutatott,
a férje halálától,
1799 végétõl
ket a acsepregi
tiszttartója,
„alázatos szolgája,
Pegony
kezdve
nevelt fia,
Izidor nagykorúságának
eléréséig,
György.”
– A kezelte
grófnõ (nem
grófné) a
férje halálától,
1799 vé1813
elejéig
a csepregi
uradalmat.
(A leveleket
gétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)
1805. október 27.
„Mái napon Stipsics Magyar Lovas Regementbül Major
divisionak tsináltak Csepregben quártélt a quártélt tsinálo
Tiszt urak, a Major ur számára a Kastélban kértek Szállást,
gondolkodtam ugyan ha adjak e vagy sem ? attul tartván,
ne hogy Méltóságának kegyes akarattya ellen
tselekedjem, de mint hogy a tõbbi környül lévõ Uraságok
Házában is Tiszt urak be szálléttattak, bátorkodtam azon
Szobát Major ur számára ajánlani, mely Dugovits
Plenipotentiarius ur szobája mellett vagyon, a tõbbi Tiszt
urak, a tõbbi Nemességhez szálléttatott, Plébános urhoz is
egy Kapitán, és én hozám egy Feõ Hadnagy jutot. Major
urnak Neve Garniga. Svadronos Kapitány Uraknak Neveik,
Foki Vass Vármegyei, és Tal[l]her. vélük vagyon Gróff Dezsõfi
Hadnagy Ur is.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest
a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon
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Rövid hírek

Csepregi LADIKkal

a média tengerén

• Iklanberény
Anyák napja
„Az anya mindig elérhetõ a gyermeke számára, valahányszor szükségünk van rá, nem
számít, hogy a gyermekek milyen korúak,
vagy mi kell nekik. „ (D.P.) Május elsõ vasárnapján szentmise keretében köszöntöttük az
édesanyákat, nagymamákat, dédiket egyegy szál virággal. Kértük a Jóistent, hogy még
sokáig köszönthessük õket, s ne csak ezen a
napon, hanem egész évben legyünk hálásak
a jóságukért, szeretetükért.
S.Bogi
Majális
Az immár hagyományosnak számító majális sem maradhatott el az idén sem. A falu központjában ismét egy szép májusfa díszeleg. A
májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az ifjúság tavaszi szokásainak Európaszerte ismert szimbolikus kelléke. Általában az
udvarló legény vezetésével állították a fát, de
egyes területeken a legények a rokonlányoknak is állítottak fát. Gyakran a közösségeknek
is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte. A felállításához szükség volt a faluban lakó férfiak sokaságára, melynek sikerességét egy közösen töltött estével ünnepeltünk meg. Remélem a kitáncoltatása is ilyen jól fog sikerülni, és ez a
hagyomány továbbra is megmarad. Képek
szintén az online oldalon megtekinthetõk.
www.repcevidek.hu
S.Bogi

Szombathelyen, a Gyermekek Házában április 24-én rendezték meg a LADIK médiavetélkedõt. Az elõzetes feladatok alapján a megye
öt legjobb csapata versengett az országos
döntõbe jutásért. A gyõztes ismét a csepregi
csapat lett, de a tagok nemcsak a médiában
jártasak, elhódították a kismenedzserek verseny elsõ helyét is.

de a java még hátra van.“ A csapat tagjai: Dali Evelin, Klug Kata, Mészégetõ Dóra, Szabó Vivien, Sztrókay Fanni.
„Csapatunk legnagyobb erénye szerintem,
hogy nemcsak a versenyen, hanem az életben
is nagyon összetartóak vagyunk“-hangzott el
Klug Kata szájából a bemutatkozó során. Ez az
erõs csapatszellem egészen a dobogó legfelsõ
fokáig repítette õket.
A csepregi csapat nyert a Kismenedzserek
versenyén is. Az idei téma a fogyasztóvédelem
volt Mit tehetnek a vásárlók, ha nem megfelelõ
árut kap, hová fordulhatnak segítségért. Dali

Ladikosok

A verseny során a diákoknak szüksége volt
talpraesettségre, kreativitásra és médiaismeretekre. Ezenkívül a Vas Népe rendszeres olvasása
is elõnyhöz jutatta a tanulókat. Az egész délutánt felölelõ megmérettetést negyedik alkalommal is a csepregi iskola növendékei nyerték.
Értékes ajándékokkal, vásárlási utalványokkal
gazdagodtak, emellett õk képviselhetik Vas megyét május 27-28-án a pécsi végsõ fordulón. „A nehéz feladatok ellenére szemmel láthatóan
mindenki jól szórakozott“-mondta Hetyésy Katalin, a nyertes Memories csapat felkészítõ tanára
- Nagyon büszke vagyok a lányokra, minden
akadályt sikeresen vettek. Most nagy az öröm,

Kismenedzserek

Eveli, Klug Kata, Mészégetõ Dóra, Szabó Vivien,
Sztrókay Fanni és a kiegészítõ Mlinarics Anna
Mandula azonban nagyon felkészülten megoldottak minden feladatot. Így nem csak az elsõ
helyet szerezték meg, hanem a csapatból Mészégetõ Dóra lett az „Év kismenedzsere“, valamint
a felkészítõ tanárnõt, Hetyésy Katalint idén is az
„ Év menedzser-tanár“-nak választották meg.
További képek: www.repcevidek.hu
Sztrókay Fanni, S.Bogi
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András Béla emlékére
RÉSZLETEK FUTÓ ISTVÁN PÁLYATÁRS, EGYKORI IGAZGATÓ BÚCSÚZTATÓ BESZÉDÉBÕL

Ezekben a napokban szomorú csönd üli
meg az iskolát. A tavaszi ébredés napjaiban
szokatlan ez a csendesség. Most azonban komor fekete zászló leng az iskola kapuja felett, s
õszinte gyász üli meg nem csak a tantermeket,
kollégiumi szobákat, hanem a szíveket is.
András Béla tanár úr, volt kollégiumvezetõnk
végsõ nyugalomra tért. Egy olyan kollégától veszünk végsõ búcsút, akinek aktív korában életét
szinte maradéktalanul kitöltötte a család és a
csepregi középiskolai kollégium. Olyan ember
volt, aki személyes példájával, pedagógusként és
kollégiumvezetõként egyaránt, elhitette mindanynyiunkkal, hogy vidéki értelmiségiként is lehet alkotni. Ez a szellemiség eredményezhette, hogy iskolája a múltban és a jelenben, újra meg újra bizonyította az élni akarást, a megújulás képességét.
Egész életében ez volt az egyetlen munkahelye. Különleges teljesítmény az övé, mert abban
a közel négy évtizedben, amíg itt dolgozott
egyetlen tanítási napról sem hiányzott. Ehhez a jó
egészség mellett, minden bizonnyal az iskola és a

kollégium iránti lelkiismeretes és önzetlen elkötelezettségre volt szükség. Nyugdíjas éveiben mindig érdeklõdéssel fordult volt iskolája felé. Sajnos
a könyörtelen kór, az õ szervezetét is megtámadta. Az utóbbi két évben a tõle megszokott hittel és
szívóssággal küzdött a betegséggel, de sajnos
akaraterejének szárnyalását a halandó test már
nem tudta követni. Hiányozni fog közvetlen és érzékeny személyisége. Hiányozni fognak azok a
tõle megszokott érdeklõdéssel és közlési vággyal
átfont beszélgetések, amelyek összetartó erõt jelentenek a család és a közösség számára. Akik
ma végsõ búcsúvételre összegyûltünk , valamennyien ilyennek ismertük.
András Béla tanár úr, kollégiumvezetõ a Somogy megyei Kálmáncsán született, 1943. március 27-én. Szülõfalujában végezte általános iskolai
tanulmányait, ahol édesapja igazgató volt. Középiskolai tanulmányait a pécsi Széchenyi Gimnáziumban folytatta. Magyar – történelem – orosz szakos tanári oklevelét a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán
1965-ben szerezte. Friss diplomásként
ebben az évben került a csepregi középiskolába, ahol 38 éven át dolgozott. Középiskolai tanári oklevelét
1970-ben szerezte az Eötvös Lóránd
Tudományegyetemen. 1973-ban kapott megbízást a diákotthon vezetésére, amelyet késõbb kollégiummá
fejlesztett és 30 éven át irányított...
Kollégiumvezetõnk munkáját az
iskola határain túl is elismerték.
1988-ban Miniszteri Dicséretben,

1997-ben Vas Megye Oktatásügyéért kitüntetésben, majd 2003-ban a – a kollégiumi szövetség
javaslatára – a kollégium munkáért adható legmagasabb elismerésben Kardos László emlékéremben részesült.
Gyászol az iskola tantestülete és dolgozó kollektívája is. Nem csak a maiak, de a régi pályatársak is. Tisztelettel búcsúzunk attól a kollégától aki
egész életében szeretett családjának és pedagógus hivatásának élt. Béla személyében olyan kollégát búcsúztatunk, aki megalapozta és tovább erõsítette a csepregi középiskola és kollégium
presztizsét. Iskolájához való hûségét, fáradhatatlan
munkájának eredményei érlelték. Nem ment el soha Csepregrõl. Ragaszkodását a sors, most már
végérvényesen az örök hûséggel jutalmazta...
A kiváló pedagógus és pályatárs emlékét, az
idõvel megsárguló tablóképek mellett, szívünkben örökre megõrizzük.
Béla – megpihentetõ, örök álmod legyen zavartalan. Isten veled!
Futó István
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A ByeAlex jelenség,
mint hipszter kultúra

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

május

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

17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlé
17–20.00 készenlé
29. Sz. Péter 17–20.00 készenlé
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlé
31. Sz. Péter 17–20.00 készenlé

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 • Mobil: 30/640/9826
• Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

Május 6. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 7. Kedd Dr.
Nagy Mária • 8. Szerda Dr. Szilasi Imre • 9. Csütörtök Dr. Varró Gyula • 10. Péntek Dr. Nagy
Gábor • 11. Szombat Dr. Bencsik István • 12.
Vasárnap Dr. Földi Sándor • 13. Hétfõ Dr. Szilasi
Imre • 14. Kedd Dr. Szirmai László • 15. Szerda
Dr. Szilasi Imre • 16. Csütörtök Dr. Varró Gyula •
17. Péntek Dr. Földi Sándor • 18. Szombat Dr.
Nagy Gábor • 19. Vasárnap Dr. Bencsik István
• 20. Hétfõ • Dr. Nagy Gábor • 21. Kedd Dr.
Nagy Mária • 22. Szerda Dr. Müller András •
23. Csütörtök Dr. Szirmai László • 24. Péntek Dr.

nosodott meg. A 90-es években a fogalom újra divatba
jött az alternatív vagy indie szubkultúra egyes csoportjaira.
ezekben az idõkben a hipszter kultúra kelléke volt a nagymama pulcsija, a hatalmas napszemüveg, a farmer rövidnadrág és a Converse Allstar. Ma már erre a stílus irányzatra komoly marketinggépezet épít, sajátos gondolkodásukat, esztétikai világukat igyekeznek kiszolgálni a nagy cégek is, hiszen a közösségi média korában
õk az igazán véleményformálók.
A
hipszter nagyon tájékozott, és határozott
véleménye van. Persze a bulvárhíreket
sem a sajtóból szerzik
be, hanem a Twitterrõl,
a PerezHiltonról. A
Facebookon is fent
vannak és megosztanak, de az igazi terepük a Tumblr.
Az, hogy ByeAlex
milyen kategóriába sorolandó, azt mindenki döntse el
maga. Nem hiszem, hogy néhány stíluselem egyezése
miatt csak úgy rá lehet erõszakolni valakire a hipszter kifejezést, még ha az tényleg mutat egyezõségeket.
Kincse Anda

A hónap növénye: a papagájvirág (Strelizia reginae)
Sokféle növény létezik, de kevésnek van olyan érdekes virága, mint a papagájvirágnak. Paradicsommadár-virágnak is nevezik ezt a látványos mediterrán különlegességet. Nagy, evezõlapát alakú levelei közül már messzirõl látszódnak a
hosszú száron ülõ, élénkpiros, narancssárga és kék színû virágai, mely heteken át
nyílnak. Új növénynél 3-4 évet is várhatunk az elsõ virágzásra, így nagyobb méretût érdemes beszereznünk, ami már virágzik! Kétszer is virágzik egy évben: egy
õsz-tél eleji és egy tavasz-nyár eleji virágzási periódusra számíthatunk. A nagy, jól
fejlett növényt ne ültessük át, szereti a „kinõtt” cserepet, de a talaj felsõ rétegét pótoljuk egy kissé savanyú kémhatású virágfölddel. Szereti a napos, fényes helyet,
de a tûzõ napsütéstõl óvjuk! Nyár elejétõl kitehetjük a szabadba egy meleg, szélvédett helyre. Öntözzük rendszeresen, de ne álljon vízben. A tápanyag-utánpótlásról virágzó növényeknek való tápoldattal gondoskodjunk!
Örökzöld
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09. Sz. Péter
10. Sz. Péter
11. Sanitas
12. Sz. Péter
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Sanitas
17. Sanitas
18. Sanitas
19. Sanitas
20. Üdvözítõ
21. Üdvözítõ
22. Üdvözítõ
23. Üdvözítõ
24. Üdvözítõ
25. Sanitas
26. Üdvözítõ
27. Sz. Péter
28. Sz. Péter

Magyarországon azóta lehet hallani leginkább a
hipszter kultúráról, amióta ByeAlex megjelent a tévében
abban a bizonyos dal választó mûsorban, amit aztán
megnyert. Õ fogja tehát képviselni hazánkat május 16-án
Malmõben a Kedvesem címû dalával. A verseny óta pedig kapott hideget, meleget mind a stílusára és mind pedig a tehetségére vonatkozóan. Tény, hogy az õ stílusa
nem a megszokott,
populáris slágerek közé tartozik, mint amiket az elõzõekben kiküldtünk a versenyre.
Sokan a hipszterek
közé sorolják.
Kik azok a hipszterek és mit kell tudni
róluk?
Amerikában és
Nyugat-Európában az
elmúlt 2-3 év abszolút
hívószavává nõtte ki
magát a hipszterség
fogalma. Ha egy szórakozóhelyrõl, kávézóról, designboltról vagy esetleg egy
pékségrõl kiderül, hogy az egy hipszter fellegvár, akkor
özönlenek oda a hasonlóan öltözõ, a világról hasonlóan
gondolkodó, a kultúrával tudatosan foglalkozó arcok. Az
amerikai szlengben ez a kifejezés az 1940-es években ho-

Szilasi Imre • 25. Szombat Dr. Müller András •
26. Vasárnap Dr. Bencsik István • 27. Hétfõ Dr.
Müller András • 28. Kedd Dr. Nagy Mária • 29.
Szerda Dr. Nagy Gábor • 30. Csütörtök Dr. Szirmai László • 31. Péntek Dr. Földi Sándor
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Kik nyithatnak

dohányboltot?

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.
április 22-én hirdette ki a dohányboltokra kiírt
koncessziós pályázat eredményét, amely szerint
5415 dohánybolt nyílhat július elsejétõl Magyarországon. A Répcevidék területén lévõ falvak
csaknem felében nem lehet majd dohányáruhoz jutni. Alább közöljük a nyertesek listáját is.
Az 5415 koncesszió kissé felülmúlja a várakozásokat, korábban ötezernél húzták meg a lélektani határt. Az elsõ fordulóban 1417 koncesszió
nem kelt el a kétezernél kevesebb lakosú településeken, itt második fordulót rendeznek. – közölte
a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt ve-

Ünnepélyes keretek között május 9-én nyitja
meg kapuit Magyarország elsõ és egyedülálló,
mozgásukban korlátozottak által kerekesszékkel
használható erdei drótkötél akadálypályája,
Gyöngyösfalun. A tervek szerint Szekeres Pál, sportért felelõs helyettes államtitkár, többszörös

paralimpiai bajnok tõr- és kardvívó, aki mind a mai
napig az egyetlen sportoló, aki olimpián és
paralimpián is érmet szerzett, adja majd át az új
pályát. A vendégek között lesz
Hozleiter
„Mosolyka” Fanni, akinek Kerekesszékkel a világ címû blogját több ezren követik az interneten. A hazánkban egyedülálló pálya két pályaszakaszból
áll: az egyik kerekesszékkel és járóbottal, a másik
csak járóbottal teljesíthetõ akadályokkal felszerelt.
A két pályaszakaszon 10-10 akadályt helyeztünk
el, melyek mindegyike élõfára épült, 3-5 méteres
magasságban található. A pályákat, mint ahogyan az erdei kötélpályákat is, teljes biztonságban
használhatják a park látogatói. Mozgáskorlátozottak, kerekesszékkel közlekedõk esetében természetesen az emberi biztonságon kívül a jármû biztonságára is figyeltünk a pályák kialakítása során.
Az új és egyedülálló pálya a helyi Leader pályázat keretében elnyert 5 m Ft-os támogatás segítségével valósul meg a környék beszállítói által. (x)
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zérigazgatója. Gyulai Zsolt emlékeztetett: a törvény alapvetése a fiatalkorúak védelme. Az
új dohányboltokba 18 éven aluliak nem léphetnek be, illetve nem szolgálják ki õket. A nyertesek
húsz évre szóló jogosultságot szereztek, amivel a
családjuk megélhetését biztosítják, ezt nem fogják kockáztatni - fogalmazott a vezérigazgató. Gyulay Zsolt elmondta azt is: a következõ idõszakban tájékoztatják majd a dohányboltosokat,
illetve a lakosságot, hogy a fogyasztóvédelemmel és az adóhatósággal együtt a dohánykereskedelmi nonprofit Zrt. milyen ellenõrzési módszert
dolgoz ki. Hozzátette: a társaság a koncessziós
szerzõdésben foglaltak betartását fogja ellenõrizni. A nyertesekkel 30 napon belül megkötik a
szerzõdést, ezután még van egy kis idõ, hogy beszerezzék az engedélyeket, és valószínû, hogy július 1-jétõl nagyon sok dohánybolt meg fog nyitni - mondta Gyulai Zsolt.

Az eredmények nyilvánosságra hozatala
után többen nehezményezték a nyertesek körét. Az MSZP közölte, hogy álláspontja szerint a
kormány a nemzeti dohányboltok koncessziós
jogainak odaítélésével újraosztotta a dohánypiacot, a korábban hangoztatott célok azonban nem valósulnak meg. A Jobbik szakértõi
munkacsoportja kivizsgálja a dohányboltokra
kiírt koncessziós pályázatokat, mert az ellenzéki
párt szerint az eredmény alapján az látható,
hogy Magyarország az offshore-lovagok mellett „a dohánybárók“ országává is vált. Az NFM
válasz közleményében hangsúlyozza: a bírálóbizottság a beérkezett pályázatok elbírálását a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésérõl szóló koncessziós pályázati kiírás szempontrendszerének megfelelõen
végezte . Az NFM hozzáfûzte, hogy a több pályázatot
benyújtók a törvény rendelkezéseinek megfelelõen legfeljebb öt koncessziós jogosultságot nyerhettek
el, ha az õ pályázatuk felelt meg leginkább a kiírásban foglalt elvárásoknak.
Az értékelés alapjául szolgáló szempontrendszert a pályázati kiírás részletesen tartalmazta - emlékeztetett a közleményben a minisztérium.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása
szerint kizárólag vámhatósági engedély birtokában végezhetõ dohánytermék-kiskereskedelmi
tevékenység július 1-je után, nem elég a koncessziós szerzõdés megkötése.
A kormany.hu-n közzétett információk szerint a
Répcveidék területén lévõ települések közül az
alábbiak árulhatnak dohányterméket(egy-egy
nyertes neve többször is felsorolásra kerül, ezt azt
jelenti, hogy több dohánybolt nyitására is kapott
engedélyt ugyanaz a személy) Bõ: Bognár Gyõzõ
József, Bük: Budai Marcell, Lajtos Jenõ, Csepreg:
Csempesz Sándorné, Tóth Andrea, Egyházasfalu:
Derdák Lajos, Zsira : Lauschmann Rita. A részletes
lista a kormany.hu oldalon érhetõ el.
Horváth Nóra

A kerekes-székesekre
is gondolt a Holdfényliget
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