Rövid hírek

Tudatos vásárlók figyelmébe!
ZÖLDSÉGKOSÁR RENDSZER INDUL

• Bõ
Bõ község sínapja
A hószegény idõjárás miatt többszöri halasztás után 2014. 02. 01-én rendezték meg immár negyedik alkalommal Bõ község (és környéke) sínapját az
ausztriai Sankt Jakob im Walde sípályáján. Reggel fél nyolckor, erõsen csúszós
úton indult a síbuszból és több autóból

álló konvoj a bõi iskola elõl Ausztria irányába. Az idõjárás ezúttal nem volt kegyes a csapathoz: szinte egész nap
szürke, ködös/felhõs ónos esõs idõben
síelhetett, sétálgathatott a 43 résztvevõ
egészen délután 4 óráig. Ennek ellenére szép nap volt!
Jövõre Veletek ugyanitt!

Az ún. közösségi mezõgazdálkodás a gazdák
és fogyasztóik közvetlen kapcsolatán, hosszú távú
elkötelezõdésén és partnerségén alapuló gazdálkodási forma. A gyakorlatban a közösségi
mezõgazdálkodás általában egy gazdából és

egy vásárlói körbõl áll, akik kölcsönösen elkötelezik magukat az együttmûködés mellett. A vásárlók
vállalják, hogy a gazdaság termékeit elõre meghatározott áron egy egész szezonban átveszik, a
gazda pedig vállalja, hogy ebben az idõszakban a közösség számára legjobb tudása szerint
termel. A szabályok kialakítása közösen történik,

az adott közösség tagjainak igényei szerint! Akit
érdekel a rendszer, részletesen tájékozódhat a
http://tudatosvasarlo.hu/csa weblapon.
Tavasztól zöldségkosár rendszer indul Zsirán,
természetesen a TERMÉSZET s.n. Kincsestár keretein belül. A kezdeményezéshez a környékrõl tudatos vásárlók, tagok jelentkezését várjuk! Fontos, hogy a vásárlónak lényeges szempont legyen, hogy a zöldségeket helyben, minimális

szállítási környezeti terheléssel állítjuk elõ, vegyszer- és mûtrágya használata nélküli természetes
termelési módszerrel, és fontos, hogy a vásárló
azt vállalja, hogy egy meghatározott idõszakban minden héten átveszi a zöldségkosarat. Az
érdeklõdõ jelentkezõknek márciusban tartunk
egy találkozót, ahol meg tudjuk beszélni a részleteket, mely alapján mindenki eldöntheti, hogy
részt kíván-e venni a rendszerben. Érdeklõdni lehet Horváth Csabánál a 06 30/919-0688-as számon vagy Horváthné Korom Zitánál 30/3813271-es számon ill. a termeszetsn@gmail.com
e-mail címen.
N.P.K.
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Farsangoltunk
Az idei, hosszúra nyúlt farsangi
idõszakban, Zsirán is sok lehetõség
nyílt a szórakozásra.
Mindjárt február elején a sort az
általános iskola farsangi mulatsága
indította. A gyerekek jelmezekbe bújtak, vagy vicces jelenetekkel szórakoztatták a közönséget. A büfét a szülõi munkaközösség tagjai szolgáltatták. A tombola tárgyak a szülõk és a

környékbeli vállalkozások felajánlásaiból álltak össze, a jegyeket a tanárok árusították és sorsolták ki.
Este 10 óráig tartott a mulatság.
A jó kedvet csak a közben leesett
ónos esõ tudta némiképp elrontani,
hiszen a vidéki diákoknak és szüleiknek haza is kellett jutniuk. Ettõl elvonatkoztatva azonban egy kellemes
farsangi mulatságon vehettek részt
a vendégek.
A következõ rendezvény a hónap
utolsó szombatján került megrendezésre. Az énekkaros farsang már több
éves múltra tekint vissza. A kórus tagjai vidám mûsorral készültek idén is, a

rock and roll jegyében. Énekeltek,
táncoltak, ismert elõadók bõrébe
bújtak és feledhetetlen perceket szereztek ezzel a közönségnek. Az elõadás fergetegesre sikerült. A mûsor
után büfével várták a vendégeket,
majd itt is a tombolasorsolás következett, s ez után még maradt idõ egy
kis beszélgetésre is. További jó munkát és kitartást kívánunk az énekkarnak, valamint, hogy még
sok, szép perccel örvendeztessék meg a zsirai közönséget.
Farsang utolsó szombatjára két program is jutott. A Piros Ház Vendéglõben a téltemetés hagyományait felelevenítõ kiszebáb készítéssel, s az esti felvonuláshoz szükséges lámpáskészítéssel kezdõdött a program.
A bábot 17 órakor kísérték utolsó útjára, s miután elégették lakomával ünnepelték a résztvevõk a tél végét a
vendéglõ teraszán.
Este a kultúrházban farsangi bált
szerveztek a falu lakóinak, kicsiknek
és nagyoknak egyaránt. Élõzenével,
sok tánccal, tombolasorsolással telt
az este. Az idei farsangi idõszak sikeresen zárult, reméljük az év többi idõszakában is változatos programokban lesz részünk.
N.P.K.
További képek a
www.repcevidek.hu
weboldalon
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„Elmúlott a hosszú farsang, búsulnak a lányok…” kezdõdik a Gergely-járás szövege. Idén a holdfázisok alakulása következtében megnyúlt a farsang, késõn lesz a Húsvét és a Pünkösd. Lezajlottak a karneválok, a közeli horvát és elmagyarosodott horvát településeken megtartották a télbúcsúztató szokásokat.
A december végi, januári kora tavaszi idõben sorra bújtak elõ az
elsõ virágok, duzzadtak a fákon a rügyek. A február eleji havas-jeges
pár nap után ismét tavaszias meleg örvendeztetett meg bennünket.
Bálint napkor már néhány ibolya is kinyílt. 65 évet megértem, de ilyen
korán szabad földön nyíló ibolyát eddig még nem láttam. Másnap
élénk verébcsicsergés jelezte a szomszédban, hogy igaz a sok évszázados népi megfigyelés. Zsuzsannakor, s a következõ napokban viszont
még nem hallottam pacsirtaszót. Fogynak madaraink…, errõl majd
egy másik írásban bõvebben olvashatnak.
Az egyhónapos elõrejelzést nézegetve, úgy tûnik, hogy március közepe némileg hûvösebb lesz a februárinál. Március 15 körül kisebb reggeli fagyok is elõfordulhatnak, de reméljük, hogy a tél már
nem tér úgy vissza,
mint tavaly. Bár hószállingózás még Húsvét körül is lehet, hiszen fekete karácsonyunk volt.
Április 6-án ismét
választunk. Addig is
folyik a gyûlöletkampány. Mintha nem
tudnánk, hogy egyik
ördög sem olyan fekete, amilyennek a falra festik! Mi pénz kerül ilyenkor elszórásra a másik oldal lejáratása céljából, s milyen gazdagok lettünk hirtelen az
utóbbi hónapokban! Meglesz még ennek a böjtje. Bárki kerül hatalomra, bezárja a bõségszarut, s ismét jönnek a megszorítások, mint 1990.
után eddig minden voksolást követõen. Az elszórt és kiosztogatott forintokat vissza fogja tõlünk venni az állam. A szegény devizahitelesek
adóssága pedig az államadóssággal együtt nem csökken a folyamatos forintgyengítéssel. Ilyen gyenge valutáért mit fogunk kapni, ha néhány év múlva áttérünk mi is az euróra?
De hagyjuk a politizálást és a jósolgatást. Vegyük észre a nyíló virágokat, örüljünk a jó idõnek és a madárcsiripelésnek. Kezdjük el, vagy
folytassuk a kerti munkákat. Nõnapkor pedig ne feledkezzünk meg
hölgyismerõseinkrõl. Köszöntsük õket apró meglepetéssel, s legyünk
hozzájuk kedvesek éven át. Õk pedig virágozzanak még nagyon sokáig férfitársaik és családjuk örömére.
Sági Ferenc
Következõ lapszámunk 2014. április 10-én jelenik meg!
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• Bük
„VAN EGY PONT, AHOL
A GYEREKBÕL FELNÕTT LESZ…”
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Szakiskola 12. évfolyamos szakács és pincér
tanulói számára a február 21-i szalagavató
napja egy olyan pont, olyan nap, amikor talán átérezték a felnõtté válás pillanatát.
Hárominé Orbán Erika igazgató-helyettes
asszony köszöntötte a büki Mûvelõdési Központ
színháztermében az ünnep résztvevõit, megkülönböztetett szeretettel a színpadon álló ünnepelt végzõs pincér és szakács tanulókat.
Ünnepeltek ezen a napon. Ünnepelték az
a 35 végzõs diákot, akiknek osztályfõnökeik –
Laczó Csilla és Szanyi Hajnalka – feltûzték a
szalagot tanáraik, szüleik, családtagjaik, barátaik jelenlétében. Megkapták azt a kicsiny
szalagot, amely jelképezi az összetartozást az

munka szakácsokra átírt változata Ágoston
László szakoktató gitárkíséretével. Nagy taps
kísérte a fiúk show-táncát és a lányok fergeteges kán-kán bemutatóját.
A záró közös dallal pedig összetartozásukat fejezték ki.
A szalagavató bál a Fürdõ - étteremben
folytatódott. A vidám mulatság a végzõsök
nyitó táncával vette kezdetét.
bse

A büki általános iskola diákjai a hagyományokhoz hûen az idén is két hévégén szórakoztatták szüleiket, tanáraikat, társaikat és a szép
számú érdeklõdõ közönséget.
A felsõsök kezdték idén a mulatozást. A TRIO
TV büki különkiadását jelenítették meg az évfolyamok különbözõ szemszögbõl megközelítve.
A 7. évfolyamosok a büki Haute Couture divatbemutatóra invitálták a televízió nézõit. A csinos lányok nagyon szép, saját készítésû ruhakölteményekben mutatkoztak be a kifutón, a fiúk pedig inkább táncukkal nyûgözték le a nagyérdemût.

ként felvonuló kisdiákok versekkel mutatták be
ötletesebbnél ötletesebb maskaráikat, melyeket
a szorgos szülõi kezek készítettek. Felsorolni lehetetlen a sok csodás jelmezt, csak egy kis ízelítõ.
Jelen volt a muffin az eperrel karöltve, felvonult
a zombi az iskola rabjával. A lánybõrbe bújt másodikos fiúk is nagy sikert arattak, nem beszélve
a medúzáról, a kisegérrõl a sajtban. Nagymama is megirigyelhette azt a fazekat, amely a kürtöskaláccsal mutatkozott be, a vásári árussal
együtt. A harmadikosok különbözõ népek gyermekeit vonultatták fel Harry Potter varázslatára:

Az ötödikesek egy komplett adást készítettek.
Volt abban riport, bûnügyi híradó, zenés idõjárás jelentés, fantasztikus Showder Club bemutató, no és az évfolyam vidám híreit is hallhattuk.
A hatodikosok az õsmagyarok világába kalauzolták vissza a nézõket, táncbemutatójukon
felcsavarták a szõnyeget és közös dalukkal 220
felett hagyták el a való világot.
A mûsorok zárásaként nyolcadikosaink angol keringõje tette fel a koronát a bemutatókra.
Ezzel a tánccal a bált egyben nyitották is, melyen önfeledten szórakoztak záróráig – közben a
tombolán értékes ajándékok találtak gazdára.
Az alsó tagozatosok farsangi mulatsága a
jelmezes bemutatókkal kezdõdött. Az osztályon-

eljött a farsangra az indián lány, a spanyol lány,
a japán lányok, a cowboyok és természetesen
a magyar lányok is. A negyedikesek Kanni
–bulija nagy sikert aratott a nézõk körében. A
törpék asztali tánca is érdekes színfoltként jelent
meg a színpadon.
A lelkes kis csapat a bemutatókat követõen
éhét, szomját a büfében oltotta. A szerencsések
a tombolán nyert ajándékaikkal játszottak boldogan és a tanító nénikkel és szüleikkel közösen
perdültek táncra a táncparketten.
bserika
További képek a
www.repcevidek.hu
weboldalon
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iskolával, az osztálytársakkal, a tanárokkal. Bizonyítja a szalag azt is, hogy a szülõk gondoskodása, a tanárok áldozatos munkája és a diákok kitartása révén hamarosan, a sikeres
vizsgák után munkavállalók lesznek.
Pócza Csaba igazgató úr köszöntõjében a
szalagavató ünnepély és bál jelentõségére
hívta fel a fiatalok figyelmét, és emlékeztette
õket az elmúlt idõszak pillanataira és figyelmeztetett a következõ hónapok feladataira.
A végzõsök szüleiknek egy-egy szál virággal köszönték meg a gondoskodást, a törõdést, a szeretetet, mellyel eddigi életük során
kísérték õket.
A „hivatalos” ünnepséget a könnyedebb
percek követték, amikor megszólalt a felszabadult diákok ajkán a Pincér-rock, és a 8 óra

Karnevál az iskolában
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Comenius-díjas
tanítónõ Csepregen
Az Apáczai Kiadó immár 11. alkalommal hirdette meg a Genius Apáczai Diploma Díj arany, ezüst és bronz fokozatát az arra érdemes kiváló
pedagógusnak. A kiadó 2003-ban alapította ezt a díjat,
amit a Pedagógusok
Kossuth díjának is neveznek. Ez egy országos pályázat, melyet
a legjobb tanítóknak,
tanárainak hirdetik
meg. A beérkezett
anyagok alapján döntik el, hogy ki a legérdemesebb. Idén január 17-én Venczli
Miklósné, csepregi tanítónõ vehette át ezt
elismerést. Mindenki Márti nénije gyermekkora óta a pedagógus pályára készült. 32
éve tanítónõ, a csepregi iskola az egyetlen
munkahelye. Évtizedek óta meghatározó
személyisége az iskolának. Neve fogalom
a Csepregen élõk számára. Hosszú éveken
át szervezte a Vadása-tó melletti táborokat,
néptáncot oktatott. Több száz gyermeket
tanított már eddig, és mindig képes az új
pedagógia módszerek bevezetésére. Az
iskolába õ vezette be elõször a projektmódszert. Tanítóságát hívatásának érzi, a gyerekek szeretete hatja át a mindennapjait. A
Genius Apáczai Diploma Díj rendkívül magas erkölcsi elismerést jelent, és Márti néninek külön öröm, hogy Vas megyébõl illetve
szinte a Dunántúlról egyedüliként nyerte el
ezt a díjat.
S. Bogi

Városfejlesztési és munkahely-

teremtési témák terítéken!

Az Ipartestület patináns épülete adott otthont
Csepreg Városában, a Felsõ- Répcementi Kistérségben mûködõ mikro- kis és középvállalkozások számára szervezett munkáltatói fórumnak, melyet február 4-én 18 órától szervezett a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület, Felsõ- Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Információs Pontja és Csepreg Város Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága. Nem az elsõ alkalom volt, hogy találkoztak, hiszen a tavalyi esztendõben már az Ipartestület Egyesület kiemelt stratégiai partnerként, helyet adott hasonló találkozónak.
Vlasich Krisztián a bizottság elnöke, köszöntõjében kiemelte a helyi és kistérségben mûködõ
vállalkozások meghatározó szerepét, s köszönetet mondott Pócza Antalnak az Ipartestület
Egyesület elnökének a kitûnõ partneri kapcsolatokért. A kormányzati elképzelésekkel összhangban hangsúlyozta, hogy az egyik legfontosabb önkormányzati feladat a munkahelyteremtés és a város élhetõbbé tétele. Az elnök a
lakosság mellett, ebben számít a helyi vállalkozásokra, melyek a 2014- 2020 –as Európai
Unios fejlesztési idõszak tükrében kiemelt partnerként vállalhatnak szerepet a város fejlesztésében.
A munkáltatói fórumon résztvevõk elsõ kézbõl
kaphattak információt Bolfán Csabától, az Utiro
Leader Egyesület elnökétõl, aki a kistérséget érintõ
várható fejlesztési irányvonalakról, pályázati lehetõségekrõl beszélt. Rodler Tamás a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának igazgatója a
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ
beruházásainak támogatására kiírt pályázati lehetõségekrõl és a bérgarancia támogatás 2014. évtõl
hatályos rendelkezéseirõl szolgált friss információval.
A Munkaügyi Központ osztályvezetõje, Simon Jó-

zsefné „ A nõk 40 év szolgálati jogviszonya megszerzésének elõsegítése” címmel a központi munkaerõpiaci program és egyéb támogatási lehetõségekrõl
tájékoztatta jelenlévõket.
Kard Enikõ a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv igazgatója a 2014. évi munkaügyi
ellenõrzési irányelvekrõl, Puskásné Tóth Katalin munkavédelmi igazgatóhelyettes pedig, a munkáltatók
részére törvényileg elõírt biztonságos munkavégzés
feltételeirõl és követelményeirõl beszélt.
Vlasich Krisztián záró gondolataiban felhívta a
résztvevõk figyelmét arra is, hogy az általa irányított

Csepreg városában mûködõ Foglalkoztatási Információs Pont kellõ szakmai segítséget nyújt a rövid
határidõ ellenére is a pályázatok szakszerû benyújtásához.
Az elnök elmondta, hogy a munka tovább folytatódik, ugyanis készül az integrált városfejlesztési
stratégia, településfejlesztési koncepció, valamint
a településrendezési terv. Számos problémát és hiányosságot kell még megoldani Csepregen, de
ehhez elsõsorban összefogásra és együttgondolkodásra van szükség, melyben mindenki véleményére és javaslatára számít.
H.Z.
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Oscar-díjat kaptak Bükfürdõ harcosai
Míg a világ a téli olimpiára figyelt, egy izzasztóbb versenyszámban kimagasló eredményt értek el a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum szaunamesterei. A negyedik alkalommal megrendezett Szauna Szeánsz Oscarverseny szinkronszeánsz számában a Tompek
Attila és Horváth Szabolcs alkotta páros kapta

meg a legjobb szaunamesternek járó Oscardíjat. A gyõztes szeánsz egy szerelmi csatározást jelenített meg Istenek harca címmel, melyet a harmincfõs – tapasztalt szaunázóból álló – zsûri egyöntetûen a legjobbnak ítélt. Tompek Attila egyéni indulóként a II. Magyar Országos Szaunamester Bajnokságon is megmutatta tudását, ahol a negyedik fordulóban tizenhat induló szaunamester közül a hatodik
helyen végzett. A Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum folyamatos szeánszokkal, hazánk
egyik legnagyobb szaunavilágával és immár
az ország legjobb szaunamestereivel továbbra is várja kedves vendégeit!

Jótékonysági bál Csepregen
A csepregi katolikus egyházközség idén is bálozni hívta a híveket. Az estet a fiatalok palotás
nyitótánca nyitotta meg melyet Übelher-Luif Henriett tanított be. A szervezõk elmondása alapján,
hosszú ideje nem volt ennyi bálozó. A hangulatos

zenére a táncparkett hamar megtelt. Az ételt- italt
mindenki maga hozta, és így megkóstolhatta az
asztaltársaság egymás finomságait. Az este egyik
fénypontja a tombolák kisorsolása volt. Valakiknek a Fortuna szerencsét hozott, de azok sem
bánkódtak, akik mellé
most nem szegõdött szerencse. A jó hangulat
mindenért kárpótolta
õket. A bál bevételét jótékony célra fordítja az
egyházközség, a Szentkút-kápolna felújítása a
kitûzött feladat.
S.Bogi
További képek a
www.repcevidek.hu
weboldalon

Szõlõ, bor, szorgalom
CSEPREG LEGIDÕSEBB BOROS GAZDÁJA
Horváth Antal csepregi szõlõsgazda 2014. január 27én ünnepelte 90. születésnapját. Tavasztól õszig mindennap munkálkodik a szõlõjében.
A mértékkel fogyasztott bor, a hegyi levegõ, a kiegyensúlyozott életritmus, a közügyek iránti érdeklõdés a
titka a magas korának, jó egészségének. További szorgos
munkálkodásához kívánunk neki nagyon jó egészséget,
hosszú életet a rokonok, valamint a csepregi Hegyközség
és a csepregi Borbarát Hölgyek nevében is.
Horváthné Pados Teréz
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Jön a Büki Kultur-kúra
Megszépült környezetben, egy új szabadtéri rendezvénytérrel, az Atriummal vágott
neki a 2014-es esztendõnek a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár. Kialakult a
kulturális programok menetrendje, az elsõdleges szempont a kultúra közvetítése lesz, a
hagyományok ápolása mellett. Tóth Tamás,
intézményvezetõ elmondása szerint nagyon
jól mûködõ rendezvényeket vett át érkezésekor 2012-ben, ezek közé ékelte be saját elképzeléseit.

„Ha nincs múltad,
nem lesz jövõd”

Tóth Tamás, a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár intézményvezetõje körmendi születésû, de nagyon büszke somogyi gyökereire. A
hagyományõrzéssel, a néptánccal
felnõtt fejjel került közelebbi kapcsolatba, miután kilépett a hadseregbõl és a közmûvelõdésben kezdett
el dolgozni. Baráti felkérésre võfélynek állt egy esküvõn, késõbb ezzel
kapcsolatban kutatni kezdte a hagyományos lakodalmak táncát, zenéjét, viseleteit és szokásait. Hagyománytisztelete hagyományõrzéssé
érett, Szombathelyen nagy sikerû
táncház sorozatot szervezett több
éven át. Bükön is azon munkálkodik,
hogy visszahozza a néptánc hagyományait, speciálisan a városra jellemzõ büki verbunkot és páros ugrós
táncot. Tánccsoportok indulnak
nemcsak bükieknek, hanem a környezõ települések fiataljainak és a
már jól mûködõ népdalcsoportok
bõvítése a cél. A szakmai segítséget
a 60 éves Ungeresca és a 30 éves
Boglya zenekar adja. „Ha nincs
múltad, nem lesz jövõd”- ez Tóth Tamás mottója.

,,FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS"
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– Megszépült és bõvült is a büki létesítmény. Mik voltak a fejlesztések?
– A Sportközpont és Mûvelõdési Ház közé ékelõdik be az uniós pályázatból megépült új helyszínünk, a szabadtéri rendezvénytér, most a feladatunk ebben az évben lélekkel megtölteni. Színházi
rendezvények, koncertek, de akár közös meccsnézések helyszíne is lesz az Atrium. A Koczán ház, mint
történelmi emlékhely megõrzése, kezelése is hozzánk tartozik: ez egy közel 150 éves vályogház, a
tájegység utolsó zsúptetõs csapott oromzatú háza.
Koczán Ferenc helyi cipészé volt, a focisták még
nála készíttették a csukájukat. 100 évet felölelõ
helytörténeti kiállítással indítottunk
itt, és ez a hagyományos farsangfarki disznóölés
helyszíne. A Mesevonat is itt áll
meg, idén pályázati pénzbõl ennek lesz folytatása több alkalommal is, a gyerekek nagy örömére.
A Könyvtár és a Sportközpont is teljes gõzzel üzemel, hála a kollégák szakmai munkájának, és öszszeállt nagyjából a programok menetrendje is.
– Nézzük akkor idõrendben a nagyobb
eseményeket.
– Bognár Szilvivel kezdtünk, lélekemlõ pillanat
volt a vasi népdalénekes lemezbemutató koncertje, õ a gyermekprodukcióját elhozza majd a
Büki Gyógy-Bornapokra. Igyekszünk mûvelõdési

házként értéket közvetíteni, ha már a médiában
minden a könnyû irányába mozdul el. Az aszszonyfarsang, a disznóölés februári eseményeink, majd a hagyományos húsvéti locsolkodás
jön, lesz futónap májusban, köszöntve a tavaszt
szervezünk egész napos biciklitúrát Ausztria irányába. Nagy programként említem a Szivárvány
fesztivált, amely Mûvészeti Iskolák Néptánc tagozatainak regionális seregszemléje közel 650
résztvevõvel május közepén, ezt a rendezvénytéren szeretnénk megtartani esti koncerttel összekötve. Színházi elõadások lesznek júniusban, Büki
Gyógy-Bornapok és Gasztrofesztivál nyáron, Aratóünnep és Szent Mihály napi forgatag népzenei
koncerttel, táncházzal. Nagyjából így áll össze a
nagyrendezvények sora. Az igényes szórakoztatást képviseli majd Rúzsa Magdi, a Magna Cum
Laude, a Muzikfabrik, elfogadta a meghívást a
Körúti Színház és például vendégünk lesz Vámos
Miklós is.
– A település lélekszámához viszonyítva
extra gazdag a kulturális kínálat. Mennyire
szólnak ezek a programok a bükieknek vagy
épp a turistáknak?
– Benne van a kettõsség. A színházi elõadások
például a helyiek igényeit elégítik ki, a beszélgetések vagy a hagyományos ünnepi mûsorok is,
ugyanakkor nekünk
turisztikai
célpontként, az
ország egyik legkedveltebb fürdõvárosaként gondolnunk kell az
idelátogató vendégekre is. Jó kapcsolat van a fürdõvel, egyeztetjük a programokat, nekünk a kultúra közvetítés az elsõdleges feladatunk, kisebb mértékben a szórakoztatás és eszerint próbálunk egymásra ráerõsíteni. A kiváló fürdõ és szállások mellett
kulturális-wellness szolgálgatást is szeretnénk nyújtani Bükön. Egyébként el is búcsúztattuk a régi nyári szlogeneket: a Büki nyár és Büki ünnepi napok helyett a Kultur-wellness és Büki kultur-kúra elnevezéseket szeretnénk idén használni.
HN
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Rövid hírek
• Csepreg
Vadászbál a csepregi
Répcevölgye Vadásztársaságnál
Február elején tartotta hagyományos vadászbálját a csepregi Répcevölgye Vadásztársaság. Erre az alkalomra a Vadásztársaság
tagjai meghívták társaikat és a barátaikat a
Fürdõ-Étterembe.

Lovas polgárõrök Csepregen
Eredményes évet zárt a Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület, mely elkészítette 2013. évi beszámolóját. Ebbõl kiderül,
hogy alapvetõen a rendszeres járõrözés, törvénybe ütközõ cselekmények megelõzése, a
rendõrséggel közös járõrök szervezése, Polgármesteri hivatallal egyeztetett rendezvénybiztosítás, egyházi rendezvények felügyelete volt a
szolgálatok kiemelkedõ jellege. Megkezdte mûködését tavaly a lovas polgárõr szolgálat, 4 fõvel és autót is tudott vásárolni a szervezet. Az
egyesület 2013 évben 1648081,-Ft-ból gazdálkodott, mely a tagdíjakból, képviselõi felajánlásból, illetve tagi kölcsönbõl jött össze. Az évet
126318 FT-os egyenleggel zárták. Két fõ távozása mellett 10 új taggal is bõvült a csepregi szervezet, mely a jövõben a tervek szerint
Szakonyban is teljesítene szolgálatot, illetve egy
pályázat keretében segítené az ottani önálló
szerezet létrejöttét. A tervek között szerepel
ugyanez Zsirán is, ott az induló létszámban a lovas polgárõrök is tudnak segíteni, mivel a lovarda átköltözött Csepregrõl Zsirára. A Csepreg
közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület
Bükkel is szeretett volna kapcsolatot kiépíteni
még tavaly, ezt kérte a rendõrség is tõlük, ám
ezidáig sajnos nem sikerült megállapodást kötni.
Süle Tamás - elnök
Horváth Zsolt - alelnök

2014 évi tervek: Eredményes busz pályázat
esetén aktív közös munka Szakonnyal • Bükkel,
Zsirával megállapodást kötni együttmûködésre •
Csepreg város 760 éves elsõ írásos említésének évfordulóján egy hagyományteremtõ lõ versenyt indítani. • 10 éve Csepregen írta alá a BEOSZ, VPSZSZ,
és az ÖKBLVB az együttmûködési megállapodását,
ezt megerõsíteni egy lövészettel egybekötve • Láthatósági felszerelések pótlása, újak beszerzése,
sapka stb. • Éves járõrszolgálati órák növelése • Tagok toborzása • Részvétel BEOSz, és Polgárõr rendezvényeken • Saját bevételek növelése, támogatók bevonásával és rendezvények biztosításával. •
Az új egyesületi helyiség rendbehozatala, ott irodaklubszoba kialakítása • A tagoknak színház, és
egyéb kulturális programok szervezése • Közös öszszejövetelek számának növelése.

A bált a Vadásztársaság elnöke, Király Lajos nyitotta meg. Majd a sajtoskáli asszonykórus Apácashowját láthattuk.
A finom vacsora után jó zenére hajnalig
táncolhattak a vendégek. Aki részt vett, szép
emlékekkel térhetett haza.
Horváthné Pados Teréz
További képek a
www.vaskarika.hu weboldalon

20 éve hunyt el dr. Fülöp József (Bük 1927.
01. 20. – Bp, 1994. 04. 13.) geológus, egyetemi
tanár, akadémikus. 1952–1954 között egyetemi
tanársegéd, majd 1954–1956-ig a Minisztertanács Titkárságán geológus elõadójaként tevékenykedett. Kiemelt tudományos feladat volt a
meg nem újuló természeti erõforrások (a szén, a
különbözõ ércek, a kõolaj-földgáz stb.) hazai
készletének feltárása. 1956–1958 között a Magyar Állami Földtani Intézet igazgatóhelyettese,
majd 1958–1969-ig igazgatója. Nagy szerepe
volt abban, hogy Bük határában is megvalósult
a mélyfúrás. Kõolajat kerestek, de a település
szerencséjére termálvizet találtak…
25 éve dr. Fodor István (sz. Csepreg, 1945.
március 2.) állatorvos, politikus lett a harmadik

Magyar Köztársaság elsõ országgyûlése elnöke.
1989. október 23-ától az új alkotmány értelmében az országgyûlés elnöke látta el az ideiglenes államfõi funkciókat, így Szûrös Mátyás helyett õt bízták meg az elnöki teendõk ellátásával
Göncz Árpád 1980. május 3-i megbízásáig.
40. éve, 1974. 09. 02. halt meg a büki születésû dr. Szarka Géza író, pedagógus. A büki emléknapjáról tudósítva a Répcevidék 2012. 12.
számában életrajzát már ismertettük.
Igás
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
Örömmel vennénk, ha a kistáj helytörténettel foglalkozói más, fontos évfordulókkal is kiegészítenék írásunkat.
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Száz évvel ezelõtt nyerte
nemességét a csepregi iskola névadója

Báloztak a fúvósok
A hagyományokhoz híven idén- február 8-án- is
bálozni hívták a fúvósok a családjaikat, támogatóikat
valamint a fúvószenét kedvelõket. Az est kezdéseként
rövid koncertet adtak, mely a farsang hangulatát
idézte meg. Koncert közben meglepetések részese lehetett a közönség. Hüvelyk Máté klarintészólója mellett, Iliás Attila karnagyról kiderült, hogy nem csak a
zenekar dirigálásába jeleskedik, hanem xilofonon is
tehetségesen játszik. Persze ebben nagy segítségére
volt Krisztik Judit dobos is. A vacsora és egy kis tánc
után a házigazdák több meglepetésprodukcióval is
készültek a vendégeknek. Elõször néhány fiatal törpetáncát láthatták, majd késõbb a Kán-kános lányok-fiúk felejthetetlen produkcióját élvezhették, mely nagy
sikert aratott. A tombola sorsolás után a Kispartyfúvószenekar bajoros dallamokkal szórakoztatta
és hívta táncba a bálozókat.
A tombolatárgyakat idén is többnyire zenekaros
családok, magánszemélyek mellett helyi, kõszegi és
büki vállalkozók ajánlották fel. Az egyesület a nyárra a hagyományokhoz híven - fúvóstalálkozót szervez
olasz és osztrák zenekar részvételével. A zenekar munkáját és terveit adója 1%-ának felajánlásával bárki támogathatja. Aki lemaradt az idei bálról, vagy csak szeretné újból felidézni a felejthetetlen pillanatokat, az a
www.triotvdunantul.hu oldalon megnézheti a koncertet, valamint a meglepetés produkciókat.
S.Bogi
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon

Szülõházán és a 2007-ben nyílt új csepregi
iskola aulájának falán is emléktábla õrzi emlékét nagyapámnak, dr. Csepregi Horváth Jánosnak. A nevét viselõ Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény méltóképp ápolja szellemi hagyatékát. Ennek egyik jele a születésnapja, március
1. táján évente rendezett Dr. Csepregi Horváth
János Napok.
Az idei születésnaphoz igen közel esik egy
százéves évforduló. Ugyanis 1914. „Böjtmás hava negyedik napján,” vagyis március 4-én írta
alá címeres levelét Bécsben I. Ferenc József
császár és király.
Dr. Horváth János
ügyvéd (Csepreg, 1853.
március 1. – Budapest,
1945. október 20.) háziipari, szakipari és mezõgazdasági ágakban beszerzõ-, termelõ- és raktárszövetkezeteket szervezett az egész történelmi
Magyarországon. Mozgalmat indított a kisipari
hitel tárgyában, melynek eredménye az 1898ban alakított Országos Központi Hitelszövetkezet, ahol kevésbé magas vezetõ beosztások
után 1914-ben igazgató lett. Ott kifejtett munkásságáért kapta nyugalomba vonulása alkalmából a magyar nemességet.
Az adománynak (amely nem járt birtokkal)
„fejedelmi többes számban” fogalmazva a lényege, hogy családját: „királyi hatalmunkból
[…] Magyarországunk és társországai valóságos, igaz, régi és kétségtelen nemesei közé és

sorába [...] felveendõknek tartottuk, [...] megengedvén, hogy ezentúl jövendõ örök idõkig
[...] Dr. Horváth János s mindkét nembeli valamennyi törvényes ivadéka és maradéka a
Csepregi elõnév használata mellett mindazon
jogokkal élhessen és birhasson, melyekkel
emlitett Magyarországunk és társországainak
[...] nemesei eddigelé törvény, vagy hajdani
szokás szerint bármikép éltek és birtak, vagy
élnek és birnak. [...] a [...] nemesség örök idõkig fennmaradandó jeléül Neki és mindkét
nembeli valamennyi törvényes ivadékának és
maradékának következõ czimert, vagy
nemesi díszjelt adtuk
és engedtük.”
Az illusztráció a Királyi Könyvekbe bemásolt címerképet és
a szöveg kezdetét mutatja. A családi címerben az arany griff a
tollforgatót és jogászt
jelképezi, az arany
csillagok fiait (Antal, sz. 1894, és János, sz.
1898), a kezek házasságát (Polacsek Annával),
az ezüst liliomok lányait jelentik (Jolán, sz. 1887;
Anna, sz. 1890, és Liliane – ejtsd: Lilien – vagyis
édesanyám, sz. 1902).
Dr. Csepregi Horváth János büszke volt arra,
hogy nem sokévszázados nemességet örökölt,
hanem maga dolgozott meg a szeretett szülõhelyére utaló nemesi elõnévért.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest
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Rövid hírek
• Nemesládony
FARSANG VAN, FARSANG VAN….
Farsangi mókázásra hívta a nemesládonyi
önkormányzat képviselõ-testülete és a kulturális szervezõ a település óvodás, iskolás gyermekeit és szüleiket a kultúrházba.
A vidám délutánon felvonultak, bemutatkoztak az ötletes maskarákba bújt kisgyerekek, majd táncolásba, vonatozásba kezdtek.
Mókás játékokkal szakították meg a szervezõk
az önfeledt szórakozást, melyek még emlékezetesebbé tették a farsangi napot. No és persze az éhes-szomjas pocakokat is meg kellett
tölteni a terülj asztalkáról a pihenõ idõben.
Szülõk és gyerekek egyaránt szívesen emlékeznek vissza erre a farsangi mókás napra.
bse

• Nagygeresd
Nõnapi ünnepség Nagygeresden
2014. március 8-án közmeghallgatással egybekötött nõnapi
ünnepséget
rendezünk a
nagygeresdi
Faluház nagytermében. Az esemény 16 óra
30 perckor kezdõdik, melyre ezúton is szeretettel meghívjuk Nagygeresd lakosságát, különös tekintettel falunk hölgy lakóira.
BP

Új játszótér épül Nagygeresden
Nagygeresden új játszótér építésén dolgoznak a szakemberek. A létesítményt övezõ facsemeték elültetése
már tavaly õsszel megtörtént, jelenleg
a terület elõkészítésén, ezt követõen
pedig az új játékok telepítésén dolgoznak a munkások. Amennyiben az
idõjárás nem szól közbe, március végére végeznek a munkálatokkal.
A projektre pályázaton nyert pénzt
községünk, amelynek összege 5 millió
Ft. A nagygeresdi önkormányzatot ennek a pénznek az áfája terheli, ami
1.355.000 Ft-ot tesz ki. A játszótéren
biztonságos játékokkal játszhatnak
majd az apróságok, melyek közt lesz
bölcsõhinta, melyet mozgássérültek is
használhatnak.
Nagygeresd új játszóterének ünnepélyes átadását a Falunapra tervezi a községünk képviselõ testülete, de
a gyerekek elõbb is kipróbálhatják és
birtokba vehetik majd az új játékokat.
Béres Péter
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Vidám gyermek-

farsang Sajtoskálon

A farsang a télbúcsúztatás és a tavaszvárás idõszaka, amikor az emberek búcsút
vesznek a szürke, hideg, komor téltõl, és várják a vidám, színes tavaszt. Ezen az ünnepen garantált a dínom-dánom, a tánc, a
mókázás, a falatozás. Az emberek vidám,

ötletes maskarába bújnak, hogy egy másik
arcukat is megmutathassák.
Nem volt ez máshogy Sajtoskálon sem.
A karnevál, a farsang idõszaka alatt a mi falunkban sem hagytuk ki ezt a fergeteges,
jókedvû hagyományt. A gyermekek farsangi-délutánján Õk és a felnõttek is sztárok bõrébe bújva szórakoztatták a közönséget. A
fellépõk az S-faktor válogatáson méretették
meg magukat, mutatták be tudásukat, produkciójukat, mindezt a 4 szigorú mentor
elõtt, akik szúrós, de egyben vicces megjegyzésekkel jutalmazták a mûsorszámokat.
Az est házigazdája 2 mûsorvezetõ volt.
Ezt követte a jelmezes felvonulás, ahol
nem csak a picik, de a nagyok is ötletes jel-

mezbe bújtak, és mutatták meg magukat a
színpadon. A vidám jelmezeket nagy tapssal jutalmazta a közönség.
A farsangi lottószámok kihúzására is sor
került. A magas lottószámok ellenére, így is
akadt olyan ügyes és szerencsés lottózó,
akinek sikerült eltalálnia néhány számot. A
tombolasorsoláson sok ember mellé szegõdött a szerencse, volt olyan jelenlevõ is, aki
több nyereménnyel térhetett haza.
A farsangi kézmûves foglalkozáson álarcokat, bohócot, szívószál figurát készítettek az ügyes, lelkes gyerekek, és még a

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból

12.

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
„Méltóságos
Gróffné Kegyes
Asszonyom”
megszólítással
a felváltva
több
Daruvári
Jankovich
Jánosné
gróf Tolnai
Festetics
Alojzia
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765
–
1813)
számára
írta
a
sorozatunkban
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen levebemutatott,
leveleket
a csepregi
leket a csepregi eddig
tiszttartója,ismeretlen
„alázatos szolgája,
Pegony György.”
– A grófnõ
(nem grófné) a „alázatos
férje halálától, 1799
végétõl kezdve
a nevelt
fia, Izidor nagykotiszttartója,
szolgája,
Pegony
György.”
– A
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
grófnõ
(nem
grófné)
férje
halálától, 1799 végétõl
az Országos
Levéltár
õrzi: MOL a
P 234,
56. cs.)
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
augusztus
Méltósága
által vett(Akét
Tehenet
18131808.
elejéig
kezelte a10.
csepregi
uradalmat.
leveleket
és két Bikát szerentséssen le hajtották ide Csepregben, az
egyik Tehén az utban Sopronyon fellül le borjuzott,
Sopronbul szekéren hozták le a borjut, a borju egésséges,
és bika. A Tehenek valóban szépek, de hogy már most a
Svajtzeriában ne lég[y]en olly sok féle keverék marha, az
én alázatos vélekedésem az volna, hogy ezen két vett
tehénhez, még hasonló négy Tehenet kellenék venni, és a
négy Stajer Tehenekhez még kettõt,...
Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest
a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

szülõk is együtt szorgoskodtak velük, kedvet kaptak egy-egy figura elkészítéséhez.
Az arcfestésnél pedig gyerekek álltak sorba, hogy egy-egy figurát, állatot festessenek magukra. Majd ezt követte az estig
tartó farsangi disco, ahol a gyerekek kedvükre limboztak, játszottak, táncoltak. A
délután során a jókedvé, a kacagásé, és
a szórakozásé volt a fõszerep.
BB.

www.repcevidek.hu
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Március folyamán Csepregen, a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában: Iliás Márta mûvésztanár tûzzománc-képeinek kiállítása. Állandó kiállítás: Szalkayné Sárváry Hajnalka
mûvésztanár alkotásaiból.
A Dr. Csepregi Horváth János Napok keretében: Március 6-án, csütörtökön: Janne
Teller: Semmi – tantermi dráma. A Soproni Petõfi Színház elõadásai. Március 7-én, pénteken: 15 ó. a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportházban: Üvegtemplom – zenés mesejáték a
Soltis Színház elõadásában. 17.30 ó.: az Ált.
Iskola aulájában: Nemzetiségi nap. Március
8-án, szombaton 9 ó. Sulikukucska – az iskola
bemutatkozó programja.
• Március 16-án, vasárnap 18 ó. (junior 16 ó.)
a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO-Büki TK - Komárom VSE NB II-es bajnoki nõi kézilabda mérkõzés.
• Március 18-án, kedden 14 ó Csepregen a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban a Petõfi emlékhét keretében: Petõfi vers- és
prózamondó találkozó.

• Március 18-án, kedden 15.30 ó. Bükön a
Mûvelõdési és Sportközpontban: Kerek mese –
zenés gyermekmûsor.
• Március 20-án, csütörtökön 18 ó. Csepregen
a Városi Könyvtárban: Irodalmi kávéház: Beszélgetés Petró János zeneszerzõ-karnaggyal.
• Március 21-27. Csepregen a Városi Könyvtárban: INTERNET FIESTA.
• Március 22-én, szombaton Tavaszi túra
Csepreg – Kiszsidány – Csepreg útvonalon.
Március 22-én, szombaton 19 ó. Bükön a
Mûvelõdési és Sportközpontban: Catherine
Gallagher’s Queen of the Dance – Nemzetközi Ír
Sztepp Tánc Show.
• Március 26-án, szerdán 19.45 ó. a Büki
Sportcsarnokban: Büki-TK – Savaria Home Ingatlan – bajnoki kosárlabda mérkõzés.
• Március 29-én, szombaton 9 ó. Csepregen
a Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtárban: 31. Csepregi Borverseny.
• Március 29-én, szombaton: Bandesz 40. közepesen nehéz túra az Írottkõ Natúrparkért
Egyesület szervezésében: Csepreg, Széchenyi tér
– Ot-tó Camping – Répce-part – Régi vasútvonal
– Vasúti emlékhely – Kálvária – Boldogasszony-tó
– O. Kék Túra – Kincséd puszta – Csepregi Tilos erdõ – Bene-hegy - Csülkös Csepi vendéglõje útvonalon. Táv: 18 km, idõtartam: 5 óra
• Március 29-én, szombaton 18 ó (junior 16
ó.) a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO-Büki TK –
Celldömölki VSE-Vulkán NB II-es bajnoki nõi kézilabda mérkõzés.
• Március 30-án, vasárnap 9–20 ó. Bükön, a
Hotel Caramellben: Lélek Fesztivál – Ezo nap.

• Április 3-án, csütörtökön 19.45 ó. a Büki
Sportcsarnokban: Büki-TK – SzOESE – bajnoki kosárlabda mérkõzés.
• Április 4-én, pénteken 18 ó-tól a Bükfürdõi
Gyógy- és Élménycentrumban: Éjszakai fürdõzés – sztárvendég: Aranyosi Péter.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

• Március 7-én, pénteken 18 ó-tól a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Éjszakai fürdõzés – sztárvendég: Vastag Csaba.
• Március 14–15-én, pénteken és szombaton
a kistáj településein: Megemlékezés az 1848/49.
évi forradalomról és szabadságharcról.
• Március 16-án, vasárnap 11 ó. a Büki
Sportcsarnokban: Büki TK – Hévízi Sportkör NB Ies bajnoki asztalitenisz mérkõzés.

• Április 5-én, szombaton 18 ó (junior 16 ó.)
a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO-Büki TK – Gyõri Audi ETO KC III. NB II-es bajnoki nõi kézilabda
mérkõzés.
• Április 8-án, kedden 15.30 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpontban: Óz, a csodák csodája – mese-musical a Napraforgó Meseszínház
elõadásában.
• Április 11-én, pénteken 18 ó. Csepregen a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Irodalmi kávéház a Költészet Napján.
A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu, www.bukfurdo.hu, a
www.csepregikultura.hu és a települési honlapokon, illetve
a www.naturpark.hu linken.
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Nyugdíj sok(k)!?
Manapság amikor felteszem
a kérdést, hogy látja a ma embere a nyugdíj helyzetet, a válasz a következõ: „Úgy sem
érem meg!” vagy „Hol van az
még?” Próbálunk elsiklani felette. Van egy „rossz” hírem: A statisztika azt mutatja, hogy egyre
többen megérjük! Az idõ pedig
rohan! Fel vagyunk rá készülve?
Sokan úgy gondolják, hogy
mint sok minden mást, az állam
ezt is megoldja helyettük! Ez
tévhit: Nem tudja… Egy ponton
túl már nem, vagy csak egy nagyon minimális - létfenntartáshoz is kevés - szinten.
Képzeljük el, hogy havi nettó
100.000 Ft-ból élünk, ez a jövedelmünk. Megállít és megbüntet minket a rendõr 30.000 Ft-

3 nyugdíjast tartott el. A nem is
olyan távoli jövõben, 2040-re 4
aktív keresõnek nagy valószínûséggel már 5-6 nyugdíjasról kell
majd gondoskodnia. Ez azt jelenti, hogy a nyugdíjak reálértéke
biztosan csökkenni fog.
A problémára létezhet megoldás a kormányok részérõl,
úgy mint nyugdíjkorhatár emelés, járulék és adóemelés,
nyugdíjcsökkentés, de mindegyik csak rövid távú megoldás
és nem is igazán népszerû.
Szintén nem elhanyagolható
tény, hogy hiába növekedik a
várható életkor Magyarországon, nem mindegy hogy az
emberek ezt milyen minõségben élik meg: betegségben,
rokkantságban, vagy épp munkára kényszerítve!

ra. És következõ hónapban is.
És újra, és újra minden hónapban. Ki kell fizetnünk? Muszáj.
Fájna? De még mennyire. Nem
tudnánk másra költeni: unokáinkra, pihenésre, egészségmegõrzésre? Dehogynem. Hát
erre számíthatunk sajnos a
nyugdíjba-vonulás után, a jelenlegi nyugdíjjogszabályok
szerint. A jövedelmünk a nyugdíjba vonulással és ez által az
életszínvonalunk is mintegy
35%-ot esik vissza. Nem fikció,
nem a jövõ, hanem a jelen
nyugdíj-jogszabályok, ami pozitív irányba aligha fog változni.
Legyen szó akár kicsi akár
nagy megtakarításról, tudomásul kell vennünk, hogy megtakarítani magunknak kell, senki
nem fog helyettünk!

2014. március IV. évfolyam 3. szám • www.repcevidek.hu

Napjainkban egyre többet
foglalkozik a politika és a média
a nyugdíj kérdésével, ami azt vetíti elõre, hogy ez az intézményrendszer a jövõben nagy változások elõtt áll. Halljuk, hogy a mai
modern társadalmunk öregedõ
félben van, kevés a születendõ
gyermek, a várható élettartam
viszont egyre növekszik. Ez a tény
a mai nyugdíjrendszerek szempontjából problémákat vet fel:
gyakorlati mûködésük a legtöbb
országban úgy valósul meg,
hogy amit a munkaképes társadalom befizet, az kerül kiosztásra
a nyugdíjra jogosultaknak!
Egy kis statisztika: 1980-ban
Magyarországon 4 aktív keresõre
még csak 2 nyugdíjas jutott, addig 2013-ban 4 aktív keresõ már
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Közlekedés-fejlesztésre
nyert támogatást Bük és 4 település

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

9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 ügyelet
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
9–14.00 ügyelet
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 készenlét

szükséges, új korlátokat is kapnak a várók, valamint az
akadálymentesítést is elvégzik.

A projekt keretében Bükön 14, Acsádon 4,
Meszlenben 1, Bõben és Iklanberényben pedig 2 buszöböl és buszmegálló újul meg, vagy épül.
A kivitelezés március 4-én indul, a befejezési határidõ
2014. július 22-e.

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

Március 1. Szombat Dr. Bencsik István • 2.
Vasárnap Dr. Petro Andor • 3. Hétfõ Dr. Szirmai László
• 4. Kedd Dr. Nagy Mária • 5. Szerda Dr. Gyarmati
Lenke • 6. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke • 7. Péntek
Dr. Földi Sándor • 8. Szombat Dr. Petro Andor • 9.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 10. Hétfõ Dr. Szirmai László
• 11. Kedd Dr. Nagy Mária • 12. Szerda Dr. Szilasi
Imre(23 óra) • 13. Csütörtök Dr. Gyarmati Lenke • 14.
Péntek Dr. Gyarmati Lenke • 15. Szombat Dr. Földi
Sándor • 16. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 17. Hétfõ Dr.
Szilasi Imre • 18. Kedd Dr. Gyarmati Lenke • 19.
Szerda Dr. Gyarmati Lenke • 20. Csütörtök Dr. Nagy
Gábor • 21. Péntek Dr. Müller András • 22. Szombat
Dr. Bencsik István • 23. Vasárnap Dr. Petro Andor • 24.
Hétfõ Dr. Nagy Gábor • 25. Kedd Dr. Gyarmati Lenke
• 26. Szerda Dr. Gyarmati Lenke • 27. Csütörtök Dr.
Nagy Gábor • 28. Péntek Dr. Müller András • 29.
Szombat Dr. Földi Sándor • 30. Vasárnap Dr. Nagy
Gábor • 31. Hétfõ Dr. Szilasi Imre

Gyermekorvosi rendelés
2014. 02.10-tõl a következõk szerint változik:
Rendel: Dr. Nagy Mária
Rendelési idõ:
Hétfõ: 11.00-13.00 • Kedd: 11.00-12.30
Szerda: 11.00-12.30 • Csütörtök: 9.30-11.00
Péntek: 11.00-12.00
Tanácsadás csütörtökönként: 8.30-9.30
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március

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

Bük város vezetésével Acsád, Meszlen, Bõ és
Iklanberény települések konzorciumi pályázatot nyújtottak be „Bük és környéke közösségi közlekedés fejlesztése”
elnevezéssel a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati felhívására. A 19 benyújtott pályázatból mindöszsze 4 nyert, Hévíz, Gyõr, Körmend mellett a Bük vezette
konzorcium is sikeresen pályázott.
A pályázat kivitelezési munkáit a január 28-i döntés
értelmében a STRABAG Általános Építõ Kft. nyerte el nettó 164.981.747,- Ft értékben.
Bükön, a vasútállomáson található autóbusz forduló
és az ott lévõ parkolók kerülnek felújításra, illetve új parkolók kerülnek kialakításra, és 75 kerékpár elhelyezésére
alkalmas tárolót épül. Megújulnak a Kossuth és a Petõfi
utcai buszöblök, minden buszöbölben új buszvárót építenek. Bükfürdõn az új beruházással megteremti az önkormányzat annak a lehetõségét, hogy a buszállomás a jelenlegi helyérõl elköltözzön. A Termál körúton és a
Sajtoskál felé vezetõ úton lesznek az új buszmegállók.
A konzorciumban részt vevõ többi településen buszöblöket alakítanak ki, illetve buszvárókat építenek. Ahol
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A legkisebbek a középpontban:
„BABY DAYS“ A SONNENTHERME ÉLMÉNYFÜRDÕBEN
Oh, happy Baby-Day! Minden nap napos a legkisebbeknek a „Baby Days“ ideje alatt a Sonnentherme
élményfürdõben. 2014. február 24. és április 11. között
számtalan különlegesség várja a piciket, mint pl. a babaúszás, babatorna és babamasszázs. Ezzel párhuzamosan keressük 2014-ben is a legaranyosabb babát a
„Baby Model Contest“ baba-szépségversenyen egy
címlapfotózásra.
Kaland és kikapcsolódás a
piciknek. Mindegy, hogy babaúszás, babaszauna, a Baby
Beauty Lounge-ban, vagy
Sunny Bunny vízitánca. A
széleskürû ingyenes napi program kimondottan a kicsikre
szabva és minden igényüket
kielégítve várja a babákat és
gyereket Ausztria vezetõ baba- és gyermek élményfürdõjébe, a Sonnentherme-be. Felejthetetlen pillanatok, melyekben a kicsi óráról órára fedezheti fel a világot.
A Sonnentherme élményfürdõ szívét egész évben a
„Baby World“ babavilág részleg határozza meg. A kellemes paradicsomi körülményel kimondottan babáknak kialakított medence 35°C-os víz- és 27°C-os levegõhõmérséklettel. Számtalan extrával felszerelve szoptatójurtákkal,
altatószobával és babakonyhával a garantáltan pihentetõ nyaralásért. A „Fun & Speed World“ világ biztosítja a
mókát és kalandot a nagyobb testvéreknek. Hála a 800
méternyi csúszdaélménynek, hullámmedencének, vadpataknak és sok más atrakciónak az unalomnak a
Sonnenthermeben semmi keresnivalója.

Kedvezõ kínálat a tökéletes nyaraláshoz
a napsütéses országban
„Örömtõl csillogó babaszemek nyújtják számunkra a
legnagyobb elismerést. Ezért is tesszük a Baby Days ajánlatainkat még vonzóbbá különleges programkínálattal.
Külön örömünkre szolgál, hogy a partnerhoteleink is csatlakoztak és szintén kedvezõ ajánlatokkal kecsegtetnek“, mondja
Wolfgang Stündl, a Sonnentherme
Lutzmannsburg igazgatója. Hiszen
a Baby Days ideje alatt a két év
alatti babák az akcióban résztvevõ partnerhotelekben ingyen nyaralhatnak (a Sonnentherme élményfürdõ belépõ természetesen
szintén a része). A legjobb ajánlatokat
partnerhoteleinktõl
a
www.sonnentherme.at/hu oldalon
megtalálják a foglalási ablakban.
Örömtõl gügyögõ babákat a
kamera elé! A tavalyi nagy siker
után a Sonnentherme idén is
megrendezi baba-modell-szépségversenyét. Anyu és
apu egyszerûen feltölthet egy fotót csöppségükkel
2014.3.30-áig a www.sonnentherme.at játékoldalra (német nyelvû!). Majd a rokonok, barátok és ismerõsök
2014. 3. 31. és 04. 11. között tudnak szavazni. A 30 legtöbb szavazatot kapó babafénykép jut be a az utolsó
körbe, ahol egy kompetens zsûri választja ki a három
döntõst, akiket egy professzionális címlapfotózásra hívjuk meg. Õk a fotózáson felül családi nyaralást is nyernek, de a szavazók között is nyaralásokat és Sonnentherme belépõket sorsolunk ki.
(X)

Jubileumi

mesemondóverseny
A csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtár
idén már a huszadik Répcementi
mese- és balladamondó versenyt
rendezte meg. Az alsóbb korosztályok részérõl változatlanul élénk
volt az érdeklõdés, a felsõsök közül viszont az esélyesek jöttek el.
Eredmények:
• 1-2. osztály: 1. Horváth Regina
(Bük), 2. Kóbor Izabell (Csepreg), 3. Taródi Tamás (Csepreg). Különdíjasok: Hajdó Jázmin Róza (Bük), Kocsis Benedek (Bük), Koszorus Bence Levente (Bük).
• 3-4. osztály: 1. Gyurácz Boglárka (Csepreg), 2. Tóth Eszter
(Bük), 3. Molnár Tamás (Csepreg). Különdíjasok: Horváth
Hanna, Szabó Dániel és Varga
Viktória (mind Csepreg).
• 5. osztály: 1. Szigetvári Zsófia
(Veszprém).
• 6. osztály: 1. Lukács Nataniel
(Csepreg).
• 7. osztály: 1. Keresztes Gréta
(Csepreg).
Az elsõ verseny 20. évfordulójára, szeptember utolsó hétvégéjére, mesemondó találkozóra várják a verseny minden korábbi és
mostani résztvevõjét.
Sági
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