Rövid hírek

Téli bortúra

Bõ

Mága Zoltán az újszülöttel
a cigánykeresztelõn Csepregen

Sítáborban vett részt az általános iskola
16 tanulója március 4-étõl 6-áig az ausztriai
Kalwangban, Bõ testvértelepülésén.

Erõs emberek meghívásos
országos bajnokság Bükön

A K T U Á L I S

Az általános iskola szülõi munkaközössége
hagyományos farsangi délutánját február 26án tartotta. Az alsó tagozatosoknál a második
osztályosok jelenete, míg a felsõsöknél a hatodik osztály mûsora aratta a legnagyobb tetszést a zsûri értékelése szerint.

Nõi kézilabda NB II. bajnokság
1. helyén álló Dr. Lupó Büki TK csapata

Ünnepi megemlékezést tartanak március 15-e alkalmából a bõi mûvelõdési házban március 14-én fél hatkor. Közremûködnek az általános iskola 6. osztályos tanulói
Hári Karola osztályfõnök vezetésével. Ünnepi
beszédet mond Hajós Attila polgármester.
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VISSZA

Utazás 2011.

A GYÖKEREKHEZ

A Bük-Csepreg kistérségben Répce-vidék címmel új lap indul. Valójában az elsõ hosszabb lélegzetû sajtóorgánumot, amelyet útjára indítottak
Csepregen hasonlóan hívták. Késõbb a környék
településeinek híreit tömörítette az akkori Csepregi
Promenádon belül, erre a névre hallgató melléklet. Most innen kilépve, önálló életre kelt. Fõ feladatuknak a térség lakóinak életével kapcsolatos
információk összegyûjtését tartják az újságírók. A
Promenád szerkesztõbizottsága a vidék tudósítóival vállalkoztak arra, hogy Horváth Erzsébet e.v.
(Edy Marketing) kiadásában megjelenõ lapot tartalommal töltsék meg.
Szeretnénk Olvasóinknak minél teljesebb körû, átfogó képet adni hónapról, hónapra örömeinkrõl, rendezvényeinkrõl, felmerülõ problémáinkról és lehetõségeinkrõl. Ehhez várjuk az
Önök segítségét is.
Hetyésy Katalin

KÖZPONTI TÉMA AZ EGÉSZSÉGTURIZMUS

H A N G O L Ó

A Hungexpo területén harmincnegyedik alkalommal rendezték meg az Utazás Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítást. A külföldi kiállítók száma
csökkent. Sok, még jelentõs európai országok kínálatából is csak a hazai utazási irodák ajánlataiban
találhattunk ízelítõt. Ugyanakkor a magyar kiállítók
sokasodtak, pavilonjaik, prospektusaik egyre színvonalasabbak, és mind több attrakciót kínáltak. A
fõbejáratnál mindjárt Nyugat-Dunántúl, „az erõt
adó régió” kínálata marasztalta a látogatók tömegeit. Talán csak a Közép-dunántúli régió foglalt el
akkora vagy valamivel nagyobb területet, mint a
mienk. A Magyar Turizmus Zrt. Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága több mint négyszáz négyzetméteres pavilonjában kapott helyet a Büki Gyógyfürdõ Rt. Következõ számunkban errõl bõvebben
beszámolunk.

Színes

forgatag

CSHJ NAPOK AZ ISKOLÁBAN
A csepregi általános iskolában névadójáról, dr.
Csepregi Horváth Jánosról elnevezett napokat tartottak március 1-je és 7-e között. Gazdag programmal invitálták a diákokat és a szülõket az intézménybe.
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A rendezvénysorozat elsõ napján dr. Csepregi Horváth Jánosra emlékeztek a tanulók és a pedagógusok,
amelyen a család és az önkormányzat tagjai is képviseltették magukat. Délután a Farkas Sándor Egylet Bolond
lakodalmas elõadásával és táncházzal gondoskodott a
jó hangulatról.
Az óvodásoknak szóló program, a Mókuskáim ki a
házból! címmel fogta össze a környék apróságait egy jó
játékra, vetélkedõre. A nagyobbak logikai képességeiket
a sudoku versenyen próbálhatták ki. A környezõ települé-

sekrõl is érkeztek tanulók. Az I. korcsoportban Varga Dorottya és Zsömbölyi Hanna, a II. korcsoportban Finta Veronika, Holpár Erika és Sulics Boglárka végzett az élmezõnyben.
A Mesebolt Bábszínház: Égig érõ fa elõadása a legkisebbeknek szólt ismét.
Pénteken a nemzetiségi nap keretében a roma, horvát és német kisebbség életével ismerkedhettek meg az
érdeklõdõk. Tánccal, zenével, énekkel készültek a tanulók. A Csepregi Horvát Kisebbségi Önkormányzattal
együtt, Kiszsidány Önkormányzata is részt vállalt a mûsor
szervezésében. Az iskola tanulói mellett a Zviranjak
együtes Horvátzsidányból, a Jankovich Kórus Csepregbõl
szórakoztatta a közönséget. Végül a vendégek megkóstolhatták a sajátos horvát, illetve német íz világot.
NoBed
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A Liszt Ferenc emlékévhez kapcsolódva
április 15-én (pénteken) este hat órakor jótékonysági zongoraest lesz a bõi mûvelõdési házban, szintén Tatár Szabolcs javára.
Fellépõk: Kiss Márton, a grazi Zenemûvészeti Egyetem hallgatója, Kiss Mihály, a szombathelyi Bolyai iskola diákja, valamint Judy
Hodos tanítványai a bõi általános iskolából.
Mindkét rendezvény ingyenes. A belépõdíjra szánt összeget adományként várják a
szervezõk a becsületkasszába.

Minden hónap elsõ hétfõjén sok szeretettel várja a kedves simasági nyugdíjasokat az Õszirózsa Nyugdíjas Klub.
Minden hónapban egyszer játszóház kicsiknek és nagyoknak, amit a mûvelõdési
ház nagytermében tartanak.
Idén február 26-án, szombaton, volt a
szülõk szervezésével, a farsang, ahol a falu
apraja-nagyja jól érezte magát.
Minden hónap páratlan szerdáján a
Családsegítõ munkatársai állnak az õket
megkeresõk rendelkezésére.

BESZÉLGETÉS
DR. GALIOTTI CSABÁNÉVAL
Bükön laktam, mikor a dr. Galiotti-házaspár Bõbe került. Hamarosan kollégák lettünk
Jutkával, de megismertem kultúrabarát férjét és növekvõ családjuk ifjabb tagjait is. A
Répce Menti Napokat - a Büki Mûvelõdési
Ház akkori igazgatójával, Kovács Gáborral
együtt - közösen indítottuk, majd szerveztük
meg nyolc alkalommal, egyre bõvülõ területen, s egyre több személy és szervezet bekapcsolódásával. A múlt év végén jött a hír, hogy
Jutka megvált az intézménytõl.
– Mikor érkeztetek Bõbe?
– A férjem 1971 õszén nyerte el a bõi állatorvosi állást. Én az év december 12-én költöztem
utána a fõvárosból.
– Hogyan fogadtak benneteket a helységben, illetve Ti hogyan tudtatok beilleszkedni Budapest után a falusi életbe?
– Férjemet, aki a mostaninál jóval nagyobb
állatállomány egészségét tartotta karban, és
hamar bekapcsolódott a közéletbe, nagyon
könnyen elfogadták. Aztán gyermekeink születtek, késõbb õket sétáltatva gyakran megállítottak, s már kezdõdtek is a beszélgetések. Barátságosak voltak az itteni emberek, s így nekem is
könnyû volt beilleszkedni. A rokonsággal tartottuk a kapcsolatot, s ahogy lehetõségünk adódott, Budapestre utaztunk.
– Hol kezdtél dolgozni a GYES letelte
után?
– A gyermekgondozás mellett 1974-ben fél
évig óraadó voltam, éneket tanítottam a Bõi Általános Iskolában, majd 1977–1979. között a
Vasegerszegi Óvodában óvónõként álltam
helyt. Onnan a SZOT Gyógyüdülõbe hívott Fülöp
József igazgató. Elvégeztem a SZOT iskolát, és
1984. október 14-ig kultúrosként a szállodában

tevékenykedtem. Öt évi munka után hívtak haza
a bõi tanácsi vezetõk, s álltam munkába a mûvelõdési házban és a könyvtárban.
– Akkoriban a bõi intézmény országosan is nagy figyelmet kapott a szakmától,
hiszen egyike volt annak a kevés mûvelõdési háznak, mely a tanács és a TSZ közös
fenntartásában mûködött.
– Ez így volt. Sok helyen adtak kisebb támogatást a TSZ-ek és más gazdálkodó egységek a
mûvelõdési intézményeknek, de a közös fenntartás több pénzt jelentett. Komoly programokat
valósíthattunk meg, neves mûvészek jártak nálunk. Az elõadásokon nem csak a bõiek vettek
részt, hanem az egész körzetbõl jöttek.
– A Répce Menti Napok még nagyobb területen indították el az együtt gondolkodást.
Több kiállítás, mûsor ötlete tõletek indult.
– Minden évben rendeztünk egy nagyobb szabású kiállítást, például a halászati-vadászati is a mi
kezdeményezésünk volt. Helytörténeti gyûjtést végeztünk, a régi eszközök egy része ma is díszíti az
intézményt. Nagy sikerû irodalmi esteket tartottunk
a vasi írókkal, költõkkel, sok érdeklõdõ kísérte figyelemmel az országos lottósorsolást is.
– A rendszerváltozás idején GYES-en
voltál a harmadik gyermeketekkel. Viszszatérésed után az új idõk követelményeinek megfelelõen sikerült megújítani az intézményegységek tevékenységét.
– Szakmailag mindig képeztem magam. Elvégeztem a munkához szükséges tanfolyamokat,
legutóbb a számítástechnikait. Az óvodában játékos formában német nyelvet oktattam a kicsiknek. Részt vettem a megyei továbbképzéseken.
Az új formák rendszeresen beépültek az intézmény munkájába. Énekkart alapítottam Bõi Nõi
néven, nyugdíjas klubot szerveztem és mûködtet-
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Simaság

Bõben leltek otthonra

É L E T Ü N K

Jótékonysági estet rendez a bõi és a
sajtoskáli önkormányzat a bõi általános iskolával karöltve Tatár Szabolcs nyolcadik
osztályos tanuló javára. Március 25- én
(pénteken) este hat órai kezdettel a bõi mûvelõdési házban fellép az iskola színjátszó
csoportja Arany János A fülemile címû mûvének színpadi változatával, a hegyfalui
Háncs Néptánccsoport, Halász Borbála és
a Sajtoskáli Asszonyok.

Akik a fõváros után
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Comenius-díj az igazgatónõnek
Kiemelkedõ állomásához érkezett
pedagógusi pályafutásán dr. Barityné
Házi Ottilia, a Dr. Csepregi Horváth János KIKI igazgatónõje, hiszen átvehette
a pedagógusok „Kossuth díjának” számító Coménius-díjat. Szakértõi-szaktanácsadói munkásságából a 7-tagú kuratórium kiemelte az iskolai munkáját,
valamint pedagógiai tevékenységét jellemzõ sokoldalúságot, kezdeményezõkészséget. Beszélgetésünk apropóját e
veretes országos elismerés adja, azonban elõkerülnek a napi gondok, örömök, sikerek, tervek is.

sége. A Csepreg város közoktatásának megújítása címû TÁMOP pályázat 32 millió forintot
hozott. 3400 óra a pedagógus-továbbképzések összes ideje, s ebben minden pedagógus
részt vett. Olyan szemléletváltást eredményezett, ami nélkül nem megy az oktatás megújítása. Itt említhetem meg az IPR pályázatot,
ami a hátrányos helyzetû gyerekek óráit,
programjait és eszközeit finanszírozza. Örvendetes volt a színház tanszak beindítása és jó
mûködése, ami a városnak is nagy hasznára
válhat. Külön gondot fordítunk arra, hogy a
nagy hagyományokkal rendelkezõ, de a város számára nem kötelezõ feladatot jelentõ
zeneiskola és a bölcsõde se sérüljön.
Sárváry Zoltán
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– Ez a kimondottan szakmai elismerés
milyen tevékenységeket foglal magában?
– Vas megyében 20 éve vagyok szaktanácsadó, alsó tagozaton az anyanyelvi nevelés tartozik hozzám. Az intézményvezetõkkel
és kollégákkal törekedtem korrekt kapcsolatok kialakítására és ápolására. Bátran fordultak hozzám –nemcsak az alsó tagozatot érintõ – problémáikkal, együtt értelmeztünk közoktatási törvényeket, rendeleteket, közös
gondolkodással oldottunk meg nehéznek tûnõ ügyeket, feladatokat.
– Ez a harmadik tanéve Csepregen.
Hogyan tudná összefoglalni benyomásait, az elért eredményeket, a kitüntetésben is megnyilvánuló sikereket?
– Már jelentkezésemkor, a pályázatomban
sok mindent leírtam arról, hogy mit szeretnék
megvalósítani. Úgy érzem, terveim elfogadásra és támogatásra találtak. Tényleg dolgozhattunk békében, nyugalomban, bár a
kényszerû megtakarítások nagyobb mértékûek voltak, mint amire számítottam. Amikor idejöttem, láttam, hogy a csepregi intézmények
olyan hagyományokkal rendelkeztek, amelyekre bátran lehetett építeni. Ezekhez a biztos alapokhoz jöttek az én elképzeléseim, közülük több remekül mûködik.
– A szûkös lehetõségek ellenére, a tevékenységek horizontjának bõvítése
konkrétan mely területeken volt a cél?

– Az óvodában beindult a hatodik csoport. Jelenleg 17 bölcsõdésünk is van. Az iskolában megteremtettük a második idegen
nyelv tanulásának a lehetõségét. Rendkívül
népszerû az elsõ és második évfolyamon az
iskolaotthon. A felsõ tagozaton lehetõséget
adtunk a matematika és a magyar, tehát két
érettségis tantárgy óraszámának megemelésére. Be akarják vezetni a mindennapos testnevelést, nálunk ez már mûködik, ugyanúgy,
mint idekerülésem elõtt. Amiben még nagy a
fejlõdés, a pályázatok száma és eredményes-

É L E T Ü N K

tem. Az igényeknek megfelelõen indítottam a
tanfolyamokat és egyéb csoportokat (aerobik,
testépítõk, mazsorettek, rokisok, stb.) A kiscsoportok rendszeres foglalkozásai mellett az évek során
kialakult és hagyományossá vált egy rendezvényszerkezet, melyben minden hónapra esett
egy kiemelt program. Gyümölcsözõ volt együttmûködésünk a beregszászi Illyés Gyula Nemzeti
Színház Gyermekstúdiójával, de a kulturális kapcsolat is erõsödött osztrák testvértelepülésünkkel,
Kalwanggal. Rendszeresen szerveztem színházlátogatásokat Sopronba, Zalaegerszegre és Egervárra. Férjemmel és segítõinkkel négy évig készítettük a Falu TV mûsorát, én voltam a bemondó,
szóval volt munka bõven. A könyvtári munkát is
imádtam. Szívesen jöttek az ovisok könyvtárlátogatásra, az iskolások könyvtári órákra, mesedélutánokra és egyéb foglalkozásokra.
– A szakma elismerte tevékenységedet.
Nem véletlenül mutathattad be a Bükön
tartott megyei könyvtári napon munkátokat, s a sárvári kollégák is, akiknek az ellátórendszeréhez tartoztok, elismerõen
nyilatkoztak róla. A fõállású mûvelõdési
házigazgatók pedig tapasztalatcserén jártak nálatok. Úgy tudom munkádat miniszteri dicsérettel is jutalmazták. A nehezedõ
gazdasági helyzet hogyan érintette a bõi
kultúrát?
– A saját bõrömön tapasztaltam a megszorításokat. Elõször megszüntették vezetõi pótlékomat,
majd 2004-tõl négy órásra szûkült közalkalmazotti
jogviszonyom, a többi munkát pedig megbízási
szerzõdések alapján végeztem. Az intézmény mozgástere is szûkült, de próbáltam szponzorokat találni néhány rendezvényhez. Egyik fõ szponzorunk a
Nestlé Büki gyára volt, amely nagyon komoly öszszegekkel és mûsortámogatásokkal segítette munkámat Új segítõim is lettek: Paul Rudolf és Horinek
Franz közremûködésével indítottuk el a Hírbõség címû helyi lapot, valamint õk rengeteg bútort ajándékoztak a mûvelõdési háznak, ezekbõl az iskola
és az önkormányzat is részesült. Paul Rudolf,
Turcsánné Horváth Annamáriával együtt bábáskodott a hagyományõrzõ és kulturális feladatokat
célul kitûzõ, Kõhatár alapítvány létrehozásában,
Pados Róberttel, Lengyel Anikóval és Tóth Istvánnal
közösen. Az alapítvány segítségével több színvonalas mûsort is megrendezhettünk.
– Mi volt távozásod oka az intézménybõl?
– Már az elsõ nagyobb, fél éve lekötött rendezvény (Orion együttes 40 éves nosztalgia találkozója) kapcsán ellenállásba ütköztem. Teljesen más elképzeléseink voltak a kulturális munkáról, azon kívül sem az új polgármester vezetõi
stílusát, sem a velem szemben alkalmazott
hangnemet nem tudtam elfogadni. A kulturális
szervezõ és falu-összetartó munka, 100%-os erõfeszítést, odafigyelést, emberszeretet és szociális
érzékenységet kíván, úgy pedig nem lehet dolgozni, ha az energiáim nagy részét hadakozásra kell fordítanom. Ezért, felmondással, 2010.
november 30-án közös megegyezés mellett
megszûnt közalkalmazotti jogviszonyom.
– A nyugdíjig még hátra van néhány év.
– A férjem vállalkozásában fogok dolgozni.
Így családomra is több idõm lesz.
– Találj örömöt unokáidban. Sok erõt és
jó egészséget kívánok. Köszönöm a beszélgetést.
Sági Ferenc
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Iklanberény

Iklanberényben Ferling György plébános
jóvóltából és a hívek igényének megfelelõen
minden szombaton 17.30-kor szentmisén vehetnek részt. A téli idõszakban azonban nem
a kápolnában, hanem a Frankeinstein család
által felajánlott ház egyik helyiségében tarják
a misét. Külön öröm számukra, hogy külön
egyházközség lett Iklanberény, külön egyházi
képviselõ-testülettel. Tagjai: Berényi Pál világi
elnök, Johann Frankeinstein, Sulics Istvánné.

Simaság
Simaság írója, Östör Mária, akinek már a
második könyve jelent meg. A kiadványok
nagyon népszerûek a falu lakói körében.
A következõ feladat a falu életében az
1848. március 15-i megemlékezés, amit a
lövõi általános iskola tanulói színesítenek
mûsorukkal.

Farsangi

mulatságok
Sajtoskálon

A K T U Á L I S

Iklanberénynek új polgrmestere lett 2011.
január 16-tól, Berényi Pál személyében. Fogadóórája minden csütörtökön 12.30-13.30-ig
van az önkormányzati helyiségben. 2011. évi
költségvetés fõbb vonala: a kamararendszer
kiépítése, mely már folyamatban van, a vízelvezetõ árkok tisztítása, kiépítése, kommunális
adó eltörlése, mely nem érinti a költségvetést,
mivel a polgármester lemondott a tiszteletdíj
egy részébõl, s ebbõl kerül kifizetésre. Idén is
szeretnék a falunapot és az idõsek napját
megtartani.

A farsang a vígság, a mulatozás ideje. Az idei
hosszúra nyúlt farsangi idõszakban Sajtoskálon két
alkalommal is mulatoztatott a falu apraja és nagyja.
Elsõként a gyerekek és szüleik szórakoztatták
egymást és magukat a gyermekfarsangon. Az iskolás és óvodás gyerekek nagyon vidám táncos, mesés mûsorához a szülõk is csatlakoztak a Hófehérke
és a hét törpe címû klasszikus mese modern változatát színpadra állítva. A kicsik ámulva figyelték édesanyjaikat, hogy õk is milyen vidáman, átéléssel tudnak a színpadon szerepelni, nevetést varázsolni elõadásukkal gyerekek és felnõttek arcára egyaránt. A
gyerekek jelmezes bemutatkozása kedves, vidám
színfoltja volt a délutánnak. Bemutatkozott a hastáncos, a Piroska, a farkas, a cica, a bohóc, … no és a
hét törpe. A farsangi lottón sajnos csak kevesen értek el találatot, de a tombolán talán mindenkinek
lett nyereménye.
A gyerekek a délután folyamán készítettek farsangi álarcot, szemüveget, vagy Moór Dalma ügyes
kezeinek segítségével festettek vidám, kedves vagy
éppen ijesztõ arcokat. Aztán táncra perdültek az apróságok szüleikkel együtt, és ropták a táncot, közben
játszottak söprûs táncot, székfoglalót.
Egy másik hétvégén pedig a falu nyugdíjas lakóit várta a képviselõ-testület a kultúrházba, hogy
együtt mulassanak a hagyományok szerint. A mûsor
részeként itt is bemutatkoztak az asszonyok vidám jelenetükkel, nagy sikert aratva az idõsek körében.
Majd a Répce Citera Barátok nyújtottak kellemes
szórakozást a nótás kedvû nyugdíjasoknak. Megpendültek a citerák, felcsendültek az ismert nóták
kezdõ sorai és már együtt is dalolt a kultúrház vendégserege az elõadókkal. Asztalra került a farsangi
fánk is a többi finomság mellett, majd következett az
igazi mulatság.
A nyugdíjasokhoz aztán estére csatlakoztak a falu fiatalabb korosztályai és együtt táncoltak, mulattak, búcsúztatták a telet.
bse
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UNIÓS
PÁLYÁZATTAL
ÉLVE

Csepregtõl
Brüsszelig
res tervezése. A vállalkozásoknak történõ
szolgáltatásnyújtás és a kétoldalú kommunikáció koordinálása volt kiemelkedõ feladatom az Enterprise Europe Network gyõri irodavezetõjeként.
- Németországba ösztöndíjat nyertél. Mit jelent ez a számodra, s hogyan
tud a családod segíteni ebben?
Az ösztöndíj családbarát, családtagok is
részt vehetnek a különbözõ programokon.
Férjemmel és kétéves kislányommal közösen élünk kint. Én a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetõjeként pályáztam az ösztöndíjra. Célom a
kapcsolatépítés, a német kamarai rendszer
megismerése, a Duna-menti kamarák
együttmûködésének elõsegítése. Az ösztöndíj maga egy vezetõképzõ program, a jövõ
vezetõinek nyújt tartalmas továbbképzést. A
gyakorlati helyek mellett különbözõ szemináriumokon veszünk részt. Én személy szerint
2010 szeptemberétõl áprilisáig vagyok
Nürnbergben. Májusban pedig az ÉszakNémet Kamarák Képviseleténél dolgozom
Brüsszelben. Az itt megszerzett elméleti és
gyakorlati tudás nagyon sokban segíti majd
az otthoni munkánkat.
Boros Rudolfné

FOGLALKOZTATÁSI
PARTNERSÉG

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretén belül sikeresen pályázott a KözépRépcementi Intézményfenntartó Társulás nevében
Csepreg önkormányzata. A csepregi általános iskolában ennek köszönhetõen a hatodik évfolyamon
huszonhat tanuló laptopon bõvítheti tudását. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 3,8 millió Ft.
A pályázat hozzájárul az egy diák, egy számítógép oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. A hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos
tanulási folyamatra helyezõdik.
Emellett még két tanári laptop és szoftverek segítik a pedagógusok és a diákok munkáját az órákon. A program lehetõvé teszi a tanulóknak az egyéni tanulási képességek fejlõdését, hozzáférést biztosítanak a digitális tananyagokhoz. Az
informatikai eszközök tudatos használatának elsajátítása elengedhetetlenül szükséges a felnövekvõ fiatalok számára, lehetõséget ad minden korosztálynak az élethosszig tartó tanulásra, a szakmai tudás folyamatos korszerûsítésére, amely könynyebbé teheti az érvényesülésüket a munkaerõpiacon.

Az Európai Unióban több évtizedes tapasztalata és kialakult struktúrája van a helyi foglalkoztatási együttmûködéseknek, közismert nevén a
paktumoknak.
A kõszegi és a felsõ-répcementi kistérségek
társulásai, a térség három városa Bük, Csepreg
és Kõszeg, a munkaerõpiaci szervezet valamint
egy – tevékenységével a két kistérséget lefedõ
– vállalkozóból álló konzorcium Kõszeg kezdeményezésére 2009 nyarán közös pályázatot
nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Társadalmi Megújulás Operatív Program kiírására helyi foglalkoztatási partnerség létrehozására. A pályázat 23 millió forintos támogatást
nyert, melyhez a szükséges önrészt a három város a lakosság arányában vállalta.
Céljaik között szerepel a vállalkozóbarát
környezet, a helyi munkahelyek kialakítása,
késõbbi megtartása, piacképes képzési struktúra megvalósítása, a szakmák presztízsének
visszaállítása. Ezek megvalósítása jelenleg a
feladatuk.
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A paktum partnerség egy nyitott, önkéntes szervezõdés, amely a Csepregi és a
Kõszegi Kistérség gazdasági szereplõinek
helyi identitását erõsíti, rendszeres információcserével, fórumok, képzések megvalósulásával, pilotprojektek kidolgozásával
szolgálja a gazdaság fejlõdését a térségi
foglalkoztatás bõvülésén keresztül.

Laptopon tanulnak diákok
A K T U Á L I S

Az Európai Unióhoz csatlakozva mindannyiunk élete változáson megy keresztül,
amit közvetve, vagy közvetlenül, de naponta érzünk. Hatalmas gépezetében, rengeteg ember teszi a dolgát. Térségünkben
azonban ritkán találkozunk olyanokkal, akik
aktív résztvevõi a rendszernek. A szorgalom,
a kitartás az elhivatottság tette lehetõvé
Mika Norbertné Horváth Tímea számára,
hogy megszerzett tudását EU keretein belül
bõvítse, kamatoztassa. Csepregi iskolái
után közgazdasági vonalon folytatta tanulmányait Gyõrben pénzügyi, vállalkozási
menedzsment szakirányban. A folyamatos
továbbképzés, nyelvtanulás még nagyobb
teret engedett tervei megvalósításának.
- Eddig milyen tevékenységi körökben kamatoztathattad tudásod?
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Külkapcsolati vezetõjeként nagyon komoly és felelõsségteljes
feladatokat láttunk el munkatársaimmal
együtt. Többek között nemzetközi kapcsolatok koordinálását, kapcsolattartást az uniós
intézményekkel, projekt menedzsment EU
és hazai projektjavaslatok elõkészítését. A
kereskedelem- és gazdaságfejlesztés, valamint a határon átnyúló együttmûködés sike-
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Rövid hírek
Chernelházadamonya

Mesterháza

Tompaládony
A Tompaládonyi Fiatalok Társulata március 13-án, 17 órai kezdettel tartja farsangi
mulatságát. Büfé, zene, tánc várja az érdeklõdõket. A rendezvény becsületkasszás.

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Majd vicces éttermi jeleneteket, poénos fõVendéglátóipari Szakiskola 26 végzõs diákjá- zési bemutatókat láthatott a közönség. A vidám
nak, 13 pincér és 13 szakács tanulónak tûzte pillanatokat követõen az orientális tánc világáfel a szalagot osztályfõnökük, Petõ Krisztina ba is bepillanthatott a nagyérdemû: öt bájos
február 4-én.
pincérlány hastánc„A szalag feltûzése
bemutatója következett. A továbbiakban
olyan, mint egy beava„Egymásra nézve, talán
Hárominé Orbán Eritási szertartás“- mondta
elõször érezzük mindnyájan:
ka, a 13. osztály volt
Pócza Csaba igazgató
igen, ez egy olyan pillanat...“
osztályfõnöke Demjén
az ünnepelt diákokat
Ferenc: Honfoglalás
köszöntõ beszédében. A
címû dalával búcsúszalag jelzi, hogy a diák
elérkezett a felnõtté válás küszöbére, hama- zott a diákoktól, akik a mûsor zárásaként Máté
rosan kilép a nagybetûs életbe, komoly meg- Péter „ Egyszer véget ér a lázas ifjúság „ címû
mérettetések várnak rá, melyek közül az elsõ dalát énekelték el volt osztályfõnökükkel.
A szalagavató bál az ünnepelt évfolyam
a szakmai képesítõ vizsga.
Németh Sándor Bük város polgármestere nyitótáncával, egy angol keringõvel kezdõszintén értékes gondolatokkal köszöntötte a dött, melyet Debreczeni Attila vezetésével tanultak meg, majd a diákok a hagyományok13. osztály tanulóit.

„Egymásra nézve, talán elõször érezzük
mindnyájan: igen, ez egy olyan pillanat...“ hallhattuk Ágoston Csillától, 13. osztályos pincér tanulótól, aki Dobos Anna: Szalagavatóra
címû versével megható, ünnepi pillanatokat
teremtett.
Az ünnepély hangulatát tovább fokozta
Szekeres Ágnes és Bankits Krisztián végzõs szakács tanulók szalagavató beszéde.

nak megfelelõen felkérték szüleiket és tanáraikat is egy-egy bécsi keringõre. A bál résztvevõi ezt követõen a 12. évfolyam szakácstanulói és szakoktatójuk, Rátz Zoltán által készített
ízletes fogásokat kóstolhatták meg az ízlésesen megterített asztaloknál, melyek a 12. évfolyam pincérei, és szakoktatójuk, Csándli Tibor munkáját dicsérték.
Petõ Krisztina

Felújítási

munkálatok

Berta Andrea látja el a jövõben a könyvtárosi feladatokat a Községi Könyvtárban,
mely pénteken 13.00 órától 15.00 óráig és
szombaton 14.00 órától 18.00 óráig tart
nyitva. Szombaton délutánonként a jövõben gyermekprogramokat is szerveznek.

Szakonyban 2011. január végén több napon keresztül KIF
felújítási munkálatok történtek. A tervszerû beavatkozást a VILLÁSZ
Kft. végezte. A vezeték- és az oszlopcserék már nagyon idõszerûvé
váltak. A település utcáin gyakran hiányosan mûködõ, veszélyes
villanyoszlopok álltak. Ezekrõl rendszeresen kapott értesítés az
E-ON, de hosszú ideig nem történt semmi. Csak a szerencsének
köszönhetõ, hogy a Fõ utcában lévõ oszlop senkinek és semmiben
nem okozott kárt. Így igazán érthetõ, hogy az itt élõk bíznak abban,
hogy a felújítási munkálatokkal megszûnnek a problémák.
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Március 15-i megemlékezést tartanak a
helyi mûvelõdési házban március 14-én este
fél héttõl. Az ünnepi mûsort a bõi általános iskola 6. osztályosai adják. Fáklyás felvonulás
után a temetõben megkoszorúzzák Mesterházy István honvéd huszár ezredes sírját.

élet kezdetén

C U L T U R A

Farsangi mulatságot tartottak a településen március 5-én. Külön mûsort adtak a helyi
óvodások, általános iskolások, fiatalok és a
felnõttek is. Volt tombola, az esti bálon pedig
Veladics Gábor szolgáltatta a zenét.

SZALAGAVATÓ
BÜKÖN

P R O

Nyugdíjas Találkozót szervezett az önkormányzat február 20-án. A szervezõk meleg
étellel, saját sütésû süteménnyel kedveskedtek az idõs embereknek. A gyerekek zenés mûsorral köszöntötték a nyugdíjasokat.
Veladics Gábor zenélt.

A nagybetûs
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Reichardt
György
emlékére

Kétszer találhatott Csepregen otthonra. Elõször
születése után, gyermek- és ifjú korát töltve, ahol
többek között, fényképész szüleitõl a szakmát is eltanulta, majd évtizedek multán, Svájcból hazatelepülve, életének utolsó másfél évtizedét is aktív tenni akarással, elkötelezett patriotizmussal kitöltve, élt
körünkben, az egykori, gyermekkori emlékeket hordozó házban.
Felnõtté érlelõdésének korszaka a második világháború idejére, pályaválasztása a kommunista

az álláskeresés, a világot megismerõ nagy utazások, a szakmai sikerek és sérelmek, ahogy õ fogalmazta, a „számûzetés édes-keserû csokoládéja”,
ismeretek szerzése, hasznosítása, életének képi és
szöveges megörökítése, könyvek írása, hatalmas
mennyiségû fotó és fimfelvétel készítése, aminek
anyaga részben legutóbbi könyvében látható. Hiszen több könyvet írt elítélésérõl és börtönéveirõl is.
Életkedve, alkotó fantáziája hazatérése után sem
tört meg, amit többek között két jelentõs esemény
fémjelzett: 1999-ben kezdeményezésére és hathatós segítségével felavatták a Csepregi Fegyveres
Összeesküvés emléktábláját, ami az 1956-os megemlékezések méltó színhelyévé vált, 2000-ben pedig megjelent itteni tevékenységének legszebb és
legnagyobb munkát igénylõ képes albuma,
Csepreg ezredfordulós körképe címmel. Könyvet
írt a magyar motoros repülés történetérõl, 2002ben belépett a Magyar Veterán Repülõk Szövetsége szombathelyi csoportjába, amelynek programjaiban rendszeresen részt vett.
Családja, rokonai, barátai, volt bajtársai, ismerõsei, a szemfedelét õrzõ Csepreg polgárai gyászolják. Nyugodjék békében!
Sárváry Zoltán

KISPADON Baráth Sándor emlékére

(1933-2011)

totta, ûzte önmagát és játékosait, vállalva sok-sok konfliktushelyzetet is.
Ha csak a kézilabda sportra gondolunk, már akkor mérföldkövet jelentett Sanyi bácsi munkája. Úgy a férfi, mint a nõi kézilabda csapat mérkõzésein magas színvonalú küzdelmeknek volt tanúja az egyre szebb
számú csepregi nézõsereg. Az iskolai testnevelés adta lehetõségeket kihasználva saját maga nevelte ki a csapatok utánpótlását, fiait is bevonva. Sok mindennek volt és van hagyománya Csepregen, de a kézilabda Baráth Sándor tanár úr után elveszett. Nagyszerû bajnoki és kupaszereplések fémjelezték Sanyi bácsi és csapatainak teljesítményét.
A legkisebb sikernek is nagyon tudott örülni. Nem a népszerûségre,
hanem az eredményességre törekedett. Mindig együtt élt a játék hevével, indulatos is volt. Megszállott sportszeretete, Csepreg sportja iránti elkötelezettsége tiszteletet érdemelt.
Erre az idõszakra és egész életére, pályafutására, pedagógusi tevékenységére, aminek nagy része, 1963 és 1993 között Csepregen, a középiskolában zajlott, 2004-ben volt alkalmam egy vele készített riport alkalmával közösen emlékezni. Ekkor kapta meg ünnepélyes keretek között az
arany diplomát. Akkor, és utána is többször elmondta, hogy nagyon sokat
köszönhetett angyali türelmû, jóságos feleségének.
Megrendülve hallottuk a hírt, hogy a tanár úrral nem találkozhatunk
többé a fõtéren séta közben, nem évõdik többet velünk.
Az ûr nagy, de az emlékek megmaradnak, és Te ott ülsz a kispadon,
megnyugvással tekintesz le reánk. Marika nénire, fiaidra, az unokákra,
kollégáidra, barátaidra, ismerõseidre, tanítványaidra és játékosaidra.
Sárváry Zoltán
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Úgy képzelem el most is, hogy ül a kispadon, de már fáradtabban, megnyugvással. Nem hajszolja, ûzi a csapatot is
fanatizáló gyõzni akarás vágya, nem
gyötri a váratlan játékhelyzetek
okozta gyors döntések kényszere,
nem emelkedik a vérnyomás, nem
reked fáradttá a hang, nem oly szigorú a letorkolás, nem oly lelkes a dicséret.
Mégis ez a kép maradt meg bennem:
Ül a kispadon. Vagyis nem ül, hisz mindene
állandó mozgásban van. Agya õrlõdik, koncentrál, utasít, kér, bosszankodik. Kit cseréljen
be, ki jöjjön le? Álljon már össze a fal! A félidõt ki
kell húzni, nem szabad gólt kapnunk!
Ki adta már össze a kispadon, az edzéseken,
a mérkõzéseken, a tanítási órákon végigizgult
perceket, napokat, éveket, amelyeket munkahelye
és lakóhelye sportsikereinek megteremtésén fáradozva töltött el.
Hányszor végigkísértem ezt a küzdelmet kezdõ tanárként Sanyi bácsi mellett a kispadon, tapasztalhattam meg
a sikerek ízét, s az odáig vezetõ út kínlódásait, áldozatait, a
kudarcok önmarcangoló hangulatát. Több évtizedig mindenféle juttatás nélkül, lelkesedésbõl, sportszeretetbõl haj-

É L E T Ü N K

(1929-2011)

diktatúra idejére esett, ami életcélját és terveit kettétörve az ÁVH börtöneibe vetette, ahonnan az
1956-os forradalom gyõzelme szabadította ki. Ennek az eseménynek az élménye meghatározóvá
vált egész életére.
A magára hagyott forradalom és szabadságharc leverése lehetetlenné tette további maradását, és Ausztrián keresztül Svájcba emigrált. 1957ben Ausztráliába ment, ahol találkozhatott 10 éve
nem látott bátyjával. Bár elutazása elõtt Svájcban,
munkahelyén marasztalták, csak közel egy év múlva tért véglegesen vissza, ahol munkahelyein
megbecsült szakemberként dolgozott. 1962-ben
megismerkedett olasz feleségével, a házasságból
két leányuk és egy fiúk született. 1980-ban meglátogatja nõvérét az Egyesült Államokban, ahová
táviraton érkezik édesanyja halálának híre. Elõtte
már többször volt Magyarországon, és látogatásai
a késõbbiekben egyre sûrûbbé váltak. 1997-ben
jelentette be Bernben a magyar konzulátuson viszszatelepülési szándékát. Eddig a Csepregtõl Csepregig tartó dióhéjnyi történet, amibe benn foglaltatik többek között a repülõtiszti iskola, az elsõ munkahelyek, a letartóztatás, a börtön, munkatábor, a
rágalmak, az ítélet, a szabadulás. A kivándorlás,
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Felhívás

1%!

Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben
Sanitas (Bük, Eötvös u. 6. – Tel.: 94/558-399)
Szt. Péter (Sajtoskál, Rákóczi u. 40. – Tel.: 94/565-048)
Üdvözítõ (Csepreg, Kossuth u. 4. – Tel.: 94/388-168)

m á r c i u s

17–20.00 Készenlét
9–14.00 NYITVA
9–14.00 Ügyelet
9–14.00 Ügyelet
9–14.00 Ügyelet
17–20.00 Készenlét
17–20.00 Készenlét
17–20.00 Készenlét
9–14.00 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 NYITVA
9– 14.00 Ügyelet
17–20.00 Készenlét
17–20.00 Készenlét
17–20.00 Készenlét
17–20.00 Készenlét

01. Üdvözítõ (Csepreg)
02. Sanitas (Bük)
03. Üdvözítõ (Csepreg)
04. Üdvözítõ (Csepreg)
05. Üdvözítõ (Csepreg)
06. Üdvözítõ (Csepreg)
07. Üdvözítõ (Csepreg)
08. Szt. Péter (Sajtoskál)

17–20.00 Készenlét
9.00–14.00 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

Apróhirdetés

• CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület
(9737 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18889071-1-18.
• Farkas Sándor Egylet (9735 Csepreg,
Nádasdy F. u. 15.) asz.: 18882122-1-18.
• Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
(9737 Csepreg, Széchenyi tér 11.) asz.:
18894642-1-18.
• Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület
(9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.) asz.:
18892987-1-18.
• Tömörd Községért Közalapítvány (9738
Tömörd, Fõ u. 9.) asz.: 18897119-1-18.

Pénzügyi vállalkozásomhoz munkatársakat keresek. Diploma elõny, másodállásban is végezhetõ.
A jelentkezéshez fényképes önéletrajzokat a b4maka@gmail.com e-mailcímre várok.

Központi orvosi
ügyelet márciusban
[Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett) Tel.: 94/358-558]

11. péntek: dr. Müller András • 12. szombat:
dr. Földi Sándor • 13. vasárnap: dr. Orbán
Zsuzsanna • 14. hétfõ: dr. Bencsik István • 15.
kedd: dr. Müller András • 16. szerda: dr. Szilasi
Imre • 17. csütörtök: dr. Müller András • 18.
péntek: dr. Szilasi Imre • 19. szombat: dr. Varró Gyula • 20. vasárnap: dr. Nagy Gábor •
21. hétfõ: dr. Szilasi Imre • 22. kedd: dr. Nagy
Mária • 23. szerda: dr. Szilasi Imre • 24. csütörtök: dr. Szirmai László • 25. péntek: dr. Földi Sándor • 26. szombat: dr. Bencsik István •
27. vasárnap: dr. Orbán Zsuzsanna • 28. hétfõ: dr. Nagy Gábor • 29. kedd: dr. Orbán Zsuzsanna • 30. szerda: dr. Orbán Zsuzsanna •
31. csütörtök: dr. Szirmai László

!

www.repcevidek.hu

A térségben megrendezésre kerülõ falunapokat és egyéb, nagyobb programokat, illetve az általunk még
nem ismert egyesületek
adószámait is szívesen
közöljük, ha lapzártáig
(általában a hónap
28–30-a körül) értesítik a
szerkesztõséget.
info@repcevidek.hu
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11. Üdvözítõ (Csepreg)
12. Sanitas (Bük)
13. Üdvözítõ (Csepreg)
14. Üdvözítõ (Csepreg)
15. Üdvözítõ (Csepreg
16. Üdvözítõ (Csepreg)
17. Üdvözítõ (Csepreg)
18. Szt. Péter (Sajtoskál)
19. Sanitas (Bük)
20. Szt. Péter (Sajtoskál)
21. Szt. Péter (Sajtoskál)
22. Szt. Péter (Sajtoskál)
23. Szt. Péter (Sajtoskál)
24. Szt. Péter (Sajtoskál)
25. Sanitas (Bük)
26. Sanitas (Bük)
27. Sanitas (Bük)
28. Sanitas (Bük)
29. Sanitas (Bük)
30. Sanitas (Bük)
31. Sanitas (Bük)

á p r i l i s

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

• Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány
(9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) adószáma
[a továbbiakban: asz.]: 18887103-1-18.
• Büki Nõi Kar Egyesület (9737 Bük, Eötvös u.
1-3.) asz.: 18886724-1-18.
• Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület (9737
Bük, Eötvös u. 11.) asz.: 19244064-1-18.
• Sok-szín-pad Társulat (9737 Bük, Eötvös u.
11.) asz.: 18898914-1-18.
• Csepreg Város Fúvószenekara (9737
Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18892963-1-18.
• Csepregi Vegyeskar Egyesület (9737
Csepreg, Deák F. u.20.) asz.: 18880278-1-18.
• [Csepregi] Zeneiskoláért Alapítvány
(Csepreg, Széchenyi köz 11.) asz.:
18890349-1-18.

A K T U Á L I S

Gyógyszertár

Kérjük a térségben lakó, illetve
ide kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át ajánlják fel az itt
mûködõ kulturális alapítványok,
ifjúsági és mûvészeti egyesületek
számára. Segítsék ezzel is tevékenységüket az egyre nehezedõ gazdasági helyzetben. Az alábbiakban
közöljük az érintettek adószámát:
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Kép a családi házról. A fotó Alt Hirschler
[Sala] Borbála, budapesti lakos tulajdona.

Püspökjelöltek bemutatkozója Bükön

A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületek püspökjelöltjeinek bemutatkozóját február 5-én a büki
mûvelõdési házban tartották. Ittzés János jelenlegi
püspök nyugdíjba vonul. Az új püspök megválasztásához a felkért jelöltek több helyszínen tartottak
elõadást, melynek témája: Hogyan tovább kis
gyülekezetek? Az alkalmat Gabnai Sándor soproni
esperes áhítata nyitotta. Ezt követõen Simon Réka
lelkésznõ köszöntötte a jelölteket és a jelenlévõket.
Bencze András lelkész 1960-ban Budapesten
született. Az Evangélikus Teológiai Akadémia elvégzése mellett szerzett középfokú nyelvvizsgát francia
nyelvbõl. Lelkésszé 1984-ben avatták. Szerkesztette az Evangélikus Élet ifjúsági rovatát, az egyházmegye ifjúsági majd missziói elõadója volt. 198990-es tanévben ösztöndíjat nyert Genfbe. Hazatérve a Zsinat tagja lett, ahol a második ciklusban a
szolgálati bizottság elnöki tisztét is betöltötte. 2000tõl 2006-ig esperesi szolgálatot teljesített. A mostani ciklusban egyházmegyéjét képviseli az egyházkerületi közgyûlésen. Másfél éve újból püspök-helyettesként bekapcsolódott az Esperesi Tanács
munkájába. Meggyõzõdése, hogy nem szabad
az egyházban tisztségeket halmozni, hanem a fel-

adatokat meg kell osztani egymás között. Az esperes újbóli jelölést sem vállalta, mondván váltott emberekkel lendületesebben mûködhetnek az egyházmegyék.
Szemerei János 1963-ban született Fejér megyében. Az Evangélikus Teológiai Akadémián
1987-ben szigorlatozott. Még ebben az évben helyezték segédlelkészként Tordasra, s Gyúróra.
1994-ben a kaposvári gyülekezethez került, ahol fizikai és lelki építkezést egyszerre kellett végezni. A
kaposvári fõiskola kihelyezet evangélikus hitoktatóképzõ szakán tanított, volt a tagozat vezetõje. Somogy-Zalai Egyházmegye gyülekezetei élére
2000-ben választották. Immár tizenegyedik éve
végzi ezt a szolgálatot. Véleménye, hogy a Szolidaritási Alap bevezetése gyülekezetek tucatjait lehetetlenítette volna el. Egyházmegye lelkészeivel
közösen egy mûködõképes megoldást ajánlottak
a törvényalkotók figyelmébe.
A meghallgatott elõadások után a megfogalmazott kérdésekre válaszoltak a jelöltek. A voksolást a gyülekezetekben március 17-27 között tartják, s az egyházmegyei közgyûlésen lesz a végleges döntés.
Boros Rudolfné
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a havas vadgesztenyefák. Augusztusban cigányzenekarok muzsikáltak esténként a fasor alatt.
RÉSZLETEK HIRSCHLER [SALA] BORBÁLA ÉLETRAJZI FELJEGYZÉSEIBÕL
Ilyenkor kishúgommal, Juditkával édesanyámba
Mit jelent az „Én Promenádom”? Jelenti az éle- tet éltünk. Reggel, ebédnél és este imádkoztunk. karolva mi is ott sétáltunk sok csepregivel együtt.
temet, sorsomat, és mindenek elõtt a helyet, ahol Anyám kóser háztartást vezetett (sertéshúst nem foHázunk elõtt, Csepreg legszebb helyén, a Pro1922. november 27-én születtem: Csepreg város gyasztottak) két konyhával: a tejes konyha hátul, a menádon tartották az országos vásárokat és a helegszebb helyét. Jelenti a vándorlásomat az éle- zsíros konyha a ház közepén volt.
ti piacot. Ó azok a vásárok! Nekünk, gyerekeknek
ten keresztül – hol szeretetben, hol boldogtalanHázunk a Promenádra, a szemben levõ köz- nagy-nagy ünnepek voltak. Az árusok a Promenád
ságban.
ségházára és a katolikus templomra nézett. (A csa- fái elõtt körbe pakoltak ki. Házunk mellett, a Pajor
Apai dédapám, Hirschler Leopold a Sopron lád háza a mai ruházati bolt… és 12 lakásos épü- utca sarkán [ma Ságvári u.] volt Budai Juliska, a
megyei Lakompakon (ma Lackenbach Ausztriá- let helyén állt a Széchenyi téren.) A Szt. Miklós jósnõ. Házunk elõtt Beer János kékfestõ rakodott ki.
ban) látta meg a napvilágot. (Családja még a templom mögött volt a zsidó templom [a Kis Fehér, Mindig csodálattal néztem gyönyörû holmijait. Venagy zeneszerzõvel, Liszt Ferenccel is kapcsolat- ma Jókai utcában a rabbi háza (annak a helyén lünk szemben a rõfösök [méterárusok], gombkötõk,
ban állt. A hagyomány szerint tõle kapták zongo- egy ideig a tejcsarnok üzemellettük a kedvenceink:
rájukat.) Felesége, Kohn Rozália viszont a Vas me- melt) mellett]. Minden péntek
bábos[mézeskalácsos], törökMegjött a Kikindai Tóni.
gyei (Répce)Szentgyörgyön élt. (Apai) nagy- este (ekkor tartották az istenmézes és a zsákbamacska. A
Lehet hozzá szólni.
apám, Hirschler Salamon vendéglõs, (Alsó)sze- tiszteletet, melyen csak a férfifordulóban a kalaposok ralestén született 1848-ban. A csepregi Feigelstock ak vehettek részt) szorongva
kodtak ki. Volt olyan vásárlóIde nézz! Törökméz.
Borbálát vette feleségül. (Apai) dédszüleim még: vártam, hogy nagyapám és
juk, aki az új kalapot a régire
Fele cukor, fele méz.
Feigelstock Ödön Nathan és Hirschler Anna apám jönnek a Fehér utcátette rá, s úgy ment haza, két
ból, keresztül a kishídon, mely
csepregi lakosok voltak.
kalappal a fején. A kastély
Apám, Hirschler József vette át Salamon nagy- a községháza mellett húzódó árkon volt. Mikor be- elõtt a csizmadiák standja. A megvett csizmát áltapapa csepregi vendéglõjét. (A nagyapa becene- jöttek az ajtón, nagyapám nekünk, apró gyere- lában a vállukról két oldalra lelógatva vitték el a
ve után legtöbbször csak Sala-ként nevezték a keknek a fejére tette a kezét és megáldott, majd vásárlók. Velük szemben a szabók, utánuk a fazecsaládot.) Édesanyám, Fehérvári Sarolta Szombat- felemelte és megcsókolt bennünket.
kasok, egyéb cserép- és edényárusok. Köztük a
Amikor a dada kivitt a Promenádra a kocsival csepregi Nép Gyula fazekas és Szántó Károlyné
helyen született. (Anyai) nagyapám Fehérvári
Adolf, nagyanyám pedig Hirschler Eleonóra. Anyai levegõzni, nagypapa kiült a vendéglõ elé, és on- cserepes.
nagymamám apai nagyapámnak elsõ unokatest- nan nézte, hogyan sétál velem. A Promenádon
Az árusok hangosan kínálták portékájukat, elõvére, így apám és anyám második unokatestvérek észleltem, milyen gyönyörû a tavasz, amikor a fordult, hogy még versikét is költöttek, s azt kiabálvoltak. Gyönyörû volt családi életünk, szüleink félt- vadgesztenyék virágoztak. Milyen jó volt a labda- ták vevõcsalogatónak:
ve neveltek bennünket. Eléggé vallásos, zsidó éle- játék a Promenádon, s milyen csodálatosak voltak
Megjött a Kikindai Tóni.
Lehet hozzá szólni.
Közreadja és
Ide nézz! Törökméz.
(jegyzetekkel) ellátta:
Fele cukor, fele méz.
Sági F.

A K T U Á L I S

„Az Én Promenádom”

Örömmel közölnénk az egykori vásáros
helyeken élõ, idõsebb olvasóink hasonló visszaemlékezéseit. Akinek már nehéz a toll, mesélje el
ismét gyermekének, unokájának. A lényeg, hogy
tegyék közkinccsé e kedves, de csak szûk családi körben ismert élményeiket. Szívesen közölnénk
fotókat a régi vásárokról, hetipiacról, de örömmel
fogadnánk a XX. század elsõ felében készült
képeket a fõterekrõl és az egykori zsidó tulajdonú
épületekrõl is. Archiválás után a fotókat visszajuttatjuk tulajdonosaiknak.
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