Rövid hírek
Bõ
Az anyukákat és a nagymamákat köszöntötték a helyi Mûvelõdési Házban
anyák napja alkalmából május 1-jén este hat órai kezdettel. A verses- zenés köszöntõ elõtt Hajós Attila polgármester
mondott ünnepi köszöntõt.

Teadélután
Felmentést kaptak felelésbõl azon szülõk gyerekei, akik részt vettek a csepregi Általános Iskola
teadélutánján. A szülõi munkaközösség ezúttal
2011.04.09-én rendezte meg a programot az iskolában. A jó hangulatú délutánon a színészi vénával
megáldott szülõk színdarabot adtak elõ, és egy
cowboy tánccal lepték meg a közönséget. Idén a

Chernelházadamonya
Anyák napi ünnepélyt tartottak április
30-án a helyi gyerekek részvételével 16
órai kezdettel.

Iklanberény
Megnyílt a településen ismét a vegyes
bolt, mely széles árukészlettel várja a vásárlókat. A nyitvatartási idõ: Hétfõ, szerda,
péntek 8-9.
A falu lakói is részt vettek az Országos
Szemétgyûjtõ Akcióban.
S.H.

zeneiskola tanárai is felléptek. Az egyes mûsorszámok között vidám vetélkedõben mérhették össze ügyességüket a tanárok, az óvónõk és a szülõk.
A Teadélután jótékonysági adományait a KIKI kapta meg, ezúttal 90.000 Ft gyûlt össze.
Idén tombolasorsolás is volt, a nyereményeket
a helyi és büki vállalkozók adományozták.
Köszönet érte a Szentesi Autóháznak,
Komárominé Klári virágboltosnak, a Roberto
Pizzériának, a PC ABC-nek, a Csébich Zöldségboltnak, a büki Patikának, a Patakfalvy Órásboltnak,
Kontó Gézának, az Üdvözítõ Gyógyszertárnak, a
Linda Optikának, Horváth Gyula virágboltosnak, az
Aktív Üzletnek, az Edy Marketingnek és természetesen a lelkes szülõknek. Reméljük, hogy a szülõi
munkaközösség jövõre is megrendezi a már hagyományossá vált vidám délutánt!
Sulics Boglárka
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Elballagtak

Tavasznyár
színei

HELYESBÍTÉS

A lelki harmóniához hozzátartozik,
hogy békében legyünk külsõnkkel.
Egy jól eltalált hajszín vidámabbá, kiegyensúlyozottabbá tesz minket, és
környezetünkre is jó hatással van. A
mai divatban nem jelenthetjük ki,
hogy csak „egyes” színek „trendik”,
minden szín festhetõ és hordható, a
lényeg, hogy passzoljon személyiségünkhöz. A mostani idõszak fõ szlogenje a természetesség. Ha módunk
és a lehetõségünk engedi, érdemes
több színnel festetnünk, így hangsú-

a diákok a Nádasdyban

lyozottabb lesz frizuránk, hisz a hideg
és a meleg színek vonzzák egymást,
kellemes harmóniát biztosítanak. Ha
megtaláljuk a színt, színeket, amelyek jól állnak nekünk, figyelni kell arra is, hogy üdeségüket meg is õrizzük. Ma már nagyon jó színvédõ professzionális termékeket lehet kapni,
ezek az anyagok filmrétegek képzenek a hajon és védik a nap sugaraitól, így tartósabbá válik a festés. De
fontos a megfelelõ rendszeres színvédõ sampon használata is!

Elnézést a Tisztelt Olvasóktól a Répcevidék 2. számában Vörös Frigyes:
Települések a Répce vidéken címû írásában másolási hiba történt, mely
helyreigazításra szorul. A cikk 24. és 25. sorában felsorolt Répcevis,
Szakony, Zsira községek nem kerültek Vas megyéhez, maradtak GyõrMoson-Sopron megyében. Tormásliget 1992 évben lett önálló.
Boros Rudolfné

A Nádasdy Tamás Közgazdasági , Informatikai Szakközépiskolában
2011. április 29-én a ballagási ünnepélyen két osztály 52 végzõs diákja
búcsúzott a pedagógusoktól, alsóbb évesektõl és az intézménytõl.
Dorner Kornél igazgató köszöntõjét követõen Kõ Alexandra és Proks
Dorina 12. a osztályos tanulók jutalomkönyvet kaptak kiemelkedõ tanulmányi eredményük és szorgalmuk jutalmául. Dosztál Blanka 12. a osztályos
tanuló könyvet és emléklapot kapott a Szakmai és Szakmacsoportos Tanulmányi Verseny országos döntõjében való részvételéért. A tantestület döntése alapján Szalai Alexandra 12. b osztályos tanuló kapta a Nádasdyplakettet a négyéves kiváló tanulmányi munkája jutalmául.

12. B Serman Péter osztályfõnök, Balogh Dávid, Baranyai Imre, Bencsics Zoltán, Berta Dániel, Büki
Csaba, Horváth Tamás Ferenc, Kaletta Dániel Imre, Keszei Roland, Kiss Katalin, Koósz Barna, Kovács
Dániel, Makkai Roland, Mike Gyöngyi Renáta, Németh Bence, Réczeg Gergõ, Simon Dávid, Sipos Patrik,
Somogyi Márió, Stánicz Gábor, Szabó Dávid, Szabó Máté, Szalai Alexandra, Vörös Bence

I m p r e s s z u m
Kiadó: Horváth Erzsébet ev.
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Hirdetés: Szabó Edgár, Edy Marketing Bt.
Mobil: 20/911-3596 • e-mail: edy@edymarketing.hu
Terjesztés: 5000 példányban postaládás terjesztéssel
Nyomdai elõkészítés: Mittl Attila • www.mittl.hu
info@mittl.hu • 06-20-437-8291
Megjelenik havonta 5.000 példányban
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu, Gór,
Gyalóka, Iklanberény, Lócs, Mesterháza, Nemesládony,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd, Tompaládony, Tormásliget, Zsira
Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges
nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

12. A Török Zoltán osztályfõnök, Dosztál Blanka, Györke Zita, Horváth Anita Mária, Horváth Fiametta, Horváth Petra Anna, Kenyeres Éva, Kollarits Nikolett, Koller Dávid Márk, Kovács Ádám István, Kovács Andrea,
Kovács Brigitta, Kovács Kata, Kovács Zoltán Zsolt, Kõ Alexandra, Marti Patrick, Molnár Bernadett, Németh
Dóra, Novák Eszter, Oláh Tímea, Pereznyák Daniella, Pintér Zsófia Ildikó, Proks Dorina, Prukner Alexandra
Judit, Pusker Ingrid, Regõs Ágota, Samu Kornél Antal, Szabó Kitti, Varga Dániel, Vass Barbara
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Rövid hírek
Mesterháza

Akkor jó a világ,
ha jó benne gyereknek lenni

Nyugdíjas találkozót tartott Mesterháza Község Önkormányzata a helyi Közösségi Házban
április 30-án. A polgármester úr köszöntõje után
a bõi általános iskola színjátszó csoportja Arany
János A fülemile címû mûvének színpadi változatát adta elõ. A mesterházi gyerekek verses
ünnepi mûsorral köszöntötték az idõseket. Felléptek a nicki Fergeteg Néptánc Együttes táncosai is. A meghívottak és a szereplõk is szíves
vendéglátásban részesültek.

X-Faktor Bükön
Május 1.-én az X -Faktor nyertese, Vastag Csaba s testvére, Vastag Tamás adott
fergeteges koncertet. A sörsátrat a nézõk sokasága- kisgyermektõl a nagymamáig- töltötte meg. Az egyórás koncerten minden korosztály számára ismert dalok hangoztak el. Két lelkes rajongónak sikerült interjút is készíteni. Az interjút a következõ
számban olvashatják!

Simaság

tekbe, vidám- és élményparkokba. Országszerte kézmûves foglalkozások, zenés gyerekprogramok, ügyességi játékok, vetélkedõk,
elõadások és koncertek várják a kicsiket és a
nagyobbakat. A nyüzsgõ programok és a
gyermekforgatag helyett választhatjuk a csendesebb, bensõségesebb természetjárást is. De
tulajdonképpen mindegy, hogy hogyan, mivel
ünnepeljük meg a gyermeknapot, a lényeg a
közös élmény, amelyre még hetekkel, hónapokkal késõbb is örömmel emlékezünk.
Végezetül talán elmondható, hogy nincs a
gyermeknapnál színesebb és különlegesebb
ünnep a világon; mert bárhol is legyünk, bármilyen nyelvet is beszéljünk, mindannyiunk
számára a legfontosabb kincs: a gyermek.
Kincse Anda

Víz Világnapja 2011.
Szépen szerepeltek a zsirai iskolások az országos Víz Világnapi versenyen. Az esztergomi
Duna Múzeum szervezésében megrendezett
vetélkedõn a község általános iskolás tanulói is
részt vettek. A három hetes internetes versenynek március 22-én Budapesten a Mezõgazdasági Múzeumban volt az ünnepélyes díjkiosztó-

ja. A következõ eredmények születtek: a 4. osztályos csapat különdíjban részesült, a 7. osztályos csapat illetve egyéni versenyzõjük a második és a 8. osztályosok a harmadik helyezést
hozták el. Ugyancsak különdíjat kapott az 5. osztály egyéni versenyzõje is.
Gratulálunk a szép szerepléshez!
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Hagyomány, hogy május utolsó vasárnapján megemlékezzünk a Hõsökrõl. Az I.
és a II. világháborúban elesettek emléktáblájánál tartjukaz ünnepséget, melyen Szabó Miklós plébános és Molnár László polgármester mond majd beszédet.

Megérkezett a jó idõ. Itt a május. És ha itt
van, és elérkezik az utolsó vasárnapja, akkor
kopogtat nálunk a gyermeknap. 1950 óta hazánkban minden évben május utolsó vasárnapja a gyerekek napja. A Mikulás és a Karácsony után a gyerekek nagy része talán ezt a
napot várja a legjobban, mert ez az a nap,
amikor (majdnem) mindent megtehetnek. A
gyermeknapot ünneplõ országok többsége
nagy hangsúlyt fektet az ünnepre. Remek alkalom arra, hogy a családok együtt legyenek,
és egy kicsit odafigyeljenek egymásra, közös
élményekkel gazdagodjanak. Az egész országban számos program várja az érdeklõdõket, a szórakozni, kirándulni, kikapcsolódni vágyó fiatalságot, sok országban a gyermekek
ezen a napon ingyen léphetnek be az állatker-
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A legbüszkébb a Haladás mezére
HALMOSI PÉTER
VOLT TÖMÖRD VENDÉGE

Apróhirdetés

A focibarátok nagy örömére 2011. 02.
24-én este Halmosi Péter a Haladás VSE játékosa, a harmincszoros magyar válogatott a
közalapítvány által szervezett közönségtalálkozó vendége volt. Az esti jó hangulatú, közvetlen, személyes hangvételû, jó másfél órás
beszélgetésen fõleg a férfi lakosság vett
részt, a legfiatalabb szurkoló 4 éves Bódi
Márton, a legidõsebb 90 éves: Weingartner
Ernõ bácsi volt. A megjelent hölgyek sem
unatkozhattak.
Megtudtuk Pétertõl, hogy a sportos családi háttér - édesanyja válogatott atléta,
édesapja válogatott labdarúgó - segített
abban, hogy sportoló legyen, hiszen
Halmosi Zoltán már 5 évesen levitte õt focizni. Így nem is volt kérdés, melyik sportágnál
köt ki. Szüleitõl a kitartást, a céltudatos gondolkodást és a sport szeretetét kapta. Amit
elért karrierjében azt viszont saját szorgalmának és tehetségének köszönheti, szülei sosem kivételeztek vele, de azért nagyon jólesõ érzés volt hallania az ország túlsó végén,
Debrecenben azt, hogy ismerik Séfer Rozit
(édesanyját) és Halmosi Cucut (édesapját).
Hallottunk a grazi és az angliai évekrõl,
a debreceni sikerekrõl (többszörös magyar bajnok) s a Haliban mostanában alkalmazott lestaktika kulisszatitkairól is.

Suzuki Sepia sisaktartós segédmotorkerékpár eladó. i.á.: 57.000 Ft Érdeklõdni: 06-20-774-3065

Benzinmotoros jó állapotú szivattyú 1 colos eladó! Érdeklõdni: 06-20-774-3065

Halmosi Péter állandó tagja volt az
Erwin Koeman által összeállított magyar
válogatottnak, de az új kapitány, Egervári
Sándor keretébe már nem fért bele; Péter
elmondása szerint ennek az oka a mérkõzés hiány, hisz Angliában az utolsó idõszakban már nem lépett pályára tétmeccsen. A hazatérésével kapcsolatban elmondta, hogy most elõször hallgatott az
esze helyett a szívére és a vándorélettel
felhagyva visszatért nevelõegyesületéhez,
a Szombathelyi Haladáshoz.
Szóba került Puskás Öcsi is. Péter véleménye az, hogy mindenkinek a maga
idejében kell a legjobbnak lennie. A mostani profi futballt nem lehet összehasonlítani az akkorival.
Sok tömördi fiú szeme kerekre nyílt, mikor Péter sorra bemutatta azokak a mezeket, melyeket a válogatottban, a Lokiban,
Angliában cserélt a meccs végén a világhírû külföldi és magyar játékosokkal. Legbüszkébben a saját mezét, a Haladásét
mutatta be!!!
Örülünk, hogy újra itthon van, szurkolunk a Haladásnak, hogy úgy sikerüljön az
évad, ahogy azt a játékosok és a szurkolók szeretnék.
Hajrá Péter! Hajrá Hali!
Több mint 100 éves antik falióra jó állapotban
eladó. Érdeklõdni: 06-20-774-3065

Imre atya létrehozott egy új világot!
lennek látszó körülmények ellenére a 40 évnyi kitartó és céltudatos missziós munka eredményeként, a mintegy összesen 15 ezer létszámú, 13 hegyi törzs kereszténnyé lett, és a missziósok helyett
már saját népükbõl iskolázott püspökök és papok
irányítják az egyházat. Az ország 1972-ben nyerte
el függetlenségét. Alkotmánya rögzítette, hogy Új
–Guinea keresztény állam.
Imre atya élvezetes, humorral fûszerezett
elõadása rávilágított arra, hogy a sok-sok öröm
mögött mennyi nehézség is meghúzódott. A színes diaképek segítségével képzeletben mi is
tehettünk egy utazást a világ másik tájára, s lélekben ott járhattunk, ahol Imre atya létre hozott egy új világot!
Köszönjük a szép vasárnap délutánt! További
munkájához Isten áldását kérjük!
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Február hónap utolsó elõtti hétvégéjén Faluházunkban elõadást tartott missziós munkájáról
lelkiatyánk, Szabó Imre SVD verbita szerzetes. A
szép számmal összegyûlt érdeklõdõk kíváncsian
hallgatták az atyát. Az életrajzi adatokon túl ízelítõt kaphattunk az Isteni Ige Társaságának történetérõl s a Pápua Új-Guineában eltöltött több évtizedes munkájáról. Olyan helyen hozott létre katolikus közösségeket Imre atya, ahol elõzõleg az
1960-1970-es évekig senki sem hallott Krisztusról.
Mesélt nekünk a törzsi háborúkról, a bennszülöttek
szokásairól, értékrendjérõl összehasonlítva az európai értékrenddel. Imre atya a 2-3 ezer méter
magas hegyvidékrõl, annak különös világáról tudósított, melynek nagy része 1960-ig teljesen érintetlen volt a civilizációtól; az állam akkor adott engedélyt e területek felderítésére. Ilyen reményte-
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Bük - Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves Családját, tanítványainkat a Dr. Csepregi Horváth
János KIKI Zeneiskola tavaszi hangversenyére.
Helyszín: Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár nagyterme Bük, Eötvös u. 11. Ideje:
2011. május 9. hétfõ, 18 óra. A mûsorban
közremûködnek a Büki Nõi Kar, zeneiskolánk
tanárai és diákjai. Adományaival és a koncerten való jelenlétével egy szép zenei élmény
mellett a zeneoktatás fontosságát és a Zeneiskoláért Alapítványt támogatja!

Nemesládony

A húsvéti ünnepkör Sajtoskálon a gyerekek
számára szervezett húsvéti játszóházzal kezdõdött, ahol a kicsik tojásokat festettek különbözõ
technikákkal és készítettek képeslapokat, ajándéktárgyakat az ünnepre. Megérkezett a nyuszi
is a játszótérre, ahova piros tojásokat rejtett el. A
gyerekek gyorsan összegyûjtötték kis kosarukba
a fûbe rejtett ajándékokat.
A Virágvasárnapi Passióval a templom énekkara elevenítette fel Jézus szenvedésének történetét a sajtoskáli és simasági templomban is.

Jézus feltámadásának örvendetes ünnepén –
fõként a feltámadási körmenetkor – sok vendég
is együtt köszöntötte a falubeliekkel a feltámadt
Krisztust. Húsvét másnapján régi hagyományként
vizes, vagy kölnis locsolással ébresztették a fiúk a
lányokat, hogy el ne hervadjanak.
Kedves szokás van kialakulóban a faluban.
Egyre több ház udvarán pompáznak a tojásfák,
emlékeztetve ezzel is az ünnep egyik fontos jelképére.
bse

Ha elindul Vona, s Csepregre ér!
Mintegy 120-an vettek részt a Dr. Csepregi
Horváth János KIKI épületében rendezett, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Csepregi Alapszervezete és Ifjúsági tagozata közös szervezésében 2011. április 28.-án megtartott lakossági fórumon. A rendezvényt jelenlétével megtisztelte
a Jobbik Magyarországért Mozgalom elnöke,
Vona Gábor is.
A fórumot Varga Dániel, a Csepregi Ifjúsági
Tagozat elnöke vezette be Reményik Sándor:
Eredj, ha tudsz címû alkotásával, majd a megjelentek együtt elénekelték a Himnuszt a rendezvény megnyitójaként. Ezt követõen Takács Adrián, a Jobbik Csepregi Alapszervezetének elnöke tartotta meg félévösszegzõ beszédét, s tájékoztatást adott a közeljövõ terveirõl, köztük a rovásírásos táblák felállításáról. Õt Bana Tibor a
Jobbik Vas megyei elnöke és országgyûlési képviselõje követte. Értékelte a kormány egy év
alatt mutatott teljesítményét. Kitért az alkotmányozás folyamatára, külön kiemelve a magyar
föld ügyét.
A következõ felszólaló Rába Kálmán volt, a
Vas megyei közgyûlés képviselõje, aki a többi

közt a Vát és Porpác közé tervezett reptéri projekt körüli huzavonát ismertette.
A sort a Jobbik Magyarországért Mozgalom
elnöke, Vona Gábor zárta, aki beszédében ki-

tért; Magyarország és az EU kapcsolatára valamint a fiatalok helyzetére.
A rendezvényen készült fotók megtekinthetõek a http://csepreg.jobbik.hu Képgaléria menüpontjában!
Lõrincz Lejla
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Szeretnék az idei évben pályázati támogatással - több település összefogásával – a
szennyvízelvezetés évek óta húzódó problémáját megoldani Nemesládonyban. A középületek
– orvosi rendelõ, tûzoltószertár – felújítása van
soron, valamint az adódó hibák elhárításán, kijavításán igyekeznek folyamatosan dolgozni. De
Bokor Endréné – aki az önkormányzatiság megalakulása óta vezetõje a településnek – a tervek
szövésénél nagyon óvatos. Az önkormányzatok
„sorsa”, a rájuk háruló feladatok, erõforrások biztos ismerete nélkül nem terveznek a településen
nagyobb beruházásokat, eseményeket.
Hagyományos programjaikat azonban az
idén is megtartják. A legfontosabbak: a gyermeknap, a 2010-ben teljes egészében önerõbõl megvalósított új, korszerû játszótéren, a
nyugdíjasok találkozója, és a falu legnagyobb
rendezvénye a Falunap – július 9-én – a búcsú
napjával összefûzve.
bse

„Örvendetes napunk támadt”
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Trianoni
emlékhelyet
terveznek
Tömördön

Tömörd község képviselõ-testülete által
alapított Tömörd Községért Közalapítvány elkészítette 2010. évi számviteli beszámolóját. A
közalapítvány 2010. évi bevétele 488e Ft volt.
Ebbõl 348e Ft a 2009.évi magánszemélyek
jövedelemadójának 1%-ának felajánlásából
keletkezett. 100eFt-ot a Szombathelyi Erdészeti Zrt, 20e Ft-ot egy magánszemély adományozott a közalapítványnak. A lekötött
bankbetét után 20e Ft kamatot kaptunk. A kiadások összege 325e Ft. Ebbõl mûködési költség (papír, bankköltség, stb.) 6e Ft. A Faluháznál, fedett kiülõ faszerkezetes esõbeállót hoztunk létre a közösségi kemence szomszédságában. Az építéséhez felhasznált 10,81 m3
rönköt finanszíroztuk 306e Ft összegben, 13e
forintért hársfacsemetét vásároltunk, melyet a
parkban ültettünk el. A közalapítvány vagyona az év eleji 577e Ft pénzeszközrõl az év végére 740e Ft-ra nõtt, melyet kötelezettség

nem terhel, de az alapító szerint 100eFt nem
használható fel. A közalapítvány tisztségviselõi, továbbá a honlap szerkesztõje a közalapítványtól semmiféle juttatást nem kapott,
mindenki önként vállalt feladatként végzi tevékenységét. Az idei évben, a Faluház parkjában az Önkormányzattal együtt egy újabb
közösségi, fedett, kiülõ, faszerkezetes, a Faluházzal azonos típusú, zsindelyfedésû esõbeálló megépítéséhez szeretnénk hozzájárulni, továbbá szeretnénk kialakítani egy Trianoni emlékhelyet, valamint egy kisebb méretû mobil
színpad vásárlására is pályázunk.
Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához
segítséget nyújthat, kérjük személyi jövedelemadójának 1%-át ajánlja fel Közalapítványunknak!
Adószámunk: 18897119-1-18. Támogatását elõre is köszönjük!
Kissné Szabó Ágota kuratórium elnöke

Közlekedési rajzpályázat

Trianoni Emléknap

Helyezettek: Horváth Zsófia 1.a, Maráczi Nikoletta 1.b, Pesti Fanni 2.b, Csenár Dóra 3.a, Fekete Sára 4.a, Szabó Noémi 4.a, Balogh Annamária 4.b.

Gratulálunk a nyerteseknek, és
biztonságos, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
BSE

Lezárult a püspökválasztás
A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület Jelölõbizottsága a 2011.
április 8-án tartott szavazatszámláló ülésen megállapította, hogy az Egyházkerület új püspökére beküldött szavazatok alapján a választás érvényes és
eredményes volt. Az érvényes szavazatok száma 116 db, ebbõl Bencze András 46, Szemerei János 70 szavazatot kapott. A gyülekezetek szavazatai
alapján az Egyházkerület új püspöke Szemerei János lett, a püspök-helyettesi szolgálatot Bencze András látja el.
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Június 4-én 18 órakor a Nemzeti Összetartozás Napján megemlékezést tartanak a Trianoni Emlékhelyen Csepregen, a Kovács utcában. Megemlékeznek a 91 évvel ezelõtt aláírt Trianoni Békeszerzõdés következményeirõl: a megcsonkított Magyarországról, az elszakított magyarságról. Késõbb koszorúzást tartanak a szomorú történelmi esemény emlékére.
A megemlékezésre politikai hovatartozástól függetlenül,
minden érdeklõdõt várnak a szervezõk.

Bük Polgárõr Egyesület az idei évben is hirdetett rajzpályázatot a
Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola
és Vendéglátóipari Szakiskola tanulói
számára „Biztonságos közlekedés”
címmel. A pályázatra 58 pályamunka érkezett fõként az alsó tagozatos
tanulók körébõl.
A szakmai szemmel értékelõ zsûri
osztályonként egy-egy rajzot jutalmazott kerékpárra szerelhetõ lámpa
készlettel. A legszebb rajz alkotója
pedig – akár húsvéti ajándékként is
egy kerékpárral indulhatott haza a
tavaszi szünetre.
Felker Mihálytól a következõ tanulók vehették át a megérdemelt jutalmakat:
Fõdíj – kerékpár: Koszorús Gergely
Máté 2.a.
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Rövid hírek
Tompaládony
Az édesanyákat és nagymamákat köszöntötték április 29-én, pénteken este fél
hattól a Mûvelõdési Házban. A mûsort követõen a szervezõ pedagógusok, süteménnyel és üdítõvel marasztalták egy kis
kötetlen beszélgetésre a megjelenteket.

Csepreg
A Dr. Csepregi Horváth János KIKI hatodszor is meghirdeti a Répce Menti Diákok
Mûvészeti Találkozóját.
A Találkozó május 20-án kerül megrendezésre, amelyre a Répce mentén fekvõ
települések alsós és felsõs diákjait és tanárait szeretettel várjuk. Nevezéseket a következõ két mûvészeti kategóriában fogadjuk:
ZENE: hangszeres zene, vokális zene • IRODALOM: VERS, NOVELLA, NÉP- ÉS MÛMESE.
A Fesztivál helyszínei:
I. kategóra/zenészek/: Zeneiskola kamaraterme Csepreg, Széchenyi köz 8.
II. kategória: Dr. Csepregi Horváth János
KIKI Csepreg, Nádasdy u. 10.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, a
szereplõknek jó felkészülést kívánunk!

Úszásoktatás

a csepregi kisdiákoknak

A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány az
Önkormányzati Minisztérium támogatásával
pályázatot írt ki hazai rendezésû, kiemelt jelentõségû szabadidõsport események támogatására, melynek célja a lakosság sporttevékeny-

ségének ösztönzése, a rendszeres fizikai aktivitás és a mozgásgazdag életmód népszerûsítése. A kiírásnak megfelelõen a Dr. Csepregi Horváth János KIKI általános iskolája ebben az évben is benyújtotta pályázatát tanulói úszásoktatásának támogatására. A sikeres pályázat-

nak köszönhetõen a harmadikos kisdiákoknak
2011. március 17-én indult el a tanórai keretben megszervezett úszásoktatás. A pályázaton
elnyert összeg az uszoda bérleti díját és az oktatás költségeit fedezte. A szülõknek csak az
útiköltségét kellett fizetniük. A
gyerekek heti két alkalommal
öt héten át nagy lelkesedéssel
utaztak Szombathelyre, s az
Oladi Általános Mûvelõdési
Központ uszodájában Laki László úszóedzõ és volt tanítványa,
Kemenesi Zoltán irányításával
ismerkedtek meg a legismertebb úszásnemekkel. Az oktatás
legfõbb célja, hogy valamennyien biztonságban érezzék
magukat a vízben, s a nyári
nyaralások alkalmával ne féljenek a víztõl. Az évfolyam valamennyi tanulója részt vett az úszásoktatáson és
sikeresen elsajátította az úszás alapjait. Az utolsó órára a szülõk is elmehettek és megnézhették gyermekeiket, akik elõször büszkén mutatták be tudásukat, majd önfeledten, félelmet
nem ismerve játszottak a vízben.
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Nemesládony

múltja és jelene

A KÖZÉPKORTÓL
NAPJAINKIG
Térségünk újabb települése
gazdagodott a lakóhely történetét
bemutató kiadvánnyal. Baranyai
Marianna a „Nemesládony múltja
és jelene” címû monográfia írója
több éven keresztül kutatta Bokor
Endréné polgármester asszony támogatásával, segítségével a faluról szóló adatokat, ismereteket. Járt
a Soproni, a Szombathelyi Levéltárban, a Néprajzi Múzeumban, a Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtárban,
hogy megismerje a falu eredetérõl,
múltjából összegyûjtött, fennmaradt hiteles dokumentumokat. A világhálón találta meg a falu híres
szülötteit. A legtöbb „anyagot”
azonban a falu idõs lakói nyújtották, akik a szerzõ elmondása szerint
nagy lelkesedéssel meséltek a régen történt eseményekrõl, emlékeikrõl, szívesen adták oda a féltve õrzött fényképeket, iratokat, és járultak hozzá azok megjelentetéséhez.
A közelmúlt eseményeit Marianna
saját maga írta már több éve, hiszen a település könyvtárosaként
aktív részese a falu életének.

megjelenése a magyar költészetben”
A Diana Vadászhölgy Klub Vas Megyei Szervezete „A
természet közelségének és szépségének megjelenése a
magyar költészetben” címmel versmondó versenyt tartott április 20-án a Répcevölgye 2001 Kft. vendégházában. A versenyre a celldömölki Szent Benedek Általános
Iskolából, a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus
Általános Iskolából, a répcelaki Móra Ferenc Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézménybõl, valamint a bõi Általános Iskola és Óvodából három kategóriában összesen 33 tanulót neveztek be. Az elsõ kategóriában 16, a másodikban 10, míg a harmadikban 7 tanuló indult. A színvonalas rendezvényen a 9 helyezésbõl
5-öt a bõi tanulók vihettek haza.
Helyezettek: I. kategória (1-2. o.) 1. Pintér Benedek
(Répcelak), 2. Gönczöl Mátyás (Bõ), 3. Tóth Rebeka

(Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk).
II. kategória (3-4. o.) Szarka Annamária (Bõ), Molnár
Brigitta (Bõ), Vincze Natália (Bõ). III. kategória (5-8. o.),
Klatz Norina ( Szent Benedek Katolikus Általános Iskola,
Celldömölk), Mód Marcell (Szent Benedek Katolikus Általános Iskola, Celldömölk), Molnár Bettina (Bõ).
Minden résztvevõ emléklapot, a helyezettek pedig
oklevelet és könyvjutalmat vehettek át a zsûritõl. Különdíjban részesült Mód Marcell, a répcelaki iskola tanulója. A gyönyörûen felújított épület méltó helyszíne volt
az eseménynek, az igényes rendezés kedves vendéglátással is párosult. Reméljük, hogy a Vadászhölgyek
jövõre is lehetõséget biztosítanak a gyerekeknek a szereplésre.
Vincze Veronika

Hódítanak a családi napközik
Szükség van olyan, családias intézményre, amely
megoldja a kisgyermekek napközbeni ellátást úgy, hogy
az a szülõk munkarendjének, életvitelének rugalmasabban megfelel, mint a hagyományos gyermekgondozási
intézmények. Egyre inkább növekszik az igény olyan ellátási forma iránt, amely túllép a megszokott kereteken,
plusz szolgáltatásokkal várja a gyerekeket.
Lényeges különbség a hagyományos intézmények és
a családi napközik között a létszám és a gyerekek kora.
A családi napköziben hét gyermekrõl lehet gondoskodni,
s nincsenek korcsoportok: akár egy családban, itt is különbözõ korú gyermekek vannak együtt. Ez a helyzet
megkönnyíti a gyermekek beilleszkedését, hiszen olyan
számukra természetes közegbe kerülnek, amellyel otthon
is találkozhatnak, ugyanakkor lehetõség van egyéni foglalkozásokra is. A törvényi szabályozás alapján a családi

napközi nevelési alapelveinek meg kell egyeznie a bölcsõdei, és óvodai alapelvekkel, vagyis megfelelõ szakmai programmal kell alátámasztani a gyermekek korának megfelelõ magas szintû szakmai munkát.
A mai kor elvárásaihoz kicsit ki kell lépni a gyermeknevelés hagyományos kereti közül, teret engedni a gyermek kíváncsiságának, válaszolni a kérdéseire, felkelteni
az érdeklõdését – erre a családi napköziben több lehetõség nyílik, mint egy nagy létszámú állami intézményben. A családi napköziben több idõ jut egy gyerekre annak érdekében, hogy az egyéni igényeinek megfelelõ
gondozást kapja. Igény esetén plusz szolgáltatásokat is
nyújtanak a megbízott szakemberek, ilyen a nyelvi oktatás, kézmûves foglalkozás, különbözõ sportok, stb. A családi napközi nem csak a játékban, hanem az életre való
felkészítésben is az otthoni szokásokat idézi.
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A kiadvány Nemesládony Község Önkormányzata, Bokor Endréné
polgármesterasszony és a nyomda
támogatásával jelent meg.
2010. október 4-én tartották a
könyv bemutatóját a faluban, ahol
nagy örömmel fogadták.
Ma már minden nemesládonyi
család apraja és nagyja forgathatja, és emlékezhet általa büszkén az
õsökre, vagy elevenítheti fel résztvevõként a leírt eseményeket, böngészhet a régi és közelmúltbeli képeken. A faluból elszármazottak
pedig e könyv által lesznek részesei
a mindennapoknak.
bse

„A természet közelségének és szépségének
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Rövid hírek
Csepreg - Meghívó
Városközpont
revitalizálása
nyitórendezvényére
Csepreg Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom Önt a „Csepreg
városközpont revitalizálása” (NYDOP-3.1.
1/A-2f-2009-0008) címû projekt nyitórendezvényére, sajtótájékoztatóval egybekötött nyilvános projekthelyszín-bejárásra.
A rendezvény ideje: 2011. május 11.
(szerda), 10.00 óra.
A rendezvény helyszíne: Polgármesteri Hivatal, Csepreg, Széchenyi tér 27. 2. emeleti
tanácskozóterem.
Tervezett program: 10.00 Köszöntõ – Király Árpád polgármester, 10.10 A projekt
építészeti bemutatása – Szabó Gábor tervezõ (Archigraf Bt.) 10.30 Projekthelyszín-bejárás – Eredits Norbert mûszaki ellenõr
(Vasi Dolomit Kft.)
Király Árpád polgármester

Csepreg - Pünkösd
Lófuttatás, bortúra, gyermek és felnõtt
lovasverseny. Szeretettel várjuk 2011. 06. 11
– 06. 13-ai Hétvégi programjainkra. 2011.
06. 11-én Hagyományõrzõ bortúra a
csepregi borosgazdáknál. 2011. 06. 13-án
Farkas Sándor Egylet hagyományos lófuttatás, gyermek és felnõtt lovasverseny.

energiatakarékosság,

környezetvédelem
Ezt a címet kapta a zsirai Általános Iskola
három hetes projektje, melyet a nyolcadik
osztály bonyolított le. Az iskola a TÁMOP 3.1.4.
pályázat keretében „Az oktatás tartalmi megújítása, újszerû tanulásszervezés bevezetésével a zsirai Általános Iskolában” címmel adta
be pályázatát. A sikeres pályázatnak köszönhetõen már második éve tudják megszervezni a nyolcadikos diákoknak ezt a három hetes
projektet.
A projektoktatás lényege, hogy minden
megoldandó feladatot és problémát, az élethez kapcsolódó összefüggéseiben fog fel, a
megoldást pedig a különbözõ tantárgyakban
tanultak együttes felhasználásában látja. A
három hét alatt szinte minden tantárgy ezekre a témákra koncentrált. Pl: Vízminõséget
vizsgáltak emberismeret órán, statisztikai számításokat végeztek matematika órán, külsõ
elõadókat hívtak földrajz órára, filmet néztek
technika órán, a zárónapra meghívót készítettek rajz órán.
A diákok az elsõ héten az energiatermelés
jegyében, az ikervári Vízerõmûvet tekintették
meg, mely Magyarország elsõ vízerõmûve.
A következõ héten, az energiatakarékosság
hetében, a szombathelyi Média Markt áruházba
látogattak el a tanulók. Itt adatokat gyûjtöttek
az egyes háztartási gépek fogyasztásáról.
Az utolsó hét témája a környezetvédelem
volt. Egy a községünkben élõ környezetvédelmi szakember környezetbarát házát látogatták
meg a nyolcadikosok. Ugyancsak ezen a hé-

ten kaptak betekintést a Gold Pellet, pelletáló
üzem mûködésébe. Láthatták a hulladékból
készülõ korszerû energia elõállítását.
A projekt tanítás lényeges eleme az is, hogy
a csoport tagjai a munka „eredményeit” a nyilvánosság elé tárják.

A projektzáró rendezvény április 19-én, az
iskolában. A rendezvényre eljöttek a szülõk a
tanárok és további meghívott vendégek. A tanulók rendezésében és szervezésében prezentáció, bemutató és kiállítás keretében ismerkedhettek meg a jelenlévõk a diákok három
hetes munkájával.
Késõbb megkérdeztük a diákok véleményét a projektrõl, és a vélemény egybehangzóan az volt, hogy egy jól szervezett, érdekes
projektnek voltak részesei. Élvezték, hogy olyan
témákat boncolgathatnak, amely érdekli õket,
jó volt, hogy külsõ helyszíneket látogattak meg.
Véleményük szerint összekovácsolta a közös
munka az osztályközösséget is.
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Bõvebb programajánlót keresse a következõ számban június 10-én.

Energiatermelés,
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a Paradicsomban” II.

Elmúlt havi számunkban megismerkedhettünk Péter Zeppel
úrral, aki véletlenül talált rá, a
dombok, erdõk övezte kis településre, s mintegy kilenc éve él
itt. Tömördi élményeit, benyomásait meg is írta. Az elõzõ
részben arról beszélgettünk,
hogyan fedezte fel Magyarországot, s gyûjtötte ismereteit.
– Most a Tömördöt megelõzõ korszak utazásairól kérdezem, illetve arról, mi motiválta ezeket.
– Utazások nélkül nem tudtam volna elképzelni az életemet. Állandó készülõdés, tervezés, megújuló élmények, idegen
tájak, népek és kultúrák megismerése mindig is vonzott. Valószínûleg korábban kerültem volna Magyarországra, ha akkoriban nem ûzött volna távolabbi
országok megismerésének vágya. Elõször Görögországról derült ki izgalmas sokszínûsége. Sokat utaztam oda. Aztán következett Spanyolország, a Karib-szigetek, s így tovább.

– Melyik volt a legemlékezetesebb útja?
– Egy világkörüli hajóút, ami 4
hónapig tartott. Ogyesszai hajóval, orosz legénységgel, 1989ben tettem meg ezt az utat. Manapság az ilyen jellegû hajókon
vegyes nációjú a személyzet öszszetétele. Ugyan nincs kifogásom,
arabok, indiaiak, vagy pakisztániak ellen, de nem alakulhat ki az a
családias, baráti viszony, hangulat, mint amikor egy nemzet tagjaival van az ember körülvéve. Az
oroszok nagyszerûen oldották
meg feladatukat, és a teljes személyzet, az egész úton együtt maradt, nem cserélõdött, mint ahogy
ez manapság szokás.
– Egyébként mivel foglalkozik?
– Kereskedõ vagyok, de érdeklõdésemet a természetgyógyászat köti le.
– Egyedül él Tömördön?
– Hét közben igen, hiszen a lányom Grazban tanul, éppen
érettségi elõtt áll. Elváltam, volt
egy görög származású feleségem, aki ma is Ausztriában, Bécsben él. Most, - ahogy mondják, elmúltam 50, és még mindig

szingli vagyok. Vannak barátnõim, de nem szeretnék még egyszer házasodni. A lányom természetesen velem él. Elõször a nemzetközi gasztrológia irányába
mutatott érdeklõdést, most azonban egyre inkább a szociális pályák iránt érez vonzalmat. Úgy
néz ki, hogy késõbbi tanulmányait is ez fogja meghatározni.
– Nem túl nagy a különbség Graz és Tömörd között?
– Nézze! Nem cövekelek le.
Korábban Graz volt a bázis ahonnan mindig elindultam, most
Tömörd a kiindulópont. Az ember
bizonyos idõ után egyre jobban
vágyakozik a nyugalom után,
amit itt a maga tökéletességében meg lehet találni.
– Mik voltak az eltelt évtized legszebb élményei, emlékei, amelyek Önt Tömördhöz
kötik?
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„Egy osztrák

– A kezdetek nagyon érdekesek voltak. Nagyon sok ünnepet, közös programot szerveztünk. Legemlékezetesebb
volt a madagaszkári utam miatt hirtelen november 26-án
megrendezett elõszilveszter volt.
– Ön írt egy kis könyvecskét Az én magyar falum
Tömörd címmel, amely ismereteim szerint már rendelkezik német nyelvû olvasótáborral.
– A felfedezés, az ismerkedés,
a megbarátkozás és az együttélés élményeinek bemutatása
mellett szerettem volna osztrák
szemüvegen keresztül felkelteni
az érdeklõdést a természet, és
ember által megóvott csodálatos
kis üdülõfalu és lakói iránt.
Sárváry Zoltán

a természet védelmében

A sajtoskáli önkormányzat képviselõ-testülete az idei évben is csatlakozott a Föld Napja alkalmából rendezett országos szemétgyûjtési akcióhoz. A falu lakóival közösen a település határában lévõ Bük-fürdõre
vezetõ út és a 84-es fõút mellett szabadították meg a természetet a szeméttõl. A környezetvédõknek sok hulladékot kellett összegyûjteniük,
ezek nagy része az autósok által kidobált szemét volt.
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A Föld napján
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Szlalom

Bajnokság

II. ZSIRAI
FILMNAPOK

Másod ízben rendezték meg 2011. április 1819.-én a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Zsirai Otthonában az Itt és most Zsirai
Filmnapokat. A Zsirai Otthon már 2009 óta foglalkozik az értelmi fogyatékos emberek filmes látásmódjának fejlesztésével. Az otthonban mûkö-

koncert után – hogy valódi baráti közösség alakulhasson ki – a szervezõk szalonnasütéssel kedveskedtek a filmeseknek, mely kellemes, az éjszakába
nyúló beszélgetéseket indított el. A szakmai segítõ
zsûri a tervezett három díj helyett összesen öt alkotást díjazott a filmes napokat záró díjátadón illetve

dik videó-, film szakkör és az Álmodtam egyet...
Zsirai Speciális Filmszemlét is megrendezik, mely
elsõként bizonyította be az értelmi fogyatékosok
filmezésének létjogosultságát. Zsirai kötõdése
van az egri nagy hagyományokkal rendelkezõ
Speciális Szakmai tanfolyamnak is. Alig három
év alatt alakult ki egy országos baráti közösség,
melynek összetartó kapcsa a filmezés és nem
utolsó sorban a Zsirai Otthon.
Az Itt és most Zsirai Filmnapokat a filmszemlére
való felkészülés jegyében hirdették meg. A szakemberek szerint tökéletesen teljesítette küldetését,
mert nagy fejlõdés tapasztalható a beérkezett pályamûvek minõségét és tartalmát illetõen. 2011
áprilisában nyolc intézménybõl harminc fõ vett
részt a rendezvényen, ahol jelen volt – és a filmezni vágyókat mindenben segítette – Halmy György
filmrendezõ, Sodics Péter festõ-, grafikus mûvész,
pedagógus. A rendezvényen a szombathelyi Csillagösvény zenekar adott koncertet a résztvevõknek, ezzel is emelve a Filmnapok színvonalát. A

az értékelésen. 2011. június 7.-én a szervezõk várják vissza alkotásaikkal az alkotókat, az Álmodtam
egyet... III. Zsirai Speciális Filmszemlére.

2011. május 14.-én a Fõvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Zsirai Otthonában lépnek fel a soproni Songoffice Musical Tanoda színészei és növendékei. Az musical estnek a Best
Of Musical címet adták. Az elõadást, mely este
19 órakor kezdõdik, ajándékként hozzák el az
õket megtisztelõ nézõközönség számára.

bukfurdoszlalom@gmail.com
www.szlalomverseny.hu

Devecser és Kolontár
A mai napig és még ki tudja meddig tart a
küzdelem a vörös iszap sújtotta településeken,
de a köszönet és a hála folyamatosan érkezeik
a segítõk felé. Miklós atya karácsonykor is és
most húsvét ünnepén is levelet küldött azokra a
településekre, ahonnan segítség érkezett számukra. Részletek a levélbõl:
„Kedves Jótevõnk!
… szeretnénk hálánkat kifejezni, hogy Önök
segítették a bajbajutott életünket, és reménységet adtak a tovább lépéshez. A sok panaszunkat enyhítette az Önök szeretete.… Számunkra
a legfontosabb az volt, hogy egyáltalán ránk
gondoltak, imádkoztak értünk, és azt akarták,
hogy éljünk. A jövõt még nem látjuk, most is sok
a vörös por különösen a szeles idõkben. Kö-

szönjük a konkrét jó tetteket, amelyek elviselhetõbbé tették életünket, és enyhülést adott lelkünknek. Azoknak is köszönjük, akik segítettek
rajtunk, de sajnos a címûket nem tudjuk, vagy
nem tudtuk megtalálni a sokféle adminisztráció
közepette. Kérjük feléjük is tolmácsolják
köszönetünket!… Minden önzetlenségük, jótettük kapjon százszoros viszonzást, és Istentõl bõséges áldást.”
A levél mellé az ottani egyházközség aktuális levelét is megkaptuk, melyben az éledõ közösségrõl, a folyamatos munkálatokról, nehézségekrõl, megrázó képekrõl számol be az újság. A
kapott írások megtalálhatók a szakonyi könyvtárban.
Boros Rudolfné
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E85 - PSY! Drink Bükfürdo Szlalom Kupa 3. fordulója 2011. 05. 15.-én kerül megrendezésre
Bükfürdon Rajt: 10:00 A verseny szünetében Drift
bemutató lesz.
Megtekintése díjtalan!
Bõvebb információ:

Itt és most

12

Programkínáló

Május 27-én, pénteken délután Csepregen:
Városi Gyermeknap.

Május 7-én, szombaton: Kerékpártúra
Csepreg – Zsira – Locsmánd – Csepreg útvonalon. Indulás 13 órakor a posta elõl. Zsirán a kastély (belépõdíj: diák és nyugdíjas: 250- Ft., felnõttek: 500- Ft.) és a golfpálya, a határon az
1956-os emlékek megtekintése. Locsmándon:
séta a Fõ téren, a helytörténeti gyûjtemény

Május 29-én, vasárnap 10.30 órakor Csepregen: Hõsök Napi megemlékezés és koszorúzás.
Május 30-án, a Holdfényliget Kalandparkban
gyermeknap, kézmûves programok, fa állat festés.

Május 18, szerda: a Kihívás Napja –
Csepregen, egész napos sportolási programok.

meglátogatása (belépõdíj: tetszés szerinti hozzájárulás a mûködtetéshez), a szõlõhegyen a középkori sánc és a kilátó felkeresése.
Május 9-én, hétfõn 18.00-tól Dr. Csepregi
Horváth János KIKI Zeneiskola tavaszi hangverseny. Helyszín: Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár nagyterme. mûsorban közremûködnek
a Büki Nõi Kar, zeneiskolánk tanárai és diákjai.

Május 21-én, szombaton a Csepregi Olvasókör személygépkocsis túrája a vasi irodalmi emlékhelyekre: Csepreg – Uraiújfalu – Ostffyasszonyfa – Kemenessömjén – Csönge – Celldömölk – Egyházashetye – Duka – Sárvár – Csepreg
útvonalon. Belépõt csak a sárvári Nádasdy várban kell fizetni. A túrához családok, baráti társaságok is csatlakozhatnak saját gépkocsival. Indulás 9 órakor a Fõ téri parkolóból. Enni-, innivalót
minden résztvevõ hozzon magával.

Június 5-én, 09.00 és 19:00 között terepkerékpáros verseny a Holdfényliget kalandparkban!

Május 22-én, vasárnap délután a csepregi
szõlõhegyekben: Orbán napi gyepûtiprás.
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Május 19, csütörtök 18.00 Ivó napi borkóstoló. Helyszín: Bük, Eötvös utcai rendezvénytér; rossz idõ esetén: Mûvelõdési központ színházterme. Program: Amit a borokról feltétlenül tudni kell – ismertetô
elôadás, borfelismerô verseny (nevezés
május 19-én, 18 óráig a Mûvelôdési Központban), kóstoló. Közremûkôdik: Lunah
Hastáncduó. Belépôdíj: 500,- Ft, amely
korlátlan fogyasztást tartalmaz.
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Gyümölcsös joghurttorta
sütés nélkül

Gyógyszertár
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 j u s

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
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

1. Üdvözítõ (Csepreg)
2. Üdvözítõ (Csepreg)
3. Sanitas (Bük)
4. Sanitas (Bük)
5. Sanitas (Bük)
6. Sanitas (Bük)
7. Sanitas (Bük)
8. Sanitas (Bük)
9. Sanitas (Bük)

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

Központi orvosi
ügyelet
• hétfõtól péntekig: 16:00-7:00,
• szombat, vasárnap: 7:00-7:00-ig
Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

Japán szusi (sushi)
Hozzávalók:
50 dkg kész ecetes rizs
50 dkg nyers hal (tintahal, lazac, tuna)
1 evõkanál frissen készített wasabitorma
1 evõkanál rizsecet
szójaszósz

ben a rizshez adjuk és lapátkanállal állandóan
keverjük, szellõztetjük. Így lesz megfelelõ állagú
és fényû. Az ecetes rizst ajánlatos azonnal elfogyasztani, ellenkezõ esetben takarjuk le vizes ruhával, és lehetõleg néhány órán belül használjuk
fel. Ha a rizs kész, a filézett halat megmossuk, és

Elkészítés:
Elõször az ecetes rizst készítjük el.
Hozzávalók: 50 dkg rizs, 5 dl víz, 4 evõkanál rizsecet, 3 teáskanál cukor, só.
A rizst átválogatjuk és alaposan megmossuk,
majd vízben feltesszük fõzni. Felmelegítjük az ecetet, a cukrot és a sót feloldjuk benne. Fõzés köz-

1-2 cm vastagságúra, 5 cm hosszúságúra szeleteljük. Kezünket ecetes vízbe mártjuk, és a halszeleteket bekenjük wasabitormával. Rizslabdákat
formálunk, és rányomkodjuk a nyers halszeletekre, megformázzuk és félretesszük. Addig folytatjuk
a szusi készítését, míg az összes hozzávaló el nem
fogy. Szójaszószba mártogatva fogyasztjuk.

Újságírókat keresünk!
A Répcevidék szerkesztõsége várja Bük és Csepreg térségébõl az újságíráshoz kedvet érzõk jelentkezését. Ha szívesen megírná, ami a lakókörnyezetében történik, ha van
ötlete, milyen témákkal foglakozhatna lapunk, ha szívesen veti papírra gondolatait,
csatlakozzon csapatunkhoz!
Jelentkezését várjuk az edy@edymarketing.hu e-mail címre.
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8. Szent Péter (Sajtoskál)
9. Szent Péter (Sajtoskál)
10. Szent Péter (Sajtoskál)
11. Szent Péter (Sajtoskál)
12. Szent Péter (Sajtoskál)
13. Üdvözítõ (Csepreg)
14. Sanitas (Bük)
15. Üdvözítõ (Csepreg)
16. Üdvözítõ (Csepreg)
17. Üdvözítõ (Csepreg)
18. Üdvözítõ (Csepreg)
19. Üdvözítõ (Csepreg)
20. Szent Péter (Sajtoskál)
21. Sanitas (Bük)
22. Szent Péter (Sajtoskál)
23. Szent Péter (Sajtoskál)
24. Szent Péter (Sajtoskál)
25. Szent Péter (Sajtoskál)
26. Szent Péter (Sajtoskál)
27. Üdvözítõ (Csepreg)
28. Sanitas (Bük)
29. Üdvözítõ (Csepreg)
30. Üdvözítõ (Csepreg)
31. Üdvözítõ (Csepreg)

j ú n i u s

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

Elkészítés:
A tésztához valókat összemorzsolom, és egy
kapcsos tortaformába nyomkodom. A joghurot a
cukorral, 1 csomag vaníliás cukorral, reszelt citrom
héjjal és 1 csomag zselafin fix-szel jól összekeverem. Egy másik tálban a tejszínt 1 csomag vaníliás
cukorral és 1 csomag zselatin fix-szel géppel ke-

mény habbá verem. A 2 krémet összekeverem, és
felét a tésztára kanalazom. Letakarom babapiskótával, megszórom ribizlivel, és rákanalazom a maradék krémet. A tetejét tetszés szerinti gyümölcsökkel díszítem. A tortazselét egy pohárba szórom, kis
kanál cukorral és 2,5 dl vízzel elkeverem. 2 percre
a mikróba teszem, kevergetve pár perc hûlés után
a süti tetejére öntöm. 5-6 óráta a hûtõbe teszem,
míg tökéletesen megdermed, ezután leszedem a
tortaformát, és az oldalát mandulalapokkal vagy
kókuszreszelékkel beszórom.

illusztráció

Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

illusztráció

Hozzávalók:
• A tésztához:
18 dkg édes keksz darálva
8 dkg vaj
1 kanál lekvár
• A krémhez:
4,5 dl joghurt
2,5 dl tejszín
3 evõkanál cukor
2 csomag vaníliás cukor
2 csomag zselatin fix
1 citrom reszelt héja
1 kis csomag babapiskóta
gyümölcsök
(ribizli, barack befõtt, kivi, áfonya)
1 csomag tortazselé
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Szombathelyre kerül

Megyei

a Büki TK indulási joga

A Haladás VSE veszi át a Büki
TK labdarúgó csapatának NB IIIas indulási jogát. Anyagi problémák miatt már az idei évad tavaszi szezonjában sem indult volna a fürdõváros együttese a Bakony csoportban, de a Haladás
VSE tárgyalásokat kezdeményezett az indulási jog átvételére. A
Magyar Labdarúgó Szövetség

dés aláíráson. A Büki csapat gerincét most is szombathelyi játékosok alkotják, és az edzõ Takács Gábor is a vasi megyeszékhelyrõl került Bükre. Az edzéseket
már most a Haladás pályáin tartják, de a mérkõzéseket még Bükön rendezik. A következõ szezontól pedig az a helyzet áll
majd elõ, hogy Szombathelynek

Terematlétikai

döntõ
Mester Hajnalka I. hely tömöttlabdadobás

Kóbor Bálint futás I. hely I-II. korcsoport

Varga Kristóf futás I. hely III.- IV. korcsoport

két NB III –as csapata lesz, az elsõsorban az Illés Akadémiára
építõ Haladás II és a Haladás
VSE utánpótláskorúit foglalkoztató Haladás VSE.
Artner Tamás elmondta: Nem a már meglévõ NB III-as
csapatnak akarnak konkurenciát, a legfõbb cél az, hogy az
U19-es korosztályból kiöregedõ,
esetleg az Akadémián számításba nem vett labdarúgók ne kallódjanak el, ne kelljen nekik más
városba elmenni, hanem Szombathelyen is legyen lehetõségük
arra, hogy minõségi labdarúgóbajnokságban szerepeljenek.

Gratulálunk a szép
eredményekhez!
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szabályzata szerint bajnokság
közben sem nevet, sem telephelyet nem lehet váltani, így a
2010/2011-es szezont még Büki
TK néven fejezi be a gárda, de
õsztõl már Szombathelyen és Haladás VSE néven indulnak a harmadosztályban. Az errõl szóló
megegyezést március végén írták alá a felek, a szombathelyi
zöld-fehéreket Dr. Kövér István
elnök, Kovács László ügyvezetõ
és Artner Tamás utánpótlás-szakosztályvezetõ képviselte, míg a
bükiek részérõl Németh Sándor
polgármester és Csóka Csaba, a
Büki TK elnöke vett részt a szerzõ-

Március közepén a megye legjobb atlétái Kõszegen versenyeztek. A Dr.
Csepregi Horváth János KIKIbõl a sprintverseny III. korcsoportjában Kóbor Bálint 1.
helyezett lett, míg a 7-8. osztályosok között Varga Kristóf
állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Mester Hajnalka súlylökésben nem talált legyõzõt a megyében.
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