A haj
védelme
nyáron
Nyaralásra készülve gondoljunk
festett hajunk védelmére is. Ha módunkban áll ne frissen festett frizurával
induljunk neki a fürdõzéses vakáció-

nak, legalább egy mosást iktassunk be az utazás elõtt.
Miért is van jelentõsége?
Biztosan sokan tapasztalták
már, nyaralás után fakult,
matt, száraz, töredezett hajjal érkeztek haza. A víz a nap
és a hajban maradt kémiai
anyag összessége hidrogén
hidakat képez amelyek a
haj világosodását okozzák.
Mit is tehetünk ellene? Kimondottan nyaralásra készült színvédõ UV védõ samponokat érdemes használnunk, de vannak még napozáshoz kondicionálós permetek is, amik védik a haj
szerkezetét és színét, de a
szalmakalap és kendõ is
védelmet nyújt.

Gyepütiprás
a csepregi szõlõhegyen
Május 22-én volt az Orbán-napi gyepütiprás a
csepregi szõlõhegyen. A borosgazdák és a meghívott vendégek 2 órakor gyülekeztek az Orbán szobornál. Hagyományokhoz híven most is a nyugdíjas
énekkar énekelt elõször, majd a plébános úr megszentelte a hegyet és a bort. A hegybíró beszéde
után csodálatos idõben taposhatták a gazdák a
„gyepüt“, kóstolhatták meg egymás borait. Külön
öröm volt, hogy a kiszsidányi gazdák is a vendégek
között voltak.
Vidáman telt el ez a szép nap.
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Lócs

Nyár végére megújul
Csepreg belvárosa
Nyár végére megújul Csepreg Fõ tere. A
vasi város több, mint 407 millió forint uniós támogatást nyert a központ revitalizálásra. Az
építési munkák döntõ része a Széchenyi teret
érinti, augusztus végéig megújul többek között
a Mûvelõdési Ház és a régi iskola, akadály-

Várhatóan augusztus végére egy teljesen
megújult szép Fõ tere lesz Csepregnek. A Nyugat-dunántúli operatív program pályázatán

A lócsi gyerekeket a település önkormányzata Gyermeknap alkalmából egy
szombathelyi kirándulással ajándékozta
meg. Megtekintették a Vasi Múzeumfalu
épületegyütteseit, majd kedvükre játszhattak a Kalandvárosban.

19. -én kezdõdtek a munkák. A burkolat megújítás, épület rekonstrukciók mellett például
egy látványtáblát is állítunk Csepreg címerével, valamint a Promenád, mint a város zöld
szíve ugyancsak megújul. A kivitelezõ igyekszik
a városlakók számára a lehetõ legkisebb felfordulást okozni, türelmet és megértést kérünk.

düljön az élet a városban. A beruházás végén
projektzáró városfesztivállal szeretnénk a
csepregiekkel együtt megünnepelni az új Fõ
teret. A megújítás nagyon ráfér a központra,
ilyen volumenû nagy beruházás pedig még
nem volt a csepregi Fõ téren. – tette hozzá
Palkovics István.
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mentes lesz az Okmányiroda, és egy ivókutat
is felállítanak. A fejlesztés után remélhetõleg
egy pezsgõbb élet lesz Csepreg központjában. Palkovics István a projekt kommunikációs
vezetõje nyilatkozott a Répcevidéknek: Jelentõsen átalakul Csepreg központja, április

nyerte a támogatást a város, de nemcsak
mûszaki felújításra pályáztunk; a cél, hogy a
városképi megújulás mellett Csepreg gazdasága és társadalmi élete is dinamikusabb legyen. Egy Turisztikai Információs Iroda, a Mûvelõdési Házban helyi termékek boltja létesül
és elindul egy irodalmi kávéházi sorozat is,
ezek mind azt a célt szolgálják, hogy felpezs-
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A Holczer család Zsirán

élet az iszapkatasztrófa után

Zsira Község Önkormányzata is, aki
egy a tulajdonában lévõ házat
ajánlott fel lakhatásra. (Késõbb
egy másik kolontári család is érkezett a faluba, akiknek szintén az önkormányzat biztosított lakást).
A Holczer család a költözés
mellett döntött, hiszen Kolontáron
mindenük elveszett. Úgy határoztak, hogy Magyarország egy biz-

maguknak, és a családfõ továbbra is Ausztriába jár dolgozni. De
bármekkora volt is az emberek segítõkészsége, bármennyire is égtek
a segélyvonalak a katasztrófa utáni idõkben, a károsultak veszteségeinek megtérítése nem akart beindulni. Az októberi katasztrófa után
hét hónap kellett ahhoz, hogy a
Holczer család végre aláírhatta a

pülések mélyebben fekvõ részeit.
Döbbenten hallgattuk a tudósításokat a katasztrófáról, mely 10 ember
életét követelte. Ha lehet mondani,
az egész ország megmozdult a
bajbajutottak megsegítésére, példátlan összefogásról tettek tanúbizonyságot az emberek.
De térjünk vissza Kolontárra. A
hömpölygõ iszap a faluban elsõnek a Holczer család új, három
éves házát érte el. Az édesanya
Kati volt otthon kisebbik fiával, akit
menteni próbált, s közben õ maga
súlyos égési sérüléseket szenvedett
a lábán, az erõsen lúgos, maró hatású iszaptól. Az édesapa Balázs,
Ausztriában dolgozott, de a hír hallatára azonnal hazaindult. Közben
barátait mozgósította az otthon tartózkodó családtagjai mentésére. A
házból szinte semmit sem tudtak kimenteni, mindenük odaveszett. A
hírek hallatára egy Budapesten
élõ, zsirai ház tulajdonosa telefonon megkereste a családot és felajánlotta házát használatra, míg
lakásproblémáik megoldódnak.
Ehhez a meghíváshoz csatlakozott

tonságosabb részén kezdenek új
életet. Végül a fiatalokkal költöztek
a családfõ, Balázs szülei is. Zsirán
már vásároltak egy építési telket,
hiszen komolyak a szándékaik a letelepedést illetõen. A nagyobbik fiú
Szabolcs, iskolába jár, 3. osztályos.
A nagyszülõk találtak munkahelyet

szerzõdést az állammal, melyben
megtérítették az elveszett házuk értékének egy részét. A házat, ahol
éltek, és amiért megdolgoztak,
közben már lerombolták. Szörnyû
érzés volt számukra végignézni,
ahogy elsõ otthonuk, a három éves
ház semmivé vált.

Egy csendes környezetben lévõ
kicsi ház udvarán beszélgettem Katival, az édesanyával. Azt mondja,
hogy azt a borzalmat, amit a bezúduló iszap láttán átélt, ahogy küzdött
a saját és kisfia életéért, soha nem
fogja elfelejteni. Kisebbik fia Bence,
éjszakánként sokszor sikoltozva ébredt álmából. Pszichológushoz hordja, s neki szintén orvosi segítségre van
szüksége az események feldolgozásához. A testi sebei már begyógyultak, ki tudja, hogy a lelki sérüléseket
az idõ begyógyíthatja-e?!
A kérdésre, hogy mit szeretne,
mit vár el a továbbiakban az élettõl, Kati azt felelte: Minél elõbb szeretnénk új otthonunkba költözni, de
az építési engedélyt még nem
kaptuk kézhez. Egy könnyûszerkezetes házat építünk, hogy õsszel
már beköltözhessünk. És persze
nyugalomra vágyunk, és ha sikerül
még egy gyereket is szeretnénk.
Miközben a katasztrófa után készült képeket nézegettük, Katinak
még mindig fátyolos volt a hangja
a történtek felidézésekor. Reméljük,
hogy Zsirán nyugodt, új otthonra
találnak, és valamelyest halványulnak a kínzó emlékek.
Nagyné Polgár Katalin
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Az elmúlt évtizedek talán legmegrázóbb történése az ajkai vörösiszap-katasztrófa volt. 2010. október 4-én átszakadt a MAL Zrt. tulajdonában lévõ Ajkai Timföldgyár
Kolontár és Ajka között létesített vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlõ, körülbelül 600–700 000 köbméternyi iszap elöntötte Kolontár,
Devecser és Somlóvásárhely tele-
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Horgászverseny

Anyák napja

Sajtoskálon

Az április végi idõjárás is kegyeibe fogadta a sajtoskáli horgászverseny résztvevõit a hónap utolsó szombatján. A 7 órakor
kezdõdõ versenyen nem sokat kellett várni,
hogy az elsõ hal horogra akadjon. Voltak
azonban, akik hiába voltak a verseny ideje
alatt kitartóak, elkerülték horgukat a halak.
Tizenegy horgásznak sikerült zsákmányt szerezni, összesen 38,12 kg halat fogtak ki
ezen a versenyen. A Legnagyobb halat – 3,
05 kg-os – Gurbács Sándor fogta.

a legszebb

ünnepünk!
Édesanyákat ünnepelt május elsõ vasárnapján minden kicsi és felnõtt gyermek. Így tettek a
sajtoskáli óvodás és iskolás gyerekek is, de nemcsak otthon a szülõi házban, hanem a kultúrházban a falu közösségében is köszöntötték a legdrágább édesanyákat és nagymamákat. Horváth Ervin alpolgármester méltatta az anyai szerepet és kívánt jó egészséget, sok boldogságot,

örömet az ünnepelteknek. A színpadon gyerekek pedig kedves, szívhez szóló versekkel, dalokkal, hangszeres zenékkel köszönték meg édesanyjuknak, nagymamájuknak a velük való törõdést, gondoskodást, de legfõképpen a feléjük
áradó szeretetet. Egy szál virág, egy ölelés, egy
„köszönöm anya” elmondott minden érzelmet
ezen az ünnepen.
Bse

„Nem az a fontos

az ember hány éves...”
kájukat, amit családjaikért és a falu közösségéért is tettek. A nyugdíjasokat a nicki Fergeteg
Néptáncegyüttes 3 párosa szórakoztatta. A
délután folyamán többször is színpadra léptek,
hogy a különbözõ tájegységek táncaival megismertessék a vendégeket, és táncra buzdítsák
õket is. Nem is kellett a nagy biztatás, hiszen
kedvenc zenészük, Zsiga húzta a talpalávalót.
Késõ estig szólt a nóta, ropták a fájdalmat nem
érzõ táncos lábak. Kérjük, hogy nyugdíjasaink
járjanak ezentúl is a fiatalok elõtt jó példával, és
kívánunk nekik jó egészséget és vidám kedvet a
BSE
nyugdíjas évekre!

2011. június-július I. évfolyam 4-5. szám • www.repcevidek.hu

Helyezések:
Ifjúsági kategória:
I. helyezett: Tatár Lóránd
II. helyezett: Guzmics Martin
III. helyezett: Gál Gergely
Felnõtt kategória:
I. helyezett: Böröndy József
II. helyezett: Guzmics Vilmos
III. helyezett: Kovács József
A horgászverseny résztvevõi és a szép
számú érdeklõdõk elfogyasztották a bográcsban fõtt halászlevet, marhapörköltet,
majd jókedvû beszélgetéssel és tét nélküli
horgászattal folytatták délután tovább a tóparti rendezvényt.
Kora este pedig még egy régi hagyományt ápolva a májust köszöntõ májusfát is
felállították a tóparton a faluba betérõk köszöntésére.
BSE

Május utolsó hétvégéjén a képviselõ-testület
szíves invitálására nyugdíjasok gyûltek össze a
sajtoskáli kultúrházban, hogy az ízletes ebéd
után együtt töltsenek egy vidám hangulatú délutánt. Az egybegyûlteket Haller Imre polgármester köszöntötte. Megköszönte fáradtságos mun-
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illusztráció

Baba-Mama

Klub Csepregen

Májusfa

állítás

Iklanberényben

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma. A legények
csoportba szervezõdve állították a
lányoknak- fõleg akinek udvaroltaks ez nagy megtiszteltetés volt nekik.
Általában színes szalagokkal, ételekkel-italokkal is díszítették. Gyakran a közösségeknek is volt egy fája. Ezt a hagyományt kívánta az
iklanberényi civil közösség is újraéleszteni. Szerencsére sok támogatója akadt az ötletnek.
Április 30-án délután több magyar és itt élõ külföldi jött el a
„majálisra“. Az idõjárás nem volt a
legkegyesebb, mivel a meghirdetett
idõben eleredt az esõ; azonban ez

illusztráció

2011. június-július I. évfolyam 4-5. szám • www.repcevidek.hu

sem szegte a kedvét a falu lakóinak.
Két zápor közt felszalagozták és felállították a fát a falu közepén. Ezt követõen a Faluházban kis mûsort adott
Sulics Boglárka fuvolán, s szintetizátoron talpalávalót játszott Berényi Gábor. Mindenki hozott valami finomságot, süteményt, amit egymással megosztva fogyasztott el a kis társaság.
Természetesen a torkok sem maradtak szárazon.
Az iklanberényiek remélik, hogy e
szép hagyományt továbbápolják s a
következõkben isl esz alkalom egyegy ilyen vidám délután eltöltésére.
Sulics Boglárka

Útjára indult Március 31-én Csepregen a helyi védõnõk szervezésében a Baba-Mama Klub. Az édesanyák jogos igényére válaszolva szeretnénk biztosítani
számukra a rendszeres találkozás lehetõségét. Ebben
partnerre találtunk a mûvelõdési házban , hiszen
összejöveteleinket az ifjúsági klub helyiségében tartjuk.
Jöhetnek várandósok, kisebb, nagyobb babákat nevelõk. Jelenlegi klubtagjaink közül a legkisebb baba 3 hónapos, a legnagyobb gyermek 3 éves.
Csepregen a babájukkal otthon, GYES-en levõ
anyukáknak nem egyszerû a dolga, ha társaságot keresnének, hiszen nincs a városban játszótér, vagy olyan terület, ahova elvihetik gyermekeiket egy kis sétára, mozgolódásra. Eddig csak
az utcán találkoztak egymással, és itt tudták
megbeszélni ügyes- bajos dolgaikat, élményeiket, miközben esetleg a gyermekek türelmetlenkedtek a babakocsiban.
Így a klub célja egyrészt az anyukák segítése, ismereteik gyarapítása, beszélgetéssel, elõadásokkal,
szakemberek meghívásával. Másrészt cél az is, hogy
a nagyobb gyermekeknek a többiekkel ismerkedve,
együtt játszva fejlõdjön a szociális érzéke, és így talán az óvodakezdés is könynyebb lesz számukra.
Általában minden második héten szerdán,
10.00-kor tartjuk a foglalkozásokat. Az idõpontok
az Egészségház ajtaján megnézhetõk.
Az elsõ találkozás alkalmával felmértük az igényeket, és ennek megfelelõen alakítjuk a programot. A második alkalommal egy családterapeuta
beszélt a család megtartó erejérõl és a családi harmónia fenntartásáról. Ezután meglátogattuk az óvodát, ahol Kóborné Anita az óvoda vezetõje ismertet-

te az óvoda nevelési programját, megnéztük a csoportokat, a tornatermet és a játszóteret. A bátrabbak mindjárt
ki is próbálhatták a játékokat. Május 25-én a Bükön már
mûködõ Mocorgó Klubból kaptunk egy kis ízelítõt, Tóth
Viktória segítségével ölbéli játékokat, mondókás énekeket tanultunk, labdáztunk, buborékot fújtunk. Ha sikerül, a klub mellett szeretnénk ezt a foglakozást is
rendszeressé tenni.
A mamák igényei alapján tervezünk még: elsõsegély nyújtási bemutatót, kirándulást, tájékoztatót a
babaúszásról, bõrápolásról, nem kötelezõ védõoltásokról, gyermeknevelési tanácsokat, babaruha börzét.
Ha pocaklakód érkezését várod, vagy otthon
vagy gyermekeddel és tele vagy kérdésekkel, vagy
ha már több gyermekes anyuka vagy, és megosztanád tapasztalataidat, köztünk a helyed! A klubban
mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, hiszen az
eddigiek alapján elmondható,
hogy a babák és a mamák
egyaránt jól érzik magukat!
Klugné Györke Brigitta
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Iklanberény
„Köszönöm Istenem az Édesanyámat!“
Iklanberényben elsõ alkalommal ünnepelték az Édesanyákat szentmise keretében.
Ferling György plébános köszöntõ szavai után
Sulics Boglárka és Sztrókay Fanni verssel és a
gyerekek egy-egy szál virággal köszöntötték
a jelenlévõ édesanyákat, nagymamákat,
dédmamákat. Nagyon megható volt e kis
Anyák-napi megemlékezés. Köszönet érte az
Egyházközösség képviselõinek!
S.H.

Idegennyelvi hét Bükön
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskolában fontos az idegennyelv tanulás: a munkaközösség immár tizenharmadik alkalommal rendezte meg az
OCHO MACHO
együttes
frontembere,
Kirchknopf Gergõ

Nemesládony
A falunapok rendezvénye az utóbbi években háttérbe szorította a kisközségekben a búcsúk ünnepét. A nemesládonyi önkormányzat
képviselõ-testülete az idei évben úgy határozott,
hogy a kettõt összekapcsolja. Július 9-én, szombaton a búcsú napjához kötõdve rendezik meg
a Falunapot. A hagyományokhoz híven délután
várják a falu lakóit, az elszármazottakat, érdeklõdõket a vidám ünnepre. A résztvevõk szórakoztatásáról többek között a Sajtoskáli Asszonykórus
és Kaczor Feri gondoskodik.

Idegennyelvek Hetét, hogy így is népszerûsítsék a
nyelvtanulás fontosságát. A nyelvi csoportok teadélutánt rendeztek az elsõ napon, ahol saját ma-

guk által készített az egyes nemzetekre jellemzõ
finomságokat hoztak a gyerekek, volt ott pizza,
muffin, puding, gofri, sacher torta de még bécsi
szelet is. Másnap a divatbemutatón láthattunk
csupa lilába öltözött lányokat, felvonultak a csini
plázacicák, bolondos hippik, de a sportos és elegáns viselet is népszerû volt. Fodrász, kozmetikus
és drámapedagógus tanácsait hallgathatták
meg a tinik. A harmadik nap volt a hét csúcspontja, akkor a büki iskolába látogatott az OCHO
MACHO együttes frontembere, Kirchknopf Gergõ
és basszusgitárosa Szalai Marci. A büki diákok
énekkel fogadták a macho-kat, akik szemmel
láthatólag meghatódva hallgatták az alkalmi kórust, majd válaszoltak a feltett kérdésekre. Szóba
jött a zenetanulás és a sportolás fontossága, a
zenekar alapítás módja, a spanyolországi kiruccanás, Puskás Ferenc tisztelete és az angol/spanyol dalszövegek írása. Május végén ausztriai kiránduláson vehetnek részt a szorgalmas nyelvtanulók. A rendszeres tanulás mellett átélhetõ élmények is kellenek az eredményes nyelvtanuláshoz,
a tizenharmadik idegennyelvi héten sok vidám
esemény történt, amiket angol vagy német órán
is felemlegetnek majd a diákok, reményeink szerint angolul vagy németül.
Böcskör Katalin
idegennyelvi munkaközösség vezetõ

Gyermeknap

már negyedik alkalommal
ma az elsõ három helyezettnek értékes sportfelszerelési utalvány volt. A rendezvény, záró programja a gyõri Holle Anyó Színház Az aranyszõrû
bárány mesejátéka volt, mely elvarázsolta és
közös táncra perdítette a lelkes közönséget.
A színvonalas programok mellett játszóház,
óriáscsúszda, légvár, élõ-csocsó, kézmûves foglalkozások, arcfestés, tûzoltó bemutató várta a
szórakozni vágyó kicsiket és nagyokat egyaránt.

A szervezõ munkába több helyi szervezet is besegített, többek között a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és Könyvtár, a Dr. Csepregi Horváth János KIKI, a Területgondozási Központ
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, Csintalan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület, Csepregi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Csepregi Sport
Egyesület, valamint számos magánszemély.
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2011. május 27-én, pénteken rendezték
meg a IV. Városi Gyermeknapot a csepregi Malomkertben. A rendezvényt Kovács András
Csepreg Város Humánpolitikai Bizottság elnöke
nyitotta meg, aki köszöntõjében méltatta az
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület tevékenységét, s köszönetet mondott a 2008-ban, útjára
indított Városi Gyermeknap folyamatos színvonalas megszervezéséért. Ezt követõen Vlasich
Krisztián, az egyesület elnöke
hívta fel a figyelmet a legnagyobb kincsre a gyermeki
élet fontosságára. Kiemelte:
„a gyermekeké a mai nap,
ezért hát a mai napon ünnepeljük Õket.“
A köszöntõbeszédek után
helyi és meghívott szervezetek színvonalas mûsorai következtek: fellépett a Flamingó Rock&Roll Klub, majd a Dr.
Horváth János KIKI általános
iskola színjátszó csoportjának
legújabb produkcióját a De
messze van Afrika címû darabot tekinthették meg a rendezvényre kilátogatók. Ezt követõen a Paprika Jancsi Bábszínház
vásári bábjátéka ragadta magával a népes
apróhadat. A színpadi produkciók után a sporté
és a mozgásé volt a fõszerep: a BUDO SE Aikido
Szakosztály látványos bemutatója után, a
Csepregi Sportegyesület ügyességi próbára tevõ játékokkal várta a gyerekeket, melynek jutal-
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Megtörtént a Keresztényi pihenõhely átadása Egyházasfaluban.
A Mol által kiírt pályázat sikeresen zárult, szép pihenõhellyel gazdagodott a falu.

R Á G C S Á L Ó Í R T Á S
A Bük Város Polgármesteri Hivatala felhívja a lakosság és a vendégek figyelmét, hogy 2011. május
30-a és június 15-e között RÁGCSÁLÓÍRTÁS-t végeznek. (Az irtószer kihelyezése Bükfürdõ önkormányzati területén, az árvízvédelmi töltésen, a lócsi útnál, valamint a volt szeméttelepen történik.)

Olvasói levelünkbõl...
Lapozgatom az újságokat...
Önök írták: „megújulnak az utak,
járdák burkolatai és igényes terv
alapján a zöldterületek.”
Ha kinézek az ablakon, már nem
azt látom, amit eddig. Megritkultak
az õsi fák. Valahogy szegényebbek
lettünk, pedig lesz helyette, sokkal
szebb lesz, mondják a tervek készítõi.
Erre voltam kíváncsi, s elmentem
havi újságunk által közölt meghívó
szerinti városközpont revitalizálása
nyitórendezvényére. Ugyan a tájékoztatótól sokkal többet vártam, a
helyszín-bejárástól még többet. A
kérdéseimre többnyire „majd a helyszínen” volt a válasz, ott sem volt,
fényképeztem, s mentem a favágók
közé. Õk legalább azt mondták,
„meg van jelölve, ki kell vágni. Az ott
– mutattak az egyik csodálatos, szép
fára, - ugyan nincs megjelölve, de
most mondták, azt is ki kell vágni.” Érhetõ, világos beszéd.
Azért gazdagabb lettem. Van
szégyenoszlopunk! Senki eddig
nem említette. Igaz a Népszava
2008. dec. 4-i száma közölte: viszszaállítják a városi pellengért
Csepregen. Eldugják miatta a millenniumi emlékmûvet, bár azon is
ott a város címere, s talán a két kõ
látványosabb lenne, mint a terven
látható címer tartójával együtt...
Kozák Éva
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Rövid hírek
Zsira
Zsirai Napok
A XII. Zsirai Napok rendezvény idén 2011.
július 8-9-10-én kerül megrendezésre. Kulturális, sport mûsorokkal, szórakoztató produkciókkal, helyi és vendégelõadókkal várunk minden érdeklõdõt!

Évzáró
2011. június 18-án délután 17 órakor tartja a zsirai Általános Iskola az évzáróját. Elbúcsúznak a nyolcadik osztályosok, Doroginé
Kovács Melinda iskola-igazgató bezárja a
2010/2011-es tanévet. A végzõs osztálynak
este még bankett lesz az iskolában, ahol a tanárokkal és a szülõkkel együtt ünnepelhetik a
gyerekek a VAKÁCIÓ kezdetét.
Elsõáldozás
Május 22-én tartották a zsirai Szent Lõrinc
templomban a helyi iskolás gyerekek
elsõáldozását. Hat 3. osztályos kisdiák járulhatott az oltárhoz, hogy elvégezze az elsõ szentáldozást. A gyerekek hitoktatója és áldoztatója Juhos Imre atya volt.

Zsira – Locsmánd két keréken
A Csepregi Olvasókör két éve tervezte már e
határ menti helységek meglátogatását, de a
rossz idõjárás miatt többször is halasztódott. Május 7-én gyönyörû idõben sor került végre a kerékpártúrára. Elõször a zsirai kastélyt látogattuk
meg. A gyönyörûen gondozott parkban szép
mûemlék épülettel ismerkedtünk meg, mely egy
ideig Bõben, Bükön és Csepregen is birtokos
Jankovicsok tulajdona volt. A határon megnéztük a „vasfüggöny” maradványait, illetve az
1956-os menekültek emlékeit.
A locsmándi fürdõ és szállodák mellett elhaladva hamarosan a településre értünk. A fõ téri
fagyizást követõen egy érdekes kerámia és sok
más használati tárgyat bemutató üzletben sétáltunk. Az evangélikus templom egyszerûsége és
karzata több társunknak újdonságot jelentett az
eddig megismert templomokhoz viszonyítva. A szépen gondozott, egykori vásártéren a helytörténeti
gyûjtemény megtekintése volt a következõ program. Gneisz (Füzy) Éva örömmel kalauzolta kis csapatunkat. Sok használati tárggyal és gyönyörû kézimunkákkal bõvült a hosszú parasztház egyre
több helyiségét betöltõ anyag. A másnapi hivatalos idei nyitásra ifjúsági szobával is bõvült a létesítmény. Innen a „hegy”-re, a sánchoz és a katolikus
templomhoz mentünk. Majd a döngölt kilátó következett – csodálatos panorámával.
A határ mellett létesített szennyvíztisztítót elhagyva, a zsirai golf pálya mellett kerekeztünk hazafelé. Reméljük, hogy a megújuló csepregi városközpont is olyan gondozott lesz a következõ évtizedekben, mint amilyen szépnek a közeli, egykori
mezõvárosét láttuk.
sf

Új formában új, mûsorokkal jelentkezik a Trió Televízió. A tulajdonosváltást követõen 24 településen mintegy 30 ezer nézõhöz juthat el a Trió TV mûsora. Péntekenként 19 órakor kezdõdik
az új mûsorfolyam a Büki Hírekkel. Majd ezt követõen az Ágfalvi Magazin, a Kõszegi Hírmondó,
a Csepregi Magazin, a Vasi Mozaik következik. Ezt az adásfolyamot ismételjük meg pénteken
22 órakor, szombaton-vasárnap-hétfõ 10 órakor, 19 órakor, 22 órakor. Kedden 19 órakor jelentkezünk a Büki Magazinnal, vagy a Büki Stúdióbeszélgetéssel, a Csepregi önkormányzati magazinnal. Ezt szerdán-csütörtökön 10, 19, 22 órakor ismételjük. Mûsoraink elérhetõk a
www.triotvalpokalja.hu honlapon is.
Varga Zsolt fõszerkesztõ
Köszönjük áldásos közremûködését!
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Változott a Trió Televízió mûsor rendje
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Ismerõs Arcok idén is Csepregen
Immár negyedik alkalommal rendezzük meg a
vas megyei Csepregen az Országos Ismerõs Arcok
Tábort. A zenekar rajongóinak valódi zarándokhelyévé vált Ottó-kempingbe ismét az ország minden
területérõl, sõt határainkon túlról is érkeznek vendégek, akik a táboron kívül természetesen Csepregre

Ismeretlen Ismerõsök. Szintén ezen a napon lehetõséget biztosítunk egy fiatal csepregiekbõl álló
zenekarnak a bemutatkozásra, illetve a helyi hagyományokat eleveníti fel a Farkas Sándor Egylet.
Az estét az Örökség együttes folk-rock koncertje
zárja. Errõl a zenekarról tudni kell, hogy az év ele-

Óvodás évzáró
és nyugdíjas
búcsúztató Zsirán
is kíváncsiak. Táboraink eddig sem csak a rockzenérõl szóltak, hanem bemutatkozhattak népzenei
együttesek, néptáncosok, illetve irodalmi est, és
történelmi elõadások, valamint gyerekmûsorok is
színesítették palettánkat.
A rajongók száma az elmúlt idõszakban megtöbbszörözõdött, annak ellenére, hogy a zenekar
nem tartozik a média kedvencei közé.
2011. július 14-16-ig tartandó táborunkban
sem szakítunk hagyományainkkal.
A nyitónapon a kemping névadója, tulajdonosa, Klug Ottó ünnepélyesen átadja a kemping
kulcsát a tábor szervezõinek, majd a celldömölki
Zengõ Táltos Dobok varázsolják ide a sámáni idõket. Ezután tábortûz melletti énekléssel folytatódik
az este. Július 15-én pénteken, az Ismerõs Arcok
zenekar barátainak mûsorai következnek, zenél a
mosonmagyaróvári Katapult, illetve a budapesti

jén nagy átalakuláson átment Kormorán zenészei
alkotják a csapat gerincét, és mûsoruk nagy része is innen lesz ismerõs a rajongóknak. A szombati fõnapon táborunkban már régi ismerõsként
lép fel a kõszegi Hajnalcsillag néptáncegyüttes,
majd vendégünk lesz Dr. Raffay Ernõ professzor úr
egy elõadás erejéig. Az Ismerõs Arcok zenekar
szokásos tábori nagy koncertjét Zsoldos „Báró”
Zoltán, a vasi blues-rock nagy alakja vezeti fel. A
nap zárása a Revans együttes lesz, szintén Szombathelyrõl. A színpadi programok, mûsorok mellett egyéb szórakoztató programok, íjászat, tábori játékok, kézmûves bemutatók várják az érdeklõdõket.
Részletes programot a www.iatabor.hu
weboldalon találhatnak az érdeklõdõk. Mindenkit szeretettel vár a rendezõ Térkép 2005 Kulturális Alapítvány!

A zsirai óvodában május 28-án szombaton
tartották az évzárót. 11 nagycsoportos búcsúzott
el az óvodától, hogy szeptembertõl az iskola
padjait koptassa. Az ovisok fantasztikus mûsora
után könnyes szemmel vettek búcsút a megjelentek Soltész Istvánné Ilonka óvó nénitõl, aki nyugdíjas éveit kezdi meg. A búcsúztatóra eljöttek volt
„kisovisai” is, akik bizony már huszonévesek. Ilonka Tiszaújvárosból költözött Zsirára, és az elmúlt 18
évet töltötte a zsirai apróságok nevelésével. Nyugodt, tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk!
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Rövid hírek
Simaság
Június 18-án, szombaton, Kamionsofõr találkozó lesz a simasági tónál. Fellépõ zenekarok:17
órakor a jövõ zenekara az Újkéri fiúk 19.00-23.00
FREE-TIME, 23 órától kifulladásig WEST.

Templomfelújítás

Szakonyban

Sikeres pályázat eredményeként látványosan
szépül a szakonyi római katolikus templom. A felújítási munkálatok már hónapokkal ezelõtt megkezdõdtek a külsõ vakolat leverésével, melyben a gyülekezet tagjai is kivették a részüket. Az Európai Unió
és a Magyar Köztársaság Kormánya által az Új Magyarország Vidékfejlesztési program keretében
nyújtott támogatás összege 12.443.393 Ft. A kivitelezés ideje: 2011. 03. 14. – 07. 31. között zajlik. Természetesen az elnyert pénzösszeg mellett a hívõk is
komoly adományokkal segítik a munkálatokat.

Értékeink rongálása
Szakony Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010-ben felújította a mezõgazdasági úton (régi Répce-meder, illetve a Répce-

Június 15-én tartják az iskolákban az utolsó
tanítási napot. Kezdõdik a gyerekeknek a VAKÁCIÓ. Az önfeledt szórakozás, játék, fürdés,
kacagás. Minden évben mi is köszöntjük a nyarat, kicsikkel és nagyokkal egyaránt, hisz nem
csak a gyerekek örülnek a nyárnak. VAKÁCIÓ
KÖSZÖNTÕ lesz Simaságon június 25–én, szombaton, a futballpályán ahol vicces vetélkedõkkel várjuk a szórakozni vágyókat.
Július 2-án 3. TÓ-CSA KUPA kispályás labdarúgótorna melyre szertettel várjuk az elõzõ
kupa csapatait és az új nevezõket. Nevezés
elõzetesen június 30-ig.
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híd) lévõ hidakat. A kivitelezés során megtörtént
a híd padlózatának teljes eltávolítása és cseréje, vasúti sínnel történõ megerõsítése, a padlózat mindkét végén Reiser csavarral történõ rög-

zítése, a szerkezet tartóssága érdekében a gerendák fakonzerválóval történõ kezelése, vasszerkezetes hídkarfa készítése, festése, fel/lehajtó betonozása teljes szélességben. A település vezetõsége úgy érezte, ezzel
méltóan támogatja az itt
élõket, mezõgazdasági
vállalkozókat. Sajnos a hidak használói ezt nem így
gondolják. Most valaki kidöntötte a védõkorlátot,
és egyszerûen behajította
a fûbe. Tudjuk, hogy a
használat során történhetnek ilyenek, de azt nem értjük, hogy a becsület
hol marad. Ezt bejelenthette volna a hivatalba,
elismerve felelõsségét. Ha nem vigyázunk értékeinkre, minden építõ szándék hiábavaló!
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Csoda

történt?

VISSZAKERÜLT A CSÚCSDÍSZ
A BOLDOGASSZONY
KÁPOLNA TORNYÁRA

Csepreg egyik legszebb helye
a város belterületétõl egy kilométerre levõ Boldogasszony kápolna,
az elõtte álló kálvária és környéke.
Szép idõben egyre többen sétálnak a stációk mellett e szelíd hajlatú dombra és a közelében levõ Boldogasszony tóhoz.
Régóta búcsújáróhely a kápolna, illetve a helyén a középkortól
álló, de 1862. körül beomlott és lebontott templom. A kápolnát 1869ben építtette gróf Jankovich Gyula. Évszázadok óta nem csak a
helybeliek, hanem a környezõ települések lakói közül is sokan eljöttek
a Nagyboldogasszonykor tartott
búcsúkra, régebben még processziók is érkeztek. Azóta is e búcsúi
szent mise az egyik leglátogatottabb esemény a településen. Az el-

gróf holttestét máshová temették
el. Gróf Jankovich Antal és felesége ma a kápolnában nyugszik.
Sötét felhõk közeledtek a kápolna felé a múlt évi búcsú elõtti
péntek késõ délutánján is. Este, a
hatalmas zivatar alatt a villám belevágott a kápolna tornyába, és a
bejárati kapuig végig szaladt az
épületen. Egyik kis szobor alsó karja letörött, a bejárati ajtón repedés
keletkezett, s megsérült a torony
csúcsdísze is. E károkat leszámítva
a nagy erejû villámcsapást csodálatos módon, szerencsésen átvészelte a kápolna és annak berendezése. A veszélyessé vált toronycsúcsot az októberi imatalálkozó
után leemelték.
Március végén kijavították a tornyot, és visszahelyezték a csúcsot
az építmény tetejére. A torony helyreállításával egyidejûleg villámhárítót is szereltek az épületre.
igás

Olvasóink figyelmébe ajánljuk Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna:
Adalékok a csepregi Boldogasszony-templom történetéhez c. írását,
mely a Honismeret c. folyóirat 2009. augusztusi számában jelent
meg. Olvasható a www.csepreg.hu honlapon is a Kultúra rovatban:
az Irodalmi írásokon belül.
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múlt években májustól októberig,
13-án délután fatimai imatalálkozókra is sor kerül a stációk mellett és
a kápolnánál, mely a „Mária út” nak is egyik állomása.
A Magyar Kurir c. hírlapból tudjuk, hogy 1789. augusztus 23-án,
gróf Jankovich Antalnak a Boldog-

asszony templom kriptájába való
temetésekor rendkívül rossz idõjárás volt. A legenda szerint a temetést követõ éjszaka a Szûzanya
szobra kirepült a templomból, s
csak akkor volt hajlandó visszatérni,
mikor a nép által gyilkosnak tartott
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Rövid hírek
Simaság
„Hajtsunk ma fejet halottaink elõtt,
Kik fegyverrel védték a magyar földet,
Kik életüket áldozták érettünk
Az utolsó pillanatig, míg léteztünk,
Még akkor is, mikor minden elveszett!”

Merjetek
nagyot

álmodni!
INTERJÚ A VASTAG
TESTVÉREKKEL

Május 29-én vasárnap tisztelegtünk a két
világháború hõsei elõtt. A megemlékezést a
templomban kezdtük, ahol Põcze István lelkész úr és Szabó Miklós plébános úr beszédükben, azt hangsúlyozták, hogy a mi hõseink áldozatok voltak, akiket feláldoztak a nagyhatalmak idegen érdekeiért. Molnár László polgármester úr felsorolta az elesettek neveit,
minden név után kis harang jelezte az elhunyt
emlékét.

Lócs

Bükön vendégszerepelt nemrégiben az
egyik tehetségkutató mûsorból megismert
testvérpár Vastag Csaba és Vastag Tamás.
Az énekes-testvérek készségesen válaszoltak a kérdésekre.
– Mennyire megterhelõ számotokra ez a
sok fellépés, s hogy hirtelen Ti lettetek az
ország kedvencei?
Csaba: Egyáltalán nem megterhelõ!sõt,
mondhatom,hogy minket ez feltölt. Annyira jó
érzés találkozni azokkal az emberekkel, akiknek
nem tudtuk személyesen megköszönni azt a sok
szeretetet a mûsor alatt.
– A család, hogy viszonyul a megváltozott életmódotokhoz?
Tomi: Anyu és apu is az elejétõl kezdve támogat minket. Balázs a testvérünk szintén mellet-
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Édesanyám, dallal köszönöm...
Lócson az óvodás és iskolás gyerekek
együtt köszöntötték a falubeli édesanyákat,
nagymamákat. Az anyák napi ünnepségre
külföldi édesanyák is eljöttek, hogy együtt ünnepeljenek a lócsi anyukákkal, nagymamákkal. Horváth István polgármester úr köszöntõ
szavai és a gyermekek versei, az édesanyákat köszöntõ zenék tették teljessé az ünnepet.
A köszönetet kifejezõ virágokat csillogó szemû, hálás gyerekek adták át a meghatott ünnepelteknek.
Bse

tünk áll, sõt nagyon sokat jön velünk fellépésre
is. Mindenki maximális erõbedobással van mellettünk, ami nagyon sok erõt ad.
– Csabi hogyan és mikor kerültél kapcsolatba a színházzal? Lassan elkezdõdik a
Csillag Születik versenye, ez hogyan befolyásolja a további karrieredet?
Csabi: Az elsõ színházas élményem már egészen kiskoromban történt. Csak néztem a színpadon a színészeket, akik bármit eljátszhattak. Arra
az idõre nem a saját életüket élik, hanem akárkiét. Nagyon megtetszett. A most induló tehetségkutatóktól nem tartok, mert a mi karrierünk
már más úton zajlik, így inkább várom én is.
– Tomi, hogy állsz a vizsgákkal, az érettségire való készüléssel? Mennyire elnézõek a tanárok? Milyen érzés volt benned,
amikor a testvéred megnyerte a versenyt,
holott „csak“ téged kísért el a válogatásra?
Mik a távolabbi célok?
Tomi: Nagyon sok tanulás, és rengeteg tanulás áll mögöttem. Az osztálytársaim és a tanárok
is mind- mind nagyon segítõkészek. Folyamatosan küldik nekem az anyagokat, és segítenek
mindenben:) Jó érzés volt, hogy a testvérem
nyert, nem volt semmi féltékenység bennem.
Szeretnék leérettségizni, és természetesen továbbra is az énekléssel foglalkozni.
– Mit üzennétek, illetve tanácsolnátok a
fiataloknak ebben a rohanó világban?
Tomi: Merjenek nagyot álmodni!!!!!!
Sulics Boglárka & Ridavits Nóra
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Testünket

a nap süti,

bõrünket

beszínezi…

Hajóra fel!
részt. A kabinok kényelmesek, a személyzet udvarias, kedves, és az étkezések is rendkívül változatosak.
A magyar idegenvezetõ pedig
minden gondot levesz az utazókról,
szervezi a programokat, információt
nyújt a nevezetességeknél. Nem
hagyhatók figyelmen kívül a gyermekkedvezmények. A 2 szülõvel uta-

tengeren az európai nyár idõszakában, ám ez ideig nem volt olyan útvonal, melyet magyar idegenvezetõ
kísért. Az idei nyáron, több útvonalon,
és eltérõ idõpontokban nyílik erre lehetõség. Az egy hét alatt legalább 6
különbözõ kikötõt és ahhoz kapcsolódó látnivalót kereshetnek fel. A hajókon számos szórakozási lehetõség
adott, medencék, teniszpályák állnak rendelkezésre, esténként szórakoztató és zenei mûsorokon vehetnek

zó gyermek részvétele - akár 18 éves
korig - ingyenes. Az útvonalak tekintetében a Földközi tengeren ajánlhatunk horvát- görög partokat és szigeteket érintõ túrákat, vagy franciaspanyol térséget érintõ útvonalakat.
Újdonság a folyami hajózás. Budapestrõl indulva Passauig, vagy az AlDunáig. Az ínyenceknek vitorlás hajókat, vagy a téli idõszakban luxushajóval a Karib térséget és Indiai
óceán vidékét ajánljuk.
x

illusztráció

Megkérdeztük a Blaguss Utazási
Iroda munkatársait, mit ajánlanának
azoknak az olvasóinknak, akik még
nem döntöttek nyári üdülésükkel
kapcsolatban.
A közkedvelt tengerparti üdülések mellett, új lehetõséget tudunk
ajánlani. Ugyan évek óta közlekednek luxushajók a Földközi- és Északi-

szoláriumok használata és a korábban elszenvedett, többszöri
súlyos napégés is. Lehetõleg 11
és 15 óra között ne tartózkodjunk hosszabb ideig a napon,
keressünk hûvös, árnyákos helyeket. Bármennyire is óvatosak
vagyunk, elõfordulhat bárkivel,
hogy megégeti a nap. Ha ez
bekövetkezik, kerüljük a napozást, amíg bõrünk meg nem
gyógyul.
A napégés jellemzõ módon
néhány napon belül önmagától
is meggyógyul, de bizonyos házi praktikák is jótékony hatásúak
lehetnek. Hasznosak a vény nélkül kapható gyulladáscsökkentõ
gyógyszerek, a hideg vizes borogatás, illetve az aloe vera tartalmú készítmények is. Ha a házi
praktikák segítségével nem sikerül a napégést helyrehozni, orvosa egyéb gyógyszerek felírásával segíthet Önnek. Továbbá
keresse fel orvosát, ha a napégés nagy kiterjedésû, a test
nagy részét beborítja és hólyagos, magas láz jelentkezik, kifejezett fájdalom, zavartság, hányás vagy hasmenés is jelen
van. Ha megtettük a kellõ óvintézkedéseket, nincs más dolgunk, mint élvezni a nyarat.
Kincse Anda
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Újra eljött a nyár. Itt az idõ kihasználni a nyár adta szabadidõs elfoglaltságok lehetõségeit. Élvezze a pihenést, a napsugarak jótékony hatását és töltõdjön fel energiával! Azonban
ne feledje el a napsugarak káros hatását se a forró nyári napokon. Ne csak akkor vegyük
elõ a fényvédõ szereket, ha
nyaraláshoz csomagolunk, hanem a hétköznapokon is rendszeresen alkalmazzuk!
Köztudott, hogy az ózonréteg károsodása miatt egyre
erõsebb és károsítóbb a napfény UV sugárzása, ez felelõs a
bõrünkön kialakult változásokért. Az UV-A sugarak az UV sugarak egyik alcsoportja, melyek azonnali barnulást eredményeznek a bõrben lévõ pigmentek aktiválásával. Az UV–B
sugarak pedig a napégést
okozzák, illetve ezek a sugarak
felelõsek a bõr öregedéséért,
valamint a bõrdaganatok kialakulásáért. Emiatt nagyon
oda kell figyelni bõrünk egészségére. A nap megégetheti a
szemet is. Az ultraibolya fény
károsítja a retinát, a szemgolyó
hátsó belsõ falán elhelyezkedõ
vékony látóideghártyát. A rizikótényezõk között szerepel a
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Apák napja

Olvasónk megkérdezte,
mi utána jártunk:
Miért nincs

ügyeletes patika
Csepreg környékén?
Sopronban vagy Szombathelyen tudnak
csak gyógyszerhez jutni éjjel a Csepregen és
környékén élõk. Olvasónk jelezte a problémát, mi utánajártunk a kérdésnek.
A patikák ügyeletét és nyilvántartását a
2007-es keretjogszabály szabályozza, melyben nincs olyan korlát, amely meghatározná,
hogy hány kilométeres körzetben kellene lennie ügyeletes gyógyszertárnak. A kisvárosokban mûködõ patikák zömmel 1-2 személyzet-

Sokan megfeledkeznek errõl az ünneprõl, vagy nem is tudják, hogy van. Pedig ugyanúgy, mint az anyák napja, kb.
100 éve létezõ ünnep. Az USA-ban kezdeményezték elõször az apák megünneplését. 1972-ben Richard Nixon amerikai elnök kezdeményezésére törvénybe iktatták megünneplését. Ma már a világ számos helyén minden év júniusának harmadik vasárnapján köszöntik a gyermekek édesapjukat. Tehát június 19.-én senki ne felejtse felköszönteni apukáját!
Kincse Anda

tel dolgoznak, így nem megoldható az ügyeletes rendszer. Csepregen Bükön és
Sajtoskálon készenléti szolgálat mûködik, hétvégén 9-14 óráig ügyelet van, 5-8-ig készenléti szolgálat, amely azt jelenti, hogy az épp
ügyeletes patikában a csöngetéstõl számítva
30 percen belül megjelenik a gyógyszerész. A
fenti idõpontokon kívül minden patika kirakatában feltüntetik, hol van a legközelebbi
ügyeletes gyógyszertár.

Egységben az erõ
Június 3.-án a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Kõszegen a még mûködõ
Nagy László Gyógypedagógiai Intézményben egy történelmi vetélkedõre került sor, melyen, a megyei középiskolákon és gimnáziumokon kívül határon túli (felvidéki-, ausztriai
magyarok stb.) magyar fiatalok is képviseltették magukat. A rendezvény elsõ felében Kovács Ferenc fideszes országgyûlési képviselõ
és Dr. Kapiller Sarolta a Vas Megyei Önkormányzat Hivatala Mûvelõdési és Sport Titkárság vezetõje tartottak beszédet, majd a rész-

vevõk egy Trianoni történéseket ismertetõ elõadást hallgathattak meg, illetve a határon túli „képviselõk” bemutatkozójára került sor. A
második felében egy közös ebéd után a fiatalok olyan, külön állomásokon (6) versenyezhettek egymás ellen, ahol lexikális és gyakorlati tudásukról is számot adtak, amely a Trianoni Keresztnél ért véget, ahol a megemlékezést követõen az ajándékok átadására került
sor. A rendezvény összességében jól sikerült,
bár sokak számára megosztó volt nyilvánvaló
politikai köthetõsége miatt.
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Bérmálkozás

Répcevisen

Kihívás Napja
Csepregen
kodtak a diákok felett. Délután az
iskola tornatermében zsinórlabda
mérkõzések, az iskola udvarán pedig kerékpározás, gördeszkázás,
görkorcsolyázás zajlott. A Mûvelõdésiés
sportházban
dartsozhattak,
csocsózhattak,
ping-pongozhattak, a Malomkertben traktorhúzásban is kipróbálhatták magukat a gyerekek. A tornateremben 17 órától aerobik, 18
órától gerinctorna, 19 órától pedig
zoomba aerobik volt, ezeken az
órákon szép számmal vettek részt

dájába, ahol kipróbálhatták milyen a lovaglás, íjászkodhattak és
különbözõ reneszánsz eszközökkel
vetélkedhettek. A felsõsöknek a
helyi sportpályán osztályok közötti
bajnokságokat szerveztek, a fiúknak kispályás labdarúgásban , a
lányoknak kézilabdában. Ezek
mellett lehetett még kerékpározni
egy kijelölt akadálypályán, kötélhúzásra, tollaslabdázásra, frizbizésre is volt lehetõség. 11 órakor
mindenki részt vett az országos közös programon, amely 15 perc
„együtt- táncolás” volt., majd kezdõdtek az egész évben várva várt
tanár diák mérkõzések. Idén kispályás labdarúgásban és kosárlabdában is a tanárok diadalmas-

felnõttek is. Közben a sportpályán
baráti társaságok fociztak. A programot a helyi Fúvós Zenekar zárta
egy utcai meneteléssel. Az idei évben is nagyon jól sikerült a Kihívás
Napja Csepregen, több mint
5500-an végeztek 15 percnyi
sporttevékenységet. Városunk a IV.
kategóriában - 3000-7999 lélekszámú települések tartoznak ide indult az országos versenyen. A kategóriában a 19 benevezett település közül a 7. helyen végeztünk.
A Kihívás Napja elérte a célját,
megmozdult az egész város, minden csak a mozgásról, sportolásról
szólt. Jövõre új erõvel, új programokkal nagy lelkesedéssel vágunk neki ismét a sportnapnak.

Gyönyörû hátteret biztosított a
bérmálkozók számára a répcevisi
Szent András templom. A meghitt ceremónia június 5-én vasárnap, 16
órakor kezdõdött. Peresznyei, szakonyi, zsirai és répcevisi gyerekek, öszszesen 12-en vonultak be a templomba, hogy a bérmálkozás után teljes jogú katolikus tagjai legyenek az
egyháznak.

Pápai Lajos megyéspüspök bérmálta a fiatalokat, akik korábban vizsga keretében tettek tanúbizonyságot
arról, hogy felkészültek a keresztény
életre. Felkészítõ, hitoktatójuk Juhos Imre atya volt. Köszönjük a szülõk nevében a felkészítést, a répcevisieknek pedig azt, hogy széppé varázsolták a
gyerekek számára ezt a napot.
Nagyné Polgár Katalin
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Az elõzõ évekhez hasonlóan,
idén is megrendezte településünk
az országosan ismert Kihívás Napjának elnevezett sportnapot ezúttal május 18-án. A programok éjfélkor kezdõdtek egy másfél órás
éjjeli kerékpártúrával a közeli osztrák-magyar határig és vissza, a
tornateremben pedig egész éjjel
ment a zsámolyfoci. Reggel 8 órakor a Malomkertben az iskola öszszes tanulója közös gimnasztikával
melegített. Utána az alsós osztályok elmentek Grúber Ákos lovar-
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Gyújtogatás?

Tömörd

Több bála is kigyulladt a közelmúltban
Tömörd környékén. A kincsédpusztai 600 négyzetméteres majorsági épületben most 70 bála
szalma és 30 bála széna égett el és az épület is
súlyosan megrongálódott. A környékbeliek szerint nem véletlenül. Tavaly kevés lett a széna és
a szalma, ezért felment az ára. A most leégett
nagyobb mennyiség miatt még drágábbak
lesznek a bálák, amin valaki jól kereshet. Egy
bála ára jelenleg 5 ezer forint körül mozog.

alá hajtott

fotók: nyugat.hu

fotók: nyugat.hu

Vonat

Szentgotthárdról Sopronba tartó vonat Bük közelében, az egyik vasúti átjáróban ütközött egy Renault személyautóval. A mozdony maga alá gyûr-

te az autót, és mintegy 600 métert tolta a síneken.
A jármûrõl csupán apró alkatrészek morzsolódtak
le, a Twingo ugyanis fennakadt a száz tonnánál
nehezebb szerelvény mozdonyának jobb elsõ ütközõjén. A sofõr azonnal meghalt A roncsot a tûz-

oltók csörlõ segítségével szabadították ki a vonat
alól. A baleset idõpontjában mûködött a fénysorompó, a vasúti átjáró pedig jól belátható.
A vonatot vezetõ fiatalember megtörten állt a
mozdony mellett, amikor a tûzoltók a roncsot csörlõzték. „Láttam, hogy elém jön, semmit nem
tehettem“ - suttogta, talán a saját megnyugtatására. De valóban nem tehetett mást, mint hogy
hangjelzést adott és behúzta a vészféket. A monstrum az ütközés után 600 méterrel állt meg. Az utasok elmondták: a vonat nagyon erõsen fékezett,
hallották és érezték az ütközést, ami után erõs benzinszag terjedt a kocsikban. A leszálló utasok visszasétáltak az átjáróhoz, ahonnan a GYSEV busszal
szállította el õket. A személyautó vezetõjén kívül
más nem sérült meg.
Forrás: nyugat.hu

Gyilkosság Bõben
A lángokat a csepregi és szombathelyi tûzoltók fékezték meg. Az épület tetõszerkezete
teljesen megsemmisült és a bálák is mind a
lángok martalékává váltak. Nemrégiben 150
méterrel arrébb égett el szalmabála az egyik
környékbeli elmondása alapján.
Forrás: nyugat.hu

núja miatt büntetõeljárást indított. A Nyugat.hu információi szerint elrendelte a bíróság a chernelházadamonyai T.G. elõzetes letartóztatását. A gyilkossággal vádolt férfi azt állítja, hogy õ csak védekezett, a leszúrt fiatalember pénzt és cigarettát követelt tõle, és elvette a zsebében tartott kést is. T. G.
ezt visszaszerezte tõle, majd – állítása szerint – megpróbálta fellökni a vele szemben támadólag fellépõ fiatalembert, eközben történt a végzetes szúrás.
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Emberölés áldozata lett az a 22 éves férfi, akit
június 4-én virradó éjszaka találtak meg Bõben. A
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság ügyeletére 2
óra 54 perckor érkezett a bejelentés, a helyszíni
szemle és a gyors adatgyûjtésnek köszönhetõen a
rendõrök elfogták és õrizetbe vették a feltételezett
elkövetõt, aki megalapozottan gyanúsítható a
bûncselekmény elkövetésével. A rendõrség emberölés bûntett elkövetésének megalapozott gya-
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Június 19. Vásári forgatag – Kézmûves és Régiségek Vására a Büki Gyógyfürdõ parkolójában.

Június 11. szombat, 13:30 - június 13.Nyitott
Pincék Napja és Pünkösdi Lófuttatás. Csepreg.

Június 19. Szombathely Város Fúvószenekarának fellépése a Büki Gyógyfürdõben.

Június 11. 20.00 Marica grófnõ - operett elõadás. Helyszín: Bükfürdõ, Konferencia-központ.
Belépõjegy árak: 5000,- és 6000,- Ft.

Június 25. VIVA „Hõálló megálló” felvétel sztárfellépõvel a Büki Gyógyfürdõben. Búvárkodás próbamerülés, víz alatti fotózás, merülõ játékok.

Június 12. Hõlégballon-függeszkedés a Büki
Gyógyfürdõben.

Június 26. Beach Party a Büki Gyógyfürdõben: Vastag Csaba X-faktor gyõztes fellépése, a
mûsorvezetõ: ZOLA. Vörös Zoltán Body Builder.
Strong Man verseny: Kránitz Gábor és edzõtársa

Július 2. Tolvai Renáta Megasztár gyõztes fellépése a Büki Gyógyfürdõben.

Július 2. 20.00 Marica grófnõ - operett elõadás. Helyszín: Bükfürdõ, Konferencia-központ.
Belépõjegy árak: 5000,- és 6000,- Ft.
Július 2-3. Megyei Vadásznapok a gyógyfürdõ parkolójában.
Gadó András. Felnõtt férfi vízilabda mérkõzés:
Vasi Aligátorok. Látvány mixer-koktél show.
Június 13. Búvárkodás - próbamerülés, víz alatti fotózás, merülõ játékok a Büki Gyógyfürdõben.
Június 13. hétfõ 19.00 Liszt Ferenc emlékkoncert. Helyszín: Mûvelõdési Központ színházterme,
Bük, Eötvös u. 11. Belépõdíj: 500,- Ft.

Jún. 18. szombat 10.00 3. Sok- Szín – amatõr
színjátszó fesztivál. Helyszín: Mûvelõdési Központ,
Bük, Eötvös u. 11. 20.00 Marica grófnõ - operett
elõadás. Helyszín: Bükfürdõ, Konferencia-központ. Belépõjegy árak: 5000,- és 6000,- Ft.

Július 3. Vásári forgatag – Kézmûves és Régiségek Vására a Büki Gyógyfürdõ parkolójában.
Július 10. vasárnap Janicsák Veca fellépése
az X-faktorból a Büki Gyógyfürdõben.
Július 16. Takács Nikolasz fellépése az Xfaktorból a Büki Gyógyfürdõben.
XVIII. Büki Ünnepi Napok
Július 16. szombat ARATÓÜNNEP, 15.00 Ünnepi szentmise a katolikus templomban. 16.00 Színes felvonulás az aratótáblához hintókkal, lovas
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Jún 16. – 21. Olimpici Országos Vívóbajnokság a Sportcsarnokban. Helyszín: Sportcsarnok,
Bük, Eötvös u. 9.

Július 1. SP és Fluor fellépése, koktélbár, filmvetítés, videójáték, éjszakai fürdõzés a Büki
Gyógyfürdõben.

Július 2. szombat 3. Kistérségi nap Tömördön.
Benne: Felföldi Játékok Európa Bajnoki döntõ
(erõs emberek versenye). Helyszín: Tömörd, Kultúrház körüli terület.
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kocsikkal. 16.30 órától Gyermeksarok. Népi és
ügyességi játékokkal. Kirakodóvásár. Helyszín:
Büki Gyógyfürdõ parkolója. 17.00 Ünnepélyes
megnyitó. Köszöntõt mond: Németh Sándor, Bük
város polgármestere, közremûködnek a
Dobronaki Nótázók (Szlovénia). Helyszín: Büki
Gyógyfürdõ parkolójában felállított szabadtéri
színpad. 17.30 Kézikaszás aratóbemutató és

Július 17. Vásári forgatag – Kézmûves és Régiségek Vására a Büki Gyógyfürdõ parkolójában.
Július 17. vasárnap 20.00 Zerkovitz Béla Csókos Asszony címû nagyoperettje. Örökzöld zseniális slágerek (Gyere, te nímand; Asszony, aszszony, csókos asszony; Éjjel az omnibusz tetején),
kitûnõ színészek, remek táncok, és humor, nevetés, kacagás! És egy nagyon jó történet… Szereplõk: Pohly Boglárka, Jankovits József,
Magasházy István, ifj. Turpinszky Béla, Göth Péter, Köllõ Babett, Taskovits Judit, Kecskeméti Róbert. Közremûködik: European Operett Tánckara. Helyszín: Eötvös utcai rendezvénysátor. Belépõdíj: 1500,- Ft, 14 év alatt 1000-, Ft.

Július 23. szombat Horvát nemzetiségi est.
16.00 Szentmise a római katolikus templomban.
17.30 Kulturális mûsor. 19.30 Bál - zenél a Pinka
Band. A belépés díjtalan! Helyszín: Eötvös utcai
rendezvénysátor.
Július 23. Csepregi Éva fellépése a Büki
Gyógyfürdõben.

Július 18. hétfõ 19.30 A nagyvilág táncai: KÍNA Guangxi tartomány gyermektáncosainak
mûsora. Helyszín: Eötvös utcai rendezvénysátor.
Belépõdíj: 500,- Ft, 14 év alatt díjtalan.

Július 22. péntek 21.00-02.00 Dj. Szatmári és
Unikum. Belépõdíj: 1000,- Ft. Helyszín: Eötvös utcai rendezvénysátor.

Július 24. 20.00 Slágerparty a 70-es, 80-as
évek zenéibõl. Sztárvendég a Dolly Roll. Helyszín: Eötvös utcai rendezvénysátor. Belépõdíj:
1500,- Ft, 14 év alatt 1000,- Ft
Július 30-31. VI. Büki Gyógy-bornapok. Egész
nap kirakodóvásár, színpadi produkciók, sztárvendégek, borkóstolás, Bük Város Bora verseny,
fõzõverseny. Szervezõ a Bük, Bükfürdõ Közhasznú
Turisztikai Egyesület. Helyszín: a Büki Gyógyfürdõ
nyári bejárata elõtti terület. Információ: 94/558419 és a Tourinform Irodákban.
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uzsonna. Helyszín: Büki Gyógyfürdõ parkolója
melletti búzatábla. Folklórmûsor. Fellépnek: a
hegyfalui Háncs Néptánccsoport, a Domonkosfai Népdalkör és Citeraegyüttes, a muravidéki Nótázók és Citeraegyüttes (Szlovénia). Kb.
20.00 – 24.00 Aratóbál a Kvarc együttessel.
Helyszín: a Büki Gyógyfürdõ parkolójánál felállított szabadtéri színpad, rossz idõ esetén a Konferencia Központ nagyterme.

Július 21. csütörtök FAME – HÍRNÉV. A világhírû Broadway musical a Sziget Színház elõadásában! A történet nyolc tehetséges fiatalt mutat be
a New York-i Mûvészeti Iskolán, ahol négy tanéven keresztül követhetjük végig a mûvészpalánták korai pályafutását a diploma megszerzéséig vezetõ rögös úton. Van közöttük színész, humorista, táncos, énekes, zenész - nagyon különbözõ, sokszínû egyéniségek, de mindannyiuk
legfõbb vágya a hírnév: ismertté válni és rivaldafénybe kerülni. Szereplõk: Pintér Tibor, Rosta
Claudia, Hábencius György, Bencze Sándor és
mások. Helyszín: Eötvös utcai rendezvénysátor.
Belépõdíj: 1500,- Ft, 14 év alatt 1000-, Ft.
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Július 30. 20.00 Marica grófnõ - operett elõadás. Helyszín: Bükfürdõ, Konferencia-központ.
Belépõjegy árak: 5000,- és 6000,- Ft.
Július 31. Vásári forgatag – Kézmûves és Régiségek Vására a Büki Gyógyfürdõ parkolójában.
fotók: Nagy Zoltán

Augusztus 5. Éjszakai fürdõzés: „Silent party”,
filmvetítés, koktélbár, videójáték a Büki Gyógyfürdõben.
Augusztus 6. Kökény Attila fellépése a
Megasztárból a Büki Gyógyfürdõben. Halmay
Kupa Úszóverseny a Büki Gyógyfürdõben.

Bükfürdõ rally
KAZÁR MIKLÓS NYERTE A BÜKFÜRDÕ
RALLYT ASCHENBRENNER GYÖRGY ELÕTT.

Augusztus 6-7. szombat-vasárnap. Future
Cup U13 Nemzetközi Fiú Labdarúgó Torna. Résztvevõ csapatok: DAC 1904; FC Budapest; Puskás
Akadémia; Inter Bratislava, Gyõri ETO; FK Austria
Wien, MSK Zilina; Budapest Honvéd. Belépés díjtalan! Helyszín: Sporttelep, Széchenyi u. 26.

A szomszéd fûje

mindig zöldebb?

Elérkezett a várva-várt nyár, de
ilyenkor sem tétlenkedhetünk, ha
szép, gondozott kertet szeretnénk.
Nézzünk körül a kertben, szedjük ki a
gyomnövényeket. A gyümölcsfákon,
rózsákon, díszfákon és díszcserjéken
a megjelenõ sarjhajtásokat, vadhajtásokat távolítsuk el. A virágos növényekrõl érdemes az elnyílt virágokat

öntözésrõl sem. A gyepfelület is akkor
lesz szép, ha gondoskodunk a gyomirtásról, rendszeresen nyírjuk a füvet
és gyeptrágyával pótoljuk a szükséges tápanyagokat.
Nyáron is ültethetünk virágzó
vagy levelükkel díszítõ konténeres
növényeket, fûszernövényeket. A
kertészetekben számtalan szebb-

folyamatosan lecsipkedni, mivel így
újra virágzásra serkenthetjük õket és
esztétikailag is kellemesebb látványt
nyújtanak. Ne feledkezzünk meg a
tápanyag utánpótlásról és fõleg szárazabb idõjárás esetén a rendszeres

nél-szebb mediterrán növény közül
is választhatunk, melyek dézsában
tarthatók, és a szakértõ kollégák
szívesen adnak tanácsot a növények ültetésével vagy gondozásával kapcsolatban.
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Augusztus 12. péntek 20.00 Galeri és Sipõcz
Rock Band rock koncert. Belépés díjtalan! Helyszín: Eötvös utcai szabadtéri színpad.
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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)

a u g u s z t u s

10. Üdvözítõ (Csepreg)
11. Sanitas (Bük)
12. Üdvözítõ (Csepreg)
13. Üdvözítõ (Csepreg)
14. Üdvözítõ (Csepreg)
15. Üdvözítõ (Csepreg)
16. Üdvözítõ (Csepreg)
17. Sanitas (Bük)
18. Sanitas (Bük)
19. Sanitas (Bük)
20. Sanitas (Bük)
21. Sanitas (Bük)
22. Sanitas (Bük)
23. Sanitas (Bük)
24. Üdvözítõ (Csepreg)
25. Sanitas (Bük)
26. Üdvözítõ (Csepreg)
27. Üdvözítõ (Csepreg)
28. Üdvözítõ (Csepreg)
29. Üdvözítõ (Csepreg)
30. Üdvözítõ (Csepreg)

17–20.00 készenlét
9–14.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlé
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 NYITVA
19–14.00 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

1. Szent Péter (Sajtoskál)
2. Sanitas (Bük)
3. Szent Péter (Sajtoskál)
4. Szent Péter (Sajtoskál)
5. Szent Péter (Sajtoskál)
6. Szent Péter (Sajtoskál)
7. Szent Péter (Sajtoskál)
8. Sanitas (Bük)
9. Sanitas (Bük)
10. Sanitas (Bük)
11. Sanitas (Bük)
12. Sanitas (Bük)
13. Sanitas (Bük)
14. Sanitas (Bük)
15. Üdvözítõ (Csepreg)
16. Sanitas (Bük)
17. Üdvözítõ (Csepreg)
18. Üdvözítõ (Csepreg)
19. Üdvözítõ (Csepreg)
20. Üdvözítõ (Csepreg)
21. Üdvözítõ (Csepreg)
22. Szent Péter (Sajtoskál)
23. Sanitas (Bük)
24. Szent Péter (Sajtoskál)
25. Szent Péter (Sajtoskál)
26. Szent Péter (Sajtoskál)
27. Szent Péter (Sajtoskál)
28. Szent Péter (Sajtoskál)
29. Sanitas (Bük)
30. Sanitas (Bük)
31. Sanitas (Bük)

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
19–14.00 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
19–14.00 ügyelet

1. Sanitas (Bük)
2. Sanitas (Bük)
3. Sanitas (Bük)
4. Sanitas (Bük)
5. Üdvözítõ (Csepreg)
6. Sanitas (Bük)
7. Üdvözítõ (Csepreg)
8. Üdvözítõ (Csepreg)
9. Üdvözítõ (Csepreg)
10. Üdvözítõ (Csepreg)
11. Üdvözítõ (Csepreg)
12. Szent Péter (Sajtoskál)

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

is vannak feltételi és szabályai. Ugyanis fontos tudni, hogy ezen alkalmak komoly égési sérüléseket is
okozhatnak mind a házigazda, mind vendég számára is. Megégetheti bõrünket nemcsak a nyílt tûz
vagy felforrósodott edény, sütõlap, bogrács, nyárs,
hanem a gõz vagy akár a felforrósodott olaj, zsiradék is. Különösen legyünk óvatosak a gyújtófolyadékokkal, amelyek belobbanva igen súlyos égési

sérüléseket okozhatnak. A kerti sütések, partik, öszszejövetelek a finom ételekrõl és a jó társaságról
szólnak, de néha kellemetlenségek is történnek.
Az égési sérülések nem ritkák, de a kerti balesetek
szerencsére rendszerint enyhébb, felületes (I. fokú)
égést okoznak, amelyek rendszerint a házi praktikákkal is gyógyulnak, és ha nem érintenek túl nagy
felszínt, általában nincs szükség orvosi ellátásra. Ha
odafigyelünk akkor remek kis nyári estéket lehet
ilyen módon összehozni. Hívjuk össze a családtagokat, barátokat és élvezzük együtt a szabadtéri
sütkérezés, evés örömeit.
Kincse Anda

Magyaros nyárs
Hozzávalók: 30 dkg sertéshús (tarja, comb,
karaj), 10 dkg baconszalonna, fél szál gyulai kolbász, 2 fej lilahagyma, 2 db piros paprika, fa-

nyársak. Páchoz: 8 ek napraforgóolaj, 2 gerezd
fokhagyma, 2 ek mustár, só, bors, esetleg zöldfûszer (pl, majoránna, petrezselyem).

Központi
orvosi ügyelet

Elkészítés: A fanyársakat áztassuk vízbe. A
húst vágjuk falatnyi (kb. 2 cm) kockákra. A paprikát erektõl, magoktól tisztítsuk meg, vágjuk hasonló méretû kockákra. A hagymát pucoljuk
meg, (mérettõl függõen) vágjuk negyedekre,
majd a negyedeket keresztbe, és szedjük héjakra. A gyulai kolbászt karikázzuk fel nem túl vékonyra. A baconszeleteket vágjuk ketté. A páchoz a fokhagymát vágjuk apróra, és keverjük el
a többi hozzávalóval mini kézi habverõvel. A
húsdarabokat csomagoljuk körbe a szalonnával, és a hozzávalókat húzzuk felváltva a nyársakra. A nyársakat kenjük be a páccal, és 1-2
órára tegyük hûtõszekrénybe. A nyársakat a
grillsütõn süssük készre (kb. 15 perc). Grillezés
közben többször forgassuk meg.

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig • Pénteken 13.00-7.00-ig
• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

Június 10. péntek Dr. Nagy Gábor, 11. szombat Dr. Földi Sándor, 12. vasárnap Dr. Bencsik István, 13. hétfõ
Dr. Nagy Mária, 14. kedd Dr. Orbán Zsuzsanna, 15. szerda Dr. Szilasi Imre, 16. csütörtök Dr. Szilasi Imre, 17. péntek Dr. Nagy Gábor, 18. szombat Dr. Szilasi Imre, 19. vasárnap Dr. Varró Gyula, 20. hétfõ Dr. Szilasi Imre, 21. kedd
Dr. Nagy Mária, 22. szerda Dr. Orbán Zsuzsanna, 23. csütörtök Dr. Szirmai László, 24. péntek Dr. Földi Sándor,
25. Szombat Dr. Bencsik István, 26. Vasárnap Dr. Müller András, 27. hétfõ Dr. Orbán Zsuzsanna, 28. kedd Dr. Varró Gyula, 29. szerda Dr. Orbán Zsuzsanna, 30. csütörtök Dr. Szirmai László.
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés után a gyógyszerész
nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést
követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

A szabadtéri sütkérezés nosztalgiáját a génjeinkben hordjuk, a mai napig a nyári esték egyik
leghangulatosabb programja a kerti grillezés. A
kerti partik központját jelentik a közös fõzési lehetõségek, legyen szó grillezésrõl, szalonnasütésrõl
vagy bográcsban elkészített ételekrõl. A helyszín
lehet bárhol, akár a saját vagy barátunk kertjében,
egy tóparton, vagy egy kempingben. A tökéletes
grillezéshez szükségünk van minõségi alapanyagokra, egy jó receptre,
és egy jó grillsütõre. Az elmúlt években már nálunk is egyre nagyobb a
választék a grillsütõk terén, megtaláljuk a legegyszerûbb készüléktõl
egészen a higt-tech fortélyos
kütyüivel felszerelt gépet is.
Az egyik legfontosabb követelmény egy grillsütõ esetében, hogy
stabil legyen, mert a gyenge grillsütõ hamar összeesik, és akkor oda az
egész grillparti. Az egyik legkedveltebb grillsütõ még ma is a hagyományos faszenes grill, a vásárlók zöme ezt választja. A faszén adja meg a hús jellegzetes ízvilágát,
amelyet a grillrajongók annyira szeretnek. Amerikában a grillezés rendkívül nagy hagyománnyal
bír. Bár hazánkban még nem terjedt el a kerti grillezés õrülete ilyen mértékben, mégis aki úgy dönt,
hogy egy nagyobb méretû kerti grillt szeretne építtetni kertjébe, kérje ki egy szakember véleményét.
Azonban ma már a legtöbb nagy barkácsáruházban készen is kaphatók nagyméretû betonból,
téglából vagy kõbõl készült grillezõk.
A grillezés egy családi vagy baráti összejövetel
fókuszpontja, azonban még egy laza kerti partinak

illusztráció

Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

A nyár slágere: grillezés
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A csepregi KIKI
sprinterei a legjobb
idõeredményeket futották
A megye legjobb atlétái Szombathelyen versenyeztek az egyéni diákolimpia döntõjében. A lányokat Mester Hajnalka csepregi tanuló képviselte,
aki súlylökésben a 8. helyen végzett, kislabdahajításban a 7. helyet szerezte meg, mindkét versenyszámban egyéni csúccsal.

Sikeres Aikido gyermek övvizsgák
2011. május 12-én Csepregen, majd 2011.
május 16-án Zsirán gyermek kyu- és övvizsgát
tartott Sziber János 4. danos aikido mester. A
gyerekek hosszú és kemény vizsga során mutatták be tudásukat és felkészültségüket az új gyermek vizsgarend szerint. Az esés technikák
és a páros gyakorlatok mellett
a korábbi vizsgákhoz képest
nagyobb hangsúlyt kapott az
erõnléti felkészültség, valamint
a technikák pontosabb és
gyorsabb kivitelezése.

A répcementi fiúk a rövidtávfutásnál álltak rajthoz.
Pócza Dániel 8.b osztályos diák a 100 méteres elõfutamokból a döntõbe jutott. A 8 fõs döntõben a legjobb idõeredménnyel ért célba, és a célfotó döntött
közte és versenytársa között. A gyõztes az országos
döntõbe jutott, Dani az ezüstérem boldog tulajdonosa
lett. Az 5-6. osztályosok között a 60 méteres távon Kóbor Bálint állt rajthoz. Magabiztos versenyzéssel, remek
idõeredménnyel jutott a döntõbe. Itt tovább javította
egyéni csúcsát, és 7,5 másodperces eredménnyel
megyei bajnok lett. A megszerzett aranyérem egyben
lehetõséget is jelent, hogy az országos diákolimpián
képviselje iskoláját, városát, megyéjét.

A szigorú vizsga során a
következõ eredmények (öv
színek) születtek: Csepreg:
Galavics Máté 12. kyu, fehér öv, Kun Bíborka
citromsárga öv, Unger Benedek narancssárga
öv, Varga Réka narancssárga öv, Szabó Márk
zöld öv, Gergye Gábor kék öv, Koszorú Kata
kék öv, Molnár Dominik kék öv, Szabó Dominik
kék öv, Radics Gergõ barna öv
Zsira: Czumpf Benjamin 11. kyu, citromsárga öv, Sós Zsombor 11. kyu, citromsárga öv,
Csordás Péter narancssárga öv, Sós Bíborka

10. kyu, narancssárga öv, Tóth-Kõrösi Csenge
10. kyu, narancssárga öv, Tóth-Kõrösi Kadosa
narancssárga öv, Heincz Ádám zöld öv, Kövér
Patrik zöld öv, Plenár Milán zöld öv, Szabó Dá-

vid zöld öv, Zámbó istván zöld öv, Plenár Fanni
kék öv, Sodics Péter kék öv, Szilágyi Emil kék öv,
Tóth-Kõrösi Koppány kék öv.
A vizsgázókat felkészítette és az edzéseket
tartja Kardos Attila 2. danos sportoktató.
A vizsgáról és az egyesület mûködésérõl további információk a budose.fw.hu honlapon,
vagy az aikidocsepreg.blogspot.com blogon
olvashatók.

2011. júliusától: régiós utánpótlás képzés felépítése: Ovis,
U7, U9, U11, U13, U16, U19 –es csapatok illetve felnõtt csapat mûködtetése és versenyeztetése a helyi és környékbeli
fiatalokból. Ehhez szervezett kiválasztással, vagy érdeklõdés
szerint, a helyi és környékbeli iskolák testnevelés óráinak látogatása tehetség kutatás céljából.
Folyamatos edzés lehetõség biztosítása egész évben- télen sportcsarnokban való edzés – heti rendszerességgel. – Kisebb korosztályok heti 2 vagy 3 alkalom, idõsebb korosztályoknál

heti 3 vagy 4 alkalom. Ezek mellett lehetõség szerint alkalmanként
birkózó edzés, úszó edzés látogatása.
Versenyi idõszakon kívül szabadtéri és teremtornák szervezése
és lebonyolítása. A megfelelõ utánpótlás képzés mellett a fiatalok
körében megfelelõ viselkedési morál kialakítása a pályán és az
életben. Az utánpótlásból kikerülõ gyerekek szerepeltetése a felnõtt csapatban illetve magasabb osztályú klubokhoz segítése, valamint vissza áramoltatása a régióba. Ezen tervezetünk a régióban élõ gyermekekért készült.
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