Rövid hírek
• Nagygeresd
Színházlátogatás
Április 22-re az önkormányzat ismét színházlátogatást szervez. Ezúttal a soproni Petõfi
Színház Cigányprímás címû elõadását tekinthetik meg az érdeklõdõk.
Anyák napja
A hagyományos Anyák-napi ünnepségre
május 6-án, délután kerül sor a Faluház nagytermében. A rendezvényen Németh Lajos polgármester úr köszöntõ szavai után, a nagygeresdi óvodások, valamint az általános iskolás gyerekek mûsorát tekintheti majd meg a
közönség.

• Répceszentgyörgy

kiskert- és hétvégiház-tulajdonosoknak
A téli idõszak végének közeledtével még
mindig jellemzõ, hogy a tulajdonosok egyáltalán nem, vagy csak ritkán látogatják kiskertjüket, hétvégi házukat. A gyakran még a minimális mechanikai védelemmel sem rendelkezõ
építmények így könnyen a bûnözõk célpontjává válhatnak. A betörések többségét az ajtók,
ablakok felfeszítésével, illetve a lakat levágásával követik el. Felmérések szerint egy betörõ
öt percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi rendszert lát, amely ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztatja meg a lebukást, inkább odébbáll. A betörõ bejutását a
mechanikai eszközök akadályozzák meg. Az
elektronikus riasztó- és jelzõrendszerek ezt a védelmet egészítik ki.
Kérjük a Tisztelt Olvasókat, fogadják meg
bûnmegelõzési tanácsainkat, hogy ne váljanak bûncselekmény áldozatává és elkerülhessék az ezzel járó anyagi kárt, nem utolsósorban
a bosszúságot!
A nyílászárókon történõ behatolás elleni
védekezés egyik biztonságos megoldása a
hevederzár használata. Hétvégi házuk valamennyi nyílászárójára szereltessenek rácsot,
hiszen így az elkövetõknek több idõt kell szánniuk a sikeres bejutásra! Ha van a nyaralóban
elektronikus riasztórendszer, mindenképpen
aktiválják!
Amikor hosszabb ideig nem keresik fel a kiskertet, értékes híradástechnikai, háztartási eszközöket és egyéb kisgépeket ne hagyjanak az
ingatlanon! Az ott maradt értékekrõl pedig
ajánlatos leltárt készíteni (típus megjelöléssel,

gyári számmal, ismertetõjegyekkel, esetleg
fényképpel).
Amennyiben a településen mûködik polgárõrség, célszerû velük felvenni a kapcsolatot. A polgárõrök rendszeresen bûnmegelõzési
jellegû járorszolgálatot folytatnak és ezzel a vagyonbiztonság fokozásában jelentõs szerepet
töltenek be.
Ha kiskertjükben van szerszámtároló, a mechanikai biztonság minimális követelményeit itt
is meg kell teremteni. Ha van az építményen
ablak, célszerû ráccsal ellátni. Az ajtót ajánlott
biztonsági zárral, valamint komolyabb lakattal
bezárni.
Amennyiben a szerszámtároló egyszerûbb
építmény, nem szabad benne értékesebb szerszámokat és kisgépeket tartani.
Célszerû rendszeresen felkeresni a kiskerteket, hétvégi házakat. Jó megoldás lehet, ha a
szomszédok – egymással egyeztetve – felváltva
járnak ki az ingatlanokra, hiszen az elkövetõk
többnyire az elhagyatottnak tûnõ környéken
található építményeket választják a betörések
célpontjául.
Kérjük, fordítsanak figyelmet lakókörnyezetükre, szomszédjaikra! Amennyiben gyanús
személyek, gépkocsik mozgását észlelik, ezt
nyomban jelezzék a rendorség felé!
Ha Önhöz betörtek, azonnal értesítse a
rendõrséget! Ne változtassa meg a helyszínt,
mert ez megnehezíti a nyomok rögzítését és késõbbiekben az elkövetok felkutatását!
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztálya

3 tekercs wc-papírt loptak a fürdõbõl
A Büki Gyógy- és Élménycentrum rendészeti vezetõje tett bejelentést a büki rendõrõrsre, miszerint három tekercs wc-papírt tulajdonítottak el a létesítménybõl. A helyszíni adatgyûjtést követõen
a rendõrök intézkedés alá vontak két soproni személyt és a náluk lévõ csomag átvizsgálása során megtalálták az eltulajdonított papírtekercseket. Ezt követõen õket a Büki Rendõrõrsre elõállították és a tulajdon elleni szabálysértéssel kapcsolatban lefolytatott elõkészítõ eljárást követõen,
az ügyben keletkezett iratokat a Kõszegi Városi Bíróságnak továbbították.
VMRFK
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Idõközi választás
Répceszentgyörgy község Képviselõtestülete
2012. január 25-én megtartott ülésén kimondta
feloszlását. A helyi választási bizottság az idõközi
választás idõpontját 2012. április 15. napjára
tûzte ki. A helyi választási bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba:
Polgármester jelöltek: Gróf Istvánné független jelölt társadalmi megbízatásban • Horváth Károly Zsolt független jelölt társadalmi
megbízatásban • Varga Lívia Eleonóra független jelölt társadalmi megbízatásban.
Egyéni listás képviselõ jelöltek: Döme
Györgyné független jelölt • Hasenfratz Rozália
független jelölt • Horváth Géza független jelölt •
Kiss Jenõ független jelölt • Kiss Irén független jelölt • Lõrincz István Rudolf független jelölt • Rácz
László független jelölt • Rácz Lászlóné független
jelölt • Varga Lívia Eleonóra független jelölt •
Varga Norbert független jelölt.
Dr. Vincze György körjegyzõ

Bûnmegelõzési tanácsok
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Piac és játszótér
épül Bõben
4 évvel ezelõtt merült fel elõször
Bõben a faluközpont megújítása és
fejlesztése pályázati kereteken belül.
Sajnos az akkori kritériumoknak településünk nem tudott eleget tenni, így

a támogatási kérelmet a minisztérium
elutasította, és az elképzelések megvalósítása elmaradt.
A 2010-es esztendõ azonban
egy újabb lehetõséget kínált az önkormányzati szférának: Bõ központ
piaccal és játszótérrel címen íródott
egy újabb pályázat. Nagy örömünkre ez a próbálkozás sikeres elbírálást
hozott, hiszen 2011 júniusában a
MVM úgy határozott, hogy nettó
19.107.302 Ft-tal - 5.158.971 Ft önrész felvállalása mellett - támogatja
a fõtér megújulását.

A közbeszerzési eljárás elbírálása
után, a kiviteli munkálatok elvégzésére a jogot a csepregi BAUERK- N Kft.
nyerte, amely a Gáspár Mérnöki Iroda tervei alapján már õsszel elkezdte
a munkálatokat.
A korai tavaszias idõnek köszönhetõen a felújítás következõ szakasza
már elkezdõdött. Elsõ körben a
templom elõtti parkot hozzák összhangba a korábban megszépült
templomkerttel: virágokkal, zöld növényzettel, csobogóval, padokkal,
megfelelõ világítással. Ezt követõen
az önkormányzati bérház elõtti piactér kialakítása következik árusító pulttal és ivókúttal. Az utolsó szakaszban
pedig a gyermekes családok régi álma teljesülhet: egy játszótér kialakításával, amely az EU szabványoknak
megfelelõ 5 játékblokkot (Laura torony, hinta, rugós játék, Münster játszóház, karusszel) foglal magába.
Amennyiben a tervek szerint folytatódik a kivitelezés, a bõiek már
nyár elején birtokukba vehetik az új
közösségi parkot és játszóteret. (me)

Közmeghallgatás Nagygeresden
Március 8-án délután 17 órától
közmeghallgatást tartott Nagygeresd
képviselõ testülete. A rendezvényen

…Április, óh, Április,
Minden csínyre friss!
Faun-bokájú, vad suhanc,
Újra itt suhansz!…
Tóth Árpád: Április
Április, õsi magyar nevén Szelek hava.
Venusról nevezték el, aki Mars kedvese volt. Ugyanis Venust
Aperirének is hívták. Latinul annyit jelent, „megnyitni”. Talán a természet kinyílására utal. Kicsalogatja az embereket a jó levegõre,
egy jó kirándulásra. Madárcsicsergést hallgatni becsukott szemmel
a rét közepén... Jusson eszünkbe ez a kép a tavaszról!
Április felsorakoztat több jeles napot.
Mindjárt elsején a BOLONDOK NAPJA indul. Napjainkban egyre
nagyobb hangsúlyt fektetünk a dohányzásra, ezért nem árt megjegyezni, hogy április 7.-e, a FÜSTMENTES VILÁGNAP.
Április 11-e József Attila születésnapja, a MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA. Az iskolákban országszerte szavalóversenyekkel emlékeznek
meg költõnkrõl.
12-én van az ÛRHAJÓZÁS NAPJA, majd A KÖNYVTÁROSOK NAPJA,
A MÛEMLÉKVÉDELMI NAP, valamint A FÖLD NAPJA.
A minden évben visszatérõ jeles napok mellé ismét itt kap helyet
a HÚSVÉT is. Húsvét hétfõn útra kelnek a locsolók, hogy kiöntsék a sikítva menekülõ lányokat, ezzel áldozva a magyar hagyománynak.
Minden tekintetben tarka, szeszélyes hónap kezdõdött el.
Kányádi Sándor szerint is „hol kalap a fején, hol báránybõr sapka”, tehát nem tudhatjuk, hogy igazán milyen idõjárás is lep meg
minket, de ne törje kedvünket! Keressünk megfelelõ programokat,
tartózkodjunk minél többet a szabadban, és újult erõvel várjuk májust, a szerelem hónapját.
Igler Lászlóné

Következõ lapszámunk május 11-én jelenik meg!
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községünk lakossága szép számmal
képviseltette magát. Németh Lajos
polgármester úr beszámolt tartott az

önkormányzat 2011. évi mûködésérõl, és ismertette a 2012-es évre tervezett tennivalókat, programokat.
Megköszönte a lakosság elõzõ évben tanúsított segítõkészségét, a
programokon való részvételt, és hasonló magatartásra kérte közösségünk tagjait az idei évre is.
Ezt követõen Fehér József képviselõ úr, a Víziközmû társulat elnöke
tájékoztatta a megjelenteket a csatorna-project jelenlegi állásáról, valamint az idén lezáruló csoportos
Fundamenta elõtakarékossági programmal kapcsolatos fejleményekrõl.
A közmeghallgatás végén polgármesterünk kedves szavakkal és
pezsgõvel köszöntötte a jelen lévõ
hölgyeket, majd a testület tagjai virágot nyújtottak át az ünnepelteknek.

Hangoló
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Egyházasfalui nyugdíjasok
Répceszemerén
Március 19-én Egyházasfalu nyugdíjasai
meghívást kaptak a répceszemerei idõsektõl,
hogy a helyi erdõben megtekinthessék a gyö-

Citistar Díjátadó

a büki és a csepregi topvállalkozásoknak

Szakmai összefogásnak köszönhetõen 2012.
április 21-én rendezik meg az I. Citistar Selencion
Bük & Csepreg díjátadó gálát a Fürdõ étteremben
Bükfürdõn. Az online magazin díjátadója kiemelt
rendezvénye a helyi menedzsereknek, topvállalkozásoknak, civil és szakmai szervezeteknek.
Némethné Máté Ilonával a www.citistar.hu online
magazin tulajdonosával beszélgettünk.

mai szempontokat is figyelembe veszünk, mint például a külsõ vevõi elégedettség, dolgozói elégedettség, vagy hogy a szervezet hogyan hasznosítja emberi erõforrásait az eredmények elérésére.
Közismert, hogy a díjat odaítélõ bírálóbizottság a
beérkezett állampolgári javaslatok, vezetõk jelölései alapján dolgozik. A Citistar Selencion bizottság
16 fõs. A tagokat Citistar Selencion díjazottakból ál-

– Mikor és milyen szándékkal alapította a
díjat?
– A Citistar Selencion néven díjat 2009 – ben
alapítottam Minden év áprilisában kerül átadásra
gálamûsor keretében. A Citistar Selencion szelleméhez társítjuk a mûvészetet, a közéletet, a pedagógiát, a sportot, és a díjátadón ehhez párosul a
felnövekvõ új generációk, az üzletemberek, a
szakmák kiválóságainak maradandó életmûve és
az azt elismerõ közönség kitüntetõ szeretet.
– Ez egy új kezdeményezés itt a térségben.
Hogyan fogadják a jelöltek a díjat?
– A Citistar Selencion díj azért vált valódi értékké, mert független a mindenkori kormányzattól, a
pártoktól, csak és kizárólag valódi értéket ismer el.
Nem jár pénzdíjjal, hanem erkölcsi, morális elismerést jelent. Talán ezért is értékesebb sokak szemében, a Citistar Selencion kitüntetése. A jelöltek a díjat megtiszteltetésnek veszik, hiszen ezzel munkájukat elismerik. Visszajelzést kapnak Citistar Selencion
díj által, hogy érdemes tevékenységüket tovább
folytatni, hiszen kitunik vállalkozásuk, munkájuk
egyedisége.
– Mik az elbírálás feltételei?
– Kreativitás - Innováció - Hatás - Tervezés – Emlékezetesség, ez az öt fõ szempont. De olyan szak-

lítjuk össze. A gála alkalmával oklevelet adunk a
díjazottnak, és szakmai kiadványokban is ismertetjük a kitüntetettek névsorát és szakmai tevékenységük, életútjuk fõbb eseményeit, ezzel is példát mutatva a következõ generációk számára. Az elismerésben részesülõk névsorát, a rendezvény képeit a
www.citistar.hu tesszük közzé.
– Nem tartja aggályosnak, hogy egy jelöltnek belépõt kell fizetnie, hogy átvehesse a
díjat?
– A Citistar Selencion díjátadókra nagy volt az
érdeklõdés Sárváron és Szombathelyen is pár nap
alatt elkeltek a jegyek. Azt, hogy belépõt kell fizetni a rendezvényre az indokolja, hogy a protokoll
szerint kiváló menüajánlat, mûsor, szervezés kiadásokkal jár. Fent említett dolgokkal próbáljuk színesíteni, emelni a rendezvény színvonalát!
A program: 2012. április 21. szombat 19.00 óra
(kapunyitás 18:20-kor) Bükfürdõ, Fürdõ étterem. 3
fajta menü: Aperitif, Elõétel, Fõétel, Desszert. Mûsorok: Tolnay Veronika Európa bajnok énekes + BE JÓ Táncegyüttes Tûztáncosok • Ifj. Baranyai Lajos
hegedumûvész növendék Brüsszeli Királyi Zeneakadémia • Lunah hastánctrió • A zenét a Percsák
zenekar szolgáltatja.
(x)

nyörû védett virágok, a tõzikék nyílását. Egyházasfalu idõsei mellett részt vettek még a
fertõszentmiklósi, kisfaludi és kapuvári nyugdíjasok is. A helyiek nagyon vendégszeretõnek bizonyultak, mivel az erdõjárás után minden csoportot megvendégeltek. A nyugdíjasok elmondták,
hogy nagyon jól érezték magukat és csodálatos
élményekkel tértek haza.
Gazdag Rita

• Répcevis
„Hol sírjaink domborulnak,
unokáink leborulnak“
A Répcevisi önkormányzat ünnepi megemlékezésre hívta a falu lakosságát az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc évfordulóján.
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A zsirai és répcevisi általános iskolások mûsora felidézte a pesti és budai eseményeket
és történéseket. Ezt követõen kivonultunk a temetõbe, ahol a településünkhöz kapcsolódóan a megemlékezés koszorúit és gyertyáit helyeztük el Devics János honvéd tüzér sírján, aki
az 1848-as „vissi“ csatában vesztette életét.
Hálás utódokként tisztelegtünk az ismert és
névtelen katonák elõtt, akik hõsi halált haltak
a hazáért és a szabadságért.
Vis
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Családi Nap
Jól sikerült a március 3-án, szombaton
megtartott családi nap az óvodánkban, ill a
Sportcsarnokban. Közel 250-en jöttünk össze,
gyermekek szüleikkel, nagyszülõkkel, ismerõsökkel, valamint meghívott vendégek. „Ép testben, ép lélek” – lehet ez is a mottója a délutánnak, de ugyanilyen fontos, „Együtt lenni
jó!”, egy délutánt együtt töltöttünk, együtt játszottunk, mozogtunk. A gyerekek nagyon szeretnek együtt, egymással játszani, szüleikkel,
velünk felnõttekkel együtt kergetni a labdát,
ügyességi játékokban részt venni, együtt küzdeni a sikerért, együtt örülni a sikernek, de maga az együttes játék is örömforrás. Szívesen
megmutatják, milyen ügyesek, mennyit
fejlõdtek. Az együtt megélt élményekre, alkalmakra szívesen emlékeznek vissza. A köszöntõt
követõen az ovisok néptáncos ruhában G-né
Guzmics Eszterrel énekeltek, táncoltak. Nagyon sok népdalt tudnak, nagyon ügyesen lépegettek, ahogy az oktatójuktól látták, tanulták. Ezt követõen a gyermekangolra járó óvo-

dások mutatták meg, mi mindent értenek már
meg, és mit tanulgattak októbertõl kezdve. Õk
is nagyon figyeltek Szilvi nénire, az oktatójukra.
A szülõk, vendégek nagy tapssal jutalmazták a
produkciókat.
Zenés tornára, sorversenyre hívtuk a gyerekeket szüleikkel együtt, amit D. Andrea tanárnõ
vezetett – mindenki ügyeskedett. Az elsõsök, valamint a nagyobb iskolások is eljöttek és bekapcsolódtak a játékokba, õk is ugyanolyan jól
érezték magukat, mind a kicsik.
Közben a büfében lehetett enni, inni, a sok
finomságot mindnyájan megkóstolgattuk, mindenki kedvére válogathatott, mit szeretne enni.
A Tarisznyás együttes közel egy órás koncertet adott, a gyerekeket igyekeztek bevonni
az énekekbe, emellett különbözõ hangszerek-

kel ismerkedhettek meg. A születésnaposokat
is köszöntöttük! A tombolasorsolás mindenkit
odavonzott, rengeteg nyeremény talált gazdára támogatóink jóvoltából. A gyönyörû napsütéses tavaszi délután a „méhecskék” is elõmerészkedtek, és minden gyermek óvó nénik
által lufiból hajtogatott méhecskét kapott
ajándékba. A jó hangulatú családi nap kora
este ért véget.
Szeretném megköszönni Óvodánk Szülõi
Munkaközösségének az aktív közremûködést,
szervezést, Támogatóinknak az anyagi hozzájárulást, a sok-sok tombola tárgyat, szolgáltatás
felajánlást, és a rendezvény lebonyolításában
segítõknek a munkáját!
Pócza M. Gabriella
óvodavezetõ

Zavartalan a büki

polgármesteri hivatal mûködése

sének célja a közösségi, közszolgáltatási és
gazdasági fejlesztés: a hagyományos belvárosi mag aktívabb bevonása a városi
életbe, a történelmi városközpont és a közösségi élet tereinek funkcionális összekapcsolása, a belvárosi élet újjáélesztése, az
életminõség javítása, a társadalmi kapcsolatok erõsítése.
A büki városközpont az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával újul meg.
yde
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Megújul a büki belváros és ezzel együtt
a polgármesteri hivatal is. A városháza rekonstrukciója már elkezdõdött, az ügyintézés - átmeneti helyen - zavartalan.
A projekt 9 elembõl áll, így a külön-külön lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként helyi vállalkozók is részt vesznek
a kivitelezésben. A beruházás legnagyobb
eleme a városháza felújítása. A polgármesteri hivatal a munkálatok ideje alatt a
Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola II. emeletén mûködik. A költözés megtörtént. A rekonstrukció befejezési határideje: 2012. november 30. A városközpont funkcióbõvíté-

5

Rövid hírek
• Bük
Óvodai beíratás Bükön
A büki Csodaország Óvodában 2012. április
23-25-ig (hétfõtõl-szerdáig), beíratás lesz. Beíratni azokat a gyermekeket kell, akik 2012. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket és óvodába
fognak járni. Beíratás helye: emeleti iroda. Ideje:
reggel 8-órától, délután 15.30-ig. Beíratáshoz
szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ kártya a szülõ személyazonosító igazolványa, lakcímkártyája. PMG
Büki iskolai elõzetes
Április 16-20. Idegen nyelvi hét • Április 1719. Gasztro- napok a büki Vendéglátóipari
Szakiskolában

• Sajtoskál
Templom
felújítás
Megkezdõdtek a sajtoskáli
római katolikus
templom felújítási munkálatai.
A felújított templom felszentelését június végén a Péter-Pál
napi búcsúra
tervezik.
bse

A Víz napja Bükön
A Bük és Térsége Vízmû Kft. a Büki Gyógyfürdõvel közösen 5. alkalommal hirdetett a környék óvodásai és iskolásai számára rajzpályázatot a Víz
napja alkalmából „Csapvíz, bármikor megengedheted magadnak” címmel.
A pályázatra szép számmal érkeztek óvodás és
iskolás rajzok, melyek a büki Mûvelõdési Központban láthatók. A zsûri korosztályonként 1-1 különdíjat és 3-3 helyezést adott ki.
Az ünnepélyes rajzkiállítás megnyitóra és a
díjak átadására március 22-én, a Víz napján került sor a Mûvelõdési Központban. Vojtkó Tibor, a
Bük és Térsége Vízmû Kft ügyvezetõje az ünnep
kapcsán arra kérte a jelenlévõ gyerekeket, szülõket, hogy vigyázzunk mindannyian kincsünkre,
a vízre, hiszen veszély fenyegeti a tisztaságát.
Megköszönte a rajzok készítõinek, és a felkészítõknek a munkát. Kiemelte a munkák kidolgozottságát, kifejezõ erejét. A felsõsök bizony már
kifejezték rajzaikon is, hogy õk is látják a vizeket
fenyegetõ veszélyt. A rajzkiállítást Németh Sán-

lyosai a „Víz minden mennyiségben” címmel
verses-dalos összeállítással mutatták be a víz
minden formájának fontosságát. bserika
Különdíj: - Óvodás:Vörös Szabolcs Tündérföld Óvoda Bük, Alsó
tagozat: Takács Dávid Csepreg 3/a, Felsõ tagozat: Krizsán Márton
Bük 7/b. Díjazottak: - Óvoda: Tasnádi Franciska Acsád, Majthényi
Panna Bük, Takács Evelin Bõ, Alsó tagozat: Koszorús Gergely Máté
Bük 3/a, Szabó Máté Bük 3/a, Zsigrai Hanna 3/a Bük, Felsõ tagozat:
Németh Bianka Bük 6/a, Szabó Réka Bük 7/a , Varga Kíra Bõ.

A több évtizede az iskola épületében kialakított
orvosi rendelõ már régóta nem felelt meg az ÁNTSZ
elõírásainak, követelményeinek. Évek óta halasztást kértünk a korszerûsítésre. Egyébként a felújítás
már amúgy is indokolttá vált, hiszen a kisebb karbantartásokon túl érdemben nem korszerûsítettük.
Az új orvosi rendelõt a Szent Márton Idõsek hajléka

épületben alakítottuk ki, mégpedig a régi konyharész átalakításával. Az új rendelõ akadálymentesített, nagyobb és tágasabb. Így a mozgásukban
korlátozott betegeknek sem jelent gondot a megközelítése. A vizes blokk kialakításánál is figyelembe vettük a mai kor elõírásait. Az orvosi rendelõ berendezési tárgyait is az elõírásoknak megfelelõen
szereztük be. Kialakítottuk a törvény által elõírt or-

vos-beteg kapcsolat lehetõségét. Ami azt jelenti,
hogy külön helyiségben történhet az adminisztráció és külön helyiségben a tényleges vizsgálat. Az
adminisztráció részére biztosítottuk az önkormányzat hivatali rendszerén az internetes kapcsolat lehetõségét. A védõnõi szolgáltatás és az egyéb
egészségügyi ellátás is megoldott ezzel a fejlesztéssel. Az Önkormányzat
ezt a beruházást teljes
egészében önerõbõl
valósította meg. A tervek
elkészítése, engedélyeztetése, az átalakítás és
az eszközök beszerzése
közel négy millió forintba
került. A tisztiorvosi szolgálat is ellenõrizte az
újonnan megépített rendelõt és minden tekintetben megfelelõnek találta. A tavaszra maradt még
a külsõ, a nyílászárók kialakítása miatti homlokzati
rész színezési munkája. Bízunk benne, hogy a január elején a mûködésre átadott rendelõ minden
beteg, egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ
és egészségügyi dolgozó részére közmegelégedésre fog szolgálni.
Guzmits Ferenc polgármester
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Az undi horvát egyesület húsvét vasárnap
délután 3-kor tartja hagyományos húsvéti folklór
fesztiválját az undi kultúrotthonban. A helyi egyesület szereplõi mellett fellép az ausztriai Staro
Vino énekkar is. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak a rendezõk.

Alsós díjazottak

Új orvosi rendelõ Undon

• Und
Húsvét Undon
Húsvét vasárnap a hajnali 4 órakor kezdõdõ
szentmise után lesz a hívek isten-keresõ körmenete. A körmenet a templomtól indul és a Világ
Királynéja szobra elõtti ima után a temetõbe vonul, ahol a koszorúkból összerakott és meggyújtott tûz mellett imádkoznak istenhez szeretteikért.

dor polgármester nyitotta meg, és adta át a díjakat Vojtkó Tibor úrral együtt a díjazottaknak. A
rendezvényen a FNP Általános Iskola 1.a osztá-
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Gitáriskola nyílt Kõszegen
Új, magánkézben lévõ gitáriskola nyílt Kõszegen, a Kossuth utca 7-ben. Az
iskolában gitárt alapfokon, basszusgitárt minden szinten lehet tanulni. Mindezek mellette zeneelmélet tanulásra, OSZK vizsgára való felkészítésre is van
lehetõség. Kulturált környezetben, minden technikai adottság mellett lehet
elsajátítani a mai és a régi populáris zene fortélyait. A tanítást internet, kották, CD-k, DVD-k segítik, amelyek az optimális tanulás feltételeit biztosítják. Itt
mindenki azt tanulhat, amit szeretne. Nagy szeretettel várja a tanulni vágyókat: Scheer „Pepi“ József.
Jelentkezni lehet a: serpepi@invitel.hu oldalon, vagy a +3630/255-9004-s telefonon.
(x)

Jeles nap Iklanberényben
Sikeres állampolgári vizsga után 2012. március 26-án honosítási esküt tett Freifrau von und zu
Franckenstein Johanna Theresia Maria. Johanna

és családja több évig Iklanberényben lakott, sokat támogatva a települést. Az eskütétel után
pezsgõs koccintással köszöntötte a polgármester
és a képviselõtestület az új állampolgárt. Reméljük
a kapcsolat a település és a család között nem
szakad meg. Ezúton is minden jót kívánok a falu lakói nevében is.
SulicsBogi

Egy estén otthon
A csepregi könyvtár a Petõfi hét keretén belül
rajz és fotópályázatot írt ki minden korosztályt érintve. Ziembiczki Erzsébet a díjátadó ünnepségen el-

mondta, hogy közel 50 fotó és 90 rajz érkezett a
felhívásra. A beküldött alkotásokból választották ki

az Év fotósát és az Év fotóját, melyeket felhasználnak a helytörténeti fotótár gazdagítására.
Az Év fotósa gyermek kategóriában Sulics
Boglárka lett, aki a megújult Promenádról készített nem megszokott szögbõl képeket. Az Év fotója: a Benehegyi pillanatok, melynek készítõje
Tóth Annamária. Az Év nõi fotósának Ágoston Tímeát választották, aki egy vihar elõtti életképével nyerte el a zsûri tetszését. Az Év férfi fotósa
Pupp Dávid, a 100 éves tölgyfáról logó jégcsapokat örökítette meg. Az Év sorozata címet
Ludván János természetfotói érdemelték ki. A díjazott képek mellett sok szép fotóban, gyermekrajzban gyönyörködhetünk. A gyermekek színes
rajzai emelik a kiállítás látványosságát. Minden
kis rajzos tehetség jutalomban részesült. Érdemes ellátogatni a könyvtárba, és megtekinteni
õket. Az intézményvezetõ elmondta, hogy ezentúl minden évben szeretnék meghirdetni.
SulicsBogi
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Horgászverseny
Április 28. 7.00-tól horgászverseny a Sajtoskáli Horgásztón a helyi horgászok részvételével.
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
A megemlékezés virágai az Emlékmûnél

Sajtoskálon több éves hagyomány már, hogy
a település képviselõ testülete március 8-án tartja
a településen a közmeghallgatást. Igaz, hogy így
a résztvevõk többsége hölgy, de azért a férfiak is
képviseltetik magukat, ha kevesebb létszámmal is.
A közmeghallgatáson Haller Imre polgármester
úr beszámolt az önkormányzat 2011. évi tevékenységérõl: a kötelezõ feladatok ellátásáról, a rendezvények megtartásáról, itt kiemelte a Falunappal
egybekötött Sajtfesztivál – és vásár népszerûségét,
nagy sikerét. Beszámolt a pénzügyi helyzetrõl is. Kiemelte, hogy takarékos gazdálkodással dolgozott
a képviselõ testület, a nyertes pályázatok is segítettek a rendezvények megvalósításában. A Körjegyzõség munkáját és pénzügyi helyzetét is értékelte a
polgármester. Megnyugtatta a lakosságot a település biztos anyagi helyzetérõl.
A 2012. évi terveket ismertette a továbbiakban
Haller Imre. A római katolikus templom felújítása pályázati támogatással – elkezdõdött. Újabb pályázatot nyújtottak be a Falunap megszervezésére,
illetve a sportpálya korszerûsítésére, bíznak a sikeres elbírálásban. A tervek között szerepel az idén a
ravatalozó festése, a közterületeken elhelyezett
padok asztalok karbantartása, az utcákban fák
pótlása, és a járda felújítása a Bük-fürdõi és a Kossuth utcában, és a rendezvényeket is igyekeznek
az idén is színvonalasan megvalósítani. Az idei évben Sajtoskál 800 éves település. Ezt az évfordulót
méltóképpen szeretnék megünnepelni, emlékezetessé tenni az utódok számára. A Sajtoskál-LócsIklanberény Községek Körjegyzõsége sajnos a kor-

mány rendelete alapján felbomlik. A mi településünk a sárvári járáshoz tartozik 2013. január 1-tõl. A
képviselõ-testület döntése szerint Sajtoskál a Bõ
központú körjegyzõséghez fog csatlakozni. Szeretnék, ha Sajtoskálon is lenne kihelyezett hivatal,
hogy az ügyeket helyben lehessen a megszokott
módon intézni.
Személyi változást is jelentett be a polgármester úr. Horváth József nyugdíjba vonult, március 1tõl a falugazda teendõit Hoós Sándor látja el.
A település környezetvédelmi helyzetét értékelte még a falu elsõ embere. Kérte a lakosságot a
közvetlen környezetük tisztaságának megvédésére, a porták rendezésére. Sajnos sok az üdülõcélú
eladó ingatlan, amelyek rendezése nem mindig
zavartalan a tulajdonosok részérõl. A szennyvíz elvezetése még mindig nem megoldott és kilátás
sincs pályázatra, anélkül pedig lehetetlen a megvalósítás. A tûzrakásra kiemelt figyelmet kell fordítani: pénteken 14-18 óráig, és szombaton 8-12 óráig van a helyi rendelet szerint a faluban lehetõség
a tûzgyújtásra, ezt kérik betartani!
Az elmúlt év legfontosabb eseményeirõl Kovács György képviselõ filmösszeállítását nézték
meg a jelenlévõk, szívesen, derûsen visszaemlékezve a rendezvényekre.
A filmvetítést követõen a fiúk versekkel, a képviselõ-testület férfi tagjai pedig süteménnyel, pezsgõvel és cserepes virággal köszöntötték a jelenlévõ lányokat, asszonyokat és kívántak jó egészséget, sok erõt felelõsségteljes munkájukhoz.
Bse

Csepregi Borverseny
A Kõszeg és Környéke – Vaskeresztes és Környéke Hegyközség Csepregi Termõhelyén 2012. április 14-én, szombaton 9 órától bonyolítják le a borversenyt vörös és fehér borok kategóriában. Nevezni lehet: minden új borral, illetve külön kategóriában óborral, amelynek termõhelye Csepreg és
környéke. A nevezett bort/okat fajtánként 3 db 7
dl-es, dugóval lezárt üvegben lehet leadni a
csepregi Mûvelõdési Házban (Csepreg, Széchenyi
tér 31. sz. alatt) április 12-én csütörtökön 16 -19,

április 13-én pénteken 14 – 18 óráig. A Borverseny
helyszíne: Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és
Könyvtár Színházterme. A borverseny bírálatát:
szakmai és társadalmi zsûri végzi. Délután a
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai
az aranyérmes borokból kiválasztják a „Csepregi
Hölgyek Borát”. Az eredményhirdetés a verseny
helyszínén 2012. április 14-én 17 órakor lesz. Ünnepélyes díjkiosztás: 2012. május 20-án ORBÁN-NAPON 14 órakor az Orbán keresztnél lesz.
Z.E.
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„Ma büszke a szívem,
hogy magyar vagyok...!”
Ahogy a legtöbb magyar településen,
Sajtoskálon is minden évben emlékezünk nemzeti ünnepünkön az 1848-as forradalom- és szabadságharc eseményeire. A gyerekek lelkes kis
csapata korhû ruhákba öltözötten elevenítette
fel Petõfinek és társainak dicsõ napját versekkel
és drámajátékkal. Az ünneplõ
közönség velük
együtt, egy emberként mondta
a Nemzeti dal
Márciusi ifjak
refrénjét, és énekelték
együtt
Kossuth Lajos toborzó dalát. Jó volt hallani ezt az
egységet, a belõle áradó erõt. Így lehetett ez
akkor, 164 évvel ezelõtt is. Ezt az egységet, az összefogást hangsúlyozta Haller Imre polgármester
úr is beszédében. „Március 15. a magyar nép
öntudatra ébredésének ünnepe. Egy elnyomott
nép élni akarásának végsõ és elkeseredett kiáltása, amely megmutatta a világnak, hogy él
még egy nemzet a Kárpátok ölelõ karjai között,
amely képes az öngondoskodásra, amely képes hangot adni az érzéseinek, vágyainak, és
amely méltó egykori dicsõ õseihez. Ma is ez a
dolgunk. Kívánom, hogy ez a küzdelem sikert
hozzon a Nemzetnek, Sajtoskálnak, Önöknek és
a családjuknak, barátaiknak!”- mondta az ünnepi szónok.
A megemlékezés után az ünneplõ közösség
együtt vonult ki az Emlékmûhöz, hogy koszorúzással tisztelegjenek e napon a sajtoskáli hõsök
emléke elõtt.
bserika

Közmeghallgatás nõnapi köszöntõvel
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Vesd bele magad!
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola tanulói
csatlakoztak a Fiatal Gazdák Magyarországi
Szövetsége – AGRYA által hirdetett országos
programhoz, melynek során 60 alsó tagozatos
kisdiák kapott térítésmentesen vetõmagcsomagot – tartalma: borsó, sárgarépa, vöröshagyma,
Kovács Soma otthoni kertjében dolgozik

retek, karalábé-, hogy a magokat a szülõk, testvérek közremûködésével az otthoni kiskertekben
ültessék el, folyamatosan gondozzák kiskertjüket, és majd a termést betakarítva jóízûen fogyasszák is el. A program célja, hogy a gyerekek megérezzék a kertészkedés ízét, a munka
fontosságát, és élvezzék a kerti tevékenységeket, valamint a saját termést elfogyasztva érezzék meg a különbséget a hazai és boltban kapható termések íze között. Becsüljék meg a munkát és élvezzék annak „gyümölcsét”!
A családok többsége a márciusi hosszú hétvégén „bele is vetette magát” a kerti munkába.
Március végére már minden mag a földbe került. A gyerekek részt vettek minden munkafolyamatban: kapáltak, gereblyéztek, sort húztak, öntöztek, elvetették, betakarták a magokat. Lelkes
„kiskertészként” kezdték a munkát. Remélhetõen

lelkesedésük a betakarításig megmarad. A
munkákról fényképeket, fogalmazásokat, rajzokat készítenek, melyeket az érdeklõdõk a
www.vesdbelemagad.hu weboldalon olvashatnak, láthatnak.
Azonban nemcsak a kisiskolások vetették bele magukat a kerti munkába, hanem a felsõsök
is, mert azon szerencsés iskolák között vagyunk,
akik az iskolakerti programnak is részesei lehetünk. Az iskolai kertbe Szigeti Enikõ tanárnõ irányításával kerültek a magok a földbe az 5. és 6.
évfolyamosok munkája során. A kert elõkészítése után vetettek borsót, vöröshagymát, petrezselymet, sárgarépát, retket. A paprikamagok

Munkában az 5. b-sek

pedig egyelõre poharakba kerültek. A felsõsök
is szorgalmasan dolgoztak. Naponta folyamatosan öntözik az ágyásokat, hogy a csapadék hiánya ne hátráltassa a növények fejlõdését.
A kertészek munkájáról igyekszünk folyamatosan beszámolni.
Baloghné Simon Erika

Emlékezés
Felsõbüki Nagy Pálra
A büki iskola 1990. március 15-tõl Felsõbüki
Nagy Pál nevét viseli. A neves politikus, országgyûlési képviselõ 155 évvel ezelõtt, 1857. március 26án halt meg. Halálának évfordulóján az iskolában
megemlékezést tartottunk. Az ünnepi perceket követõen a Diákönkormányzat tagjai elhelyezték az
emlékezés koszorúját sírhelyén, a római katolikus
templom parkjában.
Ezen a napon rendeztük meg a róla elnevezett
alsó tagozatos tanulmányi versenyt. A rendezvény
megnyitóját is az emlékezéssel kezdtük, mert fontosnak tartottuk, hogy a versenyen részt vevõ 16 intézmény kisdiákjai és az õket felkészítõ tanítók is ismerjék meg a politikus rövid életútját, hangsúlyozva a magyar nyelv ügyében tett érdemeit.
Mi, késõi utódok igyekszünk névadónk haladó
szellemiségét követve megfelelni a modern kor kihívásainak és ránk hagyott örökségét a magyar
nyelvet, magas fokon oktatni.
Bse

Együtt ünnepeltek
A hagyományokhoz híven az idén is köszöntötték Csepregi Borbarát Hölgyeket Nõnap alkalmából a Csepregi Hegyközség férfi tagjai.
Nemcsak virággal, hanem meglepetéssel kedveskedtek. Színvonalas, hangulatos mûsorral
lepte meg a Répce Citera Barátok Köre, valamint a Nyugdíjas Kórus férfi tagjai a Csepregi
Borbarát Hölgyeket. Jó hangulatban telt az este.
Horváthné P. Teréz

2012. április II. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu
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Rövid hírek
• Csepreg
KIKI-hírek
A hosszú, ünnepi hétvégén ismét síelni voltunk az iskolával Präbichen. A gyönyörû napsütéses idoben kellemes volt a havas lejtõkön
lesiklani. Az összeszokott csapat az estéket is
aktívan töltötte el. Volt aki most próbálta elõször felcsatolni a léceket, de az utolsó napra
o is felvette a „profik“ tempóját. Kéz-és lábtörés nélkül, feltöltõdve, napsütötte arccal ér-

keztünk haza. Igaz még messze van a következõ idény, de már szervezkedünk, hogy e hagyomány ne szakadjon meg. Köszönjük
kíséro tanárainknak a türelmet.
A Répce Menti Diákok Mûvészeti Találkozóját 2012. április 20-án tartják iskolánkban. Prózával és hangszeres produkciókkal lehet nevezni a szervezõ tanároknál. Várjuk minden
olyan diák jelentkezését, aki kedvet érez egy
kis megmérettetésre.

Lázas készülõdés és szervezés elõzte meg a selte, aki élvezetes elõadásában elmondta,
Nádasdy Tamás Szakközépiskola jubileumi ren- hogy milyen élményeket szerzett humán érdekdezvénysorozatának elsõ eseményét, az ötven- lõdésû ember létére a mezõgazdaságban és az
éves évfordulóra szervezett oktatástörténeti kiál- állattenyésztésben. Azt is kiemelte azonban,
lítás megnyitását. A március 14-én ünnepélye- hogy az akkori mostoha körülmények között is
sen közszemlére bocsátott tárgyi és dokumentá- mind megkapták tanáraiktól azt a municiót,
lis emlékek mindegyike a múltról szólt, de a pél- amivel érettségi után tovább is tudtak tanulni,
dák a jelennek és jövõnek is tanulságul szolgálhattak. Dorner Kornél
igazgató köszöntötte a tanulóifjúságot és a szép számmal megjelent meghívott vendégeket, majd
megköszönte a tantestület és a diákság áldozatos és mindenre
kiterjedo, segíto munkáját, ami lehetõvé tette a kiállított anyag öszszegyûjtését, elrendezését, digitalizálását. Harangozó Bertalan korDorner Kornél igazgató
Takács Lajos nyugdíjas tanár
mánymegbízott Csepreg korábbi
köszönti a vendégeket
emlékezik a kezdetekre
történelmi jelentõségébõl kiindulva méltatta a névadó korszak
meghatározó politikai és kulturális érdemeit, és így lett többükbõl orvos, mérnök, óvónõ vagy
elismerõleg szólt az ötvenéves intézmény me- pedagógus. Szintén az elsõ évfolyam tanulói kögyében betöltött szerepérol. A meghívott ven- zé tartozott a következõ emlékezõ, Pék Zoltán,
dégek között ülõ egykori igazgatók, Sutyinszki akirõl a naplók elárulják ugyan, hogy kiváló taMihály és Futó István, nyugdíjas pedagógusok nuló volt, azonban költõi hajlamairól eddig nem
és öregdiákok is nagy érdeklõdéssel hallgatták szóltak források. Egykori szalagavatójára írt versTakács Lajosnak, az intézmény egykori tanárá- paródiája újfent sikert aratott, s színfoltja volt a
nak visszaemlékezését a kezdetekre, a beindu- bensõséges ünnepségnek. A kiállítás megtekinlás nehézségeire, kulisszatitkaira, arra a segít- tése után sütemény, kávé és üdítõ mellett folyt
ségre, amit a nagyközség akkori vezetõi nyújtot- az emlékek felidézése. Az évforduló eseménysotak. Az 1962-ben indult elso évfolyamosokat rozata a diákok és tanárok lékai emléktúrájával
Horváth Gyuláné nyugdíjas óvodavezetõ képvi- folytatódik májusban.
Sárváry Zoltán

Virágok és mandalák
Kiállítás nyílt a Csepregi Mûvelõdési Házban
Szalkayné Sárváry Hajnalka képeibõl. A tárlatot
április 2-án Ziembicki Erzsébet igazgatónõ nyitotta
meg ismertetve Hajnalka eddigi tevékenységét és
eredményeit. A családias hangulatú ünnepség
elõtt a képek üzenetével kapcsolatos kérdésre válaszolva az alkotó a következõket mondta: „A mai
világ természetes velejárója, hogy elektronikus eszközökön jelenik meg egy virtuális valóság. Ezek a
gépek soha nem adják vissza azokat a színeket,
amelyek a természetben láthatóak, érzékelhetõek.
Képeimmel színek és formák segítségével próbálom nézõim látóterébe hozni azt, ami engem megérintett. Az én virágaim nem valós virágok, a képzelet szüleményei, amiket megrajzoltam és próbál-

tam megtölteni
egyéniségemmel.
Fõ témám a tavasz, a megújulás,
a virágzás, a színek harmóniája, a
szeretet. Kiállításomat ajánlom felnõttnek, fiatalnak,
gyermeknek egyaránt, mindenkinek, aki vágyik a szépre és szereti a képzõmûvészetet.” A tárlatot az érdeklõdõ közönség 2012.
május 15-ig tekintheti meg naponta 15.00-tól
20.00 óráig.
S.Z.
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Zeneiskolánk idén is szép sikereket ért el
a Sistrum regionális zenei versenyen. Arany
minõsítést ért el: Horváth Bálint trombitán.
Felkészítõje Tomena István, zongorán Bekéné Fazekas Gyöngyi kísérte. Ezüst minõsítést
kapott: Zsömbölyi Zolta baritonkürtön, felkészítõje Maitz József; Tóth Bettina klarinéton,
Iliás Attila tanítványaként, valamint Babos
András és Babos István ütõhangszereken,
Vajda András növendékeiként. Bronz minõsítéssel végzett Szalkay Balázs, szintén Vajda
András tanítványa. További sok sikert és kitartást kívánunk nekik.
SulicsBogi

Jubileumi kiállítás
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20 éve jelent meg
a Csepregi Promenád

RÖVID CSEPREGI
MÉDIATÖRTÉNET

Hetyésy Katalin lett a fõszerkesztõ. A tördelõszerkesztõi munkát kezdetben Melkovics Gyula,
majd Takács Szabolcs, késõbb dr. Kevei Péter
végezte. A lap továbbra is az önkormányzat támogatásával készült, de függetlenségét hangsúlyozva tudósított minden jelentõs helyi eseményrõl, személyekrõl, cikksorozatokat közölt, kialakultak a rovatok. A csepregi témák mellett
többször már büki, majd szakonyi tudósítás is bekerült. A kezdettõl évekig 8 oldalas lap 12 oldalasra nõtt, 1998 tavaszától viszont már a Répcevidék melléklettel 16-ra. A mellékletben elõször
még hegyfalui és horvátzsidányi tudósítások is
megjelentek. Majd Bõ, Szakony és a környékük
települései maradtak tartósan a lapban, illetve
egy-egy taggal a szerkesztõségben. A kibõvült

lassan kiépült a kábel TV-hálózat, mely néhány
csatorna adását közvetítette. Az ezredforduló
után a PR-Telecom az egész településen új hálózatot épített ki. Az internetre csatlakozás és
egyre több TV-csatorna vételi lehetõsége mellett mód nyílott helyi adások sugárzására is. Két
csapat állt össze a helyi mûsorok készítésére,
egyik részben a Csepregi Promenád szerkesztõségére épült.
Az önkormányzat már 2004 végén, a 2005. évi
költségvetési koncepció tárgyalása során eldöntötte, hogy az új médiát támogatja. Ezzel
egyidõben a terjesztést segítõ ÁFÉSZ részérõl is
probléma merült fel, mert ez évtõl már csak ÁFÁsan árusíthatták volna a lapot. Ebben a helyzetben
a kiadó a lap szüneteltetése mellett döntött.

Közvetlen elõdlapunk, a Csepregi Promenád
elsõ száma húsz éve, 1992 áprilisában jelent meg
a Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház havilapjaként. Indítását az intézmény vezetõje, Ziembicki Erzsébet
kezdeményezte, aki a felelõs kiadói feladatokat is
ellátta. Az elsõ mb. fõszerkesztõ a ház akkori elõadója, Marczin Ida lett. A szerkesztõbizottságnak
tagja volt még Sudár Lászlóné is. Az elsõ néhány
számot a Csepregi Gyõzelem TSZ-ben, a következõket pedig már évekig Kõszegen nyomtatták.
Majd a 1999-tõl a Línea Nyomda állította elõ a
havilapot. Kezdettõl voltak külsõ munkatársak, akik
közül Hetyésy Katalin grafikát tervezett a címlapra,
és másokkal együtt hamarosan bekerült a szerkesztõségbe.
A lap kiadását 1993 õszén a Nagyközségi
Könyvtár vette át. Ekkor jelentették meg az elsõ
Lapozgatót a település szövetkezeteinek és vállalkozásainak támogatásával. A kiadás 1995
nyarán átkerült a Farkas Sándor Egylethez, és

szerkesztõbizottság tagjainak zöme újságírói
képzésen is részt vett.
2001 tavaszán a Csepregi Promenádért Közhasznú Egyesület vette át a kiadást, s folytatta
2004 decemberéig. A lap anyagi helyzete – néhány rövid idõszakot leszámítva – stabil volt. Az elsõ években a kiadó intézmények költségvetésébõl
finanszírozták a néhány száz példányban megjelenõ hírlap költségeit. Az öt-, majd hatszáz példányszámúra növekedõ lap eladásából és a reklámokból származó bevétel fontos tételt jelentett. 1995tõl a csepregi, késõbb a szomszédos önkormányzatok is támogatták a lap kiadását. Néhányszor
pályázattal sikerült eszközöket vásárolni, a tanfolyami költségeket elõteremteni. A felelõs vezetõk,
munkatársak és terjesztõk kezdettõl fogva lelkesedésbõl, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték
hosszú évekig munkájukat, s a mai napig semmilyen elismerésben nem részesültek.
Az 1990-es években Csepreg egy részén

2005 októberében a Csepregi Promenád szerkesztõségének magjára alapozva, azt új tagokkal
kiegészítve, az Óvári Gábor vezette CitiCom Kft.
Promenád címmel új havilap kiadásával folytatta
a már kitaposott utat. Hetyésy Katalin lett a felelõs
szerkesztõ, a nyomdai elõkészítést dr. Kevei Péter, a
hirdetésszervezést Szabó Edgár vállalta. A magát
elsõsorban hirdetésbõl eltartó lap pár hónap után
ingyenesen került terjesztésre, egyre nagyobb területen. Közben a Háromi Jenõ polgármester által
alapított Csodálatos Lakóhelyünkért közérdekû
alapítvány kiadásában 2009-tõl megindult a
Csepregi Krónika c. idõszakos városi lap is. A Promenád anyagi és egyéb problémák miatt 2011
januárjában jelent meg utoljára.
A munkatársak egy részét átvéve, új szerzõk
csatlakozásával 2011 márciusától lapunk, a
Répcevidék folytatja a húsz éve elkezdett tájékoztatási tevékenységet. Ez már egy újabb történet…
Sági Ferenc
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A csepregi lapkiadás 1904. július 17-én indult:
Menyhárt Júlia könyvnyomda tulajdonos adta ki,
Szentpétery Rezsõ nyomdavezetõ felelõs szerkesztése mellett a társadalmi és közéleti hetilap, a
Csepreg és Vidéke egyetlen számát. A Répcevidéki Hírlap hetente került az olvasókhoz
1909–1910-ben. Kiadója és felelõs szerkesztõje dr.
Kovács Sándor csepregi, majd soproni ügyvéd
volt. Mindkét sajtótermék Csepreg és a járás eseményeire koncentrált, de vármegyei és országos
hírek is helyet kaptak bennük.
1971-1975. között a HNF Honismereti Köre stencilezett kéziratként szûk körben terjesztette a
Csepregi Honismeret, majd az 1971. IV. negyedévi
számtól már csak Csepreg címû negyedéves tájékoztatóját.
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Rövid hírek
• Simaság
Az ünnepi díszbe öltözött, megújult emlékfalnál tartották községünkben március 15-én az
ünnepi megemlékezést. Szép versekkel, elbeszélésekkel emlékeztek a márciusi ifjakra, majd

Színpadra fel
Nõnapra esett a zsirai iskolások Mesemondó
Versenye, melyen az alsó tagozatos kisdiákok
vettek részt. A verseny hosszú évekre tekint viszsza, az iskola életének meghatározó programja.
Az elsõ osztályosok még nem
versenyeztek, csupán csak kipróbálták, hogy milyen érzés a
színpadon, a közönséggel szemben állni és szerepelni. Õk Bartos
Erika verseit adták elõ. A második osztályosok magyar költõnõk
verseibõl választhattak szabadon, a harmadik és negyedik
osztály pedig mondákból készült. Ügyesen, felkészülten álltak
színpadra a gyerekek a közönség és a zsûri legnagyobb örömére. A zsûri tagjai voltak: Györe Károlyné nyugalmazott alsótagozatos tanítónõ, Soltész
Istvánné nyugalmazott óvónõ és Doroginé Kovács Melinda, az Általános Iskola igazgatónõje.

A verseny szervezõje és levezetõje Balogh
Tiborné volt.
A közönség is szavazhatott az általa legjobbnak ítélt versenyzõre. Minden osztályból az elsõ

három tanulót díjazták, könyvjutalommal. A többi kisdiák sem maradt ajándék nélkül, hiszen valamennyien kaptak egy apró meglepetést a
szereplésért.
N.P.K.

Boldog Nõnapot
Molnár László polgármester megemlékezése
után Galavics Ferenc alpolgármesterrel közösen
megkoszorúzták Kozina Sándor festõmûvész – falunk szülöttje- emléktábláját. Ezt követõen a legifjabbak helyezték el a nemzeti színû zászlóikat.

Április 5-én csütörtökön 10.00-tól játszóházat
tartanak a büki családsegítõsök a simasági
Mûvelõdési Házban. Báránykás ablakképet fognak készíteni a gyerekekkel.
Április 14-én szombaton este 20 órai kezdettel locsolóbál, melynek bevételét a simasági
gyerekek nyári kirándulására fordítják. Zene:
Lamour.
Galavics

dásukat az alkalmilag összeállt csapatok. A gyõztes csapat vehette elõször
igénybe a koktélbár
szolgáltatásait, melyet egy vállalkozó
kedvû helyi hölgy
szolgáltatott, teszem
hozzá, nagy sikerrel. Az alkalomra válogattunk
össze vicces videókat a férfi-nõi kapcsolatokról,
melyet közösen néztünk meg és melyeken igazán jót mulattunk. A rendezvény végén még lehetõségünk volt egy kötetlen beszélgetésre is.
Így sikerült az idei Nõnap Zsirán.
Remélem találkozunk jövõre, veletek (és másokkal is), ugyanitt!
Nagyné Polgár Katalin

FIP iroda új ügyfélfogadási rendje
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület által mûködtetett, csepregi Felsõ-Répcementi Foglalkoztatási Információs Pont iroda ügyfélfogadási rendje 2012. március 19-tõl (hétfõ) a következõképpen
módosul: Hétfõ: nincs ügyfélfogadás • Kedd: 8.00-12.00, 13.00-15.00 Hatósági ügyintézés • Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.00 • Csütörtök: 8.00-12.00, 13.00-15.00 • Péntek: 8.00-12.00. 9735
Csepreg, Széchenyi tér 29. Telefon: 06 20/263-5236 Email: fip.csepreg@freemail.hu
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A nagyböjt nem pusztán vallási hagyomány, hanem az elmélyülés és a megtérés ideje. A megtérés pedig a teljes személyt érintõ
szellemi harc a bûn ellen.” Ez a rövid idézet volt
az apropója március 23-án a romai katolikus
templomban Henczel Szabolcs atya által megtartott nagy érdeklõdés mellett kísért lelkigyakorlatnak. A szentmise elõtt lehetõséget adott a híveknek a gyónás szentségének megtartására is.

Lassan tíz éve már, hogy a Nõnapot a zsirai
lányok, asszonyok a Kultúrházban megünneplik.
Nincs nagy költsége a rendezvénynek, nincsenek az ilyenkor oly divatos chippendale fiúk
sem meghívva, viszont vagyunk mi nõk, hozzuk
kosárban az enni-innivalót és csak úgy spontán
jól érezzük magunkat. Remélem az idei rendezvény résztvevõi is így gondolják ezt. Mindjárt a
program elején kézmûveskedésre invitáltuk a
vendégeket és mindenki készíthetett magának
egy kis kitûzõt. Ezután meghallgattunk egy kedves és mulattató verset Darvas Szilárdtól a nõ teremtésérõl. Majd mindjárt utána Dorogi Árpád
polgármester köszöntötte a férfiak nevében a
megjelenteket.
Egy gyors tánctanulás keretében elsajátítottuk a cha-cha-cha alaplépéseit, majd játékos
vetélkedõn, tipp párbajon mérhették össze tu-
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Megújul a szakonyi

P R O G R A M A J Á N L Ó

Az Európai Unió és a Magyar
Köztársaság Kormánya által az Új
Magyarországért Vidékfejlesztési
program keretében vált lehetõvé a
szakonyi templom felújítása. A tavalyi év nagy kihívással indult a
gyülekezet életében. A sikeres pályázatról és a munkálatokról Juhos
Imre plébános úr számolt be.

LINA

plakátokon és a www.bukmsk.hu
honlapon.
Április 19-én 14 ó. Csepregen,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési-,
Sportház és Könyvtárban: Csongor és Tünde – a Soltis Lajos Színház elõadásában.
Április 20-án 9 ó. Csepregen a
KIKI. Általános Iskolában: Répcementi Diákok Mûvészeti Találkozója. Részletes információ a plakátokon és a www.csepregikiki.hu
honlapon.
Április 21-én 18 ó. Bükön a
Sportcsarnokban: Dr. Lupo Büki TKVeszprém NB II-es nõi kézilabda
mérkõzés.
Április 24-én 17 ó. Bükön a Mûvelõdési Központban: A Büki Díszítõmûvészeti Szakkör 35 éves jubileumi kiállítása megnyitása. Részletes információ a plakátokon és
a www.bukmsk.hu honlapon.
Április 26-án 17 ó. Bükön a Mûvelõdési Központban: Kussoltat a
sors – Pálfy Margit estje Latinovits
Zoltán emlékére.
Április 27. Csepregen, a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-, Sportház és
Könyvtárban: A Nádiverebek Zenekar gyermekmûsora. Részletes
információ a plakátokon és a
www.csepregikultura.hu honlapon.
Április 30-án 19 ó. Bükön a
rendezvénytéren (Eötvös u. 11):
Májusfa-állítás és Majális az Unikum Zenekarral. Részletes információ a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Május 1-én 9 ó. Bükön a sportpályán V. Büki Futónap. Részletes információ a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Május 1-én 14 ó. Bükfürdõn a
Gyógy és élménycentrumban:
Májusfa-állítás és folklórmûsor.
Május 4-én 11 ó Bükfürdõn: Az
összefogás napja. Részletes információ a plakátokon és a
www.buk.hu honlapon.
Május 11 – 13. III. Bükfürdõ
Rallye. Részletes információ a
plakátokon és a www.buk.hu honlapon.
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A Szakonyi Római Katolikus Egyházközség régi vágya és álma teljesült, amikor tavaly tavasszal megkezdhettük a templom teljes külsõ
felújítását. Az egyházközség több
mint 12 Millió forintos támogatáshoz jutott, ami elengedhetetlenül
szükséges volt a munkálatok elkezdéséhez. Hiszen pici egyházközségként önerõbõl ekkora feladatot
nem tudtunk volna vállalni. Mindezek mellett azonban meg kell em-

líteni a szakonyi hívek áldozatos lelkületét, akik minden egyes alkalommal, amikor arra szükség volt,
vagy anyagi támogatásukkal,
vagy fizikai munkával, összefogással álltak a templom felújítása mellé. Szeretettel és hálával gondolunk
azokra is, akik elszármaztak
Szakonyból, de levélben történõ
megkeresés útján komoly anyagi támogatást nyújtottak. Így ebbõl a közös összefogásból történhetett,
hogy megújult a
templom tetõszerkezete, s új cserepezést
kapott. Elvégezték a
templom teljes felületének vakolását, festését. Megújult az
ereszcsatorna, az esõvíz elvezetésére teljesen új rendszer épült
ki. Megtörtént a
templom külsõ környezetének rendezése, parkosítása.
A külsõ munkálatok
befejeztével tervbe
vettük a templom belsõ felújítási munkálatainak elvégzését. Az egyházközség anyagi háttere hála Istennek és a hívek jóakaratának lehetõvé teszi, hogy ezt a
munkálatot már most március végén elkezdhetjük. Reméljük, ahogy
a külsõ felújításnál a szakonyi hívek
példát adtak lelkesedésbõl, összefogásból, úgy ez a belsõ munkálatoknál is töretlen marad. Ebben bízva fogunk neki az újabb feladatnak.
Bné

Április 2 – május 15. Csepregen,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Virágok és
mandalák – Szalkayné Sárváry Hajnalka kiállítása.
Április 9-én 9.30 – 17.30 ó. Bükön, a Koczán-házban (Széchenyi
u. 42.) Húsvéti népszokások bemutatása és egyéb programok. Részletes információ a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Április 9-én 15 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház
és Könyvtárban: A Farkas Sándor
Egylet KÖNNYÛZENEI DÉLUTÁNJA.
Részletes információ a plakátokon
és a www.csepreg.hu honlapon.
Április 9-én 19 ó. Bükön a Mûvelõdési Központban: Locsoló bál
a Spontán Zenekarral.
Április 11-én 18 ó. Csepregen,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési-,
Sportház és Könyvtár Irodalmi Kávéházában: Széllel szembe - Jordán Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész költészet napi
mûsora a Csepregi Olvasókör
rendezésében.
Április 13 – 15. Bükfürdõn:
Nemzetközi tacskókiállítás. Részletes információ a plakátokon és a
www.bukfurdo.hu honlapon.
Április 14-én 9 órától Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Borverseny.
Április 15. 9 – 17 ó. Csepregen,
a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Promenád Kupa Sakkverseny – három csoportban. Részletes információ a plakátokon és a www.csepregikultura.hu
honlapon.
Április 14-én 15 ó. Bükön a Mûvelõdési Központban: A Törökbálint–Bük testvérvárosi kapcsolat 10
éves jubileuma. Részletes információ a plakátokon és a
www.bukmsk.hu honlapon.
Április 17-én 18 ó. Bükön a Mûvelõdési Központban: Félbevágott pipafüst - Berecz András Kossuth díjas mesemondó, énekes
elõadása. Részletes információ a

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

római katolikus templom
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„Magyarnak lenni
büszke gyönyörûség!”

Gyógyszertár
Sanitas

Bük, Eötvös u. 6.
Tel.: 94/558-399

Szt. Péter

Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ

Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

7.Sanitas
8. Sz. Péter
9. Sz. Péter
10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Üdvözítõ
20. Üdvözítõ
21. Üdvözítõ
22. Üdvözítõ
23. Sz. Péter
24. Sz. Péter
25. Sz. Péter
26. Sz. Péter
27. Sz. Péter
28. Sanitas
29. Sz. Péter
30. Sanitas

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

1. Sanitas
2. Sanitas
3. Sanitas
4. Sanitas
5. Sanitas
6. Sanitas
7. Sz. Péter
8. Sz. Péter
9. Sz. Péter
10. Sz. Péter
11. Sz. Péter

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

2012. március 10-én rendezték meg a kick-box magyar bajnokságot és diákolimpiát. Erre az
eseményre Békéscsaba
városa biztosította a
helyszint a városi sportcsarnokban, ahova országos szinten közel 400
versenyzõ nevezett. Hat
küzdõtéren folytak a küzdelmek korosztályok szerint. A verseny rendkívül
hosszadalmasra sikeredett, mert még este tíz
órakor is javában folytak
a küzdelmek.
Az Agro Bio Classic
Kick-Box Club hat versenyzõvel képviseltette magát. A
csepregi Mayer István (-79 kg) felnõtt kategóriában bronz érmet
szerzett, a döntõbe jutást a Király
Team harcosa, Szilágyi János akadályozta meg. Csapat kategóriában is tatamira léptek: Németh
Márk (-74 kg), Mayer István (-79

kg), Wappel Tibor (94 kg) felállásban. Itt is helyt álltak a versenyzok
egyenesen a döntõig jutottak

ahol a Király Team ’A’ csapatától
kaptak ki szoros küzdelemben, így
be kellett érniük az ezüst éremmel. Az edzõ, Mayer Gábor IV.
DAN elégedett volt a csapattal és
a felkészültséggel, sokat készültek
a versenyre, amely meghozta a
várt eredményt.

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig
• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)
Április 5. Csütörtök Dr Müller András • 6.
Péntek Dr Nagy Gábor • 7. Szombat Dr Földi
Sándor • 8. Vasárnap Dr Nagy Gábor 9.
Hétfõ Dr Bencsik István reggel 7,00-tõl másnap 7,00-ig • 10. Kedd Dr Nagy Mária • 11.
Szerda Dr Szilasi Imre • 12. Csütörtök Dr Müller
András • 13. Péntek Dr Földi Sándor • 14.
Szombat Dr Bencsik István • 15. Vasárnap Dr
Orbán Zsuzsanna • 16. Hétfõ Dr Szilasi Imre •
17. Kedd Dr Nagy Mária • 18. Szerda Dr
Szilasi Imre • 19. Csütörtök Dr Orbán Zsuzsanna • 20. Péntek Dr Szilasi Imre 16-órától másnap reggel 7-ig • 21. Szombat Dr Szilasi Imre 13 órától másnap reggel 7-ig • 22. Vasárnap Dr Bencsik István • 23. Hétfõ Dr Müller
András • 24. Kedd Dr Nagy Mária • 25. Szerda Dr Orbán Zsuzsanna • 26. Csütörtök Dr Orbán Zsuzsanna • 27. Péntek Dr Szirmai László
• 28. Szombat Dr Füldi Sándor • 29. Vasárnap Dr Nagy Mária • 30. Hétfõ Dr Müller András 7,00 órától másnap 7,00 óráig.
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május

április

(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 Kick-box magyar bajnokságról!

Mayer István

Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

A Kõszegre látogatókat egy nem mindennapi látvány fogadja közvetlenül a város bejáratánál (a Vasútállomás mellett) március 15.
óta, hiszen egy 3 méteres kettõs kereszt felavatására került sor a megemlékezéssel egybekötve, melynek szervezõje a Vas Vármegye
Szövetség mellett az a Turul Klub, amely a sokat mondó, valamikori Bahnhof helyén alakult.
A rendkívül színvonalas eseményt 60 – nál is
több személy tisztelte meg jelenlétével, akik a
versek és dalok mellett Májer István, Lõrincz
Lejla, Bézsenyi István és Tatár József tartalmas
és elgondolkodtató beszédét is meghallgathatták. A rendezvény hivatalos részének záró
momentuma az emlékezés csokrainak elhelyezése volt, míg a nem hivatalos rész záró akkordja egy közös gulyásozásba torkollott.
A szervezõk elmondták, hogy rendkívül elégedettek, de nincs megállás, a következõ lépés e kereszt megszentelésére szervezett rendezvény lesz, melyre nagyon sok szeretettel
várják majdan az érdeklõdõket. Török Zoltán,
a Turul Klub vezetõje kifejtette, büszke az elért
eredményre, és innen már csak egy út van:
elõre, mindannyiunk Szebb Jövõje érdekében.
Lõrincz Lejla

Egy ezüst, egy bronz
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Kullancsveszély!
Végre itt a jó idõ, mindannyian nagyon vártuk
már. Azonban ne felejtsük el, hogy a jó idõ beköszöntével megkezdõdik a kullancsszezon is. Márciustól novemberig bármikor elõfordulhat, hogy találkozunk ezekkel a néhány mm-es élõlényekkel.
Magyarország, a kullancstérképek alapján, kiemelten fertõzött területnek számít. Kb. 20 fajta kullancs él hazánkban, ebbõl 2-3 fajta veszélyes az
emberre. Az egyik a közönséges kullancs, amely a
legtöbb kórokozót hordozza.
1-4 mm-es tojásdad rovar, ami aztán babszem nagyságúra is megnõhet az emberbõl kiszívott vértõl. A közhiedelemmel ellentétben
nem a fákról támadnak meg bennünket, hanem a fûben, alacsonyabb bokrokban tartózkodnak. Nem látnak, így az ember által kibocsátott hõ, szag illetve szén-monoxid alapján
akaszkodnak az emberek ruházatára.
Leginkább a lágyabb bõrrészeket kedveli, mint
az ágyék, hónalj, térdhajlat, hajas fejbõr.
A kullancs ormányát a bõrbe elõzetes érzéstelenítést követõen szúrja be, ilyenkor általában viszketést érzünk a csípés helyén.
A kullancsok több betegség kórokozóját is hordozhatják potrohukban, így, ha kullancsot találunk

a bõrben, minél elõbb el kell távolítani, mert minél
hosszabb idõt tölt itt, annál nagyobb a veszélye a
fertõzésnek. A kullancsot körömmel, vagy csipeszszel kell eltávolítani, de fontos, hogy elkerüljük a
potroh szétnyomását, mert így a bõrbe nyomhatjuk a kórokozókat.
A kullancs által terjesztett 2 fõ betegség a Lyme
kór és a vírusos agyvelõ és agyhártyagyulladás.
A Lyme kór fõ tünete a vándorló borpír, a kullancseltávolítás után 3-30 nappal jelentkezhet. A
csípés helyén kis piros folt, mely a széle felé terjed,
a közepe kifehéredik, és kokárda alakú lesz, majd
a testen több ilyen elváltozás is kialakul. Tünet még
az izületeknél jelentkezõ erõs, égetõ érzés, étvágycsökkenés, görcsök, az esetek 5 %-ban bénulás is
bekövetkezhet. Idõben el kezdett antibiotikum
adással jól gyógyítható.
Az agyhártyagyulladás esetében, a csípés
után 1-2 héttel légúti tünetek, láz, fejfájás, hányás
jelentkezik, majd néhány napos láztalanság után
eszméletvesztés, bénulás. Antibiotikum terápia
szükséges, azonban néhány esetben maradványtünetek jelentkeznek, és évente 2-3 esetben halál
is bekövetkezhet. Ez azonban védõoltással megelõzhetõ.

Ültessünk fûszernövényeket!
A fûszernövények a kertben igen mutatósak,
élettanilag rendkívül hasznosak, nem csak az ételek ízesítésére, az italok fûszerezésére, hanem
gyógynövényként is használhatóak. Csökkentik a
fájdalmat, gyógyítanak, szag- és íz anyagaik elõsegítik az anyagcsere folyamatokat. A friss fûszernövények sokkal ízletesebbek, mint a szárazak,
mert aromájuk erõsebb és a vitamintartalmuk is
magasabb.
Ültethetjük õket ágyásokba, térelválasztónak,
balkonládába vagy akár kisebb csoportokba.
A legtöbb fûszernövénynek nincs szüksége különleges bánásmódra, de kérdezzük bátran a kertészetek kollégáit a kiválasztott növény igényeirõl.
Jó kertészkedést kíván az Örökzöld Kertészet!

Az elcserélt
mérkõzés!
Az eredeti kiírás szerint mi utaztunk
volna Gyõrújbarátra (Audi Eto III) a következõ bajnoki mérkõzésre, de a szövetség kérésére itthon kellett játszanunk. Elnézést kérünk azon szurkolóinktól, akik ezt nem tudták meg idõben és
kihagyták a mérkõzést, de mi is csak
csütörtökön tudtuk meg a pénteki idõpontot!
Akinek esetleg kicsit rakoncátlankodik a szívmûködése jobban járt, hogy
kihagyta a mérkõzést! Nagyon szoros
volt az eredmény szinte végig, de sajnos a hazai közönség úgy érezte, a játékvezetõi páros nagyon engedte a
gyõriek durva játékát, a hazai csapat
játékosaival viszont nem volt ilyen elnézõ! Nagyszerûen küzdöttek a büki lányok és ezért a nézõk kicsit hangosabban fejezték ki nem tetszésüket, de tettlegességre nem került sor szerencsére!
Az utolsó percig tudtuk tartani a döntetlent, de nem bírtak a lányok a feljebbjutási terveket szövögetõ gyõri csapattal, és így 25:27 lett az eredmény!
Nagy küzdés volt, és ha ezt tudják tovább is tartani a lányok, látunk még jó
mérkõzéseket idehaza!
HAJRÁ BÜK!! HAJRÁ LÁNYOK!
Csébich Csaba
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A népi bölcsesség úgy tartja, hogy „fûben-fában orvosság van”. Manapság annyi szintetikus
aromával ízesítik az élelmiszereket, készételeket,
hogy az adalékanyagok sokasága elnyomja az
ételeink valódi ízét, színét, zamatát.
Sokan kezdünk visszatérni a régi, jól bevált fûszernövényekhez. Már Mátyás királyunk ételeit is
rozmaringgal, kakukkfûvel és zsályával ízesítették.
Évszázadok óta használatos a kapor, a majoránna,
a csombor és a petrezselyem. Moly ellen nincs
jobb egy csokor illatos levendulánál. Természetesen a friss fûszernövények zamatát nem adják viszsza a feldolgozott, szárított, tasakos termékek,
ezért, ha igazán ízletes-zamatos ételeket készítünk,
nem hiányozhatnak kertünkbõl ezek a növények.

Mit tegyünk és mit ne tegyünk?
Nem szabad a kullancsot éles tárggyal kikaparni, dörzsölni, csavargatni, krémmel és egyéb
anyaggal bekenni. A kiszedett kullancsot érdemes
kis dobozba elrakni, mert fertõzõdés esetén támpontot adhat a kórokozó azonosításában.
A tavaszi idõszak elõtt kezdjük el beadatni az
agyhártyagyulladás megelõzésére szolgáló védõoltást! Az elsõ évben 3 oltás szükséges, majd 3-5
évente 1 emlékeztetõ oltás. Ha kirándulni megyünk 6 óránként fújjuk be magunkat kullancsriasztó sprayvel. Érdemes jól felöltözni, a hosszú nadrág szárát a zokniba, a pólót a nadrágba turni,
hosszú hajat copfba fogni, sapkát felvenni. Kirándulások után mindenkit alaposan át kell vizsgálni,
és a talált kullancsot azonnal eltávolítani.
A kertekben, udvaron az avart össze kell gereblyézni és elégetni, így is jó pár kullancsot eltávolíthatunk. Nyáron a füvet rendszeresen nyírni kell, és
a lenyírt füvet elégetni. Ha nagyon fertõzött az udvar szakemberrel kullancsirtást végeztetni.
Ne szegje kedvünket tehát ez a kis élõlény, ne
tartson minket vissza a jó kis sétáktól, kirándulásoktól. Ha megtesszük a megfelelõ óvintézkedéseket
megvédhetjük magunkat! Klugné Györke Brigitta
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