Rövid hírek
• Bük
Miénk itt a rét!
A Madarak és fák napján a Felsõbüki Nagy
Pál Általános Iskola alsó tagozatosai közösen ünnepeltek. Az Iskola Galériában lévõ kiállítás
megtekintése után az 1-4. évfolyamos csapatok
az alkalomhoz kapcsolódó nevet választottak,
kis versikét költöttek, és felkészültek, hogy leküzdjék az iskolától induló akadályverseny 11 állomását,
mely a bükfürdõi
sportparkban ért
célba. Az egyes
állomásokon a tanító nénik a madarakkal, a fákkal, a
természetvédelemmel kapcsolatos feladatokat adtak a csapatoknak. Volt madár- és növényfelismerés, rejtvény, párosító, Toto, közmondás, barkochba, találós kérdés, mozaikkép, kompozíció készítés, ...
A jó megoldásokért sok-sok pontot gyûjtöttek
össze a fegyelmezetten, a közlekedési szabályokat betartva közlekedõ kisdiákok. A hosszú úton
a nagy melegben elfáradtak, de pillanatok
alatt regenerálódtak az ugrálóvárat, és a különbözõ sportjátékokat észlelõ nebulók. Rövid idõ
alatt, mint a tarka pillangók ellepték a rétet, birtokba vették a sportpark játékait. Köszönjük a
büki TDM Munkaszervezetnek, hogy lehetõvé
tették kisiskolásaink számára, hogy ezen a délutánon a madarak és fák tisztelete mellett a réten a felhõtlen szórakozásé volt a fõszerep. bse

Kristály Torony Bük
Az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett
NYDOP-2.1.1/I Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. pályázaton elnyert támogatásból történt
Európában negyedikként megépülõ Kristály Torony megépítése.
A fergeteges hangulatú ünnepélyes megnyitón több mint száz meghívott vendég vett részt.
A torony háromszintes, 17 m magas, 35 m széles, amelynek több mint egy kilométer hosszú

pályavonalán egy idõben akár 120 fõ is kalandozhatott. Bátran állíthatjuk, hogy a Magyarországon egyedülálló, kristályszerkezetû, háromszintes, a legmodernebb technológiával összeállított, látványos mászó és kalandpályán valóban minden generáció megtalálja a számítását
és felejthetetlen élményekkel gazdagodhat kicsi és nagy egyaránt. „Adrenalin-függõk” irány
Bükfürdõ! Szeretettel várunk mindenkit Magyarország elsõ Kristály Tornyán.
(x)
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Két nyelven

búcsúztak az ovisok

Az egyházasfalui óvodában két
napon tartottak évzáró ünnepséget. Május 24-én a kiscsoportosok
és a középsõsök zárták az évet,

EDUCORB – Partnerség az oktatásért elnevezésû projekt keretében
Sopron-Fertõd Kistérség 17 településén ismerkedtek az óvodások a
német nyelvvel, a szomszédos Ausztria kultúrájával, szokásaival, hagyományaival. A
programban
Egyházasfalu
óvodásai is
A kiscsoportosok és középsõsök közös évzáró mûsora
részt vettek.
május 25-én pedig a nagycsopor- A gyerekek heti egy alkalommal
tosok búcsúztak az óvodás éveiktõl. Schey Gabriella pedagógussal
Rendhagyó módon telt a pénteki foglalkoztak a német nyelvvel. Az
évzáró, ugyanis a ballagás elõtt a évzárón bemutatták tudásukat, Ga-

Ballagnak a nagycsoportosok

középsõs és nagycsoportos gyerekek német nyelven is mutattak be
játékokat és énekeltek dalokat,
amiket az évfolyamán tanultak. Az

bi nénivel énekeltek és játszottak,
vidám perceket szerezve ezzel a jelenlévõknek.
Gazdag Rita
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Idén már április végén megérkezett a nyár. A múlt évi teljesítménye után „Az év gyógyfürdõje”címet elnyert Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum a jubileumi évben idejében felkészült a strandszezonra. Így már akkor, a május 1-hez kapcsolódó hosszú hétvége vendégserege igénybe vehette a szabadtéri medencéket, csúszdákat.
Azóta minden hétvégén várták a kinti létesítmények a fürdõ vendégeit, s ma már - az egész nyári szezonban - a hétköznapokon is lehet strandolni.
A szakma és a vendégek egyaránt térségünk meghatározó létesítményét díjazták a fenti címmel. A hazai gyógyfürdõk vendégforgalmát
tekintve – Budapestet leszámítva – Hévíz és Hajdúszoboszló után Bük
évek óta a képzeletbeli dobogó harmadik helyén áll. Fontos szerepe
van ebben az elmúlt évtizedben lezajlott fejlesztéseknek. Jelentõs az a
marketing tevékenység is, amit e
terület dolgozói a
Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai
Egyesülettel összefogva végeznek.
A strand- és élményfürdõzõk, a
szaunázók mellett sok a gyógyulni vágyó is. Soha nem volt annyi betegségére gyógyírt keresõ vendég a hûvösebb hónapokban Bükfürdõn, mint az idén. A nyári hónapokban számuk a strandolókéval
együtt tovább emelkedhet. Fõleg, ha a közeli településeken lakók
közül is egyre többen meglátogatják azt a létesítményt, melyet mások sokkal messzebbrõl, jóval nagyobb költséggel felkeresnek. Az ötven évvel ezelõtti árokfürdõzõk zöme a környékrõl jött. Bizonyára ma
is használ térségünk lakóinak az ásványi elemekben gazdag büki
gyógyvíz, csak ki kell mozdulni. Orvosi beutalóval az utazás is költségmentes, s mind a fürdés, mind a gyógykezelések kedvezményes
áron vehetõk igénybe.
A fiataloknak is sok élményt nyújt a strand, a sportolási lehetõségek
és a csúszdák. A rendezvények egy részét is nekik szervezik. A gyermekeket külön medencék, játszótér, gyermeksarok, három elembõl álló
beltéri csúszdarendszer is várja. Aki még többet akar sportolni, szervezett programokon vehet részt, a környékbeliek pedig akár kerékpáron
is felkereshetik a fürdõt. A hétvégeken a tárolókban levõ biciklik menynyisége hasonlít a kezdeti évekéhez. Egyre többen pattannak nyeregbe, s élvezik a jó levegõt, a barnító napfényt, a hûsítõ vizet, s leginkább
a mozgás örömét.
Sági Ferenc

Következõ lapszámunk július 6-án jelenik meg!
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Alapító: Horváth Erzsébet ev.

Strandszezon
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Gyermek- és ifjúsági nap
a Faluház udvarán
Május 26-án, szombaton délután, gyermekzsivalytól volt hangos a nagygeresdi Faluház udvara. Az önkormányzat minden év május utolsó
hétvégjén rendezi meg a hagyományos Gyermeknapot. A program változó; volt már rockkoncert – Horváth Meggie és CSéB lépett fel
2007-ben –, focimeccsek a környezõ falvak
gyermekcsapataival közösen, kölyök-disco, légpuska-lövészet, íjászbemutató, vetélkedõk,
ügyességi játékok. Tavaly egy egész napot
Gyöngyösfaluban, a Holdfényligetben töltöttünk
el a gyerekekkel.

Gyalókai búcsú
Idén június 24-re esik a Gyalókai búcsú.
Ezen a napon született Keresztelõ Szent János,
mint tudjuk, a kereszténység
egyik fontos alakja. Õ a falu
védõszentje.
Keresztelõ János Lukács
evangéliuma szerint anyai ágon
Jézus rokona volt. Hat hónappal
Jézus elõtt született, apja Zakariás zsidó pap volt, anyja Erzsébet. Zakariást némasággal büntette Isten, mert mikor egy angyal közölte vele, hogy fia fog
születni, õ nem hitte el, mert már

nagyon öreg volt; egészen János születéséig néma maradt. János a pusztában élt, mielõtt prédikálni kezdett. Prédikált a népnek
Krisztus közelgõ eljövetelérõl és
bûnbánatot hirdetett. A Jordán
folyó vizében keresztelte meg az
embereket. Innen ered a keresztelés szentsége a keresztényeknél.
Ma már nem örvend akkora
hagyománynak, mint mondjuk
20-30 évvel ezelõtt, de a lakosság jórésze megemlékezik róla.
Kincse Anda

Anyák napi ünnepség
A nagygeresdi önkormányzat évrõl-évre megrendezi az Anyák napi ünnepséget, május elsõ vasárnapjának délutánján. Idén sem volt ez másként. Az ünnepség elején Németh Lajos polgármester úr köszöntötte a megjelent édesanyákat,

túrosunk, Németh Lajosné, Györgyi néni rendezte,
és tanította be. A szép számban megjelent közönség nagy tapssal jutalmazta az elõadást. Az önkor-

A két csapat néhány tagja, a trófeákkal
Színpadon a teljes társulat

Németh Nikolett, Németh Evelin
és Borzon Fanni verses-dalos elõadása

nagymamákat. Ezt követõen a község általános iskolás, illetve óvodás lakói versekkel, rövid jelentekkel kedveskedtek az édesanyáknak. A mûsort kul-

mányzat, az ünnepség után sütivel, üdítõvel vendégelte meg a megjelenteket.
Sajnos, minden évben kevesebben vesznek
részt ezen a szép eseményen, mivel az általános iskolából kimaradó, tovább tanuló diákok – egy-két
kivételtõl eltekintve –, már nem vállalnak szerepet
a közösségi programokban. Nem is olyan rég még
húsz-huszonöt gyermek hajolt meg a mûsorok végén, a színpadon, ezen az ünnepségen már csak
tízen szerepeltek.
Béres Péter
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Az idei évben vetélkedõvel, játékokkal, aszfaltrajzolással, fagyizással telt a délután. A kicsik
szüleik társaságában érkeztek, és rajzolással, kifestõvel, labdázással töltötték el az idõt. A foci is
szerepet kapott a programban; fiú-lány rangadón szurkolhatott a sportpályára kilátogató közönség.
A vetélkedõt nagy fölénnyel a lányok nyerték, a fiúk a focival vágtak vissza: a meccsen õk
lettek a gyõztesek. A napot eredményhirdetés,
majd a hagyományos tábortûz, és szalonnasütés zárta le.
Béres Péter

4

UV-sugárzásban

is Lina Optika
gáig. Ha doktorit is akarok szerezni –
az államvizsga után megpróbálom –
az még plusz két év.
- Idõnként a szemüvegdivat is
változik. Mi most a trend?
- Újra a régi típusú keretek a divatosak, csak sok féle színben. Egyre
többen használnak kontaktlencsét, s
itt a napszemüveges szezon. Sokan
készíttetnek dioptriás napszemüveget.
- Gyakran hallunk az UVsugárzás veszélyeirõl. Mi errõl a
véleménye?
- Nagyon káros, de sok ember
nem figyel erre. Minden féle helyeken veszik az olcsó napszemüvegeket. Ezek kitágítják a pupillát, de nem
szûrik ki a káros sugarakat. Ezért
ajánlott szakboltban beszerezni a
drágább, de UV-szûrõs napszemüvegeket. Egyébként nálam is van olyan
berendezés, mely kimutatja, hogy
egy régebben vásárolt szemüveg kiszûri-e az UV-sugarakat. Ezt díjmentesen elvégezem.
- Milyen egyéb szolgáltatások
vannak az üzletben?
- Készítek fotókat, fõleg igazolványképeket, vállalok filmelõhívást,
kaphatók fotóalbumok, képkeretek,
végzek fénymásolást, faxolást is.
- Milyen hálózatba kapcsolódott be üzletével?
- Több mint hetven szakbolttal
együtt tagja vagyok az Optik Plus
csoportnak. Ez a szövetkezés olcsóbban tudja beszerezni a magas minõséget képviselõ, széles választékot
biztosító, márkás cikkeket. Így teljes
körû optikai szolgáltatást tudunk biztosítani kedvezõ áron. Saját hálózatomat tekintve a csepregi mellett négy
éve Kõszegen is van üzletem. Tervezek egy harmadikat is Vas megyében, de még nem dõlt el, hogy ez
hol és mikor nyit. Addig is, s még a
következõ években is minden régi és
új vevõt szeretettel várok csepregi üzletembe.
(x)

Idõkapszula elhelyezése
az 50 éves Bükfürdõn
Az idei évben ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a büki fürdõ.
A jubileumi évben a fürdõ egy
nagyobb eseménysorozattal ünnepli születésnapját. Ezek közé tartozott a február végén nyílt "50 év
képekben" címû egyedülálló fotókiállítás, és ilyen a május 17-i idõkapszula elhelyezés is, amikor prospektusokat, dolgozói névsort és
pénzérmét helyeztek el egy ötven

éves fa tövében, emlékül a majdani utókornak. A kapszula felnyitására várhatóan 50 év múlva kerül
majd sor.
Fürdõtörténet
A magyar fürdõk talán legnagyobb sikertörténete 1962. augusztus 19-én kezdõdött, amikor átadták a büki fürdõ elsõ, részben fedett medencéjét. Az egyre növekvõ hazai, valamint külföldi érdeklõdés alapját elsõdlegesen a különleges, az alkáliákat és fluoridot tartalmazó,
kálcium-magnézium-

hidrogénkarbonátos, 1965-ben
gyógyvízzé minõsített termálvíz adta. A vizsgálatok szerint a gyógyvíz
fürdõkúraként mozgásszervi betegségek, nõgyógyászati panaszok,
ivókúra formájában emésztõszervi,
inhaláció formájában pedig légúti
betegségek kezelésére kiválóan
alkalmas.
1973-ban a már fedett medencével is rendelkezõ létesítményt
gyógyfürdõvé, majd 1979-ben –
annak 67,5 hektáros gyorsan fejlõdõ környezetével kiegészülve - kiemelt országos gyógyhellyé minõsítették.
1993-ban a korábbi vállalati
üzemeltetést felváltva megalakult
a Büki Gyógyfürdõ Részvénytársaság. Az elmúlt két évtized intenzív
fejlesztéseinek köszönhetõen a létesítmény mára már 32 medencével, több mint 5200 m² vízfelülettel
rendelkezõ komplexummá bõvült,
amely gyógy- strand és élményfürdõvel, komplett gyógyászattal,
exkluzív Szaunavilággal és Medical Wellness Centrummal áll a
vendégek rendelkezésére, és Európa-szerte ismert fürdõhellyé vált.
A tavalyi év nyarán szinte minden elemében megújult Bükfürdõ
Gyógy- és Élménycentrum a fennállása óta közel 32 millió vendéget
fogadott, nevéhez, történetéhez
számos csodás gyógyulás, legenda, felejthetetlen nyaralás, és
élményteli kikapcsolódás fûzõdik.
Az egész évben át zajló ünnepi
események és akciók mellett Bük a
jövõre is figyel: a fürdõváros egyre
nagyobb figyelmet szentel a zöld
energiáknak, a környezetbarát rekreációnak, a fenntartható turisztikai
megoldásoknak.
yde

2012. június II. évfolyam 6. szám • www.repcevidek.hu

Juhász
Ágnes látszerésszel és fotocikk-kereskedõvel beszélgettünk,
abból az alkalomból,
hogy a több éves munkája alapján
a Magyar Optikus Ipartestülettõl
megkapta a „Kiváló Fiatal Optikus”
kitüntetõ címet.
- Milyen elismerés ez a cím?
- Országosan egy személynek ítélik oda évente, a többi, a szakmai
ipartestület által alapított díjjal
együtt.
- Mikor kezdõdött szakmai, illetve csepregi pályája?
- Tizenkét éve fejeztem be az iskolát, s Kõszegen kezdtem dolgozni.
Majd néhány hónap múlva önállósítottam magam, s Csepregben nyitottam üzletet. Szemüvegkészítéssel, de
javítással, kontaktlencsével, napszemüveg-, kontaktlencse ápolók-,
optikai kiegészítõk- és fotocikkek árusításával foglalkozom. Meg vagyok
elégedve a csepregi és környékbeli
lakosokkal. Sokan járnak hozzám,
ebbõl arra következtetek, hogy az itt
lakók is elégedettek munkámmal.
- Azt tartja a mondás, hogy a
jó pap holtig tanul. És a látszerész?
- Szintén. Nemcsak az újdonságokat kell követni, hanem más ambícióim is vannak. Ezért levelezõn a Pécsi Orvostudományi Egyetemre járok. Szeretnék majd szemet vizsgálni,
ehhez próbálom a megfelelõ tanulmányokat elvégezni. Optometrista
szeretnék lenni, ez olyan szemorvos,
aki vizsgál, receptet írhat, de nem
operálhat.
- Hol tart jelenleg a tanulmányokkal?
- Lassan túl leszek az elsõ évfolyam vizsgáin. Utána még három évfolyamot el kell végezni az államvizs-
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Rövid hírek
• Bük
Bükfürdõ Rallye 2012.
Idén anyagi okok miatt elmaradt az
elsõ versenynek tervezett Eger Rallye, s a
május 12-13-án lebonyolított Bükfürdõ
Rallye lett az országos bajnokság idénynyitó versenye. A pénzszûke és a kevesebb nevezõ miatt a korábbi három napról ez is két naposra csökkent.
A szombati versenyen az elsõ osztályban nevezett 55 párosból 43 állt rajthoz a
Káld melletti Farkaserdõben. Elõfordult kicsúszás a murvás pályáról, s akadt páros,
aki mûszaki hiba miatt esett ki, de a többiek háromszor teljesítették a 16,3 km-es
gyorsaságit. A legjobb idõeredményt
mindháromszor a tavalyi büki futamgyõztes, Kazár Miklós érte el (Mitsubishi Lancer
Evo IX R4) Ferencz Ramón navigálásával.
A második helyet a 2009-es országos bajnok, Herczig Norbert (Skoda Fabia
S2000), a harmadikat Botka Dávid (Mitsubishi Lancer Evo IX R4) szerezte meg. Késõdélután a Bükfürdõn kialakított 1,5 kmes aszfaltos pályán szlalomoztak a versenyzõk több száz nézõ elõtt. Bõgtek a
motorok, füstöltek a gumik, a nézõk jól

– Gyermeknap az óvodában
Bük Város Képviselõtestülete pályázatot írt ki
a NYDOP-3.1.1/A-09-2F-2011-0004 sz. „Városközpont funkcióbõvítõ megújítása Bükön” c.
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített programalap felhasználásával megvalósuló
miniprojektek támogatására. A Csodaország
Egyesület által beadott „Gyermeknap a
Csodaország Óvodában” c. pályázatát elfogadta a Város Képviselõtestülete. A projekt közösségépítést, a szabadidõ, a gyermekek óvodai életének hasznos eltöltését segítõ foglalkozások, rendezvények megszervezését szolgálta.

megújult babaháznak, hogy örültek!! Május 25én a Varnyú Country koncert a remek hangulat
megteremtésével a gyermekek önfeledt szórakozásához járult hozzá. Az elsõsök is nagyon jól
érezték magukat. Május 29-én a Mesebolt Bábszínház „A gyáva kistigris” c. meséjével a gyermekek ismereteinek gyarapítása mellett átélhették a kis állat félelmeit, majd leküzdve azt felszabadult élményt jelentett.
Szeretném megköszönni Németh Sándor Polgármester Úrnak, Bük Város Képviselõtestületének támogatását, mellyel hozzájárultak óvodás

Emellett hozzájárult az óvoda udvari játék-tárgyi
eszközkészletének gazdagításához, mely alapvetõ szükséglet a gyermekek készség-, képességfejlesztéséhez. A különbözõ udvari játékok,
játékfajták a gyermekek tevékenységi körének
bõvülését, a gyermekek játékának gazdagítását, a baráti kapcsolatok kibontakozását, erõsítését, jó közösség létrejöttét segítik elõ. Az általános iskolások és nevelõik meghívásával célunk:
ismerkedés egymással, örömteli együttlét, játék.
E projekt keretében sok meglepetésben lehetett
részük a gyermekeknek. Kézmûves foglalkozások keretében készültek: méhecskék, különbözõ
szélforgók, kiskakasok a meséhez,… Hát még a
mozgásra késztetõ ügyességi játékoknak, a

gyermekeink tartalmas, örömteli, élményekben
gazdag Gyermeknap megrendezéséhez, programjaihoz. A Gyermeknap rendezvénysorozata
május 23-val kezdõdött, amikor a nevelõtestület
tagjai bábjátékot adtak elõ, fagylaltozás követte, és Guzmics Eszter vezetésével néptáncbemutató és táncház. Május 24-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat felajánlásával két légvárt biztosítva a gyermekek önfeledten mozoghattak, ugrálhattak, játszottak, emellett meglepte óvodásainkat társasjátékokkal, üdítõvel is.
Megköszönöm Németh Tibornénak, mint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a felejthetetlen élményt adó délelõttöt.
Pócza M. Gabriella - óvodavezetõ

Szentlélek ajándéka
A csepregi Szent Miklós templomban Pünkösd vasárnap Dr. Schmatovich János kanonok, 17 csepregi iskolás és 17, a salköveskúti
plébániához tartozó gyermeknek szolgáltatta ki
a bérmálás szentségét. A fiatalok ismét megújították a keresztségi fogadalmukat és így már az
egyház felnõtt tagjai lettek.
SulicsBogi
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szórakoztak. A presztízscsatát, melynek
eredménye nem számított az összetettben, Botka nyerte.
Másnap három táv következett:
Szeleste-Acsád közt 9,55 km-es, majd
Csepreg-Horvátzsidány közt 11,1 km-es
erdei szakasz és a söptei útnál levõ 7,1
km-es szombathelyi rallye-katlan. Ezeket
is háromszor kellett teljesíteni. Kazár ott
folytatta, ahol az elõzõ nap abbahagyta:
az elsõ öt etapon nem talált legyõzõre, s
ez ismétlõdött a nyolcadikban is. A hatodik körben Elek István (Mitsubishi Evo IX)
idõeredménye lett a legjobb, a hetediket
és a kilencediket pedig Botka nyerte.
Utóbbi ezzel 2 másodpercre csökkentette
hátrányát Hercziggel szemben.
A Bükfürdõ Rallye 2012 abszolút sorrendje: 1. Kazár Miklós-Ferencz Ramón, 2.
Herczig Norbert-Bacigál Igor, 3. Botka
Dávid-Mihalik Péter, 4. Turán Frigyes-Zsíros
Gábor, 5. Elek István-Földi Nikoletta, 6.
Matics Mihály-Viczena Gábor.
S.F.

Csodaország Egyesület
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Mesés Gyermeknap
BIRTOKBA VETTÉK A GYERMEKEK A CSEPREGI FÕTERET
„ A gyermek élete roppant gazdag az egész világ benne rejlik’’
Ezen a napon a gyermekeké volt a fõszerep,
akik a szabadban élvezhették azt a napot, amely
igazán csak is róluk szólt. A lurkók rengeteg színes
programon vehettek részt, hisz mindent megtettek

a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület fiataljai,
hogy mindenki jól érezze magát.
2012. május 25.-én pénteken immáron ötödik
alkalommal szerveztek közös városi gyermeknapot
Csepregen. A jó idõjárásnak köszönhetõen a gyermekek önfeledten élvezhették a nemrégiben felújított Fõ térre szánt programsorozatot. Az ünnepi
köszöntõt Csepreg Város polgármestere, Király Árpád nyitotta meg, majd Vlasich Krisztián, a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület elnöke ünnepi
gondolatai következtek. A megnyitót követõen a
színes és élmény dús programoké volt a fõszerep.
A nagyszínpadon a Flamingo Rock and Roll Klub
csapata pörgette fel a hangulatot, melyet a

Poppies könnyûzenekar elõadása emelt a tetõfokára. A fiatalabb korosztály nagy örömére, a
Csepregi Horváth János KIKI óvoda és bölcsõde
elõadását kísérhették figyelemmel az érdeklõdõ
gyerkõcök.
A színpompás mûsorokat követõen a kézmûves foglalkozások és arcfestés közepette a nagyszínpadon a sporté lett a fõszerep. A szombathelyi
Kötélugró Klub színvonalas és egyben izgalmas,
poharas mûsora, majd pedig az akrobatikus elemekkel fûszerezett kötélparádéja kápráztatta el az
apróhadat. A Gencsapáti BMX cross szakosztálya
is szerepet vállalt a programok színesítésében, melyet a Westside Tánc csoport tovább színezhetett
pörgõs és igazán ritmusos tánc show elemekkel fûszerezett mûsorával. A móka és kacagás sem hiányozhatott a színpompás fõtérrõl, hiszen a Szamóca színház gondoskodott a gyermekek, de még
az idõsebbek mókás versenyérõl is. A Vas Vármegye Lovagjai és az BUDO SE aikido bemutatója,
pedig csak a bátrabbak harci kedélyeit és bátorságát növelte, erõt adva az óriáscsúszda és a Tornádóra keresztelt rodeó bika kipróbálására.
A szervezõk a napot ügyességi vetélkedõvel
zárták, ahol a Csepregi Sportegyesület látványos
bemutatóját követõen, kicsik és nagyok mutathatták meg labdaérzéküket.
Csepregen idén sem maradt el a gyermekek
köszöntése, mely a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület, Csepreg Város Önkormányzata, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és Könyvtár, valamint számos egyesület, intézmény és magánszemély összefogásával valósulhatott meg.
yde

Gyepûtiprás
A Nyitott pincék napja elõtt egy héttel került sor
a gyepûtiprásra. Az elõzõ évektõl eltérõen a program a borverseny ünnepélyes díjkiosztásával kezdõdött. Az oklevelek átadása után Finta József
plébános úr megszentelte a hegyet és a bort.
Majd a gazdák boraikkal megkínálták a résztvevõ
vendégeket.

Ezt követõen a hegybíró értékelte az év eddigi programjait, de rámutatott a soron következõ
feladatokra is. A színvonalas mûsort most is a
Nyugdíjas Klub Énekkara adta. Köszönet érte.
A nap fénypontja a gyepûtiprás az Orbán kereszttõl a Ruzsa-hegyig. A gazdák nagy szeretettel
fogadták a „hegytiprókat” Az idõ is kegyes volt, jó
hangulattal zárult a nap a Molnár pincénél.
Hné Pados Teréz

Nõgyógyászati szakrendelés
Június 12-tõl újraindul a várandós és nõgyógyászati szakrendelés Csepregen. Rendel: Dr. Farkas
Péter Rendelés ideje: kedd, várandós tanácsadás:15.30-16.30-ig, nõgyógyászati szakrendelés:
16.30-18.30-ig. Nõgyógyászatra elõjegyzés szükséges. Kérjük aki régi idõponttal rendelkezik, a
365-448-as telefonszámon kérjen újat!
Klugné
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Rövid hírek
• Bõ
Játékos piknik Bõben
Eseménydús, de egy igazán jó hangulatú év
áll a bõi könyvtár foglalkozásaira járó gyermekek mögött. Kézmûveskedtünk, szakácskodtunk,
karaokéztunk, új technikákat sajátítottunk el, s
emellett egy összetartó és lelkes közösséget építettünk. A felhõtlen bizalom és szeretet hálájaként megünnepeltük ezeket a nagyszerû gyer-

meket május utolsó szombatján egy piknik keretében. Bevezetésként egy keveset játszottunk: kipróbáltunk néhány versenyszámot az Egy perc
és nyersz vetélkedõ elemei közül. Végül mindenki megtalálta jutalmát: egy hungarocell fali díszben. Ezek után nem maradt már más hátra, mint
a tényleges piknik: szendvicsekkel, édességekkel, üdítõkkel, s természetesen a jó hangulattal.
Kis közösségünk évadzáró programjára
2012. június 16-án kerül sor 15 órától. Ismét az
ajkai Takács Endréné (Erzsi) lesz a vendégünk,
aki sajátságos papírvilágának újabb részletébe
avat be bennünket. Szeretettel várunk minden
érdeklõdõt: felnõttet és gyermeket, helyieket és
környékbelieket egyaránt!
me

Takarítsunk együtt!
Répcevis község is csatlakozott a Tegyünk
együtt a tisztaságért!, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. nyolcadik alkalommal meghirdetett hagyományos szemétgyûjtõ akciójához 2012. április
13-án (pénteken). Az önkormányzat felhívására
eljöttek kicsik és nagyok, a 3 évestõl a 73 évesig, több mint 30 fõ. Az árkokból és az útszéli szemétbõl 20 zsák telt meg. Mindenkinek köszönjük
a részvételt és bízunk abban, hogy jövõre sokkal
kevesebb dolgunk lesz.
Vis

„Van egy általános igazság, amivel mindannyiunknak szembe kell néznie, akár akarjuk, akár
nem. Egyszer minden véget ér. Akármennyire is vártam ezt a napot, sosem kedveltem, ha valami
véget ért (...) egy nagyszerû könyv utolsó fejezete, a búcsú egy közeli baráttól. De a befejezés
elkerülhetetlen. (...) becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Számunkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút
intünk mindennek, ami ismerõs volt, mindennek, ami kényelmes volt. Tovább lépünk. De attól, hogy
elmegyünk - és ez fáj - lesznek emberek, akik részesei maradnak az életünknek, akármi is történjen.”
Marton Eszter
Felsõ sor (balról jobbra): Nagy Róbert, Horváth Patrik, Németh Zoltán, Tatár Loránd, Haller
Attila. Középsõ sor (balról
jobbra): Gróf Benjamin,
Bogdán Roland, Szakmár Dániel, Magó Miklós, Marton István. Alsó
sor (balról jobbra): Farkas
Georgina, Molnár Bettina, Babos Nóra (osztályfõnök), Agócs Alexandra, Németh Martina,
Haller Szimonetta. (Fotó:
Lágler Mária Katalin)

Névtáblák az óvoda udvarán
3 évvel ezelõtt a bõi óvoda csatlakozott a „Minden születendõ gyermeknek ültessünk egy fát” elnevezésû programhoz. A Gemenci Erdõgazdaság a Vas megyei tájegységnek megfelelõ õshonos csemetéket
adományozott a településnek, amelyet 2009-ben el is ültettek óvodánk
udvarán. Ahhoz azonban, hogy az "én fám" kifejezés igazi értelmet
nyerjen, fel kellett nõniük a babáknak, hogy birtokba vehessék a kis fákat, s maguk helyezzék el saját névtáblájukat az általuk kiválasztott
csemete mellett. Így 2012-ben az óvónénik, a Madarak és fák napján
nyílt napot szervezetek a leendõ óvodások számára, ahol családias
környezetben mindenki "örökbe fogadta" a fáját.
me

Jánosi Richárd
és fája

„Édesanyám virágosat álmodtam...”
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Nem volt ez másképp községünkben

sem. A répcevisi önkormányzat a kultúrházba hívta
hagyományos ünnepségére az anyákat, nagy-

mamákat. Az orgonával díszített terem jelezte,
hogy ez a nap, a tavasz egyik legszebb napja. Sokan eljöttek, hogy megnézzék kis falunk gyermekeinek mûsorát. Az óvodások nyitották az ünnepséget és az óvó néni segítségével megmutatták,
hogy mit is tanultak erre a napra. Ezt követõen az
iskolások több csoportja folytatta verssel, dallal az
ünneplést, hogy kifejezzék számukra is fontos ez a
nap. Végül a polgármester köszöntõjében méltatta ennek a napnak a fontosságát és hogy milyen
régmúltra tekint vissza az ünnep. Zárásképp a gyerekek és a képviselõ testület minden megjelent
édesanyát egy szál virággal köszöntött.
Vis
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A bõi ballagók
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Pünkösdi rendezvények Csepregen
Pünkösd szombat délutánján tizenkét nyitott pince várta a vendégeket a csepregi szõlõhegyekben. A
kellemes tavaszi idõben közel ötszáz
látogató kereste fel a szõlõsgazdákat és a borbarát hölgyeket. Fiatalok, idõsebbek, családok, baráti társaságok egyaránt szívesen sétáltak
a csepregi borúton. A kilátogató heAz új pünkösdi király.

lyiek mellett sok vidéki és külföldi is eljött megízlelni a hegy levét.
A finom nedûk kóstolása közben
gyorsan elfogytak a borkorcsolyák,
de a hölgyek gondoskodtak utánpótlásról. Több pincénél is zene szólt,
közös éneklésre csábítva a látogatókat. Pincezárás után a Rothermannkertben folytatódott a mulatozás. A
Farkas Sándor Egylet tagjai cigánydalokkal fokozták a hangulatot.

Majd Bakos Roland zenéjére kezdõdött és tartott a tánc éjfélig.
Pünkösdhétfõn a régi sportpályára várta a lósport szerelmeseit a Csillagösvény Lovas Egyesület és a Farkas Sándor Egylet. A délelõtti események ragyogó, nyárias idõben zajlottak. A szép számú helyi és a meghívást elfogadó Vas megyei „lovaspalánták” elõször futószáras versenyeken mutatták be a tanultakat. A
csepregiek közül Gruber Anna, Iván
Márk, Nagy Zsuzsanna és Rumi Szilveszter érte el a legjobb helyezést.
A nagyobbak már díjlovaglásban, majd kezdõ és haladó ügyességi versenyeken is összemérték tudásukat. A legjobb helyezést elérõ
csepregiek: D1 kategóriában: 1.
Varró Levente, 4. Lukács Kata, 6. Szepesi Nikolett és Vígh Adrienn. E8 kategóriában: 2. Vígh Dorottya, 3.
Gruber Bálint, 6. Lukács Sára. Ügyességi haladók közt 3. lett Gruber Bálint. A koradélutáni versenyeket kétszer is megzavarta az esõ. A lovasok
nagyon fegyelmezetten kitartottak,
és folytatták az ügyességi számokat.
A díjugratással viszont meg kellett
várni a jó idõt, ez némi csúszást
eredményezett. Ugyanakkor a javuló

idõt látva növekedni kezdett a nézõközönség. A 80 cm ugró szám Abszolút kezdõ kategóriájában a legügye-

sebb csepregiek is indultak. Eredményeik: 1. Gruber Bálint Niels Son-nal,
2. Gruber Bálint Athos-sal, 4. Varró Levente, 5. Vígh Dorottya. A C1 (100

cm) és C2 (110 cm) díjugratás izgalmas versenyt hozott. E számokban
még nem indult csepregi versenyzõ.
A fiatalok fejlõdését látva állíthatjuk, hogy a következõ
években az ügyesebbek
már itt is helyt fognak állni.
A hagyományos pünkösdi lófuttatás tovább fokozta az izgalmakat. Most
csak férfiak indultak. A döntõt a mindössze másfél éve
lovagló Baán András nyerte,
s õ lett az új pünkösdi király.
A fogathajtásban viszont a
korábbi, háromszoros pünkösdi királynõ, Kecskés Klaudia lett a gyõztes, néhány másodperccel megelõzve Varga Lajost.
igás

Rock and Roll sikerek
rû 4. helyezést érték el. A kategória
indulói között volt még két csepregi
páros, akik egészen a középdöntõig meneteltek, ahol végül Taródi
Martin - Lukács Kata a 9., Szabó
Dániel - Krisztián Róza a 10. helyen
végeztek. A kislány kategória 26 indulója között is volt csepregi páros,
Lukács Sára - Szabó Dóra. Õk re-

lyiségét. A csepregiek, öregbítve
városunk hírnevét szép sikereket értek el. Mini kategóriában, 24 induló
páros közül, végig minden tánckörben egyöntetû bírói döntéssel, folyamatosan elsõ helyen jutott a
döntõbe a Gubián Ádám - Németh
Janka Blanka páros, akik végül
egyöntetû bírói pontozással 1. helyen végeztek! Ugyanebben a kategóriában jutott döntõbe a 3-4-5
helyeken továbbjutva táncköreikbõl, Asbóth Barnabás - Németh
Zorka Dorka, akik végül a nagysze-

mekül versenyezve szintén döntõbe
jutottak, ahol végül a hetedik helyet szerezték meg. Children formációban is volt csepregi induló, a
Csep-csajok nevû formáció 4 fõvel
indult (Lukács Kata, Lukács Sára,
Németh Janka Blanka, Szabó Dóra)
és a 7 induló csapat közöl az elõkelõ 3. helyet megszerezve bronzéremmel a nyakukban térhettek
haza a lányok. A versenyzõk felkészítõi: Németh Árpád, Mitre Dóra és
Németh Éva. Szívbõl gratulálunk a
versenyzõknek!
N.É.
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2012. május 13-én került megrendezésre az V. LUKÁCS Kupa, Nyugat-magyarországi Akrobatikus
Rock & Roll Táncverseny, melyen a
csepregi Flamingo Rock & Roll Klub
táncosai is részt vettek. A több mint
250 induló és a hozzátartozók, barátok, ismerõsök zsúfolásig töltötték
a helyi mûvelõdési ház minden he-
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Elsõáldozás Sajtoskálon
Május elsõ vasárnapján fehér ruhába öltözött gyermekek megtisztult lélekkel várták, hogy
Szabó Miklós plébános, a bûnbánat szentségé-

nek felvétele után, az Oltáriszentséget is kiszolgáltassa nekik, elsõ szentáldozásban részesüljenek. A gyermekek szülei, rokonai és a falu hívõ
közössége együtt imádkozott, ünnepelt az elsõáldozókkal.
bse
A templom újraszentelése
A sajtoskáli Szent Péter és Pál római katolikus
templom felújítás utáni újraszentelését, 2012. június 24-én, a templom búcsú napján, a délután
3 órakor kezdõdõ szentmise keretében ünnepelik. A szentmisét Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök celebrálja. Szeretettel várnak mindenkit!
„Te vagy nekem a legszebb tündérmese...”
Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Ezen a délutánon a sajtoskálióvodás és iskolás gyerekek együtt köszöntötték a kultúrházban
édesanyjaikat és nagymamáikat. A versesdalos-zenés összeállítás szívbõl szólt. Kicsi és
nagy gyermek boldog örömmel, õszinte szeretettel mondta a verset, szólaltatta meg hang-

Május utolsó vasárnapja a gyermekek ünnepe.
Igaz, hogy a családokban minden nap az övék,
de ezen a napon a településeken, közösségekben
még nagyobb figyelmet szentelnek, több programot szerveznek a legkisebbeknek. A sajtoskáli gyerekekkel a gyermeknapi rendezvény elsõ részében
Bálint Gyula testnevelõ vezetésével kerékpártúrát
szerveztünk Bükre. Tudtuk, hogy több érdekes rendezvény is van a kisvárosban, úgy gondoltuk, sportolunk kicsit és kapcsolódunk az Összefogás Napjához, és az Olimpiai
Roadshowhoz. A lelkes kerékpáros
gyerekek és szülõk fáradhatatlanul
tekertek a Forrás Üzletházhoz, ahol a
teljesítménylapokat kapták meg. A
feladatokat ügyesen oldotta meg
kis csapatunk. A Kristály Toronynál
biztonságosan kerékpároztak a
szlalompályán, aztán a Golfpályán
igyekeztek a golfütõkkel a labdákat
a megfelelõ lyukba ütni- több, kevesebb sikerrel - , de a látvány, és a
füves pálya kárpótolta az esetleges
sikertelenségeket. Harmadik állomásként a Sportparkban Kvíz feladat várta a kerékpározókat, amit
könnyen megoldottak, hiszen mindenki jól ismeri a
szomszédos fürdõ életét. A pecséteket begyûjtöttük, irány a cél! Örömmel jelentettük, teljesítettük a
túrát, mi is hozzájárultunk Bükfürdõ virágosításához.
A szorosan kapcsolódó program számunkra is érdekesnek ígérkezett. A tv-bõl ismert arcok tûntek fel
a fagyizónál: tényleg Farkas Ági kézilabdázó és
Demcsák Zsuzsa vízilabdázó olimpikonok jöttek el

Elsõáldozás
Május 13-án Keresztényben, május 20-án pedig Egyházasfaluban tartották az elsõáldozásokat.
A községben két római katolikus templom található. Az elsõáldozásokat külön megtartják mindkét
helyen. Elõször Keresztényben, hat kislány vehette
magához az Oltáriszentséget. Egyházasfaluban
pedig öt fiú és öt lány áldozott. Farkas Zoltánné hitoktató és Szabó Miklós plébános úr készítette fel a
gyerekeket az elsõ gyónásra és az elsõ szentáldozásra is. Továbbá szép verseket is tanultak az ünnepre a gyerekek. Mindkét alkalommal részt vettek
a Simonyi Károly Általános Iskola növendékei, akik
gitáros kísérettel énekeltek. A felkészítõ tanárnõ
Csetkovics Gabriella részvételével.
Gazdag Rita

Bükre, hogy velük együtt közösen küldjünk hajrát
Londonba, a nyári olimpiai játékokon részt vevõ
magyaroknak. Az olimpiai szalagok aláírásával is
jeleztük buzdításunkat a magyar olimpiai csapat
felé. A közös fénykép az olimpikonokkal nagy
öröm volt kicsinek és nagynak. A megasztáros
Tolvai Renáta és Kállay-Saunders András koncertje
is emlékezetes marad számunkra. A hazafelé úton
a kerékpározást a bennünk kavargó események

könnyítették meg. Nem is gondoltunk arra, hogy
itthon szorgos kezek már elõkészítették a Metõcpartigrillparty –hoz a sütnivalót, nekünk már csak
enni kellett. Bizony nagyon jól esett a finom sült szalonna, sült virsli!! A fáradhatatlan gyerekek és szüleik még a tóparti májusfát is kitáncolták ezen az
esten a rendezvény befejezéseként. Köszönet az
önkormányzat képviselõtestületének a rendezvény
támogatásáért!
bserika

Lócs ünnepei
A tavasz legszebb hónapjában ünnepek sokasága késztet minket megállásra.
Május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Így tettek a lócsi gyerekek is, akik a kultúrház falai között versekkel és virággal köszöntötték a faluban élõ édesanyákat, nagymamákat. A meghívottak meghatottan köszönték meg
a kedves szavakat a település legkisebbjeinek.
Május utolsó vasárnapján, Lócson is a gyerekek kerültek elõtérbe. Pünkösdvasárnap délután
játékos vetélkedõt tartottak a falubeli és az ide
kötõdõ gyerekek számára, majd a tábortûznél
szalonnasütéssel, jókedvû beszélgetéssel zárták
a rendezvényt.
bse
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szerét, adta át a virágot a könnyekig meghatott
édesanyáknak, nagymamáknak. Az önkormányzat képviselõtestülete nevében pedig Kovács György képviselõ méltatta az anyai szép
hivatást, és kívánt jó egészséget, sok örömet az
ünnepelteknek.
bse

Sajtoskáliak gyermeknapja
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Közönségcsalogató

zenei programok

Csepreg zenei életében különösen nagy vonzerõvel és jelentõséggel bírnak azon rendezvények,
amelyeken a város kedvelt fúvószenekara mellett belföldi vagy külországból jött vendégek szereplése
bõvíti az igényes szórakoztatás
programját. A június 15-16-án
megrendezendõ fúvóstalálkozót
ajánlja olvasóink figyelmébe Iliás
Attila, Csepreg Város Fúvószenekarának karnagya.
– Kiket láthatnak és hallhatnak a zenerajongók?
– A csepregiek mellett Kõszeg
Város Fúvószenekara és Sopron Vá-

tûzoltóház mögött felállított sátorba, ahol horvát és holland vendégeink felváltva zenélnek. Mûsoruk
után egy táncestet tervezünk, nemcsak a zenekarok, hanem a jelenlevõ városi és környékbeli érdeklõdõk számára is. A belépés ingyenes, a zenét a Karambolo együttes
szolgáltatja.
– Mikor és hol kezdõdik a
szombati program?
– Délután 16 órakor a Promenádon kerül sor a fúvóstalálkozón
résztvevõ zenekarok fogadására és
köszöntésére. Ezt követõen történik
az átvonulás a tûzoltóháznál lévõ

P R O G R A M A J Á N L Ó
Június 7-én 19 ó. Csepregen a
Június 22-én a Büki Mûvelõdési
Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban: Központban: Rock’ Bük, egy este
Karinthy-est. A Tanár Úr kérem!-bõl rockzenével. Részletes információ a
részleteket mutatnak be a KIKI szín- plakátokon és a www.bukmsk.hu
játszói, az Így írtok ti-bõl részleteket honlapon.
adnak elõ a Csepregi Olvasókör
Június 23-án 10-15 ó. Bükfürtagjai.
dõn: III. IPA Nemzetközi Motoros TaJúnius 10-én 10 – 17 ó. Bükfür- lálkozó. Részletes információ a pladõn: Vásári forgatag. Részletes in- kátokon és a www. visitbuk.hu honformáció a plakátokon és a lapon.
www.visitbuk.hu honlapon.
Június 24-én 10 – 17 ó. BükfürJúnius 15-16-án Csepregen: dõn: Vásári forgatag. Részletes inNemzetközi fúvószenei találkozó. formáció a plakátokon és a www.
Részletek a plakátokon és a visitbuk.hu honlapon.
www.csepreg.hu honlapon.
Július 5-7. Csepregen az Ottó
Június 18-23. Bükön, a Sportcsar- Kempingben: Ismerõs Arcok Tábor.
nokban: Olimpici- Országos Vívóbaj- Részletes információ a plakátokon
nokság. Részletek a plakátokon és a és a www.csepreg.hu honlapon.
A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják!
www.bukmsk.hu honlapon.

Anyák napja Tompaládonyban

A Csepregen elõször szereplõ holland zenekar

sátorhoz, ahol 17.00-kor kezdetét
veszi a gálakoncert, amelynek keretében minden zenekar kb. 40-45
percnyi produkciót mutat be. Zenés táncesttel folytatódik a program a Kõszeg Big Band közremûködésével.
– Ilyen nagyszabású rendezvényhez támogatókra is szükség van.
– Igen, és ezúton mondunk köszönetet a teljesség igénye nélkül
Csepreg Város Önkormányzatának,
a Tûzoltóegyesületnek, a Fabrika Kftnek, Szabó Andrásnak, Soproni Zoltánnak, a Csintalan Egyesületnek, az
Euroboardnak, Horváth Virágüzletnek, Répcevölgye Vadásztársaság
és mindazoknak, akik hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.
Sárváry Zoltán

sütire, közös beszélgetésre. Bertha
László alpolgármester ünnepi köszöntõjével hatotta meg az anyai,
nagymamai szíveket. Elõadták a
gyermekek verseiket, köszöntõiket.
Kicsik és nagyok mind szépek és
kedvesek voltak. A mûsor végén
felszabadultan, boldogan ültek
mindannyian a terített asztal mellé,
ahol többféle finomság közül válogathattak az ünnepeltek és a közremûködõk egyaránt, és hosszasan
elbeszélgettek közös dolgaikról.
Alapi Péterné
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ros Fúvószenekara képviseli a kétnapos rendezvényen a magyar színeket. Horvátországi vendégeink
Desinecbõl jönnek, velük a testvérvárosi kapcsolat által ismerkedtünk
össze, hiszen mi is szerepeltünk már
náluk. A fesztiválunkat megtisztelõ
holland zenekarhoz régebbi személyes kapcsolat fûz. Ez egy 40-45
fõs fanfárzenekar, tisztán rézfúvósokból áll. Otthon nagyszabású,
négynapos fúvóstalálkozókat rendeznek pünkösd idõszakában. Repertoárjukban igazából örökzöld
slágerekkel találkozhatunk.
– Hogy áll össze a fúvóstalálkozó programja?
– Június 15-én, pénteken érkeznek meg a külföldi zenekarok. Rövid szõlõhegyi fogadás és borkóstoló után bejövünk a városba, a

Mint minden évben, úgy idén is
sor került az anyák, nagymamák
köszöntésére. Faluházunk nagytermében szépen feldíszített színpadon sorakoztak a község iskolás
gyermekei és jelen voltak a felkészítõ pedagógusok. Az ünnepséghez az önkormányzat is hozzájárult.
Tóth Edit polgármester asszony
kedves köszöntõ szavaival nyitotta
meg az ünnepet, majd szíves invitálással hívta vendégül a szereplõket, a tanárokat, édesanyákat,
nagymamákat egy kis frissítõre,
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Rövid hírek
• Tompaládony
A Föld Napja: A tavasz beköszöntével, a Föld
Napja alakalmából szemétszedési akciót szerveztünk környezetünk rendbe tételére. A
tompaládonyi iskolás gyermekek és szüleik segítségével megtisztítottuk a 84-es számú fõút
melletti árkokat és a hozzá kapcsolódó területeket. Nagyon hasznos volt - hisz rengeteg szemét
összegyûlt - és tanulságos is fiataljaink, felnõtteink számára, hogy a környezetünkre érdemes
odafigyelni.
Május köszöntése: A májusfa a legszebb hónapnak tartott májusnak a jelképe. A fát Molnár
Zsolt helyi vállalkozótól ajándékba kaptuk, amit
színes szalagokkal feldíszítettünk, felállítottunk, fiúk, lányok, apukák segítségével és egész hónapban településünk egyik díszét jelenti.
Tavaszi készülõdés: A jó idõ beköszöntével elkezdõdött településünk intézményeinek, közterületeinek karbantartása, felújítása. Parkosítással
és sok szép virággal folyamatosan szépítjük községünket, hogy az itt lakók és az átutazók is jól
érezzék magukat. Mindent elkövetünk, hogy településünk a virágos falvakhoz tartozzon.
Alapi Péterné

Iklanberény legidõsebb lakóját, Boros
Sándorné Rózát köszöntöttük 90. születésnapján.
Dédnagymamán 1921. május 15-én született. Szerencsére még mindig jó egészségnek örvend, állandóan tesz-vesz. A jeles napon nemcsak unokája és családja, ismerõsei,
hanem a település polgármestere és alpolgármestere is köszöntötte. Remélem még sokáig él közöttünk jó erõben és egészségben!
Dédi: Isten éltessen még egyszer!
SulicsBogi

A Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt.(ELMÛ) három fordulós tanulmányi versenyt indított február
hónapban, melyre 4+1 ( 4 tanuló mellett 1 fõ valamely természettudományos tantárgyat oktató
pedagógus) fõs általános iskolai csapatok jelentkezését várták.

Erre a versenyre jelentkezett a zsirai iskola csapata is. Az elsõ fordulóban 3 perces videót kellett
készíteni arról, hogy mily módon lehet energiát
megtakarítani, mit lehet tenni az oktatási intézményben az energiatakarékosság érdekében. A
videót Szilágyiné Horváth Rita tanárnõ vezetésével
készítették el a diákok. A vágási munkálatokat Soltész Tamara végezte el.
A videóval a csapat bejutott a 45 középdöntõs
közé. Ezzel a szerepléssel az elsõ fordulóban egy
100000 forint értékû Fizibox dobozt nyertek, mely fizikai kísérletek iskolai bemutatására szolgáló eszközöket tartalmazott.

A második forduló feladata egy 35 kérdésbõl
álló online teszt kitöltése volt. Innen a 3. fordulóba
a 10 legügyesebb iskola került be. A döntõ Budapesten került megrendezésre. Az egész napos
programban voltak kreativitási és ügyességi, szórakoztató és érdekes feladatok. Az eredményhirdetéskor derült ki, hogy a zsirai iskola csapata 2. helyezett lett. A díjuk 5x10000 forint értékû Libri vásárlási utalvány a csapattagok részére. Ezen felül részt
vehetnek egy három napos buszos kiránduláson
Güssingbe. Ez egy ismert ökováros Ausztriában,
amely az energiaszükségletének nagy részét

megújuló energiaforrásokból fedezi. Ehhez kapcsolódó programokkal és teljes ellátással várják a
három gyõztes csapatot a szervezõk. A zsirai csapat tagjai: Plenár Fanni (8.o), Balogh Péter (8.o),
Szilágyi Emil (7.o), Németh Gergely (7.o) tanulók,
valamint Balogh Tibor fizika tanár. Gratulálunk!
Polgár Katalin

Június 27: A cukorbetegek világnapja
Frederick Bantingnak, az inzulin felfedezõjének
születésnapján tartják a nemzetközi diabétesz világnapot. Már több, mint 195 országban szerveznek rendezvényeket. Ezt a napot elõször 1991-ben
rendezték meg. Az ENSZ hivatalosan 2007-ben nyilvánította e napot világnapnak.
Világszerte 30 másodpercenként kerül sor végtag-amputációra cukorbetegség miatt. Az egyes
típusú diabétesz - a vércukorszint megemelkedése
- elsõsorban a gyerekeket érinti. Kialakulása genetikai meghatározottságú, nem gyógyítható véglegesen, és a hasnyálmirigy által kiválasztott hormon, az inzulin teljes hiánya jellemzi. A legtöbb cukorbeteg azonban a felnõtt korban kialakuló úgynevezett kettes típusú diabéteszben szenved,
amelynél az inzulintermelés jelentõs csökkenése
döntõen a túlsúly és a kellõ fizikai aktivitás hiánya
miatt alakul ki. Alattomosan következik be, sokáig
nem okoz tüneteket, s mire felismerik, már nehezen
kezelhetõ, gyakran súlyos szövõdményeket okoz. A
betegek 90 százalékát kisebb mértékû diabétesz

sújtja, amely karbantartható a bevitt szénhidrát
mennyiségének visszafogásával és megfelelõ fizikai aktivitással. A betegek fennmaradó 10 százalékának naponta kell inzulininjekciót kapnia, illetve
magának beadnia.
A cukorbaj korunk népbetegsége. A világon
legkevesebb 170 millióan szenvednek ebben az
anyagcserezavarban, számuk gyors tempóban
nõ. A diabétesznek évente máris több halálos áldozata van, mint az AIDS-nek: átlagosan 3,2 millió
ember hal meg minden évben a cukorbetegség
kiváltotta elváltozások következményeként. S még
egy riasztó adat: ma már világszerte 30 másodpercenként kerül sor végtag-amputációra cukorbetegség miatt, és az összes amputáció 70 százaléka cukorbetegségre vezethetõ vissza.
Magyarországon becslések szerint egymillió
ember cukorbeteg, de csak minden másodikat
tartják nyilván, mert sokan nincsenek tudatában
betegségüknek.
Kincse Anda
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90 év

2. helyezés a fizika versenyen
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Anyák napi ünnepség Górban
Az Anyák Napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. Magyarországon
1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az elsõ
ünnepet a májusi Máriatisztelet hagyományaival
összekapcsolva. Azóta hagyományosan május elsõ
vasárnapján emlékezünk
meg az édesanyákról,
nagyanyákról. Április közepétõl Nagy Tímea irányításával 5. alkalommal fogtak lázas készülõdésbe a gyerekek Górban. A közeledõ
május egyik legszebb ünnepére gyakoroltak. A próbákon
eleinte még nem érzõdött a meghittség, de az idõ múlásával lehetett látni, hogy a gyerekek komolyan készülnek
az anyukák köszöntésére. Eljött május 6. vasárnap, az
Anyák Napja. Anyukákkal, nagymamákkal, és az õket kí-

sérõ apukákkal, nagypapákkal telt meg a góri faluház.
Az óvódás és iskoláskorú szereplõk emlékezetes pillanatokat szereztek a nézõknek. Elõadásukban néha remegõ,
el-elcsukló hangon hangzottak el idézetek magyar költõk, írók mûveibõl. A prózai részeket a gyerekek által furulyán, zongorán elõadott dalok színesítették. A megható
elõadás közben egy-egy anyuka, nagymama könnytõl
csillogó szemmel tapsolta meg csemetéje szereplését. A
mûsor végén virággal köszöntötték a gyerekek az ünnepelteket. A szereplõk érezték, nem hiába áldozták fel esti
szabadidejüket a próbákra, hiszen az anyukák és nagyik
mosolya, simogatása amellyel megköszönték az elõadást, mindennél többet ér számukra. A mûsor mindenkiben felerõsítette azokat a gondolatokat, hogy édesanyánk az, akihez örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk. Õ az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret,
aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is. Németh László

Szemét szedés Górban a Föld napja alkalmából
Április 21-én délelõtt 10 órakor a góri Tûzoltószertár
elõtt Gángliné Schreiner Tünde polgármesterasszony
vezetésével gyülekeztek azok a felnõttek és gyerekek,
akik szívügyüknek tekintik a környezet tisztaságát. A bõi
iskolában tanuló góri gyerekeket a helyi személyfuvarozási vállalkozó kisbusszal szállította haza. A polgármesterasszony kiosztotta a láthatósági mellényeket,
védõkesztyûket és gyûjtõzsákokat, majd megtartotta a
munkavédelmi oktatást. A csoportokra osztott résztvevõk az elõzetes terepszemle alapján kijelölt területeken szedték össze a felhalmozódott, elszórt hulladékot.
A teli zsákokat a csoportok a terepen hagyták, azok
késõbb kerültek begyûjtésre. Délután a visszatérõ aktivistákat a Tûzoltószertárnál fõtt virslivel várták a szervezõk, melyet kicsit és nagyok jóízûen fogyasztottak el.

Remélhetõleg ez az akció is hatékonyan járult hozzá közvetlen környezetünk, ezzel együtt a Föld tisztasá-

gának megõrzéséhez, de a leghatékonyabb „módszer”, ha nem szemetelünk. Reméljük jövõre még többen csatlakoznak hozzánk!
Nagy Tímea

Ismerõs Arcok
Tábor
2012. július 5-7-ig rendezzük meg
az immár jubileumi, V. Országos Ismerõs Arcok Tábort Csepregen. Tervezett, de még nem végleges program
a következõ:
Július 5. csütörtök (mindenki számára ingyenes nap): Az Ottó-kemping ünnepélyes kulcs-átadása,
megnyitó • Fuzz Box zenekar (bluesrock, Kõszeg) • Katapult együttes
koncertje (magyar rockzene, Mosonmagyaróvár) • Hajnalig tartó hangos
dalolászás Gyurácz Tamással.
Július 6. péntek: Farkas Sándor
Egylet mûsora (Csepreg) • Hajnalcsillag néptáncegyüttes (Kõszeg) mûsora + rövid táncháza • Patrióta zenekar és Varga Miklós koncertje • õs P.
Box koncert • Ot-tó Band.
Július 7. szombat: A csepregi fúvósok ébresztõje, majd mûsora a sátrak között • Pest of Boys (Budapest) •
Sárvári Néptánckör bemutatója •
Elõadás (várhatóan Eperjes Károly elõadása a Legnagyobb Magyarról) • Jobb velük a világ - fellép
a Nemadomfel együttes • Ismerõs
Arcok koncert • Obszidián együttes
(Nagysimonyi).
Információk a www.iatabor.hu
honlapon folyamatosan megtekinthetõk. Tisztelettel vár minden érdeklõdõt a Térkép 2005 Kulturális Közhasznú Alapítvány!
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Pünkösdi családi

piknik Zsirán

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben
Sanitas

Bük, Eötvös u. 6.
Tel.: 94/558-399

Szt. Péter

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

Üdvözítõ

Pünkösd hétfõre hirdettük meg
programunkat, mely egy kicsit a
gyereknapi ünneplést is magába
foglalta. Sajnos az idõjárás ezen a
napon nem kedvezett nekünk, így
a három órás kezdést az esõ miatt
négy óra utánra tettük át. A nagy
sár miatt elõkerültek a gumicsizmák is. Hirdettünk fõzést is, mégpedig kõlevest szerettünk volna készíteni. Az ehhez szükséges hozzávalókat - a mese felelevenítésével - a
vendégek hozták. Hiába volt az
idõbeli csúszás, így is volt rá lehetõség, hogy amíg a kondérban

fõtt a leves, addig a gyerekekkel
az aszfaltos pályán – mely addigra
az idõnként elõbújó napnak köszönhetõen felszáradt - játsszunk
egy kicsit. Voltak sorversenyek, kötélhúzás, lufi fújás és durrogtatás.
Két gitáros lány közremûködésével
daloltunk, dalt tanultunk. Az igazi jó
hangulathoz minden adva volt.
Miután a leves is elkészült, jóízûen
megettük, a követ pedig eltettük
jövõre. Mivel másnap tanítás volt,
nem húztuk el túlságosan a programot. Reméljük mindenki jól érezte magát!
Polgár Katalin

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

Bérmálkozás

június

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

1. Sz. Péter
2. Sanitas
3. Sanitas
4. Sanitas
5. Sanitas
6. Sanitas

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

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)

Június 8. Péntek Dr Gyarmati Lenke, 9. Szombat Dr Földi Sándor, 10.
Vasárnap Dr Bencsik István, 11. Hétfõ
Dr Müller András, 12. Kedd Dr Szirmai
László, 13. Szerda Dr Szilasi Imre, 14.
Csütörtök Dr Gyarmati Lenke, 15. Péntek Dr Földi Sándor, 16. Szombat Dr
Nagy Gábor, 17. Vasárnap Dr Bencsik
István, 18. Hétfõ Dr Orbán Zsuzsanna,
19. Kedd Dr Nagy Mária, 20. Szerda
Dr Orbán Zsuzsanna, 21. Csütörtök Dr
Gyarmati Lenke, 22. Péntek Dr Földi
Sándor, 23. Szombat Dr Bencsik István, 24. Vasárnap Dr Gyarmati Lenke, 25. Hétfõ Dr Szirmai László, 26.
Kedd Dr Nagy Mária, 27. Szerda Dr
Orbán Zsuzsanna, 28. Csütörtök Dr
Gyarmati Lenke, 29. Péntek Dr Müller
András, 30. Szombat Dr Nagy Mária.

és elsõáldozás Zsirán

Farkas János, Kovács Béla, Horváth Ákos, Kondor Bettina, Plenár Fanni,
Wágner Rebeka, Kövér Rebeka, Kisits Alexandra, Varga Dániel és Bozó Dominik

Május hónapban két jeles eseménynek is
helyszíne volt a zsirai Szent Lõrinc templom. 6-án a
8.osztályosok bérmálkozására, 20-án pedig a 3.
osztályosok elsõáldozására került sor. A gyerekeket
az alkalomra Juhos Imre atya készítette fel.
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9. Sanitas
10. Sz. Péter
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Sanitas
17. Sanitas
18. Üdvözítõ
19. Üdvözítõ
20. Üdvözítõ
21. Üdvözítõ
22. Üdvözítõ
23. Sanitas
24. Üdvözítõ
25. Sz. Péter
26. Sz. Péter
27. Sz. Péter
28. Sz. Péter
29. Sz. Péter
30. Sanitas

július

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

verseny Nagycenken

Sikeres versenyt tudhat a háta mögött a
zsirai Stöszi’s Team. Májusban Nagycenken a
Fit Dance elsõ országos versenyén indultak. 5
gyerek vett részt a versenyen, három korosz-

Hurrá, itt a nyár!
JÓ TANÁCSOK KICSIKNEK, NAGYOKNAK
Lassan beköszönt a nyár, annak minden örömével. Elkezdõdik a nyári szünet, sok idõt töltünk
a szabadban, piknik, kerti party, nyaralás… És
még sorolhatnám a kellemes szabadidõs programokat.
Azonban van néhány dolog, amire figyelnünk kell, nehogy kellemetlenségek érjenek
bennünket. A nyári meleg az élelmiszer-eredetû
betegségeket okozó baktériumok számára ideális, gyorsan szaporodnak, és hasmenést, hányást okoznak. A legtöbb otthoni ételmérgezést
a nyers húsról, csirkérõl, nyers tojásból- edénynyel, eszközzel, kézzel- a fogyasztásra kész élelmiszerekre átvíve kaphatjuk.
A nagy nyári melegben különösen fontos
odafigyelni bõrünkre is. A fokozott izzadás miatt

fokozott tisztálkodás szükséges, a hajlatokat
igyekezzünk mindig szárazon tartani és természetes alapanyagú fehérnemût viseljünk.
Napozáskor fontos a megfelelõ fényvédõkrém használata, minél magasabb faktorszámú
legyen, fõként, ha valaki világos, szeplõs bõrû.
Az UV sugarak a szemet, fõként a retinát is
károsíthatják, a szemlencsét tönkretéve pedig
szürkehályogot okozhatnak. Így felnõttnek és
gyereknek egyaránt ajánlott a jó minõségû
napszemüveg viselése.
Ha mindezen tanácsokat betartjuk, elkerülhetünk néhány kellemetlen, betegségben töltött
napot, és bátran élvezhetjük a nyár különleges
örömeit!
Klugné Györke Brigitta

tályban. Az elsõ korosztályosok (5-7 éves korig)
a Csordás Eszter-Szalay Szabolcs, Nagy LucaSzalay Kristóf valamint Róka Lilla-Turbók Flórián
párosok voltak. A második korosztályos csoport
(8-10 éves korig) összeállítása: Sós Bíborka, Róka Zsófia, Berzlánovich Adél és Fogl Vanessza.
A harmadik korosztályosok versenyén pedig
Soltész Tamara, Stifter Petra, Wágner Hermina,
Marton Dóra és Kõhegyes Kinga indultak.
Mindhárom csapat ezüst érmet szerzett a versenyen. Felkészítõjük Szalay Lászlóné Stõszer
Helga volt.
N.P.K.

A hónap növénye: a leander
Hogyan gondozzuk leanderünket?
2012. június II. évfolyam 6. szám • www.repcevidek.hu

A növényünket napos, meleg helyre tegyük, a tûzõ napot kifejezetten kedveli. Mivel dézsás és
vízigényes növény, ezért öntözését naponta javasoljuk. A pangó vizet azonban nem szereti. A virágzás ideje alatt heti rendszerességgel tápoldatozzuk mediterrán növényekre kifejlesztett tápoldattal.
A rendszeres tápanyag-utánpótlás hatására a levélzet megtartja szép, zöld színét, a virágzási idõ
hosszabb lehet és növényünk is ellenállóbb lesz a külsõ környezeti hatásokkal szemben. Amikor a
hõmérséklet 10-15 °C-ra süllyed, elérkezik a teleltetés ideje. Fagymentes, lehetõleg világos helyet
válasszunk, így tavasszal hamarabb indul meg növényünk fejlõdése. Az esetlegesen megjelenõ kártevõk (levéltetû, takácsatka) ellen tavaszi lemosó permetezéssel védekezhetünk. Metszeni õsszel
vagy kora tavasszal érdemes a szebb, dúsabb bokor kialakítása érdekében. Az Örökzöld Kertészetben ingyenes szaktanácsadással és gyönyörû növényekkel várjuk Önöket!
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