Rövid hírek
• Nagygeresd
Várták a nyuszit Nagygeresden is

tés. A délután zárásaként a résztvevõ gyermekek ajándékcsomagot kaptak, melyet az udvaron „rejtett el” számukra az idõközben arra
járó két nyúlanyó.
(BP)

és a megértés a hosszú élet titka

Csepreg – Vlasich Krisztián polgármester virágcsokorral és csokoládéval látogatott meg
egy mindig derûs, nyugodt természetû, mosolygós, jókedvû idõs hölgyet. Az apropó nem volt
más, mint dr. Köleséri Imréné 90. születésnapja.
Meghatódva fogadta a szép korú hölgy a
polgármestert, elérzékenyült az ajándékok láttán. Rögtön
marasztalta is a település elsõ emberét.
A beszélgetés során
gyorsan elõkerültek
az emlékek, pár momentumot megosztott a jelenlévõkkel
hosszú életébõl. Kiderült, hogy Sári néni 1927. április 22-én született Káldon, szülei második gyermekeként. Nõvére hamar Svédországba került, a mai napig ott él, egyetlen húga
sajnos már nem él. Szülei sokat betegeskedtek,
ezért egyedüli otthon maradt gyermekként sok
feladat hárult rá. Sopronba járt gimnáziumba,
mintadiák volt, lehetõsége nyílt nyelveket és
táncot is tanulni. Kevesen tudják róla, de csinos,
fiatal hölgyként kétszer is megválasztották a Füredi Anna bál szépének. Elmondta azt is, hogy a
szülõi házukat 1897-ben olasz építõk készítették,
gyönyörû belsõ építészeti elemekkel, igazi kastély volt. A háború után azonban az épületet államosították, jelenleg patikaként mûködik. A
házhoz akkoriban tartozott egy nagy park, szö-

kõkúttal és teniszpályával. Télen ezt a teniszpályát felengedték vízzel és azon korcsolyáztak. A
park mára sajnos már nincs meg, feldarabolták,
utcát nyitottak a közepén. Sári néni, bár 90
éves, tervei vannak a jövõre nézve: szeretné
megnézni gyermekkorának helyszínét.
Vlasich Krisztián polgármester és Szarka
Anikó, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke nagy megtiszteltetésben részesült:
Sári néni megmutatta
féltve õrzött kincseit, a
régi fényképeket, képeslapokat, verseket,
leveleket, megsárgult
virágokat.
Elárulta,
hogy egykor sok udvarlóval büszkélkedhetett. A
nagy szerelem azonban 1950-ben toppant be
életébe, Köleséri Imre, akihez egy évvel késõbb
férjhez is ment. Soha nem veszekedtek, egy
gyermekük született, de minden egyes megélt
boldog percért hálás a sorsnak.
A kérdésre, hogy mi a hosszú élet titka, így
felelt: az ima, a jókedv, a derû, a nyugalom, szeretet és a megértés. A polgármester és a bizottsági elnök megköszönte az együtt töltött tartalmas idõt, mindketten úgy érezték, hogy bár õk
hoztak ajándékot, mégis õk többet kaptak: útravalót egy sokat látott asszonytól. Ezúton is kívánnak neki nagyon jó egészséget és sok, boldog
esztendõt!
B.B.
Fotó: Kóbor Károly

2017. április 14-én, pénteken nyusziváró
délutánon vehettek részt Nagygeresd ifjú lakói. A foglalkozást Fülöp Katalin könyvtárospedagógus tartotta. A programban szerepelt
interaktív mese, közös játék, papírtojás díszí-

Az ima, szeretet
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Megszépülhetnek
a mûvelõdési ház belsõ terei
része. Az egész életen át tartó tanulásra alkalmas helyiségek kialakítását, átalakítását, meglévõ helyiség
korszerûsítését segíti a pályázat. Ehhez kapcsolódóan belsõépítészeti
kialakításokra is lenne lehetõség, a
tanulási folyamatokhoz szükséges
kiszolgáló helyiségeket, például
mosdót, öltözõt is lehetne fejleszteni, sõt az épületet bõvíteni. Kialakít-

hatunk akár kézmûves vagy digitális mûvészeti mûhelyt, táncpróbavagy színjátszó-köri próbatermet,
de másfajta klubhelyiségeket is. A
pályázat kiköti, hogy legalább 15
fõbõl álló csoport befogadására,
leültetésére és egyidejû foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy
foglalkoztató teret hozzanak létre,
illetõleg ha már van ilyen, azt korszerûsítsék. A pályázaton 5 millió és
20 millió forintot közötti forrást lehet
elnyerni. – Bízunk a most benyújtott
pályázatunk sikerében – nyilatkozta
a bizottság elnöke.
B.B.

Következõ lapszámunk
2017. június 08-án jelenik meg!

Május az egyik legszebb hónap az év 12 hónapja közül. Virágba borulnak a fák, és ahogy végigsétálunk a természetben,
friss virágillatot érezhetünk. Ha kimegyünk a kertbe, a gyep szebbnél szebb
színekben pompázik. Ezekbõl a virágokból egyet, a legszebbet leszakíthatjuk, és odaadhatjuk édesanyánknak. Hiszen a hónap elsõ és legszebb ünnepe az Anyák napja, melyet május elsõ vasárnapján ünnepelünk. Az
énekben is hangzik: ,,Orgona ága, barackfa virága. Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára, illatosan!” Az orgona az áhítatot jelképezi. Emellett
adhatunk édesanyánknak, nagymamánknak piros, vagy akár fehér színû
virágot is. A piros szín a szeretet szimbóluma, a fehér a tisztaságé, az õszinteségé. Ezek az értékek mind ott lakoznak bennünk. Egy szép virággal, egy
szívmelengetõ, megható verssel köszönetet mondhatunk édesanyánknak
mindazért a sok-sok szeretetért, törõdésért, gondoskodásért, amit kapunk
tõle egész életen át. Azonban nem mindig van szükség a szavakra, sokszor
egy ölelés, egy pillantás mindent elárul. Egy elválaszthatatlan kötelék van
gyermek és anya között. A szíve mélyén minden gyermek és édesanya átérezte már ezt az örömöt. Édesanyák napja egyben a nagymamák napja is, hiszen õk adtak életet az édesanyáknak, õk azok, akik felnevelték a
szüleinket, és gondoskodnak rólunk, unokákról. Ezen a napon nekik is hálával tartozunk. Osvát Erzsébet Meséltél és meséltél címû versével kívánok
minden Édesanyának boldog Anyák napját:
,,Velem voltál örömömben,
Velem voltál bajban,
Velem voltál, ha sír tam,
Velem, ha kacagtam.
Meséltél és meséltél
igazakat, szépet,

kívántam, hogy a meséd
sose érjen véget.
Mit adtam én cserébe?
Te azt sose kér ted,
de talán a két szemem
elárulta néked.”
BB.
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Csepreg – A városvezetés elkötelezett a fejlesztések mellett: a
képviselõk az április 26-ai testületi
ülésen újabb pályázat benyújtását
szavazták meg. Megszépülhet a
mûvelõdési ház belseje.
Szarka Anikó, a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta: fontosnak tartják, hogy
minden olyan pályázati lehetõséget megragadjanak, amelyek segítségével modernizálódhat az intézményi
hálózat. Nemrég jelent meg Magyarország Kormányának
felhívása a közösségi mûvelõdési intézmény- és szervezetrendszeren belül a
közösségi képzési és
te het ség gon do zó
szolgáltatást biztosító infrastruktúra
kialakítására és fejlesztésére. A pályázat célcsoportja a köznevelési
intézményekben tanulók, dolgozók, és az egész életen át tartó tanulásban részt vevõk. – A pályázatban több céltevékenységet is meg
lehetett nevezni, mi úgy döntöttünk,
hogy tanulási, képzési, továbbá
szakköri-, csoport- és klubhelyiséget
szeretnénk kialakítani – részletezte
a bizottsági elnök. – Mindennek a
helyszíne
a
Petõfi
Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár
lenne. Régi álmunk válna valóra,
ha megszépülhetne az épület egy

Orgona ága...
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Rövid hírek
• Tompaládony
Kedves Édesanyák, Nagymamák!

Bécsben jártak a csepregi kórusok

Bécsbe látogatott a Csepregi Vegyeskar
Egyesület, a Vocal Spirit és a Csepregi Csicsergõk. A Kancsó Zoltánné által vezetett kórusokat
az a megtiszteltetés érte, hogy az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete meghívására a
Collegium Hungaricumban megrendezett szavalóversenyen léphettek fel az Arany János emlékév jegyében, több mûsorszámmal. A három
kórus együtt nyitotta meg az Ausztriai Magyar
Pedagógusok Egyesületének szavalóversenyét.
A nyitódal, Gyulai István:
Örökségünk, méltán öszszefoglalta mindazt az
érzést, érzetet, szeretetet,
eszmét és küzdelmet,
amelyet a külhoni magyarok nap mint nap átélnek, hogy magyarságukat idegen környezetben is megtartsák. A dal
végén a bécsi egyesület
pedagógusaival kiegészülve szállt a magyar dal
a teremben. A nemzeti színû szalagok, a csodálatos koreográfia és az ének együttesen varázsolták el a könnyekig meghatódó közönséget.
A siker óriási volt. A Csepregi Csicsergõk,
csepregi általános iskolások, a gyermek korosztály versenyét nyitották meg, Gazdag Erzsi-Horváth Rezsõ csodálatos Ringatójával, hatalmas
sikerrel. Az igényes mûvet a gyerekek gyönyörû
hangon és makulátlan tisztasággal prezentálták. A szavalóversenyen a legkisebbektõl a
nyugdíjas korosztályig voltak versenyzõk, míg az
óvodás korosztály magyar gyermekversekkel, és
tavaszt idézõ dalokkal, addig az idõsebb korosztály komoly és mély érzésû Arany versekkel készült. A csepregi általános iskolások közül
Gyurácz Boglárka vett részt a szavalóversenyen.
Horváth Katalin tanárnõ felkészítésével Arany János A vásárban címû versét mondta el, eredmé-

nyes szereplését vastaps kísérte. A rendezvényt
végül a Csepregi Vegyeskar Egyesület zárta egy
szívet melengetõ megzenésített Petõfi verssel.
A Balassi Intézet bécsi épülete, a Collegium
Hungaricum, méltó helyet biztosított az Arany
János emlékév jegyében megrendezett szavalóversenynek. Az épület piros-fehér-zöld festése,
a homlokzaton lobogó magyar zászló, a Petõfiszobor átütõ magyarságérzetrõl tanúskodik Bécs

szívében. Március 15-e ereje, hatása, tisztelete
fogadta a kórust, akik éneklésükkel Bécsig vitték
magyarságtudatukat, tisztelgésüket a márciusi
ifjak elõtt, és összefogásukat az Ausztriai Magyar
Pedagógusok Egyesületével és a bécsi magyar
közönséggel. A verseny után a szórakozásé volt
a fõszerep: Bécs látnivalókkal tömött belvárosában tett séta után, a fiatalabbak nagy örömére
a tagok a Práterben feledhették a szereplés izgalmát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni karnagyunknak a szervezést, az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesületének, Mentsik Szilvia elnök
asszonynak pedig azt a figyelmet és szeretetet,
amellyel vártak minket. A külhoni magyarok
odaadó szeretete és tisztelete a mi magyarságérzetünket is tovább erõsítette. Köszönjük!
K.Z.
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Minden évben van egy különleges nap,
amirõl sohasem feledkezhetünk meg. Május elsõ vasárnapján az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük. A legenda szerint az Úr angyala
ezen a napon elindult a mennybõl e világ irányába. Itt végigment a mezõkön és városokon,
és napnyugtakor megigazgatva aranyszárnyának tollait, ezt mondta: „Most már vissza kell térnem a világosság világába, vajon mit vigyek
magammal itteni látogatásom emlékéül? Ó,
mily gyönyörûek és illatosak a virágok! Leszakítom azokat és csokorba fogom.” Elhaladva egy
falusi otthon mellett, ahol a nyitott ajtón át meglátott egy csecsemõt, aki édesanyja arcára mosolygott, az angyal így szólt: „E kisbaba mosolya
szebb, mint a kezemben levõ rózsák, ezt is magammal viszem.” Aztán föltekintett a bölcsõ mellett álló édesanyára, aki szeretetét árasztotta kicsinyére, mint kiapadhatatlan forrást, és megcsókolta gyermekét. „Ó – mondta az angyal –,
ennek az édesanyának a szeretete a legértékesebb, amit láttam az egész világon. Ezt is magammal viszem.” E három kinccsel a kezében
visszarepült a gyöngykapuk felé, és mielõtt belépett volna, elhatározta, hogy megvizsgálja
emlékeit. Legnagyobb meglepetésére a virágok már elszáradtak, és nem látszottak szépnek.
A kisbaba mosolya is eltorzult, de az édesanyai szeretet megõrizte teljes frissességét, szépségét és illatozását. Eldobta az elszáradt rózsákat, az eltorzult mosolyt, és a kapukon áthaladva köszöntötték a menny seregei, amelyek öszszegyülekeztek, hogy megtekintsék, mit vitt magával. Így szólt: „Ezt az egyetlen kincset találtam
a földön, amely megõrizte illatát és szépségét a
menny felé vezetõ úton. Az egész világon a legdrágább kincs az édesanya szeretete.” E szép
legendával kívánunk boldog Aayák napját
nagy szeretettel édesanyáinknak és nagymamáinknak.
H. H. R.

Arany emlékére:
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„Hozz magaddal

még egy gazdát!”
HORVÁTH GÁBOR AZ ÉV BORÁSZA CSEPREGEN

még egy gazdát!” Összesen 38 vörös, 37
fehér, valamint 9 rozé bort hoztak a gazdák. A rangos szakmai és társadalmi zsûri
100 pontos bírálati módszerrel dolgozott.
Az adatfeldolgozást Filinger Gyönyvér segítette számítógépen – köszönjük a munkáját. A vörösborokat Taschner István, a
soproni hegyközség elnöke, a fehérborokat Baráth Sándor, a Kreinbacher Szõlõbirtok birtokigazgatója értékelte. Mindketten
elégedettek voltak a versenyzõ nedûkkel,
szerintük jó néhány bor megállná a helyét
más térségi borversenyen is.
A verseny végén Vlasich Krisztián polgármester adta át a díjakat és megköszönte a gazdáknak a részvételt, valamint

Németh Péter kékfrankosa, Horváth Gábor
pinot noirja, Horváth József pinot noirja,
Horváth József zweigeltje, Horváth Gábor
zweigeltje, valamint Tóth Marcell
kékfrankos-cabernet franc cuvééje. A Borhölgyek Horváth Gábor chardonnay borát választották a Hölgyek borának. A
2017. év borásza Horváth Gábor lett. Gratulálunk a gazdáknak!
A díjak átadása után a gazdák megkóstolták egymás borait, tapasztalatokat
cseréltek.
Köszönet a szer vezõknek, köszönet
mindenkinek, akik a borverseny lebonyolításában segítettek.
Horváthné Pados Teréz

Fotó: Kóbor Károly

a Borhölgyek munkáját is. Zsolnai Balázs,
a zsûri elnöke is biztatta a gazdákat és
eredményes munkát kívánt nekik. A
lukácsházi és a gencsapáti borosgazdák
is szép helyezéseket értek el, a „házigazda” csepregi borosgazdák eredményei
pedig a következõk: Arany érmet kapott:
a fehérborok közül Horváth Gábor szürkebarátja, Horváth József szürkebarátja, Horváth Gábor traminija, Hor váth Gábor
chardonnay bora, és Tóth Kálmán
chardonnay bora. A rozé borok közül
arany érmet kapott a Vinora Borház
kékfrankos-shiraz bora. A vörösek közül a
Vinora Borház shiraz bora, Horváth Gábor
pinot noirja 2015, Haizler László zweigeltje,

sportolhatnak az óvodások
Csepreg – Egy pályázatnak köszönhetõen mûfüves
pálya épülhet az óvodában. A képviselõk egyhangúlag
támogatták az elképzelést, mert úgy vélik, ahhoz, hogy a
gyermekek egészséges, aktív felnõttek legyenek, az a legjobb, ha már a Csepregi Óvoda és Bölcsõde KIKI-ben töltött évek alatt megtanítják nekik a mozgás szeretetét.
Szentgyörgyi Albert szerint „A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerõteljesebb és legnemesebb nevelõ eszköze“. Ennek a szellemében a márciusi 30-ai ülésen döntöttek a képviselõk arról, beadják a
pályázatot az Ovi-Sport Programra. Hárominé Orbán Erika alpolgármester elmondta: az idõközben határidõre
benyújtott pályázat sikere esetén az óvodában egy 6 x
12 méter mûfüves pálya épülhet. – A Buzánszky Jenõ által alapított Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány szeretné, ha
a lehetõ legtöbb óvodában elindulna az Ovi-Sport Program – tette hozzá az alpolgármester. – Ennek két fõ célja van. Egyfelõl, hogy az óvodások speciális oktatási
programját az óvónõk egy képzés során elsajátítsák és a
gyermekeket ez alapján, óvodai keretek között oktassák.
Másfelõl, hogy speciális sportpályák létesüljenek az ország minden óvodájában. A pálya komplex: alkalmas
kézilabdázásra, futballozásra, kosárlabdázásra, röplabdázásra és teniszezésre, lábteniszre, tollaslabdázásra,
eséstan-oktatásra, valamint ügyességi játékok gyakorlására egyaránt. Az Ovi-Sport Pályák palánkkal körülkerítve, hálóval lefedve készülnek. A pályázat 70 százalék
TAO támogatásból és 30 százalék önrészbõl tevõdik öszsze, melyet Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány részére kell
biztosítani a pályázónak, hiszen nyertes pályázat esetén
a megépítés is rajtuk keresztül valósulhat meg majd.
Csepregen az önrész hozzávetõleges összege 4 millió forint lesz, de Vas megyei vállalkozók segítségével reméli a
város a 70 százalék TAO támogatást elõteremteni ez év
május 20-áig. Idõközben elkészültek a tervek az óvoda
udvarának rendbetételére és a játszótéri felújítására is,
melyhez szeretne az önkormányzat pluszterületet vásárolni. Hárominé Orbán Erika kiemelte, azért is döntöttek a
képviselõk a támogatás mellett, mert régi hagyománya
van az óvodában a gyermekek mozgáskultúrája fejlesztésének. Nagy figyelmet fordítanak arra, hogy az óvodások lehetõleg minél több idõt töltsenek a szabadban,
illetve nagy népszerûségnek örvendenek a táncos elfoglaltságok is. A pályázat benyújtását, az óvodát közösen fenntartó Közép-Répcementi Intézményfenntartó
Társulás további tagjai, vagyis Tömörd, Tormásliget és
Lócs önkormányzatai is támogatták. Az önerõ biztosításáról a fenntartásban érintett önkormányzatok késõbbi
üléseiken döntenek majd.
B.B.
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Csepreg város, a csepregi Hegyközség és a Borbarát Hölgyek Egyesülete április 8-án rendezte meg a 34. csepregi
borversenyt, amely a boroknak bemutatkozási és értékelési lehetõség. Nevezni lehetett új borral, valamint külön kategóriában óborral. Feltétel volt, hogy a termõhelye Csepreg és környéke legyen.
A rangos eseménynek a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és
Könyvtár adott helyet.
A verseny érdekessége volt, hogy a
lukácsházi és a gencsapáti borosgazdák
is ide hozták a boraikat, hiszen kevesebb
szõlõjük termett a tavalyi fagy és jégkár
miatt. A verseny mottója: „Hozz magaddal

Mûfüves pályán
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Megújulhat a Petõfi utca

Rövid hírek

Csepreg – A város életében kiemelten fontos
az utak állapotának javítása. A testület áprilisi 26-ai
ülésén döntött egy olyan belügyminisztériumi pályázat benyújtásáról, mellyel a Petõfi utca útburkolatának felújítását és az utca vízelvezetési problémáinak megszüntetését is megcélozza.
Oláh Imre képviselõ, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondta, hogy már a bejárások alkalmával és a bizottsági üléseken is kiemelten fontosnak tartotta a pályázat benyújtását, mert szerinte minden lehetõséget meg kell ragadni, hogy rendbe tegyék a kritikus állapotú utcákat. Véleménye szerint a munka elindult, ennek
már látható jelei is vannak a városban. Emlékeztetett, hogy tavaly egy nagyszabású út- és járda felújítási program kezdõdött, megtörtént a Csokonai
és a Szombathelyi utca teljes felújítása. A munka
idén folytatódik. A városfejlesztési bizottság tagja
kiemelte: – Vlasich Krisztián polgármester határo-

• Mesterháza
Megemlékezés Mesterházán
Példájuk minket is kötelez – mondta a márciusi ifjakról Dohi Zsolt polgármester a Faluházban
tartott ünnepségen, ahol Mesterháza község önkormányzata március 14-én rendezte ünnepségét az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc emlékére. A polgármester kiemelte a márciusi ifjak bátorságát, hazaszeretetét, és azt is,
hogy emléküket méltó módon kell õrizni. A szombathelyi Szelídgesztenyék adtak ünnepi mûsort:
az alkalomhoz illõ versekkel és dalokkal. A megemlékezõk megkoszorúzták Mesterházy István
honvéd ezredes sírját a temetõben.
K.T.

szággyûlési képviselõje is támogat. Vele karöltve
azon dolgozunk, hogy a kormány képviselõivel, a
döntéshozókkal megértessük és elfogadtassuk
Csepreg égetõ problémáit, melyek reményeim
szerint támogatásra is találnak majd – összegezte
a képviselõ.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon!
B.B.

A Répce-vidék irodalmi

öröksége a Magyar Költészet Napján

Akik tollat fogtak címmel jelent meg a Répcevidék költõinek antológiája Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna és Sági Ferenc gyûjtésében, szer-

Fotó: Kóbor Károly

• Szakony

kesztésében, a Savaria University Press kiadásában. A kötet bemutatójára a Magyar Költészet
Napja alkalmából a csepregi Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár színháztermében került sor, ahova a Farkas Sándor Egylet Olvasóköri Csoportja hívta meg a vers és a kultúra barátait. A vendégek köszöntése után dr. Füzfa Ba-

lázs irodalomtörténész, a kiadó vezetõje méltatta
az emléknap és az új kiadvány jelentõségét. Elmepezsdítõ eszmefuttatásában utalt arra, hogy
milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen
eredetiben tudjuk olvasni Arany Jánost, vagy József Attilát. Ez a tény természetesen kötelezettségekkel is jár, óvnunk, õriznünk kell nyelvünk tisztaságát, nagyszerûségét, jelenlegi, valamint jövendõ generációkat kell olvasóvá nevelni. A Magyar
Költészet Napjának országos eseményei is lélekemelõ, örvendetes jeleket hoztak felszínre.
A lebilincselõen érdekes ünnepi megemlékezés után dr. Füzfa Balázs a kötet szerzõit, a közelmúltban Klaris Irodalmi-Mûvészeti Díjjal elismert T.
Molnár Zsuzsannát és Sági Ferencet faggatta az
antológia elõzményeirõl, a gyûjtõmunkáról, az ezzel együtt járó élményekrõl, nehézségekrõl.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon!
S.Z.
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Fokozott ellenõrzés Szakonyban
Szakony önkormányzata megerõsítette
tér figyelõ rendszerét. Farkas Gyula polgármester elmondta, hogy sajnálatos módon
megnõtt az illegális hulladéklerakások száma a település közigazgatási területein. Ennek megakadályozására, illetve visszaszorítására az önkormányzat több helyre tér figyelõ kamerát helyezett ki, és fellépnek a szabálytalankodókkal szemben. Minden eszközt
bevetnek a természet megvédésére, a településkép megõr zésére.
Bízik abban, hogy a folyamatos távfelügyelet, a szemetelõk felelõsségre vonása
eredményes lesz, és így megszüntethetõ az illegális hulladéklerakás.
ada

zott és elkötelezett az útfelújítások továbbvitelében,
melyet úgy érzékelek, hogy nem csak a helyi képviselõk, hanem Ágh Péter, Csepreg és a térség or-
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135 éves a Csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A sajtoskáli központú Elsõ Répce-vidéki
Önkéntes Tûzoltó Egylet létrejötte után pár
évvel, 1882-ben 35 alapító-, 153 pártoló- és
95 mûködõ taggal megalakult a
járási székhelyen is a Tûzoltó
Egylet. Alapító elnöke Bauer Ottó, a Tormáson élõ földesúr. Alelnöke Chapó Gyula, fõszolgabíró,
fõparancsnoka Schwarzmann
Keresztély, parancsnoka pedig
Rásztovich József volt. (Farkas
Sándor alapján.) A jeles évforduló
alkalmából beszélgettünk Kovács Andrással, az egyesület elnökével.
– Mikor és hogyan emlékeztek meg az évfordulóról?
– A Szent Flórián napot követõ vasárnap, május 7-én fél 10-kor a Csepregi Szent Miklós templomban tûzoltó misével kezdõdik az emlékezés.
Utána fúvószenére vonulunk a tûzoltószertárhoz.
Ott 11 órakor, ha jó idõ lesz, a szertár elõtt, ha esik,
akkor bent a klubhelyiségünkben tartjuk az ünnepélyes állománygyûlést. Ennek végén elismeréseket adunk át, majd megkoszorúzzuk Szent Flórián
emléktábláját.
– Kiket vártok a rendezvényre?
– A Vas megyei Katasztrófavédelmi igazgatóságtól dr. Bognár Balázs tûzoltó ezredes, igazgató
vesz részt az ünnepségen. Jönnek a burgenlandi
Unterwart (Alsóõr) és a szlovéniai Kapornak tûzoltói.
Hívtuk és várjuk a Tûzoltó Répce Kupa versenyein
résztvett egyesületek vezetõit, tagjainkat és hozzátartozóikat is. Szívesen látunk minden támogatónkat és az érdeklõ állampolgárokat is.

– Úgy tudom, nem rég te is társadalmi elismerésben részesültél több évtizedes önkéntes munkádért?
– A Magyar Tûzoltó Szövetség évzáró közgyûlésén kaptam meg a Szent Flórián emlékérmet, a megyei szövetség
elnökeként, Vas megye 90 tûz-

Középen a kitüntetett Kovács András

oltó egyesülete munkájának segítésért, és a katasztrófavédelemmel való kiemelten jó együttmûködésért. Ezzel már mindkét legmagasabb szakmai kitüntetéssel rendelkezem.
– Hogyan alakultak a riasztások a helyi
egyesületnél?
– Az elmúlt 4 hónapban már 21-szer riasztottak
minket. Tavaly egész évben 53 riasztásunk volt. Tüzekkel kezdõdött az év, melyek között volt égõ autó, kéménytûz, szalmabála, pincetûz és vágástéri
hulladék. Több baleset is történt környékünkön.
Legutóbb pedig a hirtelen téliesre fordult idõjárás

miatt kellett kivenni a részünket a kárelhárításból.
Az ilyen katasztrófák is bizonyítják, hogy nagy szükség van az önkéntesekre, mert a hivatásos állomány nem gyõzné a munkát.
– Milyen egyéb feladatok várnak még az
egyesületre a következõ hónapokban?
– Csapataink folyamatosan készülnek a versenyekre. Május 27-én Fertõszentmiklóson lesz GyõrMoson-Sopron és Vas megye
egyesületeinek megmérettetése.
Június 24-én pedig Székesfehérvárra, az országos versenyre is
várnak minket. Július 10-e és 14e között idén is megrendezzük
tûzoltó táborunkat. Ezen a bejáratott szakmai programok mellett
lesz bûnmegelõzési elõadás, búvárokkal közösen vízi mentési bemutató a horgásztónál és soproni
kirándulás is a résztvevõknek. A
Civil Nap keretében, augusztus 5én, idén is meghívjuk a tûzoltóságra a helyi civil szervezetek
tagjait, családtagjaikat, támogatóikat, hogy, immár harmadízben ültethessünk közösen gyümölcsfát a jövõnek. Az eddigi két fa szépen növekszik. Szeretnénk példát mutatni az igazi
összefogásra. Ebben az évben is meghívjuk külföldi barátainkat is.
– A Tûzoltó Répce Kupa is folytatódni fog?
– Természetesen, nem maradhat el az 1979ben elindított versenysorozat, remélem idén is jó
hangulatban, kellõ izgalommal zajlik a verseny.
– A kitüntetéshez gratulálunk, a további
munkához erõt és jó egészséget kívánunk.
SF

2017. május VII. évfolyam 5. szám • www.repcevidek.hu

7

Rövid hírek
• Tömörd
Húsvéti készülõdés...
Lassan hagyománnyá válik községünkben, hogy a nagyobb ünnepek alkalmával
kézmûves foglalkozásra kerül sor a Faluházban. Az idei évben 2017. április 8-án, szombaton volt az elsõ ilyen alkalom Puskerné
Hermann Beáta vezetésével.

Asztali- s ajtódíszek készültek húsvétra! A
Nyuszikák is elégedettek voltak, hiszen a rendezvény résztvevõi „segítettek” nekik színes tojásokat is festeni! Húsvéti képek, zene segíthette a szebbnél szebb díszek megszületését.
Gyönyörû alkotások kerültek otthonainkba!
Köszönjük a szervezést és az ötleteket!
A buszfordulóhoz is megérkeztek a Nyuszik
Kicsik és Nagyok örömére!
KSzÁ

Öreg ember, nem vén ember
Ez is lehet a mottója a következõknek. Habár
csak januárban alakult meg hivatalosan a zsirai
nyugdíjasok klubja, már mozgalmas hónapokat
tudhatnak maguk mögött. Legutóbb Dumovits István atya vendégei voltak Peresznyén. Itt elõször
az atya által alapított múzeumot nézték meg,
ahol az itt élõ horvátság történetébe pillanthattak
be, az elsõsorban vallási tárgyú kiállításon. Hosszú
évek gyûjtõ munkája van az atya mögött, de
mégis a legérdekesebb, legkülönlegesebb tárgyak azok voltak, amelyekhez személyes történeteket tudott mesélni. Például azt, hogyan került ismét egymás mellé az elesett orosz katona kis ikonja és a család Oroszországban õrzött nagy ikonja.
Ezek a történetek felbecsülhetetlen értékûek és
reméljük, hogy az utókornak is megmaradnak. A
nagy beszélgetések, közös imádságok között szó
esett a Peruska Mária emlékhelyrõl, s mivel sokan

még nem jártak ott, Dumovits atya felajánlotta,
hogy látogassák meg a zsidányi erdõben. Tehát a
társaság ide vette útját. Itt szintén rengeteg érdekes történet és anekdota elhangzott. A helynek
valóban szelleme van, mely megérintett mindenkit. Többen ígéretet tettek, hogy visszatérnek egyegy ünnepi mise meghallgatására. Visszafelé
Horvátzsidányban elõször a templomba mentek

be. Érdekessége, hogy szinte mindig nyitva áll a
látogatók elõtt. Egy közös ima a belépõktõl, s aztán a templom történetét is megismerhették. Nem
is lett volna elég egy egész délután sem, ha az
atya mindent elmesélt volna. Szinte minden pad-

hoz, tárgyhoz személyes emlékek fûzik. S ez nem
volt másképpen a parókián sem, ahova meghívta a vendégeket. Hálásan köszönjük a szíves vendéglátást, a sok érdekességet, amivel ezt a délutánt felejthetetlenné tette a nyugdíjasoknak. S
aki a leírtak alapján azt gondolja, hogy ez egy szigorúan vallási alapokon nyugvó kirándulás volt,
az nagyon téved. Volt köztünk olyan is, aki nem
mélyen vallásos, mégis lenyûgözték a hallottak. A
kiállítás szinte mindennap látogatható, a kápolnához bármikor ki lehet menni, és ez egy nagyon
kellemes kirándulás lehet bárki számára. N.P.K.
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Kisdiákok nagy versenye Bükön
Iskolánk alsó tagozatos munkaközössége idén is megszervezte a hagyományos tanulmányi versenyt alsó
tagozatosok részére. Jubileumi volt
ez a rendezvény, hiszen 25. alkalommal mérték össze tudásukat a kisdiákok Bükön.
Tekintsünk egy kicsit vissza az elmúlt 25 évre! Kolleritsné Rákóczy Beáta munkaközösség-vezetõ által irányított alsós munkaközösség ötlete
volt 1992 tavaszán, hogy legyen a
legkisebbek részére is egy tanulmányi verseny a környéken, õk is hadd
méressék meg magukat, ne csak a
felsõsök. Az elsõ éven csak néhány
iskola legjobbjai vetélkedtek magyarból, matematikából és környe-

zetismeretbõl. Aztán az évek és a tapasztalatok hozták a változásokat. A
tantervi és tankönyvi módosításoknak köszönhetõen a környezetismeret kikerült a versenyek sorából, maradt a matematika, értõ olvasás és
szépírás nyelvtani feladatokkal. Egyre több intézményt hívtak, már nem
csak a „szomszédból”, hanem távolabbról is, de több iskola is jelentkezett, hogy szívesen részt vennének a
versenyen. A rendezvényen az idei
évben voltak a legtöbben, hiszen 21
iskola 179 kisdiákja ügyeskedett. Az
évek során változott a verseny elnevezése is. A kezdeti Körzeti Tanulmányi Verseny név helyett már több éve
iskolánk névadójáról és a verseny-

Kiadások és bevételek
– TÍZ KÖLTSÉGVETÉST TETTEK KÖZZÉ
Bük, Csepreg, Iklanberény, Lócs, Tormásliget és Tömörd önkormányzata volt a leggyorsabb: már az évindításkor nyilvános volt a települések idei költségvetése. Tavaszra tíz újabb
Répce-vidéki település tette közzé a Nemzeti Jogszabálytárban az idei kasszája fõ számait. Mindegyik falu hiány nélkül
számol, vagyis egyezik a kiadási és a bevételi oldal.
közzétette az idei gazdálkodás
irányszámait: 24,4 millió forint szerepel a kiadási és a bevételi oldalon is. Mesterházán 21,6 millió forintot költenek és ekkora összegû
bevétellel számolnak. Chernelházadamonya képviselõ-testülete
19,5 millió forintban állapította
meg a bevételek és a kiadások fõ
számait.
Törvényi kötelezettség a költségvetések elkészülte, de a közzététel nem az. Március végéig
nyolc Répce-vidéki település nem
hozta nyilvánosságra a központi
jogszabálytárban az idei gazdálkodása fõ összegeit: Egyházasfalu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod, Peresznye, Répcevis, Sopronhorpács és Szakony.
yde

tuális teendõket, de a személyesebb
hangvétel is természetesen jelen volt.
Szaktanácsadó kolléganõk segítségét is kérhették, ha olyan igény
merült fel, hiszen nagy örömünkre õk

is többen megtisztelték jelenlétükkel
rendezvényünket. A helyezetteket oklevéllel és ajándéktárgyakkal jutalmazzuk. Minden versenyzõnek köszönjük az alapos felkészülést, a színvonalas versenyt. Nagyon szoros
eredmények születtek, ami azt jelenti
minden kisdiák nagyon komolyan
vette a megmérettetést, és legjobb
tudása szerint oldotta meg a bizony
nem könnyû feladatokat. Köszönjük
a tanító néniknek, hogy elfogadták
meghívásunkat, és felkészítették tanítványaikat a versenyre. A helyezések névsorát a repcevidek.hu oldalon olvashatják.
bse
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A térség települései közül Bõ
gazdálkodik a legmagasabb
összeggel idén: 185,5 millió forint
szerepel a büdzsében. Sajtoskál is
100 millió feletti összegbõl gazdálkodik: 105,4 millió forint a fõ
szám. Tompaládony és Simaság is
40 millió körül számol: Tompaládonyban 45,8 millió forint, Simaságon 41,8 millió forint az idei költségvetés a közzétett számsorok
szerint. A „harmincas” települések
között három van: Nagygeresd,
Nemesládony és Répceszentgyörgy önkormányzata is 30 millió
forint körüli költségvetéssel számol
2017-re. Nagygeresden kereken
34 millió forint a költségvetés fõ
összege, Nemesládonyban 30,9
millió, Répceszentgyörgyön 30,2
millió forinttal számolnak. Gór is

zõkrõl neveztük el a versenyt: Felsõbüki Nagy Pál Alsó Tagozatos Tanulmányi Verseny. Ami nem változott az
évek során, az a büki tanító nénik
szorgos munkája, hiszen a kezdetek
óta töretlen lelkesedéssel állítják össze
a fõként logikai feladatokat tartalmazó, tavaszi ünnepeket magában foglaló, érdekes feladatsorokat. Majd
javítják, értékelik a
feladatlapokat és
összegzik a tapasztaltakat, amelyeket
meg is osztunk mindig a résztvevõ diákok felkészítõ tanítóival. Köszönet mindenkinek a lelkiismeretes, pontos munkáért.
Külön ki kell emelni azokat a tanító néniket, akik 25 éve végzik ezt a
feladatot: Baánné Gruber Irén,
Barbalicsné Vigh Márta, Vargáné
Patthy Erzsébet és Varsányiné Horváth Erika. Az idei versenymegnyitón
a Napvirág Együttes népdalcsokra
szerzett kellemes perceket, aztán
emléklappal és apró ajándékkal
kedveskedünk a versenyzõknek. A
verseny ideje alatt a felkészítõ-kísérõ
pedagógusok kötetlenül beszélgettek rég – talán éppen egy éve – látott kollégákkal, megbeszélték az ak-
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Rövid hírek
• Csepreg
Epizód a csepregi temetõben:
mécsesek
Az idei Dr. Csepregi Horváth János Napok
iskolai rendezvénysorozat keretében egy kegyeleti epizódot, mécsesgyújtást rendeztek.
Az intézmény névadója, dr. Csepregi Horváth
János 1945-ben Budapesten hunyt el. Sírhelye
védett a Fiumei Úti Sírkertben, hiszen jelentõs

központ mindenkié”
ÚJABB ÖT ÉVET KEZDETT TÓTH TAMÁS

Nehéz lenne felsorolni, mi mindennek ad
helyet és teret idén a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár. A megszokott minõségi rendezvényekre garanciát jelent, hogy
újabb öt évre megbízatást kapott a központ
vezetésére Tóth Tamás. Õt kérdeztük.

KULTÚRA, GASZTRONÓMIA, ZENE
– A mûvelõdési központ mindenkié, elsõsorban a bükieké, de az ide látogatóké is – szögezte le Tóth Tamás intézményvezetõ. – Olyan támogatás van a hátunk mögött a képviselõ-testület és a bükiek részérõl, hogy az
ember tényleg feladatának ér zi,
hogy valami jót csináljon – mondta
az alapvetõ feladatáról. Újabb öt évre kapott bizalmat a Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár vezetésére, ebben az ötéves tervben az egyik
alapvetõ, megfogalmazott cél a
népzene és a néptánc népszerûsítése. – Szeretném, hogy saját mûhellyel
rendelkezzünk. Nem mások, a nagy
múltú Vas megyei csapatok ellen,
hanem velük együtt szeretnénk dolgozni. Sokat tanulok például Varga
Albintól, Gencsrõl – árulta el Tóth Tamás. A népzene, a néptánc és a hagyomány ápolása mellett a magyar
gasztronómiának is bõven jut feladat
– turisztikai vonzerõként is.
– Új szemléletû, de a hagyományokra épülõ konyhát szeretnénk
megvalósítani. A Gyógy-Bor Napok
Büki Gasztrofesztivál hamarosan gasztronómiai látványosság lesz, élõ egyenesben, friss
alapanyagokból fõznek. Idén a lakodalom lesz a
téma, a honfoglalás korától a mostani trendig –
kezdte a nagyszabású idei tervek sorát. Az
Gyógy-Bor Napok a tizenkettedik lesz, újdonság,
hogy az eddiginél szorosabban bekapcsolódik a
Büki Gyógyfürdõ Zrt., az új igazgató, Boros László
Attila nevét említette Tóth Tamás és több nagy
mecénást is sorolt. Egy-két nagy fellépõt már tudni: érkezik majd a Wellhello, lesz Charlie-Tátrai
koncert, Fenyõ Miklós, Marót Viki, Kiscsillag, Intim

Torna Illegál, Anna and the Barbies, és az Ocho
Macho zárja majd a fesztivált, összesen 52 koncert lesz. Az elõkészületek már gõzerõvel folynak,
ha pedig idõrendben nézzük, akkor a következõ
nagyobb esemény a húsvéti locsolás lesz. A hotelekbe viszik a néphagyományt. Május közepén
lesz a Szivárvány Gyermek Néptánc fesztivál. –
Tavaly 756 fellépõ gyerek volt, idén már a kilencszázat közelíti majd a létszám – árulta el Tóth Tamás a fesztiválról, amit a Pesovár iskolával közösen rendeznek és az idei lesz a tizenötödik a sorban. Júliusban Aratóünnep lesz Bükön. – Ahogy
eddig ismerték, idén lesz utoljára, jövõre oda is

begyûrûzik a gasztronómia, a gabonából készült
egészséges ételek és a régi étkezési hagyományok – mondta el az aratóünneprõl. Etnofolk forgatagot ígért, világzenei hangulatot. A megújulásra van igény, hiszen 27. évét éli az aratóünnep. Ahogy Tóth Tamás fogalmazott, elengedni
nem akarják, ezért döntöttek a „ráncfelvarrás”
mellett.
A büki õsz is körvonalazódik: lesz Magyar Dal
Napja, annak ellenére, hogy központi koordinációja már nincs az eseménynek. Kétnapos lesz a
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szerepe volt 1900 körül a hazai kisiparosok fogyasztási- és értékesítési szövetkezetekbe tömörítésében, munkásságáért nemességet is
nyert. Szülei viszont itt nyugszanak, tiszteletet
adtunk nekik is. Február 27-én délután, az iskola aulájában rendezett ünnepélyes megnyitó után egy szûkebb kör a programot a temetõben folytatta, a névadó szüleinek kissé
„patinás” sírjánál. Mostanáig csak kevesen
tudtuk, hogy kik voltak azok, akiknek a nevét
a sírkõbe vésték. A szülõk közül a csepregi
csizmadia-földmûves családból származó
(csói) Horváth Jánost már 1881-ben, az elmagyarosodott zsirai horvát Ragasits Rozáliát pedig 28 év özvegység után 1919-ben temették
ebbe a sírba. 1962 óta egyik unokájuk, József
fia, Sándor, majd 1966 óta az õ lánya, Margit
is itt nyugszik.
Köszönet illeti mindazokat, akik közremûködtek az emlékhely-látogatás méltó körülményeinek megteremtéséhez és azokat, akik
a sír köré gyûltek.
Balogh Jánosné
Horváth Terézia, Budapest

„A mûvelõdési
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Szent Mihály napi forgatag és a népmese napja – itt ismét a gasztronómia lesz a kulcs, emlékeztetett a lecsófõzésre. A „bükiek a bükieknek”
programokra is számíthatnak idén is: ilyen lesz
az advent, a regös és betlehemes csapatok szereplése.
SPORT ÉS KÖZÖSSÉG
Elindult a sportturizmus koncepció – a városhoz mérve. Vagyis nem akarnak és nem is tudnak nagy sportkomplexumokkal versenyezni, de
bizonyos csapatoknak, sportágaknak igenis
ideális hely Bük az edzõtáborozásra, mondta el
az igazgató. Jó a kapcsolatuk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel és azt mondta, feléledni látszik a sportszeretet a városban, ezt szeretnék
erõsíteni Sorolta a labdarúgást, a kézilabdát, az
asztaliteniszt és a sakkot, és helyet, teret kell adni a tömegsportnak is. A sportpályán TAO-s pályázatból megújul a fogadóépület, a következõ
másfél évben van erre esély. A csarnok is megújul, és sok pályázat van elõkészítés alatt –
mondta Tóth Tamás. Ami a központ könyvtári részét illeti: Haizler Lászlóné könyvtári fõmunkatárs
munkáját emelte ki. Úgy látja, erõsödik a közösségi funkció, a legkisebbektõl a legidõsebbekig, mindenkit elérnek. Kiemelte azt is, hogy minõsítés elõtt áll a könyvtár. Az Olvasószemüveg
programot hangsúlyozta, a hat alkalmas elõadássorozatot, valamint a Mesebérletet, ami az
ötödik évébe lépett. Úgy fogalmazott, hogy nehezen indult, annál nagyobb sikere van. Tavaszszal és õsszel is 150 bérlet körül adnak el és
rendszeresek a jegyvásárlók, igénylik, kérik a
programot a szülõk és a pedagógusok. Már
húsz szervezet mûködik a mûvelõdési központban és fenntartanak hét csoportot, szakkört – ez
manapság ritkaság, büszkélkedett Tóth Tamás.
yde

„Mancs a szívhez”
„A kutyát kimondottan a gyermekek számára
teremtették. Nincs párja a csintalankodásban.”
Ebben a szellemben, Henry Ward Beecher gondolatának jegyében telt március utolsó napjának
délelõttje Sopronhorpácson, a Dr. Sedlmayr Kurt
Mûvelõdési Házban.
A „Mancs a szívhez” közösség a Facebook-on
hirdetett pályázatot. Annak nyerteseként nyílt lehetõségünk megismerni Borát, a terápiás kutyát. A
foglalkozást Pósa Lívia vezette – aki „másik felét” tekintve adótanácsadó és könyvelõ, és Bora társa.
Bemutatta a kutyust: Bora hétéves keverék szuka,
akit az utcán találták körülbelül két hónapos korá-

ban. Kezdetben csak élvezték a társaságát, nem is
gondoltak arra, hogy terápiás kutya lesz belõle.
Három évvel ezelõtt vágtak bele a kiképzésbe. Bora terápiás kutya képesítést, Lívia pedig állatasszisztált terápiás kutyavezetõi végzettséget szerezett, azóta járják az országot. Az eltelt idõszakban
számos helyen megfordultak, nemcsak óvodákba, iskolákba, idõs otthonokba, hanem értelmükben akadályozott és mozgássérült gyermekekhez

is ellátogattak. Nálunk két foglalkozást tartottak. Az
elsõn az ovisok, a másodikon elsõs és másodikos
kisiskolások vettek részt. Nem volt egyforma a két
óra, hiszen maximálisan alkalmazkodott a résztvevõ gyerekek életkorához. Mindkét foglalkozást a
kutyák testjeleinek megismerésével kezdték, majd
fényképek segítségével megbeszélték, hogy a
testjelek alapján mirõl ismerhetõ fel egy félénk
vagy egy agresszív kutya, és mi a teendõ ha ilyennel találkoznak a gyerekek, illetve hogy miként kerüljenek el egy esetleges kutyatámadást. A következõ részben Bora és Lívia bemutatták trükkjeiket,
ügyességi feladatokat hajtott végre a kiképzett eb.
A trükkök után a bátorság
próba következett. A földre egy takaróra feküdtek
a vállalkozó gyerekek, jutalomfalatot raktak a testükre, ahonnan Bora a
legnagyobb lelkesedéssel megette a fõtt és szárított zúzadarabokat. Ebben a feladatban kerültek a gyerekek a legközelebb a kutyához. Vállalták, hogy Bora akár a
homlokukról, vagy a nyakukról eszi meg a falatot, így teljes közelségbõl érzik a kutya lélegzetét, a nyelvét, akár a fogai érintését is. A bátorságpróba után a jelentkezõ gyerekek egy-egy trükköt mutathattak be Borával. A foglalkozás zárásaként közös fotók készültek. A kutyagyerek kommunikációs tréning egyrészt játékos,
másrészt nem mindennapi élményekkel teli tanulás volt minden résztvevõ számára.
Zsoldosné H. Kati
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Rövid hírek
• SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. Néhány
cím és adószám:
• Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735
Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.:
18887103-1-18
• Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18887103-1-18
• Csepregi Nyugdíjas Egyesület, 9735
Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.:
18506862-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, 9735
Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.:
18880278-1-18
• Idõs Lakókért Alapítvány, 9735 Csepreg,
Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18

MEGNYÍLT A BÜKI
TERMELÕI PIAC
A Bükfürdõi Termelõi Piac április
21-tõl október 27-ig várja látogatóit.
Péntekenként kínálják portékáikat a
húsosok, sajtosok és a többi termelõ.
Május 26-ig 15 és 19 óra között,
majd június 2-ától szeptember 1-jéig
16 és 20 óra között, õsszel pedig,
szeptember 8-a és október 27-e között 15-tõl 18 óráig.

Nõiesség. Karakter.
Elegancia. Mazsorett.
Már 15 éve pörgetem a botot, mégis minden alkalommal ugyanolyan izgalmas és felemelõ érzés részt venni az országos versenyeken. Együtt alkotni a csodát a csoporttársakkal,
találkozni olyan táncosokkal, akiknek szintén a
mazsorett a „nagy szerelem”, a botok a legjobb
barátok, a csapat a második család, a színpad
a második otthon.
A tavalyi Kapuváron és Bükön elért sikerek
után április 1-jén volt az idei elsõ megmérettetésünk, ahová Boros Evelin mûvészeti vezetõnknek
hála, új koreográfiákkal, de a régi változatossággal és lendülettel készültünk. Összesen 16
csoport, csaknem 300 lány lépett színpadra az
ünnepélyes bevonulás pillanataiban.
Csillagfény csoportunk kis létszámban, de
töretlenül helytállt pompon és show kategóriában egyaránt. Egy utolsó csapatölelés és bizta-

tás után ragyogó mosollyal és magabiztosan
táncoltuk végig mindhárom koreográfiát. A késõ
délutáni órákban újra bevonultunk az eredményhirdetésre.

A Rózsaszirmok II. korcsoportban, show kategóriában arany, pompon kategóriában kiemelt
arany oklevelet kaptak. A Csillagfények felnõtt
korcsoportban mindkét kategóriában aranyat
nyertek. Evelin nagyon büszke volt mindnyájunkra, végig mosollyal biztatott minket és a színpadra lépés elõtti utolsó percekben is ellátott hasznos
tanácsokkal. Mi visszük színpadra a csodát, de õ
álmodja meg. Nagyon szép eredménnyel zárult
a nap, de természetesen mindig van hova fejlõdni, ez a mazsorett mûfajában különösen igaz.
Mindig lehet valami újat mutatni a közönségnek.
A verseny elõtti héten Evelinnel az országos
továbbképzésen is részt vettem Törökbálinton,
ahol egy tucat új forgatást, dobást és tánctechnikát tanultunk, hiszen mindig van valami más,
valami különleges, amit érdemes elsajátítani.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon!
Szabó Eszter
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Idén is szépül a falu

– TAVASZ NAGYGERESDEN

Gazdát cserélt a kastély,
szépül a temetõk kapuja, sínen
van a szennyvíz-terv, újul a faluház, a Zala megye lehet az
idei falukirándulás célpontja,
és jövõre horgásztó nyílhat a
községben. Tavaszi kitekintés
Nagygeresdre.

mából a veszprémi állatkertbe viszik a nagygeresdi gyerekeket
(meg, aki még befér a buszba). Június 10-én lesz az elsõ nagygeresdi
fõzõverseny, majd július 1-jén lesz
az ötödik nagygeresdi parasztolimpia, július végén a büki aratóünnepen „dolgoznak” két csapattal, aztán falunap. Augusztus 20-án a kilencedik kettesfogathajtó megyei
versenyt rendezik – ismertette a sûrû nyári heteket a polgármester.

hiszen a jókedv jellemzõen késõ estig, olykor hajnalig kitart az ilyen
összejöveteleken. Idén Zala megye
lehet az úti cél és bizakodóak lehetnek az összetartó nagygeresdiek, hiszen tavaly már nagy számban mentek velük a fiatalok is – talán alakul a helyi összefogás következõ generációja.
Az õsznél is elõbbre tekintve egy
belterületi horgásztavat említett Németh Lajos. Az önkormányzaté volt a

A felújítás elõtt álló faluház

Idén is szeptemberben lesz a falukirándulás, az úti célról a nyáron
dönt majd a testület, (legalább)
egy busznyi nagygeresdivel mennek. Az csak felnõtteknek szóló
program – emelte ki Németh Lajos,

terület, eladták, és a tervek szerint
úgy próbálják kialakítani, hogy a
helyiek ingyen használhassák – de
errõl majd jövõre bizonyosodhatunk
meg Nagygeresden.
yde
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Most olyan 282 fõs a falu, az elmúlt években csökkent háromszáz
alá a létszám. Idõsödik a község –
kezdte a bemutatást Németh Lajos,
Nagygeresd polgármestere. A lakosságszám alakulásával kapcsolatban rögtön jó hírekkel is szolgált:
– Két-három lakóház van csak eladó. A nyáron két család beköltözésére számítunk, egyik család három-, másik kétgyermekes – sorolta. A beköltözõket önkormányzati
területtel is várják, de ez egyelõre
csak terv. – A szennyvíz kivételével
összközmûves a területünk, négy-öt
telket tudnának kimérni. Van egy
vállalkozó, amely Tompaládony felõl építkezik és lehet, hogy befektetne az önkormányzati telekbe, ha
lesz rá igény – mondta a távolabbi
jövõbe tekintve. Beszámolt arról is,
hogy nemrégiben gazdát cserélt a
Cseszneky-Mesterházy kastély. Eddig német tulajdonban volt,
makettüzem mûködött benne,
négy helyi asszonynak adott munkát. Egy osztrák vállalkozó az új tulajdonos, õ ideköltözne, kandallókat és postaládákat készít, lakatosmunkákat adna – bár helyben
nincs kinek. – Nincs munkanélküli a
faluban, három közmunkásunk
van, de rájuk ténylegesen szükség
van, sok a zöld terület – hangsúlyozta Németh Lajos.
A közösségi életrõl röviden azt
mondta: minden hónapra jut valamilyen program. A civil szervezõdésük bejegyzés alatt van jelenleg,
egy kulturális egyesület lesz, amely
tud pályázni. Hozzáfér azokhoz a
lehetõségekhez, amelyekhez az
önkormányzat nem tud, vagy sokkal drágább lenne – magyarázta a

szervezet szükségét. A helyiek aktivitás nem rossz, lehetne jobb is –
így jellemezte a polgármester. Azt
tapasztalják, hogy nehéz „mozdítani” a fiatalokat. Kiemelte, hogy a
rendezvényszervezést a kultúrház
vezetõje és a könyvtáros végzi –
eredményesen és sikerrel.
Ami az önkormányzati feladatokat illeti:
tavaly elkezdték a két
temetõ rekonstrukcióját, önerõbõl elkészültek a kerítések kívülrõl.
Most anyák napjára
elkészülnek a kovácsoltvas kapuk, a két
temetõút
végleges
aszfaltot kap ezekben
a hetekben, arra az állami adósságkonszolidációból futja Nagygeresden. Öt
éve mûködik már falugondnoki
szolgálat, most buszra van szükségük – azt is önerõbõl szerzik be. Keresik az eladó kisbuszokat a szomszédos településekrõl. A busz garázsa az öt éve bezárt és „kipakolt”
múzeum lesz. Az ott korábban bemutatott kincsek már a Savaria Múzeumban vannak, az épület az önkormányzaté, így hasznosítják. Az
impozáns és egyedi faluházról is
mondott jó híreket Németh Lajos:
idén kerítéscsere lesz, jövõre a külsõ szigetelés, pucolás, hiszen 25
éves lesz már az épület, ráfér a tatarozás. Hogy mibõl jut a fejlesztésekre? Egyszerûen jól gazdálkodtak. Az önkormányzat bevétele telekadóból, építményadóból van,
valamint 2 millió forint körüli iparûzési adó. Tartalékok voltak, el nem
költötték – magyarázta röviden a
polgármester.
Ahhoz, hogy tényleg összkomfor tos legyen Nagygeresd, már
csak a szennyvízelvezetés hiányzik
– emlékeztetett a polgármester. Természetesen nem új a terv, de Vas
megyében nem tudták megvalósítani. Most Gyõr-Moson-Sopron megyeiekhez csatlakoztak, Csáfordjánosfához, a szomszéd településhez.
Várnak a döntésre, hiszen együtt
majdnem 5 ezer fõs a pályázó konzorcium, és 95 százalékos támogatást remélnek a hálózat kiépítéséhez.
Az idei programok sorát sem
hagyta szó nélkül Nagygeresd elsõ
embere. A május az anyák napi
ünnepséggel kezdõdik, a gyerekek
idõben nekiláttak a mûsor próbájának. Május 27-én gyereknap alkal-
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PROGRAMAJÁNLÓ

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
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

M Á J U S

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

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 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

GÓRI VÁLASZTÁSOK
Tavaly év végén választások
voltak Gór községben, mert az
elõzõ polgármester lemondott.
Tájékoztatást kérünk a község
körjegyzõjétõl, hogyan végzõdött a szavazás. Sajnos lapzártánkig nem érkezett válasz. Információink az Országos Választási Irodától származnak.
Eszerint 229 fõbõl 138 vett részt
a szavazáson, négy érvénytelen szavazat volt, tehát 134 szavazóval érvényes volt a referendum. Képviselõnek bejutott:
Kámpel József Dezsõ, Simon
Károly, Cselikovics János és
Hajasné Németh Szilvia. Gór
polgármestere Németh László
lett 115 kapott szavazattal.
yde

nõi bajnoki kézilabda mérkõzés.
Május 14-én, vasárnap
17
ó.
Egyházasfalu
SE–Csapod SCE és Und
LE–Sarródi Ászok SE megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 20-án, szombaton 9 ó. Csepregen, a
PSMSK-ban: SAKKVERSENY.
Május 21-én, vasárnap
17 ó. Csepregi SE–Pecöl
KMSE megyei II. o., 16 ó.
Egyházasfalu SE–Nagylózsi
SK, 17 ó. Répcevisi FC–Pereszteg SE és Und LE–Balfi SE
megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.
Május 26-án, pénteken
du. Csepregen: Városi gyermeknap.
Május 27-én, szombaton 14.30 ó. Répcevölgye SK
Bõ – Kemenesmagasi FC
megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.
Május 28-án, vasárnap
több településen, közte
10.30 ó. Csepregen, a Promenádon: HÕSÖK NAPJA.
Május 28-án, vasárnap
17.30 ó. Büki TK – ÖTE Ikervár
SC megyei II. o., Simaság
SE–Hosszúpereszteg SE, 17 ó.
Sopronhorpács ME– Répcevisi FC és Zsira TSK–SFAC
1900 II. megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Június 3-án, szombaton Kiszsidányban: Falunap
és forrásrámolás
Június 3-án, szombaton délután a csepregi szõlõhegyekben: NYITOTT PINCÉK.
Június 3-án, szombaton 18 ó. Csepregi SE–Ölbõ
KSE megyei II. o., 17 ó. Und
LE–TITA E Agyagosszergény
megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.
Június 4-én, vasárnap
Csepregen, a Kovács utcai
Trianon Emlékhelynél: A
NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPJA.
Június 4-én, vasárnap
17 ó. Egyházasfalu SE–Ágfalva KSK, 17 ó. Répcevisi
FC–Fertõrákosi SE megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
Június 5-én, hétfõn 18
ó. Csepregi SE–Sitke KKSE
megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
Június 11-én, vasárnap
18 ó. Büki TK – Merseváti SE
megyei II. o., 17 ó.
Sopronhorpács ME–Csapod
SCE és Zsira TSK– Sarródi
Ászok SE megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/,
http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a
mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Az önzetlen segítség szép példáját tapasztalhatta a
csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár
Színháztermében összegyûlt közönség. Számosan érkeztek
Bükrõl és Szakonyból is. A 2016 augusztusában alakult
Csepregi Férfi Dalkör szervezésében indult el a csepregi
evangélikus gyülekezetet ért jelentõs anyagi kárt enyhítõ
rendezvény elõkészítése és összehangolása. A szervezõkön
kívül a Farkas Sándor Egylet és a Répce Citerabarátok Köre, a Csepregi Vegyeskar, a Büki Evangélikus Ifjúsági Énekkar, Ziembicki Dóra, a Soltis Színház mûvésze, Pukler Erika,
Péntek Nóra, Kováts Antalné, Németh Anna, Tóthné Takács
Tünde és Haizler Ákos járult hozzá dallal, zenével, énekkel,
szóval a segítõ szándékhoz. Simon Réka büki lelkésznõ méltatta a jó szándékban rejlõ összefogást, köszönetet mondva a szervezõknek. A másfél órás mûsor után Pukler Zoltán
megköszönve minden résztvevõnek és adakozónak a támogatást ismertette az adományokból befolyt segítség
eredményét. A több mint 80 000 forintot az evangélikus
gyülekezet pénztárosa átvette. A jótékonysági zenés délután elérte célját, segített a bajon. Igazolódott a mûsor felvezetésében elhangzott Böjte Csaba idézet: „Az az igazi
szeretet, ha kiállunk másokért a sötétben is”
S.Z.

Büszkeségpont Zsirán
Két pályázattal is sikeres
volt Zsira község önkormányzata a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kiírásain. Az 1956-os
Emlékbizottság megbízásából nyíltak források a
forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának méltó
megünneplésére.
A Sinkovits Imre
pályázatban az évforduló napján tar tott
ünnepségre
nyert
Zsira 500 ezer forintot.
A magyar-osztrák határon volt a különleges ünnep: együtt
emlékezett magyar és
osztrák, fiatal és idõsebb, és nem utolsó
sorban a kortanúk. A
másik pályázat a
Büszkeségpontok elnevezést kapta. Azon a település 1 millió forint támogatást nyert el. Ebbõl az öszszegbõl újult meg a már
meglévõ emlékmû és környéke. A tönkrement növényzet helyett új cserjéket,

virágokat ültettek, a parkoló
új kavicságyat kapott, készült egy tábla az emlékmû
mellé. Virágtartók és hulladékgyûjtõ is került ide. Az elvégzett munkákkal megszépült az emlékhely: valóban

az emlékezés helye lehet. Az
idelátogató turisták a tábla
segítségével rövid tájékoztatást kaphatnak arról, hogy
mi is történt 1956-ban Magyarországon.
N.P.K.
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01. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
02. Sanitas 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 9–13.00 NYITVA
07. Sanitas 9–14.00 ügyelet
08. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 9–13.00 NYITVA
14. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 9–13.00 NYITVA
21. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 9–13.00 NYITVA
28. Sanitas 9–14.00 ügyelet
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
31. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

Május 15-ig Kõszegen, a Jurisics Vármúzeumban: 20 éves az Írottkõ Natúrpark - jubileumi kiállítás.
Május 15-ig Csepregen, a PSMSK-ban: Sólyom
Miklós MMA és Európa díjas
építész grafikai kiállítása.
Megtekinthetõ a nyitvatartási napokon 13-20 óráig.
Május 5-én, 12-én,
19-én, 26-án, pénteken
15-19 ó., majd jún. 2-án és
9-én 16-20 ó. Bükfürdõn, a
Turinform-iroda elõtti parkolóban: TERMELÕI PIAC.
Május 5-7. településeinken: Anyák Napi rendezvények.
Május 7-én, vasárnap
9.30 ó. a Csepregi Szt. Miklós
templomban: Tûzoltó mise.
Utána fúvószenére vonulás a
tûzoltószertárhoz. 11 ó. a
Csepregi Tûzoltószertár elõtt:
Ünnepélyes állománygyûlés
az ÖTE megalakulásának
135. évfordulója alkalmából,
és a Szt. Flórián emléktábla
megkoszorúzása.
Május 7-én, vasárnap
16.30 ó. Csepregi SE–Szeleste-Pósfa SE megyei II. o., 17
ó. Répcevisi FC–Sopronkövesdi LC, Sopronhorpács
ME–Pereszteg SE és Zsira
TSK–Kisfalud SK megyei III. o.
labdarúgó mérkõzés.
Május 8-án, hétfõn
18.30 ó. a Büki Mûvelõdési
és Sportközpont Könyvtárban: Akik tollat fogtak… A
Répce-vidék költõi antológiájának bemutatása. Közremûködik Dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a kiadó vezetõje és a FSE Csepregi Olvasóköri Csoportja. Dedikálnak a kötet szerzõi.
Május 13-án, szombaton 10 ó.: Rododendron túra. Útvonal: Kiszsidány – Rhodo dend ron/Ha vas szé pe
gyûjtemény – Kiszsidányforrás – Horvátzsidány –
Ólmodi forrás – Ólmod –
Ólmodi út – 1699-ben állított
határkõ – Kõszeg. Táv: 11
km. Idõtartam: 4 óra. Túravezetõ: Hegyvári Ferenc
(30/396-8050)
Május 13-án, szombaton 17 ó. Büki TK – Jákfai SE
megyei II. o., Simaság SE–Kemenesmagasi FC megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
Május 14-én, vasárnap
15 ó. Bükön, a Sportcsarnokban:
Dr.
Lupo
Büki
TK–Szombathelyi Kézilabda
Klub és Akadémia II. NB II-es
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