Rövid hírek
• Csepreg
Újabb nagyszerû
dolgozót búcsúztattunk!
Április 10-én Csepreg Város Önkormányzata nevében Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszony búcsúztatta nyugdíjba vonulásának alkalmából Baranyai Imrénét.
2000 óta dolgozott a Területi Gondozási
Központ kötelékében. A kollégák egy hûséges, megbízható, lelkiismeretes, segítõkész

munkatársat búcsúztattak el, akinek ezúton is
kívánunk tartalmas, hosszú nyugdíjas éveket
és jó egészséget!
RV

Helyesbítés
Az áprilisi újság „A Répcevidék nyíló virága” címû cikkünkben Fábry Mihályné helyett Bíró Mihálynét írtunk. Elnézést kérünk a tévedésért.

Húsvéti készülõdés

Tompaládonyban

Az Õszirózsa klub vendégszeretetének köszönhetõen március 26-án délután a koszorúkészítés
rejtelmeibe tekinthettünk be. A szokványostól eltérõ, új technikát Markó Mihály kertész és felesége

mutatta be. Kipróbáltuk és megtanultuk, hogy hogyan is lehet egyszerûen és gyorsan elkészíteni
egy asztali díszt. Megismerhettük még a húsvéti
nyuszifészek készítésének fortélyait is. Az önkormányzat jóvoltából pedig mindenki hazavihette,
az általa készített remekmûvet.
Megérkezett a nyuszi
Falunk apróságaihoz húsvét vasárnap látogatott el a nyuszika. Az édességek megkeresé-

se után meglepetésmûsor fogadta gyermekeinket. Interaktív foglalkozáson vehettek részt, ahol
közösen játszottak, meséltek, énekeltek. Vendégünk volt Gerbert Judit színésznõ, aki a Gyõri
Nemzeti Színház oszlopos tagja.
Május elseje
A fiatalság tavaszi örömünnepe május elseje, a májusfa állításának idõpontja. A májusfa
alapvetõen a tavaszköszöntés kelléke, de a termékenység jelképének is tekinthetjük, hisz egykor a szerelmet jelezte, mivel fõleg legények
ajándékozták a kiszemelt lányoknak. Manapság viszont a városok, falvak terein egy közös fát
állítunk fel, mellyel a közösséghez való tartozást,
az összefogást kívánjuk kifejezni.
Anyák napja
Május elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Fontos, hogy ne
kezeljük ezt a napot csak egy ünnepnek a sok
között, hiszen ki tudja, meddig lehetünk hálásak
nekik a rengeteg szeretetért, gondoskodásért.
Tiszteljük õket és adjunk hálát azért a sok jóért,
amit a hosszú évek alatt nekünk nyújtottak. Kedves szavakkal, virággal vagy szívhez szóló ajándékkal köszönhetjük meg fáradozásukat.
„ Azt kívánom Anyák napján,
Édesanyám te neked,
Mindörökké kössön össze
Bennünket a szeretet!”
H.H.R.

2015. május V. évfolyam 5. szám • www.repcevidek.hu

2

Mesterházi hírek
Húsvéti készülõdés!
Április 02-án, csütörtökön 17 órától a Faluházban Húsvétra készültek a fiatalok. A kézmû-

Nyugdíjas Találkozó!
A helyi Önkormányzat április 25-én
szombaton délután Nyugdíjas találkozót
rendezett. Örvendetes, hogy a faluból szép
számmal eljöttek az ünnepségre, megtöltötték a Faluházat. Az ünnepi köszöntõben
elhangzott, hogy a helyi önkormányzatnak
mindent meg kell tenni azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben a falu nyugdíjasai megkapják mindazt a támaszt, mely
megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.

ves foglalkozás keretében a gyermekek tojást
festettek, húsvéti díszeket készítettek, valamint
egy tojásfát helyeztek el a Faluház elõtt.

nénit a kórházban látogatták meg a helyi
Önkormányzat Képviselõi. Ezúton is kívánunk további életére erõt, egészséget.

Az idõs nemzedék ma is társadalmi érték, az aktív korban megszerzett tudásra, tapasztalatra igényt kell tartani ma is.
Horváth Fanni és Ható Tamás verset mondott, ezt követte a helyi fiatalok vidám zenés
mûsora. Az ételrõl Ernhardt Benedek gondoskodott, a talpalávalót a Toki fivérek szolgálgatták. Az egész délután nagyon jó hangulatban telt, néhányan még táncra is perdültek.
Kérjük a jó Istent, adjon mindnyájuknak még
hosszú boldog éveket, jó egészséget, családi
békességet.
DZs
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Eljött az év ötödik, a legszebb hónapja.
A természet is érzi, hogy fáival, virágaival, szirmaival, illataival a csodát, a gyönyörûséget, a természet
pompáját kell közvetítenie. Az eddig néma, üres ágaktól kopár kertek most megtelnek madárdallal, zöld pázsitszõnyeggel és lombkoronával.
Ez a hónap tele van meghitt ünnepekkel mind a
polgári életben, mind az egyházi életben.
A hónap elsõ hétvégéjén az Édesanyákat köszöntjük, legyenek akár köztünk, akár tõlünk távol, s
azokat is, akik az Égi hazából vigyáznak ránk. Nehéz
szavakba önteni az anya küldetését, Bisztrai Gyula
versében így ír:
„Mi az anya?
Te vagy a Forrás, melybõl kiszakadtam,
Te vagy a Gyökér, melybõl felfakadtam,
A Küszöb, kitõl elhívott az Élet,
És az Öböl, akihez visszatérek!”
Május 4-étõl a vizsgázók, az érettségizõk adnak
számot tudásukról. Szurkoljunk nekik, hogy a szorgalmas munka és készülés elhozza számukra az álmok valóra válását.
A hónap vége felé itt lesz pünkösd, kinek a vigasságok napja, kinek a zarándoklatok ideje. Lekileg, testileg sokan várják a megtisztulást, a feltöltõdést…
A fiatalok egy része ebben a hónapban készül az
elsõ áldozásra, a konfirmációra, a bérmálkozásra, s az
esküvõre! Ünnepeljünk velük és a családdal együtt!
A tavasz gyõzelme májusban mutatkozik meg igazán környezetünkben, s visszahat az emberi természetre is: a téli tespedségbõl nagy tettek véghez vitelére bíztat bennünket.
A csíksomlyói búcsún mindig utoljára elhangzó
népének záró soraival kívánom e tettek megvalósulását mindannyiuknak:
„Vándor fecske hazatalál,
Édesanyja fészkére száll;
Hazajöttünk, megáldott a
Csíksomlyói Szûz Mária.”
KSzÁ
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Következõ lapszámunk
2015. június 4-én jelenik meg!

Irénke néni Mesterháza
község legidõsebb lakója!
Mesterházy Samuné 1922-ben született,
így Õ a község legidõsebb lakója. Irénke

Májusi gondolatok
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Rövid hírek
• Bük
I. Büki Box-gála
Április 12-én került megrendezésre az I.
Bük Box-gála, melyet a kõszegi Fitt-Box Club
szervezésében rendeztek a büki sportcsarnokban. A rendezvénnyel a szervezõk a sportágat szerették volna népszerûsíteni a térségben. A gála szervezésében fõszerepet vállalt
Nemes Emil és Varsányi Áron. Dr. Németh Sándor polgármester nyitó beszédébõl tudtuk
meg, hogy gála azért jött létre, hogy felmérjék, a bükiek kedvelik, igénylik-e a sportágat.

Kovács László, szövetségi kapitány arról beszélt, hogy Bük még fehér foltnak számít a
sportág térképén, de hosszú távon szeretnék
megnyerni a települést az ökölvívásnak. A viadalon a Nyugat-dunántúli Ökölvívó Régió
csapata, a Harcosok a Pest megyei Tûzharcosokkal csapott össze. A budapesti Tûzharcosok 10-2 arányban maradtak alul a házigazda Nyugat-Magyarországi Harcosok ellen A
mérkõzések között fellépett a Westside TSE
szombathelyi és büki csoportja. A gála sztár-

Az ötven évvel ezelõtti természeti katasztrófára
emlékeztek április végén Nyugat-Dunántúl több településén is. Az 1965. április közepi meleg hullám
következtében felgyorsult Alpok-beli hóolvadás
után, két nap alatt 200 mm esõ hullt le Ausztria keleti, 100 mm pedig Magyarország nyugati részén.
A Dunán, Rábán, Répcén és mellékfolyóikon/patakjaikon rég nem látott tömegû víz hömpölygött, s
lépett ki a mederbõl.
Mindezt Dániel Tibortól, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság nyugalmazott büki építésvezetõjétõl hallhattuk a Mûvelõdési és
Sportközpontban rendezett kiállításmegnyitó beszélgetésen, melyet a
házigazdákkal együtt a város önkormányzata és Varga Zsolt, a TRIÓ
TV Dunántúl vezetõje szervezett.
Dr. Németh Sándor polgármestertõl a résztvevõk köszöntése után
azt is megtudtuk, hogy a nagy eseményrõl film készül, és a feltárt dokumentumok kiadványban is olvashatók és megnézhetõk lesznek.
Bükre 1965. április 23-án érkezett meg a nagy árhullám. Teklits István, akkor új tanácselnökként, a
védekezés irányítója volt a településen. Elmondta, hogy gyorsan, a mezõn keresztül
érte õket a nem várt méretû katasztrófa. Kezdetben a faluban magasabban állt a víz, mint a folyó
medrében. Bükön közel száz, fõleg vályog és zsúptetõs ház teljesen összedõlt, vagy jelentõsen megrongálódott. Szerencsére gyorsan jött a szakmai és
katona segítség (kétéltû harcjármûvekkel), s ha nehezen is, de meg tudták oldani a legszükségesebb
feladatokat.
Bittenbinder Miklós akkor a Szombathelyi Vízügyi Társulat büki építésvezetõjeként kapcsolódott
be a mentésbe. Szerinte azért érte váratlanul õket
a hatalmas áradat, mert az idõ tájt még nem volt
megfelelõ kapcsolat az osztrák és magyar szervek
között. Nagy összefogás alakult ki elõször az élet(ember és állat), ez után az értékmentés területén,

majd az év során többször levonuló árhullámokat
követõ bontás és újjáépítés során.
Dániel Tibor azt is elmondta, hogy a nagy árvíz
után megerõsítették a védõtöltéseket. Csepregen
árapasztó csatorna épült, majd elõször Bük, Gór és
Bõ között, késõbb Csepregen árvízi szükségtározót
létesítettek. Az elmúlt évtizedekben többször is vonult le árhullám a Répcén, de még a legnagyobb
is messze elmaradt az 1965-östõl.
A hallgatók közül is többen felelevenítették emlékeiket. Abban a jelenlevõk teljesen egyet értet-

tek, hogy a nehéz hetek, hónapok után Bük fejlõdése felgyorsult a helyi és országos összefogás, illetve a kedvezõ hitelek következtében. Az új házak,
házsorok felépülését követõen, ha lassan is, de
megszervezõdött a vízmû társulat, s a 70-es évektõl egyre fejlettebb lett a település infrastruktúrája.
A kiállításon térképek mutatják be a Répce vízgyûjtõjét, a megye árvízveszélyes területeit, a Bük,
Gór és Bõ közötti árvízi szükségtározót. Régi fotókat
és újságcikkeket láthatunk a nagy büki árvízrõl és
az újjáépítésrõl, az egyik tablón még a környezõ
települések 65-ös képei is feltûnnek.
Galambos Ferencné reméli, hogy a következõ
hetekben a pedagógusok a tanulókat elhozzák az
intézménybe, hogy megismerhessék Bük történetének e fontos szeletét.
Sági
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vendége a kõszegi származású, amatõrként
sokszoros válogatott és magyar bajnok, profiként 20 meccs óta veretlen 33 esztendõs középsúlyú bokszoló, Szili István volt. A gála jótékonysági célt is szolgált. 2014. tavaszán egy
szombathelyi Bozsik tornán Tóth Dominik
(Dondzsó), súlyos térdsérülést (keresztszalagszakadást) szenvedett. Dominik csak mûtéti
segítséggel gyógyulhat meg teljesen, azonban Magyarországon nincs olyan orvos, aki
vállalja a 9 éves fiú kezelését. A szülõk a teljes
magyar orvosi, sportorvosi szakmával konzultáltak. Végeredmény: csak Münchenben van
olyan orvosi team, aki vállalja Dominik mûtétjét. A külföldi gyógykezelés költségeinek fedezését a család teljes egészében nem tudja
vállalni. Többen is e nemes cél támogatói lettek a gálán. Az összegyûlt adományt Dominik
édesanyja vette át.
Sulics Boglárka

Árvízi megemlékezés
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Húsvétvárás Sajtoskálon

Húsvét Jézus feltámadásának az
ideje. A templomban a Passió keretében idézte fel Jézus szenvedésének a történetét a falu kórusa. Évek
óta hagyomány hogy a történetet
a környezõ falvakba is elviszik.

A húsvétvárás és a húsvét idõszaka nem volt máshogy Sajtoskálon sem.
Sokan húsvéti hangulatba öltöztették a kerteket, színes tojásokat
aggattak a fákra, szépítették környezetüket. A falu utcájában is ott
üldögélt a fehér és barna színû nyuszi pár és nyomon követte a falu történéseit ebben az idõszakban.
A gyerekekkel mi is szerettünk
volna valamit belevarázsolni az
asztali húsvéti
kosárba.
A
könyv tár ban
ös sze gyûl tünk
és miután egy
nyuszis mesét
meghallgattunk, együtt
szorgosan készítettük a húsvéti üdvözlõ tojásokat, nyuszikat, és mi is
festettünk tojásfigurákat. Kellemes
hangulatban telt a délután, sokat
nevetgéltünk, fürgén jártak a gyerekkezek, és hamar eljött az este is,
hiszen ,,jó társaságban röpül az
idõ”.
BB.

Régi hagyományokat és ma divatos gyermekprogramokat is ötvözött „vízbevetõ hétfõ” délelõttjén a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont.
Szabó József tanár úr írta a Hiedelmek, hagyományok a
Répcevidéken c. kéziratában, hogy régebben a büki legények is
vödrökbõl vízzel öntözték meg a lányokat e
napon, hogy frissek,
egészségesek maradjanak. A szokás valamikor már a két világháború között abba maradt. A II. világháborút követõen fõleg a gyerekek folytatták tovább szagos vízzel, majd kölnivel a locsolást.
Az intézmény vezetõje, Tóth Tamás a HÁNCS együttes tagjait kérte
meg a hagyomány felelevenítésére.
Elõször a Hotel Piroska vendégei tekinthették meg e régi magyar szokást. Majd a népviseletbe öltözött fiúk vödreikkel megérkeztek a mûvelõdési házhoz. A szintén hagyományos
ünneplõben levõ házigazdától engedélyt kaptak a locsolásra. A viseletben pompázó lányokat egyenként hozták elõ, és öntözték meg a
régi szokás szerint. Még önkéntes vállalkozók is akadtak, akik hagyták leönteni magukat. Majd félrevonulva,
törülközõkkel, hajszárítókkal és átöltözéssel megelõzték a betegséget,

majd frissen, mosolyogva töltötték a
nap további részét. Közben a házigazda fõtt tojással, sonkával és itallal
is megvendégelte a locsolókat. Legközelebb talán majd hímes tojást is

kapnak a fiúk, hiszen régebben Bükön és környékén nem csak festették,
hanem kaparással és levélrátéttel
csodálatos alkotásokat készítettek
Húsvétra, részben a locsolóknak.
Tojást most is lehetett festeni, batikolni az elõcsarnok játszóházában,
de a részt vevõ gyermekek zöme inkább a divatos arcfestést választotta.
Kis segítséggel készítettek más dísztárgyakat is, melyeken felfedezhetjük
a régi motívumokat. A színházteremben és a szabadban rég elfeledett,
de megújított fa- és egyéb játékokat
– más népekét is – ki lehetett próbálni. Majd bábszínház szórakoztatott kicsit-nagyot.
Az egyre látogatottabb rendezvény végül nagy népszerûségnek örvendõ tojáskereséssel zárult.
sf

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon

Húsvét elõtti idõszak mindenkiben a várakozás, az izgatottság
ideje. Kicsik és nagyon ilyenkor tûkön ülnek már korán reggel ezen
az ünnepen, hogy vajon a kertben
ott ugrál-e a húsvéti nyuszi, elrejtett-e valamit a fûben, vagy a bokor alatt. Anyukák, lányok finom illattokkal töltik meg a házat, készül
a húsvéti kalács, a sonka.
Nem szabad azonban megfeledkezni az ünnep fontosságáról.

Húsvéthétfõ Bükön
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Rövid hírek
• Csepreg
Orgoványi Anikó
mûvésznõ Csepregen
Egy üde színfolt Csepreg városában,
ugyanis 2015. március 30-án Orgoványi Anikó
festõmûvész, költõ városunkban járt. A Himnusz
festmény-sorozat vándor kiállításának megnyitója a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában

Rendhagyó megemlékezés volt a Költészet
Napja alkalmából a Büki Mûvelõdési Házban.
Kapcsolatunk címmel Szemelvények Kozmutza
Flóra és József Attila levelezésébõl darabot láthatta az érdeklõdõ közönség a Sok-Szín-Pad
elõadásában. Szereplõk: Kozmutza Flóra- Firisz
Anita és Csordás Zseraldina; József Attila- Horváth Máté és Sulyok Gergõ. Közremûködtek:
Bogdán Krisztina gitár és Ifj. Baranyai Lajos hegedû. A darabot Pataky Laura írta és rendezte.
A rendezésben Nika Róbert is részt vett. A rendezvény után kíváncsi voltam, hogy egy fiatal
lányban, hogyan alakul ki a színjátszással kapcsolatos elhivatottság.
– Kérnénk egy rövid bemutatkozást!
– Pataky Laura vagyok. Majdnem 16 éve
születtem Sárváron, jelenleg szüleimmel élek Bü-

Lomtalanítás
Csepreg Város Önkormányzata és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatói Nonprofit Kft 2015. május 16-án
lomtalanítást szervez Csepreg Város közigazgatási területén. A szervezõk arra kérik a tisztelt polgárokat, hogy az elszállításra váró lomokat május 15-én pénteken helyezzék ki a
házak elé, mert az elszállítás szombaton már
reggel 6 órakor megkezdõdik.

kön. Az általános iskolái tanulmányaimat is Bükön végeztem. Jelenleg a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában

tanulok. Szabadidõmben színjátszással foglalkozom, és szívesen olvasok könyveket, verseket.
– Mióta vagy tagja és milyen a kapcsolatod a Sok-Szín-Paddal?
– 2009- ben csatlakoztam a társulathoz és
azóta játszom kisebb-nagyobb szerepekben.
Nagyon jól ér zem magam a csapatban.
„Lurkóként“ is játszottam egy-két alkalommal a
mai Sokak tagjaival és mindig kedvesek és segítõkészek voltak velem. Ez a jó viszony -hála Istennek- máig fennmaradt. Mondhatom, hogy
egy igazán vidám, összetartó csapat tagja vagyok.
– Honnan jött a rendezés ötlete? Miért
József Attilára esett a választásod?
– Nagyon szeretem József Attilát és a verseit,
mivel Anyukám tudta ezt, mutatott egy könyvet,
melyet Kozmutza Flóra, József Attila egyik
„szerelme“ írt a kapcsolatukról. Elolvastam és
gondoltam, hogy jól mutatna a könyv színdarabként. Beszéltem Nika Róberttel, a társulat vezetõjével, akinek tetszett az ötlet és a megvalósításban is sok segítséget kaptam tõle. Megpróbáltuk és szerencsére sikerünk lett. Köszönet jár
ezért a társulat többi tagjának is!
– Milyen jövõbeni terveid vannak?
– A jövõt illetõen szeretnék írni, rendezni, játszani és mindent, ami színpaddal, színházzal
kapcsolatos. Vannak már terveim, amelyek körvonalazódnak bennem, de nem szeretnék elõre inni a medve bõrére.
Abban biztosak lehetünk, hogy hallunk még
Lauráról. Kívánom, hogy álmai valóra váljanak!
Sulics Bogi
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került megszervezésre, színvonalas mûsor kíséretében. Dr. Barittyné Házi Ottilia Igazgató aszszony felkérésére Vlasich Krisztián Csepreg város polgármestere méltatta a mûvésznõ munkásságát és nyitotta meg a kiállítást. Az iskola
különtermében volt megtekinthetõ a sorozat,
ahol az átadási ünnepség után egy kötetlen
beszélgetés vette kezdetét. A mûvésznõ elmesélte jobb agyféltekés módszerrel tanulta meg
Kölcsey Ferenc kézírását mely visszaköszönt
festményein is. Mindent összevetve, egy igazán
energikus és sokrétû motívumokkal teli képsorozatokból álló festmény kiállítást tekinthetett
meg a nagyérdemû közönség.
yde

Magyar Költészet Napja Bükön
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Tavaszköszöntõ
Nemesládonyban

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon

A tavasz elsõ igazi napsugarai és a
nemesládonyi képviselõ-testület tagjai kicsalogatták egy áprilisi szombat délután a falu
lakóit a közösségi térre. Minden korosztályt
vártak a falu vezetõi, hogy eltöltsenek együtt
egy kellemes délutánt. A gyerekek a téli idõszak után újra birtokba vették a játszóteret,
önfeledten játszottak a szülõk, nagyszülõk

óvó felügyelete mellett. Németh László polgármesternek azonban sikerült fõként a kisebb lurkókat elcsábítani a csoki-evõ versenyre, ami vidám pillanatokat szerzett a
résztvevõknek és a lelkes szurkolóknak egyaránt. Az újabb verseny aztán megmozgatta
a gyerekeket, felnõtteket is. A kötélhúzás kezdetben a fiúk-lányok erõpróbájának indult,
aztán végül egy vidám, közös falusi kötélhúzás lett belõle. A játékok közben a meggyújtott tábortûz parázsként izzott, amelynél lelkesen sütötték a szalonnát, sonkát fõként a
gyerekek. A tûz melletti beszélgetés, a sötétedésig tartó játék talán többször is megismétlõdik, a faluban élõ emberek remélhetõleg
egyre többen jönnek össze beszélgetni, szórakozni, a gyerekek együtt játszani.
bse

Új pályán rúghatják
a bõrt a Csepregi Sasok
Egy több lépcsõbõl álló fejlesztési ciklus második szakasza zárult le a Malomkerti Sportlétesítményben. Az április 19-i ünnepélyes átadás után
elsõ ízben játszhatott a pályán a Csepregi gárda.
2010-ben egy öt éves tervet vázolt fel a
Sportegyesület Török Zoltán vezetésével. Három
fõ csapásirányt tûztek ki maguk elé, s addig dolgoztak érte kemény munkával, míg meg nem
születtek az eredmények. Az elsõ cél az volt,
hogy az utánpótlás nevelés nagyobb hangsúlyt
kapjon, akikkel szakmailag felkészült edzõk tudnak majd a jövõben foglalkozni.
Megpróbálták minél több ember figyelmét a tömegsportra irányítani
és ennek lehetõségeit megteremteni. Ma már számos utánpótlás csapattal mûködik a CSSE és a vezetõk
bíznak abban, hogy még több
gyermeket tudnak a futball mellett
elkötelezni.
A második cél a tárgyi eszközök
biztosítása volt, hiszen ezek hiányában nem lehetett utánpótlást nevelni. Ma már elmondható, hogy az
egyesület kinõtte a korábban üres, pangó szertárát és évekre elõre biztosította a tárgyi feltételeket csapatainak.
Harmadik csapásiránynak az infrastruktúra
megújítását tûzte ki célul a vezetés. Ennek elsõ
két lépcsõfoka már megvalósult, hiszen elsõként
új kispadok és biztonsági korlátrendszer került kiépítésre, majd ezt követte a modern 24 fejes automata öntõzõ rendszer telepítése végül új
gyepszõnyeget kapott a centerpálya.

A 2010-ben felvázolt tervek elsõ öt éves szakasza tehát sikeresen zárult, nagy felelõsség van
azonban a Ravadich Zsolt által vezetett egyesületen a jövõre nézve is, hiszen az elért eredmények után, azok megtartása egy még nagyobb
feladat. Fontos, hogy a korábban célul kitûzött
edzõ és centerpálya világításának korszerûsítését illetve az épület új funkciókkal való megtöltését az új egyesületi vezetés megvalósítsa.
A Malomkerti Sportlétesítmény azonban itt
még nem áll meg a fejlesztések tekintetében. A

városvezetés elkötelezte magát egy olyan cél
mellett, melynek eredményeképp egy komplex
közösségi sportszíntér kerülne kialakításra a Malomkertben. Cél, hogy ne csak a futball szerelmesei, hanem a fiataloktól kezdve az idõsekig
mindenki megtalálhassa ott a kikapcsolódás lehetõségét. Ehhez kívánnak minden pályázati lehetõséget megragadni és egy kisvároshoz méltó környezetet kialakítani a lakosság legnagyobb megelégedésére.
yde
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Rövid hírek
• Simaság
Könyvtár új helyen
Új helyre, a Plébánia épületébe költözött
a község könyvtára. A zsúfoltság megszûnt,
sok régi, megrongálódott könyv selejtezésre
került. A megmaradt könyvek frissen katalo-

Új igazgató Bükön
2015. március 17-tõl Nagy László a K&H Bank
büki fiókjának új igazgatója. Az új vezetõ szakmailag jól felkészült, kiválóan mûködõ fiókot vett
át Kárai Attilától, aki a továbbiakban a kõszegi
egység vezetését látja el. Nagy László 2005-ben
végzett a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
Banki pályafutása lakossági számlavezetõként
indult 2004-ben. 2007-ben 24 évesen már
bankfiókvezetõi posztot tudhatott magáénak.
Pályafutása során tapasztalatokat szerzett a
megtakarítási és finanszírozási területeken egyaránt. Lehetõsége volt belekóstolni a kis- és középvállalkozások számlavezetésébe és finanszírozásába. Nagy László bájos feleségével 2014
decemberében költözött közös otthonukba,
ahol reményeik szerint hamarosan a gyerekszobának is lesz lakója. A K&H Bank büki fiókjának
élén nem más a célja, minthogy ügyfeleik igé-

inkban is visszatükrözõdik. A neves Euromoney
nemzetközi pénzügyi folyóirat szerint Magyarország legjobb bankja 2014-ben is a K&H. Ha
bankváltáson gondolkodik tehát valaki, a K&H
jó választás, hisz velünk egy olyan banki partner
mellett döntenek, aki a magyar pénzügyi piac
kiemelkedõen stabil szereplõje, melynek tõkeereje rendkívül erõs, és a vezetõ magyar ban-

Nagy László

gizálva, szép rendben sorakoznak a polcokon és várják az olvasni vágyó simaságiakat.
A könyvtár hetente két alkalommal látogatható. (hétfõ délelõtt és péntek délután)
Galavics Adrienn könyvtáros elmondta, hogy
ígéretet kapott a Megyei Könyvtár tól, mely
szerint a jövõben lehetõség nyílik új könyvek
H.E.
beszer zésére is.

Felhívás!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a Csepregi köztemetõ 1129/1. hrsz-ú területén lévõ lejárt sírhelyek értékesítésre kerülnek, amennyiben újraváltásuk 2015. november 30-ig nem történik meg!
Az újraváltásra a sírhelytulajdonos vagy
annak örököse jogosult. Az érintettek a
Csepregi kirendeltségvezetõnél vagy a (30)
936 5667-es telefonszámon jelentkezhetnek!
Vas Megyei Temetkezési Kft. 9700 szombathely, Ferenczy I. u. 1. (9735 Csepreg, Dózsa Gy. u. 37.)

nyeit minden idõben magas szinten elégítsék ki,
és a lehetõ legteljesebb termékpalettát nyújtsák
számukra. Büszkék vagyunk arra, hogy a lakosság, vállalatok körében megbízható banki partnerként ismernek bennünket a térségben. A K&H
a magyar gazdaság mûködését közel 1600 milliárd forintnyi kihelyezett hitel és hiteljellegû (hitelkeret és garancia) állománnyal segíti. Napról
napra többen fordulnak hozzánk hitelért, vagy
bízzák ránk megtakarításaikat. Piaci részesedésünk mind megtakarítási, mind hitel oldalon folyamatosan nõ. Ügyfeleink bizalma elnyert díja-
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• Csepreg

Kárai Attila

kok között a legjobb likviditással rendelkezik.
K&H Bank célja, hogy dinamikus mûködése
során úgy hozzon okos döntéseket, hogy közben a jelen és a jövõ társadalma számára felelõsségteljesen biztosítsa a teljes élet megvalósítását. Erre törekszik a Bank minden kezdeményezésével kapcsolatban, minden üzleti és társadalmi döntésének meghozatalakor ezt veszi
figyelembe. A K&H tudja (és eszerint cselekszik),
hogy a társadalmi felelõsségvállalás nem merül
ki a jó ügyek támogatásában, annál sokkal
több. A felelõs intézmény tevékenységének minden részletét áthatja ez a szemlélet, az ügyfélkiszolgálástól a termékfejlesztésen át a dolgozókról való megfelelõ gondoskodásig, vagy akár
épületeinek mûködtetéséig. Nagy László vállalta, hogy képviseli a K&H Bank értékeit Bükön és
környékén, fókuszt helyezve arra, hogy Õ és
munkatársai a hozzájuk bizalommal fordulók elvárásainak maximálisan megfeleljenek és igényeiket átlátható módon elégítsék ki.
(x)
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Költészet napja Csepregen

fotó: vaskarika.hu

Költészet napi megemlékezést
tartottak a Csepregen. A helyi olvasókör meghívására Fûzfa Balázs és
Pusztay János „ Baljós a menny
felettem“ címmel Radnóti életét és
halála körüli eseményeket foglalta

össze, versekkel színesítve. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.
Ebbõl az alkalomból minden
évben irodalmi elõadóestekkel,
könyvbemutatókkal, költõtalálkozókkal tisztelegnek a magyar líra
elõtt Csepregen is. Idén „ Baljós a
menny felettem“ címmel Radnóti
Mikós verseibõl egy olyan összeállítást hallhatott a közönség, amely
összefoglalta a költõ életét. A
csepregi olvasókör elnöke, Sági Ferenc köszöntõje után Fûzfa Balázs
megnyitóját hallhatta az irodalmat
szeretõ közönség. Az irodalomtörténész beszélt Radnóti élettörténetérõl, feleségéhez fûzõdõ viszonyáról

és Radnótival kapcsolatos személyes emlékeirõl. Az est második felében Dr. Pusztay János professzor
mondta el a 20, számára legkedvesebb Radnóti verset. Pusztay János nagyszülei, szülei csepregiek
voltak. A profeszszor fiatal korában
sokat gyerekeskedett itt, így örömmel vette a meghívást.
Magyar-oroszfinnugor szakos tanár a középiskola
után hosszú idõ
múlva talált vissza
a versekhez. A
versválasztás nem volt véletlen.
Radnóti Miklós halálának 70. évfordulójára állította össze ezeket az ismert és kevésbé ismert verseket,
így bemutatva a költõ életét és
utolsó éveit.
Az asztalon elhelyezett R M, azaz Radnóti Miklós monogramú
gyertyatartóra mécseseket helyeztek, melyekbõl egy-egy vers után
elfújt az elõadó egyet, egyet. Ezzel
is jelezve az elmúlást, az emlékezést. Hallhattuk többek között az Alkonyi elégiát, a Tétova ódát, az
Erõltett menetet is. De a szerelmes
versekbõl is kerültek az összeállításba, mint például a Két karodban,
Levél a hitveshez.
Sulics Boglárka
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Rövid hírek
• Tömörd
A Költészet Napja Tömördön
Különleges élményben lehetett részük a
tömördieknek 2015. április 11-én délután a Faluházban: együtt ünnepelhettük a Magyar Költészet Napját a Sok-Szín-Pad Társulattal.
A csapat már 2009 óta rendszeresen, évente több alkalommal is megfordul nálunk darabjaival. Ez alkalommal Kozmutza Flóra és József
Attila levelezésébõl összeállított Kapcsolatunk címû elõadásukat láthattuk.

Pataki Laura darabja elénk tárta a költõ és a
doktornõ 9 hónapig tartó viszonyát. Flóra naplója, illetve Attilával való levelezése alapján megismerhettük kettejük nagyon személyes, bensõséges kapcsolatát. A sok szép vers, versrészlet
valamint a hangszeres kíséret különleges világot
hozott a terembe. Köszönjük, hogy ott- és együtt
lehettünk!
KSzÁ

Felszentelték a Csepregi Temetõ
kibõvített ravatalozóját!
A csepregi lakosság nagy örömére, egy
olyan felújítási folyamat zárult le, melynek végeredménye egy jól megtervezett és jól kivitelezett elõtetõ lett, a csepregi temetõ ravatalozójának részeként. Évek, évtizediek problémáját sikerült megoldani ezzel a bõvítéssel, hiszen eddig esõben és hóban nem volt biztosított a gyászolók részére a végsõ nyugalomra helyezés illõ
módon történõ lebonyolítására. 2015. április 16án került átadásra az elõtetõ, mely a Vas Megyei Temetkezési Vállalat és Csepreg város önkormányzat összefogásának köszönhetõen
épülhetett meg. Az átadó ünnepségen Kiskós
Ferenc a Vas Megyei Temetkezési Kft Ügyvezetõ
Igazgatója, megköszönte a polgármesteri közbenjárást, hiszen az együttgondolkodás eredményeképpen egy közel 4 millió forintos beruházás valósulhatott meg. Vlasich Krisztián
Csepreg város polgármestere köszöntõ beszédében kiemelte, a késõbbiekben is a lakosság
igényeit tartja szem elõtt ugyanis egy parkoló
övezet kialakítását tervezi a hozzátartozók számára, mely kivitelezéséhez elengedhetetlen a

Temetkezési Kft -vel való jó kapcsolat is. Ágh Péter Országgyûlési képviselõ pedig többek között
hozzátette, a ravatalozó tetõszerkezete most
már lehetõvé teszi, a temetések méltó módon

történõ lebonyolítását a jövõben, és a polgárok
nagy része is úgy gondolta, egy méltó beruházás eredménye kerülhetett átadásra. Finta József Csepreg Város plébánosa megáldotta az új
elõtetõt és az ünnepségen színvonalas mûsorával mûködött közre a Csepregi Nyugdíjas Énekkar is, Hárominé Orbán Erika alpolgármester aszszony vezetésével.
yde

Iklanberény hírei
Májusban a településen több rendezvény is lesz. Elsõként a hagyományos Májusfa állításra kerül sor. A pünkösdi hétvége szombatján, Kapunyitogató címmel kulturális rendezvényre várják a település és környék lakóit. Május 24-én megnyitja kapuit az Elsõ Magyarországi Szentkép
Magán Gyûjtemény kiállítás, melynek az iklanberényi imaház ad otthont. A 16 órakor kezdõdõ
megnyitóra a környék egyházközségeibõl is várják a vendégeket. A rendezvényekrõl a következõ számban olvashatnak bõvebben.
S.Bogi

2015. május V. évfolyam 5. szám • www.repcevidek.hu

10

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Újabb feketeöves

a csepregi Aikido dojo-ban

A BUDO SE meghívására a hagyományokhoz híven ismét tavaszi
edzõtábort tartott Günther Steger

6. danos Aikido mester Szombathelyen 2015. április 17-18-án. A tábor keretein belül sor került kyu és
dan vizsgákra is, ahol Szalai Regi-

na a BUDO SE csepregi dojo-jának
aikidokája fekete övet (1. dan)
szerzett. Regina 7 éve, 13 évesen
csatlakozott az
akkor
induló
csepregi aikido
dojo-hoz, aminek azóta is lelkes tagja,
a
rendszeres és kitar tó munkája
pedig
most
meghozta gyümölcsét. Felkészülését Kardos
Attila (3. dan) edzõ és a BUDO SE
aikido instruktora, Sziber János (5.
dan) mester segítette. A szép teljekadu
sítményhez gratulálunk.

Brassói aprópecsenye
csirkemellbõl
Hozzávalók:
• 1 egész csirkemell
• 15 dkg füstölt szalonna
• 1 paradicsom
• 0,5 paprika (elhagyható)
• 3 gerezd fokhagyma
(vagy ízlés szerint)
• 1,5 dl hús alaplé
• 3 evõkanál olaj
• só, bors
• 1,5 kg burgonya

ra vágott füstölt szalonnát egy mélyebb lábosban kisütjük, rátesszük a
húst és gyakori kevergetés mellett fehéredésig pároljuk. Hozzáadjuk az
apróra darabolt paradicsomot, paprikát és fokhagymát. Sózzuk borsózzuk, felöntjük kevés húslével és zsírjára pirítjuk. Ezután hozzáadjuk a menet közben kockára vágott és olajban kisütött burgonyát. Tipp! Ha nincs
szalonna, akár gyulai vagy házi kol-

Várja az embereket
a hatósági ügyintézés
Jó hír azoknak, akik eddig
igénybe vették a Szebb Holnapért
Közhasznú Egyesület által mûködtetett Felsõ- Répcementi Kistérségi
Foglalkoztatási Információs Pont
szolgáltatásait Csepregen.
A Széchenyi tér 29. szám alatt
található Közösségi Szolgáltató
Központban ugyanis továbbra is
elérhetõek a friss hazai és ausztriai
állások listái, illetve internetkapcso-

lattal ellátott ügyfélgép várja az álláskeresõket. Egy fontos változás
következett be, mely szerint a keddenkénti hatósági ügyintézés
ezentúl új helyszínen a Csepregi
Közös Önkormányzati Hivatal épületében a Vas Megyei Kormányhivatal Kõszegi Járási Hivatalának
irodahelységében történik, így továbbra sem kell majd Kõszegre
utazni az ügyintézés miatt.

Elkészítése: A csirkemellet megmossuk, kis kockákra vágjuk. Az apró-

bász is jó alá. A gyerekek is imádják!
Jó étvágyat kívánok! Horváth Nóri
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Rövid hírek
• Tömörd

Számodra ismertek

az internethasználat veszélyei?

A SOPRONHORPÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A TÚLZOTT ONLINE-JELENLÉT ELLEN
Húsvéti készülõdés...
Lassan hagyománnyá válik községünkben, hogy a nagyobb ünnepek alkalmával
kézmûves foglalkozást rendezünk a Faluházban. Az idei évben 2015. április 4-én, szombaton volt az elsõ ilyen alkalom.

Asztali- s ajtódíszek készültek húsvétra! A
Nyuszikák is elégedettek voltak, hiszen a rendezvény résztvevõi „segítettek” nekik színes tojásokat festeni!
A Zumba csoport tagjai és Baranyai Tamara hívta és várta az ötletekkel, alkotókedvvel,
ügyes kézzel megáldott felnõtteket és gyermekeket, s az érdeklõdés sem maradt el!
Miközben festettek, vágtak, ragasztottak a
jelenlévõk, jókat beszélgethettek is. Húsvéti
képek, zene segíthette a szebbnél szebb díszek megszületését. Gyönyörû alkotások kerültek otthonainkba! Köszönjük a szervezést és
az ötleteket! Íme, néhány fotó a délutánról!
KSzÁ

A Sopronhorpácsi Általános Iskola és partneriskolája, a Széchényi Ferenc Általános Iskola
(Fertõszéplak) a „Túlzott online jelenlét” témához
szervezett munkacsoportjával arra szánta el magát, hogy a helyes internethasználat gyakorlatára hívja fel a figyelmet. A színes programok, témanapok szervezésével a személyes jelenlét, a
társas kapcsolatok jelentõségének hangsúlyozása, a közös élményszerzés volt a szándékunk.
Áprilisban rendhagyó irodalomóra, versünnep, képzõmûvészeti és kézmûves foglalkozások, gyalog-, kerékpár- és geotúrák, ökoegészség témanapok (szemétszüret, papír- és
szelektív hulladékgyûjtés, az iskola környezetének rendezése), horvát - magyar táncház gazdagította a gyerekek és felnõttek szabadidõs
programjait. Kérdõív összeállításával, valamint a
témára felkészített diákok segítségével szülõi értekezleten hívtuk fel a figyelmet a helyes
internethasználat fontosságára. A megvalósított
programok, témanapok fotó-és rajzkiállítással
nyertek vizuális megerõsítést.
A program a diákok kezdeményezésére, kreativitására, az érdeklõdés szerint formálódó közösségek együttmûködésére épített. Igyekeztünk minél tágabb körben gondolkodni a bevonandó csoportokat, közösségeket illetõen: civil
szervezetek, intézmények (pl. NYME) támogató
tagjaival, közösségi szolgálatot teljesítõ egykori
diákjainkkal dolgoztunk együtt. A megvalósuló
közösségi eseményekben a gyerekek ötleteit
messzemenõkig figyelembe vettük.

A két iskola diákjai a bemutatkozást követõen a túlzott online jelenlét káros hatásairól beszélgettek. Iskolájuk programjairól számoltak be
egymásnak, melyet azért szerveztek, hogy felhívják környezetük figyelmét a problémára, s a
megoldásokra. Üzenetek kerültek a lufikra, me-

Találkozás a partneriskolával

lyeket együtt indítottak útnak … A közös játék
sok – sok nevetéssel és élménnyel töltötte meg
a játszóteret és a szíveket.
Üzenet: „Az iskola közös ügyünk”… a gyerekek sorsa közös ügyünk…az egészség, a barátság, a személyes jelenlét, a minõségi társas
kapcsolatok építése, megélése közös ügyünk…
A program a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
sz. „Köznevelés az iskolában” c. projekt keretében valósult meg.
Varga Hajnalka intézményvezetõ
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon
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Csepregi kitüntetettek
Vas Megye Önkormányata Szolgálatáért Kulturális Tagozata „elismerésben részesült dr. Barityné Házi
Ottilia, a Dr. Csepregi Horváth János

Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója, a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Kõszegi
Tankerülete munkatársa.
– Melyik tevékenység elismerése tükrözõdik a díjban?
– Ez a kitüntetés mindenképpen
csepregi ténykedésemrõl szól. Mivel
nem oktatási, hanem kulturális díjat
kaptam, ehhez így a Klebensberg Intézetnek nem is lehet nagyon köze,
hiszen a kulturális tevékenység, amit
itt az iskolában folytatunk, az hobbi.
A most kapott elismerésben alapvetõen Csepreg és a Csepregért vég-

zett munka van benne. Lehet, hogy
ennek egyik indítéka arra az idõszakra nyúlik vissza, amikor még önkormányzati iskola voltunk. A városi mûsorokat, rendezvényeket elsõsorban
a mûvészeti munkaközösség állította
össze, aztán szólnunk kell a sportnapokról, amelyek tömegeket mozgósítottak. Mindig harcoltam azért,
hogy a mûvészeti munkaközösség,
illetve a sportosaink valamilyen elismerést kapjanak, de ez sohasem sikerült. Lehet, hogy a jelenlegi képviselõtestület ezen fáradozásaimra
emlékezett, amikor felterjesztett engem erre a kulturális díjra. Én azonban akkor sem magamnak szerettem volna az elismerést, hanem a közösségeknek, hiszen ez csapatmunka. A mûvészeti munkaközösséget
szerettem volna a helyi kitüntetettek
között látni és vezetõjét, Horváth Katalint Csepreg városért végzett munkájáért vagy a sportosok közül
Selmeczyné Tolvaj Andreát.
Sárváry Zoltán

A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon
„Vas Megye Önkormányzatáért
Sport Tagozata „elismerést kapott
Selmeczyné Tolvaj Andrea a Dr.
Csepregi Horváth János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti iskola
tanára, munkaközösség-vezetõ.

A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon

áldozatos munkája elismeréseként. A
kitüntetést Budapesten, a Stefánia
palotában a minisztérium által rendezett ünnepségen a HM államtitkára nyújtotta át.
– Ha jól emlékszem, tiszti iskolát végeztél és katonatisztként kezdtél dolgozni. Mivel
foglalkozol most és hogyan lettél polgárõr?

– Igen, a honvédelmet választottam hivatásomnak, igaz 20 év
szolgálat után mint õrnagy hagytam el a honvédséget, de szívemben még mindig katona vagyok.
Jelenleg egy autóipari beszállító
cégnél dolgozom, mit vevõi minõségbiztosítási mérnök.
Polgárõr 1999-ben lettem, akkor úgy gondoltuk többen, hogy
valamit kellene tenni civil kezdeményezésként Csepreg közbiztonságáért, hogy jelenlétünkkel növeljük a helybéliek biztonságérzetét.
Így akkor megalapítottuk a Csepregi Polgárõr egyesületet, mely jelenleg is mûködik.
– Milyen munkádat ismerte el
a miniszter úr a kitüntetéssel?
– A helyi egyesületben, melynek alelnöke vagyok, és a többi civil szer vezetben végzett munkámat, fõképp a honvédelem népszerûsítését, illetve a határon átnyúló katonai kapcsolatok ápolását,
kiépítését.
igás

A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon
Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Egészségügyi Tagozata elismerés.
– Hogyan érintette a kitüntetés?
– Meglepõdtem, hiszen nem
gondoltam volna, hogy azért, mert
teszem a dolgom kitüntetést kaphatok. Úgy gondolom egy ilyen kitüntetés nemcsak a személy, hanem a
szakma megbecsülését is jelenti.
A díjat intézményvezetõként kaptam, de a védõnõi munkámat sem
lehet ettõl teljesen különválasztani. A
kitüntetés megerõsített abban, hogy
a mindennapi nehézségek ellenére
érdemes továbbra is az egészségügyben munkálkodnom.
– Viszonylag fiatalon kapta
ezt a feladatot, hogy emlékszik a
kezdetekre?
– 1996. január 01.óta látom el az
Egészségház vezetõi teendõit. Természetesen mivel egy teljesen új munkakör volt számomra, tartottam tõle.
Abból a szempontból nem volt nehéz

dolgom, hogy elõdöm Markó
Lajosné hatalmas munkával, elszántsággal, lehetetlent nem ismerve egy
jól mûködõ intézményt hozott létre,

ahol szinte egyedülálló módon alap
és szakellátás együtt munkálkodik a
betegek egészségéért. De éppen
emiatt az egyedülállóság miatt nagyon nehéz az intézmény mindennapos dolgait intézni. Nincsenek jogszabályok, kidolgozott protokollok,
nincs tapasztalat a többszintû ellátók
mûködésével kapcsolatban.
Ráadásul abban az idõszakban
kezdõdött az intézményi költségvetések milliós nagyságrendû csökkentése, kezdõként ez sem volt egyszerû
feladat.
SB

A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon
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– Versenysport, tömegsport,
egészséges életmód, hasznos
sza bad idõs prog ra mok. Mi lyen fontossági sorrendet állítana fel?
– Szerintem nagyon nehéz
rangsorolni, vagy szinte nem is lehet. Az egyikbõl következik a másik.
Úgy gondolom, mindennek az
alapja a tömegsport. El kell hívni a
gyerekeket, fel kell kínálni a lehetõségeket, meg kell tanítani õket a
játékra, mert nehezen játszanak

már, nem ösztönösek azok a sportmozgások, amelyek régen természetesek voltak. Aztán a tömegsporton feltûnik, hogy ez a gyerek
ebben ügyes, jól tud futni, vagy jól
bánik a labdával, vagy a sport
másik területén tehetséges. Így a
tömegsportból kinövi magát az a
két-három gyerek, akiket versenyeztetni lehet. Iskolánk nagy szerencséje, hogy vannak ilyen tanulóink, s velük el lehet jutni az országos diákolimpiára is.
– A kitüntetéssel Ön szerint
mit értékeltek?
– Azt gondolom, hogy többféle
dolgot. Az iskolai diákéletben a tömegsportért nagyon sok mindent
tettünk, persze nem én egyedül, hiszen egy fecske nem csinál nyarat.
Mindig szükség van egy kollektívára, olyan emberekre, akik tudnak a
közös célért együtt dolgozni. Nagyon fontos nálunk az egészségnevelés.
Sárváry Zoltán

Március 15-e alkalmából dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter a
társadalmi szervezetek javaslatára a
Honvédelemért kitüntetõ cím II. fokozatát adományozta Horváth Zsolt
Gábornak, a Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület
alelnökének a honvédelem ügye érdekében huzamos idõn át végzett
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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

május

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

17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 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
9–13.00 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
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet

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)

Május 6. Szerda Dr. Bencsik István • 7.
Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 8. Péntek
Dr. Földi Sándor • 9. Szombat Dr. Szilasi Imre • 10. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 11. Hétfõ Dr. Vágási Andrea • 12. Kedd Dr. Bence
Zsolt • 13. Szerda Dr. Bencsik István • 14.
Csütörtök Dr. Bencsik István • 15. Péntek Dr.
Földi Sándor • 16. Szombat Dr. Vágási
Andrea • 17. Vasárnap Dr. Müller András •
18. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 19. Kedd Dr.
Szilasi Imre • 20. Szerda Dr. Bencsik István •
21. Csütörtök Dr. Nagy Gábor • 22. Péntek
Dr. Müller András • 23. Szombat Dr. Sudár
Zsuzsanna • 24. Vasárnap Dr. Nagy Gábor
• 25. Hétfõ Dr. Földi Sándor • 26. Kedd Dr.
Szilasi Imre • 27. Szerda Dr. Szilasi Imre •
28. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 29.
Péntek Dr. Földi Sándor • 30. Szombat Dr.
Petró Andor • 31. Vasárnap Dr. Petró Andor

egészségért – Szabó Gyuri bácsi, a
„bükki füves ember” elõadása.
Május 9-én, szombaton 9.30 ó.
Bõben: Tájékozódási lovasverseny.
Május 10-én, vasárnap 9 ó. Bükön
a Sportcsarnokban: IV. JuJunior Cup
Ritmikus Gimnasztika verseny és gála
Május 12-én kedden 8-14.30 óra
között Csepregen, a Promenádon és

Május 23-án, szombaton 19 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban Moliére: A nõk iskolája a Szó és Kép Színpad elõadásában.
Május 23-án, szombaton 9 - 15 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: Kosárlabda torna.
Május 24-én, vasárnap 19 ó. Bükön a Sportcsarnokban: A Kultúr
Wellness - A Büki Kultúr Kúra keretében: A Pannon Cigányzenekar Nyárköszöntõ koncertje
Május 27-én, szerdán – több településen: A Kihívás Napja.
Május 28-án, csütörtökön 10:0020:00 ó. a Bükfürdõ Gyógy- és Élmény-centrumban: Medical Wellness
Centrum nyílt nap.
Május 29-én, pénteken 14 ó.
Csepregen, a Promenádon: Városi
gyermeknap.
Május 30-án, szombaton 8:0021:00 óra között a Büki Sportpályán:
Részek, az egészért! –vetélkedõ.
Május 30-án, szombaton 10 - 17
ó. Bükön a Sportcsarnokban: Kosárlabda megyei döntõ.
Május 30-án, szombaton 14 ó. a
csepregi szõlõhegyeken a Szt. Orbán
szobortól kezdõdõen: Gyepû tiprás.
Május 31-én, vasárnap 10.30 ó.
Csepregen, a Promenádon: Hõsök
Napi megemlékezés.
Május 31-én, vasárnap 19 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: Fluor & Diaz a Wellhello
formációval. Elnöki Tour – koncert.
Június 1-3 között Bükön, a Sportcsarnokban: A magyar nõi kézilabda
válogatott edzõtábora – közben edzõmérkõzés Japán válogatottjával.
Június 5-én, pénteken 13 – 16 ó.
között Csepregen, a Promenádon a
86. Ünnepi Könyvhét és 14. Gyermek
Könyvtári Napok keretében: Könyvvásárral egybekötött folyamatos
vers- és prózamondás/felolvasás a
csepregi Olvasókör rendezésében. –
A fenti idõszakban, tetszõleges irodalmi alkotással bárki jöhet elõadni/felolvasni, de hallgatónak és vásárlónak is.
Június 5-én, szombaton 19 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: Zalavári András:
Allotórpia - kamaradarab a büki Sokszín-pad Társulat elõadásában.
Június 8-án, hétfõn 12.30 ó.
Csepregen, a Városi Könyvtárban a
Csepregi Olvasókör rendezésében:
Író-olvasó találkozó Sohonyai Edit írónõvel.
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06. Üdvözítõ
07. Üdvözítõ
08. Üdvözítõ
09. Sanitas
10. Üdvözítõ
11. Sz. Péter
12. Sz. Péter
13. Sz. Péter
14. Sz. Péter
15. Sz. Péter
16. Sanitas
17. Sz. Péter
18. Sanitas
19. Sanitas
20. Sanitas
21. Sanitas
22. Sanitas
23. Sanitas
24. Sanitas
25. Sanitas
26. Üdvözítõ
27. Üdvözítõ
28. Üdvözítõ
29. Üdvözítõ
30. Sanitas
31. Üdvözítõ

a közelében: Naprendszer-túra és
Asztro bringa majális. A Csepreg – Bõ
– Csepreg bicajtúra 14.30 órakor indul. (A részleteket lásd a következõ
oldalon.)
Május 13-án, szerdán 13.30 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpontban:
Mekk Mester az ezermester - zenés mesejáték a Szegedi Miniszínház elõadásában.
Május 19-én, kedden 13 ó. a Büki Mûvelõdési Központ színháztermében: Flóra, a
Naptündér - a Nemzeti Látványszínház elõadása.
Május 19-én, kedden 17 ó. Bükön, a
Koczán-háznál /Széchenyi utca/ Ivó napi
borivó nap. Közben
„Túl az Óperencián“ nosztalgia, nóta mûsor Tóth Évával és
Leblanc Gyõzõvel - Bordalok a Répcementi Fér fikar elõadásában. Harmonikázik: Tóth Marcell.
Május 22-25. Pünkösdi programok Bükfürdõn – fúvószenei parádéval, pünkösdölõ folklórmûsorral.
Május 23-án, szombaton délután
a csepregi szõlõhegyekben: Nyitott
pincék napja.

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

Május végéig megtekinthetõ a
Büki Mûvelõdési Központ kiállító termében: 50 ÉVE TÖRTÉNT – EMLÉKEZÉS
AZ 1965-ÖS BÜKI ÁRVÍZRE c. KIÁLLÍTÁS.
Május 7-én, csütörtökön 17 ó. a
Büki Mûvelõdési Központ színháztermében: Gyógynövényekkel az
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Közmeghallgatás
a 750 éves
Simaság településen

Naprendszer túra

és asztro bringa majális

A Gothard Csil la gá sza ti Egye sü let Szombathelyi és Csepregi Csoportja,
a Csepregi Olvasókör és a Csepregi Városi Könyvtár 2015. 05. 12-én, kedden 8 18 óráig NAPRENDSZER-TÚRÁT ÉS ASZTRO BRINGA MAJÁLIST szer vez a CSEPREGI
PROMENÁDON és a közeli
utcákban.
Itt felállítjuk a Naprendszer
1:450.000.000 kicsinyített modelljét és néhány csillagászati
távcsövet. A látogatókkal ismertetjük a Naprendszer szerkezetét, az égitestek mozgását és egyéb tulajdonságait.
• 8-9.30 óra között a felsõ tagozatosok tekintik meg a Naprendszer
modelljét és távcsõvel a Napot.
• 9.30-14.30 óra között egyéni érdeklõdõk és iskolai csoportok részére fél óránként rövid tájékoztatót és távcsöves bemutatót tartunk, és elsétálunk a belsõ bolygók
mellett a Mars modellbeli pályájáig (tilos
gyöpi bolt).

• 14.30 órától kerékpártúra indul, melynek során – nagyrészt kerékpárúton haladva – elmegyünk Bõbe, a Neptunusz modellbeli pályájáig.

Kerékpártúra útvonala

• Kb. 15 órakor Bükön is lehet csatlakozni a csoporthoz.
A Csepregi Városi Könyvtárban könyvkiállítás látható a témához kapcsolódó mûvekbõl, melyek a túráig a helyszínen olvashatók, utána pedig kölcsönözhetõk. Várjuk
az érdeklõdõket, akik a bicikli túrán saját
felelõsségükre vesznek részt.

Március 31-én közmeghallgatásra várták a község lakóit a mûvelõdési házba. Molnár László polgármesteri köszöntõje után bemutatta a régi-új képviselõtestületet, majd
a falu demográfiai mutatóiról szólt pár szót. Beszámolt az új
testület felállása óta eltelt fél év rendezvényeirõl, majd átadta szót dr. Magyar Rezsõnek, a Sárvári Szent László Kórház Simasági Rehabilitációs Osztály és Szociális Otthon
igazgató fõorvosának.
Dr. Magyar Rezsõ beszámolt a simasági intézetben zajló rekonstrukciós munkálatokról, korszerûsítésekrõl, mely a
szociális otthoni részt teljes mértékben, a volt Festetics kastély épületének egyik szárnyát részben érinti. A szociális otthon a felújítás mellett 10 férõhelyes új épületszárnnyal is
bõvül. Az egész projekt mintegy 166 millió forintos uniós forrásból valósul meg. A munkálatok elõreláthatólag május
végére befejezõdnek. Dr. Magyar Rezsõ elmondta továbbá, mindenkit szívesen invitál a munkák végeztével, hogy
megtekinthessék mennyivel korszerûbb és emberibb körülmények között élhetnek e felújításokat és modernizálásokat követõen az intézetben élõ pszichiátriai betegek. Ezután Udvardy Zita körjegyzõ a szociális törvény önkormányzatokat érintõ változásairól számolt be. Elmondta, hogy
március 1-tõl elkülönültek az állam és a települési önkormányzatok segélyezéssel kapcsolatos feladatai és megváltozott a finanszírozás rendszere is.
A segélyezések egy része a járáshoz került, az önkormányzatok által nyújtott ellátások neve ezentúl települési
támogatás lesz. Ezen belül az önkormányzatok döntik el,
hogy kit támogatnak, milyen célból, milyen feltételek fennállása esetén és milyen mértékben.
H.E.
A cikk folytatása www.repcevidek.hu
weboldalon
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