Rövid hírek
• Bük
Vesd bele magad
A büki általános iskola kiskertészei az idén 3.
alkalommal csatlakoztak a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége által koordinált országos
programhoz, melynek keretében 5 féle zöldségmagot tartalmazó vetõmagcsomagot kaptak. A
program célja, hogy otthon a magokat kiskertjükben elveteményezve a gyerekek figyelmét
felhívják arra, hogy a friss élelmiszereket különösen nagy anyagi befektetés nélkül lehet megtermeszteni. Így megízlelhetik a gyerekek és családjaik a saját maguk által termelt és boltban

vásárolt zöldségek íze és felhasználhatósága
közti különbségeket. A vetõmagcsomagokat 50
kisiskolás már megkapta, boldogan hazavitte,
és a jó idõben bizonyára már a földbe is kerültek a magok, talán családi kertészkedéssel is
egybekötve. Az iskolai gyakorlókertben pedig a
felsõsök veteményeztek és gondozzák a kikelt
növényeket.
bserika

Egészségnevelés

a bõi óvodában

A Generali, a Biztonságért Alapítvány az elmúlt
évben kiírt pályázatát „Betegségmegelõzés,
egészségmegõrzés az intézményben” címmel hirdette meg, ezen sikeresen szerepeltek és
150.000,- Ft boldog tulajdonosai lehetettek Bõ község óvodásai.
„Mivel az óvodai nevelésben fontos feladatunk
az egészséges életmódra nevelés, az egészséges
életvitel igényének kialakítása, a gyermekek testi
fejlõdésének elõsegítése,
mindezek figyelembevételével terveztük meg a
megnyert összeg hasznos
felhasználását. Januárfebruár hónapokban valósítottuk meg a pályázati
összeg felhasználását.
A gyermekek egészséges fejlõdését változatos és sokoldalú étrenddel biztosítottuk. Péntekenként külön egészségnapot rendeztünk. Arra törekedtünk, hogy a mindennapokban kevésbé használt élelmiszerekkel
ismerkedjenek a gyerekek és a felhasználásban
öntevékenyen is vegyenek részt. Elsõként gyümölcsnapot tartottunk. Kipróbáltuk, és a mai napig használjuk az aszalót (elsõsorban alma és banánaszalására). A következõ héten zöldségek
hozzáadásával a gyermekek szendvicsfalatkákat
készítettek. A harmadik héten különféle magokkal
ismerkedhettek a gyerekek (szezámmag, tökmag, napraforgó) A negyedik héten a csírák izgalmas ízvilágát mutattuk be óvodásainknak. A

csírával díszített kenyereket a gyermekek saját
kezûleg készíthették el, kinek kinek kedve és kreativitása szerint. Az ötödik héten a sajtoké volt a
fõszerep. Többféle sajtból sajtfalatkák készültek,
ugyancsak öntevékeny módon.
A testnevelés változatosabbá tételéhez színes
kendõket vásároltunk. Az eszköz sokoldalú fejlesztést biztosít az óvodás gyermekek számára. Egy
délelõttön kirándulást tettünk a közeli játszóházba,
a Napsugárparkba. A játékok mind kicsiknek és
nagyoknak lehetõséget
biztosítottak a sokféle
mozgásra, képességeik
kipróbálására. A játszóházból élményekkel telve
érkeztünk vissza az óvodába.
Az egészséges és esztétikus környezet fontos a
gyermekek mindennapjaiban, itt az óvodában is.
Az esztétikus étkezés és eszközrendszerünk bõvítését is segítette a pályázat. A szép új terítõk, poharak, kancsók, tálcák és törölközõk vásárlása a csoportokba ugyancsak az említett pályázat keretébõl került megvalósításra.
A program lezárásaként egy egészséges életmód tanácsadó, Szekeres Rita bemutatójával,
egészséges ételeinek kóstolójával zárult. Az elõadás elsõsorban a szülõk, felnõttek számára került
megrendezésre. A pályázat megírásáért, lebonyolításáért köszönet: Hajasné Németh Szilvia óvodapedagógusnak.”
Körzeti Óvoda Bõ
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Sajtoskál március
Sajtoskálon a jó idõ beköszöntével megkezdõdött a tavaszi zsongás, a falu lakói feldíszítik, csinosítják a házaik kertjét, az utcákat, elindulnak a kerti munkálatok, hiszen
mennyire jó érzés ilyenkor kint lenni
a szabadban. A gyermekek, a
sportkedvelõk elõveszik a görkorcsolyát, a biciklit és máris megtelik
élettel a sajtoskáli utca. Sajtoskálon
márciusban egymást érték a rendezvények is.
Nyugdíjas farsang
Március 1. napján a gyermekekhez hasonlóan a nyugdíjasok is búcsút vettek a téltõl, mindezt egy vidám farsangi délután keretében. A
szép számban összegyûlt vendégsereg jó hangulatát elsõként a büki
Sok-Szín-Pad társulat vidám színdarabja alapozta meg. A fiatalok bemutatták a férfi és a nõ kapcsolatát, hûségét.
Ezt követõen a falu
nyugdíjasai hangulatos
zene mellett fogyasztottak az íncsiklandozó falatokból és süteményekbõl. Ahogy az lenni szokott, ezen a
napon sem hiányozhatott a jó kedv,
a nevetés, a közös éneklés és az estébe nyúló táncolás, vonatozás, mulatozás.

Közmeghallgatás
– Nõnapi köszöntõ
Március 7-én Haller Imre polgármester úr közmeghallgatást tartott a
kultúrházban, melyre a falu lakói is
meghívást kaptak. Elsõként köszöntötte a jelenlevõket, bemutatta a
képviselõ-testület tagjait, Horváthné
Nagy Ibolya aljegyzõt és Dr. Vincze
György jegyzõ urat is.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu
weboldalon
Március 15 – Nemzeti Ünnep
Március 15-én, Magyarországon
egy egész nemzet emlékezik vissza
az 1848-49-es magyar forradalom és
szabadságharc eseményeire. Nem
volt ez másképpen Sajtoskálon sem,

az emberek piros-fehér-zöld színû
magyar zászlóval lobogózták fel házaikat, és a ruhákon ott díszelgett a
nemzeti színû kokárda.
BB
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu
weboldalon

Következõ lapszámunk 2014. május 8-án jelenik meg!

Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu

Nyomda: IPRESS Center Kft.
Felelõs vezetõ: Lakatos Imre ügyvezetõ
ISSN: 2062-5138
Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu
Tördelés: Mittl Attila • www.mittl.hu
mobil: 20/437-8291

Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Terjesztés:
Szerkesztõbizottság:
5800 példányban postaládás terjesztéssel
Baloghné Simon Erika, Béres Péter, Galavics
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Adrienn, Gazdag Rita, Horváth Anita Katalin, Horváth
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány,
Nóra, Igler Lászlóné, Kincse Anda, Kissné Szabó
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony,
Ágota, Klugné Györke Brigitta, Marton Eszter,
Ólmód, Peresznye, Répceszentgyörgy, Répcevis,
Mittl Attila, Nagyné Polgár Katalin, Nagy Tímea,
Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Sági Ferenc, Sárváry Zoltán, Sulics Boglárka
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira
Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

A kereszténység legnagyobb ünnepe: a húsvét
Tavasszal a természet újjászületik, minden kizöldül, nyílnak a tulipánok, nárciszok. Ebben az évszakban van a kereszténység legnagyobb
ünnepe. Ilyenkor ünnepeljük Jézus feltámadását.
A magyar Húsvét szó a Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott
negyven napos nagyböjt lezárására utal. A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól nagyszombatig tart és a húsvét szent három nappal zárul.
A Biblia szerint virágvasárnapon vonult be Jézus szamárháton Jeruzsálembe. A templomokban ekkor körmenetet tartanak és barkát szentelnek. Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja. Nagypénteken
Jézus kereszthalálára emlékezünk. Nagyszombat pedig a húsvéti örömünnep kezdete, körmenetekkel emlékszik meg a keresztény világ arról,
hogy Jézus- amint azt elõre megmondta- harmadnap, azaz húsvétvasárnap
hajnalán feltámadt halottaiból.
Egyre több helyen találkozhatunk
húsvéti díszbe öltöztetett településekkel.
De tudjuk-e mit is jelképez a tojás, a nyúl,
a barka vagy a bárány?
A barka bolyhos virágának régen különleges gyógyerõt tulajdonítottak. A
családi tûzhelybe dobva megóvta a házat a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást. A
húsvéti nyúl az ünnep termékenységgel kapcsolatos vonatkozásában
magyarázat lehet a nyúl szapora voltára.
Az egyik legõsibb húsvéti jelképünk a bárány. A Biblia írása szerint
az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves hibátlan bárányt
áldoztak, s annak a vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje õket
az Úr haragja. A húsvéti bárány Jézust is jelképezi. Az Újtestamentumban Jézus az emberiség megváltására jött a földre: „Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott érettünk”.
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységének a legõsibb
jelképe. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben, de a tojások színezése, díszítése is régi korokra nyúlik vissza. A színeknek mágikus erõt adtak. A leggyakrabban használt szín a piros, melynek védõ erõt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész világon elterjedt. A tojás, a belõle kikelõ madárral, a sírjából feltámadó Krisztust is
jelképezi, amellett hogy a termékenység õsi jele. A téli idõszak utáni elsõ tojások éppen a húsvét idejére estek, ezzel függhet össze, hogy az
emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a tojások kifestésével, hímzésével fejezték ki. A hímes tojásokból jutott a locsolóknak is.
A legismertebb népszokás a húsvét hétfõi locsolkodás. A locsolás a
víz megújító erejébe vetett hitbõl ered. Így a fiúk valójában az elhervadás „veszélye” miatt locsolják meg a lányokat.
Lányok elõ az ecsetekkel, hogy minél szebb tojások kerüljenek ki a
kezetekbõl, melyet majd a locsolásért odaadhattok a fiúknak. S.Bogi
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Rövid hírek
• Bük
Szent Patrick Nap
A Felsõbüki Nagy Általános Iskola és Szakiskola Idegennyelvi munkaközössége fontosnak tartja, hogy a célnyelvi országok kultúrájával, hagyományaival is megismertesse a
nyelvtanulókat.

Ezért március 17-én megemlékeztek a Szent
Patrick napról, Írország védõszentjérõl. Az angolosok és tanáraik zöld színbe öltöztek ezen a napon, ír népzene szólt a tanórákon, az ünnep jelképeivel díszítették az angoltermeket. A gyerekek elõször megismerkedtek Szent Patrick élettörténetével a digitális tananyagok segítségével.
Megtudták, hogy Patrick 386-461 között élt, eladták rabszolgának, majd szabadulása után
visszatért Írországba. Életcéljának tekintette,
hogy az írek elhagyják a pogány vallást és fel-

Családi Nap Bükön
Óvodánk Szülõi Munkaközössége most már 6.
alkalommal rendezte meg a gyermekek és családok számára a Családi Napot március 23-án. A
gyermekek már nagyon várták a vasárnapot, az
elõtte lévõ napokban sokszor emlegették. Jó emlékként maradt meg bennük az elõzõ évek rendezvénye, amikor együtt játszottak szüleikkel, velünk felnõttekkel, az ügyességi játékokban együtt
küzdöttünk a sikerért. A Szülõi Szervezet képviselõi
szervezték és bonyolították le a programokat. A
gyerekek ragyogó arccal jöttek. Nemcsak óvodások, de kisiskolások is eljöttek, hogy együtt játszunk,
jól érezzük magunkat. A köszöntõt követõen
Horváthné Bolfán Renáta vezetésével gimnasztikai
gyakorlatokat végeztünk zenére, majd érdekes
sorversenyek következtek. A kicsik és nagyok szüleikkel együtt nagyon jó kedvvel, lelkesen oldották
meg a feladatokat. Mindenki ügyeskedett, hogy
csapata legyen a legjobb!
Pap Rita gyermekkoncertjén ismert dalokat
hallhattunk, igyekezett bevonni mind a gyermekeket, mind a felnõtteket mûsorába, és örömet, jókedvet varázsolt az arcokra.
Viki bohócot körbevették a gyermekek, felnõttek egyaránt. Próbálták ellesni a lufihajtogatás
technikáját. A gyerekek alig várták, hogy kézbe
vehessék a lufiból hajtogatott oroszlánt, zsiráfot,
csigát, virágot, kardot,… A tréfás játékokat igencsak élvezték! Réka néni gyöngyöt fûzött a gyerekekkel, a gyönyörû, kisebb-nagyobb, érdekes for-

májú gyöngyök nagyon vonzották õket, így soksok karkötõ készült. Közben a büfében lehetett enni, inni, a sok finomságot mindnyájan megkóstolgattuk, mindenki kedvére válogathatott, mit szeretne enni.
Elérkezett a várva várt tombolasorsolás! A tombola minden évben vonzó, nagyon sokat vásároltak a szülõk, vendégek! A sorsolásnál a szerencsés
gyermekek boldogan vették kézbe a nyereményt!! Ezen a délutánon is sok-sok boldog, örömtõl ragyogó gyermekarc jelezte, hogy jó együtt
lenni, együtt játszani! Szeretném megköszönni

Óvodánk Szülõi Munkaközösségének az aktív közremûködést, szervezést, Támogatóinknak az anyagi hozzájárulást, a sok-sok tombola tárgyat, szolgáltatás felajánlást, és a rendezvény lebonyolításában segítõknek a munkáját!
Pócza M. Gabriella
intézményvezetõ

Kisdiákok versenye Bükön
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola alsó tagozatos munkaközössége az idei évben 22. alkalommal szervezte meg alsó tagozatos

kisdiákok számára az iskola névadójáról elnevezett
Felsõbüki Nagy Pál Alsó Tagozatos Tanulmányi versenyt. Pócza Csaba igazgató úr és Baánné Gruber
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vegyék a kereszténységet. A hagyomány szerint
a Szentháromság jelképe a háromlevelû lóhere
lett. Ez a növényke vált az ír nép nemzeti jelképévé. A büki gyerek kitûzõt készítettek, amit ezzel
a szimbólummal díszítettek.
Megbeszélték azt is, hogy milyen hasonlóság és különbség van a magyarok nemzeti ünnepe, március 15-e, és az írek Szent
Patrick napja között. Jó hangulatú teadélután zárta a napot.
Böcskör Katalin munkaközösség-vezetõ

Irén munkaközösség-vezetõ köszöntötte a résztvevõ tanulókat és az õket felkészítõ, kísérõ tanítókat.
Igazgató úr a diákokat a szorgos munkára, tõlük
telhetõ legjobb helytállásra, a kollégákat pedig az
aktuális oktatási kérdések megvitatására biztatta.
Március 24-én a régió 17 iskolájának 143 kisdiákja mérte össze tudását matematika, szövegértés
és szépírás nyelvtani résszel területeken. A feladatlapokat a büki tanítónõk állították össze, melyek az
adott évfolyam tananyagát figyelembe véve a logikára, a mindennapi ismeretekre épültek. Bátran
állíthatom, hogy mind a 143 kisdiák felkészülten érkezett és derekasan helytállt a nem könnyû megmérettetésen. Dicséret illet minden versenyzõt! A
legjobbakat oklevéllel és apró ajándéktárgyakkal
jutalmazták a szervezõk.
bserika
A cikk folytatása, a helyezések megtalálhatók
a www.repcevidek.hu weboldalon.
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„Vannak napok,
melyek nem szállnak el”
Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc dicsõ, felejthetetlen napjaira rendhagyó történelem órán, interaktív formában emlékeztek
meg a büki általános és szakiskola diákjai. Megható volt, ahogyan a kis elsõsöktõl a 11. évfolyamos
szakiskolásokig minden diák együtt
járta végig a forradalom helyszíneiként kialakított „állomásokat” a városban.
Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes nyitó gondolatai a 166 évvel ezelõttre tekintettek vissza. Majd
buzdító szavai fellelkesítették az
egybegyûlt– nemzeti színû csákóban pompázó, zászlót, kokárdát
lengetõ, esernyõt tartó – diáksereget, hogy járják végig együtt a megelevenített forradalom útját, és kapcsolódjanak be a helyszínek
eseményeibe, aktív részesei legyenek az emlékezés órájának.
Elsõként az iskola étterme mellett berendezett
Pilvax kávéházban történtekre emlékeztek a 5. évfolyamosok, majd onnan az Egyetemre – a szakiskola patinás épületéhez - áramlott a tömeg, miközben a csepregi ifjúsági fúvószenekarral együtt
zengett a gyerekek ajkán a Gábor áron rézágyúja kezdetû jó ismert dal. A hatodikosok által megelevenített egyetemi ifjúságot és az oktatókat is sikerült rávenni a továbbhaladásra. Egyenesen a
Landerer Nyomdába mentek, ahol a hetedikesek
adták át hitelesen és lelkesen a tömegnek a
nyomdában történteket, kiáltották ki a szabad sajtót. Az Eötvös utcán zene és nótaszóra vonuló di-

áksereg, melyet Petõfi Sándor és felesége
Szendrey Júlia vezetett – üde színfoltja volt az ünnepi díszbe, napfénybe öltözött kisvárosnak. A
Múzeumnál – amely az Átriumban kapott helyet a nyolcadikosok várták az ünneplõket, akik a 12

pontba szedett követeléseiket osztották meg társaikkal, és Petõfi Nemzeti dalának ismétlõdõ
refrenjét talán akkor sem harsogta lelkesebben a
nép, mint ott az iskola közössége. A szakiskolások
megelevenítették a rab Táncsics börtönét és kiszabadításának boldog óráját. A Mûvelõdési Központ színháztermében a Bánk Bán elõadása folyt,
melyet a lelkes ifjak buzdító beszéde és a Szózat
közös eléneklése szakított félbe.
Az emlékezetes nap eseményei az iskola közösségének példamutató összefogásával váltak hitelessé, melyhez hozzájárultak még az iskola egykori
diákjának, Regényi Andreának a keze munkáját
dicsérõ díszletek, és a csepregi ifjúsági fúvószenekar tagjainak buzdító zenélése.
bse
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon

Mesélj nekem,
mesélek neked!
Volt, még nem volt… Igaz is volt, s igaz is még,
hogy a büki városi könyvtár európai uniós támogatású TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-015 számú projektje
lassan végéhez közeledik. Sokféle fejlesztést, olvasásnépszerûsítõ programot tudhatnak maguk mögött a pályázat lebonyolítói. A megvalósult tervekbõl kiragadott néhány példa hûen mutatja be az
elmúlt év sokszínûségét. Ez nem mese, ez megtörtént. A helyi könyvtár belsõ környezetének megújításával, könyvtári programok családias miliõjének
megteremtésével indult a cselekmény. A megszépült gyerekkuckót hamar birtokba vették babákmamák, ovisok, iskolások, felnõttek egyaránt.
Nemcsak a mindennapi használatnak, hanem az
esti mese forgatások szeretett helyszíne lett. Helyi
közéleti személyek és gyerkõcök közremûködésével készült el a huszonhat „Fiókmese”, amelyek
már DVD-n is megjelentek. A program keretében
az olvasási kompetenciák fejlesztésére rendhagyó
irodalomórákat szerveztek a büki iskola valamenynyi osztálya számára. Az alsó tagozatos gyerekeknek dr. Csider Sándor fõiskolai docens tartott drámajáték foglalkozásokat, míg nagyobbak dr. Fûzfa
Balázs egyetemi docens elõadásain ismerkedhettek meg az irodalom sokféle megközelítésével, tanulásával.
pb
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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Rövid hírek
Büki torkoskodás
Ha jön a torkos csütörtök, akkor Bükön közösségi disznóvágást rendeznek a Torkos sor
végén, a Koczán-ház udvarán. Idén már hagyományos lett e program, hiszen harmadszor tartották meg.

A fõszervezõ, Tóth Tamás, a mûvelõdési intézmény vezetõje hagyományápoló ötletéhez
csatlakozott ifj. Patthy Sándor képviselõ. Sági
A cikk folytatása és további képek a
www.repcevidek.hu weboldalon

• Egyházasfalu

gyobb rendezvények a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárral közös pályázat segítségével valósulhattak meg.
A megnyitó délutánján változatos szellemi és
ügyességi feladatokat kellett megoldani az osztályok csapatainak. A mûveltségi próbák elõzetes
felkészülést igényeltek: Csepreg neves
19-20. századi személyeirõl hallgattak
elõadásokat és a helység értékeit
megörökítõ munkát is végezniük kellett.
Az „itt nincs is semmi!” mondattal induló tanulók ugyan csak elcsodálkoztak
a település múltját kissé megismerve,
hogy milyen gazdag a kisváros története, s mennyi érték található. A vállalkozó kedvûek – a Farkas Sándor Egylet
segítségével – ismét gyakorolhatták és
bemutathatták a „Zöld erdõ” táncot. A
versenyben a legjobbnak a 7. A. csapata bizonyult, megelõzve a nyolcadikosokat, de a 4. osztályosok is jól teljesítettek.
A következõ napokban most is sor került
SUDOKU bajnokságra, játékos sportvetélkedõre
(Mókuskáim, ki a házból!), nyílt tanítási napokra.
Érdekes színházi elõadások részt vevõi lehettek a
tanulók az iskolában és a mûvelõdési házban

egyaránt. Ez utóbbi helyen látott Üvegtemplom
címû zenés mesejáték a Soltis Lajos Színház elõadásában már az esti Nemzetiségi napra hangolta a résztvevõket. E rendezvényt Nemzetiségeink címmel az iskola tanulóinak színvonalas mûsora nyitotta. Majd a vendégszereplõk következtek.
A horvátokat most is a csepregi Jankovich Énekkar, majd az undi utánpótlás néptáncegyüttes és
felnõtt kísérõ zenekaruk képviselte fülbemászó
dalokkal és látványos tánccal. A rendezvényt
megtisztelte dr. Karagity Mió, a Horvát Köztársaság tiszteletbeli konzulja. Rövid üdvözlõ beszédében szólt az ezer éves horvát-magyar közös múltról, a horvát nyelvbõl átvett jövevényszavakról.
A németeket a kõszegi Béri Balogh Ádám Általános Iskola német nemzetiségi kórusa képviselte. Hangulatos gyermekdalokat adtak elõ.
Ziembicki Dóra, a celldömölki Soltis Lajos Színház
mûvésze a délutáni elõadásban már többek által hallott cigányballadával lépett a közönség
elé. Az est fénypontja a Szakonyban lakó Szecsõ
Kovács Julianna tánca volt. A mûvésznõ a Rajkó
zenekar szólistájaként bejárta a fél Európát.
Csepregen orosz és magyar autentikus cigány-

táncot mutatott be hatalmas sikerrel. A rendezvényre a szervezõk meghívták Németh Tibornét, a
büki roma nemzetiségi önkormányzat elnökét is,
aki gratulált a fellépõknek, és további sikeres rendezvényeket kívánt az intézménynek.
A rendezvénysorozat idén is az iskolát és a
benne folyó sokrétû munkát bemutató Sulikukucskával zárult.
Sági
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Nyuszi váró tavaszi dekorációk
Egyházasfaluban vidám tavaszi figurák és
tojásfák színesítik a köztereket. A gondosan elkészített díszek a község több pontján is megtekinthetõk.
gr

Hagyományos és újszerû programokkal bonyolította le idén is a Csepregi Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola a névadó születésnapjához kapcsolódó programsorozatot. A na-

Fotók: Kovács Károly / Farkas István

• Bük

Dr. Csepregi Horváth János Napok
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A roma Önkormányzat vezetõje kapott díjat
Németh Tiborné, Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke Vas megye Önkormányzata Szolgálatáért Kisebbségekért Tagozata elismerésében részesült a március 15-i megyei ünnepségen.
– Hogyan fogadtad az elismerést?
– Nagyon megörültem neki. Több mint három éves munkát ismertek el vele. Az elmúlt
években nagyon sok programot szerveztem Bükön romáknak és nem romáknak egyaránt. Célom, hogy rendezvényeink ne csak a romáknak
szóljanak, hanem azon más érdeklõdõk is részt
vegyenek. Programjaink nem a kirekesztésrõl
szólnak, hanem az összetartozásról. Van egy
rasszista párt mely a kiszorításunkról beszél. Nem
fogjuk hagyni.
– A Jobbikra gondolsz?
– Róluk szóltam, akikkel szemben nekünk is
muszáj politizálni. Mi is évszázadok óta ebben az
országban élünk, s általában békésen megvoltunk az itt élõ népekkel. Kialakult saját kultúránk,
a férfiak különbözõ mesterségeket ûztek. A 20.
században ezek jó részére már nem volt szük-

ség, még a szórakoztató zenészek száma is jelentõsen lecsökkent. Sokan nehéz fizikai munkákat vállaltak. A rendszerváltozás után legtöbbjük
elveszítette munkahelyét, s nekünk sem könnyû
elhelyezkedni.
– Úgy látom, hogy a cigányság sem egységes.
– Két nagy csoportunk van: a zenész és oláh
cigányok. Ez utóbbiak több féle nyelvet is beszélnek, fõleg a lovárit és a beást. Ezeket is jó
volna tovább adni, s zenénket és táncainkat is
megõrizni. Jó példát láttam ennek ápolására
Csepregen, az iskolában a Nemzetiségi Napon,
ahol együtt szerepeltek horvátok, németek és
romák. Nem a bõrszínt kell nézni, s nem azt, ami
szétválaszt, hanem azt, ami összeköt. Össze kell
fognunk, nem csak nekünk romáknak, hanem
minden reálisan gondolkodó embertársunkkal
is. A roma szó embert jelent. Mi is emberek vagyunk. Dolgozó és adózó állampolgárok szeretnénk lenni.
– Miben látod a kiutat a mai helyzetbõl?
– A legfontosabb, hogy gyermekeink, fiatal-

Felújították a Lócsi templomot
Talán hírbõl már sokan értesültek arról, hogy
a Lócsi Római Katolikus Egyházközség elkezdte a
falu templomának felújítását. A pályázat, melyet
beadtak a templom külsõ felújítására 2013 nyarán sikerrel zárult. Meg is kezdték õsszel a munkálatokat, amelyeket most tavasszal folytatnak. A
pályázaton nyert összeg azonban nem fedezi a
teljes felújítási költségeket, ezért fordulnak tisztelettel mindenkihez, aki jó szívvel támogatni tudná

és szeretné is a lócsi templom megújulását. Szívesen fogadnak minden csekély felajánlást is,
amelyet a lócsi egyházközség bankszámlájára
van lehetõség befizetni. Számlaszám: 7210031610027453 – Római Katolikus Egyházközség Lócs.
„Isten fizesse meg a jószívû felajánlásokat, és adja meg, hogy közösen ünnepelhessük meg a felújított templomunk megáldását!” – kéri Kovács
Csaba Albert plébános és a lócsi egyházközség.

jaink szorgalmasan tanuljanak, iskolákat végezzenek, minél magasabb fokúakat. Merjünk nagyot álmodni! Erõsödjön értelmiségünk, de a
többieknek is legyen meg a munkahelyeken elvárt végzettségük. Szeretném, ha a közeljövõben Bükön vagy Csepregen – a két kisváros általános iskolai végzettséggel nem rendelkezõ
romáinak - újra beindulna a Dolgozók Iskolája. A

8 osztályos általános iskolai végzettség nélkül
még gépkocsi vezetõi tanfolyamra sem mehetünk. Jöjjenek létre új munkahelyek, ahol a romák is el tudnak helyezkedni. Legyen bennünk
kitartás, s ne csak a jogainkkal éljünk, hanem
kötelességünket is teljesítsük.
– Bükön mennyi roma él?
– A legutóbbi népszámláláskor 78 fõ vallotta
magát romának. A politikai helyzet miatt sok a
rejtõzködõ, ténylegesen 150-160 fõ között vagyunk. Fontos, hogy felvállaljuk identitásunkat,
tovább örökítsük saját kultúránkat. Magyarország mindig sokszínû volt. Maradjon is az, s legyen toleráns minden népcsoportjához.
– Úgy legyen. Kívánok ehhez kitartást,
sok erõt és jó egészséget.
sf
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Rövid hírek
• Csepreg
Nõnapi köszöntõ Csepregen
Ismét egy alkalom volt a találkozóra.
A hagyományokhoz híven az idén is köszöntötték a Csepregi Borbarát Hölgyeket Nõnap alkalmából a Csepregi Hegyközség”
Nyitott Pincés„ férfi tagjai. Szép idézetekkel
és virággal kedveskedtek.

A Borbarát Hölgyek pedig viszonzásul finom süteményekkel, borkorcsolyákkal kínálták meg õket.
Megbeszélték a soron következõ borverseny feladatait is. Baráti beszélgetéssel, jó
hangulatban telt el az est.
Horváthné Pados Teréz
Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és
Bajtársi egyesület, adószám: 18017056-1-18.
Támogatását köszönjük!
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Csepregi borverseny
Csepreg Város, a csepregi Hegyközség és a
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete 2014. március 29-én rendezték meg 31. alkalommal a borversenyt Csepregen.
A rangos eseménynek ismét a
csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház adott helyet. Nevezni lehetett új borral, külön kategóriában óborral, amelynek termõhelye Csepreg és környéke. 27 fehérbort neveztek be a gazdák.
Két külföldi fehérbor is megmérettetésre került versenyen kívül. 9 rozébor és 25 vörösbort is bíráltattak a csepregi gazdák.
A rangos és szigorú szakmai zsûri 100 pontos
bírálati módszerrel dolgozott. A termelõkbõl és a
borkedvelõkbõl álló társadalmi zsûri is értékelte a
borokat. Filinger Gyöngyvér számítógépen segítette az adatfeldolgozást. Taschner István, a Soproni Hegyközségi Tanács elnöke értékelte a rozé
és a vörös borokat. A rozé borokról elmondta,
hogy technológiai borként kezeljék a gazdák,
már a szüret idejével döntsék el, hogy milyen bort
kívánnak készíteni. A vörösborok közül a Zweigelt
és a Kékfrankos hozták az ilyenkor várható minõséget. Zsolnai Balázs kertészmérnök hangsúlyozta, hogy a kistételben készült kézmûves borok is

versenyképesek a nagy technológiai fölénnyel
rendelkezõ borok mellett. Délután a Csepregi
Borbarát Hölgyek Egyesületének tagjai az arany-

érmes borokból kiválasztották a Csepregi Hölgye
Borát. Arany érmet kapott a fehér borok közül Horváth Gábor Traminije, Klópusz Ferenc fehér merlotja, Molnár Sándor Olasz rizlingje, Szíj Zoltán
Olaszrizlingje és Németh Árpád Irsai Olivérje.
A vörös borok kategóriájában arany érmet
kapott Horváth Gábor zweigeltje, Tóth Marcell
Kékfrankosa, Tóth Kálmán Zweigeltje és Tóth
Marcell Kékfrankos-zweigeltje. A rozé borok kategóriájában aranyérmet Horváth Gábor
Pinot noir-zweigelt rozéja kapta. A Borbarát Hölgyek az aranyérmes borok közül a Horváth Gábor Zweigeltjét választották. Gratulálunk a gazdáknak.
Horváthné Pados Teréz

Elkezdõdött a játszótér kivitelezése Csepregen!
A gondos elõkészítõ munka után, mely magába foglalta az elõkészítést, tervezést, és
pályázati elõkészületeket is, most úgy tûnik a leglátványosabb részéhez érkezett Csepregen a
játszótér megvalósítása, hisz elindult a várva várt kivitelezés: a játszótér megépítése...
A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon
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Csepreg osztrák kézen?!
A város településfejlesztési lehetõségeirõl
esett szó egy csepregi fórumon. A gondolatébresztõ tanácskozáson elhangzott: a város stratégiailag fontos területei osztrák kézben vannak. Hova vezet ez?
Településfejlesztési koncepció-alkotás volt
a fõcélja egy nemrégiben tartott csepregi fórumnak. A stratégiát a Regiplan Kft dolgozza
majd ki, a céget közbeszerzési eljárással választották ki. A tanácskozáson a csapadékvízelvezetés, a szennyvíztelep
bõvítése került szóba, és elhangzott az is, hogy Csepregen fontos épületek és területek vannak külföldi, osztrák
kézben. Ennek néztünk utána.
A Nádasdy kastélySzebenik Villa-Eperjesi kert a
belváros közepén található.
2012-ben vásárolta meg egy
locsmándi építési vállalkozó.
A lánya szeretett bele a Szebenik Villába, de
mivel az önkormányzat együtt szerette volna
értékesíteni a területet, végül 69 millió forintért
adták el a locsmándi családnak -a Csepreg
Város Szabályozási Terve alapján „különleges
terület“ besorolású- ingatlan együttest. A telek
16.345 négyzetméteres: az 1700 négyzetméteres kastély és a 200 négyzetméteres villa
mellett technikai laborral, 16 hektáros kastélyparkkal benne több száz éves fákkal, növénykülönlegességekkel. Mindez 69 millió forintért.
A Nádasdy kastélyt elõtte 20 éven át árulták, egykoron az iskola mûködött benne. A leromlott állagú mûemlék épület együttes el-

adásánál az a kitétel volt a szerzõdésben,
hogy a tulajdonos vállalja a felújítást és az állagmegóvást. Ez nem történt meg….
A Nagy halastó (közismerten TSZ víztározó)
sincs magyar tulajdonban Csepregen.
Még 1995-ben adta el a város egy osztrák
vállalkozónak. Itt is jogorvoslatért kell fordulni,
információink szerint hamarosan a Vízügy bíróságra viszi az ügyet a tó körül tapasztalható
környezeti szabályok megszegése miatt.
Csepreg lakópark. Nem
túl rózsás a helyzet. Szintén
osztrák a tulajdonos, illetve
strómanokon keresztül birtokolja, mivel ez jelenleg termõföld. Itt kimérettek körülbelül 40 beépíthetõ telket. A
terület azóta is parlagon hever, nem lett a fejlesztésbõl
semmi.
Az IPC Hungaria kft az
Ipari parkban fele részben osztrák tulajdonban
van. kb 10 éve adták el a területet szerzõdési
megkötésekkel, amibõl nem valósult meg
semmi sem.
Stratégiai szempontból fontos területei vannak tehát külföldi kézben Csepreg városának.
Az alábbi felsorolás nem is minden ilyen jellegû
ingatlanra kiterjedõ. A gond leginkább az,
hogy elcsúfítják a városképet, lassítják a fejlõdést, és az illetékes szervek nem tudnak kellõ
nyomást gyakorolni a külföldi tulajdonosokra,
a szerzõdében foglaltak betartására.
A megoldás mi lehet? Várjuk a javaslatokat!!!
Horváth Nóra

Paktumok tapasztalatcseréje
A Kõszegi és Felsõ-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma február végén látta vendégül a
Zalaszentgróti Foglalkoztatási Paktumot. A kétnapos tanulmányút keretében a projektbemutatkozások mellett,
többek között sor került városnézésre, kirándulásra, és a
TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0010. sz. projekt két konzorciumi
partnerének céglátogatására is. Az elsõ napon Rezner
Hajnalka és Bartók Alexandra munkatársak fogadták a
csapatot, együtt megtekintették Kõszeg megújított, illetve
újonnan létrehozott látnivalóit, a Szulejmán-kilátót, az
alpannonia® túra-és szabadidõ központot, és a Koronaõrzõ bunkert, majd Básthy Béla alpolgármester, a Paktum
irányító csoportjának elnöke fogadta a vendégeket a
Városháza dísztermében.
Rezner Hajnalka
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Nótadélután Csepregen
A késõi húsvét miatt a március elejére esõ farsangvasárnapon tartotta meg hagyományos nótadélutánját a
Farkas Sándor Egylet. A rendezvény elsõ blokkjában a tavaly elhunyt Dravarits Istvánra, a „nótás kedvû, humorral
megáldott barátra” és Lázár János alapító tagra emlékezett az egyesület, s a zenei kíséretet biztosító Horváth Béla
és népi zenekara.
A következõ részben a fiatalok, Németh Rebeka, Tóth
Marcell, Haizler Ákosné, Rabi Imre népdalok és magyar
nóták hangulatos elõadásával késztette elismerõ tapsra a
szép számú közönséget. Az elsõ részt hivatásos mûvészek,
a felvidéki Kosáry Judit és fia, Kosár Szabolcs fergeteges sikerû magyar nóta blokkja zárta. A mûvészek mind szólóban, mind duettben elkápráztatták a nézõket.
igás
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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• Csepreg
Hét éve az emberekért dolgoznak!
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
2007. november 1-tõl bérel irodát Csepreg Város Önkormányzattól, ugyanis Vlasich Krisztián az
egyesület elnöke ekkor hozta létre a FelsõRépcementi Kistérségi Foglalkoztatási Információs Pontot. Jelenleg Csepregen a Széchényi tér
29. szám alatt, állandó munkatárssal, kiváló felszereltséggel üzemelõ iroda, minden nap hétfõ,
kedd és csütörtöki napokon, 8-12 és 13-16 óráig, valamint péntekenként 8-13-ig várja az ügyfeleit. Önkormányzati támogatás híján az iroda
teljes berendezését és technikai felszerelését az
egyesület teremtette elõ különbözõ pályázatok
és saját források bevonásával közel, 1,5 millió forint, értékben.

A szolgálat jutalma
Vas Megye Önkormányzatának Közgyûlése Kancsó Zoltánné részére a Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata kitüntetést adományozta.
Beszélgetésünk elõtt a
nagyszünetben éppen
próbált az iskolai énekkar. Élmény volt hallani az
összecsiszolt szólamokat, tapasztalni a tanulók figyelmét, a tanárnõ minden rezzenésre reagáló értékelését, irányítását, a munka összhangját.
– Mire készültök most?
– Az iskolai, illetve városi Holocaust megemlékezésre. A Csepregi Vegyeskarral együtt szerepelnek az iskolai énekkar tagjai. Ezenkívül május 10én lesz a Vocal Spririt Showkórus önálló estje, ahol
Csepreg Város Vegyeskara és a Csicsergõk gyermekkórus is szerepel. Többek között nagyszerû musical darabokat hallhat a közönség.

– Hogy érzed magad?
– Fáradt vagyok. Ugyanakkor örömteli mindennapjaim vannak. Azt érzékelem, hogy egyre többen veszik át az éneklés szeretetét. Amikor bármelyik énekkarral próbálunk, látszik az öröm az énekesek arcán, szemén, s számomra ez a jutalom.
Fõleg akkor, ha egyformán tapasztalhatom kicsiknél, nagyoknál, az idõsebbeknél és a legfiatalabbaknál, még az ovisoknál is. Amikor megkaptam a
kitüntetésemet Vas Megye Közgyûlésétõl március
tizenötödike alkalmából, az a mondatelem ragadott meg, hogy „szolgálatáért”. Ez a szó nagyon
igaz és találó, hisz én abszolút a kórusmûvészet
szolgálójának érzem magam. Nagyon jólesett az
elismerés, köszönöm a képviselõtestület és a polgármester úr hozzáállását, s köszönetet mondok
mindazoknak, akik énekesként, szülõként vagy közönségként munkámat ez irányba terelgették.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
Sárváry Zoltán

Elismerés a csepregi vállalkozónak
lók gyakorlati képzését.
Megfelelõ elõkészítés
után, két éve az iskola
beindította a képzést. Mi
a „régi” üzemben tanmûhelyt alakítottunk ki,
kollégáim pedig vállalták a szakmai gyakorlat
irányítását. Az új üzemcsarnokban külön tanmûhely és szaktanterem is
készült, melyek a legmodernebb gépekkel és eszközökkel lettek felszerelve. Itt is a kollégáink végzik
a tanulók szakoktatását.
– Milyen tapasztalatok vannak a szakképzés területén az elmúlt idõszakból?
– Érdeklõdõ fiatalok iratkoztak be erre a szakra.
Fontos, hogy egy részük már érettségivel rendelkezik, õk tudatosan jöttek a szerszámkészítõ szakmát
tanulni.
SF
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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Kiemelten fontos az ügyfelekkel való bánásmód, az, hogy minden egyes az iroda
szolgáltatásait igénybe vevõ személy, érezze
a törõdést, hogy van, akik segíteni tudnak és
akarnak is. Egy andragógus, munkavállalási
szakirányú végzettségû, kiváló szakember Orbán Tamara, nyújtja az információt az irodába betérõ ügyfelek részére a következõ témakörökben: Információ pályakezdõknek; a
munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, az álláskeresési támogatásokról; álláslehetõségekrõl és képzési ajánlatokról; foglalkozást segítõ
támogatásokról ad rendszeres tájékoztatást.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Pócza Antal Vas megye Önkormányzata
Szolgálatáért Oktatási Tagozata „Vas megye Oktatásáért Díj”-át kapta a megyei március 15-i
ünnepségen.
– Milyen munkát ismertek el a kitüntetéssel?
– Mindig jól esik az elismerés, de úgy érzem,
hogy több, évtizedek óta magas színvonalon dolgozó csepregi pedagógus is megkaphatta volna
ezt a kitüntetést. Én csak néhány éve tevékenykedtem e területen, bár a cégem korábban is fizette a szakképzési hozzájárulást. Ennek egyharmadát a csepregi Nádasdy Tamás Szakközépiskola kapta. Az iskola igazgatójával, Dorner Kornéllal többször is beszélgettünk a kormányprogramban szereplõ duális szakképzésrõl, a szerszámkészítõ szakképzés beindításának fontosságáról. E
területen a korábbi években szinte vákuum alakult
ki térségünkben, a szakközépiskola iránt viszont a
tanulólétszám szûkülésével párhuzamosan csökkent az érdeklõdés. Az iskola felvállalta a közismereti tárgyak oktatását, az Uniriv Kft. pedig a tanu-
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Próbaüzem után gyáravató
Március végén felavatták a csepregi
Uniriv Kft. 5300 négyzetméter alapterületû új
üzemét. A közel félmilliárd forintos beruházás az Új Széchenyi Terv keretében 192 millió forintos támogatást kapott.

A megjelent ünneplõket, köztük a DSU
cégcsoport összes dolgozóját Pócza Antal
ügyvezetõ és tulajdonos köszöntötte. Elmondta, hogy a gyáravató elégtétel számára, hiszen az 1950-es években szülei ren-

geteg megpróbáltatáson mentek keresztül.
Õ 1982-tõl önálló géplakatos kisiparosként
dolgozott. 1986-ban saját tervezésben és kivitelezésben megépítették az elsõ automata húzószegecset gyártó gépet. A rendszerváltozás után olasz és magyar partnerekkel
létrehozták az Uniriv Kft-t, melybõl 2005-ben
megvásárolta az olasz üzletrészeket. Erdélyben leányvállalatot hoztak létre. Az idõk során Közép-Európa legnagyobb és legmodernebb kötõelemgyártói lettek. Jó minõségû termékeik a Föld huszonöt országába
jutnak el, ahol az építõiparban, az autó- és
újabban a repülõgépgyártásban is használják õket. Az üzem egyúttal oktatóbázis,
melyben 60 szerszámkészítõ és forgácsoló
tanuló szakmai képzése is folyik.
A résztvevõket köszöntötte Ágh Péter országgyûlési képviselõ is, aki Csepreg sikereként értékelte a cég fejlõdését. Elmondta,
hogy a 2014-2020. évi uniós ciklusban a korábbinál is több pénz fog jutni a magyar
gazdaság fejlesztésére.
S.F.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
„Méltóságos
Gróffné Kegyes
Asszonyom”
megszólítással
a felváltva
több
Daruvári
Jankovich
Jánosné
gróf Tolnai
Festetics
Alojzia
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765
–
1813)
számára
írta
a
sorozatunkban
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen levebemutatott,
leveleket
a csepregi
leket a csepregi eddig
tiszttartója,ismeretlen
„alázatos szolgája,
Pegony György.”
– A grófnõ
(nem grófné) a „alázatos
férje halálától, 1799
végétõl kezdve
a nevelt
fia, Izidor nagykotiszttartója,
szolgája,
Pegony
György.”
– A
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
grófnõ
(nem
grófné)
férje
halálától, 1799 végétõl
az Országos
Levéltár
õrzi: MOL a
P 234,
56. cs.)
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1808. október 4. Bétsbûl szerentsés haza érkezésemmel mindene1813
elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
ket jó karban találtam, elsõ dolgom volt Sopronban az épéttõ mesterrel szóllani a Csepregi Kastél eránt, ki is bizonyossá tett azzal, hogy leg
kevessebb fogyatkozás nem lészen sem a grádits, sem az ablakok fell
osztásában, a miat, hogy a kidolgozott planumhoz képest valamivel rövidebb lészen az egyik szárnya, és Méltóságának meg nyugtatásásra
azon rajzolatott melyet Méltósága kegyessen parantsolni méltósztatott,
kevés idõ alatt ell fogja készitteni. – Méltóságos Öreg Grófnénak a négy
lovas kotsist ell küldöttem, és ezen alkalmatosságal kûldõk Méltóságának gesztenyét a menyire tsak érettet találtunk, egy nyulat és három
foglot.– Magyarázatok:
Grádits: lépcsõ. – Planum: terv. – Foglot: foglyot (madárfaj).
Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

Így telnek napjaink
- a Zsirai Fogyatékosok Otthonában Gondolatainkban még cikáznak az elmúlt tél eseményei, de a március már
virágba borította a természetet. Egy negyedév máris eltelt ebbõl az évbõl, de
korántsem eseménytelenül.
A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon

www.repcevidek.hu
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Rövid hírek
Közmeghallgatás és nõnapi megemlékezés a nagygeresdi Faluházban

Március 8-án, a hagyományhoz híven idén
is nõnapi ünnepséget, illetve – összekötve a kellemeset a hasznossal – közmeghallgatást tartott
Nagygeresd képviselõ testülete, Faluházunk
nagytermében.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

• Bõ
Görkorcsolya verseny a bõi fõ téren
Március egyik napsütéses szombatján nyolc
keréken száguldozó gyerekekkel lehetett találkozni Bõ fõ terén. Kezdõk és profik, görkorcsolyá-

zó múltjuk alapján kategóriákba sorolva mérhették össze ügyességüket és gyorsaságukat egy
délutánon keresztül.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Április folyamán: Csepregen, a Dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában:Kamper Lajos grafikusmûvész kiállítása. Állandó kiállítás: Szalkayné Sárváry Hajnalka
mûvésztanár alkotásai. Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Németh Mihály szobrászmûvész kiállítása.
Április 11-én, pénteken 18 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpontban: „Majdnem összes” – Vámos Miklós estje a Költészet napja alkalmából.
Április 11-én, pénteken 18.30 ó. Csepregen a
Városi Könyvtárban: Irodalmi kávéház: Író-olvasó
találkozó Böröczki Mihály költõvel.
Április 15-én, kedden 17.30 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpontban: A Csillag Születik c. mûsorból ismert Kávészünet zenekar mûsora.
Április 17-én, csütörtökön 15 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: Húsvéti játszóház.
Április 18-án és 21-én Bükön, a Koczánházban: Húsvéti vigalom - játszóház, bábszínház,
gyermekkoncert és húsvéti népszokások.
Április 19 – 21 között a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Nyusziváró, játékos és folklór
programok gyerekeknek és családoknak.
Április 21-én, hétfõn 15 ó. Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportházban: KÖNNYÛZENEI DÉLUTÁN – a Farkas Sándor Egylet és vendégei mûsora.
Április 24 – 26. Bükön, a Sportcsarnokban: Vívó
Olimpici Grand Prix forduló.
Április 24-én, csütörtökön 18 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtárban: Hogyan készül a szobor? – Németh Mihály
szobrásszal beszélget Varga Zsolt, a TRIÓ TV Dunántúl fõszerkesztõje.
Április 26-án, szombaton Bükön, a Sportpályán:
Delta buli.

Emlékezés 1948-49 hõseire

A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Május 1-én, csütörtökön Csepregen: Majális
zenés ébresztõvel, a Sportpályán:
Május 1. Kupa, délután a Promenádon szórakoztató mûsorok.

Egyéves nyitási ünnepség a Piros Ház Vendéglõben, május 1-én Zsirán! Több napos
programjainkban lesz bográcsos, borvacsorával egybekötött borbemutató, különleges
ételekkel, italokkal szeretnénk kedveskedni,
meglévõ és leendõ vendégeinknek!

Május 2-án, pénteken Bükön az Átrium Rendezvénytéren: 21 ó. Magna Cum Laude koncert. 23 ó.
Utcabál a West zenekarral.
Május 3-án, szombaton 10 órától Bükön a Kristály Toronynál: EPCOS MOZGÁSFESZTIVÁL – egész
napos program.
Május 6-án, kedden 18 ó. Csepregen, a Városi Könyvtárban: Legkedvesebb verse(i)m és Olvasni ajánlom – a Csepregi Olvasókör nyitott
rendezvénye.
Május 9 – 11. BÜKFÜRDÕ RALLYE 2014.

Május 10-én, szombaton 14 órától a Büki Mûvelõdési Központtól a Zsirai Kultúrotthonig: Asztro
Bringa Majális. A két intézmény közötti 10 km-es
távon a Gotthárd Csillagászati Egyesület felállítja a Naprendszer méretarányos makettjét. Az intézmények elõtt színszûrös távcsõvel megtekinthetõk a napfoltok. A bolygók makettjénél rövid
megállókat tartanak.
Május 10-én, szombaton 18 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: A Vokál Spirit énekegyüttes önálló koncertje.
A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu, www.bukfurdo.hu, a
www.csepregikultura.hu honlapokon.
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• Simaság

Május 1-én Horgászverseny Sajtoskálon.
Május 1-én, csütörtökön 9 órától Bükön, a
Sportpályán: Büki Futónap és Majális – egész napos programokkal.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

• Nagygeresd

PROGRAMAJÁNLÓ
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Fejlesztések Peresznyén
– Játszótérrel, sportpályával, új fitnesz
eszközökkel és defibrillátorral gazdagodott Peresznye. Grüll János polgármestert
kérdeztük a település életében nagy hatású beruházásról.
– Mennyibe került a fejlesztés,
amely egyértelmûen a szabadtéri
sportolás és mozgás lehetõségét teremti meg?
– A fejlesztés összköltsége 22,8 millió
forint volt. Ebbõl az önrész 7,9 millió forintot tett ki.

-Milyen pályázaton sikerült nyerni?
– LEADER vidékfejlesztési alapok pályázaton sikerült nyerni.
– Hány játszó eszközt illetve
fitnesz eszközt tartalmaz a beruházás? Ezek milyen jellegûek?
– A multifunkcionális játszótér részei a
következõk: 1 db 24X42-es sportpálya,
ami labdarugó, kézilabda, röplabda, ko-

sárlabda tevékenységre alkalmas. A pálya további tartozéka 4 db ugrólámpa
gördeszka tevékenységhez. A játszótéren
egyensúlyozó gerenda, rugós játék, rönkhomokozó, mérleghinta, fészekülés-hinta,
együléses hinta és játékvár várja a gyerekeket. A fitneszpályán háromrészes nyújtót, haserõsítõt és hátmasszázst tudtunk kialakítani.
– A pályázat részeként defibrillátort is beszerzett a település,
ennek a kezelését miként sajátíthatják el a település lakói?
– A készülék használatára az Országos Mentõszolgálat hat önkéntes
tûzoltót kiképzett. A település lakóinak március
28-án tartottak tájékoztatást az eszköz használatáról a kiképzett tûzoltók és a mentõszolgálat
alkalmazottai.
– Volt e hasonló volumenû fejlesztés Peresznyén?
– Településünkön az elmúlt négy év folyamán kb. 130 millió forint értékben valósultak meg különbözõ közcélú fejlesztések.
Települési önkormányzati fejlesztésként
megújult a temetõ kápolna, a temetõi infrastruktúra valamint a faluház. Egyház-községi beruházásban megújult és korszerûsödött a templom és a plébánia épülete is.
Horváth Nóra

A Szép korú Mariska néni
köszöntése Tormásligeten
2014 március 26-án töltötte be özv. Németh Lászlóné
Bõsze Mária a 90. életévét. Ebbõl az alkalomból kereste
fel az otthonában
Mester Árpád polgármester és Horváth Árpád képviselõ Mariska nénit.
A település és az
önkormányzat nevében sok boldogságot és még
nagyon sok boldog születésnapot
kívántak Neki, ilyen erõben és egészségben, mint ahogy a
90. életévét megérte.
Az ünnepelt 8 gyermeket nevelt fel, 19 unokája és 8
dédunokája van.
yde

Sakkverseny kokárdával
Nemzeti ünnepünkön került megrendezésre a zsirai
kultúrházban a GSD
Agrárprodukt Kupa
sakkverseny.
A verseny 7 fordulós svájci rendszerben, a Nemzetközi Sakk Szövetség
„rapid” szabályai szerint, 20-25 perces játékidõvel zajlott. A
kupát Zámodics Ferenc szervezte, a versenybíró Zámodics
Péter volt.
N.P.K.
A helyezettek, indulók a www.repcevidek.hu weboldalon
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Farsang 2014
Március 1-jén kezdetét vette a hagyományos tömördi Csicsóbál a Faluházban.
Maskarákba bújva farsangolt a falu apraja-nagyja. Búcsúztunk a téltõl, s köszöntöttük a kora tavaszt. Egy estére Meseország
népes küldöttsége látogatott el hozzánk:
boszorkányok, királykisasszonyok, vadászok, vámpírok, ördögök s angyalok csoportja mellett itt voltak a Vadnyugat hõsei
s sokan mások. A jelmezes felvonulást a
Tömördi Zumba Tánccsoport fergeteges

Gyógyszertár

Közmunkás NYULAK Tömördön
A tavasz beköszöntével megsokszorozódnak a teendõk a faluszépítésben is. A húsvéti elõkészületekre a
tömördi önkormányzat úgy döntött,
hogy a kevés közmunkás mellé kirendel két KÖZMUNKÁS NYULAT is, hiszen
e tevékenységben õk a legtapasztaltabbak!
A kirendelést nem a hatóságok
és nem a hivatalok valósították meg,
hanem a polgármester ötletét
Vlasich András asztalos mester öntötte formába. Ergonómiailag (kényelmileg) csúcstechnikával mûködõ jármûvel, a „Mézga-kertben termett
csúcsos sárgarépával” tudják szállíta-

ni a virágokat a helyszínre. A fizetésüket cukorrépában kapják!

S mikor lesz a kocsikból a virág kirakva? Akkor biztosan, ha sikerül a
szorgos hangyákkal is megállapodni
egy kis közmunkára! Addig itt is szépen mutatnak! Köszönjük!!!
KG

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

05. Sanitas
06. Üdvözítõ
07. Sz. Péter
08. Sz. Péter
09. Sz. Péter
10. Sz. Péter
11. Sz. Péter
12. Sanitas
13. Sz. Péter
14. Sanitas
15. Sanitas
16. Sanitas
17. Sanitas
18. Sanitas
19. Sanitas
20. Sanitas
21. Sanitas
22. Üdvözítõ
23. Üdvözítõ
24. Üdvözítõ
25. Üdvözítõ
26. Sanitas
27. Üdvözítõ
28. Sz. Péter
29. Sz. Péter
30. Sz. Péter

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
9–14.00 ügyelet
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

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)

Április 5. szom. Dr. Petro Andor, 6. vas. Dr.
Bencsik István, 7. hét. Dr. Szirmai László, 8. ke. Dr.
Nagy Mária, 9. szer. Dr. Földi Sándor (23 óra), 10.
csüt. Dr. Nagy Gábor, 11. pén. Dr. Müller András,
12. szom. Dr. Földi Sándor, 13. vas. Dr. Bencsik István, 14. hét. Dr. Szirmai László, 15. ke. Dr. Nagy
Mária, 16. szer. Dr. Nagy Gábor, 17. csüt. Dr.
Nagy Gábor, 18. pén. Dr. Gyarmati Lenke, 19.
szom. Dr. Gyarmati Lenke, 20. vas. Dr. Gyarmati
Lenke, 21. Hét. Dr. Nagy Gábor, 22. Ke. Dr. Földi
Sándor, 23. szer. Dr. Müller András, 24. csüt. Dr.
Szilasi Imre, 25. pén. Dr. Bencsik István, 26. szom.
Dr. Petro Andor, 27. vas. Dr. Petro Andor, 28. Hét.
Dr. Szilasi Imre, 29. Ke. Dr. Nagy Gábor, 30. szer.
Dr. Nagy Gábor.

Gyermekorvosi rendelés: Dr. Nagy Mária • Rendelési idõ: Hétfõ: 11.0012.30 • Kedd: 11.00-12.30, Szerda: 11.00-12.30 • Csütörtök: 9.30-11.00, Péntek: 11.0012.00, Tanácsadás csütörtökönként: 8.30-9.30

2014. április IV. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

április

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

mûsorai követték, majd a helyi „Omega
együttes” koncertezett és „Bangó Margit”
érkezett zenekarával.
A fellépések után a táncé volt a fõszerep, majd a tombolasorsolás következett. Köszönjük a felajánlásokat! Hajnalig szólt a zene, roptuk a táncot, pördült a szoknya. Húshagyó Kedden folytatódott a Csicsókázás. Maskarába öltözött
fiatalok járták a házakat harmónika szóval, a böjti idõszak elõtt mindenkirõl levették a rontást, és náspángolással elûzték a
rossz szellemeket. A www.tomord.hu honlapunkon a Fotótárban és Videótárban
megtalálhatjuk az elsõ képeket és videókat a rendezvényekrõl, nosztalgiázhatunk
egy kicsit.
KSzÁ
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