Rövid hírek
• Csepreg
A jó minõségû ivóvízért
Csepregen és környékén
Elkezdõdött a Környezeti és Energia Operatív Program keretében az „Ivóvízminõség javítása” projekt. A Csepreg város területén található ivóvíz kút Csepreg lakossága mellett
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és Peresznye
községek lakosait is ellátja Az április végén indult fejlesztés célja, hogy a lakosságnak az
emberi egészséget és életminõséget nem veszélyeztetõ, jó minõségû ivóvizet biztosítani
tudják. Az ellátottság nagyfokú, a lakosság

több mint 98%-a részesül vezetékes ivóvíz ellátásban. A beruházás során fejlesztésre került a vízkezelési technológia, megvalósul a
gépház felújítása és a hálózati részleges rekonstrukciója a legrosszabb állapotú utcák
bekötõ vezetékein – mintegy 1214 fm hosszúságban. A projekt által érintettek száma meghaladja az 5.000 fõt.
H.N.

Pódiumbeszélgetések
a büki városházán
A múlt évben kezdõdött sorozat idén már két
rendezvénnyel is folytatódott. Márciusban
Pomezanski György riporter elsõ vendégeként
Csonka Jenõ, nyugalmazott iskolaigazgató beszélt gyermekkoráról, az osztatlan iskolák hasznos munkájáról, az oktatási rendszer változásai-

csak az idõsebbik lány, Zsuzsanna követte édesapját az operaénekesi pályán. Tõle két gyönyörû operaáriát is hallhattunk. A feleség, dr. Tátray
Zsuzsanna néprajztudós lett, a közgazdász Judit
kiállítások és vásárok szervezésével foglalkozik.
Ifjabb Attila a nagyapjához, Fülöp Dezsõhöz ha-

ról, a tanfelügyelet szerepérõl. Melkovics Tamás,
a Felsõbüki Nagy Pálról szakdolgozatot, majd
könyvet író fiatal történész a két reformkort és a
legismertebb büki személy pályafutását értékelte a kérdésekre válaszolva. A harmadik beszélgetõtárs, Falussy Péter sportszervezõ a Büki Testedzõk Kulturális Egyesülete egykori kulturális tevékenységét és a mai helyzetet hasonlította öszsze, kiemelve a sport szerepét az emberi jellem
fejlõdésében.
Áprilisban a büki gyökerekkel rendelkezõ, országosan ismert tenorista és operaházi vezetõ,
Fülöp Attila és családja volt Pomezanski úr vendége. Az egész család kötõdik a zenéhez, de

sonlóan az evangélikus lelkészi hivatást választotta. A pályafutások fõbb elemeinek felvillantása mellett – a közönség néhány tagjának bekapcsolódásával – sok szó esett a vallás szerepérõl. A nagycsalád rendkívüli összetartásában
– itt voltak a házastársak és az unokák is – a liberális szellemû, de keresztényi nevelés mellett
a vasárnapi hosszú, beszélgetõs ebédeknek is
fontos szerepe van.
Kíváncsian várjuk a beszélgetések folytatását Pomezanski György szerkesztõtõl és Bohák
György tv-rendezõtõl, aki meg is örökíti és feldolgozza ezeket az élményszámba menõ, tartalmas eseményeket.
SF
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Csepregiek a legjobb
kismenedzserek
A Derkovits Gyula Általános Iskolában április 11-én rendezték meg a
kismenedzserek versenyét. A megye
öt legjobb csapata vett részt a viadalon, ahol, keresték az év kismenedzserét, a legjobb csapatot, és felkészítõ tanárt. A szervezõk sok érdekes feladatot állítottak össze, ezért
nagyon jó hangulatban telt a délután. Elõzetes dolguk az volt a résztvevõknek, hogy készítsenek reklámfilmet magukról, a saját „cégükrõl“,
amit késõbb a verseny folyamán fel

feladatokban a Csepregi Általános
Iskola bizonyult a legjobbnak, immár
harmadik éve folyamatosan. A
csepregi csapat felkészítõ tanára
Hetyésy Katalin elvitte a legjobb felkészítõ tanárnak járó díjat. Az év kismenedzsere Szabó Vivien is a
csepregi csapatból került ki, aki már
harmadik éve vett részt a versenyen.
Az értékes nyeremények között volt
könyvutalvány és gravírozott toll is.
Mindenki rengeteg emlékkel és új tudással gazdagodott a délután folya-

Ballag már a vén diák…
Tavasz, virágok, napsütés, ballagások. Április végével megkezdõdnek a középfokú oktatási intézményekben a ballagások, majd
az érettségik és a vizsgák.
A fiatalok csillogó szemmel várják a nagy pillanatot, annak a bizonyos nagybetûs ÉLETnek a kezdetét. Vannak céljaik, álmaik, s elképzeléseik, melyeket az elkövetkezendõ idõben kívánnak megvalósítani. Megannyi emlék szakad a ballagókra, kellemes és idõnként kellemetlen, sokszor mókás, néhány tanár örökérvényû mondása, melyre még a 20. osztálytalálkozón is emlékezni fognak ….
Szívük szorongással telve a jövõtõl való félelemtõl.
Az ünneplés, a virágok, a család és a barátok köszöntõ szavai,
az együtt elköltött ünnepi ebéd mind mind, a ballagások egyértelmû, kellemes velejárói.
A nagy nap, - ami csak róluk szól- azonban hamar véget ér, s
kezdõdik a vizsgadrukk, az álmatlan éjszakák sora (kinek, hogy). Az
iskolai folyosókon egymás kezét szorongató, izguló diákok látványa

Nevek sorban balról, jobbra: Pócza Valdemár, Gruber Ákos,
Hetyésy Katalin, Szabó Vivien, Pócza Annamária, Stayer Martina

is használtak. A feladatok között volt
kvíz, „ismerd meg a konkurenciád“,
pocsék árú eladás-vevése, fogyasztóvédelem és mindenki nagy kedvence a tõzsde játék is. Ezekben a

mán. A szervezõk azt ígérték, hogy a
hetedik és nyolcadikos diákoknak jövõre is megszervezik a versenyt, egy
kicsit átalakítva.
Afrid
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I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.

fogadja az oda betévedõket. Mert további életük, továbbtanulásuk, vagy egy-egy jó munkahely megszerzése a vizsgák eredményétõl, s persze az eddigi teljesítménytõl is függ.
De kanyarodjunk csak vissza kicsit a félig sírás félig kacagás küszöbén álló tanulókra, akik el sem hiszik, hogy milyen gyorsan véget
ért ez a 4-5 év.
Kedves ballagó diákok! Albert Camus szavaival szeretnénk nektek üzenni: „Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen.
Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.”
N.P.K.
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• Csepreg
Tisztelt Boros-gazdák,
Vállalkozók, Támogatóink!
A Csepregi Gazdák, a Borbarát Hölgyek
és a csepregi szõlõhegyet, a borkultúrát tisztelõ, becsülõ polgárok úgy érezzük, hogy szükség lenne arra, hogy a borkultúra, Csepreg
Város Hegyközsége minél több helyen megjelenne, szerepelne.

lett Bõsze Gábor

A 2014. évi pénzügyi-számviteli ügyintézõ
OSZTV-n a csepregi Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 13. évfolyamos
tanulója, Bõsze Gábor országos 1. helyezést ért el.
Az Országos Szakmai Tanulmányi Verseny a szakmán belül a legrangosabb
megmérettetésnek számít. Az elõdöntõt
a képzõ intézményekben szervezik meg,
míg az országos döntõnek évrõl-évre
más szakközépiskola ad otthont.
A legutóbbi verseny elõdöntõjén több
csepregi diák is sikeresen szerepelt, õk
szakmai vizsgarész-mentességet kaptak
bizonyos elért teljesítmény után. Közülük kiemelkedett Bõsze Gábor, aki már az elsõ
fordulóban is kimagaslót nyújtott.
Az idei döntõnek egy szombathelyi
szakközépiskola volt a házigazdája. Gábor az elõzetesen elért eredmények alapján
meghívást kapott a legjobbak versenyére. A döntõ három napon keresztül zajlott, ez alatt több
modulból kellett szóbeli és írásbeli vizsgát tenniük
a versenyzõknek.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre április
11-én került sor a Városházán, ahol Pankucsi Zol-

tán NGM helyettes államtitkár és Dr. Puskás Tivadar Szombathely polgármestere adta át a díjakat. Bõsze Gábor három szóbeli modulból is hi-

bátlanul, száz százalékosan teljesített – tíz éve
nem volt példa erre -, így õ lett a pénzügyiszámviteli ügyintézõ szakma országos legjobbja.
Több értékes nyereménnyel ismerték el a tanuló
kimagasló tudását. Méltán büszkék rá a csepregi szakközépiskola tanárai és diákjai is.
NTSZKI

Még épülhet lakópark Csepregen
Helyesbítést kért lapunktól a „Csepreg osztrák kézen“ címû cikkben megjelentekkel kapcsolatban Bánó Zoltán, a tervezett lakópark
belterületi föld tulajdonosának képviselõje.
Bánó Zoltán elmondta, 2002-ben teljesen szabályosan, a törvényeknek megfelelõen vásárolt belterületet, kisvárosi lakókörnyezet besorolásban lévõ ingatlant egy osztrák
orvos professzor, egyetemi tanár Csepregen.
Õt, mint jó ismerõsét bízta meg a helyi ügyek
intézésével. Akkor Csepreg önkormányzata is
tulajdonosa volt a területnek és a vezetéssel
úgy döntöttek, hogy közösen pályáznak egy
lakópark építésére. Ez nem valósult meg,
közben az önkormányzat kiszállt a fejlesztésbõl, így egyedüli tulajdonosa a területnek az
osztrák professzor. A gazdasági környezet

eddig nem tette lehetõvé a lakópark építését, a felmérések szerint nincs elég vásárlói
igény Csepregen.
A tervekkel kapcsolatban Bánó Zoltán
hozzátette, ha a piaci helyzet úgy alakul, akkor nem mondott le a tulajdonos a lakópark
építésérõl, ám most túl kockázatos befektetés
lenne. Szóba került a terület egyéb hasznosítása is, de a közelben lévõ kutak miatt csak
alacsony környezetterhelésû ipari fejlesztésrõl
lehetne szó. Konkrétum nincs. A képviselõ hozzátette, az osztrák orvos professzor nem nyerészkedésbõl vásárolta az ingatlant, hisz az elmúlt 10 évben csak kiadása volt vele. Folyamatosan gondozza, rendben tartja a területet, és 2004 óta jelentõs adót fizet az önkormányzatnak a föld után.
H.N.
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Meghatározó lenne, ha a Peruska Mária
Kegyhelyen – Horvátzsidány – Csepreg is állítatna egy szobrot. Szent Orbán alakja – aki a
csepregi hegy védõszentje – képviselné a város szõlõkultúráját, borturizmusát.
Ehhez a nemes célhoz szeretnénk, kérni a
támogatását. Kérjük, anyagilag járuljon hozzá
a szobor elkészítéséhez, felállításához.
Amennyiben kérésünknek eleget tesz, kérem, hogy a SAVARIA Takarékszövetkezetnél
vezetett 72100354-11047399. számú számlánkra fizesse be/utalja át a támogatásra
szánt összeget. Kérem, a célt jelölje meg, a
megjegyzés rovatba írja be „SZOBOR ”.
Támogató szándékát elõre is köszönjük.
A mûvet Marosits József szombathelyi
szobrász készítené el. A szobor „Jura“ keménymészkõbõl készülne 80 x 29 x 24 cm mérettel,
és 40 x 40 x 10 cm- es betûvéséses talpkõvel.
Az állványzat a többi helyszínen lévõ szoborhoz hasonlóan fehér téglából készülne, egy
horvátzsidányi mester jóvoltából.
Köszönjük!
Csepregi Borosgazdák
Borbarát Hölgyek

Országos elsõ
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Sikeres diákok
A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulói idén is jelentõs eredményeket értek el a különbözõ tanulmányi- és sportversenyeken.
A történelem tantárgy idei országos
versenyén a 7-8. osztályosok között 1.
helyezést megszerzõ, 7. osztályos Babos
András már alsó tagozatos korától sikeresen szerepelt több helyi, körzeti, megyei
és országos megmérettetésen. Idén
kémiából megyei második helyezést ért
el – felkészítõ tanára: Kovács Károly. (Az
iskola honlapján korábbi eredményei is
olvashatók.) A tehetséges fiatalember elmondta, hogy a mostani történelem verseny témája az 1815 – 1849. október 6.
közti idõszak európai és magyar eseményei voltak, fõleg a reformkor, a forradalmak és szabadságküzdelmek. Felkészítõ
tanára, Horváth Katalin segítségével dolgozta fel a megadott, közel ezeroldalnyi
szakirodalmat. A helyi és a megyei írásbeli verseny megnyerése után még intenzívebben készültek az országos megmérettetésre. András már az elsõ napon, az írásbeli feladatok megoldása után az élre került.
Másnap, a szóbeli fordulóban mindkét kiselõadására maximális pontszámot kapott a zsûritõl.
Kivételes teljesítményével maga mögé utasította
az ország különbözõ helységeibõl érkezõ tehetséges és jól felkészült kortársait.
Az iskola 8. osztályos tanulója, Varga Dorotytya a Büki Birkózó Club tagjaként a korábbi
években országos versenyeken, még a fiúk közt
is, több elsõ helyezést ért el súlycsoportjában.

Nem véletlenül érdemelte ki már 5. osztályos korában a „Jó tanuló, jó sportoló” elismerést.
Egészségügyi problémák miatt néhány évet ki
kellett hagynia, de a tanév során ismét látogat-

ni kezdte az edzéseket. A kisebb versenyek után
két büki társával együtt bekerült a diákolimpia
országos döntõjébe. A Felsõbüki Nagy Pál Általános és Vendéglátóipari Szakiskola diákja,
Csonka Klaudia a 40 kilogrammosok súlycsoportjában most sem talált legyõzõre. Három tus
gyõzelemmel megvédte a már tavaly is elnyert
diákolimpiai bajnoki címét. Varga Dorottya a 49
kilogrammosok népes mezõnyében négy gyõzelemmel és egy vereséggel a harmadik helyet
szerezte meg. Ambrus Viktória, ugyancsak a

FNPÁVSZI diákja a 65 kilogrammosok csoportjában szintén a bronzéremért birkózhatott, de alulmaradt, s az ötödik helyen végzett. A sikeres lányok felkészítõje ifj. Szabó Gábor edzõ volt.
A csepregi iskola diákjai a kistérségi, körzeti
és megyei versenyeken a tanév során többször
értek el jó helyezéseket. A megyei terematlétikai
versenyen Kóbor Bálint és Pócza Valdemár 8.
osztályos tanulók szerezték meg az 1. helyet
sportágukban – felkészítõ tanáruk: Selmeczyné
Tolvaj Andrea. A 6. A osztály csapata pedig a
„Szeretem, mert Vasból van” megyei versenyt
nyerte meg – felkészítõ tanáruk: Hetyésy Katalin.
Valamennyiüknek gratulálunk, s erõt, egészséget és sok szerencsét is kívánunk a következõ
megmérettetésekhez.
Sági Ferenc

A sopronhorpácsi fiú Bertha Marci, rekord
nagyságú pontyot fogott az Ölbõi tóban.
Mindössze 210 cm bottal fogta ki a halat, a
felnõtteknek csak a szákolásnál engedett
segédkezni. A hal 15,5 kg nyomott és 80 cm
hosszú volt.
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Könnyûzene mindenkinek

Rövid hírek

Húsvéthétfõn ismét szólt a zene, szállt a dal a
csepregi mûvelõdési ház színháztermében. A Farkas Sándor Egylet és vendégei a hagyományoknak megfelelõen kellemes órákat szereztek a mûfaj kedvelõinek.

• Csepreg
Csepregi elismerések
A Vas megyei közgyûlés elismerését vehette
át Horváth Zsolt. A Vas megyei Közgyûlés elnökének emlékplakettjét a polgárõr mozgalom népszerûsítéséért és a polgárõr szervezeti munka segítéséért ítélték oda a Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület tagjának. Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának elismerését és köszönetét kapta
Radics István a lakosság védelme érdekében
végzett kiemelkedõ munkájáért.
yde

cokat, változatossá téve a rendezvényt, tovább
emelve színvonalát. Majd következtek a duettek:
Nyáriné Bencsik Piroska és Kádár Tibor, Rabiné Horváth Nóra és Rabi Imre, Nyáriné Bencsik Piroska és
Horváth Gyuláné. Alkalmi vokálok tették még kellemesebbé a fülbemászó dallamokat. Szünet elõtt
az egyesület közös száma, az Irigy Hónaljmirigytõl
ellesett NOX paródia tette fel a koronát a mûsorra,

Szakácsképzés Bükön
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola- a Megyei Tankerülettel egyeztetve- 3
éves szakács képzést hirdet 8. évfolyamot vég-

zett diákok részére a 2014/2015. tanévre. Azok
jelentkezését is várjuk, akiket felvettek már más
iskolába, de nem az volt eredeti szándékuk, és
szívesen megváltoztatnák azt. Érdeklõdni a 0694/558-618-as iskolai telefonszámon lehet. Jelentkezési határidõ: 2014. május 16.

Fotók: Taródi Tamás, Luif Szabina

• Bük

Régi slágerekkel, közkedvelt és kevésbé ismert
dalokkal szórakoztatták a nagyérdemût az egylet
rutinos tagjai (Horváth Emilné, Horváth János, Kovács Antal, Haizler Ákos) és Cselediné Horváth Adrienn, illetve az utánpótlást képviselve Németh Rebeka és Holpár Erika. Egyes számok alatt Novák Judit, Majoros János és Majoros Mirella gyönyõrû ruhákban mutatták be a zenéhez kapcsolódó tán-

melynek kíséretét Kádár Tibor elõadómûvész biztosította.
A második részben az ifjúságé volt a fõszerep.
Kovács Miklóssal már a kis unokák korosztálya is
színre lépett. A gitárzenével kísért dalolást Gulyás
Dániel és Német Zoltán, majd Kiss Brigitta és Kósa
Nikolett közremûködésével Koltay Bálint folytatta.
Vasvári Imrénével unokája, Mira és Reseterits Enikõ
adott elõ country táncot. Majd a több település
csinos hölgyeit egyesítõ Mosoly tánccsoport látványos elõadásának tapsolhatott a hálás közönség.
Végül a nagyon szép hangú, tehetséges fiatalokból álló Vokál Spirit Show Kórus adott némi ízelítõt – hatalmas sikerrel – a május 10-i önálló mûsorából, melyre az egész térségbõl várják az érdeklõdõket.
igás
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Magyar Holokauszt Emlékév
Szomorú események sorát hozta az 1944. esztendõ a magyar zsidóságra és cigányságra. A német
mintákat is másoló, 1938-tól felerõsödõ antiszemita folyamat az ország német megszállása után nálunk is elérte tetõpontját. Vallási és

az auschwitz-birkenaui haláltábor
felszabadításának évfordulójához
kapcsolódó nemzetközi holokauszt
emléknappal kezdõdtek. Április 16án, az elsõ kárpátaljai gettók és
gyûjtõtáborok felállításának 70. évfordulójához
kötõdõ
magyar

faji alapon emberek százezreit
alázták meg, fosztották meg állásától és vagyonától, majd szabadságjogaitól, végül az életétõl is.
A kormány az idei esztendõt Magyar Holokauszt Emlékévvé nyilvánította, melynek során országszerte
különbözõ programokat szerveznek,
emlékmûveket állítanak a hatszázezer magyar áldozat elõtt tisztelegve. A rendezvények január 27-én,

holokauszt emléknapon iskoláinkban is megemlékeztek a szörnyû
eseményekrõl. A kapcsolódó programok egész évben folytatódnak.
Lapunk rendezvényei között folyamatosan megjelentetjük a térségünkben sorra kerülõ, az emlékévhez kötõdõ eseményeket, melyekre a rendezõszervek várják az érdeklõdõket.
Sági
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Gyermeknap Nagygeresden
A hagyományhoz híven, május 30-án délután gyermeknapot szervez Nagygeresd önkormányzata. Lehet majd játszani, aszfaltra
rajzolni, szalonnát sütni, s más effélét mûvelni.
Akinek kedve van, még táncra is perdülhet.

Az eseményre a Faluház udvarán kerül sor,
ahová szeretettel várja a gyermekeket, kicsiket, nagyokat, szülõket –egyszóval: mindenkit
– Györgyi néni és a szervezõség.
Béres Péter

Irodalmi és

történelmi barangolások

Irodalmi és történelmi barangolások Kárpátalján címmel 2014. március 28-án Horváth László idegenvezetõ tartott elõadást Simaságon a
Mûvelõdési Házban Kárpátaljáról. Sajnos nagyon kevés volt a jelenlévõk száma, de az otthon maradottak ezt csak sajnálhatják. Horváth
László elõadása egy nagy élmény volt. Egybefüggõ, érhetõ, világos írhatnám azt is, hogy
történelem és irodalom órát
tartott. Kedves feleségével volt
jelen, aki Kárpátaljáról származik, onnan jött Magyarországra,
Sárvárra. Kárpátalja lakossága
úgy váltott ötször nemzetiséget,
hogy mindig ugyanott, ugyanabban a házban, hazában éltek laktak. 160000 magyar él
ott elszakadva az õsi hazától.
Ungvárról, Munkácsról, városokról, várakról beszélt, mesélt
és vetítõvel támasztotta alá - kis
filmekkel - az elmondottakat. Volt egy érdekesség is, innen Simaságtól nem messze Véprõl
ment férjül Csáky Krisztina, aki két hétig ment

számtalan ökrös szekérrel, hogy eljusson a kelengyéjével együtt Kárpátaljára. Petõfi Sándor,
Móricz Zsigmond és még sokan mások, szintén
jártak ott és a gyönyörû táj, ahol Árpád vezér
behozta a magyarokat Európába, megihlette
õket is. Nagyon jó lenne, ha minden magyar

ember életében legalább egyszer láthatná, és
a szívébe zárhatná e tájat, annak minden szépségével.
Galavics Jánosné
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20Sonnentherme
éve
AUSZTRIA LEGNAGYOBB BULIJA A KICSIKNEK
Jubileum, jubileumi hetek, jubileumi
nyereményjáték! 2014. április 22. és június
29-e között minden a lutzmannsburgi
Sonnentherme élményfürdõ 20 éves jubileuma körül forog. Sunny Bunny-val, a kabalával és sok programkülönlegességgel ünneplik a legkisebbek Ausztria legnagyobb
szülinapját. A nagyok is örülhetnek: a nagy jubileumi nyereményjátékban egy év családi
boldogság vár gazdára,
25.000 euró értékben.
„Sokminden változott az elmúlt 20 évben, de célunk
mindvégig ugyanaz: öröm a
gyermekek szemében – több,
mint 4.5 millió boldog gyermek-szempár
volt csak az elmúlt 20 évben, a majdnem
7 millió vendégbõl. Ez a legszebb hajtóerõ számunkra. Ezért is állnak a legkiseb-

melyet minden nap megünneplünk. A
szülinapi játékok, barkács-kalandok és a
vonatozás Csodaországba és sok további
különlegesség várja a kicsiket, többek között több, mint 800 méternyi csúszdaélmény Ausztria leghosszabb vízicsúszdáin.
Szerencsehozó Fortunára lesz szükség
az óriási jubileumi nyereményjátéknál.
Fõdíjként 365 napi családi boldogság
vár gazdára, 25.000 euró értékben: egy
kika berendezési utalvány, egy Citroen
családi autó, üzemanyag költség, egy
családi nyaralás a Hotel Sonnenparkba, valamint egy éves Waldquelle üdítõ
készlet. A további nyereményekért is
megéri játszani: összesen 10 családi
nyaralás a Hotel Sonnenpark-ba és 50
családi belépõ a Sonnentherme élményfürdõbe.
(x)
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bek a Sonnentherme jubileumi programjaiban is a középpontban“-mondja
Wolfgang Stündl, a Sonnentherme élményfürdõ igazgatója.

Buli, buli, buli! Már korán reggel vidám
bulis fényképeket készíthetnek a gyerkõcök
Sunny Bunny-val. Majd ezután Sunny Bunny
szülinapi táncával hangolódhatnak az ország legnagyobb gyerek szülinapi zsúrjára,
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Rövid hírek
• Zsira
Kiöntött a Zsirai tó
Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy
Zsirán az újonnan létesített horgász tónál áldatlan állapotok vannak. Kiöntött a tó, vízben úsznak az esõbeállók és a padok. A Répcevidék

Farkas Gyulát, Szakony polgármesterét
kérdeztük a falu életében fontos fejlesztésekrõl, feladatokról.
– Örömmel láttuk, hogy megújult egy utca aszfaltozása. Milyen forrásból fedezték
a kiadásokat?
– Szakonyban minden utca meg lett szélesítve, új aszfaltszõnyeg burkolatot kapott: 6, 8, 10
cm vastagságban. A harangláb mellett, a te-

metõ felé vezetõ útszakaszt az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására kapott 6,5 millió
forintból részben finanszíroztuk. Az összberuházás
8 millió Ft-ba került. Ebben az
összegben felújítottuk a kerékpárút 70 m hosszú 2 m széles
szakaszát. 48/4. hrsz.-ú úton a
kátyúk javítására mintegy 147
fm hosszú szakaszon került sor.
A 122. hrsz.-ú úton 776 fm-en,
a 140. hrsz.-ú úton 530 fm-en
kátyúztunk, több mint 30 úthibát. A javításokat murva és 30
m3 CKT betonnal végeztük el.
Ezután 1750 m2 területen 6 cm
vastagságú
aszfaltszõnyeg
burkolat terítésre került a haranglábtól a temetõig. Majd
az útpadka készítése következett, amilyen szélességet igényelt az útszakasz: 50 – 120 cm szélességben, kb. 10 cm vastagságban. Ez utóbbit
magam, a saját gépeimmel, a saját kavicskészletembõl készítettem el.
Itt szeretnék köszönetemet kifejezni a Képviselõ-testületnek a gyors, idõt nem kímélõ munkájukért. A képviselõk közül külön szeretném ki-

emelni Hasza Zsolt képviselõ társamat, és Kövér
Imre falugondnokot, akik szinte a munkálatok
minden napján, minden órájában ott voltak a
munka megkezdésétõl a befejezéséig. Ezzel segítették a jó minõségû munka elvégzését, a folyamatos ellenõrzési munka végrehajtását.
– A Fõ utca állapota viszont kritikus.
Folynak-e tárgyalások a közútkezelõvel az
esetleges felújításokról? Mikor kaphat új
burkolatot ez a szakasz?
– A Fõ utcáról, és annak kritikus állapotáról csak annyit tudok mondani,
hogy a közútkezelõvel már több esetben
egyeztettünk. Nagyon sok kérést intéztünk feléjük, s még több vitát is lefolytattunk a javítás érdekében, sajnos eredménytelenül.
Talán az Országgyûlési képviselõnk,
Firtl Mátyás közbenjárásával történik valami. Megígérte, hogy közbenjár a falu
érdekében, hiszen ez nem csak nekünk
rossz, hanem az egész ország szégyenfoltja az ilyen rossz, balesetveszélyes útszakasz. Az út széli jelzõk sincsenek kirakva, s a felezõvonal sincs felfestve, így a ködben,
hóviharban nem lehet tájékozódni, ki lehet jelenteni, hogy „gyilkos” útszakaszon közlekedünk.
Nagyon merem remélni, hogy ha Magyaror-

szág jobban teljesít, akkor ezekre az útszakaszokra is kerül majd forrás. Bízom Magyarország
Kormányában, hogy az elõttük álló 4 évben
ezeket, és más fontos feladatokat is meg fognak
oldani. Hiszen már a rómaiak is elismerték az
utak fontosságát: csak jó minõségû utakon lehet
biztos, mûködõképes kereskedelmet kiépíteni, a
jó infrastruktúra elengedhetetlen.
yde
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többször kereste a község polgármesterét, de
lapzártánkig nem kaptunk választ alábbi kérdéseinkre:
– Történhetett-e kivitelezési hiba?
– Ki a felelõs a tó kiöntéséért?
– Igaz, hogy nincs leeresztõje a tónak,
ezért árasztott el a környékét?
A zsirai horgásztó körüli áldatlan helyzetrõl
olvasónk által készített fotók tanúskodnak.

Új utakon Szakony
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Színházban jártunk…
Színházlátogatásra indultak a tömördiek 2014. 04. 06-án, szombaton este. A
Weöres Sándor Színház nagy sikerrel
játsszott darabját, A dzsungel könyvé-t tekintettük meg. A magyar musical irodalom egyik kiemelkedõ klasszikusává nõtte
ki magát ez a mû. Dés László magával ragadó zenéje, Geszti Péter szellemes dal-

(Szabó Tibor), az anyáskodó Bagira (Bognár Anna), az öreg Akela(Mertz Tibor), a
kegyetlen Sír Kán (Kelemen Zoltán), a hipnotizáló Ká (Fekete Linda), a haszonlesõ
Csil (Nagy Cili), emberek, farkasok, majmok, keselyûk, félelmetes és szerethetõ
fenevadak meséltek a kötõdésrõl, az elfogadásról és a szabadságról. A szemünk

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból

14.

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. december 19.
1813Kegyes
elejéig
kezelte a csepregi uradalmat. (A
parancsolattya szerént Méltóságának, az Épéttõ mester a csepregi
ujonan épült Kastél födelét le rajzolta, melyet ide mellékezve alázatossan meg
küldök. Most a Gyulevizi kert falaibul ki szedett téglát hordattatom, hogy elõre
a szükséges materialékat meg hordathassam, 700. mérõ meszet is már le is oltattam, három gödör tele vagyon véle, jõvö Tavaszal mihelest az idõ kinyillik, a
Kõmivesek a munkájokat ell kezdhetik. Tellyes reménségem vagyon abban,
hogy midõn az egész épûlet ell készül, másoknak is tetzetõsebb lészen.
Soproni Granarium födelit az Átsok fell rakták, és egy része Cserép sindöllel
be vagyon aggatva, ugy hogy két nap alatt egészlen födél alatt lészen, már
most a padoláshoz kévántató deszkákat szándékozom meg szerezni, hogy Télen által ki száradván, száraz deszkákal lehessen a padlást ki rakni.
Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

szövegei és Békés Pál pörgõ dramaturgiájú történetmesélése egyaránt kedvence
lett kicsiknek és nagyoknak. Igazi családi
szórakozás.
A történet egy varázslatos látványszínházi köntösbe bújtatva jelent meg, melyet
az a Horgas Ádám rendezett, aki maga is
szereplõje volt A dzsungel könyve 17 évvel ezelõtti õsbemutatójának. Az ifjú
Maugli (Balogh János), a szerethetõ Balu

láttára cseperedett férfivá az árván maradt Maugli, hogy igazságot tegyen és
megtalálja az igazi otthonát.
A lelkes csoport nagyon élvezte a
majd 3 órás színházi elõadást! Meglepetésként és ráadásként az elõadás után a
fõszerepet alakító Balogh János színmûvész is csatlakozott rövid idõre hozzánk.
Köszönjül a szervezést! Élményeinkrõl
meséljenek a képek!
KSzÁ

a sajtó részére

A kõszegi Károly Róbert téren találkoztak április 24-én azok az újságírók, akik vállalták, hogy részt vesznek a Geschriebenstein Natúrpark
által szervezett tanulmányúton. A rövid kõszegi városnézést követõen a
sajtó képviselõi megtekintették a

lak között elfogyasztott jóízû lakomát
újabb páratlan látnivalók követték,
a Margit kilátó és az óhodászi Lombkorona tanösvény.
Az IGEN projekt által elért eredményekrõl Reni Gossi és Sonja
Krammelhofer, natúrparki munkatár-

Jurisics téren zajló Szõlõ Jövésnek
Könyve Emlékünnepséget, melyet
2013. szeptemberében felvettek a
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti
Jegyzékébe. A program következõ
részeként a Lékai várba látogatott a
csoport, ahol a Geschriebenstein
Natúrpark által létrehozott Denevér
kiállítással ismerkedtek. Az ódon fa-

sak tájékoztatták az újságírói kört a
rohonci natúrboltban. A tanulmányút
zárásaként az iroda közvetlen szomszédságában található Bach-féle virágterápiás parkban a növények jótékony, elsõsorban lelki problémákat
oldó hatásaival ismerkedtek a résztvevõk.
Ávár Alíz

2014. május IV. évfolyam 5. szám • www.repcevidek.hu

IGEN tanulmányút

www.repcevidek.hu

11

Rövid hírek
Húsvéti ünnep Tömördön
2014. április 19-én nyusziváró kézmûves
foglalkozás volt kicsiknek és nagyoknak a
tömördi Faluházban. Immáron harmadik alkalommal gyûltek össze az ünnepre készülõk.
Köszönjük a Vögeli családnak és segítõiknek
a szervezõ munkát és a szép környezetet!
Az idei évre is szorgalmasan készültek a
gyerekek. Maga a Nyuszivárás és a tojáskeresés sok feladatot jelentett, ugyanakkor sok örömöt szerzett. Az ifjak locsoló és húsvéti mondókákat és verseket mondhattak, húsvéti tojást
festhettek, kosárkát, tavaszi dekorációt készít-

hettek. A nagyobb fiúk már illatos locsolókölnit
is keverhettek a lányoknak hétfõre.
A felnõttek is bekapcsolódhattak az” alkotásba”, közben egy jót beszélgethettek. Nekik
is volt játék: “tojástocs”-ra, tojástörõ versenyre hívták õket a szervezõk. Az elsõ díj egy élõ
nyuszi volt.

Május 10-én, szombaton 15 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…A
csepregi résztvevõk 14.30 ó. a posta elöl indulnak Bükre. A részletek olvashatók a szórólapokon, továbbá a www.gae.hu honlapon.
Május 10-én, szombaton 18 ó. Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és Könyvtárban: A Vokál Spirit Show Kórus önálló koncertje.
Május 11-én, vasárnap 17 ó (junior 15 ó.) a Büki Sportcsarnokban: Dr. LUPO Büki TK – Körmendi
DMTE NB. II-es bajnoki kézilabda mérkõzés.
Május 17-én, szombaton 14 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpontban: Szivárvány gyermekfesztivál – családi és gyermekprogramok.
Május 18-án, vasárnap 14.30 órától Csepregen: Holokauszt emléknap. Emlékmûsor és ünnepi beszéd a Petõfi Sándor MûvelõdésiSportház színháztermében. A Jókai utcában az
egykori gettó emléktáblájának leleplezése és
koszorúzás. Séta a Jókai utcából a járási zsidó
temetõbe a holokauszt emlékmûhöz. Gyertyagyújtás és az emlékezés köveinek elhelyezése.
Május 19-én, hétfõn 16 ó. Bükön a Koczánháznál (Széchenyi u.): Ívó napi mulatságok.
Május 23-án, pénteken Csepregen a Malomkertben: Városi gyermeknap és játszótéravatás.

Május 24-én, szombaton 14 órától a
csepregi szõlõhegyekben: Orbán napi GYEPÛTIPRÁS.
Május 25-én, vasárnap: Gyermeknap Bükön:
9 órától a Kristály Toronynál, 11 órától: a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban, 14 órától a
Mûvelõdési és Sportközpontban.
Május 25-én, vasárnap több településen,
köztük Csepregen 10.30 ó.: Hõsök napi megemlékezés.
Május 28. Csepregen és más településeken:
A Kihívás Napja.
Május 29 – 30. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: Holokauszt konferencia
országos és megyei szakemberekkel és mûvészekkel.
Május 31-én, szombaton 19 ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportközpont Atriumban: A Pannon
Cigányzenekar Nyárköszöntõ koncertje –közre-

mûködik: Bangó Margit, Kossuth-díjas énekes és
Dégner Lilla operett-énekes.
Június 2-án, hétfõn 15.30 ó. Csepregen, a
Városi Könyvtárban: Tóthárpád Ferenc költõ verses-zenés gyermekmûsora – a Csepregi Olvasókör rendezésében.
Június 6 – 8. között a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Fúvósparádé – zenél a Muraszombati fúvószenekar.
Június 7-8. a Büki Sportcsarnokban: Országos
Vívóbajnokság – Kadet, junior elõválogató.
Június 7-én, szombaton 13 órától a csepregi
szõlõhegyeken: NYITOTT PINCÉK NAPJA.
Június 9-én, hétfõn 14 órától Csepregen, a
régi sportpályán: Pünkösdhétfõi LÓFUTTATÁS kocsiversennyel és lovasbemutatókkal.
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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Köszönjük a TRIÓ TV munkatársainak is az
érdeklõdést és a felvételek készítését!
Idén a buszfordulóba Nyuszi már „motoros
répán“ érkezett, s kicsit hosszabb idõre le is
parkolt. Aki szeretné tüzetesebben megnézni
az új járgányt, annak javasoljuk a Szabadtéri
Kiállítás gyors megtekintését, mert a Nyusziknak hamarosan „tovább kell menniük”! SzG

Május 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.
Csepregen, a Városi Könyvtárban: „Világ a mi
szemünkkel” – fiatal alkotók fotókiállítása.
Május 9 – 11. BÜKFÜRDÕ RALLYE 2014.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

• Tömörd

PROGRAMAJÁNLÓ
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Fogynak a madarak, nyomulnak a hódok és mások

Évek óta olvassuk, de tapasztaljuk is a címben
leírtakat. Egyre kevesebb gólyát, fecskét, vadgalambot, verebet, pacsirtát lehet látni. A búbos pacsirták szinte teljesen eltûntek.
Szívesen levegõzök a Boldogasszony-tó környékén. A szépséges táj lenyûgöz, mindig tartogat valami érdekességet. Korábban sok madár
élt vagy idõnként megjelent itt. A hattyúk és a
vadkacsák szinte teljesen eltûntek a múlt évben
e tóról. P.F. halõr véleménye szerint azért, mert
nagyra nõttek a harcsák, s harapdálják az úszkáló madarak lábát. A fekete gólya tavaly is
megérkezett, a halõr elõször május 3-án pillantotta meg. E hónapban még hétszer látta, majd
augusztus végéig nem találkozott vele. Akkor
kétszer, s utoljára szeptember 12-én kereste fel a
tavat, egymagában. A váltó halõr mindössze
egyszer, augusztusban pillantotta meg a múlt
évben a fekete gólyákat, de akkor az egész
családot, a két szülõvel együtt itt volt a fióka is.
E sorok írója csak június és augusztus végén látta meg egy-egy alkalommal a szólóban itt tartózkodó madarat, mely legtöbbször a Gyertyános melletti erdõ felé repült el. Csak egy távoli
képet hagyott magáról készíteni.
P.F. elmondta, hogy kevés a tavon az egyéb
vízimadár, legalább is a horgászidény alatt. A

múlt évben 2-3 szürke gém, illetve kócsag jelent
meg alkalmanként a tónál. A szomszédos dombokról viszont különféle aprótestû madarak repülnek ide vizet kortyolgatni. A ragadozók közül
vércsék és egerészölyvek jelennek meg elég
gyakran erre felé.

Az idei kora tavaszi idõben többször is kimentem e tóhoz. Január közepén örömmel láttam,
hogy a vadkacsák 35-40 fõs csapata itt telelt a
befolyó tájékán. Február közepén még ott voltak, s egy hattyú is úszkált a közelükben. Mire lefotózhattam volna õket, elrepültek. A következõ
napokban hiába jöttem, már továbbálltak, csak
két-három vadkacsa tért vissza. Március elején
aztán a párjával és egy szürkésfehér fiókával
együtt a hattyú is újra megjelent az errefelé sétálók örömére. Idén március 15-én megkezdõ-

dött a Boldogasszony-tón a horgászszezon. A
halõr többször is látta a hattyúkat – volt amikor
még nyolcat is – és kisebb számú vadkacsát.
Nem idõztek sokat e tavon, kis idõ után tovább
repültek. Megérkeztek a fecskék, s a környéken
is harcolnak fészkeikért a verebekkel. Április elsején újra idelátogatott a fekete gólya, s azóta
– rövid ideig – többször újra megjelent.
Moór Attila mérnök a múlt évben a nagyobbik
tavon sokszor látott vízimadarakat, de kevesebbet,
mint korábban. Itt gyakran úszkáltak a vadkacsák,
többször is voltak hattyúk, de innen is elmentek.
Egyszer látta, hogy egy nagy harcsa eltûntetett
egy vadkacsát. A fekete gólyák tavaly is visszatértek a közeli erdõbe, egyszer az egész családot
megpillantotta, s egy érdekes fotót is tudott készíteni. Sõt még vízityúkot és kormoránokat is sikerült
megörökítenie.
A csepregi városközpontban viszont egyre
több a madár. Fõleg a galambok szaporodnak és
„szemetelnek”. A közelükben a varjuk is terjeszkednek. Az egykori Kanizsay, majd Nádasdy… kastély
elõtti platánokról még a járókelõkre, kerékpárosokra, autósokra is „potyogtatnak”.
igás
A cikk folytatása és további képek a
www.repcevidek.hu weboldalon!
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Varázsoljuk újjá kertünket!
A mediterrán tél után hamar jött a
tavasz. Sokunk örömére már hetek
óta szikrázó napsütésre ébredünk. A
kellemes idõjárás meghozza kertészkedési kedvünket, szívesen vagyunk
a friss levegõn. Érdemes kihasználni
a jó idõt, tegyük hát rendbe kertünket! Az alábbiakban néhány ötlettel
segítünk, mit és hogyan érdemes
mostanában ültetnünk.
Nézzük elõször a kerítést!

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
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
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
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

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 5. Hétfõ Dr. Földi Sándor, 6. Kedd
Dr. Nagy Mária, 7. Szerda Dr. Nagy Gábor, 8.
Csütörtök Dr. Nagy Gábor, 9. Péntek Dr.
Bencsik István, 10. Szombat Dr. Müller András,
11. Vasárnap Dr. Földi Sándor, 12. Hétfõ Dr.
Szirmai László, 13. Kedd Dr. Nagy Mária, 14.
Szerda Dr. Nagy Gábor, 15. Csütörtök Dr.
Nagy Gábor, 16. Péntek Dr. Müller András, 17.
Szombat Dr. Bencsik István, 18. Vasárnap Dr.
Petro Andor, 19. Hétfõ Dr. Szirmai László, 20.
Kedd Dr. Nagy Mária, 21. Szerda Dr. Szilasi
Imre, 22. Csütörtök Dr. Szilasi Imre, 23. Péntek
Dr. Bencsi István, 24. Szombat Dr. Bencsik
István, 25. Vasárnap Dr. Szilasi Imre, 26. Hétfõ
Dr. Földi Sándor, 27. Kedd Dr. Müller András,
28. Szerda Dr. Nagy Gábor, 29. Csütörtök Dr.
Nagy Gábor, 30. Péntek Dr. Bencsik István,
31. Szombat Dr. Bencsik István.

A sziklakert számos családi ház
udvarán megtalálható, többen a
bejárat közelében, lépcsõ mellett
alakítják ki. Frekventált helyébõl adódóan illik rendben tartani. Akkor a
nyújt igazán örömet sziklakertünk, ha
idõrõl-idõre virágzik benne valami-

pánokkal folytatva a sort csak a fantáziánk szabhat határt. Sziklakertbe
számos hagymás növény alkalmas,
de a törpe örökzöldek és az alacsony díszfüvek is említésre méltóak.
Fûszernövények és aromanövények
is színesíthetik, illatosíthatják a kompozíciót. Ha már itt tartunk, szót kell
ejtenünk a levenduláról. Nem is gondolnánk, hányféle levendula létezik!
A hagyományos levendulák mellett
már fellelhetünk díszes levelû franciát
vagy különleges virágú, spanyol levendulát is. A mediterrán hangulatot
tovább fokozhatjuk, ha teraszunkra

lyen szépség. Érdemes minden hónapban betérni egy kertészetbe és
választani egy éppen akkor virágzó
évelõt. Az árudák kínálata szezonális,
mindig azokat a növényeket helyezik
elõtérbe, amelyek a legszebb látványt nyújtják, amelyek virágzanak.
Ezzel a taktikával elérhetjük, hogy télen-nyáron virágpompás sziklakertünk legyen. Az erikafélékkel, hunyorokkal kezdõdõen, krókuszokkal, tuli-

leandereket helyezünk. A leanderhez
hasonló színekben kapható, vannak
kisebb és nagyobb tölcsérekkel rendelkezõ fajtái. Futtathatjuk növénytámaszra, de ampolnás növényként,
csüngõ kaspóban is gyönyörû. Egy
métert is nõhet tavasztól õszig, ha
gondoskodunk a rendszeres öntözésrõl és tápanyag-utánpótlásról.
Jó kertészkedést kíván
az Örökzöld Kertészet!

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

Akár fából, akár fémbõl készült a
telkünket határoló kerítés, a kíváncsiskodó szemek elõl elrejthetjük privát szféránkat egy szép, zöld sövény
mögé. Ültethetünk smaragd tuját,
mely nyírás nélkül is szépen mutat
karcsú, felfelé keskenyedõ formájával, smaragdzöld színével. A javasolt
ültetési távolság 80-100 cm.
A brabant tuját sokan sövénytujaként ismerik. Lazább ágrendszerû
örökzöld növény, melyet oldalról és
felülrõl egyaránt érdemes metszeni.
Pár éven belül gyönyörû, összefüggõ, zárt sövényt alkot és árban jóval
kedvezõbb, mint például a smaragd tuja. 80-100 cm-re ültessük
egymástól a növényeket!
A babérmeggybõl is lehet térhatárolót létrehozni. Tavasszal fehér virágokkal kápráztat el minket, majd
meggy jellegû termésével díszít. Télen is megtartja lombját, hiszen örökzöld. Több fajtája is kapható. Igényeink szerint válogathatunk az alacsonyabbra vagy magasabbra, lassabban vagy gyorsabban növõ változatok közül. Levelük is sokféle lehet: keskeny, széles, hosszúkás vagy kerekded. A babérmeggyeket is hasonlóan ültethetjük, mint a tujaféléket. A
sövénytelepítésre alkalmas növénye-

ket még hosszan sorolhatnánk a korallberkenyéktõl a leylandi ciprusokig, de most áttérnénk inkább a sziklakertekre.
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TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0136

MEGÚJULÓ GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGEK CSEPREGEN
- A RENESZÁNSZ CSEPREG ÜZENETE
A XXI. SZÁZADBAN.
2012. október 1-jétõl 2014 tavaszáig tartó pályázati programot bonyolított a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár.
Csepreg a Nádasdy család birtoklása idején élte virágkorát, s
most ebbõl a korból táplálkozva újítja meg közösségeit és a település kulturális kínálatát.
Az intézmény az Új Széchenyi Terv TÁMOP 3.2.3. pályázati program keretén belül „Építõ közösségek” 3. ütem – A közmûvelõdési
intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elõsegítõ új tanulási formák szolgálatában tárgyú felhívásra benyújtott pályázata 26.954.696.- Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és
Könyvtár a vele együttmûködõ oktatási intézményekkel 10 területen
kínáltak kompetenciafejlesztõ képzéseket a gyermek és ifjúsági korosztály tagjainak.
A kézmûvesség területén fafaragás - népi bútorkészítés valamint
fa gyermekjátékok – virágkötészet, a képzõmûvészeten belül festészet, sokszorosított grafika és szobrászat, az elõadómûvészetek területén zene, tánc, dramatikus játékok, színjátszás, az elektronikus sajtó területen újságíró, fotóriporter és TV riporter szakkör várta az érdeklõdõket.
Köszönetet mondunk a velünk együttmûködõ intézmények, a
csepregi Dr. Csepregi Horváth János KIKI Általános Iskola és AMI, a
Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium valamint a kõszegi Dr Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Intézmény vezetõinek és pedagógusainak, valamint a szakmai
vezetõknek és résztvevõknek.
A projekt megvalósítása során a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kõszegi Kirendeltsége és a csepregi Foglalkoztatási és Információs Ponttal közös élményekben gazdag rendezvények színesítették a pályaválasztási konzultációs lehetõségek sorát.
Hisszük, hogy projektünk a kreatív iparral érintkezõ területeken
nyújtott képzésekkel személyiségfejlõdést generált valamennyi résztvevõben, s ezzel hosszútávon segítettük pályaorientációjukat is.
A rendkívül szerteágazó képzéssor intézményünk szolgáltatási
sokszínûségének megõrzését segítette.
A pályázati program megvalósításának hatására a helyi és vasi
felnõtt szakmai szervezetekkel való kapcsolathálók erõsödnek és kiteljesednek a következõ években. A programot bemutató színes kiadvány, a Csepregi Kalendárium, a reneszánsz csepregi nyomdai
hagyományokból példát véve helyi értéktárként rögzíti a létrejött
közösségeket, mûveket, alkotásokat.

