Rövid hírek
• Olmód
Napló az „ólmodi”
disznóölésrõl és farsangról
Szombaton kora reggel 5 fér fiú elment a
167 kg-os cocáért és 7 óra körül elkezdõdött
a feldolgozás. 8 órára a falu apraja nagyja
sürgött forgott, a Polgármester és Alpolgármester „csak“ irányított. 11 körül, aki ott volt
megkóstolhatta a friss disznóölési májat

„ólmodi“ módra. Készült minden, még a belet
is megpucolta Marika, így a disznósajt eredeti
gyomorba lett töltve. Vasárnap reggel - délelõtt a községházáról kapott disznótoros kóstolót majd minden család.
Délután a szokásos ded-babe felvonulás
következett Attila harmonikája kíséretében. A
menet végig járta a falut, majd a kultúrotthonban elõkerült Tamás ikrek hangszereire
még táncra is perdültek... miközben a Soproni pékség finom fánkjai elfogytak.
Csodás két nap volt, a falu apraja nagyja
jól érezte magát és ami még fontosabb a közösség lett sokkal erõsebb.
HV.

Szalagot kaptak
a büki szakiskolások
Február elején a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola 11. évfolyamos pincér és
szakács tanulói szüleikkel, rokonaikkal, barátaik-

kal, tanáraikkal együtt élték át életük egyik fontos állomásának ünnepélyes perceit. A régi hagyományokban gyökerezõ szalagavatói ünnepség megható és vidám ünnepén Hárominé
Orbán Erika igazgatóhelyettes asszony emlékeztette a diákokat, hogy a szalag, amit most kapnak, milyen fontos összekötõ kapocs a számukra, összekovácsolódott közösségük egyik szimbóluma is. Pócza Csaba igazgató úr meleg
hangon köszöntötte a végzõs diákokat, elevenítette fel a szalagavatók hagyományát, szerepét
a diákság életében, és kívánt sikeres felkészülést
az elkövetkezõ megmérettetésre, a szakmai vizsgára, a szülõknek pedig sok-sok örömteli percet
szeretõ gyermekeik életében. A végzõsök tiszteletük és köszönetük jeléül szalagot tûztek Csándli
Tiborné osztályfõnök és egyben a szakácsok
szakoktatója, Szász Károly pincér szakoktató,
Pócza Csaba igazgató úr, és dr. Németh Sándor

polgármester úr ruhájára. A diákoknak osztályfõnökük tûzte fel az összetartozás jelképét. A végzõsök nevében Németh Ármin mondott köszönetet tanáraik, szüleik áldozatos munkájáért, és kérte továbbra is támogató segítségüket, bíztató szavaikat,
mosolyaikat. A diákok hálájukat szüleik felé egy-egy szál virággal fejezték ki. Az ünnepi percek után a vidámságé volt a fõszerep. Képes összeállítással elevenítették fel az iskolában töltött legemlékezetesebb pillanatokat a legidõsebb szakiskolások, majd vidám táncos produkciójuk következett. Zárásként pedig közös énekkel búcsúztak. A

szalagavatói rendezvény a Fürdõ Étteremben
folytatódott, ahol a diákok keringõje nyitotta a
bált, majd tanáraikkal, szüleikkel táncoltak.
bse
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Egységben az erõ
ÚJ TRAKTOR SEGÍTI A VÁROSGAZDÁLKODÁS
MUNKÁJÁT CSEPREGEN!
2015. február 10-én érkezett
meg az az új Chery RK504 típusú
traktor, melyet még aznap Vlasich
Krisztián Csepreg Város Polgármester átadott a Városgazdálkodás vezetõjének, Horváth Zoltánnak.
Az új eszközt – a tavaly nyáron
vásárolt Peugeot boxer kisteherautóhoz hasonlóan – önerõbõl vásárolta a Város,
melynek összegét még a
2015-ös esztendõben különítette el erre a célra a
városvezetés. Ennek köszönhetõen újabb 50 lõerõ segíti majd a Városgazdálkodás napi munkavégzését.
Az eszköz feladatok
szempontjából többfunkciós, hiszen
a felszerelt toló lapnak köszönhetõen havazás idején is bevethetõ
lesz, ezáltal költséghatékonyabbá
téve az eddigi hó munkálatokat.
Tervek között szerepel egy pótkocsi beszerzése, mely nagy segítséget nyújthat majd a szociális tûzi-

fa kiszállításánál is, továbbá egy rézsûkaszára is szükség lesz, amivel a
városi zöldterületek gondozásában
tud majd oroszlánrészt vállalni a feladatok során.
„Tervezzük a most megvásárolt
traktort további eszközeinek beszerzését, hiszen egy rézsûkasza nagy

segítséget jelentene a jövõben a
zöldterületeink gondozásában és
az árkok karbantartásában egyaránt. Így személyi állományunk is
több területen és hatékonyabba
tudja majd végezni mindennapi
munkáját.” – mondta el a Város Polgármestere.
yde
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„Amikor már vészesen rühellem a telet, részletesen magam elé képzelem a tavaszt. Abban a hitben ringatózom, hogy nem hagytam ki
semmit: így és így fog kibomlani, lépésrõl lépésre. Aztán eljõ végre a
valóságos tavasz; de nem bomlik ám, hanem robban, csodájával
ezerszeresen meghaladva képzeletemet, emlékeimet. Akár a
szerelem.“
A hosszas hideg, sötét és fagyos tél alatt álmodozva gondolunk az
elsõ tavaszi napsugarakra és a gyönyörû virágokra. Az év egyik legszebb idõszaka ez, amikor a virágzó fák, a csicsergõ madarak és a folyamatosan enyhülõ idõ minden ember hangulatába csempésznek
egy kis vidámságot. Végre megérkezett a várva várt március! Õsi magyar nevén Kikelet hava, de a népi kalendáriumban pedig Böjtmás
havaként említik. Idén márciusban a nõnap, a költészet napja mellett
a húsvét is okot ad az ünnepi hangulatra, ugyanis Húsvétvasárnap 27ére esik. A tavasz elsõ jelei, a
hóvirágok már kibújtak a
földbõl, sajnos otthonunkban
nem élvezhetjük látványát,
mivel védett növény, tilos leszakítani. Viszont néhány szál
friss barkaág vázába helyezve a közeledõ húsvét hangulatát idézheti, egy kirándulás,
kutyasétáltatás alkalmával
érdemes begyûjteni belõle. A
néphit szerint számos bajtól, veszedelemtõl, rontástól megvéd, és az
egyházban is a húsvét egyik legfõbb szimbóluma. Csokra a lakásban
az (ünnepi) asztal méltó dísze lehet önmagában, vagy épp tavaszi virágokkal párosítva. Nagyon hálás kis növény, mert vázába állítva, víz
nélkül is hónapokig eláll!
Bár már túl vagyunk a hidegebb hónapokon, nem árt, ha tavasszal
is odafigyelünk az egészségünkre. Ilyenkor még nagyon könnyen elkaphatjuk a náthát, és észrevehetjük magunkon a tavaszi fáradtság tüneteit is. Az immunrendszerünket a friss levegõ is erõsíti. Használjuk ki,
hogy végre nem kell a szobánkban ücsörögnünk, tegyünk egy hosszú
sétát a parkban, és kezdjünk el sportolni. A testmozgás jó hatással van
az emésztésünkre, az anyagcserére valamint serkenti a vérkeringést. Itt
az ideje, hogy kerékpárra pattanjunk, kiránduljunk az erdõben, nézzük
meg az ébredõ természetet közelebbrõl.
Kincse Anda

Következõ lapszámunk 2016. 04. 07-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Bük
Iparos bál Bükön
Február 6-án a Fürdõ Étterem adott otthont legrégibb büki báli eseményének, az
Iparos Bálnak. A Büki Iparoskör által szervezett
bálon köszöntõt mondott dr. Németh Sándor,
Bük város polgármestere és Németh Sándor, a
Büki Iparoskör elnöke. A mûsort a LORIGO TSE
táncosainak nagyszerû és változatos produkciója nyitotta, majd pedig a hatféle fõfogás-

ból választható vacsorát és némi táncparkettkoptatást követõen a Szomszédnéni Produkciós Iroda robbantotta a minõségi stand up humorbombáját. A rekeszizmok megmozgatása

úgy tûnik, stabil év kezdõdött
Központi szerepe van Bõ településnek a
térségben – emelte ki Hajós Attila, Bõ polgármestere. Stabilnak látszik a 2016-os év
költségvetése, kibõvült az óvoda, és idén is
jut pénz helyi, települési segélyezésre, jubilál az énekkar – sorolta a polgármester az
esztendõrõl.
– Körülbelül 680 lakosunk van,
mint minden kistelepülés, öregszik
Bõ, vagyis a gyermeklétszám nem
nõ jelentõsen, szerencsés volt
azért a tavalyi év, hiszen viszonylag kevés volt a halálozás – mondta a demográfiai mutatókról a település elsõ embere. A 2016-os év
biztató: vannak várandós kismamák, több születést is elkönyvelhetnek majd idén.
A demográfia másik fontos mutatója, hogy
mindig vannak betelepülõk.
– Van egyfajta fiatal hullám – így fogalmazott Hajós Attila. Vannak, akik Sárvárról költöznek
Bõbe, és vannak olyan helyi fiatalok, akik nem
máshol, hanem szülõfalujukban alapítanak családot.
– Ha az önkormányzat feladatait nézzük, akkor a legfontosabb a mûködés stabilitása –
emelte ki a polgármester. Persze törvényi elõírások vannak a kötelezõ
feladatokra – ezeket
igyekszik maradéktalanul teljesíteni a település vezetése. Három
pontban sorolta a legfontosabbakat Hajós Attila: – Azt mondhatom,
a település üzemeltetése, az intézmények
fenntartása és a pénzügyi stabilitás megõrzése a legfontosabb idén
is. Kiemelte, hogy nem
csak a háttérmunka a
fontos, kell legyen „látszata” is a munkának.
– A lakosságnak fontos, hogy szülessen mindig valami szép, valami új. Nagyon jó lenne, ha
a legfontosabbak a látványos beruházások lennének – tekintett elõre a polgármester. Pozitív

mérleggel zárult a 2015-ös év és a 2016-os évi
költségvetés is stabilnak látszik – vont mérleget.
A mûködéssel kapcsolatban az intézményrendszer sarkalatos pont – mondta. Kiemelte,
hogy Bõnek, bár viszonylag kicsi település, de
központi helye van a térségben. Az önkormány-

zati hivatal tíz település hivatala. Ez nem egyszerû feladat, de megvan az elõnye is. – A központi
költségvetés ad annyi finanszírozást, hogy a hivatalhoz nem kell hozzájárulni – összegezte.
Fontos intézmény az óvoda, ami két csoporttal mûködik. Az ötvenfõs ovi kibõvült: a hegyfalui Nefelejcs óvoda a bõi intézmény telephelye
lett, 13-14 gyerekkel. Az iskolába Bõbõl és másik
6-7 településrõl járnak gyerekek. Hajós Attila
emlékeztetett: 2013-tól az állam, a Klebelsberg
Intézményfenntar tó
Központ vette át, a
sár vári tankerülethez tartozik, ahogy
a polgármester fogalmazott: „minden
elõnyével, szépségével és nyûgével
együtt”.
A mûködés, mûködtetés mellett a
fejlesztésekrõl is szólt
a polgármester.
– Tavaly a legnagyobb beruházás
az óvoda épületének energetikai fejlesztése
volt, mintegy 25 millió forintból – mondta. Ezen
felül, saját erõbõl letérkövezték a temetõ útját és
készült egy urnafal. A Széchenyi utcai volt postaépület homlokzatát felújították és voltak ennél ki-
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Sulics Bogi

Pozitív mérleg után,
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sebb mértékû felújítások is, például
parkolók kialakítása, valamint tér figyelõ kamerákat szereltek fel az IKSZT-hez –
a biztonság érdekében.
A szociális támogatás rendszerért is
hangsúlyozta Bõ elsõ embere. Tavaly,
több mint 2 millió forint jutott erre. – A

beiskolázási segélytõl a települési segélyen keresztül a nyugdíjas találkozóhoz való hozzájárulásig költöttünk. Támogattuk a középiskolásokat az Arany
János Tehetséggondozó programon
keresztül, a felsõoktatásban tanulókat a
Bursa Hungarica pályázaton keresztül.
Hajós Attila kiemelte, hogy a segélyezéseket, támogatási programokat szeretnék folytatni.
– Vannak hiányosságok – így fogalmazott Hajós Attila a civil kezdeményezésekrõl, erõkrõl.
– Az év egyik kudarca a több mint
110 éves tûzoltó egyesület felszámolása volt. Gyakorlatilag bizonyos civil
szer vezeti feltételeknek nem tudtak

megfelelni, ezért szüntette meg az
ügyészség – összegezte a településvezetõ. Kiemelte a sportkört, valamint a
kulturális és ifjúsági egyesület mûködését. Az énekkar 15 éves lesz már idén,
kisebb-nagyobb megszakításokkal sikerrel mûködik. És az egyházközségnek
is van egy civil szervezõdése.
– Az aktivitás jellemzõen
hektikus, vannak évek, amikor kevésbé aktívak a civilek.
Kiemelt két olyan szervezõdést, amely székhelyileg Bõ
településhez tartozik, de nem
szigorúan helyi. Az egyik az
általános iskola alapítványa,
a másik a Vas Megyei
Lisztérzékenyek Érdekvédelmi Egyesülete.
– Jó lenne egy polgárõr
egyesület, volt hagyománya, de megszûnt. Szóba került már többször egy kívül faluszépítõ,
falumegújító egyesület, de még nem
lett szervezet az ötletbõl. Hajós Attila
szerint, amíg vannak aktív helyiek, nem
biztos, hogy kell az egyesületi, szervezeti forma.
– Sokan sokat tesznek magánemberként a településért, addig nincs baj.
A pályázati lehetõségekrõl paradox, de hátrány, hogy nem hátrányos
helyzetû térség Bõ és környéke – hiszen
bõven vannak kimondottan hátrányos
településeknek kiírt pályázatok, azokkal
nyilván nem tud élni a község. A többi
lehetõséget persze figyelik és igyekeznek élni is azokkal – 2016-ban is.
yde

Horváth Leila és Brendon

Csepreg új polgárai
Januárban öt új csöppséggel gyarapodott a csepregi lakók létszáma, hiszen két kislány
és három kisfiú született az év elsõ hónapjában.
Egy új hagyományt teremtve Csepreg Város Polgármestere egy különleges ajándékkal

családot, akik hoszszabb idõre
elutaztak, de az ajándék, ha
késve is, célba fog érni. A büszke szülõk és gyermekeik: Kun
Anett és Szûcs Péter gyermeke

Horváth Noel

Szûcs Regina

lepte meg a Város új kis polgárait, mégpedig egy-egy pelenkatortát ajándékozott az újdonsült szülõknek.
Az öt gyermek közül ketten
ikrek, így négy családhoz látogatott el a Város polgármestere. Sajnos többszöri próbálkozás
ellenére sem talált otthon egy

Szûcs Regina, Tendli Anita és
Horváth Ádám gyermeke Horváth Noel, Kolompár Patrícia és
Vajda Gyõzõ gyermeke Vajda
Valentínó, Kolompár Viktória és
Horváth Dániel gyermekei Horváth Leila és Horváth Brendon.
A büszke szülõknek ezúton is
gratulálunk, a született csöppségeknek pedig ezúton is további jó egészséget kívánunk!
OT
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Rövid hírek
• Csepreg
95 éve életvidáman
éli mindennapjait Kati néni
Február 19-én köszöntötte Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgármestere Kolnhofer
Jánosné, Kati nénit 95. születésnapja alkalmából. Kati néni meghatottan fogadta családtagjai, s a Területi Gondozási Központ minden
lakójának, dolgozójának köszöntését.

Polgármester úr személyes jókívánságai
mellett, Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnökének jókívánságát tartalmazó emléklapját is átadta a mindig életvidám hölgynek.
Kati néni színes egyéniség, aki szívesen
osztja meg életbölcsességeit nemcsak 2 unokájával és 3 dédunokájával, de az intézmény
lakóival, dolgozóival is, akik örömmel fogadják azokat!
Ezúton is kívánunk neki további jó egészséget és sok boldog esztendõt!
yde

In memoriam Németh Zsuzsanna
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely õrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
Az emlék az, ami örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idõ bárhogy is halad.“
2015. december 19-én, 80 éves korában türelemmel, méltósággal viselt betegség után elhunyt Németh Zsuzsanna, a Tompaládonyi Õszirózsa Nyugdíjas Klub vezetõje és oszlopos alapító tagja. Neki természetes és örömteli feladat
volt, hogy aktívan
részt vett a falu mindennapjaiban. Fontosnak tartotta a közösségi életet és ezért
tett is. Próbálta megõrizni a felbomló hagyományos falusi társadalom értékeit. Támogatta a szabadidõ kulturált, hasznos
és egészséges eltöltését. Szükségesnek vélte a nyugdíjasok összefogását, hisz tudta, ha
nem megyünk emberek közé, beteggé, depresszióssá válhatunk. A valahova tartozás keretet
ad az életünknek, viszonyítási pontot nyújt, tükröt
tart elénk. A társasági élet kapcsolatokat, beszélgetést, kötést, horgolást, hímzést és még so-

rolhatnánk, hogy mi mindent is jelent. A csoportban mindenki fontos, mindenkinek feladata
van, mindenki kap és mindenki ad. Egy csapathoz tartozni egyszerûen jó, ráadásul kutatásokkal bizonyítottan egészséges is.
Zsuzsanna kreativitásával
mindig azon dolgozott, hogy
embertársai jól érezzék magukat. Segítõkészségével, jóságával mindig készen állt, s rá
mindig számíthattunk.
Köszönünk szépen minden
segítséget Zsuzsanna.
Õ volt az az egyén, aki
tényleg büszke volt arra, hogy
Tompaládonyban lakik. Szerette és értékelte a vidéki élet
csendjét, nyugalmát és a természet közelségét. Sajnos most már az örök
csend és béke ismeretlen világába pihen.
Fájó szívvel búcsúzunk, de emlékezetünkben
örökre élsz!
Nyugodj békességben!
H. H. R.
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Saját kivitelezésben

szépülnek a csepregi intézmények

Az elmúlt idõszakban három területen is saját
kivitelezésben szépültek a csepregi intézmények. Az újév beköszöntésével a Városgazdálkodás munkatársai komfortnövelõ, esztétikai beruházásokat végeztek el a Petõfi Sándor Mûvelõdési - Sportház és Könyvtárban, a Malomkerti
Sportlétesítményben valamint a Dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermében.
A munkálatok párhuzamosan zajlottak a Mûvelõdési ház öltözõjében és a Malomkerti Sportlétesítményben. Az intézmény öltözõje alkalmatlan volt arra, hogy ott a fellépõ vendég csoportok rendezett körülmények között tudjanak átöltözni és tisztálkodni.
Ez a probléma most megoldódott, hiszen a
Városgazdálkodás munkatársai a falban lévõ
elavult vízvezeték hálózatot teljesen kicserélték, majd a falat 10 négyzetméteren le is burkolták. Kialakításra került egy új zuhanyzó, továbbá új mosdókagyló került felszerelésre. A
já ró lap több pon ton meg bon tás ra ke rült,
azonban szinte észrevétlenül sikerült visszaállítani az eredeti állapotot.
Az intézményhez tartozó szintén elhanyagolt
állapotban lévõ sportlétesítmény is kivirult az elmúlt hetek során. Az épület teljes belsõ festésen
esett át, mely a falakon kívül érintette az ajtók és
ablakok továbbá az öltözõkben található padok mázolását is.
A munkálatok a kívül-belül megszépült a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermében folytatódtak. Az épületre közel 26 és fél millió Ft támo-

gatást ítélt meg a nemzeti fejlesztési minisztérium, melynek köszönhetõen az elmúlt idõszakban az épület teljes külsõ szigetelése és színezése is megtörtént, valamint kicserélésre kerültek a
nyílászárók. Szám szerint 21 db ablak és 1 db ajtó került beépítésre.
A 100%-os pályázati támogatásból végrehajtott fejlesztés azonban nem érintette és nem is finanszírozta a tornaterem belsõ festését és az öltözõk, vizesblokkok valamint a közlekedõ folyosók
felújítását és festését. Ezt a feladatot szintén a Városgazdálkodás munkatársai végezték el.
„Örülök annak, hogy az elmúlt másfél hónap
során sikerült ismét bebizonyítanunk, hogy a Városgazdálkodás igenis képes saját kivitelezésben elvégezni a rá bízott feladatokat. Mivel nem
kell külsõs szakembereket megbíznunk a feladatok elvégzésére, költséghatékonyabb a városi
mûködés is. A feladatok elvégzésében oroszlánrészt vállalt közfoglalkoztatotti létszámunk is, bizonyítva, hogy értékteremtõ, hasznos munkát
végeznek a Város megelégedésére. Elég csak
belépni a Malomkerti Sportlétesítmény ajtaján, s
rögtön látható a szembetûnõ pozitív változás,
mely nekik is köszönhetõ”. – mondta Vlasich
Krisztián Csepreg Város Polgármestere.
A feladatok itt azonban még nem érnek véget, hiszen a városvezetés keresi a további lehetõségeket a tornaterem esetében a bejárat, az
öltözõk és a vizesblokkok teljes körû felújítására
annak érdekében, hogy teljes körû lehessen a
felújítás az intézmény vezetõi és a diákok legnagyobb megelégedésére.
HZ
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A falu egyik idõs lakosát köszöntötték február
09-én, 90. születésnapja alkalmából családtagjai, valamint Sopronhorpács polgármestere, és
jegyzõje. Emléklappal, virággal és jókívánságokkal gratuláltak a szép korhoz.
Nagy Lászlóné, Magda néni 1926-ban született Egyházasfaluban, 5 testvér közül a negyedikként. Itt töltötte gyermekkorát, a kor szokásának megfelelõen õ még magázta a szüleit.
Édesanyja késõbb megözvegyült, így egyedül
nevelte õt és testvéreit.
Az elemi iskola 6. osztályának elvégzése
után az uradalomban dolgozott, aratáskor markot szedett, kévét kötött, az éppen aktuális sze-

zonmunkákat kapta feladatul. Emlékei szerint
bármilyen sokat is dolgoztak, bármilyen nehéz
sorsuk is volt, a szeretet mindig jelen volt az életükben. Volt idejük foglalkozni egymással akár a
családon, akár a falu közösségén belül, nagyokat beszélgettek, ismerték, támogatták, segítették egymást az emberek.
Ifjú éveinek a II. világháború vetett véget.
Emlékeiben a háborút lezáró szovjet bevonulás hagyta a legmélyebb nyomokat. A házukkal

szemben álló kovácsmûhely padlására menekültek az orosz katonák erõszakoskodása elõl,
ahol egy apáca szoknyája alá bújva igyekezett
láthatatlan maradni. Személyesen ismerte azokat az utcabeli embereket, akik áldozatul estek
az itt állomásozó oroszok kegyetlenkedéseinek.
A háború viharának lecsendesedése után,
1949-ben férjhez ment, de nagyon hamar, 24
évesen megözvegyült, így édesanyja példájára
lányát egyedül nevelte fel.
Néhány évet a TSZ-nél dolgozott, innen került
1960-ban köszörûsként Lövõre a Késgyárba
(mai ROTO). 10 évnyi kemény munka, és 2 dolgozói kitüntetés után Sopronban az AFIT-nál helyezkedett el, innen ment
nyugdíjba 1980-ban.
Egyházasfaluban élt egészen 2009-ig, ekkor került
Sopronhorpácsra. Egy baleset
miatt jelenleg mozgáskorlátozott, de szellemileg friss, szeret
újságot olvasni és tévét nézni,
figyeli a világ eseményeit és
minden olyan dolgot, ami az
érdeklõdési körébe tartozik.
Különleges dolog egy 90
éves emberrel beszélgetni…
sejtve azt, hogy mi mindent látott, átélt, mennyi élettapasztalattal és bölcsességgel rendelkezik. Látni,
ahogy beszélgetés közben lelki szemei elõtt újra
peregnek az események, ahogy beleréved dolgokba, amit lehet hogy csak õ tud, mert elmondani és felidézni is fájdalmas. És látni a csillogást, amit unokái és dédunokái említése vált ki
belõle. Büszkeséggel és meghatottsággal
mondta: „SZERETNEK!!!”
Maradjon is így, kedves Magda néni!
Zsoldosné H. Kati
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Jubilál az idõs lakókért alapítvány
A Csepregi Területi Gondozási Központ bentlakói kilencen alapították „Az Idõs Lakókért Alapítványt”, még 2011. június 6-án. Szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak gondozása
a legfõbb feladatuk. Az alapítvány idén lesz öt
éves.
A cél a Csepregi Területi Gondozási Központ
otthonában élõ idõskorúak életminõségének javítása, A gyermekjóléti szolgálat támogatása,
tárgyi eszközök gyarapítása, a szolgáltatások
színvonalának emelése.
Az eddigi tevékenységrõl: 2014-ben egy
speciális homlok hõmérõt és fürdetõ kocsit vásároltak. Zenés programot szerveztek nyárra.
2014-ben, Októberben az „Idõsek Hete” rendezvényen is szerepet vállaltak, 2015-ben ugyanezen a rendezvényen a nyárra meghirdetett irodalmi pályázat „Nyári élmények a nagyszülõknél” címmel hirdettek eredményt, a gyerekek
elõadták írásaikat, és jutalmazták õket vásárlási
utalvánnyal. Tavaly NEA-a pályázaton nyertek
290.000 Ft-ot. Mosó-szárító gépet vettek gyógytornászt foglalkoztatattak február végéig, két társalgó helyiséget festettek ki. Samsung Multifunkciós Lézernyomtatót kapott a családsegítõ
szolgálat, a mindennapi munkájuk megkönnyítésére. Anyák napjára ajándékot készítettek, a
városi gyermeknap rendezvényét is támogatták. Részt vettek a „”Mikulás a fõtéren” rendezvényen, ahol jótékonysági pavilonnal jelentek
meg, süteményt, forrócsokit és puncsot kínálva.
Karácsonyra minden gondozott és dolgozó apró ajándékot kapott.
Tevékenységük folytatásához támogatókat
keresnek, hogy merjenek nagyot álmodni. (Udvari pavilon felújítása, lakószobák frissítõ festése).
Kérik, ha módja van, támogassa 1 %-ával az
alapítványt! Idõs Lakókért Alapítvány, 9735
Csepreg, Kossuth L. u. 67. Adószám: 182235671-18. Köszönettel, tisztelettel:
Dománics Mária Kuratórium elnöke

Magda néni köszöntése
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Különdíjjal jutalmazták
Csepreg Városát a térségi böllérversenyen
Harmadik alkalommal került megszervezésre
a térségi böllérverseny Lukácsházán, ahol a környezõ települések mellett Csepreg másodszor
mutathatta meg, milyenek az igazi magyar ízek
és a „vérbeli” vendéglátás.
Február 20-án szombaton a Csömötei szõlõhegyen reggel 6 órakor megkezdõdött a készülõdés. A csapatok, így a Csepregi Cupákok is
két helyszínen készültek a megmérettetésre. Míg
a böllér kíséretében a fér fiak a Biotájház mellett
készültek, addig a hölgyekbõl álló lelkes csapat
a vendégek fogadására készült elõ.
A csepregi helyszínen már reggel ízletes falatok várták a korán kelõket, így aki éhes volt
már reggel megkóstolhatta a véres, májas hurkát, húsos kolbászt, disznósajtot, hírtelen sült májat is, de a hagyományos zsíroskenyér lilahagymával sem maradt el. A húsos ételek mellett ínycsiklandozó pogácsák, kalácsok, hájas kráflik
csalogatták a vendégeket. Hamar elkészült a
resztelt máj és a kemencés sült hús is, mely nagyon kelendõ volt, de a szakácsok nem bízták a
véletlenre és a tavalyi évhez hasonlóan ismét kitettek magukért, hiszen kétféle toros káposztával
is készültek. A finomabbnál-finomabb falatok
mellett a csepregi gyümölcstea és forralt bor is
hamar kivívta a vendégek elismerését.
Csepreg a már jól kialakított együttmûködésnek köszönhetõen ismét Pandúr József
pincésgazda birtokán látta vendégül a több
száz fõs vendégsereget.
Délután négy órára érkezett a csepregi csapat a zsûri elé, ahol a kötelezõen elkészített éte-

lek mellett a lelkes csapat meglepetés finomságokkal is készült, s igyekezett a bírálók kedvében
járni. Került a zsûri elé sörben sült csülök, aszalt
szilvával töltött karaj és egy, csak erre az alkalomra készített finomság is, a lilahagymával,
sonkával töltött kemencés kenyér húsoskráfli
ágyon.

elõkészületek során, de a helyszínen is nagyban
hozzájárultak a csapat sikeréhez, illetve a citerazenekarnak, akik a finom ételek mellett a jó hangulatról gondoskodtak.”- mondta el Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgármestere.
Csepreg Városa különdíjban részesült, mely
köszönhetõ annak a városi összefogásnak, ami

A jókedvrõl és a dalokról a csepregi citerazenekar gondoskodott, akik örömmel csatlakoztak a csapathoz, s muzsikájukkal tovább öregbítették a csepregi kemencés helyszín jó hírnevét.
„Szeretnék köszönetet mondani a csapat minden egyes tagjának, akit ismét bebizonyították,
hogy egy kis összefogással, nagyon könnyen tudjuk venni az akadályokat. Szerencsére jó idõt fogtunk ki, remek ételek készültek és rengeteg pozitív
visszajelzést kaptunk. Külön köszönet jár a Területi
Gondozási Központ dolgozóinak, akik nemcsak az

a csapat összetételében is megmutatkozott. Látható, hogy ahol a közös célért együtt dolgoznak, ott a siker sem marad el.
A csapat már tervezi a jövõ évi finomságokat
annak érdekében, hogy tovább erõsítse a térségi együttmûködést, mely a rendezvény egyik
fontos célkitûzése.
Finom ételek, remek hangulat, különdíjas
Csepregi Cupákok! – egy mondatban így foglalható össze Csepreg számára az idei böllérverseny.
OT
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ért el, ennek ellenére az intézet Komlóra küldte
vájártanulónak. Mellette a pécsi Képzõ- és Iparmûvészeti Középiskolában Horváth János grafikusmûvész csiszolta tehetségét. Tizennyolc éves
kora után ismerte meg szüleit, ekkor találkozott
elõször a cigány kultúrával. 1982-ben Budapestre ment, a Képzõ- és Iparmûvészeti Fõiskolán
Pajzs László és Fóti Ernõ festõmûvészek magántanítványa lett. Közben megnõsült. A fõiskolát 3
év után abbahagyta, egy ideig bányászként
dolgozott. 1989-ben Nagykanizsára költöztek.
Évekig ott tanított, szakkört vezetett, gyerekeket

készített fel. Közben befejezte fõiskolai tanulmányait, és grafikus diplomát szerzett. Budapesti
évei után jelenleg Szombathelyen él.
Mind a táj-, mind a figurális ábrázolás erõssége, festményei közt vannak szakrális, szimbolikus, akt- és portréképek. Kedvelt témái: az em-

berek, a szegénység és a természet. Számos stílusban alkot, mégis van egy saját, csak rá jellemzõ egyéni kifejezésmódja. Számos tematikus
és csoportos tárlaton szerepelt, 2000-ben a Roma Képzõmûvészek III. Országos kiállításán,
2007-ben a székesfehérvári Csók István Képtárban az „Együttállás”, illetve a Nemzeti Galériában az „Emlékezés színes álmai” címet viselõ kiállításon
mutatkozott be. 2003-ban készítette el a holokauszt grafikai
sorozatát, amely többször volt
látható
a
Páva
utcai
Holokauszt Emlékközpontban.
Mûveit hazánk jó néhány települése mellett Berlinben, Londonban, Nápolyban, Rómában, Pekingben és Washingtonban is bemutatták. Alkotásai számos közintézményt díszítenek, s megtalálhatók a Roma Parlament Képtárában, a
Néprajzi Múzeum és a Magyar Mûvelõdési Intézet gyûjteményben. Számos grafikáját és festményét beválogatták a 2009-es Magyar festészet címû reprezentatív albumba. Köztéri falfestéseket Bódvalenkén készített, közülük a legnagyobb 26x4 m-es.
Élet filozófiája: „Kell, hogy az ember tartozzon valahová, nem azt kell szégyellni, hogy az
ember roma, hanem azt, ha buta“.
Kulturházi kiállítása március 10-ig, az iskolai
pedig 17-ig tekinthetõ meg az intézmény nyitvatartási idejében.
SF
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kocsmajelenete mosoly csalt az arcokra.
Megmutatták, hogy nem csak a hangszereken játszanak jól, hanem az üres sörös üvegeket is képesek megszólaltatni annyira, hogy
felismerhetõek voltak a modern dallamok. A
közönség vastapssal jutalmazta a fiatalok által elõadott Billie Jean-t illetve a Partyrockot. A
tombolatárgyakat idén is többnyire helyi vállalkozók és magánszemélyek ajánlották fel.
Õk nemcsak a bál alkalmából, de folyamatosan segítik a zenekar munkáját és törekvéseit.
A fõdíjat idén is a zenekar ajánlotta fel, ami
nem volt más, mint egy 2 személyes élményutazás a zenekarral, Erdélybe, a korondi zenekar meghívására. A hajnalig tartó mulatságon együtt bálozhattak a zenészek a családtagjaikkal, barátaikkal. A bükfürdõi térzenék
mellett legközelebb április 16-án a Szombathelyi Ifjúsági Fúvószenekar Tavaszi hangversenyén vendégzenekarként a Bartók Teremben
játszanak a csepregi zenészek.
Sulics Bogi

Február 15-én nyílt meg Csepregen a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár kiállító
termében Ferkovics József festõmûvész „Sárga,
piros, kék…” címû kiállítása. Ziembicki Erzsébet
igazgatónõ köszöntõ gondolatai után T. Molnár
Zsuzsanna A Berekbõl a Csillagerõdbe c. könyvébõl olvasott fel részleteket. Majd levetítették Boros Ferenc és Rozmán
László „Sárga, piros, kék… Ferkovics
József útjai” c. díjnyertes filmjét. A
megnyitó az alkotókkal történõ beszélgetéssel ért véget.
Lapzártánk után szintén Csepregen,
a Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskolában és AMI-ban: megnyílt
Ferkovics József „Idolok” címû tárlata.
Ezen a mûvész portréiból, míg a másikon tájképeibõl és aktjaiból válogatott.
Ferkovics József a Zala megyei Letenyén született 1961. április 17-én. Szülei korán elváltak,
ezért gyermekotthonba került. Egészen kiskorától lerajzolt mindent, amit átélt vagy látott. Tanárai felfigyeltek tehetségére és több pályázatra
benevezték. 1974-ben Japánban egy nemzetközi gyermekrajz-versenyen második helyezést

Fotó: Fülöp József

Fúvósok farsangja
Csepregen nincs báli szezon a fúvósok
nélkül, hiszen hatalmas múltra tekint vissza a
Fúvósbál. A január 30-i felhõtlen mulatást az
erre alkalomra összeállított valcerekbõl, keringõkbõl, polkákból álló koncert elõzte meg. A
rendhagyónak nem mondható koncer ten
könnyedebb zenei darabokat hallhatott a közönség egy kis bohókázás mellett. A koncert
után és a svédasztalos vacsorát követõen
mindenkit várt a táncparkett. Idén sem maradhatott a bálozó közönség meglepetés produkció nélkül. A fiatalok lelkes kis csapatának

Ferkovics József kiállításai
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Daloljanak a pacsirták!
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁST SZERVEZETT
A SZEBB HOLNAPÉRT EGYESÜLET
Az idei esztendõ elsõ kézmûves foglalkozását
szervezte meg a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület a Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös
Igazgatású Köznevelési Intézmény együttmûködésével 2016. február 18-án csütörtökön. A foglalkozás apropóját a Zsuzsanna naphoz kötõdõ
néphagyományok adták, a helyszínt pedig az
intézmény biztosította.

Vlasich Krisztián a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület elnöke színesebbnél-színesebb papírokkal, ragasztókkal és egy jó adag madáreleséggel érkezett a gyerekekhez, akik lelkesen
várták a közös foglalkozást.
A foglalkozásba besegített a Méhecske csoport óvó nénije Kutrovics Andrea és a Süni csoport óvó nénije Csizmazia Tamara is. A foglalkozáson azok a gyermekek vettek részt, akik õsszel
már az iskola küszöbét fogják átlépni, s kézügyességükkel bizonyították, hogy õk bizony ha-

marosan már egy másik intézmény jó hírét fogják öregbíteni. A foglalkozáson készültek petpalackból csinos madáretetõk, gondolva az újrahasznosításra, illetve a néphagyományhoz
kapcsolódóan színes képek és daloló pacsirták.
A néphiedelem szerint, ha Zsuzsanna napján
magasra száll a pacsirta, akkor hamarosan beköszönt a jó idõ. Ha a madár reptében még
énekel is, akkor biztos, hogy megérkezik a várva-várt tavasz. Ha nem
énekel a pacsirta, akkor még „be
van fagyva a csõre” és még jó ideig tûrni kell a hideg idõt.
Mivel Zsuzsannát a gyümölcsfák
védelmezõjeként is tisztelik, gyakran
almafaként ábrázolják. A szervezõ
egyesületi tagok és az óvó nénik segédletével a gyermekek színes almafákat rajzoltak, melyet aztán be
is kereteztek, s papírból dalos pacsirtákat is hajtogattak.
A foglalkozás végén – Kökösy
Sándorné Intézményvezetõ közremûködésével –
a „Nád a házam teteje” címû dalt és a hozzá illõ koreográfiát tanulták meg a gyerekek, akik
átélve a délelõtti foglalkozás örömeit kérték,
hogy máskor is szervezzen hasonló programot
az Egyesület az intézménnyel karöltve.
A szervezõ egyesület célja az volt, hogy a közösségi szellemet tovább erõsítse és az együtttevékenykedés örömét minél kisebb korban átadhassa
a felnövekvõ fiatalabb generáció számára.
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület

Farsangoltunk...
Az idén február 6-án, szombaton délután
került sor a tömördi Csicsóbálra a Faluházban. Maskarákba bújt, farsangolt az ifjúság.
Búcsúztattuk a telet.
Egy estére Meseország és a való világ
népes küldöttsége látogatott el hozzánk!
Szépek, színesek és ötletesek voltak a jelmezek. Az est során a talpalávalót a kõszegi
Mulatósok(k) duó szolgáltatta. Fergeteges
volt a hangulat!
20.00 óra után kövertkezett a tombolasorsolás. Köszönjük a sok-sok felajánlást! Sokan térhettek haza nyereményekkel! Majd
újra a tánccé volt a fõszerep. A fõnyeremény egy Ballantines-torta volt!

Húshagyó kedden folytatódott a Csicsókázás. Maskarába öltözött felnõttek járták a
házakat harmónika szóval, dobbal. A böjti
idõszak elõtt mindenkirõl levették a rontást.
Köszönjük a szervezõk munkáját!
KSzÁ
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Rövid hírek
• Csepreg
Egyesületi változás
A töb bi egye sü let hez ha son ló an a
csepregi Farkas Sándor Egylet is megtar totta évi rendes közgyûlését. Az elnökség
beszámolt a múlt évi tevékenységrõl, gazdálkodásról, s elfogadták az idei munkater vet és költségvetést. A közgyûlésen Hor váth Gyuláné lemondott elnöki, Sudár
Lászlóné pedig alelnöki tisztségérõl. Az
egylet elnöke Rabiné Hor váth Nóra lett,
akinek munkáját Hor váth Gyuláné alelnökként fogja a jövõben segíteni. Az elnökség tagja még Sági Ferenc titkár,
Munczi Józsefné gazdasági felelõs és Vasvári Imréné. A tagok közül többen is vállaltak feladatokat, hogy könnyítsék a vezetõk munkáját.
Az egyesület nagyon szépen köszöni a
mûködését támogató SZJA 1 %-ok felajánlását, melybõl a múlt évben 218 ezer
forintot kapott az egylet, és a célok szerinti tevékenységre, illetve mûködési költségekre fordítottunk. Az idei évben is kérjük
szíves támogatásukat.
igás

Közösségi Kultúráért-díj
A Magyar Kultúra Napja alkalmából a
Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesülete a sárvári vár dísztermében tartotta a megyei
ünnepséget. A rendezvényen a díjazottak
között volt Ziembicki Erzsébet, a csepregi
Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház, Könyvtár igazgatója is. Vele beszélgettünk a kitüntetés kapcsán.

Fõleg ez utóbbiak megvalósításában eddig
is példásan együttmûködött az intézmény a
szép számú helyi civil szer vezettel. Viszont
Csepreg nagy értéke, a Helytörténeti Gyûjtemény évek óta nem mûködik megfelelõen, s az
utolsó csepregi parasztház is hamarosan lebontásra kerül, ha nem történik valamilyen lépés az
önkormányzat részérõl.
Néhány éve már szóba került a gyûjtemény
összevonása intézményünkkel, de anyagiak mellérendelése nélkül ez nem jelent megoldást. Mindannyiunk felelõssége, hogy Czingráber Jenõ, Zátonyi Sándor és Wellner Lõrinc tanár urak vezetésével összegyûjtött értékeink gyûjteménye látogatóbarát módon megújuljon. Minimális költséggel a
tárgyak leltározása a múlt évben megtörtént. A
szakmai tervezõi folyamatot alkalmi megbízás formájában szakemberre lehetne bízni, akinek vezetésével késõbb átalakítható lenne a gyûjtemény.
Addig is biztosítani kellene a látogathatóságot,
mert a pedagógusok részérõl most is volna igény,
hiszen helyismereti órák is szerepelnek a tananyagban.
A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu weboldalon!
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– Számítottál a kitüntetésre?
– Tavaly már egyik volt fõiskolai tanárom jelezte, hogy fel kíván terjeszteni e díjra. Lebeszéltem róla, viszont idén a kõszegi könyvtár nyugalmazott vezetõje több személyt is javasolt. Meglepõdve értesültem közgyûlésünkön, hogy én is
köztük vagyok. Miután több kolléga is elismerõen szólt tevékenységemrõl, nem tiltakoztam,
örültem az elismerésnek. A laudáció csak a közgyûlésen hangzott el, a díjátadón viszont Horváth Gyuláné, a Farkas Sándor Egylet elnöke
igaz mesével köszöntött a csepregi civilszervezetek és mûvészeti csoportok nevében. Rabi Imre, a pénzügyi bizottság elnöke az önkormányzat részérõl gratulált, amihez csatlakozott a
Könyvtárosok Vas Megyei Egyesületének elnöke
és a Berzsenyi Dániel Könyvtár munkatársa is.
– Lesz-e valamilyen hozadéka Csepreg
szempontjából a sárvári rendezvénynek?
– A hivatalos rendezvény után beszélgettünk
Kondora István polgármesterrel és több civilszervezet vezetõjével a két egykori Nádasdy-birtok
lehetséges kulturális együttmûködésérõl. A
Nádasdy-bandérium tavaly sikeresen bemutatkozott a Csepreg-feszten, idén is szívesen jönnek
majd a Regös Együttessel közösen. A Farkas Sándor Egyletet viszont meghívják a Nádasdyfesztiválra. Az év során megrendezzük Kondor
János sárvári festõmûvész kiállítását.
– 32 évnyi küzdelmes és eredményes
csepregi tevékenység után, a múlt év végén
az önkormányzat képviselõ testülete újabb
5 évre megbízott az intézmény vezetésével.
Milyen fontosabb célokat fogalmaztál meg
pályázatodban?
– Rövid visszatekintés után a jelenlegi helyzetet, mûködési környezetet elemeztem, s most is
hangsúlyozom a költségvetési fedezetet, mely
kevés a kulturális sokszínûség megõrzéséhez és
a minõségfejlesztés jegyében megújulni kívánó
intézmény mûködtetéséhez. Az elmúlt évekénél
jóval nagyobb programok megvalósításához,

neves vendégmûvészek fogadásához kicsi a
személyi állományunk és az anyagi forrásunk. A
céloknál a három legfontosabb feladatunk:
• A kulturális esélyteremtés megvalósítása,
ügyelve arra, hogy a szegénységben élõk számára is elérhetõek legyenek szolgáltatásaink.
• A könyvtári szolgáltatások folyamatos
fejlesztése.
• Legtöbb teendõnk a hagyomány- és ér tékõr zés, illetve az új ér tékek létrehozása területén van.
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Farsangoztak a büki iskolások
A hagyományokhoz hûen a büki iskolások az
idei évben is két farsangi mulatságon szórakoztatták egymást és szüleiket, vendégeiket.
Az alsó tagozatos diákok a tanító nénikkel
igazi büki karnevált varázsoltak a mûvelõdési
központ színháztermébe. A hangulatot a 4. évfolyamosok nagyon ötletes közös produkciója
alapozta meg. A tanító nénik piknikjét a 40 fõs
hangya-csapat megzavar ta, sõt Kis Grófo is
megfigyelte a csapat „nézését, meg a járását”. Az elsõ és másodikosok osztályonként vonultak színpadra, hogy kis versikékkel bemutassák változatos, nagyon szép kivitelû, egyéni –
„házilag készített” - jelmezeiket. A harmadik évfolyamosok között voltak egyéni jelmezek is,
de csoportban is bemutatkoztak õk. Break
tánccal fûszerezett Well hello koncerttel szórakoztatták a népes közönséget a 3. a-sok.

nyû dolga, de kiválasztották osztályonként a
legötletesebb jelmezeket és jutalmazták a viselõiket. A felsõ tagozatosoknak a nyolcadikosok azt a feladatot adták, hogy forgassák vissza egy kicsit az idõ kerekét és a szüleik, tanáraik korát idézzék meg a farsangi produkcióik-

buliba is bepillantást nyer tünk. A hatodikosok
a büki iskola egykori úttörõcsapatának életét
mutatták be mûsorukban. A tábori discoban
pedig bemutatkozott a fiúknak a „Szexi lány”,
a „Csókkirály” pedig a lányokat vette le a lábáról. Az évfolyam közös záró produkciója a
limbó-láz volt.
A hetedikesek egy megtalált idõkapszula segítségével forgatták vissza az idõ kerekét. Találtak mindenféle érdekes tárgyat is, de megtalálták a pletykáló Juliskát és Mariskát, egy tánciskolát, a katonaéletet. Az évfolyam záró táncából itt sem hiányozhatott a roki és a twist.
Az évfolyamok mûsorát zárta, a bált pedig
nyitotta a nyolcadikosok hagyományos, nagyon színvonalas angol keringõje.
Mindkét rendezvényen sok-sok értékes nyeremény talált gazdára a tombolán, a büfékben

A 3.b osztályosok pedig a Minyonok táncával nyûgözték le a nézõket. Meglepetésként
az 1.a osztályos szülõk Hófehérke és hét törpe
jelenete szórakoztatta a farsangi délután résztvevõit. A szülõkbõl álló zsûrinek nem volt kön-

ban. Az ötödikesek reggeli tornával indították
a napot, majd a mesék világába kalauzoltak
el bennünket: a Mézga családdal nyaraltak,
Hókuszpókot gyõzték le a hupikék törpikék.
Egy rock-and-roll party-ra és Michael Jackson

pedig a szülõk finomságokkal kínálták a táncolásban megfáradt bulizókat. Köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult diákjaink farsangi mulatságának sikeréhez.
bse

2016. március VI. évfolyam 3. szám • www.repcevidek.hu

13

en

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 9–13.00 NYITVA
13. Sanitas 9–14.00 ügyelet
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 9–13.00 NYITVA
20. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 9–13.00 NYITVA
27. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
28. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 17–20.00 készenlét

Március 12-én, szombaton 18 ó.
Bükön, a Városi Sportcsarnokban: Dr.
Lupó-Büki TK–Celldömölki VSE NB II.
bajnoki nõi kézilabda mérkõzés (junior 16 ó.)
Március 15-én településeinken:
Ünnepségek és koszorúzások az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója alkalmából.
Március 17-ig Csepregen a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskolában és AMI-ban: „Idolok”. Ferkovics
József festõmûvész portré kiállítása.
Március 23-24. 15 ó. Csepregen
a PSMSHK-ban: Húsvéti játszóház tojásfestéssel és kalácssütéssel.
Március 28-án, hétfõn 9 ó. a Büki MSK-ban: Büki Húsvéti Vígadalom.
Április 2-án, szombaton 18 ó. Bükön, a Városi Sportcsarnokban: Dr. Lupó-Büki TK–Veszprémi ESC NB II. bajnoki
nõi kézilabda mérkõzés (junior 16 ó.)
Április 3-án, vasárnap 16 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: A Farkas
Sándor Egylet és vendégei könnyûzenei mûsora.

Március 1. Kedd Dr. Nagy Gábor • 2. Szerda Dr. Bencsik István • 3. Csütörtök Dr. Nagy Gábor • 4. Péntek Dr. Müller András • 5. Szombat Dr. Petro Andor • 6. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 7. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna • 8. Kedd Dr. Nagy Mária •
9. Szerda Dr. Bencsik István • 10. Csütörtök Dr. Müller András •
11. Péntek Dr. Szilasi Imre • 12. Szombat Dr. Szilasi Imre • 13.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 14. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 15. Kedd
Dr. Nagy Gábor • 16. Szerda Dr. Bencsik István • 17. Csütörtök
Dr. Müller András • 18. Péntek Dr. Bencsik István • 19. Szombat
Dr. Petro Andor • 21. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 22. Kedd Dr. Földi
Sándor • 23. Szerda Dr. Kator Miklós • 24. Csütörtök Dr. Szilasi
Imre • 25. Péntek Dr. Szilasi Imre • 26. Szombat Dr. Szilasi Imre
• 27. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna • 28. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 29. Kedd Dr. Nagy Mária • 30. Szerda Dr. Kator Miklós •
31. Csütörtök Dr. Szilasi Imre.

A BÜKI MÛVELÕDÉSI
ÉS SPORTKÖZPONT,
KÖNYVTÁR MÁRCIUS HAVI
RENDEZVÉNYEI
március 3. 17.00 Horváth Norbert elõadása „Amikor a lélek éhes“
címmel. Belépõ: 500.- Ft.
március 11. 20.00 Nõnapi bál
nem csak nõknek! A talpalávalót
húzza: Zene Zoli Music Produkció.
Belépõ: 1.000.- Ft
március 17. 18.00 Olvasószemüveg. Endrei Judit - „Korhatártalanul – 50 után is aktívan”. Belépõ: 1.000.- Ft.

március 24. 19.00 Büki Forgószínpad. A Sok-szín-pad Társulat bemutatja Török Rezsõ: Magdaléna
címû mûvét. Belépõ: 800.- Ft
március 28. 09.00 – 12.00 Büki
Húsvéti Vigadalom. Húsvéti népszokások bemutatása, Tojáskeresõ verseny, játszóház, Népi fajátékok, Kézmûves sarok. A belépés díjtalan!
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MÁRCIUS

VAS MEGYEI ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁRAKAT
keresd az ingyenesen
letölthetõ alkalmazásban!

(a mentõállomás mellett)

Üdvözítõ

Március 1-15. a Büki MSK-ban:
70 év – 70 kép. Horváth István festõmûvész kiállítása.
Március 3-án, csütörtökön 18 ó.
Csepregen, a Városi Könyvtárban:
Molnár Rezsõ: Hiénák kora c.
csepregi emlékeket is bemutató mûvének könyvbemutatója.
Március 4-én, pénteken Csepregen a Dr. Csepregi Hor váth János
Általános Iskolában és AMI-ban: 14
ó. A felújított tornaterem átadása Torna- és kötélugró bemutatóval.
Beszédet mond: Ágh Péter országgyûlési képviselõ. 14.15 ó. Nemzetiségi nap.
Március 4-6. Bükön a Sportcsarnokban: Olimpici Grand Prix Párbajtõrverseny.
Március 10-ig Csepregen a
PSMSHK-ban: „Sárga, piros, kék…”
Ferkovics József festõmûvész kiállítása.
Március 12-én, szombaton
12.30 ó. a Bene-kúttól: Tavaszi
(bor)túra a védett fák mellett, majd a
parkerdõn át a Hanga-kapuig.
• 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.

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

Központi
orvosi ügyelet

Szt. Péter

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják
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Folytatódik a mentesítõ
övárkok tisztítása
Csepreg Város városvezetése egy átfogó munkafolyamattal indította a 2016-os
esztendõt, melynek eredményeképpen elindult a Pákác árok tisztítása. A karbantartás
érinti a Dózsa utca, a Taksony utca, a Szombathelyi utca, az Attila utca, a Kossuth Lajos
utca valamint az Ady utcában húzódó árokrendszert, hiszen itt halad végig a csapadékvizet elvezetõ övárok.

A folyamat elsõ lépéseként a tavalyi évben már kitisztításra került a Fehér utcai övárok, melyet a korábbihoz hasonlóan saját
kivitelezésben, önerõbõl, saját eszközök segítségével hajtott végre az önkormányzat. A
munkálatok során a Városgazdálkodás személyi állományát közfoglalkoztatotti létszámmal bõvítette a Város, és a hatékony
munkavégzéshez számos új gépet, eszközt is
hozzárendelt. Ennek következtében a munka is nagyobb hatásfokkal zajlik, mely során
a csepregi közfoglalkoztatás is értelmet
nyer, hisz mindenki számára látható módon
a közfoglalkoztatottak értékteremtõ munkát

végeznek. A vízügyi és katasztrófavédelmi
bejárások alkalmával több éven keresztül
megállapításra került a jegyzõkönyvekben
hogy ezek a területek elhanyagoltak és beavatkozást igényelnek, azonban nem foglalkozott vele kellõképpen az elõzõ városvezetés. Most ezt is orvosolják a közfoglalkoztatás keretében. A feladat már hosszú évtizedek óta adott volt, hiszen az elhanyagolt önkormányzati területen jócskán felhalmozódott az üledék, a levélhulladék és elburjánzott a zöldnövényzet, így a csapadékvíz elvezetés nem biztosított, néhol a fák erõs
gyökérzete is veszélyezteti az árokrendszer
stabilitását. A jelenleg zajló munkafolyamat
magában foglalja az árok területén lévõ
bozótos, fás szakaszok kitisztítását, az árokrendszer karbantartását.
„Minden csak akarat kérdése, hiszen
eddig is elvégezhetõ lett volna az a feladat,
ami jelenleg most zajlik. A mentesítõ övárok
rendszer karbantartása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a belterületen keletkezõ csapadékvizet megfelelõ módon a mentesítõ övárkokon keresztül elvezessük, így a mostani
beavatkozással ismét elláthatják eredeti
funkciójukat.”– mondta el Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgármestere.
A Városgazdálkodás által elvégzett jelentõs beavatkozást követõen már csak arra kell ügyelnie az Önkormányzatnak a lakossággal együtt, hogy a most kitisztított területeket a késõbbiekben folyamatosan
karbantartsák!
HZ

Sakkoztak Tömördön
Tömördön a FALUHÁZ adott otthont a XIII. alkalommal rendezett kistérségi sakk versenynek 2016. február
14-én, amelyen 20 fõ vett részt. /Tömörd, Csepreg,
Bük, Bõ, Gór, Mesterháza, Nemesládony/ A versenyzõket Kollarits Gábor polgármester köszöntötte,
majd Dániel Tibor a sakk szakosztály vezetõje
ismertette a lebonyolítás szabályait. /7 forduló 20—20 perc „
Svájci „ rendszer/
A
verseny
végeredménye:
1. Ávár Zsolt, Tömörd 6 pont 2. Farkas István, Csepreg
5,5 pont 3, Tompa Ádám, Csepreg 5 pont 4, Szabó
György, Bõ 5 pont 5, Farkas Attila, Csepreg 4,5 pont
6, Szabó Gyula, Csepreg 4,5 pont.
Azonos pontszám esetén a „bucholz“ számítás döntött. A díjakat ÁVÁR ZSOLT a rendezvény házigazdája
adta át, amiért ezúton is köszönetünket fejezzük ki.
Dániel Tibor szakosztály vezetõ
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