Rövid hírek
• Csepreg
A borosgazdák köszöntötték
a Borbarát Hölgyeket

tésû süteménnyel viszonozták a kedvességet.
Természetesen az összejövetel lehetõséget
adott a soron következõ feladatok megbeszélésére is, meg baráti beszélgetésekre, borkóstolgatásra. Köszönjük Nekik a figyelmességet!

március idusán – emlékezés Bükön
Ó, nagy nap, szép nap, légy örökre áldott,
Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! – ezekkel
a sorokkal, Juhász Gyula és Gyulai Pál egy-egy
versével emlékeztek a Sok-Szín-Pad Társulat tagjai a március 15-i nemzeti
ünnepen. Bük önkormányzata a templomkertben, az 1848-49-es emlékmûnél tar totta városi
ünnepségét. Az emlékezést Galambos Ferencné
nyitotta meg, majd Boros
László Attila, a Büki
Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója mondta el ünnepi gondolatait. Az ünnep értékeirõl beszélt a
szónok: a szabadság csodálatos eszméjérõl, az
egységrõl, a közös akaratról, a bátorságról beszélt. A történelmi események rövid áttekintése
közben hangsúlyozta a korszak politikusai, írói,
költõi, valamint a magyar emberek önzetlen összefogását egy nemzet önállóságáért.
– Legyünk büszkék arra, hogy március 15-én
van kikre, van mire emlékeznünk – fogalmazott

az igazgató. Lelkesítõ szavait ünnepi mûsor követte: verset mondott Varga Krisztián és Pataki
Laura, és szívekig hatoló verses-dalos elõadást
mutatott be a Smooth Art Trió. A megemlékezés
Fotó: Büki László

A csepregi Hegyközség „Nyitott pincés” fiai köszöntötték Nõnap alkalmából a csepregi
Borbarát Hölgyeket a csepregi Petõfi Sándor
Mûvelõdési, Sportház és Könyvtárban március
elején, ez már hagyomány.
Szép versekkel, idézetekkel, virággal kedveskedtek a borosgazdák. Megköszönték a
Borbarát Hölgyek munkáját, támogatását, hiszen bármilyen boros rendezvény van, ott állnak mögöttük. A Borbarát Hölgyek saját készí-

Szívekig értett a versek

a hõsök elõtti tisztelgéssel zárult: a büki önkormányzatok, intézmények, civilszervezetek képviselõi helyezték el a kegyelet koszorúit az emlékmûnél és a honvédsíroknál.
(pb)

„A nõ attól lesz nõ, ha az élete különbözõ területeit illetõen büszke magára, mert mindent
megtett, amit tudott és érzett.” /Csernus Imre/
Horváthné Pados Teréz
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Malacuk volt

és csicsókáztak a fiatalok
SZÍNES VOLT A TÖMÖRDI FARSANG

Hosszan farsangolhatott
mindenki idén, hiszen március 1-jén volt hamvazószerda,
a nagyböjt kezdete. Február
25-én, szombaton községünkben is volt hagyományos farsangolás: jelmezes
felvonulás, önfeledt mókázás. Gazdára találtak tombolatárgyak: a fõdíj egy malac
volt! Önkormányzatunk, a
Szülõk és a Közalapítványunk
sokat tett a jó hangulatért. Fiataljaink felelevenítették a
csicsókázást: végig járták a
tömördi házakat, zenéltek,
elûzték a rossz szellemeket
mindenkirõl. Köszönjük a
szervezést, a társadalmi munkát és a felajánlott süteményeket, tombolatárgyakat!
KSzÁ
Következõ lapszámunk
2017. május 04-én jelenik meg!
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– Szent György hava – Szelek hava
Az év negyedik hónapja a Gergely naptárban. Aperirének is
hívták a latin „kinyitni” szóból, hiszen ez a tavasznyitó hónap. Ekkor
kezd zöldellni az erdõ. Életre kel a határ. Az erdõ és mezõ madárdaltól hangos. A hónap elsõ felében kezdenek csattogni az Afrikából hazatért fülemülék, hangosan énekelnek az erdei pintyek, dalolnak a fekete sapkás barátkák, valahol egy ideges õzbak riaszt
hosszasan. A kotorék elõtt játszanak gondtalanul a rókakölykök.
Cserregve szólítja párját a fogolykakas. A kakukk is megszólal.
Sok jeles nap van ebben a hónapban.
Április elseje a bolondság és a tréfálkozás napja. Ezen a napon sok
minden megengedett, de nem illik megsértõdni. Közismertek a csúfoló versikék. A rászedett ember „április bolondja, május szamara.”
Április 11-én, József Attila születésnapján ünnepeljük 1964 óta a
Költészet Napját, irodalmi estekkel, könyvbemutatókkal tisztelgünk a
magyar líra nagyjai elõtt.
Április elején szokták rendezni Csepregen a borversenyt.
Húsvét mozgó ünnep. Ebben az évben április 16-ára esik a kereszténység legnagyobb ünnepe, Jézus dicsõséges feltámadásának emléknapja. Különbözõ hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepkörhöz. Például tojásfestés, húsvét másnapján, hétfõn pedig a lányok meglocsolása.
Április 22-e a Föld Napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Április 24-e Szent György napja. A mezõgazdasági év, az „igazi
tavasz” kezdete. Számos hagyomány, hiedelem, népszokás kapcsolódik ehhez a naphoz. Pásztorünnep, az állatok elsõ kihajtásának napja. Ekkor szegõdtették, szerzõdtették a pásztorokat, béreseket. Ehhez a naphoz kötõdik a kõszegiek borversenye.
Április 25-e Márk napja. A római katolikusok búzaszentelõ körmenetet tartanak a vetés megáldásáért, a jó termésért és a természeti csapások elkerüléséért.

Április, ó, Április,
Minden csínyre friss!
Faun-bokáju, vad suhanc,
Újra itt suhansz!
(Tóth Árpád: Április)
Horváthné Pados Teréz
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Rövid hírek
• Bük
Olvasószemüveg Varázskendõvel
– Devecsery Lászlóval Bükön
„Napvilágnál fényesebb arccal kell megállnom elõttetek. Megsózott – kenyér – vacsorának megosztanám ujjak között csorduló TISZTA VÍZÉRT!” – ezekkel a gyönyörû gondolatokkal
köszöntötte olvasóit Devecsery László költõ tanár, rendezõ a büki városi könyvtár emlékkönyvében. A könyvtár Olvasószemüveg rendezvénysorozatának keretében érkezett Bükre
és mesélt, verselt, játszott a büki általános iskola alsó tagozatos diákjaival két iskolai tanórán
át. Varázskendõt varázsolt és sok-sok történetet

Tompaládonyban

„Napsugár létrán érkezik az égbõl, színes világot varázsol e télbõl.
Õ a Tavasztündér, paripája szél, koronája
fûzbõl s jókedvet ígér.”
Remek hangulattal és megannyi élménnyel
zárult március 18-án az idei tavaszköszöntõ délutánunk. Nagy örömünkre a faluház nagyterme zsúfolásig megtelt. Elsõként Hodvogner László polgármester köszöntötte a telt házas vendégsereget.
Ezt követõen az általános iskolás fiúk szavaltak verseket, majd sorra
léptek színre a jobbnál
jobb maskarások. A mesevilág ismert alakjai
mellett a fiatalok kedvenc filmjeinek hõsei is
megjelentek, volt itt: tündér, mackó, macskanõ,
hupikék törpikék, Koppány vezér, Mátyás király,
bûvész, pókember, kalóz, Aladdin. A délután folyamán hallhattunk különbözõ stílusú világslágereket, népszerû operettrészletet, mulatós nótát,
rockoperát, megzenésített mondókát, mesét és
magyar népdalokat.
Természetesen nem hiányozhattak a mindenkit megnevettetõ, szórakoztató színdarabok
sem. A pletykás asszonyok címû jelenetet gyermekeink elõadásában láthattuk, akik nagy beleéléssel játszották szerepeiket, és nemcsak a
karakterek megformálásban voltak nagyon
ügyesek, hanem adtak a külsõ megjelenésre is.
Egy rövid színjáték keretében betekintést
nyerhettünk a diákok mindennapi életébe.
Megtudtuk, hogy hogyan is mennek a dolgok
az iskolában. Bizony adódtak nehézségek, de a
humor, s a Facebook végül gyõzött a suliban is.
Szépséges Tavasztündérünk pedig „színes világot varázsolt e télbõl”. A meleg színek kavalkádjában szinte hallhattuk az erdõk fáinak suso-

gását, a madarak csicsergését, és éreztük
a mezõ, a rét virágainak illatát.
Felcsendült Törõcsik Mari: Gyere te nímand régi nagy slágere is. Láttunk különleges,
mindennapinak nem nevezhetõ páros és csoportos táncokat, komoly koreográfiákkal.
Nagy sikert aratott a Mellékhatás címû darab bemutatása, ahol szembesülhettünk azzal,
hogy bizony mindnyájan a gyógyszeripar kezében vagyunk.

S egy rendhagyó eseménynek is részesei lehettünk, hisz Prosztó Fannika és Kovács Gyula itt
ünnepelte az 50. házassági évfordulóját.
A mûsort a Z’Zi Labor és a Tompaládonyi Aszszonykórus énekes-táncos paródiája zárta.
Az est további részében a „Bõi Nõi Kar” gondoskodott a hangulatról (egy kicsit másképp), akik
ismert slágereket énekeltek Bakos Roli kíséretével.
Végül táncra perdült a szereplõgárda és a
vendégsereg egyaránt. A jókedv, a mulatás hajnalig tartott.
Valamennyi résztvevõnek és támogatónak
köszönjük, hogy lehetõvé tették, hogy ebben az
évben is sor kerülhetett erre a hagyományõrzõ
rendezvényre.
„Rügyeznek a fák, csicseregnek a madárkák,
Szomorú kedvedet váltsa fel vidámság.
A tavasz járja át szívedet,
Mosolyogj hát s örülj az Életnek!”
H. H. R.
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húzott elõ mellényzsebébõl. Elmesélte, hogy
eddig 44 kötete jelent meg, és szerencsére a
gyerekek élete, világa mindig képes arra,
hogy új ihletett merítsen egy újabb könyvhöz.
Optimistán tekint a mindennapok felé, és hiszi,
hogy a gyerekek fogékonyak még mindig az
irodalomra, a költészetre. – Szülõként is felelõsséggel tartozunk gyermekeink olvasás, értõ olvasás fejlesztése iránt – mondta –, de amiatt is,
hogy képzeletük csodálatos világa szárnyalni
tudjon. Mesélni kell, fejbõl, saját kútfõbõl és
mellõzni a gépi világot. Így tudunk hozzájárulni
egy egészséges jellemfejlõdéshez. Devecsery
tanár úr mindent megtett azért, hogy a röpke
kis idõben átadja az õ szeretetét a gyerekek és
költészet iránt Bükön.
(pb)

Tavaszköszöntés
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Három különdíjjal
tért haza a csepregi csapat
Március 4-én negyedik alkalommal rendezték meg Lukácsházán a Térségi Böllérversenyt a
Biotájház és a Csömötei-szõlõhegy helyszíneinken. A csepregi csapat, a Csepregi Cupákok a
különleges összetevõknek köszönhetõen három
díjjal térhetett haza.

õket: elnyerték Rezi Község Önkormányzat, továbbá a legjobb kemencés étel különdíját, és a
legvidámabb csapat is Csepreg városa lett.
B.B.

ünnep Bõben is
Március 15-ét tiszta szívvel, fenntartások nélkül
lehet ünnepelni. Elõbb volt piros betûs ünnep az
emberek szívében, mint a naptárban. Kitüntetett
szerepét megõrizte: ezen a napon szép és helyénvaló a hazaszeretet, a hazafiság megvallása. Ez a
nap a forradalom tiszta, ifjú lendülete, ez a tavaszi
szabadságünnep, nemzedékek nevelõje volt és az
is marad. Már a kisgyerekek lelkébe is bevésõdnek

ennek a napnak az eseményei: a márciusi ifjak
tettei, a tizenkét pont kinyomtatása. Azóta nem lehet a nemzetrõl és a szabadságról 1848 szavai és
jelképei nélkül beszélni. Iskolák, más intézmények,
utcák nevét adjuk a hõsök elõtt tisztelegve ma is:
Petõfi, Jókai, Arany János, Kossuth, Széchenyi, Batthyányi Lajos, Damjanich, Klapka, Bem és társaik,
valamint a névtelen hõsök és áldozatok ezrei elõtt
fejet hajtunk. Nemes hazafisággal mondtak igent
az idei ünneplésre a Bõi Általános Iskola hatodikosai, valamint felkészítõ tanáraik. A bõi IKSZT nagytermében ünnepeltük meg március 15-ét. De mit is
ünnepelünk? Ez az a nap, amelyre minden magyar, határon innen és túl, büszke. Büszke is lehet,
mert a márciusi ifjak példaértékû cselekedetet
hajtottak végre, amikor szembeszálltak az elnyomó hatalommal. Az irántuk érzett határtalan tisztelet kifejezéseként minden évben kokárdát tûzünk a
szívünkhöz, újra elszavaljuk a Nemzeti dalt, büszkén emlékezünk Táncsics Mihály kiszabadítására,
és a Pilvax kávéházban történtekre.
A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!
Jákó Melinda (IKSZT munkatárs, Bõ)
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Az idei esztendõben 15 település, köztük
Csepreg város népes csapata is azon dolgozott
egész nap, hogy minél finomabb étkekkel lephesse meg a zsûrit és a látogatókat. Már korán reggel nekiláttak a munkának, hogy mire
megérkeznek a vendégek, legyen mit kínálniuk.
Vlasich Krisztián polgármester elmondta, hogy az ételek
ízesítéséhez a csapat jó kedve is
sokat hozzátett, tõlük mindenki
mosolyogva távozott, ezért is
szeretné köszönetét kifejezni a
csapat minden tagjának, hiszen
az õ munkájuk elismerése a város által elnyert három különdíj
is. Fontos hozzávaló volt azonban az is, hogy a csapattagok a
szívüket is beletették az ínycsiklandó falatokba.
Hozzátette: köszönet illeti a házigazdát, Pandúr Józsefet is, aki sokat tett a csapat sikeréért, hiszen
mindenben támogatta õket.

A standhoz látogatóknak bõven volt választási lehetõségük: hurka, kolbász, sültek, töpörtyû
és számos kóstolnivaló készült. Mire a vendégek
megérkeztek, a finom falatok már a tálcákon
sorakoztak: zsíros, tepertõkrémes, kolbászos kenyér falatkák és ínycsiklandó sütemények illata
és látványa csalogatta az érdeklõdõket.
A csepregi standon pedig nemcsak finom
ételek, hanem a hagyományokhoz híven vendégcsalogató italok is várták a jónépet. Saját
készítésû forralt bort és teát is lehetett kóstolni a
standon. A vendéglátás mellé pedig természetesen vendégmarasztaló mosoly is járt.
Idén sem maradt el a kulturális része a rendezvénynek, az ételek mellett mûsorral szórakoztatták a látogatókat, fellépett a Répcementi
Citerabarátok Köre.
A böllérversenyt idén Gyöngyösfalu csapata
nyerte, ám a Csepregi Cupákok sem jöttek haza üres kézzel, három különdíjjal jutalmazták

A tavaszi szabadság-
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Rövid hírek
• Szakony
Tiszteletadás és Kossuth-nóta
– Nemzeti ünnep Szakonyban
Szakonyban március 15-én délelõtt emlékeztek meg a márciusi fiatalokról, az 1848-as
eseményekrõl. Délelõtt tíz órától várta látogatóit a községi könyvtár, hogy az odaérkezõk közösen helyezzék el a tiszteletadás koszorúit a falu emlékhelyeinél. Szakonyi Ferenc ünnepi

gondolataiban felidézte a márciusi ifjak tetteit,
kiemelte a ránk hagyott szellemi örökségüket.
Galavics Gergõ és Kluk László szavalatai mellett elhangzott A költõ visszatér címû dal. Az ünnepi pillanatokat Kossuth-nóta zárta. A megemlékezés után ismét a könyvtár várta a résztvevõket közös beszélgetésre.
Ada

Kitisztították az övárkokat
Csepreg város vezetése egy hosszú évek óta
húzódó problémát kezdett el felszámolni még a
2015-ös esztendõben azzal, hogy a Városgazdálkodás munkatársai mellett a közfoglalkoztatás keretén belül dolgozókkal együtt megindította a mentesítõ
övárkok tisztítását,
karbantartását.
A munka idén is
tovább folytatódott,
hiszen nagy szükség
van a probléma orvoslására, mert a hirtelen lezúduló, nagy
mennyiségû csapadék komoly gondot
okozhat nemcsak a
bel-, hanem a külterületeken egyaránt.
Horváth
Zoltán
képviselõ, a Városgazdálkodás vezetõje elmondta, hogy a Dózsa
és a Fehér utcai árok kitisztítása a korábbi években megtörtént, ennek a karbantartását az év
elején ismét elvégezték. Egy ugyancsak évtizedekig elhanyagolt szakasz kitisztításának is nekiálltak a Szombathelyi utcából elindulva.
Az árok mindkét ágát kitisztították és a Fehér
utcai mentesítõ övárokból folytatódó Vörösmarty utcai elhanyagolt szakasz karbantartását is
teljesen elvégezték, hiszen az elhanyagolt területeken a fás és bokros szakaszokat teljesen kitisztították, alkalmassá téve az övárkot a korábbi
funkciójának elvégzésére. Az elvégzett munkálatok befejeztével arra kell ügyelnie az önkor-

mányzatnak a lakosság bevonásával, hogy a
most kitisztított árkokat a késõbbiekben is folyamatosan karbantartsák, hogy azok zavartalanul
ellássák funkciójukat.

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének szakemberei, Kiss Péter tûzoltó százados és Milkovics Viktória tûzoltó zászlós a város
területén az árvíz, belvíz és helyi vízkárok kiemelt
kockázati helyszíneinek felmérése céljából hatósági ellenõrzést tartottak.
Az ellenõrzést követõen a városban zajló belterületi vízelvezetõ árkok és övárkok karbantartási és tisztítási munkálatait is megtekintették. A
helyszíni bejárás során pozitívan értékelték az
önkormányzat töretlen erõfeszítését az árkok karbantartása és mûködtetésének megteremtése
érdekében.
B.B.

Az óvodában délelõtt, az iskolákban pedig a tanításhoz kapcsolódva emlékeztek az
ünnepet megelõzõ napon az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulójára. Késõ délután a városi ünnepségnek a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskola adott helyet.
Az ünnepi szónok Rozmán László, a Sárvári
Tankerületi Központ igazgatója felidézte a
rendszerváltozás elõtti március 15-éket. Majd
a jeles nap eseményeit sorolva a 12 pont ak-

kori és mai értelmezésére tért ki. Foglalkozott a
szabadságharc sikereivel, s a túlerõ elõtti
fegyverletétellel. Gondolatait megerõsítette,
kiegészítette az iskola tanulóinak színvonalas
zenés, táncos és prózai elõadása. A jelenetet
Hetyésy Katalin és Niklné Iliás Hajnalka, a táncot Nagyné Krukics Szilvia, az énekeket Bartha
Boglárka tanította be, a zenei részt Benkõné
Krizmanich Edina rendezte.
Az ünnepi mûsort követõen Csepreg Város
Önkormányzata nevében Vlasich Krisztián pol-

gármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármester és Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, a Vas Megyei Kormányhivatal
Kõszegi Járási Hivatala nevében Szele Tamásné hivatalvezetõ-helyettes, a FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Csepregi Szervezete nevében Szarka Anikó és Horváth Gábor Bizottsági elnökök helyezték el a megemlékezés koszorúját. Ezt követõen néhány civilszervezet és intézményvezetõ is tisztelgett a hõsök emlékének
az iskola elõtti kopjafánál.
igás
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50. házassági évforduló
Minden házaspár életében minden
évben van egy dátum, mely emlékezteti a házasokat arra a napra, a nagy
napra, amikor Isten szent színe elõtt
örök hûséget fogadtak egymásnak.
Perenyei Lajosné és Perenyei Lajos,
Sajtoskál község törzsgyökeres lakóinak
életében 50. alkalommal érkezett el ez
a dátum. Március 26án pontosan 50 éve
tör tént, amikor egy
napsütötte szombati
napon házasságot
kötöttek a sajtoskáli
templomban. Ez ünnep alkalmából Szabó Miklós plébános
úr köszöntötte a házaspárt 50. házassági évfordulóján a
sajtoskáli római katolikus templomban.
Az ünneplésben
együtt osztozott az
egész család, hiszen
Piroska néninek és
Lajos bácsinak 3 gyönyörû leánygyermeke van, és természetesen unokákban, és dédunokában is bõvelkedik a
család.
Milyen jó érzés hallgatni, ahogy a
szülõk, nagyszülõk elmesélik a családtagoknak annak a napnak az eseményeit, amely annyira fontos volt a számukra, és amely meghatározta életüket. Piroska néni és Lajos bácsi boldo-

gan idézték fel a házasságkötésük napját. Bár az élet megpróbáltatások elé
állít minket, és rengeteg örömmel és
boldogsággal ajándékoz meg bennünket, mégis mindehhez elengedhetetlen
egy igaz társ, akire számíthatunk, akivel
megoszthatjuk örömünket, bánatunkat,
akivel átélhetjük a boldog pillanatokat,

és aki mellett kitartunk egészségben,
betegségben, szeretetben, boldogságban egyaránt. Az ilyen emberi kapcsolat példaértékû, és mennyire jó látni,
hogy két ember 50 év eltelte után is
ugyan úgy szereti egymást. Kívánunk
Nekik még nagyon hosszú boldogságban, egészségben, szeretetben együtt
eltöltött életet!
BB.

A közösség
szolgálatáért
– AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
Németh Ernõné élelmezési referens, a Vas Megyei
Egyesített Szociális Intézmény Sajtoskáli Telephelyének dolgozója „Vas Megye
Önkormányzata Szolgálatáért Szociális Tagozata“ elismerésben részesült 2017.
március 15-én.
– Lassan 40 éves munkaviszonnyal rendelkezel.
1978-ban kezdtél el dolgozni, mióta vagy a sajtoskáli intézmény munkatársa?
– 1980-ban kezdtem dolgozni Sajtoskálban, azóta is itt
van a munkahelyem. 1985ben végeztem el Budapesten
az élelmezésvezetõi képzést,
így ezt a feladatkört töltöm be.
– Idõs, beteg emberek
élelmezése milyen speciális
feladatokat foglal magába?
– A különbözõ betegségekben szenvedõ emberek diétájára nagymértékben oda kell figyelni, be kell tartani. E mellett
nem egyszerû feladat az élelmezésre vonatkozó jogszabályok útvesztõiben való eligazo-

dás sem, a vonatkozó jogszabályok betartása, betartatása
bizony sokszor nehézségekbe
ütközik. A lakók igényeit is szem
elõtt kell tartani az étrendek
megtervezésénél.
– Az irodai munkálatok
mellett sok idõt töltesz a
konyhában is.
– Nagyon jó a kapcsolatom
a konyhai dolgozókkal, mindig
megbeszéljük az aktuális feladatokat, véleményüket meghallgatom. Igényes vagyok a
munkámra, igyekszem megfelelni az elvárásoknak, a szabályokat betartani, betartatni.
– Hogyan értékeled az
elismerést?
– Megtiszteltetés számomra
a kitüntetés, nem számítottam
rá. Nagyon örültem neki, hogy
munkámat így a nyugdíjas
évekhez közeledve elismerik.
Igyekszem ezentúl is lelkiismeretesen, mindenki megelégedésére végezni feladatomat.
– Szívbõl gratulálok, és
további munkádhoz kitartást, türelmet és elsõsorban
jó egészséget kívánok!
bse
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Rövid hírek
• Kiszsidány
A kiszsidányi disznó végnapja

több részben és több alkalommal lett hasznos. Például a töpörtyûé és hurkáé volt a fõszerep a disznóvágáskor, a farsangi bálon jól
fogyott a disznótoros, a tavaszi túrán pedig a
disznó zsírja, a húsából a falunapon finom
pörkölt készül majd.
yde

Idén már nyolcadik alkalommal bonyolították le a névadó születésnapjának hetében a Dr.
Csepregi Horváth János Napokat a Csepregi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában.
Az egyhetes rendezvénysorozat különbözõ napjaihoz kötõdõ programjai az elmúlt évek során
rögzültek. Az egyes rendezvények
tartalma viszont mindig változik.
A nyitó összejövetelen a tanulók
röviden ismertették a névadó életútját. Dr. Barityné Házi Ottilia igazgatónõ köszöntõjében egy történetet olvasott fel a kis Jánosnak az iskola
iránti korai vonzalmáról. Az eseményt
a fõvédnök, Ágh Péter országgyûlési
képviselõ nyitotta meg. Elmondta,
hogy az újabb magyar Oscar-díj
kapcsán is büszkék lehetünk hazánkra, de más teljesítmények miatt felnevelõ- és lakó helyünkre is. Fontosnak tartja az ifjú nemzedék megbecsülését, mert köztük vannak jövõnk
sikerének kovácsai. Rövid mûsor
után a vezetõk, a leszármazottak és a diákönkormányzat elhelyezte a megemlékezés koszorúit és virágait a névadó emléktáblájánál.
Idén elõször dr. Csepregi Horváth János szüleinek sírjánál is volt rövid megemlékezés és mécses gyújtás. Közben a felsõs osztályok csapatai már tablókat készítettek az elmúlt évekrõl, és
beszélgettek a dr. Csepregi Horváth János-díjjal
kitüntetett, egykori tanulótársaikkal. Beszámolóik
után a Farkas Sándor Egylet citerásai és dalosai
mûsora, s közös népdaléneklés zárta a nyitó rendezvényt.

A következõ napon bábelõadást (Vitéz László és az elásott kincs) tekinthettek meg az alsó
tagozatos diákok. Másnap „Mókuskáim ki a házból!” címmel játékos sportvetélkedõt tartottak az
ovisoknak. Ugyancsak e korosztálynak és szüleiknek szólt az iskola mûvészeti és sporttevékenyFotó: Csepregi AMI honlapja

Tradicionális disznóölést tartottak Kiszsidányban. A disznót német hagyomány szerint
ölték le és dolgozták fel, számolt be Marquard
Borbála, a helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. A település polgármestere,
Bánó Zoltán büszke arra, hogy helyi disznót
dolgoztak fel – és nem mellékesen mindezt
helyi szilvapálinkával ünnepelték. Az állat

A névadó ünnepe

ségének szinte teljes keresztmetszetét bemutató
„Sulikukucska”. Mindkét tagozaton tartottak nyílt
napot. Idén is nagy sikere volt a sodokubajnoksának. A záró nemzetiségi napon a velünk élõ
német, horvát és roma közösségek kultúrájából
mutattak be néhány szeletet a meghívott és a
helyi tanulók. E program keretében nyitotta meg
Kissné Krály Mária, Csepreg Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke a horvátzsidányi Brigovich Lajos tanár úr hangulatos, sajátos színvilágú, idõskori olajfestményeibõl készült
„Szülõföldem” címû kiállítást.
SF
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Kész az idei
programnaptár
Nagygeresden
Nõnapon, március 8-án tartotta
évi közmeghallgatását a nagygeresdi képviselõ-testület a faluházban.
Németh Lajos polgármester beszámolt az önkormányzat elõzõ évi munkájáról és ismertette az idei évre tervezett feladatokat. Elmondta, hogy a
testület elfogadta a 2017-es év költségvetését, eszerint a nagygeresdi
önkormányzat bevétele 32 millió forint lesz, és ezzel megegyezõ a kiadási oldal összege is.

Elismerték a munkáját
– KITÜNTETTÉK CSEPREG VÁROS POLGÁRMESTERÉT
A Nemzetközi Polgári Védelmi Nap alkalmából országos állománygyûlést tartottak a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságán. Az ünnepségen több vasi kötõdésû személy, köztük
Vlasich Krisztián, Csepreg Város Polgármestere
is kitüntetést vehetett át.
Március 1-jén, Budapesten a Nemzetközi
Polgári Védelmi Nap alkalmából Vlasich Krisztián polgármester dr. Góra Zoltán tûzoltó vezérõrnagytól, a BM Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság fõigazgatójától a katasztrófavédelem munkájának segítése, támogatása
érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységemért fõigazgatói elismerésben részesült.
A polgármester elmondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetés számára ez az elismerés. Ám úgy gondolja,

hogy a kitüntetés nem a saját érdeme, hanem közös elismerés, mindazoké, akik sokat tesznek a település biztonságáért, felvirágoztatásáért. Kiemelte azt is, hogy nagyon
jó az együttmûködés
a katasztrófavédelem munkatársaival,
akikkel közösen rendszeresen tartanak
bejárásokat a településen. Megosztják
egymással az ellenõrzés tapasztalatait, s
megfogadják egymás tanácsait. A legfontosabb cél, továbbra is a városban élõk kiemelt biztonsága, s ezért mindent megtesznek
közösen a továbbiakban is.
B.B.

Összefogásból új ultrahangkészülék
küldeniük az összefogásban résztvevõ településeknek.
Az új készülék átadó ünnepségen a beszállító cég
képviselõi: Kreicz Enikõ és Gazsi Béla, a szolgáltatást végzõ orvosok: dr. Müller Veronika, dr. Farkas Péter és dr. Antal Dániel is megjelentek, akik örömmel nyugtázták, hogy az új készülékkel az ultrahangos vizsgálatok palettája bõvül, a várakozási idõ viszont rövidebb lesz, s hasonló szinten tudják
majd vizsgálni a betegeket, mint a
kórházakban. Az új gépet dr. Horváth
Edina Szakony község jegyzõje, dr.
Németh Sándor Bük, Vlasich Krisztián
Csepreg város polgármestere, valamint Mester Árpád Tormásliget és Berényi Pál Iklanberény Község polgármesterei adták át.
Az átadó ünnepséget megtisztelte részvételével
Czetin Tamás, Tormásliget alpolgármestere és Horváth
Gábor, Csepreg Város Önkormányzat Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke is. A most átadott új berendezés már munkába is állt, így a szolgáltatást az ellátási
körzetben élõ lakosság, ezt követõen még magasabb
színvonalon veheti majd igénybe. Jó hír, hogy azóta Zsira
község vezetése is jelezte, hogy õk is hozzájárulnának a
beszerzés költségeihez.
B.B.
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Ha minden a tervek szerint halad,
akkor hamarosan elkezdõdik a temetõkhöz vezetõ utak felújítása, és
helyükre kerülnek az új kapuk is, ezzel
befejezõdik a sírkertek megújítása. A
faluház udvara is új kerítést és kapukat fog kapni a közeljövõben, remélhetõleg pozitív elbírálás alá esik az
erre benyújtott pályázat.
Szó esett a 2017-re tervezett
programokról is, például a gyereknapról. Kiderült: a veszprémi állatkertbe kirándulnak községünk ifjú lakói. A buszt, valamint a nagygeresdi
gyermekek belépõjét az önkormányzat fizeti. Lesz idén is Anyák napi
program, június közepén pedig
Nyárköszöntõ ünnepség. Az elsõ nyári hónap végén a már hagyományos
Parasztolimpiát rendezik, ahová ezúttal vidéki csapatok is meghívást kapnak. Júliusban részt vesz aratóbandánk Bükön az aratóünnepen, és a
falunap pedig július 29-én lesz. Augusztus 20-án fogathajtó versenyre
várjuk a lósport kedvelõit. Õsszel ismét lesz falukirándulás, októberben
nyugdíjas találkozó, és a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódóan is lesznek rendezvényeink.
A hozzászólások és kérdések után
polgármesterünk a nemzetközi nõnap alkalmából köszöntötte a jelenlévõ hölgyeket, majd a testület férfitagjai virággal kedveskedtek a szebbik nem képviselõinek. Idén sem maradt el a pezsgõ, sõt meglepetésképpen finom tortaszeleteket is felszolgáltak a testület tagjai. A program zárásaként a már tavaly is nálunk vendégeskedõ pápai Szó és
Kép Színpad társulata szórakoztatta a
közönséget, a „Lajstrom” címû vásári
komédia elõadásával.
(Béres P.)

A két város, Csepreg és Bük, továbbá Tormásliget,
Iklanberény, Szakony és Völcsej települések összefogásának köszönhetõen egy modern, 21. századi kihívásoknak
megfelelõ ultrahang készülékkel gazdagodott Csepreg
egészségháza.
Az új készülék átadási ünnepségét
március 23-án tartották a város egészségházában, ahol
Haizler Ákosné vezette Csepregi Óvoda
és Bölcsõde KIKI Süni,
Katica, Pillangó, Maci és Nyuszi csoportjának táncos mûsorával kezdõdött az ünnepség, majd Klug Kata szavalata varázsolta ünnepibbé a pillanatot.
Györke Brigitta, az egészségház intézmény vezetõje
mondott köszönetet a támogatásért, majd Vlasich Krisztián Csepreg város polgármestere fejezte ki köszönetét a
partnertelepülések polgármestereinek, akik mintegy 3
millió forinttal járultak hozzá az új készülék megvásárlásához, melyhez a Csepreg város a fennmaradó 4,7 millió
forintot biztosította.
A 7,7 millió forintba került berendezés megvásárlásával egy 16 éve mûködõ gépet sikerült most „nyugdíjba”
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Töretlen lendület Egyházasfaluban

közös hivatallal – Horvátzsidány
Visszahívják idén az egykor ide menekült
horvát gyerekeket, készülnek építkezésekre
– persze sikeres pályázatok esetén. Mozgalmas év kezdõdött Horvátzsidányban.
LAKOSSÁG
Most nyolcszáz körüli, inkább 850
Horvátzsidány lakosságszáma – kezdte az évindító
beszélgetést Krizmanich István polgármester. Fiatalodik a falu: több a 14 éven aluli lakos, mint a hetven éven felüli. Jól mutatja a fiatalodást az is, hogy

tíz éve 17 gyerek járt a horvátzsidányi oviba, most
34 – sorolta a polgármester. A viszonylag magas a
születésszám mellett ennek az is az oka, hogy sok
Kelet-Magyarországról ideköltözött család is él a
településen. A kiegyensúlyozott településkép is
Horvátzsidány sajátja: körülbelül 2005 óta van koncepció a rendezett falura. Például belakták az
egykori iskolaépületet, sorban újították fel az épületrészeket. Elõször az orvosi és fogorvosi rendelõ, a
védõnõi szolgálat kialakítása valósult meg, az
egészségházzal új centrumot kapott a falu. A pá-

lyázati sikerek mellett önerõ és társadalmi munka is
segítette a bõvülést, szépülést.
Az önkormányzati hivatalnak is helye lett a
„központban”. A négy falu közös hivatala azért
különleges, mert az ország legkisebb hivatala –
emelte ki Krizmanich István. Körülbelül 1700 a
négy falu lakossága, márpedig 2 ezer alatt nem
lehetne saját hivatalt mûködtetni, azonban nemzetiségi kedvezménnyel lobbizták ki a lehetõséget. A hivatal jellemzõje, hogy próbálnak nemcsak a faluban, hanem a környezõ településekben is gondolkodni – mondta a polgármester. A
többi intézményt is ide költöztették: óvoda, az iskola alsó tagozata, közösségi tér. Csak az idõsek
napközi otthona van meszszebb, egy négy falut
kiszolgáló szociális centrum.
KÖZÖSSÉGEK
Fontos a közösségi tér is, hiszen aktív a kulturális élet a faluban, minden csoportnak igyekeztek
helyet biztosítani. A közösségi életre egyébként
nem lehet panasz: mind a négy faluban aktív a
hagyományõrzés, a természetvédelem, az önkéntes tûzoltóság. Több bejegyzett egyesület és baráti
kör mûködik, a horvát nemzetiségi hagyomány
nagyon erõs. A polgármester emlékeztetett, hogy
ötszáz éve horvát település Horvátzsidány, most 54
százalékban lakják horvátok, de mindenféle nemzetiségû betelepülõt szívesen fogadnak. Lakik most
is itt német, osztrák, angol, svájci állampolgár, valamint erdélyi és kárpátaljai magyar család is van.
Az önkormányzatnak nincs saját telke, ezzel
nem tudják segíteni a letelepedést, de magántelkek vannak – várják a betelepülõket.
Az önkormányzat gazdálkodása szempontjából negatívumként említette a polgármester, hogy

Hamarosan kész a kamerarendszer Sajtoskálon
Idén 105 millió forintból gazdálkodhat
Sajtoskál község. A költségvetés bevétele helyi adókból, állami támogatósból, egyéb bevételbõl, valamint pénzmaradványból áll öszsze. A 2017-es tervek között szerepel a falu kamerarendszerének kialakítása: a település
több pontjára összesen 14 kamera kerül ki. A
beruházás hamarosan elkészül, költsége 5,1

millió forint. További fejlesztés a ravatalozó felújítása, fedett elõtér és vizesblokk kialakítása,
a temetõ járdáinak és térburkolatának elkészítése – ez a korszerûsítés csaknem 9 millió forintba kerül.
A katolikus egyházzal közösen adott be
energetikai pályázatot az önkormányzat. Ha
nyer a terv, akkor az önkormányzati hivatal fû-

téskorszerûsítése, parkosítás, külsõ homlokzat
vakolása és az épület akadálymentesítése
valósulna meg 27,5 millió forintból. Az eredményre még várni kell, a pályázat elbírálás
alatt áll. Idén is lesz falunap és Sajtfesztivál: ez
is a kiemelt 2017-es tervek között szerepel
Sajtoskálon, már most hívják és várják a látogatókat.
BB
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A sikeres farsangi báli szezon után, a húsvétváró, nagyböjti idõszak már az elõre lendítõ tetteké községünkben is.
Sorra szépülnek a kertek, s a Falufejlesztõ
Egyesület tagjainak gondos keze nyomán a
közterületek is. Közintézményeink, az óvoda
és az iskola fenntartásához a lelkiismeretes
önkormányzati hozzáállás mellett jelentõs segítséget nyújtanak a szülõk is vállalásaikkal.
Kultúrház híján ör vendetes, hogy vendéglátó egységeink igyekeznek olyan programokkal elõállni, amelyek élményszerûvé
varázsolják a szabadidõ eltöltését. A példaér tékû lakossági összefogásnak a látható
eredmények mellett talán jutalma lesz az önkormányzat által benyújtott fejlesztési pályázatok kedvezõ elbírálása, amelyek segítségével kezdetét veheti a régóta hõn áhított
kultúrház építése, s a járdaszakaszok felújítása, újak építése.
A faluközösségünkre jellemzõ egészséges
szemléletû lokálpatriotizmus is bizonyára hozzájárulhat ahhoz, hogy alig akad nálunk lakatlanul maradt ház. Lépten-nyomon találkozunk frissen költözõ, új lakókkal, akik gyorsan
és zökkenõmentesen válnak községünk polgáraivá.
Kis falunk lakosságának lelkes tenni akarása és a szép hagyományaink ápolása mellé
társult újító szándék lesz a biztosítéka 2017ben is a fejlõdést segítõ, töretlen, alkotó lendületnek.
Major Izabella

Fiatalodó falu, a legkisebb
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nincs saját ipar, így iparûzési adó sincs. A helyiek
nagy része Ausztriában, vagy Ausztriában is dolgozik, és a beköltözõkkel is ez a helyzet: ott találnak
megélhetést, itt telepednek le – ismertette a polgármester.
PROGRAMOK
Unatkozni nem lehet Horvátzsidányban, jóformán minden hétre jut rendezvény. Például a horvát bállal kezdõdik és felvonulással zárul a farsangi idõszak. Több zenekar is van a faluban, és csaknem száz embert megmozgatnak: nemcsak horvát népi zenekar, hanem rockzenekar is van
Horvátzsidányban. A színjátszókör Horvátországtól
Ausztrián át, Magyarország horvát falvaiban lép fel
– egy-egy tavaszra, volt, hogy több mint húsz fellépés jutott.
A hagyományos programok és szabadidõs lehetõségek közül kiemelte a polgármester, hogy
pünkösdkor lesz a 25 éves évfordulója annak,
hogy 84 gyermek érkezett Horvátországból a há-

ború idején. Találkozót szerveznek: szeretnék, ha
visszatérnének az akkor 14 éves gyerekek, kíváncsiak, mi lett belõlük.

TERVEK
Több felújítás is szerepel az idei tervek között a
faluban. Az egyik az óvoda belsõ felújítása és tetõcseréje, valamint az udvarfelújítás. Ez egy 28 millió
forintos terv. A másik a szociális központ további újí-

tása, a harmadik egy gépbeszerzés, a negyedik
pedig a hivatal infrastruktúra-fejlesztése, és említette még egy kültéri fitneszpark kialakításának tervét
is Krizmanich István. Az adósságkonszolidációban
10 millió forintot kapott Horvátzsidány: ugyanenynyit tettek hozzá, ebbõl a pénzbõl pedig utakat újítanak meg, májusban kezdõdhet a kivitelezés. Reméli a polgármester, hogy lesz pályázat a mûvelõdési ház tetõfelújítására, miután önerõbõl a mosdókat sikerült rendbetenni.
TURIZMUS
Egy harmadik panzió épül éppen
Horvátzsidányban, ezzel pedig száz szálláshely faluja lesz a település – ismertette a polgármester. Elsõsorban a természeti értékekre épül a turizmus, és
két környékbeli látványosságra építenek, Bükfürdõ
és Kõszeg elõnyeit próbálják kihasználni. És persze
az országos hírû Peruska Mária emlékhely nyaranta vallási programokkal várja a Horvátzsidányba
látogatókat – zárta a polgármester.
yde

Hõsökre emlékeztünk...
1848. március 15-én Pesten gyõzött a forradalom! Petõfi Sándornak a forradalom költõjének szavai méltán kerültek fel a forradalmárok zászlóira:
„Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok!” 1848. március 15-ét és az utána következõ szabadságharcot már 169 éve ünneplik Magyarországon. Ilyenkor a magyar emberek kokárdát tûznek a ruhájukra, és az épületeken is a magyar nemzeti lobogót lengeti a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hõseirõl, megkoszorúzzák
az emlékmûveket, szobrokat, kopjafákat. Számtalan helyen elhangzik a márciusi ifjak névsora, a Ti-

zenkét pont, a Nemzeti dal. Így volt ez községünkben is, 1848 szabadságot hozó tavaszára emlékeztek a Sopronhorpácsi Általános Iskola tanulói az
ünnep elõestéjén, március 14-én a Dr. Sedlmayr
Kurt Mûvelõdési Házban. A hetedikes és a nyolcadikos diákok mûsora elõtt köszöntötte a megjelenteket Talabér Jenõ polgármester, aki ünnepi beszédében párhuzamot vont az akkori és a mai Magyarország helyzete között, hangsúlyozta a közös
gondolkodás, a nemzeti összefogás erejét. Az iskolások mûsora szinte percrõl percre felidézte március 15-i eseményeket, és kimondottan modern köntösben adta vissza a forradalom érzését, a pezs-

gést, majd a veszteség és gyász hangulatát. A
gyerekeket Luif Adrienn osztályfõnök készítette fel
az elõadásra. Az ünnepi mûsort a Szentirmay Elem-

ér Vegyeskar fellépése zárta, elhangzott Karai József Kecskeméti toborzója és Erkel Ferenc Éljen a
haza címû mûve.
Zsoldosné H. Kati
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Rövid hírek
• Bõ
Családias nyugdíjas
nõnapozás Bõben
Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy
hagyomány lett a Bõi Nyugdíjas Klub nõnapi
vacsorája. Március 8-án tar tottuk idén is a
nõnapi összejövetelt, szép számmal gyûltünk
össze: huszonegyen. Családias hangulatban

töltöttük az estét a helyi Ernhardt Panzióban.
A bõséges vacsora után finom sütemények
mellett megbeszéltük az elmúlt idõszak eseményeit, még az influenzaszezon nehézségeit is. A Bõi Nyugdíjas Klub nevében, engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a
magam, illetve a klub nevében: a település
polgármesterének, Hajós Attilának, valamint
a képviselõ-testület tagjainak, hogy támogatták a programot.

• Csepregi Nyugdíjas Egyesület: adószáma: 18506862 1 18.
• A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány a Répce mente meséi és mondái mesekönyv nyomán alakult meg. Számos esemény
szervezése és támogatása, kulturális együttmûködések valósultak meg a tevékenységük során. A kuratórium 2015-ben a „Répce-vidék”
nyíló virága” díjat alapította. Az alapítvány célja, hogy a Répce-vidéken élõ és e vidék kultúráját, hagyományait ápoló iskoláskorú tehetséges tanulók és mentoraik elismerést kapjanak
értékõrzõ tevékenységükért. Hogyan tudja támogatni munkánkat adója 1%-ával, hogy a
kulturális tevékenység tovább szélesedhessen,
kiteljesedhessen? A rendelkezés az SZJA 1 százalékáról nem kerül pénzbe, csak egy-két percet kell rászánni az adóbevallás elkészítésekor.
Az alábbi információkra lesz szüksége: Répce Vidék Kultúrájáért Alapítvány, adószáma:
18887103-1-18 Köszönjük segítségét!

Az elmúlt idõszakban több személyt is
kitüntettek, akik évtizedekig önzetlenül
dolgoztak a kisebb, s persze a nagy közösség, a település(ek) lakói érdekében is.
Horváth Gyuláné Vertetics Éva a Farkas Sándor Egylet felterjesztésére kapta meg a hagyományõrzõ tevékenységért járó megyei önkormányzati kitüntetést, a Pável Ágoston Emlékplakettet. Az Egylet tagjai március 29-i összejövetelükön gratuláltak a kitüntetettnek. Ez adott alkalmat beszélgetésünkre.
– A Csepregi Óvodát 1981-2005 között vezetted. Irányításoddal dolgoztátok ki az intézmény nevelési tervét, melyben kiemelt
szerepet kapott a hagyományok ápolása. Ennek megvalósításáról tanulmányt is készítettél, mely megjelent a Honismeret c. folyóiratban, s bekerült a módszertani segédanyagba
is. Az énekkarnak, majd 1993-ban a Farkas
Sándor Egyletnek is alapító tagja lettél. 1994
végétõl a titkári, majd 2000-tõl 2016-ig az elnöki tisztséget láttad el az Egyletben. Rengeteg kitûnõ mûsort rendeztél és aktív szereplõ
is voltál. Honnan az univerzális tudás, hiszen
egyaránt mesterfokon ismered az éneklést,
citerázást, színjátszást, egyebeket?
– Édesapám fiatal korában színjátszó volt, és
nagyon szépen énekelt. Sokat daloltunk a családban, rengeteg éneket megtanultam. A színdarabokra engem is mindig elvittek. Ma is emlékszem a Bástyasétány 77-re, vagy a Nem élhetek muzsikaszó nélkül-re. A nyári szünetekben
mi, hasonló korú gyerekek is színjátszani kezdtünk. Betanultuk például az Egyszer egy királyfit.
A Goda-féle házban tartottuk az elõadásokat,
még belépõt is fizettek a nézõk. Tagja lettem az
iskolai énekkarnak, melyet Zátonyi tanár úr vezetett. A középiskolában Király Emmával énekeltem közösen a mûsorokon. Sokszor szavaltam is
a különbözõ ünnepségeken. Az óvónõképzõbe
fel se vették azt, akinek nem volt hallása. Ott
tagja voltam Törzsök Béla kórusának, melyben
többszólamú dalokat is énekeltünk.

– S honnan jöttek a módszertani ismeretek?
– A középiskolában aktívan bekapcsolódtam
a magyar szakkörbe, ott sokat tanultunk Mátyás
Máriától. Az óvónõképzõben részt vettem a bábszakkörben is. Bauer Gabriella oktatta a gyer-

mekirodalmat és a mesék dramatizálását, komoly elvárásokkal. Tanultunk pedagógiát és pszichológiát is. Az óvodások sokfélét kérdeztek, szinte mindenbõl naprakésznek kellett lennünk.
– A citerával hol ismerkedtél meg?
– Az egyletben vetõdött fel, hogy a dalokhoz, de egyes színdarabokhoz is jó lenne zenei
kíséret. Ekkor gondoltunk a népi hangszerre, a
citerára, melynek viszonylag könnyen megtanulható a használata. Hetekig jártunk el öten
Répcelakra, ahol Németh Endre foglalkozott velünk, s gyakoroltuk a pengetéseket. Ezután csatlakozott hozzánk, az Egyletben Kóbor tanár úr.
Majd a Nyugdíjas Klubban is citeráztak, s megalakították a Répce Citera Barátok Körét.
– Hogyan lett Csepregen reneszánsz esküvõ?
– A település lakóinak önazonosságát kifejezve Szombathelyen van Savaria Karnevál, a
váras településeken várostromok, stb. Csepregen pedig a fõúri esküvõ megtörtént 1605-ben,
amikor a mezõváros vallási és kulturális központ
volt. Ziembicki Erzsébet kezdeményezte, mi pedig vevõk voltunk rá. Ezt vittük színre a horvátok,
több civil szervezet és magánszemély bekapcsolódásával, s az elsõ években pályázatok se-
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gítségével. Sajnos a kastély nem megfelelõ háttér, a támogatások nagyon esetlegesek, a szüreti felvonulással összekötve nem a legszerencsésebb a rendezvény. A lakosság sem érzi úgy
ma már magáénak a helyi egyesületeket, mint
korábban. Egyre több a kritikus hang. Pedig a
civilek nélkül szegényebb lesz a település. Nagy
érvágás Csepreg kulturális életében a civilek fõ
támogató intézményének, a mûvelõdési ház
mûködésének anyagi ellehetetlenítése, s személyzetének ekkora megcsonkítása.

– Évek óta foglalkoztál a visszavonulás
gondolatával.
– A közösségi munka sok idõmet elvett a családtól. Elfáradtam, kedvem és energiám elfogyott. Lelkem most is köztetek van, testem egyre
nehezebben mozdul. Köszönet az Egylet minden
tagjának a sokévi munkáért és az együttmûködésért. Mivel hívõ ember vagyok, köszönöm a jó Istennek szeretõ és mindig segítõkész férjemet, és
családom minden tagját, akik nélkül nem tudtam
volna a munkámban kiteljesedni.
Sági

Igazi közösségi ember
-kitüntetést vehetett át Kóbor Károly
Március 15-én Vasváron, a Nagy Gáspár Kulturális Központban tartotta ünnepi megemlékezését
Vas Megye Közgyûlése. A megyei megemlékezésen a kitüntetéseket Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Kondora Bálint közgyûlési alelnök és dr. Balázsy Péter megyei jegyzõ
adott át. A megyei közgyûlés döntése alapján Vas
Megye Közgyûlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült Kóbor Károly. 35 éve Vas megye
érdekében végzett szakmai, hivatásbeli érdeme, a
vasi sport és a közéleti események megörökítéséért, valamint a közösség ügyének szolgálata érdekében hosszabb idõn át kifejtett kiemelkedõ munkája elismeréseként vehette át a kitüntetést.
Kóbor Károly elmondta, hogy már 16 éves
korában technikai vezetõként dolgozott a
Csepregi Sportegyesületnél, amelyet 22 évig
gardírozott. Az NB II-n kívül minden osztályban
megért aranyérmes díjkiosztót, de több dobogós helyezést is. Hozzátette, hogy az életében a
sport mellett a kultúra is fontos szerepet játszik,

hiszen riporterként 12 éve viszi a híreket a nagyvilágba. Elõször csak a helyi portálok oldalain
jelentek meg fotói, majd a megyei napilap ha-

sábjain számos jól sikerült képet láthatták az olvasók. 6 évig a vaskarika.hu munkatársaként a
megyei kulturális élet számos eseményérõl tudósított. Saját bevallása szerint igazi közösségi ember, aki leginkább akkor érzi jól magát, ha városáért és embertársaiért önzetlenül tehet, és szervezhet. Csepreg Város nevében a kitüntetettet
Vlasich Krisztián polgármester is köszöntötte a
megyei ünnepségen, megköszönve eddigi áldozatos munkáját.
B.B.

Építészet, grafika
és költészet
A három mûvészeti ág érdekes keverékével találkoztunk az idei Sándor-nap elõestjén a csepregi Petõfi Sándor MûvelõdésiSportház és Könyvtárban. Ziembicki Erzsébet intézményvezetõ nyitotta meg az estet,
melynek keretében elõször Bolla Csaba költõ bemutatására került sor.
A poéta egyik versét Ziembicki Dóra színésznõ adta elõ nagy átéléssel. Bauer Péter
építész-költõ a szerzõ több versébõl is idézett. Majd összegezve elmondta, hogy Bolla
Csaba verseire a tisztaság, a filozófiai látásmód jellemzõ, s e mûvek „olyan erõs képi világgal rendelkeznek, mintha festmények
volnának.”
Festmények nem, de grafikák, útirajzok,
épületek tervezésénél keletkezett rajzok, látványképek szép számmal láthatók Sólyom
Miklós MMA és Európa díjjal elismert építész
kiállításán. „Miklós korai mûveit látva egy tehetséges grafikus jövõje sejlik fel” vázolta
Bauer Péter, de „szülei kérésére becsületes
szakmát tanult, ezért nem tudhatjuk, menynyit vesztett vele a képzõmûvészet, viszont
tudjuk, mennyit nyert vele az építészet.” Ezt
bizonyítják tervei, látványképei, melyek egy
része nem valósult meg.
A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!
Sági
A KIÁLLÍTÁS ÁPRILIS 14-IG
TEKINTHETÕ MEG A KÖNYVTÁRBAN.

Gratulálunk mindkét kitüntetettnek!
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

M Á J U S

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

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

Petõfi szavalóverseny
A Sándor-napot megelõzõen a
csepregi Petõfi Sándor MûvelõdésiSportház és Könyvtár idén is versmon-

dásra hívta az iskola tanulóit. A gyermekek idén is több kategóriában mérték össze tudásukat.
Az 1-2. osztályosok mezõnye volt a
legnépesebb. A kategória gyõztese:

Horváth Dorka, II. helyezett: Mészáros
Ilona, III. Ravadits Hanna – mindhárman 2-osok, különdíjat kapott: Szabó
Júlia Rita 2. és Horváth Szabolcs 1.
osztályos.
A 3-4. osztályosok közül I. Radics
Patrik Rómeó 3-os,
II. Taródi Tamás 4.
osztály.
A felsõsök mezõnyében prózamondásért kapott I. díjat: Horváth Hanna 7-es, a versmondók közül I. Klug
László 6-os, II. Papp Lili 5-es, III.
Galavics Gergõ 5. osztályos tanuló.
sf

A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár
2017. ÁPRILISI PROGRAMJAI
Április 8. 19.00 „Aki nem jön táncolni, menjen haza
aludni…” Düvõ koncert és táncház. A részvétel
ingyenes! A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium
támogatásával valósul meg!
Április 17. 08.30 – 12.00 Büki Húsvéti Vigadalom.
Húsvéti népszokások bemutatása, Húsvéti játszóház,
Népi fajátékok, Kézmûves sarok. 10.30 Pódium Színház.
A belépés díjtalan!
Április 21. 18.00 Olvasószemüveg – Barangolás
irodalmi hegycsúcsokon. Kepes András: A boldog hülye
és az okos depressziós. Rítusok vagy tudomány? Élet, a
halál után. (No, meg elõtte.) Testen kívül - és belül...
Vissza a gyökerekhez? De hol vannak a gyökerek?
Belépõ: 1.500.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme
Április 28. 19.00 Forgószínpad – Büki Színházi Esték.
Bábelna - Keleti nyitás. Étkezdei vígjáték. Írta és
rendezte: Dömötör Tamás. Belépõ: 1.500.- Ft. Helyszín:
Büki MSK Színházterme
Április 30. 18.00 Májusfa állítás a büki civil
szervezetekkel. Helyszín: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u. 42.

Április 30. 20.00 Bikini koncert. Utcabál a West
zenekarral. Belépõ: 1.500.- Ft. Az Utcabál ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Atriuma.
Május 1. 09.00 10. Büki Futónap. Helyszín: Bük,
Sportcentrum.
Május 1. 14.00 Büki Majális. 16.00 Nyári tündérkert
– zenés mesejáték. 17.00 Holdvilágos éjszakán –
örökzöld slágerek a Pódium Színház elõadásában.
18.00 Mosoly Táncsoport mûsora. 19.00 Dry Parsley
zenekar koncertje. A programok ideje alatt
kirakodóvásár, büfé, légvár, kézmûves foglalkozás,
fajátékok, arcfestés és még sok minden más várja az
érdeklõdõket! A rendezvényeken való részvétel díjtalan!
A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!
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01. Sanitas 9–13.00 NYITVA
02. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 9–13.00 NYITVA
09. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 9–13.00 NYITVA
16. Sanitas 9–14.00 ügyelet
17. Sanitas 9–14.00 ügyelet
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 9–13.00 NYITVA
23. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 9–13.00 NYITVA
30. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet

ronhorpács–Sopronkövesd
és Zsira–Harka megyei III. o.
labdarúgó mérkõzés.
Április 29-én, szombaton 13 órai indulással
Csepregen a Bene-kúttól:
Tavaszi túra Csepreg –
Kiszsidány – Csepreg útvonalon.
Zárás
a
Rothermann-kertben.
Április 29-én, szombaton 16 ó. Büki TK –
Csepregi SE megyei II. o.,
Simaság SE–Kenyeri Cs. SE
és Répcevölgye SK Bõ –
Keléd H.K.Sz. SE megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
Április 29-én, szombaton 17 ó. Bükön, a
Sportcsarnokban: Dr. Lupo
Büki TK–Veszprémi Egyetemi SC NB II-es nõi bajnoki
kézilabda mérkõzés.
Április 30-án, vasárnap, 17 ó. Sopronkövesd–Fertõrákos, Egyházasfalu–Répcevis és Und–
Soproni FAC 1900 II. megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Május 1-én, reggel
Csepreg utcáin: Csepreg
Város Fúvószenekara zenés ébresztõje.
Május 5-7. településeinken: Anyák napi mûsorok.
Május 7-én, vasárnap
16.30 ó. Csepregi SE–Szeleste-Pósfa SE megyei II. o.,
17 ó. Répcevis–Sopronkövesd, Sopronhorpács–
Pereszteg és Zsira– Kisfalud
megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.

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

Gyógyszertár

Április 17-ig Csepregen, a PSMSK-ban: Sólyom
Miklós MMA és Európa díjas építész grafikai kiállítása. Megtekinthetõ a nyitva
tartási napokon 13-20.00.
Április 8-án, szombaton Csepregen, a PSMSKban: 34. Csepregi Borverseny.
Április 9-én, vasárnap 15.30 ó. Csepregi
SE–Jákfai SE megyei II. o.,
Répcevölgye SK Bõ–Alsóújlak SC, 16 ó. Egyházasfalu–Pereszteg, 17 ó.
Und–Kisfalud megyei III. o.
labdarúgó mérkõzés.
Április 11-én, kedden
19 ó. Csepregen, a PSMSKban: Akik tollat fogtak… A
Répce-vidék költõi antológiájának bemutatója. Közremûködik Dr. Fûzfa Balázs
irodalomtörténész, a kiadó
vezetõje és a FSE Csepregi
Olvasóköri Csoportja. Dedikálnak a kötet szerzõi.
Április 15-én, szombaton 16 ó. Simaság
SE–Keléd H.K.Sz. SE megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Április 16-án, vasárnap 13 ó. Répcevölgye SK
Bõ–Rábasömjéni TCE megyei III. o., 16 ó. Büki
TK–Gérce-Vá sá ros miske
KSE megyei II. o., Egyházas falu–Sopronhorpács,
17 ó. Und–Zsira megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
Április 23-án, vasárnap 16 ó. Csepregi SE–ÖTE
Ikervár FC megyei II. o., 17
ó.: Répcevis–Csapod, Sop-
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