Rövid hírek
• Meszlen
Gyereknap Meszlenben
Már a reggeli órákban kezdetét vette a sürgés-forgás a meszleni Presszó udvarán. Lufik
lepték el a környéket és ínycsiklandozó gulyás
illata keringett az egész faluban. 11 órakor a Triola együttes kezdte meg mûsorát, majd Galambos Berni tanító és költõ, valamint Bujtás Ervin énekes és dalszerzõ versekkel, dalokkal,
tánccal és különbözõ bábokkal örvendeztették
meg a gyermekeket. Utána a helyi lurkók 2 csapatban különbözõ vetélkedõkben mérték össze
a tudásukat. Voltak ügyességi, logikai és gyor-

sasági feladatok is egyaránt. 13 óra körül megérkezett az ízletes gulyás is, majd desszert gyanánt fagylalt és az anyukák által sütött palacsintákból lakmározhattak az eseményre kilátogatók. 14 órakor Wágner Dávid tartott interaktív
foglalkozást. A versek és a mesék birodalmába
kalauzolta el a kicsiket és különbözõ hangszereket is kipróbálhattak. A nap késõ délután ért véget, amikor a gyerekek és a felnõttek is egyaránt elfáradtak.
Balázs Anikó

A köszönet és hála virágai
„Csak látni akarlak, Anyu, fényes csillag,
látni, ahogy jössz, jössz, mindig jössz, ha hívlak.
Látni sietséged, angyal szelídséged,
odabújni hozzád, megölelni téged.”
Az ünnepek közül talán a legkedvesebb, és
a legvártabb az édesanyák ünnepe. Míg a tavasz illatával, színeivel, a megújulással köszönti
az anyákat, az apró gyerekek versekkel, dalokkal, táncos játékokkal
teszik szebbé ezt a napot. Számukra
ez az egyik legkedvesebb ünnep,
hiszen mindannyian szeretnének
örömet okozni édesanyjuknak és
nagymamájuknak. Május elsõ vasárnapján, a nagygeresdi gyerekek
is köszöntötték az ünnepelteket. Mezei virágok és erdei állatkák bõrébe
bújva, izgatottan készültek a nagy
napra. Szorgalmasan jártak a próbákra, öröm volt látni, ahogy a nagyok felkarolták a kicsiket, bátorságot nyújtva számukra. Sajnos az ünnepségre a tavasz a hûvösebb arcát mutatta,
de a kipirult, csillogó tekintetû gyerekeket ez
egy cseppet sem zavarta. A mesejelenetek mellett, szívhez szóló verseket és dalokat adtak elõ,

amelyek könnycseppet csaltak az édesanyák
szemébe. A mûsoros összeállítás végén, kicsik és
nagyok, közösen nyújtották át a köszönet és há-

la virágait. A szülõk és a gyerekek számára ünnep volt minden perc, amit ezen a délutánon
együtt tölthettek.
Németh Lajosné
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II. Bükfürdõ-Csepreg
Félmaraton
Május 25-én, szombaton rendezte meg immár második alkalommal
a Bükfürdõ-Csepreg Félmaratont a
Büki Gyógyfürdõ Zrt., a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár, valamint Csepreg Város Önkormányzata.
A versenyen három kategóriában indulhattak a vállalkozó szellemûek:
egyéni 21 km, 21 km váltóban (7 – 4
– 10 km-es etapokkal), és egyéni 7
km-en. Az idei évi nevezõk száma
még a tavalyinál is magasabb volt,

Szabolcs egyénileg, míg a Kõszegi
tûzoltók váltóban futották le. Különdíjban részesítették emellett az Egy
a világunk alapítvány tagjait, akik
kerekesszékes gyerekekkel, váltóban indultak.
A nevezési díjakból befolyt öszszeget, közel 1,6 millió forintot - melyet a Büki Gyógyfürdõ Zrt. kereken
egy-egymillió forintra kiegészít -, az
idei évben is jótékony célra ajánlják fel: SMA-izomsorvadásban szen-

Kedves Olvasó
Ismét eltelt egy hónap, beköszöntött a június,
amit eleink Nyárelõ havának, Szent Iván havának,
vagy Gödölyetor havának is hívtak. Egy internetes
oldalon ezt írják: „ez a hónap legtöbbször nyárias
jelleget mutat, ami a hosszú nappalokban, a magas napállásban nyilvánul meg. A sûrûn megnövekvõ felhõzet és a nyomában járó kiadósabb, néha több napig is tartó csapadékhullás miatt azonban gyakran
hûvösnek érezzük.” Hát, amint azt a májusi idõjárás is mutatta, nem
mindig alakulnak a dolgok papír forma szerint. Meglátjuk! De ami biztos, hogy ilyenkor már teljes lombkoronájukat viselik a fák, javában kikeltek a fészeklakó kismadarak, megjelentek a bogarak, érik a korai
cseresznye, az eper, virágzik a hársfa, a bodza, a levendula. Amerre járunk, mindenhol színekbe és illatokba ütközünk! Számos neves nap kötõdik a hónaphoz, ilyen például a Környezetvédelmi világnap, a Véradók világnapja, az Apák napja, a Múzeumok Éjszakája, Szent Iván-éj
és az aratást „beindító” Péter-Pál nap. Viszont ami a legfontosabb, elkezdõdik a VAKÁCIÓ! Ebben a tanévben 729 ezer általános, és 501
ezer középiskolai diáknak szólal meg a tanév végét jelzõ csengõ június 14-én. A gyerekeknek ez a lazulás, a sokáig alvás, a pihenés, a táborok ideje, nekünk szülõknek pedig megkezdõdik az aggodalom, a
logisztika, és a fejtörés, hogy miként vészeljük át a szeptemberi becsöngetésig azt a 11 hetet. A hónap bizonyára mindenkinek tartogat örömteli pillanatokat, szülinapokat, fesztiválokat, nyaralásokat, új élményeket. Viszont a nyár minden „lazasága” mellett fordítsunk figyelmet egymásra is, és próbáljuk meg elkerülni a lehetséges veszélyforrásokat az
utakon és a vízpartokon.
Zsoldosné H. Kati
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összesen 282 fõ állt rajthoz, melybõl a
legtöbben, 105-en a 7 km-es rövid
távot választották.
Az egyéni 21 km-es távon díjazták a legfiatalabb és a legidõsebb
versenyzõt, akik között 60 év korkülönbség volt, ugyanis a legfiatalabb 17, míg a legidõsebb futó 77
éves volt. Az idei év különlegessége, hogy a félmaratoni távot tûzoltó védõfelszerelésben Borbás Tibor
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Rövid hírek
• Csepreg
Hazánk hõsei elõtt emlékeztek
„Isten álld meg a magyart” – a Himnusz elsõ
versszaka zengte be a teret május utolsó hétvégéjén a csepregi Promenádon, ahol az önkormányzat a magyar hõsök elõtti tisztelet jeléül
rendezett ünnepi megemlékezést. A fúvószenekar induló zenéjét követõen Horváth Gábor, a
Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke
köszöntötte a megjelent városi polgárokat. Beszédében kitért arra, hogy e jeles alkalommal
azok elõtt rójuk le tiszteletünket, akik Magyarország szabadságáért, függetlenségének fennmaradásáért küzdöttek. Egykor a Nyugat védelmezõje, védvonala volt országunk. A magyar

Az evangélikus gyülekezet 4 éve írta alá a
finnországi Kangasniemiben élõ evangélikusokkal a testvérgyülekezeti megállapodást. A kapcsolat 2008-ban kezdõdött, és már több alkalommal kölcsönösen látogatta egymást a két

mos és fatüzeléses szaunakályha mellett. A legbátrabbak pedig megmártóztak a település
népszerûségét adó Puula tóban, Finnország második legnagyobb tavában. Láttunk napsütést és
havazást, éreztünk tavaszi meleget és erõs hófú-

gyülekezet, ismerkedtünk egymás társadalmi és
vallási életével. Május elsõ napjaiban egy 28 fõs,
bükiekbõl és szakonyiakból álló csoport látogatott ismét Kangasniemibe. A vendéglátóink a
gyülekezeti táborhelyükön szállásoltak el és egy
sokrétû programot állítottak össze nekünk. Megkoszorúztuk a kangasniemi-i templom mellett álló
hõsi emlékmûvet, valamint betekintést nyertünk
a világraszóló finn oktatási rendszerbe a helyi új
felsõ tagozatos iskola és a helyi könyvtár meglátogatásakor. Beszélgettünk a polgármesterrel a
településrõl, amely egyszerre fogyatkozó lakosságú 5.500 fõs nagyközség, ugyanakkor az ország egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága. Láthattuk a püspökség, a Mikkeli Evangélikus Egyházkerület mûködését, amelynek
350.000 tagja él 32 egyházközségben 194 lelkész és további 815 egyházi alkalmazott szolgálatával. Ismerkedtünk a finn gasztronómiával, különösen a kávézással és szaunáztunk is elektro-

vást. A látogatás legnagyobb eseménye a finnmagyar est volt, amelyen a csoport jellegéhez
igazodva egyrészt egy részletes prezentációt
adott elõ a régiónk mezõgazdaságáról Boros
Endréné, másrészt a velünk utazó gyermekek
léptek fel: Varga Boglárka két furulya darabot
adott elõ, Varga Kornél és Simon Zsombor egy
korált énekelt, Simon Mátyás pedig szavalt. A kirándulás végét Helsinkiben töltöttük, ahol megnéztük a finn fõváros legfontosabb látványosságait, majd anyák napi istentiszteleten vettünk
részt a Helsinki ökumenikus magyar gyülekezetben. Ez Szidoly Roland ösztöndíjas teológushallgató búcsúistentisztelete volt a gyülekezetben.
Legközelebb várhatóan három év múlva látogatunk el ismét a finn testvéreikhez, amikor Matti
Tolvanen igazgató lelkész, esperes nyugdíjba vonulásakor köszön el a gyülekezettõl. Addig is remélhetõleg Bükön láthatjuk majd vendégül a szívünkhöz nõtt finn testvéreinket.
Simon Réka
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nemzetnek a jelenben újra küzdeni kell azért,
hogy Európában méltó helyet vívjon ki, hiszen
nem csak a kereszténység és a magyarság védõpajzsa vagyunk.
A szónok megemlékezõ és jövõbe tekintõ
gondolatait követõen a Káldi Napraforgók
Egyesület néptánccsoportja elõadását láthatták a megemlékezõk. A csíki táncbemutató
után Csepreg Város Önkormányzata nevében
koszorút helyezett el Vlasich Krisztán polgármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármester, Horváth Gábor és Oláh Imre városi képviselõk. A
megemlékezésen Csepreg Város Fúvószenekara mellett a Szombathelyi 11-es Huszár Hagyományõrzõ Egyesület díszõrségének részvétele
emelte Hõsök napi ünnepség fényét.
km

Büki finn-magyar testvérkapcsolat
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Anyák napi
ünnepség Nemesládonyban
„Május elsõ vasárnapján
Átadom a virágom,
Szívem szerint mindent adnék
Ami szép a világon!”
Május elsõ vasárnapján az
Édesanyákat ünnepeljük, hiszen
ezen az ünnepen világszerte az
anyaságról emlékezünk meg. Bár
különbözõ országokban más-más
napra esik, mégis mindenhol az
Õket ünnepeljük. Megköszönjük
nekik mindazt a szeretetet és gon-

doskodást, mellyel születésünk óta
elhalmoztak bennünket. Nem történt ez másként Nemesládonyban
sem, a gyermekek már hetekkel
korábban, lázasan készültek a
napra, amikor is kiálltak az édesanyákat köszönteni. Kicsik és nagyok egyaránt lelkesen tanulták a
verseket és a kedves kis dalokat.

Polgármester Úr ünnepi köszöntõjében méltatta az édesanyákat, a
családban betöltött fontos szerepüket. Majd egy-egy cserepes virággal meg is köszönte, hogy megtisztelték rendezvényünket. A délután hátralévõ részében a Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezésében
a Triola Együttes elõadásában hallhattunk anyák napi dalokat, verseket. A Vas megyei együttest Galambos Bernadett író és Bujtás Ervin
zenész alkotja. Elõadásukban hal-

lott dallamok szívet – lelket
melengetõek voltak. Köszönjük a
mûvészeknek a fellépést, reméljük
még visszatérnek Nemesládonyba.
Végezetül köszönjük a Polgármester Úrnak, valamint a képviselõ-testületnek, hogy lehetõséget biztosítottak az Édesanyák ünneplésére!
Pietrowskiné Végh Andrea

Állásbörze, esély
a térség munkavállalóinak
A Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület és a Szebb Holnapért Család és Karrierpont közösen szervezett
állásbörzét május 24-én pénteken,
ahol egy tucat helyi, térségi és regionális munkáltató toborzott álláskeresõket. A Dr. Csepregi Horváth János
Általános Iskola aulájában felállított standokon
a kis- és középvállalkozások mellett multinacionális vállalatok, az állami
szektor képviselõi és a
foglalkoztatási paktum is
megjelent. A rendezvényen Vlasich Krisztián,
Csepreg polgármestere
köszöntötte az érdeklõdõket és a munkáltatókat. Mint fogalmazott, a város is elkötelezett abban,
hogy segítse, támogassa azokat,
akik állást keresnek, kimondottan a
nõk atipikus foglalkoztatását, a család és a munka összeegyeztetését,
ezért is fontos az iroda mûködése.
Csepreg számára ugródeszkát jelent
a gazadásig szereplõk bevonzása,
helyi letelepedése, ez a hosszú távú
és elkötelezett célja a városvezetésnek. Az elsõ alkalommal, hagyományteremtõ céllal életre hívott rendezvény célja, hogy a lehetõségeket
helyben mutassa be az érdeklõdõknek, s segítsen pályát választani a fi-

ataloknak is, megmutatva a környéken elérhetõ szabad pozíciókat,
melybõl akadt is bõségesen. Toboroztak ügyintézõt, könyvelõt és mérnököt is, de szabad pozíciót kínáltak
targonca és tehergépkocsi vezetõknek, valamint azok is megtalálták

számításukat, akik hívásfogadó központban képzelik el jövõjüket. Azon
diákok, akik nyári munkára vállalkoznának, csepregi, büki és kõszegi lehetõségekkel is találkozhattak, de a
Honvédség jóvoltából önkéntes tartalékosnak is jelentkezhettek a felnõtt
korúak. Szelestey László, a fõszervezõ
Szebb Holnapért Család és Karrierpont szakmai vezetõje a rendezvény
sikerességérõl számolt be. Jó visszajelzéseket kaptak mind a munkáltatói, s mind a munkavállalói oldalról,
bízik benne, hogy sokan kaptak ez
által új esélyt a munkaerõpiacon.
Km
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10 év képekben
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS
ÉS JUBILEUMI FOTÓKIÁLLÍTÁS BÜKFÜRDÕN
Május 6 -án tartotta éves közgyûlését az idén
10 éves évfordulóját ünneplõ Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület. Az ünnepi rendezvényen beszámoltak az egyesület elõzõ évi tevékenységérõl és pénzügyi helyzetérõl, valamint az
idei terveikrõl is, továbbá megválasztották az
egyesület új FEB és elnökségi tisztségviselõit is. Az
elnök és alelnökök személye változatlan maradt,
továbbra is Spilenberg Andrea elnök vezetésével
mûködik a szervezet, alelnökök Tóth Tamás és Kerekes Szilárd. Változott azonban az elnökségi tagok
összetétele, a következõ öt esztendõre Baranyai
Róbert, Csordás János, Giczi Nikoletta, Kiszela Ist-

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

ván, Németh Violetta és Õri Beáta kaptak bizalmat
a tagságtól. A felügyelõbizottság elnöke: Molnár
Sándor, felügyelõbizottsági tagok: Galamb Orsolya, Németh Gyula lettek. Jubileumi fotókiállítás
megnyitója követte a közgyûlés hivatalos programját. A „10 év 20 kép” – egy különleges tárlat,
amely az elmúlt évtized fejlesztéseit, törekvéseit és
a szervezet szerteágazó tevékenységét mutatja
be. Köszönet a gazdag fotóanyagért Csepregi Tibor Tibunak és Büki Lászlónak. A színes tablók számos információt tartalmaznak, az érdeklõdõk
megtudhatják például, hogy miként alakult a taglétszám vagy a vendégéjszakák száma az alapítás

óta, valamint egy szezonban mennyi piacnap
van, de azt is, hogy hány méteres a Kneipp száraztaposó. Az elmúlt 10 év természetesen számos
egyéb kiemelkedõ turisztikai eredménnyel bír,
amelyeket a kiállított fotókon keresztül ismerhetnek
meg az érdeklõdõk. A kiállítás 2019. augusztus 16ig tekinthetõ meg a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár szabadtéri ATRIUM Galériájában.
Horváth Lívia

Tánc, móka és önfeledt
kacagás a csepregi gyermeknapon
ház varázsolt vidámságot a rendezvénytérre. A
Czenki Hársfa néptáncosai látványos mûsorát követõen a nap sztárvendége, Péter Srámek énekelt
a rajongóknak. A rendezvényt tombolasorsolás ko-

ronázta meg, ahol értékes nyeremények, hasznos
sporteszközök és játékok találtak gazdára. Kísérõprogramokból sem volt hiány, hiszen a Szebb Holnapért Család és Karrierpont és a Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálat arcfestéssel és csillámtetoválással fogadta a kilátogatókat, de ugrálóvárak
és óriáscsúszdák, valamint kerékpáros ügyességi
feladatok is várták a gyermekeket. Így sok-sok mókával és önfeledt szórakozással zárult az idei gyermeknap Csepregen.
km
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Töretlen lelkesedéssel, kibõvült kínálattal várták
a csepregi és környékbeli gyermekeket a Malomkertbe május 25-én szombaton, ahol a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és a csepregi városvezetés immáron 12. alkalommal
rendezte meg közösen a Városi
Gyermeknapot. Tavaly óta már a
Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
program kavalkádjával kiegészülve telik meg élettel a város ezen a
napon, s ebbõl idén sem volt hiány Csepreg zöld szívében. Délelõtt a jubileumát ünneplõ
csepregi zeneiskola növendékei
fújtak ébresztõt, majd a csepregi
ovisok álltak színpadra. A jókedvet
tovább fokozták a Holle Anyó Színház bábosai, akik Kisvakond történetével kápráztatták el a legkisebbeket. A város
mazsorett csoportjának látványos fellépését követõen Vlasich Krisztián, Csepreg polgármestere köszöntötte a megjelenteket, aki kiemelte: számukra
a gyermek és a család az elsõ, megbecsülésük és
támogatásuk mellett fontos, hogy az aktív kikapcsolódás is teret kapjon, melynek ezúttal a megújult Malomkert ad otthont. A nap hátralevõ felében a Zsuzsi Fitness, majd a csepregi Aikido csoport tartott sportbemutatót, s a Csemete Bábszín-
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A nõk társadalmi elfogadottságának
elõsegítése a Répcementi turizmusban
A Büki Közös Önkormányzati Hivatal és a Bük,
Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület által az
EFOP-1.2.9. Nõk a családban és a munkahelyen
kiírásra benyújtott projektjének célja a város és
vonzáskörzetében élõ nõk munkaerõpiaci hely-

zetének javítása, tiszteletben tartva és támogatva a klasszikus családmodell adta lehetõségeket. Mivel a város jellemzõ ágazata a turisztika és
a vendéglátás, így az egész projekt ezen az
ágazaton keresztül próbál hatást gyakorolni, ami
egy közös összefogást eredményez a különbözõ
területek szereplõi között. A Büki Közös Önkormányzati Hivatal számos rendezvényt, képzést és
programot valósít meg önállóan és a turisztikai
menedzsment szervezet (BBKTE), mint konzorciumi
partner, bevonásával is. A BBKTE a 2019. szep-

tember és december között 3 térítésmentes képzést valósít meg. A képzések célja, hogy a turizmusban vagy vendéglátásban dolgozók, valamint a szállásadók részére olyan naprakész információkat biztosítson az idegenforgalommal kapcsolatos ismeretekrõl, mellyel
versenyképes szolgáltatások
nyújtása válik lehetségessé.
Ezek fõ irányvonalai az ügyfélkezelés, az online marketing és a kognitív gondolkodás megismertetése, valamint eddigi használatának
javítása. A képzések népszerûsítésére a VIII. Etno-Folk forgatag és a 29. Aratóünnep
rendezvényeken kerül sor,
2019. július 5-6-án. A pályázat megvalósítása során elsõ
lépésben a Büki Család és
KarrierPONT létrehozására
került sor a Büki Közös Önkormányzati Hivatal földszintjén két szomszédos irodában, ahol korszerû családbarát környezetben
van lehetõség jogi és mentálhigiénés tanácsadás igénybevételére.

A Büki Közös Önkormányzati Hivatal a következõ témakörökben fog képzéseket indítani.
Nõk vállalkozóvá válásának támogatása:
Találd ki magad – találd ki a jövõdet!
• „Asszonyklub” közösségépítõ oktatás
• A nõk otthoni kertészkedésében rejlõ termesztési és gazdasági lehetõségek
• Családbarát munkahelyek kialakítása
• Társadalmi felelõsségvállalási program (CSR)
• Nõközpont által szervezett közös bevásárlások
• Nõ-védelem, családvédelem
• Önkéntes program a település mûködésének
javításáért
• „Pótnagyszülõ szolgálat” – nagymama, nagypapa táborok
• Nõi karrierépítés kisvállalkozással értéket teremtve
• Kezdõ angol nyelvtanfolyam
• Kezdõ német nyelvtanfolyam
• Hogyan csinálj otthonodból lakáséttermet?
• Házi tészta készítés, lekvár, szörp befõzés, házi
ketchup: ezekbõl tudsz profitálni!
• Fõzz közösségnek! Avagy miként teheted jövedelmezõvé a mindennapi fõzést!
Az ingyenes képzések megtartására Bükön
kerül sor.

CsakPONT nyitvatartása:
Hétfõ: 8.00-12.00, 13.00-16.00 • Szerda: 8.00-12.00, 13.00-17.00 • Péntek: 8.00-13.00
E-mail cím: csakkozpont@buk.hu • Telefon: 94/500-629
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28. A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.9-17-2017-00038.

Várunk minden érdeklõdõt a Büki Család és KarrierPONT-ban!
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Rövid hírek
• Csepreg
Újra régi fényében tündököl
az Alsóváros ékköve
Csepreg Város Önkormányzat saját erõs beruházásával készült el a Szent Katalin kápolna
tornyának renoválása. Különleges eljárással
dolgoztak, biztosító köteleken függve szépült
meg a Területi Gondozási Központ intézményének is helyt adó épület csúcsa. A fejlesztés részleteirõl Szarka Anikó, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, mintegy két
hónapot vettek igénybe a felújítási munkák,
mely során alpin technika alkalmazásával újították meg az épületrész homlokzatát, javították
a vakolatot és a bádogozást. Kiemelte, hogy a
fejlesztés ezzel nem zárult le, az ereszcsatornák

feledni, nem, soha!”

Idén június 4-én 99 éve, hogy aláírták a
Trianoni békediktátumot. De mit jelent csaknem száz év távlatából nekünk Trianon? Milyen hatással van a hétköznapokra? Errõl
beszélgettünk Varga Dániellel, Csepreg város
önkormányzati képviselõjével, a korszak kutatójával.
– Kell-e egyáltalán lassan 100 év távlatából beszélnünk Trianonról? Mit üzen nekünk
a békeszerzõdés?
– Az elsõ világháborúban
komoly áldozatokat hozott az
ország, a háború második felében már a társadalom széles
köre vágyott a békére. A vereséget követõen azonban olyan
békeszerzõdés született, ami
gyakorlatilag padlóra küldte az
országot és egészen a mai napig kihatással van életünkre. Trianon nem volt tekintettel a valós etnikai határokra a Kárpátmedencén belül, és több millió
magyart kényszerített kisebbségi létre. Az anyaországtól elszakadt magyaroknak pedig a mai napig nem biztosítják a velünk szomszédos országok sokszor a legalapvetõbb jogaikat sem. Ezért nem túlzás azt
mondanom, hogy nekünk kötelességünk Trianonról beszélni. A kesergés persze nem megoldás
semmire, a hétköznapokban azon kell dolgoznunk, hogy a szerzõdés okozta még ma is fájó sebek begyógyuljanak, a hegek viszont örökre meg
fognak maradni.
– Sokak szerint 100 év után lejár a Trianon
békeszerzõdés. Jövõre visszatérnek az elcsatolt magyarlakta területek?
– A békeszerzõdés kapcsán sajnos a mai napig sok legenda él az emberekben. Gyakorlatilag
a trianoni diktátum már 1947-ben véglegesen hatályát vesztette, helyébe a II. világháborút lezáró

Párizsi szerzõdés lépett és hivatalosan a mai napig
ez van érvényben. Sajnos ez az új szerzõdés még
a trianoninál is szigorúbb volt, a korábban elcsatolt
területeken kívül még az akkori Csehszlovákiának
adták az úgynevezett Pozsonyi-háromszöget is. Továbbá ebbõl a szerzõdésbõl teljesen kimaradtak
a kisebbségvédelmi pontok, így elég sanyarú idõszak várt aláírása után a határon túli magyarságra. Érdekesség, hogy az Egyesült Államok részérõl
felmerült, hogy a Partium magyarlakta területeit
két jelentõs magyar várossal
Szatmárnémetivel és Nagyváraddal együtt, visszacsatolják a második háborút követõen, de térségünk a szovjet
érdekszférában volt, így a
végsõ döntést gyakorlatilag
Sztálin mondta ki. Akinek minden bizonnyal közelebb állt a
szívéhez, már ha volt neki
olyan, a háborúból kiugró és
már kommunista kormány által irányított Románia.
A jövõbe tekintve nehéz
megmondani hogyan fordul
a történelem kereke, hiszen a
törököt is kiûztük 150 év után az országból igaz némi külsõ segítséggel, de a mai tendenciát figyelve
nem valószínû, hogy az elkövetkezendõ évtizedekben területi revízióra kerül sor.
– Mi a megoldás az úgynevezett Trianoni
traumára? Mit tehetünk ellene?
– Meggyõzõdésem, hogy a legfontosabb lépés, ha minden lehetséges fórumon harcolunk a
területi önrendelkezés, az autonómia megteremtéséért. Az talán kijelenthetõ, hogy az elcsatolt magyar területek közül a területi autonómia kivívásához legközelebb Székelyföld áll. De az is kijelenthetõ, hogy a volt szocialista kormányzatok és a Fidesz-kormány is egyaránt bûnös abban, hogy a
székelység autonómiája még nem valósult meg. A
Fidesz ugyan rengeteg pénzt juttat a határon túlra,
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tisztítását követõen galambok elleni védelmet is
kiépítettek, megelõzve ezzel a jövõbeni problémákat. A torony fejlesztésére 3 millió Forint értékben adott megbízást a polgármester, s számolt
fel egy újabb hiányosságot a lakosság és az intézmény lakói, munkatársai megelégedésére.
A Szent Katalin kápolna jelenlegi formáját 1877ben nyerte el, amikor az Üdvözítõrõl nevezett
apácák rendházává építették ki. A kápolnában
évrõl évre ünnepi szentmisére várják a város
polgárait, Alexandriai Szent Katalin elõtti tiszteletük jeléül. Most a felújításnak köszönhetõen ismét ragyog a kápolna, jelezvén, hogy igazi ékköve a településnek.
km

„Nem lehet
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de az esetek nagy többségében nem konfrontálódik a szomszédos államokkal akkor, ha a külhoni
magyarságot jogsérelem éri. Gondolok itt a magyarok ellen elkövetett erõszakos cselekedetekre,
a magyar szimbólumok üldözésére, elég, ha csak
az Úz-völgyi magyar katonai temetõre gondolunk,
ahol a közelmúltban teljesen jogtalanul elkezdtek
román kereszteket felállítani. A Fidesz az itthoni közvélemény elõtt a szavak szintjén kiáll az autonómia
mellett, de a valóságban a szomszédos államokkal való jó politikai és gazdasági kapcsolat fontosabb neki, mint az elcsatolt magyarság érdekérvényesítõ képessége. Egyedüli kivétel volt talán az elmúlt évekbõl a kárpátaljai magyarok védelmében
az ukrán kormánnyal való konfliktus felvállalása. Mi
a Jobbikban gyakorlatilag megalakulásunk óta
következetesen képviseljük az autonómia ügyét és
minden követ megmozgatunk, hogy elõbbre mozdítsuk annak kivívását.
– Milyen kezdeményezések voltak ÉszakVas megyében az évforduló alkalmából?

– Még tavaly novemberben nyújtottam be
egy elõterjesztést Csepreg város képviselõtestülete elé, a célból, hogy 2020-at nyilvánítsuk
Csepregen hivatalosan is Trianon-emlékévvé. Javaslatom alapján az egész évet lefedõ kulturális
rendezvénysorozat lett volna a városban, elõadásokkal, koncertekkel. Elképzelésem szerint a
tematikus év keretén belül városi segítséggel a Trianoni emlékhely is megújulhatott volna. Viszont,
amikor errõl tárgyaltunk Vlasich Krisztián elmondta, hogy nagyon támogatja a kezdeményezést,
de még nem tartja aktuálisnak, majd a fideszes
kötõdésû többség leszavazta a javaslatot. Különösebben nem lepõdtem meg ezen, hiszen az elmúlt három évben bármilyen Csepreget elõmozdító javaslattal vagy felvetéssel éltem leszavazták. Bízom benne, hogy idén õsszel olyan városvezetés áll majd fel, akinek nem csak a szavak
szintjén lesz fontos a téma, és felkarolja az elképzelt rendezvénysorozat.
yde

Kistérségi gyermek
sakkverseny Bõben
Május 25-én rendezték meg a kistérségi
versenyt. Gratulálunk a versenyzõknek.
1. Marton Ákos (Gór) 2. Szõnye Máté
(Bõ) 3. Gángó Máté (Tompaládony)
4. Szõnye Mátyás (Bõ) 5. Simon Mátyás
(Bük) 6. Somogyi Benõ (Csepreg).

Horgászverseny Sajtoskálon
2019. május 1-én tartották az év elsõ horgászversenyét Sajtoskálon. Idén is nagy tömeget vonzott a rendezvény, igaz ebben az évben kevesebben versenyeztek, mint a tavalyi évben. Összesen 21 horgászhely került kiosztásra. Hagyományokhoz híven a rendezvény legelsõ mozzanata, a falu májusfájának felállítása volt. A község fér fi tagjai közös erõvel pár perc
leforgása alatt fellökték a helyére a díszes fát. Ezután
mindenki elfoglalta a sorsoláskor kihúzott helyét, s nekiálltak a versenynek. Szerencsére idén kedvezett az
idõjárás a pecásoknak. A 21 fõbõl összesen 10 fõnek
lett kapása a délelõtt folyamán. Õk összesen 15 darab
halat fogtak ki, melyeknek súlya együttesen megha-

ladta a 23 kg-ot. A versenyen harmadik helyen Nagy
László végzett, 3,79 kg-mal. Ezüstérmes lett Hollósi Krisztián, 3,81 kg-mal, a versenyt pedig Németh Károly
nyerte összesen 4,72 kg-mal. Németh Károly nyerte el
továbbá a különdíjat, a legnagyobb kifogott halért,
melynek súlya 2,41 kg volt. A verseny 7 órától 11 óráig tartott. Az eredményhirdetés végén, pedig zene
mellett fogyaszthatták el a rendezvényre látogatók az
ebédet, melyet Sajtoskál hölgy tagjai készítettek. Idén
halászlé és pörkölt közül választhattak a jelenlévõk.
2019-ben is remek hangulatban zajlott a rendezvény.
A lelkes horgászok pedig a nap hátralévõ részében tovább pecázhattak.
Kovács Vivien
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Gyepûtiprás a csepregi szõlõhegyen
2019. május 25-én tartották a szõlõhegyen a
hagyományos hegybejárást. A gyepûtiprás múlt
századi keletkezésû, ez a szõlõbirtokosok tavaszi
találkozója is volt egyben,
ahol körbejárták a gazdák a
hegyet. Megnézték a szõlõtõkén levõ hajtásokat, megkóstolták egymás borait. Ezt
a szokást elevenítették fel
Csepregen is több, mint 30
éve. A szõlõsgazdák, a
Csepregi Borhölgyek és a
meghívott vendégek 14 órakor gyülekeztek a Benekútnál. Finta József plébános úr megszentelte a
bort, megáldotta a szõlõben fáradozó munkásokat, majd Tóth Kálmán volt elöljáró átadta a

Hegykönyvet a Hegyközségi választmányi tagoknak. A Hegykönyv tartalmazza az újjá alakult
Hegyközség közel 3 évtizedes történéseit. Hor-

váth Gábor választmányi megbízott tájékoztatott
az elmúlt év eredményeirõl, Molnár Sándor választmányi tag pedig a rendezvényeket ismer-

tette. Külön öröm volt, hogy a legidõsebb boros
gazda, a 95 éves Horváth Antal is részt vett ezen
az eseményen. A Csepregi Fér fi Dalkör egyházi
és világi énekei
tették ünnepélyesebbé ezt az alkalmat. Ezt követõen
elindultak a gazdák gyepût taposni a Bene-hegy,
Rámók majd a
Hanga irányába, s
közben a pincéknél vendégül is látták a résztvevõket. A program zárásaként Kovács András és családja volt a házigazda.
Horváthné Pados Teréz

Anyák Napja Sajtoskálon
„Boldogan mutatom, hogy õ az én Anyám,
Szeretet, hála jut eszembe e szó hallatán.
Szeretet, melyet egy olyan nõ iránt érzek,
Ki ott van velem, ha jönnek nehézségek.
Hála a sok jó cselekedetért, mit kaptam,
A gyengéd törõdés több, mint amit adtam.”
- hangzott el Gorzsás Áron – Anya címû verse Tatár Tímeától az Anyák napi Ünnepségen.
Ezen kis idézet remekül összefoglalja az egész
nap lényegét. Kifejezi, mit a gyerekek éreznek
édesanyjuk iránt; szeretet, büszkeség és hála.
Igaz május elsõ vasárnapján zord idõjárás köszöntött a térségbe, de Sajtoskál gyermekeinek

sikerült melegséget csempészni az édesanyák,
nagymamák szívébe. Az ünnepséget Horváth Ervin képviselõ úr nyitotta meg. „A virág, a szó per-

sze kevés ahhoz, hogy tolmácsolja szeretetünket, megbecsülésünket, azoknak, akiktõl kaptuk

a családi tûzhelynek melegét, ahol emberé lettünk, s ahová mindig visszatérhetünk, ha megnyugvásra és biztató szóra van szükségünk.” –
hangzott el beszédében. A szónoklatot a gyermekek mûsora követte. Kicsik s nagyok szavalták el verseiket, amelyek arról áradoztak, menynyi mindent köszönhetnek az édesanyjuknak.
Verseiken kívül énekszóval is kedveskedtek,
mellyel szintén hálájukat és szeretetüket fejezték
ki édesanyjuknak, nagymamájuknak. Az ünnepség végén, pedig egy-egy szál rózsával, egy
hatalmas öleléssel és rengeteg puszival köszönték meg kitartásukat, kemény munkájukat és feltétel nélküli szeretetüket.
Kovács Vivien
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A tömördiek

Klagenfurtban kirándultak

Május 18-án utaztunk busszal Klagenfurtba
és 3-4 óra alatt értünk oda. A buszon a jó hangulatról Kriszti gondoskodott. Elõször a Minimundust látogattuk meg, itt repkedtünk egy kicsit a világban. A parkban az összes épület a lehetõ legpontosabb mása az eredetinek 1:25
arányban lekicsinyítve, az építõk még arra is
gondoltak, hogy lehetõség
szerint ugyanabból az anyagból építsék a maketteket, mint
az eredeti épületek anyaga,
szóval van itt homokkõbõl, vulkáni bazaltból, acélból, mészkõbõl készült modell is. Megtaláltuk a Mátyás templomunkat
és a Halászbástyát. Innen
utunk a Wörthi-tó partján a
Pyramidenkogel kilátótoronyhoz vitt. Az út hosszabbra sikeredett a tervezettnél, a hosszú
autósor miatt. Az oda út meredek volt, de jól elszórakoztattak
bennünket az út mellett táborozó fiatalok. A Pyramidenkogel tetejérõl Karintia
legszebb körpanorámája tárul az ember szeme
elé, látható innen a Wörthi-tó és a környezõ
karintiai tavak, az osztrák-szlovén határon fekvõ
Karavankák impozáns hegyvonulata, tiszta idõben még a távoli Hohe Tauern hegycsúcsait is
láthatod. A bátrak a csúszdát is kipróbálták a kilátóról. A napot Klagenfurt Fõ terén zártuk. Megtaláltuk a sárkányt, a legenda szerint a város
környéki területeken egy hatalmas sárkány, a

Lindwurm élt és számtalan emberáldozatot szedett. A környékbeli birtokok felett uralkodó herceg óriási földterületet ígért annak, aki leszámol
vele. Egy hõs fér finak sikerült megölnie a sárkányt, a jutalomba kapott földeken pedig megalapította Klagenfurt városát, melynek központjában tûzték ki a legyõzött fenevad fejét. Azóta

ez a sárkány Klagenfurt jelképe, amit a város
számtalan pontján láthatunk. A táj szépsége az
úton úgy, mint Klagenfurtban és a Wörthi-tó környékén magával ragadott bennünket. Köszönet
a buszvezetõinknek, és köszönet minden résztvevõnek, akik mindannyian hozzátettek egy kicsit,
hogy kis csapatunk egy igazán élvezhetõ kiránduláson vett részt. Fáradtan, de élményekkel telve épségben hazaértünk.
Puskerné Bea

Naperõmû épül
Undon és Pusztacsaládon
Mindkét település elsõdleges feladatának tekinti a falvak modernizálását, annak érdekében,
hogy megtartsák a helyi közösségeket és közelebb
hozzák a településeiket a szomszédos városokhoz.
Ennek a stratégiának képezi részét a megújuló
energiák piaca irányába történõ nyitás. Und és a
közelében fekvõ Pusztacsalád önkormányzata 2-2
darab egyenként 0,572 MW teljesítményû naperõmû telepítésérõl döntött, melynek beruházásával
és mûködtetésével a Pannon Green Power Kft-t bízták meg. A 40 éves élettartamú energia parkok
beruházásnak finanszírozását teljes mértékben piaci forrásból biztosítják és egy bérleti, illetve üzemeltetési szerzõdés keretén belül mûködnek együtt
a településekkel. A 40 évre szóló szerzõdés részeként a helyi erõforrásokat is bevonják a kivitelezésbe, a karbantartásba, a szaktudást nem igénylõ
tevékenységekbe és természetesen ezt is környezetbarát módon. Ennek köszönhetõen a legkorszerûbb energiatermelésnek helyet adó terület karbantartását esetenként birkákkal végzik majd: velük legeltetik majd le a füvet a napelemek alatt.
A két erõmû által termelt áram évente településenként közel 700 család energiafogyasztását
biztosítja majd, tervezhetõen 2020 nyarától. Undon
és Pusztacsaládon a Modern Városok és Magyar
Falu Program kormánybiztosa Gyopáros Alpár,
Barcza Attila országgyûlési képviselõ, Csapó Gábor (Pusztacsalád) és Pintér Tamás (Und) polgármesterek a cég vezetésének kíséretében egy idõkapszulát helyeztek el az erõmû jövõbeli helyén, a
jövõ nemzedékének szánt iránymutatással, hogyan és miként óvhatják meg környezetüket és
mindezt hatékonyan, gazdasági célokat is szem
elõtt tartva.
yde
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Rövid hírek
• Csepreg
Modern utasvárók Csepregen
Az újak telepítésével egyidejûleg az elöregedett buszvárókat is kicserélik Csepregen. A
megfogalmazott lakossági igényeket szem
elõtt tartva a Rákóczi utca, a Kõszegi és az
Ady utca buszmegállóiba is jut új, modern kialakítású utasváró, de a meglévõket is fejlesztik. A Promenádon üveg oldalfalakkal egészítik
ki a 2011-ben átadott beállókat, hogy ne csak
a csapadéktól, hanem a széltõl is védett helyen várakozhassanak a polgárok a városközpontban. A Rákóczi utcában átadott kerékpáros fejlesztések keretében új buszöblöt alakítottak ki, ide telepítették most az elsõt. Az utca
páros oldalán térkõ burkolattal szélesítik meg
az utasperont, majd helyezik el az új létesítményt. Az Ady és a Kõszegi utcában a városból kifelé vezetõ oldalon telepítenek buszvárókat, ahol kell, a peront is helyreállítják, térkõvel

kapcsolatot ápolnak
Már másodjára várta Csepreg delegációját a
horvátországi Pakráci Magyarok Közössége, akik
jó szívvel és szeretettel, bõséges vendéglátással fogadták azt a közel harminc fõt, akik a város képviseletében utaztak a külhoni magyarokhoz.
Csepreg és a Daruvár környéki szórvány magyarság lakta
Pakrác település együttmûködést a Jankovich gróf család
alapozta meg, akik annak
idején a város nagybirtokosai
voltak. A közös történeti emlékeket a csepregi horvát nemzetiségi önkormányzat karolta
fel, s a testvérkapcsolat fellendítését a csepregi városvezetés is támogatta. Május 18-án
Vlasich Krisztián polgármester
és Kissné Krály Mária nemzetiségi elnök a Pakráci Magyar
Napokon köszöntötte a népes
vendégsereget, s adták át
ajándékaikat és jókívánságaikat a helyi magyar kisebbségnek. A csepregi delegációt Jankovics Róbert a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, a magyar közösség országgyûlési képviselõje személyesen köszöntötte. A
vasi kisváros meglepetéssel is készült a helyieknek:
a Csepregi Palacsinta Fesztivál népszerûsítésével
kínáltak a gasztronómia iránt érdeklõdõknek, valamint minden édesszájúnak kakaós és lekváros palacsintát. A vasárnap reggelt Lipik városában

kezdték, a gyógyvízkút és a fürdõ körüli park megtekintésével. A pakráci magyarokat összekovácsoló szervezet vezetõje, Josip Fa egy olyan kápolnához is elvezette a csepregiket, ahol a délszláv háború helyi áldozatai elõtt állítottak emléket. A környéket 1991. õszén vonták
szerb ellenõrzés alá, de a
horvát felszabadító hadmûveletet követõen is végeztek
pusztítást a szerb partizánok.
Útjuk során elkalauzolták
õket a Monarchia elsõ pszichiátriai intézetéhez is, ami
egyben Horvátország elsõ
közkórházává is vált. Az épület a Pakra folyó partján áll, s
a délszláv háború idején a
frontvonalon helyezkedett
el, így súlyos károkat szenvedett, a pusztítás során használhatatlanná vált. Az
egészségügyi szakemberek
a támadás elõtti éjszaka, emberfeletti erõvel, mintegy 300 beteget menekítettek ki a kórházból, ahol
a biztos halál várt rájuk. A horvát-magyar testvérkapcsolatot építõ kirándulás végül egy közös
ebéddel zárult, ahol a felek megállapodtak, hogy
legközelebb július 13-án találkoznak a III. Csepregi
Palacsinta Fesztiválon. Az együttmûködésüket okiratba foglalva szeretnék még szorosabbra fûzni,
melynek ünnepélyes aláírását is ekkora tervezik.
km

Elkészültek a csapadékvíz-elvezetési munkák Csepregen
A csepregi önkormányzat által elnyert támogatási forrásból a Csokonai, az Alkotmány, a Zrínyi
utca, a Bognár Ignác utca egy része, valamint a
Taksony köz és Taksony utca csapadékvíz-elvezetési rendszerének rekonstrukcióját élvezheti a város
lakossága. A 2019. április 30-án lezárult beruházás
célja, hogy a település csapadékvíz-elvezetõ árkok rendezésével, illetve újak kialakításával csökkentse a település és a térség veszélyeztetettségét.
A környezeti elvárásoknak megfelelõen a vizek
helyben tartására való törekvéssel, hogy csak a
káros többletvizek kerüljenek elvezetésre. A vizek
helyben tartására irányuló törekvés módja, hogy a
tervezett mûszaki megoldások között számításokkal

alátámasztottan kielégítõ kapacitású szikkasztóárkok is kialakításra kerülnek. A fejlesztés eredményeként Csepreg Alsóváros komplex csapadékvíz rendezése valósult meg a Csokonai, Alkotmány, Zrínyi,
Bognár Ignác, Taksony utcák és Taksony köz és
érintõlegesen a Kossuth utca csapadékvíz-elvezetõ rendszerének rekonstrukciójával összesen 4 575
méter hosszúságban. A projekt keretében ároktisztítás, átereszek bontása és újak építése, árokburkolás, új árok kialakítása valósult meg. Az ezeket kiegészítõ szemléletformáló akciókkal társulva, melyek célja a környezettudatos szemléletmód, a tudatos és felelõs magatartás erõsítése.
yde
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rakják ki. Kincsédpusztán, Szombathely irányába egy felújított, de szintén a mai kor komfortját kiszolgáló buszváró telepítését végzik majd
el. Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere Szarka Anikó bizottsági elnökkel közösen
tartott helyszínbejárást. A város idei költségvetésének terhére fogtak hozzá a fejlesztéshez,
mely mintegy 3 millió forintot tesz ki. Az
utasvárók mindegyike hõálló tetõ üveggel,
biztonsági oldal üvegekkel van ellátva, és három ülõhely áll az autóbuszra várakozók rendelkezésére. A nagyberuházások mellett kisebb-nagyobb fejlesztésekkel is a város jobb
és élhetõbb körülményeit teszik lehetõvé, éppen ezért új hulladéktárolók és kerékpártámaszok kihelyezésén is dolgoznak.
km

Történelmi horvát-magyar
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Höveji csipke Zsiráról
A Kõrösi családban a hímzés szeretete anyáról
lányára szállt. Így van ezzel dr. Tóthné Kõrösi Zsófia
is, aki családjával Zsirán él. Az öt gyermekes édesanya még a nagymamájától, édesanyjától tanult
meg hímezni, tõlük leste el a sárközi, a kalocsai
hímzés fortélyait, és ugyan így adja tovább két lányának a megszerzett tudást. Több, mint öt évvel
ezelõtt került kapcsolatba a höveji csipkével, ami szerelem volt elsõ látásra. A letisztult egyszerûség, - fehér alapon fehér hímzés – azonnal a kedvence lett, olyannyira,
hogy eljárt Hövejre, ahol a Höveji Csipke
Egyesület tagjainak segítségével sajátíthatta el a fogásokat. (A Hungarikum Bizottság döntése értelmében a közelmúltban hat elemmel bõvült a Magyar Értéktár, közte a höveji csipkével is.) Hövej egy
alig 330 fõs település, ahol az ügyes kezû
asszonyok generációi 150 év alatt fejlesztették ki ennek a hímzésnek a technikáját,
s létrehozták a rendkívül változatos forma és mintavilágot. A teljes mértékben kézzel készített fehér
lyukhímzést a „pókolás” teszi egyedülállóvá, mely
a virágok közepén kivágott és körül varrt lyukakat,
levélbelsõket tûvel, huroköltések variálásával való
kitöltését jelenti. De térjünk vissza Zsirára. Zsófi tavalyelõtt, a Mesterségek Ünnepére vitte elõször bemutatni a munkáit. A rendezvény kiemelt témája a
hímzés volt, mely a magyar népi díszítõmûvészet
egyik leggazdagabb – viszonylag kis területen belül is rendkívül sokrétû – és legváltozatosabb ága.
A Mesterségek Ünnepe hímzõ mûhelyeiben tájegységenként mutatják be azt a sokszínûséget,
amit a népi és úri hímzésben alapanyag, motívumkincs és öltéstechnika tekintetében tapasztalha-

tunk. A hímzésekkel az átlagnál ünnepélyesebb
darabokat látták el, éppen ezért nagy szerepe
volt elsõsorban a népviselet különbözõ darabjain,
párnavégeken, kendõkön, takarókon, abroszokon, de hímezték az egyházi szertartások kellékeit
is. Ezen a bemutatkozáson, társaival „Mûhely díjat”
nyert, mely a leglátványosabb, legjobban beren-

dezett, a közönséget leginkább bevonó bemutatóhelynek járt. Ugyanebben az évben a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által hirdetett „Magyar Kézmûves Remek” pályázaton is részt vett. A
bemutatott munkája egy karing volt, amely azonnal elnyerte a kitüntetõ Magyar Kézmûves Remek
címet. Az elismerõ oklevél mellett valamennyi díjazott lehetõséget kapott arra, hogy használhassa a
„Magyar Kézmûves Remek” logót. A cím elnyeréséhez követelmény a termékek eredetisége, nemzeti kultúrát õrzõ, egyedi értéket képviselõ hagyományhûsége, a kivitelezés kiváló minõsége. Az
utóbbi idõben több alkalommal próbálkozott a
höveji hímzés, modern, fiatalos öltözködésbéli
megjelenítésével. Ezzel kapcsolatban a tavalyi év-

ben az Agrárminisztérium által kiírt Hungarikum pályázaton indult, a „Hagyomány a divatban – viselet másként; a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrájának, valamint népi kézmûves értékeinek megõrzése, népszerûsítése, alkalmazásuk a
mai öltözködéskultúrában” témakörben, s itt pozitív
elbírálásban részesült. Októberben a VIII. Nemzetközi Csipke Konferencia 1. díjasa lett
Nagykállóban, varrt csipke kategóriában. A legutóbbi, áprilisi megmérettetése a KOMATÁL Program – Kárpát-medencei alkotópályázaton való
részvétel volt, ahol komakendõjével díjazott lett.
Tervek, további célok vannak, ilyen például a Népi Iparmûvész minõsítés megszerzése, amihez
azonban komoly feltételeknek kell megfelelni és
idõben is hosszadalmas, hiszen a ,,Népi Tárgyalkotó Iparmûvész’’ minõsítéshez az alkotónak meghatározott számú zsûrizett alkotással kell rendelkeznie. Azonban Zsófit ismerve ez sem lehet akadály.
Sok sikert kívánunk a további munkához!
NPK
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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

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

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

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

nalka – bemutatása és kiállítás
Hajnalka képeibõl.
Június 15-én, szombaton,
Csepregen, a sporttelepen: XIV.
Holnapért Kispályás Labdarúgó
Kupa.
Június 15-én, szombaton,
Csepregen a PSMSK színháztermében: Vas Megyei Nyugdíjas Énekkarok Találkozója.
Június 19. - augusztus 24.
Bükfürdõn, a Sportparkban minden
héten szerdától szombatig 17-21
óra között: Sportanimáció kicsiknek és nagyoknak.
Június 29-én, szombaton,
Bükfürdõn: Az Ataru Taiko ütõegyüttes koncertje.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu
és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek
a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

A csepregi római katolikus egyházközség
2019. június havi eseményei
Június 7. - elsõpéntek. A betegek gyóntatása.
Június 9. – Pünkösd ünnepe.
Az ünnepi szentmise 8 órakor kezdõdik a Szent Miklós templomban.
Június 10. - Pünkösdhétfõ
„Mária, az Egyház Anyja” ünnepe.
Az ünnepi szentmise 8 órakor kezdõdik a Szent Miklós templomban.
Június 11. - kedd A hívek és
a diákok gyóntatása. 14 – 17 óra
között a tanév végi szentgyónásukat végezheti el a diákok. A közelgõ szentségimádási napra
szentgyónással készüljünk!
Június 13. - csütörtök Fatimai
imatalálkozó a Nagyboldogasszony kápolnánál. 17 órakor a
temetõ melletti elsõ stációtól indulunk a Boldogasszony kápolnához
a hagyományos fatimai imatalálkozó helyszínére. Közben a rózsafüzért imádkozva közösen elmélkedünk, imádkozunk, énekelünk.
18 órakor kezdõdik a koncelebrált
szentmise. A szentbeszédet Kovács
Pál sopronhorpácsi plébános fogja mondani. A szentmisét követõen gyertyás körmenet indul a kápolna körül. Mostoha idõjárás esetén a rózsafüzér elimádkozása és
a szentmise a Szent Miklós templomban lesz.
Június 16. - Szentháromság
vasárnapja – szentségimádási
nap. A 8 órakor kezdõdõ szentmi-

se keretében Te Deumot – mondunk. Hálát adunk a Jó Istennek
az egész évi kegyelmekért. A hálaadó szentmisét követõen kerülnek kiosztásra a hittanbizonyítványok. Szeretettel várjuk a tanítókat, tanárokat, diákokat, szüleiket. A bizonyítványok kiosztását
követõen szentség kitétel. Szentség eltétel 18 órakor. E két idõpont között az egyházközségi tanácsadó testület tagjainak vezetésével imaórákra hívjuk és várjuk
a kedves testvéreket. 14 órakor
kezdõdõ imaórára a diákokat,
gyerekeket várjuk.
Június 22. - szombat 13 órakor a virághintõ lányok és a
minisztránsok részére úrnapi körmeneti próba lesz a Szent Miklós
templomban.
Június 23. – vasárnap Krisztus szent teste és vére ünnepe Úrnapja. A szentmise 8:30-kor kezdõdik. A szentmise után indul a
hagyományos Úrnapi körmenet.
Kérjük, hogy az útvonalon lévõ
házak ablakait, virággal, gyertyákkal díszítsék fel!
Június 28. - péntek Jézus
Szent Szíve ünnepe. Az ünnepi
szentmise 19 órakor kezdõdik.
Június 29. – szombat Szent Péter és Pál apostolok ünnepe. Az ünnepi szentmise 18 órakor kezdõdik
a Szent Katalin kápolnában.

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

A Büki MSK
2019. júniusi programja
Június 21. 20.00 „Pogányt vittünk, keresztényt hoztunk“-Vas megyei néptáncok és népszokások gyûjtések alapján. Az elõadásban Vas
megye néptáncai, népszokásai jelennek meg a
gencsi, nemeskoltai, oladi, büki és az õrségi
gyûjtések alapján: szóló és páros táncok ügyességi eszközös táncok polgári táncok. A születéstõl a kisgyermekkoron át, az iskolás gyerekek
életébe és a fiatal felnõttek mindennapjaiba invitálnak bennünket a szereplõk. Az elõadást a
tréfás esküvõ, a Rönkhúzás zárja. Belépõ:
1.000.- Ft. Helyszín: Büki MSK – Atrium.
Június 28. 08.45, június 29. 09.00 „TFA
Hungary – Bük” ország legerõsebb tûzoltója
nemzetközi tûzoltóverseny. A tavalyi évben nagy
sikert aratott, Vas megyei helyszínen megrendezett TFA (Toughest Firefighter Alive), a legerõsebb
tûzoltók nemzetközi megmérettetése idén ismét
a fürdõjérõl híres Bükön hívja versenyre a legerõsebb tûzoltókat. Az elsõ napon Firefighter
Combat Challenge feladatokkal kell megküzdeniük a tûzoltóknak, a második napon pedig
hagyományos TFA feladatokkal találkozhatnak
a nevezõk. Valamennyi versenyszám külön is
embert próbáló képességeket követel meg a
versenyzõktõl.
Az elsõ versenynapot követõen a Nyughatatlan produkció, majd Marót Viki és a Nova
Kultúr Zenekar lép színpadra. A koncertek elõtt
és után Retro DJ szolgáltatja a slágereket. Június 29-én, az eredmények kihirdetése elõtt az
Ataru Taiko dobosai, valamint a Kötélugró Klub
Szombathely kötélugrói szórakoztatják a közönséget. Ingyenes térzenei koncertet ad továbbá
Csepreg Város Fúvószenekara, valamint a Katasztrófavédelem Központi Zenekara. A rendezvény egész ideje alatt kézmûves foglalkozások,
népi fajátékok, gyermekjátékok, ugrálóvár és
szabadulószoba várja a látogatókat. Belépés ingyenes! Helyszín: Bükfürdõ, Thermal & Spa parkolója. A rendezvény fõszervezõje a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság!
Június 29. Roma nemzetiségi nap. Helyszín:
Büki MSK – Atrium.
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Június 8-án, szombaton 14 ó.
a csepregi szõlõhegyeken: Nyitott
pincék napja.
Június 8-án, szombaton 17 ó.
Répcevisen, a sportpályán: Répcevis–Zsira megyei III. o., 19 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Mersevát megyei II. o. bajnoki labdarúgó mérkõzés.
Június 9-én, vasárnap 12 ó.
Egyházasfaluban, a sportpályán:
Egyházasfalu–Sarródi Ászok, 14 ó.
Bõben: Répcevölgye-Bõ–Rábasömjén, 17 ó. Simaság-Jákfa megyei III. o. bajnoki labdarúgó
mérkõzés.
Június 12-én, szerdán 11 ó.
Csepregen, a Városi Könyvtárban,
az Ünnepi Könyvhéten és Gyermekkönyvtári Napokon: Bõsze Éva:
Megérkeztem, itt vagyok c. könyve
– illusztrálta: Szalkayné Sárvári Haj-
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