


„Sán dor nap ján meg sza kad a tél,
Jó zsef nap ján el tû nik a szél,

Zsák ban Be ne dek, hoz majd me le get,
nincs több fá zás, bol dog, aki él.”

A ha gyo má nyok hoz hí ven, eb ben az év ben is
ze nés, tán cos, vi dám je le ne tek kel vár tuk a ki ke le -
tet, a ta vasz meg ér ke zé sét. Ta lán mond hat juk,
hogy min den ko ráb bi nál ne he zeb ben állt ös  sze
az idei mû sor. Szá mos gond, prob lé ma,
be teg ség ke se rí tet te meg a lá zas ké szü -
lõ dést.  A küz de lem vi szont meg ér te,
mert ami lyen ne héz kes volt az in du lás,
an nál jobb lett a vég ered mény. Ez az al -
ka lom lett az ed di gi leg si ke re sebb ren -
dez vé nyek egyi ke. Öröm volt lát ni, hogy
a fa lu ap ra ja-nagy ja egy más sal kar ölt -
ve, kö zö sen ver selt, éne kelt, tán colt. Leg -
ki sebb je ink jobb nál jobb jel mez be öl töz -
ve har sog ták, hogy: „Hidd el, hogy gyer -
mek volt min den óriás…” A na gyobb
gye re kek iga zi bu li han gu la tot te rem tet -
tek, meg mu tat ták, hogy ho gyan is kell
mu lat ni. Fi a tal lá nya ink, a Fantastic four csa pa ta
el re pí tett min ket a mo dern disco vi lá gá ba. A két
ko ma be mu tat ta, ho gyan bir kóz nak meg a
bank kár tyák rej tel mes hasz ná la tá val. A ládonyi
as  szo nyok a nõk egyen jo gú sá gá ért har col tak,
kü lö nös hang súlyt fek tet ve a szü lés re. Zá rás ként
Zol tán Eri ká val és Nótár Maryvel mu lat hat tunk. Az
est fo lya mán ven dé günk volt még a Mo soly
tánc cso port, akik egy kü lön le ges pro duk ci ó val
szí ne sí tet ték mû so run kat. A vi ga da lom haj na lig

tar tott. Ren ge teg fel aján lást, tá mo ga tást kap -
tunk, amit ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni min -
den ki nek, aki bár mi lyen mó don se gí tett ab ban,
hogy ren dez vé nyünk meg va ló sul ha tott.

Hús vé ti ké szü lõ dés
Nagy szom ba ton dél után a fa lu ház ud va rán

ta va szi sür gés-for gás volt, meg ér ke zett a nyu szi.
Gyer me ke ink nagy örö mé re, min den ki nek si ke -

rült aján dék cso ma got ta lál ni.  A csokivadászat
után Gerbert Ju dit szí nész nõ köz re mû kö dé sé vel
kö zös da lo lás sal, já ték kal foly ta tó dott a dél után.

„Örülj, ör ven dezz, amíg csak le het!
Várd a vi rág zó ki ke le tet, érezd a ta vasz il la tát,

érezd a lágy szel lõ hu za tát!
Örülj, ör ven dezz, amíg csak le het!”

H. H. R.
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• Csepreg
Nõ na pi kö szön tõ Csepregen
Már ci us 8-án a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si

Ház ban  a csepregi Hegy köz ség  „bo ros fi ai”
kö szön töt ték  a csepregi  Bor ba rát Höl gye ket.

Ver sek kel, szép idé ze tek kel, ze né vel, vi rág -
gal ked ves ked tek ne kik. Meg kö szön ték, hogy
a ren dez vé nye i ken min dig je len van nak, tá -
mo gat ják õket.

Ez után  csepregi bo rok kostólgatása mel -
lett ba rá ti be szél ge té sek ala kul tak ki. Meg be -
szél ték a so ron kö vet ke zõ fel ada to kat is a
részt ve võk. A Bor ba rát Höl gyek ne vé ben kö -
szön jük Ne kik a jó han gu la tú es tét.

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek Tavaszváró ünnepség
Tompaládonyban

A legidõsebb boros gazda átnyújtja a
virágot a Borbarát Hölgyek vezetõjének
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

„Nézz az ég re, mondd, hogy lá tod, fe jünk fe lett csil lag zá tony, fe -
küdj ha nyatt, egy szer élünk,..” (Rú zsa Mag di)

So kunk nak a ta vasz a leg ked vel tebb év sza ka. Ha meg kér de zik, mi -
ért, egy ér tel mû vá laszt ta lán sen ki sem tud ad ni. Azért sze re tem a ki ke -
le tet, mert meg ér ke zik a jó idõ, vi rág ba bo rul a ter mé szet, be né pe sül
a me zõ, ma da rak da lá tól han gos a rét, az er dõ, na gyo kat ki rán dul ha -
tunk, leg szebb ün ne pe ink eb ben az idõ szak ban van nak? Ugye, hogy
nem is olyan kön  nyû vá lasz ta ni? Bi zo nyá ra min den ki elõ tér be he lye zi a
me le ge dõ idõ já rást, ami hoz za ma gá val a ter mé szet cso dás éb re dé -
sét, s ez ki csa lo gat ben nün ket a sza bad ba. Igyek szünk egy re több idõt
a ker tek ben töl te ni, hogy az új éle tek mag va it föld be ül tes sük. Ked ves
ün ne pe in ket vár juk, hi szen ezek re a ké szü lõ dés, vá ra ko zás meg gyor sít -
ja a na pok mú lá sát, még az óra át ál lí tás sal já ró ne héz sé ge ket is fel old -
ja. Az idei ko rai hús vét lel ki és
tes ti fel töl tõ dést nyúj tott az
eny he, de még is hos  szú té li
idõ szak után. És már is a kö -
vet ke zõ ün ne pek fe lé te kin -
tünk, hogy azok ra is jól fel
tud junk ké szül ni. Jó zsef At ti la
szü le tés nap ját ün ne pel jük a
Köl té szet Nap ján, ver ses iro -
dal mi ös  sze ál lí tá sok vár ják a
köl té szet sze rel me se it a ren -
dez vé nye ken. A Föld Nap ján szer ve zett for má ban vagy csu pán sa ját
öt let tõl ve zérel ve bi zo nyá ra tesz min den ki va la mit a kör nye zet meg -
óvá sa, egyet len Föl dünk vé del me ér de ké ben. Az tán ha ma ro san a
„vén di á kok ra” irá nyul az or szág fi gyel me, hi szen áp ri lis utol só nap ja i -
ban a vég zõs kö zép is ko lás ok el kö szön nek Al ma ma te rük tõl, el bal lag -
nak a sze re tett is ko lá ból, majd az érett sé gi vizs gák si ke res meg mé ret te -
té se i ért szo rí tunk gyer me künk nek, ta nít vá nyunk nak, ro ko nunk nak, ba -
rá tunk nak, vagy csu pán egy is me rõs di ák nak a sok kö zül. A leg szebb
ta va szi ün nep re va ló ké szü lés is elõt tünk áll, hi szen a gyer me kek szá má -
ra leg drá gáb ba kat, az édes anyá kat kö szönt jük szí vünk sze re te té vel
má jus el sõ va sár nap ján. Kí vá nom, hogy a ta va szi „bo lon dos” hó nap
hoz zon min den ki szá má ra sok-sok örö met, vi dám sá got, sze re te tet és a
meg mé ret te té se ken si ke re ket! 

Baloghné Si mon Eri ka

Következõ lapszámunk 2016. 05. 05-én jelenik meg!

Tavaszi zsongás

Közmeghallgatás
és nõnapi  

ünnepség
a nagygeresdi

Faluházban

2016. már ci us 8-án tar tott
köz meg hall ga tást a nagy ge -
resdi kép vi se lõ tes tü let. Az ese -
mény re a Fa lu ház nagy ter mé -
ben ke rült sor.

Né meth La jos pol gár mes ter úr
be szá molt az ön kor mány zat el -
múlt évi te vé keny sé gé rõl. Is mer -
tet te az el ért ered mé nye ket, a
köz ség ki adá sa it, va la mint be vé -
te le it. En nek utá na az ön kor -
mány zat idei ter ve i rõl be szélt, és
el mond ta, hogy a szû kös anya gi
le he tõ sé gek el le né re a tes tü let
igyek szik min dent meg ten ni a te -
le pü lés fej lesz té sé ért. Is mer tet te
az ön kor mány zat ál tal ter ve zett
prog ra mo kat. Idén is meg ren de -
zés re ke rül nek a szo ká sos ren dez -
vé nyek (gyer mek nap, sport nap,
fa lu nap, fo gat haj tó ver seny, stb). 

A hi va ta los prog ra mot kö ve -
tõ en ke rült sor a ha gyo má nyos
nõ na pi ün nep ség re, mely nek so -
rán élõ vi rág gal és pezs gõ vel kö -
szön töt te a je len lé võ höl gye ket
pol gár mes te rünk, va la mint a tes -
tü let fér fi tag jai. A ren dez vény be -
te tõ zé se ként lé pett szín pad ra a
Szó és Kép Szín pad tár su la ta. A
biz to sí ték cí mû Rej tõ bo hó za tot
ad ták elõ nagy si ker rel.

(Bé res Pé ter)
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Kö szön töt ték az if jú
csepregi pol gá ro kat
2016. ja nu ár hó nap já tól kezd ve egy új

ha gyo mányt te remt ve Csepreg Vá ros Pol gár -
mes te re egy kü lön le ges aján dék kal le pi meg
a Vá ros kis pol gá ra it.

Feb ru ár ban két csa lá dot lá to ga tott meg,
hogy át ad has sa a kü lön le ges pe len ka tor ta
mel lett jó kí ván sá ga it is az új don sült szü lõk nek.

A büsz ke szü lõk és gyer me ke ik: Szalai
Dalma és Hor váth Ad ri án gyer me ke: Hor váth
Benett Ad ri án • Lengyelné Gódor Esz ter és
Len gyel Ger gõ gyer me ke: Len gyel Ka ta.

A büsz ke szü lõk nek gra tu lá lunk, a szü le tett
csöpp sé gek nek pe dig ez úton is to váb bi jó
egész sé get kí vá nunk!                              yde

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta 2016. már ci -
us 11-én tar tott ün ne pi meg em lé ke zést az
1848/49-es For ra da lom és Sza bad ság harc 168.
év for du ló ja al kal má ból, kö zö sen a Dr. Csepregi
Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû -
vé sze ti Is ko lá val.

A Tisz te let a Bát rak nak ne vet vi se lõ ün ne pi
mû sort, Majtényi Lász ló a Vas Me gyei Köz gyû lés
El nö ke nyi tot ta meg, ahol ün -
ne pi gon do la i ban meg fo gal -
maz ta az 1848/49 –es For ra -
da lom és Sza bad ság harc
má ig ér vé nyes leg fon to sabb
üze ne te it.

Az ün nep al kal má val az is -
ko la 5. év fo lya mos di ák jai az
ének kar tag jai se gít sé gé vel a
hely szín re „va rá zsol ták” és
meg ele ve ní tet ték a for ra da -
lom ak ko ri tör té né se it.

Kor hû öl tö zet tel és gon dos
dísz le te zés sel fel idéz ték mi lyen
fon tos ese mé nyek zaj lot tak le
a Pil vax ká vé ház ban, ahol Pe tõ fi Sán dor fel ol vas -
ta a 12 pon tot, s me lyet kö ve tõ en az if jak kal el fog -
lal ták Landerer és Heckenast nyom dá ját.

Az ün ne pi mû sor ban a Vocal Spirit és a
Csepregi Vegyeskar Egye sü let is köz re mû kö dött,
he ge dûn Kan csó Zol tán kí sért. Prog ram ban sze -

rep lõ gyer me ke ket, és köz re mû kö dõ ket Hor váth
Ka ta lin, Selmeczyné Tolvaly And rea és Kan csó
Zoltánné ké szí tet te fel, mely nek ered mé nye egy
na gyon szín vo na las és a hõ se ink hez mél tó meg -
em lé ke zés lett. 

Az ün ne pi mû sort kö ve tõ en, Csepreg Vá ros
Ön kor mány za ta ne vé ben, Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter, Majtényi Lász ló a Vas Me gyei Köz -

gyû lés el nö ké vel és Dr. Ba logh Lász ló al jegy zõ -
vel kö zö sen he lyez te el a vá ros és a me gye
meg em lé ke zõ ko szo rú ját. Majd ezt kö ve tõ en a
pár tok kép vi se lõi, ci vil szer ve ze tek és az in téz -
mé nyek meg je lent ve ze tõi tisz te leg tek a hõ sök
em lé ke elõtt.                                                OT

Tisztelet a Bátraknak!
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CSOK fó rum 
Csepregen
CSOK Fó rum cím mel az ott -

hon te rem tés le he tõ sé ge i rõl tar -
ta nak elõ adást és fó ru mot a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti
Hi va tal I. eme le ti elõ adó ter -
mé ben, 2016. áp ri lis 27-én
szer dán 18 órai kez det tel.
Csepreg Vá ros Ön kor mány za -
ta és a Savaria Ta ka rék szö vet -
ke zet szak em be rei min den ér -
dek lõ dõt sze re tet tel vár nak,
akik há zat épí te né nek, vá sá rol -
ná nak vagy csak bõ ví te nék
ott ho nu kat.

2016. már ci us 24-én to jás fej tést szer vez tek
Csepregen a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ebéd lõ jé -
ben, ahol a ha gyo má nyos tech ni kák el sa já tí tá sán túl
a hús vé ti nép szo kás ok meg is me ré sé re is volt le he tõ -
sé ge a prog ra mon részt ve võk nek.

Ha gyo má nyos hús vét elõt ti prog ram ját szer vez te
meg az idei esz ten dõ ben is a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont, azon ban a szer ve zés be ez al ka lom mal se gít sé -
get nyúj tott a Ka pi tány Esz ter el nök ál tal ve ze tett, 
Ge or ge Sorel Ala pít vány is.

Az ala pít vány ki emelt cél ja, hogy tá mo gas sa az
in téz mény ben la kó és nap pa li el lá tást igény be ve võ
idõs em be rek egész sé gé nek meg õr zé sét, élet kö rül -
mé nye i nek ja ví tá sát, oly mó don, hogy éle tük hát ra le -
võ ré szé ben meg fe le lõ szín vo na lon és kö rül mé nyek
kö zött tölt hes sék min den nap ja i kat. Cél ja to váb bá a
csa lád se gí tõ és gyer mek jó lé ti szol gál ta tást igény be
ve võk men tá lis egész sé gé nek meg õr zé sé re irá nyu ló

egyé ni tö rek vé sek se gí té se, oly mó don, hogy a gyer -
me kek csa lá di kap cso la tai meg erõ söd je nek. 

A hús vé ti prog ram is en nek szel le mé ben szer ve zõ -
dött, hi szen a ren dez vé nyen együtt ké szít het ték el a
csa lád se gí tõ és gyer mek jó lé ti szol gál ta tást igény be

ve võ szü lõk és gyer me ke ik az in téz mény la -
kó i val és a nap pa li el lá tás ban ré sze sü lõ
idõ sek kel a hús vé ti to já so kat, ez ál tal erõ sít -
ve a ge ne rá ci ók kö zöt ti együtt mû kö dést,
mely re nagy hang súlyt fek tet az in téz mény
és az ala pít vány, mely pon to san a Ge or ge

Sorel Ala pít vány a Te rü le ti Gon do zá si
Köz pon tért ne vet vi se li.

Mi köz ben a ha gyo má nyo san zsír ral fé -
nye sí tett to já sok, a cék la lé vel fes tett és a
hagy ma hé já nak le vé ben fõtt ap ró nö vé nyi
le ve lek kel dí szí tett, ha ris nyá ban fõtt to já sok
is ké szül tek, ad dig Zétényi Irén in téz mény -
ve ze tõ fris sen sült hús vé ti ka lác  csal kí nál ta a
prog ra mon részt ve võ ket.

Az in téz mény ve ze tõ as  szony örö mét fe -
jez te ki az zal kap cso lat ban, hogy nem csak a csa -
lád se gí tõ és gyer mek jó lé ti szol gál ta tást igény be ve -
võk vet tek részt a ren dez vé nyen, hi szen a most meg -
szer ve zett prog ram is nyi tott volt min den ér dek lõ dõ
szá má ra.

A ren dez vény jó han gu lat ban telt, hi szen az idõs
la kók nak és el lá tot tak nak min dig fel eme lõ ér zés az,
ha gyer mek kel kö zös prog ram ban ve het nek részt. Az
in téz mény fon tos nak tart ja, hogy az idõ sek nek le -
gyen le he tõ sé gük a ha gyo má nyo kat és nép szo ká so -
kat át ad ni a fi a ta labb ge ne rá ci ók nak, ez ál tal to vább
örö kít ve azo kat a jö võ nem ze dé kei szá má ra.

yde

Hús vét ra ké szül tek 
a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban
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• Zsira
Nõ na poz tunk
Már ci us 8-án Nõ nap al kal má ból gyûl tek

ös  sze a zsirai höl gyek az IKSZT épü le té ben.
Elõ ször Nagy Fer di nánd pol gár mes ter szál vi -
rág gal kö szön töt te a meg je len te ket s Or bán
György ta ní tó egy szép ver set nyúj tott át kö -
szön té sül. Majd jó han gu la tú be szél ge tés kez -
dõ dött fi nom sü te mé nyek és ita lok mel lett.

Köz ben projektoros ve tí té sen néz het tünk ta -
nul sá gos rö vid fil met, ró lunk nõk rõl, - s bár tud -
juk, mi lyen fon to sak va gyunk, ar ra azért haj la -
mo sak va gyunk, hogy er rõl meg fe led kez zünk
a min den na pi éle tünk so rán. Az el gon dol kod -
ta tó kis film után egy rö vid, vic ces ké pek bõl
ál ló ös  sze ál lí tást te kin tet tünk meg és ezen, jó -
kat de rül tünk. Az est to váb bi ré sze szin tén a
kö tet len be szél ge té sé volt és sze ren csé re
hosszú ra nyúlt, sen ki sem si e tett ha za. Jö võ re
is mét ta lál ko zunk!          

N.P.K.

Rövid hírek

A Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la és Szak is -
ko la al só ta go za tos mun ka kö zös sé ge eb ben a
tan év ben 23. al ka lom mal ren dez te meg az is ko la
név adó já ról el ne ve zett ta nul má nyi ver senyt kis is -
ko lás ok ré szé re. A meg mé ret te té sen 16 is ko la 135
kis di ák ja mér te ös  sze tu dá sát ma te ma ti ká ból, ér tõ
ol va sás ból és szép írás ból nyelv ta ni fel ada tok kal.

Az 1-4. év fo lya mo sok szá má ra a bü ki ta ní tó né nik
ál lí tot ták ös  sze a ver seny la po kat, ame lyek fel ada -
tai a lo gi ká ra, a já té kos ság ra és a kö zel gõ hús vé ti
ün nep kö ré épül tek. A ver seny zõk fel ké szült sé gét
az ered mé nyek mu tat ják. Na gyon szo ros volt a
ver seny szin te min den év fo lya mon, egy-egy pon -
ton múl tak a he lye zé sek. A ver seny ide je alatt a
fel ké szí tõ pe da gó gu sok nem ma rad tak mun ka
nél kül, hi szen ve lük Venczli Miklósné szak ta nács -
adó be szél ge tett az ok ta tás po li ti ka leg fon to sabb,
pe da gó gu so kat érin tõ kér dé se i rõl: tan fel ügye let -
rõl, mi nõ sí tés rõl. A kol lé gák kér dez tek, el mond ták
már meg lé võ po zi tív és ne ga tív ta pasz ta la ta i kat
egy aránt. A ver se nyen túl úgy érez zük, en nek a
„ta lál ko zó nak” ez is a leg fon to sabb ér tel me, hogy
tud nak be szél get ni, ta pasz ta la tot cse rél ni egy más -
sal a ta ní tók, akik egyéb ként saj nos csak rit kán ta -
lál koz nak egy más sal.

A ver seny ered mé nye it keresse a Répcevidék
weboldalán: www.repcevidek.hu!                     bse

Meg em lé ke zés Csepregen

A kom mu niz mus ál do za ta i ra em lé kez tek feb ru ár 25-
én Csepregen a Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom
Csepregi Alap szer ve ze te és If jú sá gi Ta go za ta ál tal szer -
ve zett meg em lé ke zé sen. Az ese ményt Var ga Dá ni el, a
Job bik If jú sá gi Ta go za tá nak al el nö ke, a Job bik csepregi
el nö ke nyi tot ta meg, majd ezt kö ve tõ en be szé det mon -
dott még Bana Tibor, a Jobbik Vas megyei elnöke, és
Szávay István, a Jobbik alelnöke. 

Kincse Anda

Kis di ák ok ta nul má nyi
ver se nye Bü kön
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Már ci us 4-én kö zel 73 mil lió Fo rint ér té kû be -
ru há zás ün ne pé lyes át adá sá ra ke rült sor
Csepreg Vá ro sá ban két hely szí nen. 

26 mil lió Fo rint ér ték ben ener ge ti kai kor sze rû -
sí té sen esett át a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la tor -
na ter me, míg 45 mil lió Fo rint rá for dí tás sal a
Csepregi Óvo da és Böl csõ de Kö zös Igaz ga tá sú
Köz ne ve lé si In téz mény épü le te is meg újul ha tott,
s to váb bi 2 mil lió Fo rint ös  szeg ben
sószobával is bõ vült az in téz mény.

A 2015-ös esz ten dõ ben a Kör -
nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog -
ram 5.7.0 pá lyá za ti ki írás ke re té -
ben két pá lyá za tot nyúj tott be
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a
Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz.
A pá lyá za tok 100%-os in ten zi tá sú -
ak vol tak, te hát nem igé nyel tek
plusz pénz ügyi tá mo ga tást az ön -
kor mány zat költ ség ve té sé bõl. A
kor mány za ti tá mo ga tás nak kö -
szön he tõ en az ener ge ti kai kor sze -
rû sí tés so rán a tor na te rem ese té -
ben a kül sõ nyí lás zá rók cse ré je és az utó la gos
hõ szi ge te lés va ló sult meg, míg az óvo dá ban a
kül sõ nyí lás zá rók cse ré jé re, a fö dém, hom lok zat
és a lá ba zat utó la gos hõ szi ge te lé sé re ke rült sor.

A tor na ter men vég re haj tott fej lesz tés ün ne pé -
lyes át adá sá ra az ál ta lá nos is ko la nem ze ti sé gi
nap já nak ün ne pi mû so ra ke re tén be lül ke rült sor,
ahol a he lyi is ko lá sok mel lett a meg hí vott nem ze -
ti sé gi cso por tok is szín vo na las mû sort ad tak.

Az óvo dá ban nép tánc cal és ta vasz vá ró ün ne -
pi mû sor ral ked ves ked tek a gyer me kek a meg hí -
vott ven dé gek nek s a vá ros la kos sá gá nak.

Az in téz mé nyek fej lesz té si áta dó ün nep sé -
gén be szé det mon dott Vlasich Krisz ti án Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re, Ágh Pé ter a tér ség or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je, va la mint dr. Barityné Há zi
Ottilia igaz ga tó és Kökösy Sándorné in téz mény -
ve ze tõ is.

A vá ros pol gár mes te re kö szö ne tet mon dott
min den pe da gó gus nak és az in téz mé nyek ben
dol go zók nak a nagy fo kú együtt mû kö dé sért,

ami mind a két in téz ményt jel le mez te a fej lesz -
té sek és fel újí tá sok egész idõ sza ka alatt.

A tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je az ös  sze -
fo gás ra és a kö zös mun ka fon tos sá gá ra hív ta fel
a fi gyel met, míg az in téz mény ve ze tõk kö szö ne -
tet mond tak a vá ros pol gár mes ter ének és a
dön tés ho zók nak a meg va ló sult fej lesz té se kért.

Az ener ge ti kai fej lesz té sek mel lett egy nagy -
sze rû vá ro si ös  sze fo gás nak is szem ta núi le het -
tünk, hi szen át adás ra ke rült az óvo da in téz mé -
nyé ben az a sószóba, mely a gyer me kek egész -
ség meg õr zé sé ben tölt be majd nagy sze re pet,

de a meg va ló sult be ru há zás a ter vek sze rint a
vá ros pol gá rai elõtt is nyit va áll majd.

A fej lesz té sek nek kö szön he tõ en az in téz mé -
nyek ben érez he tõ en me le gebb van, mely az ide
já ró gyer me kek szem pont já ból ki emel ten fon tos.

Az in téz mé nyek üze mel te té si és a fenn tar tá si költ -
sé gei is je len tõ sen csök ken nek majd, így a mû -
köd te tés is ke ve seb be ke rül, s nem utol só sor ban
kör nye zet vé del mi szem pont ból is je len tõs elõ re lé -
pést je lent a most meg va ló sult két be ru há zás.

OT

Kö zös cé lok - kö zös mun ka - kö zös si ker
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• Egyházasfalu

Rövid hírek

Ta va szi meg úju lás
Egyházasfaluban

Az idei ko ra ta vas  szal be kö szö nõ Hús vét
örö mé re a szo ká sos nál is ha ma rabb öl tött ün -
ne pi kül sõt kis fa lunk. A Fa lu fej lesz tõ Egye sü let
szor gos ko dá sá nak kö szön he tõ en lép ten-nyo -
mon ta pasz tal ha tó a ta va szi meg úju lás. Az ut -
cák té li dí szei he lyé re íz lé se sen ös  sze ál lí tott, hí -
mes to já sos bar ka csok rok ke rül tek, a köz ség -
há za elõtt pe dig idén is meg cso dál ha tó fa -

lunk egyik büsz ke sé ge, az em ber nagy sá gú
pi ros to jás, az el ma rad ha tat lan nyu szi val.

A vi dám sá got su gal ló ta va szi meg úju lás
mö göt ti, ko moly, mély lel ki tar tal mat bi zo nyít -
ja a nagy böj ti idõ szak ban a ke resz té nyi kó rus
fe led he tet len hús vét vá ró kon cert je, mely re
már ci us 20-án, va sár nap dél után ke rült sor kis
fa lunk ke resz té nyi temp lo má ban. A kö zel egy -
órás, Krisz tus Urunk szen ve dés tör té ne tét új sze -
rû en és mél tó kép pen be mu ta tott kó rus mû
mind an  nyi unk ko moly lel ki épü lé sé re szol gált,
me lyért ez úton is há lás kö szö ne tet mon dunk.

Ma jor Iza bel la

Már ci us ban két ki ál lí tás is nyílt a Bü ki Mû ve lõ dé -
si Köz pont ban. A hó nap el sõ nap ján Põdör György
köl tõ-ta nár nyi tot ta meg Hor váth Ist ván – ke re sõ
fog lal ko zá sát te kint ve: kõ mû ves – Het ven év, het -
ven kép cí mû tár la tát. A két mû vész Vasszilvágyról
in dult, s ke rül tek el a me gye más-más te le pü lé sé -
re. (Hor váth Ist ván öt évig Bü kön is dol go zott.) Ba -
rát sá guk, szü lõ föld-sze re te tük tö ret len, s egy ko ri te -
le pü lé sük la kói, de az el szár ma zot tak is nagy becs -

ben tart ják õket. Ezt bi zo nyít ja a sok ér dek lõ dõ, aki
el jött a bü ki ren dez vény re.

A köl tõ elõ ször pró zá ban mél tat ta az „ama tõr”
fes tõ mun kás sá gát, al ko tá sa it.  Fel idéz te a kö zös
gyer mek ko ri em lé ke ket, me lyek lát ha tók a mû -
vész társ al ko tá sa in: csör ge de zõ pa tak, ré gi épü le -
tek, cso dá la tos ter mé sze ti kör nye zet, ál la tok, vi -
rág csend éle tek, port rék. Meg je le nik a fa lu ké pe
is, az om la do zó kas tély és a ma lom, de a meg újí -
tott szél sõ há zon meg ma radt a Má ria szo bor az
an gyal lal.  Meg tud tuk, hogy Hor váth Ist ván már
gyer mek ko rá tól raj zol, majd Szom bat he lyen,
Burány Nán dor és Rad nó ti Ko vács Ár pád fes tõ is ko -
lá já ban ta nul ta ki a mes ter ség csín ját-bín ját a bü -
ki Kárpátiné Vas vá ri Má ri á val együtt. (Sok vo nat ko -
zás ban stí lu suk is ha son ló.) Vé gül Põdör György fel -
ol vas ta a mû vész társ al ko tá sai ih let te ver sét, me -
lyet a kö zel gõ Köl té szet Nap ja al kal má ból la punk -
ban is köz lünk.

Már ci us utol só he té ben „Mes te rek és ta nít vá -
nyok” a tárgy al ko tó ha gyo mány õr zés ben a Nyu -
gat-Du nán tú lon cím mel nép mû vé sze ti ki ál lí tás nyílt
a bü ki in téz mény ga lé ri á já ban a Za la me gyei
nép- és ipar mû vé szek cso dá la tos mun ká i ból. A

tár la tot a bejcgyertyánosi Pa dos Zol tán ko sár fo nó,
Grá nát al ma-dí jas né pi ipar mû vész aján lot ta az ér -
dek lõ dõk fi gyel mé be. (Õ, a szin tén ki ál lí tó Né meth
Gyu lá val együtt, a Za la Me gyei Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let mel lett a Velemi Stú di ó nak is tag ja.) 

Hím zõ, csip ke ké szí tõ, szö võ, kék fes tõ, ko sár- és
gyé kény fo nó, to jás író, vi se le tes ba ba ké szí tõ,
csont- és fa fa ra gó, fa ze kas, gyer mek já ték- és ló -
szõr ék szer ké szí tõ nép- és né pi ipar mû vé szek, il let -
ve ta nít vá nya ik re mek mû ve it lát hat juk a ki ál lí tá son.
Több sé gük a Nép mû vé szet Mes te re vagy If jú Mes -
te re cím mel ren del ke zik, il let ve Ki rály Zsi ga- vagy
Grá nát al ma-dí ja sok. Egy ré szük a csa lád ból hoz ta
a mes ter ség for té lya it, má sok tan fo lyam okon és

más kép zé se ken sa já tí tot ták el a fo gá so kat. A ta -
nít vá nyok je len tõs ré sze is már nem csak al kot, ha -
nem ját szó há zak ban, tá bo rok ban ok tat, szak kö rök
élén, szak is ko lák ban, mun ka erõ pi a ci kép zé se ken
ad ja to vább tu do má nyát, a ha zai mel lett szlo vé ni -
ai ma gyar te le pü lé se ken is. 

A ki ál lí tás is ékes bi zo nyí té ka an nak, hogy a za -
lai nép mû vé szek kö zül is egy re töb ben be kap cso -
lód tak az „Új ra öl tünk és örö kí tünk” moz ga lom ba, s
nem csak az ügyes ke zû fel nõt tek kel, ha nem gye -
re kek kel és fi a ta lok kal is meg is mer te tik és élõ vé te -
szik né pi tárgy al ko tó ha gyo má nya in kat.

Sá gi Fe renc

Kiállítások Bükön
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A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let fi a -
tal jai 2003. óta lel kes szer ve zõi a csepregi kul tu -
rá lis és if jú sá gi prog ra mok nak, hi szen az egye sü -
let fõ cél ja a fi a ta lok tar tal mas sza bad idõ el töl -
té sé nek és a kul tu rált he lyi szó ra ko zás le he tõ sé -
ge i nek a meg te rem té se. En nek ér de ké ben szá -
mos tan fo lya mot, tré nin get, tá bort, gyer mek -
prog ra mot szer vez tek az el múlt évek fo lya mán.
Igye kez nek mi nél szí ne sebb és tar tal ma sabb
prog ra mok kal ked ves ked ni ki csik nek és na gyok -
nak egy aránt.

A ko ráb bi si ke res rajz pá lyá za to kat kö ve tõ en
úgy dön tött az egye sü let, hogy a meg ál lít ha tat -
la nul fej lõ dõ tech ni kát is fi gye lem be vé ve fo tó
pá lyá za tot tesz köz zé.

Az el sõ pá lyá zat még ta valy no vem ber ben ke -
rült ki írás ra, ami nek so rán olyan fo tó és szelfi pá lya -
mû vek be ér ke zé sét vár ták, mely ben a pá lyá zók
be mu tat hat ták mi tõl lesz szebb a hol nap juk.

Az idei évet azon ban egy gyer mek mo soly
fo tó pá lyá zat tal in dí tot ta az egye sü let, ami ha -

tal mas nép sze rû ség nek ör ven dett a kö zös sé gi
por tá lon. Vi dám, mo soly gós 16 éven alu li gyer -
me kek fo tó já val le he tett pá lyáz ni az ér dek lõ -
dõk nek, majd az egye sü let facebook ol da lán a
ké pek köz zé té tel ét kö ve tõ en meg kez dõd he tett
a sza va zás.

42 pá lya mû ér ke zett be a meg adott ha tár -
idõ ig, a szü lõk, is me rõ sök, ba rá tok pe dig lel ke -
sen osz tot ták meg a szá muk ra ked ves fo tót.

A pá lyá zat ered mény hir de té sé re a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Na pok ren dez vény al -

kal má ból ke rült sor, ahol az egye sü let
el nö ke, Vlasich Krisz ti án át ad ta a nye -
re mé nye ket az el sõ há rom he lye zett -
nek és a há rom kü lön dí jas nak.

„Ere de ti leg egy kü lön dí jat ter vez -
tünk ki osz ta ni, azon ban a pá lyá zat si -
ke res sé gé re és a ren ge teg sza va zat ra
va ló te kin tet tel ezt há rom ra nö vel tük.
Leg szí ve seb ben min den ki nek dí jat
ad tunk vol na, de saj nos ez nem le het -
sé ges. Igyek szünk azon ban a le he tõ -
sé gek hez mér ten több pá lyá za tot hir -
det ni a kö zel jö võ ben is.”- mond ta el

az egye sü let el nö ke.
A pá lyá zat dí ja zott jai ér té kes vá sár lá si utal -

vá nyok kal gaz da god tak, így szí vük nek ked ves
aján dé kot vá laszt hat nak majd ma guk nak.

A nyer te sek: I. he lye zett Luk ács Tifani Csen -
ge, II. he lye zett Toldy Jáz min, III. he lye zett Unger
Benjamin Za lán. Kü lön dí ja sok: Übelher Ivána,
Dienes Lia, és az óvo dai Mé hecs ke cso port lett.

Az Egye sü let cél ki tû zé se it a Nem ze ti Ci vil
Alap prog ram is ki emel ten tá mo gat ta!

Már ci us 15-i
meg em lé ke zés
Mes ter há zán
Ha gyo má nya ik hoz hí ven, az idei év -

ben is igye kez tünk mél tó ság gal és tisz te -
let tel meg em lé kez ni az 1948-as már ci u si
ese mé nyek rõl.

Az ese mé nyek hely szí ne egy részt a
köz ség mû ve lõ dé si há za volt, ahol a fa lu -
be li ek va la mint a kör nye zõ te le pü lé sek rõl
ér ke zett ven dé gek, Ha jós At ti la a bõi kör -

ze ti ál ta lá nos is ko la igaz ga tó já nak ün ne pi
be szé de után, meg te kint het ték az ál ta lá -
nos is ko la 6-dik osz tá lyos ta nu ló i nak szín -
vo na las ün ne pi mû so rát.

Az ün ne pi mû sor vé gez té vel, meg em -
lé ke zé sünk a mes ter há zai te me tõ ben,
Mes ter há zi Ist ván hon véd ez re des, a fa -
lunk szü löt te, sír em lék ének ko szo rú zá sá val,
va la mint az el sõ és má so dik vi lág há bo rús
hõ si ha lot tak em lék he lye i nek meg ko szo rú -
zá sá val ért vé get.                             dhzs

Vá ros Ar ca ke res te tett 
KI VÁ LASZ TOT TÁK A LEG MO SOLY GÓ SABB GYER MEK AR COT CSEPREGEN
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• Egyházmegyei
hittanverseny és
ami mögötte van
A kér dés sok szor el hang zik nem csak a hit -

tan ver se nyek tá jé kán, de a hit tan órá kon va ló
osz tály zás kap csán is. Ter mé sze te sen a di á kok
Is ten nel va ló kap cso la tát nem le het ver se -
nyez tet ni, és a hit tan je gyek sem er rõl ér te sí te -
nek. A hit tan órák azt a ket tõs célt szol gál ják,
hogy rész ben a gye re ke ket Is ten nek tet szõ
élet re ne vel jék, rész ben el sa já tít has sák azo kat
az alap ve tõ hit is me re te ket, me lyek egy nagy -
ko rú, ön tu da tos ke resz tény tõl el vár ha tók. Töb -
bek kö zött is mer ni ük kell a Szent írást, az egy -
ház tör té ne lem alap ve tõ ese mé nye it és sze -
mé lyi sé ge it, a li tur gia alap ja it, az egy ház er -
köl csi ta ní tá sát. 

A je gyek és a hit tan ver se nyek ez utób bi ról
szól nak. Min den év ben ta vas  szal, a plé bá ni -
ai, il let ve az is ko lai há zi ver se nyek után, meg -
ren de zik a ke rü le ti ver se nye ket. Ezek 15 hely -
szí nen zaj la nak, az egy ház me gye kü lön bö zõ
pont ja in. Feb ru ár 27-én tar tott ke rü le ti meg -
mé ret te tés nek idén is Iván adott he lyet. Az itt
leg job ban sze rep lõ ket hív ják ös  sze egy me -
gyei szin tû meg mé ret te tés re. Min den év ben a
tan ter vi törzs anyag mel lett az adott év ki emel -
ke dõ év for du ló já val, mot tó já val kap cso la tos
kér dé sek is he lyet kap nak a fel adat so rok ban.
A me gyei dön tõ nek a gyõ ri Prohászka-iskola
ad he lyet áp ri lis 9-én. 

A kerületi verseny eredményeit kersse a
Rép cevidék weboldalán: www.repcevidek.hu!

Gratulálunk az elért eredményekhez!
Sulics Boglárka

Rövid hírek

Idén is volt be bo rot vá lás, de leg alább is
disz nó to ros. Ké szül nek le gény ava tás ra és a
csepregi bor tú rá ra. 

– Fo gyunk, száz alatt va gyunk, ami a la kos ság -
szá mot il le ti. Em lék szem, ami kor elõ ször vá lasz tot -
tak pol gár mes ter nek 1990-ben, ak kor már 113-an
él tünk itt – kezd te Bá nó Zol tán, Kiszsidány pol gár -
mes te re.

A la kos ság szá ma hul lám zó ten den ci át mu ta -
tott az el múlt 25 esz ten dõ ben. Sok fi a tal csa lád is
el köl tö zött a fa lu ból, il let ve nem itt te le ped nek le az
itt fel nõtt fi a ta lok. El öreg szik a te le pü lés, ezt saj nos
jól mu tat ja, hogy je len leg mind ös  sze há rom kis -
gyer mek van, óvo dás, il let ve kis is ko lás ko rú ak. 

– Pe dig gye re ket ne vel ni ki vá ló a fa lu. De
meg ér tem a fi a ta lo kat, hi szen egy ek ko ra te le pü -
lé sen nincs nagy „pör gés”, már pe dig õk er re
vágy nak – vá zol ta a pol gár mes ter. Az tán, mind
mond ta, vis  sza fe lé ne he zebb az út, ha még is egy
bé kés kis te le pü lé sen te le ped né nek le, en nek el le -
né re érez he tõ en kez dõ dik ilyen ten den cia. – Nem
len nék meg lep ve, ha ez fel gyor sul na – mond ta a
te le pü lés ve ze tõ. Most a negy ven-egy né hány in -

gat lan ból, több mint tíz áll üre sen. Jó ré sze ezek -
nek nem el adó, hi szen hét vé gi ház nak hasz nál ják,
de azért van meg vá sá rol ha tó ház és te lek, és
épít kez nek is: két új ház ké szül ép pen
Kiszsidányban. Egy re több a nem ma gyar ál lam -
pol gár a ház tu laj do nos ok kö zött – mu tat ta kül föl di
or vos há zát is Bá nó Zol tán. Az a csa lád út ban az
Ad ri á ra pi hen meg Kis zsi dány ban, ezért vá sá rol -
tak in gat lant, de ez azt je len ti, hogy ke ve set van -
nak itt. Ahogy az orosz és uk rán nem ze ti sé gû tu laj -
do no sok is alig lát ha tó ak a fa lu ban – bár a fa lu -
kép re nem le het pa nasz, rend ben tar tott por ták,
ta ka ros há zak áll nak sor ban. Ahogy a pol gár mes -
ter fo gal ma zott: – Sze ret jük a kül  föl di e ket is, szí ve -
sen fo gad juk, de az in gat lan vá sár lá suk kal ne he -
zebb hely zet be hoz zák a te le pü lést.

A klas  szi kus fa lu si lét egyéb ként min den na pos
már Kiszsidányban. Még van, aki csir ké ket tart, két
por tán is van nak kecs kék, a pol gár mes ter ék nél
pél dá ul kecs ke sajt is ké szül. De jó részt már csak a
zöld ség- és a gyü mölcs ter mesz tés ma radt, az vi -
szont majd nem min den ház tar tás ban jel lem zõ. 

– Azt lá tom, hogy kezd di vat ba jön ni a ke nyér -
sü tés, a füs tö lés. És jó volt lát ni, hogy mi u tán ta valy
meg tar tot tuk az el sõ faludisznóvágást, ta lál koz tam
olyan csa lád dal, aki ko ráb ban nem tar tott disz nót,
de idén már igen – mond ta el Bá nó Zol tán. – Túl
va gyunk már az idei disz nó vá gá son, egy át ala kí -
tott ha gyo má nyon – me sél te a pol gár mes ter. Fel -
idéz te: – Ré gen a far sang vé gén, hús ha gyó ked -
den volt a „be bo rot vá lás”, a fér fi vá ava tás ak ci ó -
ja. Az elõ zõ év ben há za so dott fér fi em bert fel avat -
ták: mon dó kák és éne kek kö ze pet te be ken ték,
egy nagy fa bo rot vá val le bo rot vál ták, az tán szé -
kes tül há rom szor fel dob ták (és el kap ták), ez je len -
tet te, hogy be ke rül he tett a fér fi ak tár sa dal má ba.
Mi vel nincs min den év ben es kü võ, meg há za so dó
fér fi, ezért át ala kí tot ták a ha gyo mányt. Hi szen az a
lé nyeg, hogy ös  sze jöj jön a fa lu: ha nem volt es kü -
võ, ak kor egy „si ma” disz nó to ros sal bú csúz tat ják a
far san gi idõ sza kot. – Elõ zõ hé ten ma gunk öl tük

Kiszsidány
a hagyományok faluja 
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Há rom nagy pro jekt is re a li zá lód hat
idén Kiszsidányban, ha nyer nek az eu ró pai
uni ós pá lyá za tok. 

– Év ele jén min dig op ti mis ták va gyunk, so kat
ter ve zünk, több-ke ve sebb meg is va ló sul, ta lán
2016 olyan év lesz, ami kor több va ló sul meg –
kezd te Bá nó Zol tán, Kiszsidány pol gár mes te re.

Fon tos az idei év Kiszsidánynak, ahogy a leg -
több ha zai te le pü lés nek azért is, mert el in dult az
újabb eu ró pai uni ós fej lesz té si cik lus, ez for rá so -
kat je lent, je lent het, Kiszsidányban pe dig több

pá lyá za ton is dol goz nak. – A leg na gyobb az,
hogy 8 mil lió fo rin tos ös  szeg ben pá lyá zunk csa -
pa dék víz-el ve ze tés re. Né hány éven te elõ for dul,
hogy né hány mé te res víz vo nul a fa lu Fõ ut cá -
ján. Há zak ban kárt nem oko zott, hi szen ma ga -
san áll nak az ala pok, de prob lé mát je lent. A ré -
gi nagy árok el hasz ná ló dott már, a be ton ele -
mek meg la zul tak, szük ség len ne a fel újí tás ra, új
ár kok ra – mu tat ta a pol gár mes ter. Egy má sik
fon tos fej lesz té si terv és irány az evan gé li kus
egy ház köz sé gé, ab ba tár sul na be Kiszsidány. 

– Egy társ pá lyá zat ba sze ret nénk be vin ni a
fa lu há zat. Egy ener gia ha té kony sá gi ki írá son,

ami a te le pü lés ké pet meg ha tá ro zó épü le tek fel -
újí tá sá ra vo nat ko zik. Eb ben az ima ház és a ré gi
ta ní tó la kás fel újí tá sá ra pá lyá zik az evan gé li kus
egy ház köz ség és együtt tu dunk mû köd ni, mint
ön kor mány zat. A fa lu há zon a kül sõ hõ szi ge te lõ
bur ko lás és az aka dály men te sí tés a cél. A pol -
gár mes ter hang sú lyoz ta, hogy az evan gé li kus
ima ház fel újí tá sa szál lás hely ki ala kí tást is je lent –
ez pe dig a tu riz mus fel len dü lé sét. – Gaz da sá gi
ér te lem ben a tu riz mus sal nem tud él ni a te le pü -
lés, de egy-egy csa lád lát hat fan tá zi át a szál lás -
adás ban – mond ta a pol gár mes ter. Nem gaz -

da sá gi ér te lem ben dol -
goz nak a tu ris ták ki szol -
gá lá sán: ter ve zik pél -
dá ul, hogy tu ris ta uta kat
je löl nek ki az er dõ ben.
Ez nyil ván be vé telt nem
hoz, de nö ve li a fa lu is -
mert sé gét.

A har ma dik terv –
amely re még nincs ki -
írás, de fon tos len ne –,
az a kül te rü le ti utak fel -
újí tá sa. A fa lu „kin cse”,
a for rás kör nyé ké nek
rend be té te le len ne
ége tõ fel adat. 

– Egy re na gyobb a for gal ma a for rás nak,
már na pi 20-30 jár mû ér ke zik, hogy for rás vi zet
vi gye nek – mond ta a pol gár mes ter. Na gyon tisz -
ta vi zû a for rás a kiszsidányi és eny hén lú gos
kém ha tá sú, ter mé szet gyógy ászok is vizs gál ták,
na gyon egész sé ges a szer ve zet re. A for rás kör -
nyé két szé pí te nék, ren dez nék, az er dõ fe lõl be -
csor gó fel szí ni víz tõl men te sí te nék. Ez azért is fon -
tos, mert ront ja a víz mi nõ sé get a csa pa dék.
Most is ta ka ros asz ta lok, szé kek öve zik a for rást,
ked velt tûz ra kó és pi he nõ hely, más te le pü lé sek -
rõl is jár nak ide fõ zõcs kéz ni ba rá ti tár sa sá gok.

yde

Nagy tervek Kiszsidánybanmeg a disz nót, a fa lu as  szo nyai ké szí te nek fi nom -
sá go kat – vá zol ta a lé nye get a pol gár mes ter. 

Ta vas  szal lesz a csepregi bor tú ra. Idén áp ri lis
23-ára ter ve zik. A csepregi szõ lõ hegy rõl az er -
dõn ke resz tül a kiszsidányi for rás hoz jön nek a tú -
rá zók, itt zsí ros ke nyér rel meg ven dé ge lik õket.
Ha jó az idõ, ak kor akár 150 részt ve võ is le het –
ezt re mé lik idén is. 

A kiszsidányi fõ ren dez vény pün kösd kor van: az
a fa lu nap és a for rás rá mo lás. 

– Több száz éves ha gyo mány már a le gény -
ava tás szer tar tá sa. Ré gen ki mer ték (most szi -
vattyúz zuk) a for rás öt mé ter mély kút já ból a vi zet,
hi szen isza pos, ho mo kos az al ja. Nagy ter més kö -
vek bõl van ki rak va a kút ma ga. A le gén  nyé vá -

gya ko zó fiú gye re kek le men tek, le ka pasz kod tak a
kö ve ken és né hány vö dör nyi ho mo kot fel hoz tak.
Egy faj ta bá tor ság pró ba volt ez – mint me sél te, a
pol gár mes ter is járt már a kút ban. A for rás rá mo lás -
hoz tar to zik még to jás gyûj tés, kö zös rán tot tá zás –
meg tar tot ták a ha gyo mányt és idén is meg ren de -
zik. – Újab ban a fa lu la kos sá ga igény li, hogy több -
ször ös  sze jöj jünk pik ni kez ni – me sél te a kö zös sé gi
élet rõl a pol gár mes ter. Ta valy két al ka lom mal tar -
tot tak kö zös sza lon na sü tést, és idén is lesz, ami kor
az ön kor mány zat biz to sít ja a sza lon nát, a töb bi fi -
nom sá got a he lyi ek ös  sze ad ják – mert ilyen az élet
2016-ban Kiszsidányban.                                  yde

Dénes József

Jöjj el
hozzánk

Demokrácia jöjj el hozzánk,
Mutasd népünknek szabadság-orcád.

Hogy senki se féljen,
A dolgozó szabadon éljen.

Ne csak szerepet játsszunk, mint gyermek,
Tûnjenek el a félelmes vermek,

Hol újra születik a rabság.
Szülessél, támadj fel igaz szabadság!

Szerep helyett alkotókat,
Népünkért küzdõ törvényhozókat.
Adj a honnak felelõs alkotókat,

Akik a köz javáért,
Nem önös akaratáért, 

Mindnyájunkat képviselve,
Foglalnak helyet termedben.

Hol tervezik a mát, a holnapot
Mindnyájunkért

(1993)
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• Csepreg
A ha gyo má nyok vé del mé ben
„A Répce-vidék nyí ló virága”-díj
A Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány

ku ra tó ri u ma 2015-ben ala pí tot ta „A Répce-
vidék nyí ló virága”-díjat. Az ala pít vány cél -
ja, hogy a Répce-vidéken élõ és a Répce-
vidék kul tú rá ját, ha gyo má nya it ápo ló ál ta -
lá nos is ko lás ko rú te het sé ges ta nu lók és
men to ra ik el is me rést kap ja nak ér ték õr zõ te -
vé keny sé gü kért. 

El sõ al ka lom mal Zsigrai Han na bü ki ta nu ló
és men to ra, Horváthné Pa dos Te réz, Lász ló Li li
Molli bõi ta nu ló és men to ra, Pin tér Ani kó,
Papp Kíra, Ru di Má té rép ce la ki ta nu lók és
men to ruk, Gömböcz Ró bert kap ták meg az
üveg ró zsát. 

Az ala pít vány 2016-ben is mét pá lyá za tot
írt ki a díj el nye ré sé re, amely egy szál üveg ró -
zsa és 10.000 Ft ér té kû vá sár lá si utal vány a ta -
nu ló és men to ra szá má ra kü lön-kü lön, emel -
lett be mu tat ko zá si le he tõ ség.

A ne ve zés ha tár ide je: 2016. má jus 10. A
ne ve zõk a pá lyá za ti anya got sze mé lye sen is
le ad hat ják a ki je lölt ha tár idõ ig a Pe tõ fi Sán -
dor Mû ve lõ dé si-, Sport ház és Könyv tár ban.
Cím: Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány,
9735 Csepreg, Szé che nyi tér 31. 

Pá lyáz hat nak a Répce-vidék ál ta lá nos is -
ko lás ko rú ta nu lói és men to ra ik. A ta nu lók
egyé ni és cso por tos for má ban is je löl he tõ ek a
díj ra. A ne ve zé si fel té te lek kö zé tar to zik, hogy
a je löl tek a Répce-vidék kul tú rá já ért, ha gyo -
má nya i ért, tör té nel mi múlt já ért vég zett ér ték -
õr zõ te vé keny sé get vé gez ze nek. Nem egy -
sze ri al ko tás, ha nem egy „élet út” be mu ta tá sa
bi zo nyít sa el kö te le zett sé gét a té ma kör ben a
ta nu ló nak. A pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za a te vé keny ség, „élet út” be mu ta tá sát
és is mer te té sét.

Bõ vebb in for má ció: 
Benkõné Klá ra Jú lia 
te le fon: 06301938045,
ema il: benkoneklarajulia@gmail.com

Rövid hírek
A Mú ze u mok, a Für dõk, a Szín há zak Éj sza ká -

ja után újabb éj sza ká ba nyú ló ren dez vény vár -
ja az ér dek lõ dõ ket: a Szak mák Éj sza ká ja.

Az öt let egy nyolc -
éves kis fi ú tól szár ma zik.
A Ku ta tók Éj sza ká já ról
ha za fe lé tart va fel ve -
tet te, hogy mi lyen jók
len né nek olyan éj sza -
kák, ame lye ken meg -
tud hat ná, hogy ki mi vel
fog lal ko zik, ki pró bál -

hat na egy-egy mes ter fo gást. A szak kép zé si
cent ru mok tel je sí tik kí ván sá gát. Az or szág szak -
kö zép is ko lái, szak is ko lái 2016. áp ri lis 15-én 18
órá tól 22 órá ig já té kos, in te rak tív for má ban be -
mu tat ják kép zé si kí ná la tu kat.

Is ko lánk, a Szom bat he lyi Mû sza ki Szak kép zé -
si Cent rum Nádasdy Ta más Köz gaz da sá gi, In for -
ma ti kai, Mû sza ki Szak kö zép is ko lá ja, Szak is ko lá ja
és Kol lé gi u ma is ki tár ja ka pu it. Ki ket vá runk? Min -
den kit. A csepregieket és a kör nyé ken la kó kat,

akik még nem jár tak in téz mé nyünk ben, de kí -
ván csi ak fel sze relt sé gé re és az itt fo lyó mun ká ra.
Az ál ta lá nos is ko lá so kat, akik azon töp ren ge nek,
me lyik szak ma rej tel me i ben mé lyed je nek el, hol
tud ják ké pes sé ge i ket leg job ban ki bon ta koz tat -

ni. A nagy pa pá kat, akik szí ve sen nosz tal gi áz ná -
nak, új ra be ül né nek az is ko la pad ba. A min den

iránt ér dek lõ dõ, kí ván csi em -
be re ket, akik a szá mí tó gé pek
vi lá gá ba, az ör dön gös nek tû -
nõ prog ra mo zás ba te kin te né -
nek be. Volt di ák ja in kat, hogy
fel idéz zék em lé ke i ket, és meg -
néz zék a vál to zá so kat. De azok
is tér je nek be hoz zánk, akik nek
jól jön ne egy kis se gít ség adó -
be val lá suk el ké szí té sé hez. S ha
sze ret nék meg is mer ni az is ko -
lánk kal együtt mû kö dõ si ker cé -
get, az UNIRIV Kft.-t, fel tét le nül
itt kell len ni ük. A ki csik rõl sem
fe led kez tünk meg. Az óvo dá -
sok meg te kint he tik a tûz ol tók

és a kö zös sé gi szol gá la tos  di ák ja ink  ka taszt ró -
fa vé del mi be mu ta tó ját.

A tel jes prog ra mot el ol vas hat ják az is ko la
hon lap ján: www.ntszki.hu. Ta lál koz zunk Csepre -
gen a kö zép is ko lá ban!                          NTSZKI

Szakony Köz ség Ön kor mány za ta és Kis tér sé gi
Könyv tá ra már ci us 12-én meg em lé ke zést tar tott
a te le pü lés em lék mû ve i nél. Az ün ne pi al kal mat
Szakonyi Fe renc nyi tot ta meg. Kö szön tõ jé ben a
már ci u si if jak ról, bá tor ság ról, ha za sze re tet rõl be -
szélt. Ki emel te, hogy kis te le pü lé sünk leg mél tób -
ban ös  sze fo gás sal, együtt gon dol ko dás sal tud
elõ de ink re em lé kez ni. 

Az if jú ság ne vé ben Kluk Lász ló ko runk je les
író nõ jé tõl, Sza bó Mag dá tól idé zett. Az író nõ so -

rai a már ci u si if jak ve zé ré rõl, Pe tõ fi Sán dor ról
szól tak, aki pél dát mu tat a ma em be ré nek ma -
gyar ság ból, hit bõl, ön fel ál do zás ból. Kluk Esz ter
sza val ta el Pe tõ fi: Is mét ma gyar lett a ma gyar
cí mû ver sét. Az em lék táb la meg ko szo rú zá sa
után az ün nep lõk a hõ sök tisz te le té re emelt szo -
bor hoz vo nul tak át, ahol Ma dách Im re és Heltai
Je nõ ver se hang zott el. A meg em lé ke zés zá rá -
sa ként a Szó zat csen dült fel.

ada

Em lé ke zés 48’-ra

Szakmák Éjszakája Csepregen
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Fel adat la pok ról és asz ta li já té kok ról szólt a
dél után Sopronhorpácson a Dr. Sedlmayr Kurt
Mû ve lõ dé si Ház ban feb ru ár 27-én. Ek kor ke rült
meg ren de zés re az el sõ Lo gi kai Baj nok ság és
Rejt vény fej tõ Ver seny. A prog ram alap öt le tét a
Rejtényfejtõk Vi lág nap ja ad ta, hisz eb bõl az al -
ka lom ból az or szág több pont ján ren dez nek a
rejt vény fej tõ klu bok baj nok sá go kat. Ma gyar or -
szá gon 91 éve, 1925. ja nu ár 22-én je lent meg
az el sõ “keresztszórejtvény” a Ma Es te cí mû he ti -
lap ha sáb ja in, de csak 1968-ban ala kult meg
az el sõ rejt vény fej tõ klub. 1996 óta pe dig a Rejt -
vény fej tõk Or szá gos Egye sü le te (ROE) szer ve zi a
ha zai ver se nye ket. Az egye sü let kez de mé nye zé -
sé re az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter 2007-ben
já rult hoz zá, hogy min den év feb ru ár 3-át – a
Fü les cí mû lap el sõ szá ma meg je le né sé nek
nap ját – a Ma gyar Rejt vény fej tõk Nap já vá nyil -
vá nít sák A sopronhorpácsi ren dez vény egyik tá -
mo ga tó ja is a ROE volt, az egye sü let el nö ke,
Szalay Dé nes szol gál tat ta a fel hasz nált rejt vényt,
an nak megoldókulcsát, ill. a pon to zá si és ver -
seny sza bály za tot. A részt ve võ já té ko sok egy kö -
ze pes erõs skandiban mér het ték ös  sze tu dá su -
kat és ta pasz ta la tu kat, a leg job bak köny vek kel,
ka len dá ri u mok kal, rejt vény ma ga zi nok kal és ok -
le vél lel gaz da god hat tak. A lá to ga tók lo gi kai
gon dol ko dást igény lõ, klas  szi kus asz ta li já té kok -
kal szó ra koz hat tak, volt le he tõ ség mal moz ni, do -
mi nóz ni, kár tyáz ni, a leg ki seb bek pe dig a
Logiko-Primo táb la já ték kal is mer ked het tek. Min -
den ér dek lõ dõ ka pott aján dé kot a Ked venc
Lap ki adó jó vol tá ból, aki több száz rejt vény új sá -
got biz to sí tott szá muk ra gyer mek és fel nõtt ka te -
gó ri á ban is. 

A rejt vény fej tõ ver seny mel lett a fel sõ osz tá -
lyos di á kok nak Lo gi kai Baj nok sá got hir det tek. Há -
rom is ko la (Egyházasfalu, Zsira és Sopronhorpács)
25 di ák ja ne ve zett be a meg mé ret te tés re, ahol a
részt ve võ 2-4 fõs csa pa tok lo gi kai kér dé sek bõl ál -
ló fel adat so ron és egy al ter na tív fog lal ko zá son
tesz tel het ték ma gu kat és el mé jü ket. A prog ram
cél ja a gye re kek ott ho ni/is ko lai kom fort zó ná juk -
ból va ló ki moz dí tá sa mel lett az volt, hogy ér dek -

lõ dé sük a já té kos lo gi kai fel ada tok irá nyá ba
moz dul jon. A leg na gyobb ér dek lõ dést a
tangram ne vû ki ra kós  tü re lem já ték kap ta. En nek
tör té ne te meg le he tõ sen ér de kes, mert a le gen -
da sze rint egy szer ze tes utaz ni küld te a ta nít vá -
nyát, hogy a vi lág szép sé gé nek lé nye gét egy
táb lá ra fes se. A táb la azon ban el tö rött, és a ta nít -
vány hi á ba pró bál ta meg négy zet alak ban ösz -

 sze rak ni. Pró bál ko zá sai köz ben sok szép min ta ke -
let ke zett. Vé gül meg ér tet te, hogy nem kell be -
utaz nia a vi lá got, mi vel a vi lág szép sé gét és sok -
fé le ség ét meg le het ta lál ni a szét tört táb la da rab -
ja i ban. Er rõl a gye re kek is ta nú bi zony sá got tet tek,
a já ték ban fel hasz nál ha tó hét egy sze rû mér ta ni
alak zat se gít sé gé vel szebb nél szebb, szí nes, sok -
fé le for mát fel vo nul ta tó ár nyék ké pek szü let tek. A
ver seny nyer tes csa pa tai sem ma rad tak aján dék

nél kül.  A meg ér de melt ok le ve lek mel lett szpon -
zo ri fel aján lás ként le he tõ sé get kap tak a veszp ré -
mi Pan non Egye tem Mû sza ki In for ma ti kai Ka rán
egy la bor lá to ga tás és nanorobot be mu ta tó
meg te kin té sé re (re pü lõ, gu ru ló és lé pe ge tõ LEGO
ro bo tok), to váb bá el tölt het nek egy élménydús
dél utánt a Sobri Jós ka Ka land és Él mény park ban
Kislõdön                                               Zs. Ka ti

Logikai Bajnokság Sopronhorpácson
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

VAS MEGYEI ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁRAKAT 
keresd az ingyenesen
letölthetõ alkalmazásban!

Gyógyszertár

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Már ci us 24 – áp ri lis 17. a Bü ki MSK-

ban: „Mes te rek és ta nít vá nyok” a tárgy al -
ko tó ha gyo mány õr zés ben a Nyu gat-Du -
nán tú lon – nép mû vé sze ti ki ál lí tás.

Áp ri lis 9-én, szom ba ton 9 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Csepregi bor -
ver seny.

Áp ri lis 9-én, szom ba ton 18 ó. Bü kön, a
Vá ro si Sport csar nok ban: Dr. Lupó-Büki
TK–Vady Mosonszolnok NB II. baj no ki nõi
ké zi lab da mér kõ zés (ju ni or 16 ó.)

Áp ri lis 10-én, va sár nap 15 ó. Csep -
regen a Sport pá lyán: Csepregi SE–Vép
VSE – me gyei I. osz tá lyú lab da rú gó mér kõ -
zés. (U 19 13 ó.).

Áp ri lis 14-én, csü tör tö kön 18.30 ó.
Csepregen a Vá ro si Könyv tár ban: Köl té -
szet he ti iro dal mi ká vé ház: Kányádi ösz -
 sze ál lí tás, a 12 leg szebb ma gyar vers és
SLAM POETRY vál to za ta ik. Be ve ze ti: dr
Fûz fa Ba lázs iro da lom tör té nész, köz re -
mû kö dik: Lutor Ka ta lin, Krausz Dá vid, Ko -
csis Mar cell, Mersich Ádám és Supán
Ádám.

Áp ri lis 16-án, szom ba ton 8 ó. Vi ci ná lis
tú ra egy meg szün te tett vas út vo nal men -
tén (Bük-Csepreg-Répcevis egy ko ri vas út -
vo nal) Táv: 12 km, idõ tar tam: 6 óra, tú ra -
ve ze tõ: Rá bai Pé ter (70/240-96-87)

Áp ri lis 16-án, szom ba ton 16 ó.

Csepregen a PSMSHK-ban: Jó té kony sá gi
mû sor a Csepregi Napköziotthonos Óvo -
da ja vá ra.

Áp ri lis 23-án, szom ba ton 9 órá tól Bü -
kön, a Vá ro si Sport csar nok ban: Or szá gos
mazsorett ta lál ko zó – a csepregi mazsorett
cso por tok ren de zé sé ben.

Áp ri lis 23-án, szom ba ton 13 órá tól
Csepregen: II. Ta va szi (Bor)túra a Bene-kút
– Ma dár er dõ – Be tyár fa és vé dett gesz te -
nye fa – Kiszsidány – Csepreg út vo na lon.

Áp ri lis 24-én, va sár nap 16ó. Csep -
regen a Sport pá lyán:Csepregi SE – Kör -
men di FC – me gyei I. osz tá lyú lab da rú gó
mér kõ zés (U 19 14 ó.).

Áp ri lis 29 - ok tóber 7. kö zött min den
pén te ken 17.00 - 20.00 óra Bük für dõn: Ter -
me lõi pi ac.

Má jus 1-én, va sár nap Csepreg vá ros
ut cá in: A fú vós ze ne kar ze nés éb resz tõ je.

Má jus 1-én, va sár nap 9 órá tól a Bü ki
Sport pá lyán: Bü ki Fu tó nap, majd Ma já lis
az Attriumnál. 16 ó. Bü ki TK – Si ma ság SE –
me gyei II. osz tá lyú lab da rú gó mér kõ zés (U
19 14 ó.).

Má jus 1-én, va sár nap 9 órá tól a
Csepregi Sport pá lyán: Kis pá lyás Lab da rú -
gó Ku pa.
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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. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 9–13.00 NYITVA
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. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–13.00 NYITVA
17. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
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 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–13.00 NYITVA
24. Sanitas 9–14.00 ügyelet
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. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 9–13.00 NYITVA

A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI
ÉS SPORT KÖZ PONT, KÖNYV TÁR 

ÁP RI LIS-MÁ JUS
HA VI REN DEZ VÉ NYEI

Áp ri lis 13. 15.30, Me se bér let,

Por té ka Szín pad – A nagy mag rab -

ló, ze nés me se já ték, be lé põ: bér le -

ten kí vül 800Ft.

Áp ri lis 14. 18.00, Ol va só szem -

üveg, Müller Pé ter – Fér fi élet, nõi

sors, be lé põ: 1.500.- Ft.

Áp ri lis 16. Szi vár vány Gyer mek

Néptáncfesztivál, A be lé pés in gye -

nes!

Áp ri lis 21. 17.30, Könyv be mu -

ta tó: Pék Ti bor: A /mitõl vagy kitõl?/

vál to zó klí ma, A be lé pés in gye -

nes!

Áp ri lis 28. 19.00, Bü ki Szín há zi Es -

ték, Tasnádi Ist ván: A fa jok ere de te.

Sze rep lõk: Mucsi Zol tán, Scherer Pé -

ter, Thu róczy Sza bolcs, be lé põ: elõ -

vé tel ben: 1.500Ft, az elõ adás nap -

ján: 2.000Ft, jegy elõ vé tel: Bü ki Mû -

ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár

(Bük, Eöt vös u. 11.)

Áp ri lis 30. Ut ca bál a West ze -

ne kar ral, a be lé pés in gye nes!

Hely szín: Bü ki MSK Atriuma

Má jus 1. 09.00, 9. Bü ki Fu tó -

nap, hely szín: Bük, Sport cent rum.

Má jus 1. 14.00, Bü ki Ma já lis,

hely szín: Bü ki MSK Atriuma, Eöt vös

ut ca.

Má jus 6. Ol va só szem üveg -

Nagy Bandó And rás, 11.00 Mu tas -

sunk Sza már fü let! - Nagy Bandó

And rás in te rak tív ver ses-da los mû -

so ra gye re kek nek, szü le ik nek és

nagy szü le ik nek, gyer me kek nek in -

gye nes, fel nõt tek nek 500.- Ft.18.00

A Koc ka ut cá tól Toscanaig - Ta lál -

ko zás Nagy Bandó And rás sal, be -

lé põ: 1.000.- Ft.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m

ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Április 1. Péntek Dr. Szilasi Imre • 2. Szombat Dr. Szilasi Imre • 3.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 4. Hétfõ Dr. Müller András • 5. Kedd Dr.Szilasi
Imre • 6. Szerda Dr. Kator Miklós • 7. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 8.
Péntek Dr. Müller András • 9. Szombat Dr. Petró Andor • 10. Vasárnap Dr.
Földi Sándor • 11. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna • 12. Kedd Dr. Nagy Mária
• 13. Szerda Dr. Bencsik István • 14. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 24 óra • 15.
Péntek Dr. Szilasi Imre 24 óra • 16. Szombat Dr. Szilasi Imre • 17. Vasárnap
Dr. Szilasi Imre • 18. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 19. Kedd Dr. Földi Sándor •
20. Szerda Dr. Bencsik István • 21. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 22. Péntek
Dr. Szilasi Imre • 23. Szombat Dr. Kator Miklós • 24. Vasárnap Dr. Szilasi
Imre • 25. Hétfõ Dr. Müller András • 26. Kedd Dr. Földi Sándor • 27.
Szerda Dr. Bencsik István • 28. Csütörtök Dr. Nagy Mária • 29. Péntek Dr.
Sudár Zsuzsanna • 30. Szombat Dr. Petró Andor
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Már ci us el sõ ün ne pe a Nõk nap ja volt,
ami kor a fi úk ked ves ver sek kel kö szön töt -
ték a nõ ket, as  szo nyo kat, lá nyo kat
Sajtoskálon. Az ön kor mány zat kép vi se lõ -
tes tü le te ne vé ben a pol gár mes ter úr és a
kép vi se lõ-tes tü let fér fi tag jai pe dig szép
vi rág gal, és fi nom tor tá val kí nál ták a je -
len le võ höl gye ket. 

Már ci us 15-én
Sajtoskálon min den
há zon ott dí szel gett
a pi ros, fe hér, zöld
nem ze ti szí nû zász -
ló, és a ru há kon a
nem ze ti szí nû ko kár -
da. A Nem ze ti Ün -
ne pen em lé kez tünk
mi is az 1848-49-es
már ci u si ese mé -
nyek re. A kul túr ház -
ban ün ne pi mû sor
ke re té ben Haller
Im re pol gár mes ter
úr is gyö nyö rû, és
meg ha tó sza vak kal idéz te fel az ak kor tör -
tén te ket. Ahogy a pol gár mes ter úr sza va -
it, és a gyer me kek ün ne pi mû so rát hall -
gat tuk, úgy érez het tük, mint ha mi is ré sze -
sei let tünk vol na a for ra da lom nak. 

A nyu lak, a bar ka, a to jás fes tés, a
böj ti idõ szak, a Pas sió, a vá ra ko zás
mind-mind a Hús vé ti idõ sza kot jel zi. A
temp lom ban a Pas sió ke re té ben a kó rus
év rõl év re el ének li Jé zus szen ve dé sé nek
a tör té ne tét. 

A ta vasz ra jel lem zõ szí nes vi rá gok, ma -
dár csi ri pe lés, nap sü té ses idõ já rás jel le -
mez te már ci us hó na pot Sajtoskálon is. So -
kan a kert ben mun kál kod tak, gon doz ták
a gyü mölcs fá kat, és Hús vét al kal má ból
nyu lak kal, hí mes to já sok kal dí szí tet ték az
ud va ro kat, fá kat. Ter mé sze te sen a köz ség
szé pí té se, dí szí té se sem ma rad ha tott el, a

fa lu ban több he lyen is fá ból ké szült nyúl -
csa lád kö szön töt te a he lyi e ket, és az ide
lá to ga tó kat. 

Hús vét al kal má ból a sajtoskáli gye re -
kek is kéz mû ves dél után ke re té ben szor -
gos kod tak, hogy va la mi ma ra dan dót al -
kos sa nak, ami kap cso ló dik a Hús vét hoz.
Ké szí tet tek nyu szis ko sár kát, ami ben az tán
ös  sze gyûjt het ték a pi ros to já so kat. Kel le -
mes han gu lat ban telt a dél után.

BB.

Sajtoskáli tavasz

Fel hí vás - Ebösszeírás 
A Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal a Csepreg, Lócs, Tor -

más li get, Tömörd te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén tar tott ebek
vo nat ko zá sá ban 2016. áp ri lis 1-tõl má jus 31-ig ebösszeírást vé gez.
Az ebösszeírás so rán az ebtartóknak eben ként egy adat la pot ún.
„Ebösszeíró adat lap 2016” kell ki töl te ni és azt az ön kor mány zat hoz
vis  sza jut tat ni. Az adat la pok be sze rez he tõk a Csepregi Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal (9735 Csep reg, Szé che nyi tér 27.) 11. szá mú iro dá -
já ban, vagy le tölt he tõk a www.csepreg.hu – Önkormány -
zat/Nyomtatvá nyok/Álta lán os igazgatás/Ebösszeírás ol dal ról. Ki töl -
tés sel kap cso la tos tá jé koz ta tás sze mé lye sen a Csepregi Kö zös Ön -
kor mány za ti Hi va tal 11. szá mú iro dá já ban, il let ve a 06-94/311-700-
as te le fon szá mon kér he tõ. Az ebösszeíró adat la pot eben ként ki tölt -
ve az aláb bi mó do kon le het be nyúj ta ni: sze mé lye sen, ill. pos tai
úton: 9735 Csep reg, Szé ché nyi tér 27. elekt ro ni ku san a
kozigazgatas@csepreg.hu elekt ro ni kus le vél cím re. Az ebösszeíró
adat la pok le adá sá nak ha tár ide je: 2016. má jus 31. 16 óra.




