Rövid hírek

Wellner Lõrinc
(1928. augusztus 2. - 2014. december 19.)

• Csepreg
Báloztak az egyházközség tagjai
Az idei évben is megrendezték az egyházközségi bált Csepregen. Finta József plébános köszöntõje után az ifjúsági hittanosok nyitó táncával vette kezdetét a bál. Évrõl évre
egyre többen vesznek részt ezen a rendezvényen. A talpalávalót a Dancing Duó szolgáltatta. A hajnalig tartó mulatságon a gyerekek,
fiatalok mellett a nyugdíjasok is szép számmal

képviseltették magukat. Rengeteg tombolatárgy talált gazdára. A bál bevételét a Szentkúti kápolna parkosítására fordítja az egyházközség.
S.Bogi

Életének 87. évében elhunyt a csepregi
helytörténeti gyûjtemény alapítója, Csepreg város díszpolgára.
A történelem iránt érdeklõdõ földmûves apa és
háztartásbeli édesanya gyermekeként született
Gyalókán. Elemi iskolába az akkor még a csepregi
járáshoz tartozó kisközségben, polgáriba viszont
már Csepregen járt. A kõszegi tanítóképzõben
1948-ban szerzett diplomát. Utána három évet 1953-al bezárólag - sorkatonai szolgálattal töltött.
Leszerelését követõen, 1953-ban Kópházán kezdett el tanítani, majd Undon, Zsirán és Répcevisen
folytatta munkáját. Biológia-földrajz szakos tanári
oklevelét a pécsi Tanárképzõ Fõiskolán kapta
1963-ban.
Csepregre 1964-ben került s egészen 1988-as
nyugdíjazásáig tanított az Általános Iskolában.
Ugyanebben az idõszakban a Honismereti Kör elnöke is volt, melyrõl személyes okok miatt végül lemondott. Ide költözésének egyik oka a csepregi
Parizsek Gertrúddal 1960. április 2-án kötött házassága volt. Két fia közül Lõrinc 1962-ben, Ervin
1963-ban született. Elõbbi a múzeumban segédkezett, utóbbi pedig egy ideig követte apját a pedagógus hivatás terén. Wellner tanár úr 1977-ben
rendezte be a helytörténeti gyûjtemény („Falumúzeum”) kiállítását, majd haláláig hûségesen gondozta és családtagjai segítségével, közel négy évtizeden át mûködtette is azt.

Legfontosabb írása az 1981-ben megjelent Csepreg útikalauz volt. Ez a mûfajtól eltérõen, jóval
gazdagabb és értékesebb tartalmat tárt
olvasói elé. Csepreg régi történetének rövid áttekintésén túl, a város Farkas Sándor 1887-ben
kiadott monográfiája óta eltelt idõszakának rövid krónikáját is megírta. Több munkája kéziratban maradt (például a csepregi Általános Iskola és az egykori Polgári Iskola története).
Tevékenységét rangos díjakkal ismerték el
(többek között: Pedagógus Arany Emlékérem,
Pável Ágoston Emlékplakett).
Idézzük fel, õ maga hogyan vélekedett honismereti és múzeumalapító munkájáról egy 1992ben adott interjúban: „Azt tudom mondani, hogy
becsületet próbáltam szerezni ennek a régi településnek. Ezt nem tartom kimagasló érdemnek,
csupán kötelességem teljesítésének. Csepregi polgár lettem, tennem kellett valamit annak a helységnek, amely nekem kenyeret és hazát adott.”
Emlékéhez leginkább azzal lehetünk méltók,
ha biztosítjuk az általa létrehozott kis múzeum jövõjét! Nem csak megõrizzük, hanem – ahogy õ
is tette volna – fejlesztjük és a modern kor követelményeihez igazítjuk azt.
Dr. Dénes József
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Tisztább ivóvizet

ihatunk Csepregen is!

Csepreg Város Önkormányzata
2014 végére megvalósította a
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod és
Peresznye községek önkormányzataival közös ivóvíz rendszerének korszerûsítését, melynek értelmében a
több mint 122 millió forintos támogatásból jóval magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutottak az
érintett települések lakosai.
Az ünnepélyes átadáson Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere elmondta a projekt keretében felújították a csepregi több,

mai együttmûködõ partnerek mellett a térség országgyûlési képviselõjének, azért, hogy az érintett települések polgármestereivel közösen
dolgoztak azért, hogy a fejlesztés
megvalósulhasson.
A Környezeti és Energia Operatív Program keretében megvalósuló
beruházás átadására 2014. december 19-én került sor, ahol a
meghívott vendégek mellett a kivitelezõ WIZLER-AQUA Kft. képviselõje
Vízler Ferenc, a mûszaki ellenõr Szemes és Fia Kft. képviseletében Sze-

Beköszöntõ
Szeretjük a hasunkat. Te is, én is, és a szomszéd asszony is, még akkor
is, ha épp januártól újból fogyókúrázik. Lehet úgy jókat enni, hogy ne
érezzük magunkat bûnösnek? Lehet a gyerekeknek úgy édességet adni,
hogy az közben egészséges is legyen? Tények és kérdések amik foglalkoztatnak minket… Nem vállalkozunk arra, hogy ezeket most megválaszoljuk, hisz ki -ki döntse el maga, lelkiismerete, egészsége és pénztárcája szerint, mit és miért eszik. De azzal talán senki nem vitatkozik, hogy a

házi kosztnál nincs finomabb. Ezentúl, az Új évben a Répcevidékben a
szerkesztõég tagjainak családi receptjei is terítékre kerülnek. Hátha ötletet adunk, hogy ne csak mindig (ki)rántott hús kerüljön a vasárnapi asztalra. De ha az kerül, az se baj! Csak egészség és jókedv legyen.
Boldog Újévet kívánunk!
Horváth Nóra

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.

mes Tamás, valamit a projektért felelõs Bauer Barbara a BFH Európa
Kft továbbá Dr. Kohuth Viktor a
VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatója tette
tiszteletét.
A megvalósult fejlesztés helyszínén tiszteletét tette Ágh Péter országgyûlési képviselõ is, aki kihangsúlyozta, hogy, „A településért végzett munkámat nagyban megkönnyíti, hogy
Vlasich Krisztián polgármesterünk a
maga lendületével és hatékonyságával jó szövetséges, ha Csepreg
városáért kell küzdeni.”
yde
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mint száz négyzetméter területû
vízmûgépházat, melyben új vízkezelõ technológia is beépítésre
került. 76 db vízbekötõ vezeték és
984 méter gerincvezeték újult meg,
megtörtént a vízhálózat cseréje a
Szombathelyi és a Dózsa György utcákban. A fejlesztés eredményeként az arzén szintje az ivóvízben
olyan alacsony lett, hogy az Európai Unió által elõírt, a korábbi hazai
szabályozásnál ötször szigorúbb
elõírt határértéket sem közelíti meg.
Végül köszönetet mondott a szak-
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Rövid hírek
• Tompaládony
„Jeget olvaszt Mátyás, hogyha talál,
S ha nem talál, akkor bizony csinál.”
Tavaszváró Tompaládonyban
Ezúton is köszönjük minden résztvevõnek,
támogatónak azt a segítséget, amivel hozzájárult a decemberi programok lebonyolításához /adventi gyertyagyújtások, mikulás ünnepség, ökumenikus istentisztelet, szilveszter/
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is
megrendezésre kerül tavaszváró mûsorunk.
Február 21-én délután szeretettel várunk mindenkit. Különféle zenés, táncos produkciókkal, színdarabokkal, vidám jelenetekkel várjuk
az érdeklõdõket. A próbák már javában folynak, lázasan készülnek a gyerekek és a felnõttek egyaránt. A felnõtt csapat meghívást

tûzoltó év összefoglalója
Az elõzõ évre visszatekintve, elmondhatjuk a
2014-es év, az elõzõ évekhez képest is mozgalmasabbra sikeredett a répcevisi tûzoltók életében. Az
eseménynaplóban rögzített 79 bejegyzés között
szerepelnek a rendszeres karbantartások, vonulások, készenlétek, gyakorlatok, felújítási munkálatok, tanfolyamok, oktatások, rendezvények, megbeszélések, értekezletek és
még hosszan sorolhatnánk
megannyi, a Répcevis Község Önkéntes Tûzoltó Egyesületének tagsága által a községért és a környékbeli településen élõk biztonságáért
elvégzett feladatot, munkát.
A 2013-as év végén megtartott évzáró állománygyûlésen kitûzött célokat az egyesület maximálisan tejesítette
néhány területen már tovább
is lépett.
2014 március hónapban 2 fõ tett a 344 órás tanfolyamot lezáró, sikeres önkéntes és létesítményi tûzoltó parancsnoki vizsgát. Szintén ebben a hónapban 40
órás tûzoltó alaptanfolyami
vizsgát tett 2 fõ önkéntes
tûzoltónk.
A 2014-es BM OKF által
kiírt pályázaton egyesületünk mintegy 700.000 Ft értékben nyert felszereléseket,
védõeszközöket valamint 33 fõ részére láncfûrész és átemelõ-szivattyú kezelõi tanfolyamon való részvételi lehetõséget. A 2013-as
évben a tûzoltószertár épületének felújításához
anyagköltségre nyújtottunk be pályázatot, melyen 500.000 Ft-ot nyertünk. Önkormányzati támogatás az idei évben is a tûzoltóautó mûszakiztatására terjedt ki, továbbá elõfinanszírozást
biztosított az épület felújítási pályázatunkhoz a
faluban elvégzett árok, áteresz tisztítási és
egyéb munkákért cserébe. Ezen munkákat
154,05 munkaórában végeztük el. Közösségi
szolgálati munkát az év folyamán négy középiskolás tanuló folytatott egyesületünknél.

A szertár épületének felújítási munkálataihoz
és egyéb kiadások fedezésére vashulladék
gyûjtést szerveztünk, melynek bevételét szivattyú
felújításra, cserére, kisebb javítások elvégzésére, szertár épületének felújítására fordítottunk,
fordítunk. Április hónapban a szertár épületének
felújítását is megkezdtük. November elsõ hetére
a külsõ munkálatok nagy
részét sikerült elvégeznünk,
a garázs belsõ vakolását a
jövõ tavaszra tervezzük. Év
végéig sikerült befejeznünk a legénységi szobabelsõ javításait, festését. A
szertárfelújításra az egyesület tagjai eddig 253,23
munkaórát fordítottak.
Május hónapban a régi,
már mûködésképtelen szivattyúnk eladásával egy jutányos áron vásárolt 800 liter/min kismotorfecskendõt
sikerült rendszerbe állítanunk. A második öregebb
kismotorfecskendõnk teljes
felújítása pedig ezzel egy
idõben megkezdõdhetett,
ennek befejezése, újra
rendszerbe állítása 2015 januárjában fog megtörténni.
Tûzoltóautónkon a folyamatos karbantartáson kívül,
pár technikai fejlesztést is sikerült véghezvinnünk. Az év
során a rendszeres javításokat, ellenõrzéseket elvégeztük. Május hónapban megkezdtük a versenyekre való felkészüléseket egy ifjúsági és egy felnõtt férfi csapattal. A felnõtt férfi három, az ifjúsági raj két versenyen vett részt. Kisebbnagyobb sikerek mellett sújtotta mindkét csapatot
a technika ördöge is. Ezek figyelembevételével elmondható, hogy a rutinos, összeszokott versenyrajok jó eredményeket értek el, jövõre természetesen
reménykedünk a még jobb eredményekben.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
Répcevis Község Önkéntes
Tûzoltó Egyesület vezetõsége
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kapott a bõi óvoda farsangi báljára is, ahol
már hagyománnyá vált, hogy a tompaládonyiak szórakoztatják a mulatság résztvevõit. Az idei év a retró éve lesz, így ehhez kapcsolódó mûsorral készülünk mi is. A közös
munka gyermekeinkkel nemcsak összetartó
erõ, hanem településünk fejlõdését is szolgálja. A mai gazdasági helyzetben azonban
nem könnyû boldogulni, így szívesen elfogadunk minden segítséget.
Kérjük a településünkön lakó illetve ide
kötõdõ adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1°%-át ajánlják fel a
helyben mûködõ kulturális egyesület számára. Segítsék ezzel is tevékenységünket! Köszönjük! Tompaládonyért Egyesület és Önkéntes Tûzoltó Egyesület/ 18880962-1-18/Tompaládony, Hunyadi u. 55.
H.H.R.

Egy mozgalmas
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A hûség falvai
narda, Alsó- és Felsõcsatár, Magyarés Németkeresztes, Pornóapáti, Németlövõ és Szentpéterfa a Magyarországhoz való visszacsatolást kérte. A
bizottsági meghallgatás során Zsira
lakossága és jegyzõje hevesen tiltakozott az Ausztriához csatolás ellen.
(Õk és a népszavazáskor hazánk

Ezt követõen a magyar és osztrák
határmegállapító biztosok december elején megegyeztek Ólmod és
Rõtfalva, valamint Szentpéterfa és
Rendek kicserélésérõl.
1923. január 10-én Kis- és Nagynarda [ma Narda], Alsó- és Felsõcsatár [ma Felsõcsatár], Magyar- és Né-

Ólmodi utca részlet

mellett voksoló három település nem
érdemelné meg a hûség falva címet?) Locsmánd [ma Lutzmannsburg], Rõtfalva [ma Rattersdorf], Rendek [ma Liebing] és más települések
osztrák nemzeti érzületrõl tettek tanúbizonyságot. A határmegállapító bizottság 18 község visszacsatolását javasolta Magyarországhoz. A Népszövetség Tanácsa (az ENSZ elõdje)
1922. szeptember 19-én tíz Ausztriához csatolt település: Rõtfalva, Rendek, Kis- és Nagynarda, Alsó- és Felsõcsatár, Magyar- és Németkeresztes, Pornóapáti és Németlövõ Magyarországhoz történõ visszatérésérõl
és Lovászad [ma Luising] falu Ausztriához történõ csatolásáról döntött.
Köpcsényt [ma Kittsee], Németjárfalut [ma Deutsch Jahrndorf], Ólmodot, Hámortót [ma Hammerteich],
Lékát [ma Lockenhaus], Csémet [ma
Schandorf], Csajtát [ma Schachendorf] és Szentpéterfát meghagyták
Ausztriában.

metkeresztes [ma Vaskeresztes], Pornóapáti, Németlövõ [ma Horvátlövõ]
visszakerült az anyaországhoz, Lovászadot viszont megkapta Ausztria.
Március 8-án Ólmod Magyarországhoz, Rattersdorf Ausztriához, március
9-én Szentpéterfa szintén hazánkhoz,
Liebing pedig az osztrák államhoz
került. A mosoni nagybirtokokhoz tar-

tozó földeket és pusztákat szintén
megosztották a két állam között.
Több településnél is kiigazították a
földterületeket át-, illetve visszacsatolással. Ennek során a káptalanvisi
szõlõhegybõl Locsmándhoz csatoltak át egy jelentõs darabot.
Trianonban a Csepregi járásból
csak Ólmod községet ítélték Ausztriának. A község visszatérésérõl másfél
oldalas vezércikkben számolt be a
Soproni Hírlap 1923. március 9-i számában: „Olmód ismét Magyarországé”. Alcímek: „A csepregi járás integritása visszaállott – Olmód község
örömmámorban – Örömében osztozik egész Magyarország népe…”
A következõ nap tartott vármegyei közigazgatási ülésen kétszer is
szóba került Ólmod. Egyrészt az alispán kérte a pénzügyi igazgatóságot: forduljon a pénzügyminiszterhez,
hogy a község adókedvezményt
kaphasson. Másrészt a tanfelügyelõ
jelezte, intézkedni fog annak érdekében, hogy az osztrák idõszakban
csak németül tanuló ólmodi gyerekek a jövõben anyanyelvükön, horvátul is tanulhassanak.
A népszavazás és a határkiigazí2
tás következtében 371 km földterület
és 54.109 lakos maradt, illetve került
vissza Magyarországhoz.
Sági Ferenc
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A leghûségesebb város: Sopron,
a legbátrabb város: Balassagyarmat, a legbátrabb község: Kercaszomor után Ólmod, Narda, Felsõcsatár, Horvátlövõ, Vaskeresztes, Pornóapáti és Szentpéterfa a leghûségesebb falu címet kapta december
16-án az országgyûléstõl.
Az 1920. június 4-i trianoni békediktátum Nyugat-Magyarország egy
részét a párizsi békeszerzõdésben
szintén jelentõsen megcsonkított
Ausztriának ítélte. A területek átadása megkezdõdött, de az 1921 õszén
kibontakozó fegyveres ellenállás és a
Lajtabánság kikiáltása után az antant Sopronban és környékén engedélyezte, hogy népszavazás döntsön
e települések hovatartozásáról. Az
1921. december 14-16-i népszavazást követõen Sopron és a közeli
nyolc község: Ágfalva, Nagycenk,
Kópháza, Sopronbánfalva, Balf, Fertõrákos, Harka, Fertõboz Magyarországnál maradhatott.
1921. július 27-én Grazban három antant országi, egy japán és 1-1
osztrák és magyar taggal megalakult a határmegállapító bizottság. Az
üléseken a magyar küldöttség a 342
Ausztriának ítélt községbõl 96-ot, az
osztrákok a Moson megyében kettészelt nagybirtokokat, a Sopron megyei színmagyar Zsirát, Vas megyében pedig a tiszta német Lovászadot
és Nemesmedvest igényelte. E két
utóbbi, valamint négy közeli település részérõl deputációk kérték a határmegállapító bizottságtól az Ausztriához csatolást. Olyan döntés született, hogy a bizottság 1922-ben látogassa végig az új határ mellett levõ
településeket. Ennek során gyõzõdjenek meg arról, hogy lakosságuk,
melyik országhoz akar tartozni. A bizottság kiszállása során több Ausztriához csatolt, zömében horvát és német, kisebb részben magyar lakosú
település: Köpcsény, Németjárfalu,
Ólmod, Csém, Csajta, Kis- és Nagy-
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• Csepreg
Vízkereszti szakmai borbemutató és
borkóstoló Csepregen
Vízkereszt táján január elején ismét összejöttek a
Csepregi Hegyközség boros gazdái és Csepregi
Borbarát Hölgyek a csepregi Mûvelõdési- és Sportházban szakmai borbemutatóra.
A hagyományoktól eltérõen az idén Szövényi
Áron borszakértõt (etyeki pincészet) kérték meg,
hogy tartson elõadást a borok kezelésérõl, valamint
formáljon véleményt a borokról.

Devecsery László kanadai útjáról készült képek már több helyen voltak kiállítva, de karácsonytól állandó helyre, a csepregi iskolába kerültek. Az iskolai diákjai örömmel fogadták, hogy
egy újabb kiállítás teszi szebbé az iskola falai közt
töltött idõt. Az író, költõ, rendezõ, tanár egyik
nagy álma teljesült. Régóta szerette volna látni a

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság
pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet
minden területén; az iskola mûködtetése terén
éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során. A megtisztelõ címet

Niagara vízesést. A Kanadai Magyarok Országos
Szövetsége hívta meg és interaktív gyermek-elõadásával három helyszínen lépett fel a tengerentúlon. A kiállításon azokkal a képekkel találkozhatunk, melyek az író kanadai tartózkodásán készültek. A gyerekeknek tartott elõadások mellett egy
felnõtteknek szóló irodalmi estet is adott Torontóban, valamint megrendezte Jókai Mór: “Melyiket
a kilenc közül?” címû színdarabját Ottawában.
Rengeteg élménnyel gazdagodott. Nagy öröm
volt az író számára, hogy a kint élõ magyarok
büszkék gyökereikre, és egy szoros közösséget alkotnak. Ezekrõl az élményekrõl már készül az új
könyve, emellett továbbra is rendez a szombathelyi színházban, és járja az országot. Szeretne
visszatérni a csepregi iskolába is.
A csepregi általános iskola másod ízben
nyerte el az Ökoiskola címet, amivel Vas megyében kevés iskola büszkélkedhet. Emelett
harmadszor kapták meg
„Az együtt a
környezetünkért“ címû pályázat vándordíját.

2011-ben nyerte el az iskola elõször. 2012-ben
ökoszakkör is indult. Fûszerkertet alakítottak ki,
komposztáltak, újrahasznosított papírt használnak. De még a kisegítõ személyzet is környezetbarát tisztítószereket használ, ezzel is odafigyelve a környezetbarát szemléletre. Az emberiség
jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. Erre megoldás az lehet, hogy környezettudatosabb életvitelt alakít ki az emberiség. Ehhez a célkitûzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák
azzal, hogy a jövõgenerációkat környezettudatosan cselekvõ állampolgárnak nevelik. Az õszi
és tavaszi idõszakban projekt heteket szerveznek
a pedagógusok, amikor is a zöld környezetben,
erdei iskolákban játszva tanulnak a gyerekek a
környezetvédelem fontosságáról. Az ökoiskolák
mûködése példaként szolgálhat minden olyan
magyar iskola számára, amely valóban céljának tekinti a környezettudatos, társadalmi részvételre képes állampolgárok nevelését.
S.Bogi
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Nagyon jó és hasznos elõadást hallottunk, amit
kivetítõvel még szemléletesebbé tett. Majd a
borbemutató, valamint a borok értékelése következett. Nemcsak a csepregi, hanem a kõszegi gazdák
is hoztak bort.
A fehér és a rozé borok után a vörös borok bemutatása következett. Egyértelmû vélemény volt,
hogy a 2014-es év idõjárása nehéz helyzet elé állította a gazdákat, ennek ellenére igyekeztek jó borokat készíteni. A gazdák tudomásul vették a szakértõi jó tanácsokat és reménykednek, hogy az áprilisi
borversenyre tovább fejlõdnek a borok.
A borbemutató végén meglepetésként a 2014es téli túráról láthattunk felvételt.
Horváthné Pados Teréz

KIKI hírek
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In memoriam
1938-2015

Brigovich Lajos
se volt. A különbözõ eseményeket, falurészleteket megörökítette a három településen. Kerékpárjával még a legutóbbi
idõkben is átment a közeli településekre,
hogy a zsidányi táncosok, zenészek szereplését lefényképezze. Képzõmûvészeti
alkotásai, fotói az
interneten is megtekinthetõk. Az összegyûjtött sok száz
fényképezõgépbõl
házában rendezett
be kiállítást.
Másik
kedves
idõtöltése a rajzolás
és a festés volt, melyekben mûvészi szinten alkotott. Tusrajzain, festményein a
horvát embereket,
falurészeket és a környezõ szép tájat örökítette meg sajátos látásmóddal. Festményein elsõsorban a meleg színek dominálnak. Alkotásaiból helyben, az ország sok településén, Kismartonban és
Zágrábban is rendeztek kiállítást. Rajzai,
tudósításai horvát nyelvû lapokban és a
Kõszeg és Vidékében is megjelentek.
Képzõmûvészeti alkotásaiból „A hétköznapi dolgok varázslata – Èarolije
svakodnevnoga” c. kétnyelvû album
mutat be válogatást. Tevékenységét
Pável Ágoston Emlékplakettel és egyéb
kitüntetésekkel ismerték el.
SF

a csepregi iskolában
„Csak énekelj, mert az ének jó, csak énekelj, mert az ének víg
dolog, csak énekelj, mert az énekben szív dobog!“
(Bárdos Lajos)

A paraszti társadalomban természetes volt, hogy a gyermekektõl kezdve a legidõsebb korosztályokig egyaránt szinte mindenki tudott énekelni, a zene, a népdal, születésüktõl kezdve végigkísérte életüket. Sajnos ez már a múlté. A modern ember alig
énekel, s ha énekel is, dalai általában a múló divathoz kapcsolódó, kevésbé értékes alkotások. A mese projekt hét után népdal
projektet szerveztek a csepregi iskolában, mely szerves részét képezi az iskolai nevelõi munkának. A sokrétû és sokszínû programok
mind formálják a diákok személyiségét. Az iskolában Venczli
Miklósné, Márti néni kezdeményezésre immár harmadik éve rendezik meg a Minden napra egy népdal címû programsorozatot.
Minden nap 11 órakor az aulában összegyûlve egy-egy népdalt
tanultak a diákok a tanító nénik segítségével. Az évek során másmás tájegység dalait dolgozzák fel. A projekt zárásaként népdaléneklési versenyt tartottak az alsós diákok részére, melynek a helyi szervezõi Bodorics Ernõné és Nagyné Krukics Szilvia tanítónõk
voltak. Ebben az évben a Kõszegi Tankerület segítségével öt iskolából 36 kisdiák vállalkozott a megmérettetésre. A ssûri elnöke Németh Endréné Békefi Zsuzsanna tanár, tankönyvszerzõ és ének-zene szakértõ volt. Az értékelésben és minõsítésben részt vett Szijj Ferenc, Szijjné Sisak Éva, Haizler Ákosné és Sárváry László.
A színvonalas versenyen a zsûri nem adott ki bronz minõsítést,
mert valamennyien kimagasló teljesítményt nyújtottak. Arany minõsítést az 1. és 2. osztályból Horváth Mira és Gácsi Bianka
csepregi, Kumánovits Kristóf és Páti Bianka horvátzsidányi kisdiák
ért el. A 3. és 4. évfolyamon Domnánics Márk, Kluk László,
Gyurácz Boglárka és Váthy Bálint csepregi, Kumánovits Kata
horvátzsidányi és Kriston Zille gyöngyösfalui tanuló érte el az
arany minõsítést. Nívódíjjal Horvát Bernadett és Németh Rebeka
csepregi diákok énekét jutalmazták.
S.Bogi
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Gradistyei horvát családban született
Peresznyén. Küzdelmes gyermekkora
után a budapesti szerb-horvát gimnáziumban, majd tanítóképzõben végzett
1956-ban. Ólmodon kezdett tanítani, két
év után hazakerült Peresznyére, végül a
Horvátzsidányi Körzeti Általános Iskolában oktatott
horvát nyelvet és rajzot.
Közben a tanítás mellett
1974-ben a pécsi fõiskolán
képzõmûvészeti- és rajztanári diplomát szerzett.
Aktív közéleti tevékenységet folytatott. Több, mint
27 évig vezette az úttörõcsapatot, s bekapcsolódott a munkásmozgalomba is. Több cikluson keresztül tanácstag és a vb-nek is
tagja volt. 1983-tól a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége választmányi tagjaként is tevékenykedett.
Sokat tett a horvát kultúra bemutatásáért és a hagyományok ápolásáért.
Több színdarabot tanított be, elõadásokat, mûsorokat szervezett. Kezdeményezésére jött létre a horvátzsidányi citerazenekar. 1965 óta összegyûjtötte a nyugatmagyarországi horvátok tárgyi emlékeit,
melyekbõl állandó kiállítást, múzeumi
szobát rendezett be Ólmodon és Horvátzsidányban. Kedvenc hobbyja a fotózás
és a régi fényképezõgépek összegyûjté-

Hagyományõrzés
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Dr. Varga - Lazányi Irén
JEGYZÕ

• Újkér - Csepreg
Együtt zenéltek
a Delta és a fúvósok
Nem mindennapi koncerten voltak a
csepregi ifjúsági hittancsoport fiataljai az
újkéri Alexandriai Szent Katalin templomban.
A helyi Rock Memories és a Delta bulizenekar
lépett fel. 18.században épült templom kívül-

belül megszépült az utóbbi idõben, azonban
az orgona felújítása elmaradt. A jótékonysági
koncerttel erre kívántak gyûjteni. Sokan csodálkoztak, hogy a Delta együttes lesz az egyik
fellépõ. Aki ismeri a zenekart, annak elsõre
nem az jut az ember eszébe, hogy ájtatos
énekeket ad elõ templomokban.

Jegyzõ Asszony nem ismeretlen a csepregiek
számára, hiszen az elmúlt idõszakban aljegyzõként tevékenykedett a hivatalban. Az adók területét kapta meg fõ prioritásként, melynek sikerei
és eredményei az Önkormányzat pozitív mérlegét növelték. Egy korábbi lapszámunkban már
lehetõséget adtunk Önnek a bemutatkozásra,
most arra kérjük, hogy összegezze néhány mondatban az eddigi tevékenységét!

A hely szellemének megfelelõen, a legnagyobb tiszteletet megadva, olyan dalokat játszottak akusztikus verzióban, mint pl. a „Fényév
távolság“, a „Hallelujah“, vagy Demjén Ferenctõl a „Gyertyák“. A közeli karácsonyra visszaem-

Dr. Balogh László Aljegyzõ Úr és Dr. Varga - Lazányi Irén Jegyzõ

Dr. Balogh László
ALJEGYZÕ ÚR

lékezve karácsonyi énekek is felcsendültek. Az
ötlet szülõatyja Pál atya. A szervezés már tavaly
szeptemberben elkezdõdött. Arra senki sem
gondolt, hogy ekkora sikere lesz a koncertnek.
Egy jótékonysági eseménykor mindenki fejében
ott motoszkál az eredményesség. Ez az újkéri
plébánosnak sikerült, hiszen az adományokból
545.000 forint gyûlt össze.
S.Bogi

Ön a Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz a Kormányhivatalból érkezett,
mely egy olyan szervezet, ami magába foglalja az önkormányzatok felügyeletét is.
Ebbõl kifolyólag széles körû szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az önkormányzatiság területéhez kapcsolódó feladatok
terén is. Milyen fontosabb eredményeket
emelne ki korábban végzett tevékenységének sorából?

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei- és a Vas Megyei Kormányhivatalnál is dolgoztam kormánytisztviselõként. Ezt megelõzõen pedig több, mint
4 évet a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál töltöttem el. Már itt kapcsolatban
kerültem az önkormányzati munkával, hiszen a
megyei közgyûlés és elsõsorban a közgyûlés
mellett mûködõ bizottságok munkájának jogi
elõsegítése a feladataim közé tartozott, továbbá én feleltem a megyei önkormányzat vala-
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2013. június 20. óta aljegyzõként kiemelten felügyeltem az önkormányzati adózást, mely jelenleg is közvetlen vezetésem alá tartozik. Az önkormányzatok mûködésében jelentõs szempont az
önállóságra, az önfinanszírozó képesség növelésére való törekvés, és a fejlesztéseket szolgáló különbözõ pályázati lehetõségek kihasználása.
Ez a fajta munka részemrõl eredményes volt,
viszont a korábbi idõszakban az ennek a tevékenységnek köszönhetõ források a hivatali és intézményi mûködtetést segítették.
Fejlesztésekre nagyon csekély mértékben
volt csak lehetõség, ezen a területen kívánjuk a
mérleg nyelvét pozitív irányba billenteni.
Az új polgármesternek egy új szemlélet is köszönhetõ. Már most, néhány hónap elteltével észlehetõ a folyamatos változás. A várost egy sokkal
lendületesebb, dinamikusabb vezetéssel képzeli
el, melyhez elengedhetetlen egy hatékonyabb,
lakosság centrikus, felkészült és gazdaságilag kifogástalanul mûködõ hivatali szervezet. Hogy érzi,
munkájával Ön hogyan tud ezeknek az elvárásoknak megfelelni? Mit tud azért tenni Ön személyesen és az Ön által irányított hivatal apparátusa,
hogy még több eredmény születhessen?

Vlasich Krisztián polgármester úr megtisztelõ
felkérése, valamint a lócsi, tormásligeti és
tömördi polgármester urak támogatása és bizalma az elismerését jelentette azon munkának és
eredményeknek, amelyet korábban aljegyzõként elértem. Most azonban egy másfajta feladat vár rám.
A cél nem kisebb, mint megfeleni azon lakossági igényeknek, mely értelmében egy
ügyfélbarátabb, jól és hatékonyan, magas színvonalon mûködõ rugalmas hivatalt állítsak fel.
Célom, ellátni a törvényben meghatározott
kötelezõ és az önkormányzatok által önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az már most látszik,
hogy a korábbiakhoz képest a hivatal dolgozóinak is ’magasabb fordulatszámra’ van szükség
ahhoz, hogy minden elvárásnak maradéktalanul és határidõre eleget tudjanak tenni.
Kollégáimmat folyamatosan arra ösztönzöm,
hogy törekedjenek – az ügyfelek érdekeinek
szem elõtt tartása mellett – a gyors és pontos
munkára.
Természetesen a hatékony munkavégzés
egyik alapfeltétele a képzett munkatársak mellett a korszerû infrastruktúra megteremtése is. Korábban ez a terület nem kapott elegendõ figyelmet, ezért az új városvezetés e területre is hangsúlyt fektet.
Egy mondás szerint „az élet nem a kifogásokat, hanem az erõfeszítéseket díjazza”. Ennek
szellemében kívánom a Hivatal szervezetét irányítani és támogatni azokat a célkitûzéseket,
amelyeket a választott tisztségviselõk felém, és
rajtam keresztül az apparátus irányába megfogalmaztak.
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Orbán Tamara
ÖNKORMÁNYZATI ASSZISZTENS
Az Ön személye nem ismeretlen a kistérségi és csepregi polgárok számára, hiszen a
Kõszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének kinyújtott karjaként mûködõ
FIP iroda vezetõjeként régóta Csepregen tevékenykedett. Igaz, már sok emberrel és
szervezettel került munkája során kapcsolatba, de kérem, mutatkozzon be röviden.
A Nyugat-magyarországi Egyetem andragógia szakán munkavállalási tanácsadó szakiránnyal
végeztem, majd tovább képeztem magam és a
mesteri fokozatot is megszereztem. Ezt követõen a
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán dolgoztam, majd a FelsõRépcementi Kistérség Fogalakoztatási Információs
Pont irodájának irodavezetõi posztját töltöttem be.
A Felsõ-Répcementi Kistérség és Csepreg Város
gazdasági szereplõivel, civil szervezetekkel és a lakosság nagy részével is kapcsolatban álltam munkám során.
A térségi szereplõket megismerve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Csepreg elõtt számos lehetõség áll, melyeket nem lenne szabad elhalasztania. Ezért külön öröm számomra, hogy Polgármester úr egy olyan munkakört bízott rám, ahol azon
dolgozhatok nap, mint nap, hogy ezen fejlesztési
lehetõségeket felkutassuk és leghatékonyabban
elõkészítsük annak érdekében, hogy kézzel fogható eredmények szülessenek.
Az Ön munkaköre korábban nem létezett
az Önkormányzati Hivatal struktúrájában,
mégis óriási jelentõséggel bír, ha az új prioritásokat vesszük figyelembe, hiszen a fejlesztési elképzelések megvalósításához vezetõ út kemény munkával és rengeteg kihívással van kikövezve. Mutassa be kérem
munkakörének legfontosabb elemeit.

Munkám során a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat látom el,
mely széles skálán mozog.
A legfontosabb feladatom a Polgármester úr
által vállalt városfejlesztési elképzeléseknek megfelelõ pályázati lehetõségek felkutatása, figyelemmel kísérése illetve a közremûködõ szervezetekkel
történõ szoros szakmai kapcsolat kialakítása. A jó
kommunikációs készség mellett a munkakör egyik
alapfeltétele a jó hely és környezetismeret. Feladatom a kistérségi, megyei valamint az országos döntéshozókkal már meglévõ szoros szakmai kapcsolattartás elmélyítése és újabbak kiépítése.
A vezetés elsõdleges prioritása az, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósuljanak. Ezeket a
terveket kell tehát munkám során elõtérbe helyezni és egy-egy adott tárgyalásra kellõen elõkészíteni ahhoz, hogy azok a megbeszélések eredménynyel záruljanak.
Célom az, hogy az elvégzett munka pedig
minden esetben meghozza gyümölcsét. Polgármester úrnak köszönhetõen, elõkészítõ munkám
során december hónapban 67,9 millió forint kiegészítõ támogatáshoz jutott a Város. Azzal a hittel
végzem napi teendõim, hogy a települést közösen
sikerre vigyük. Csepreg sikere az én sikerem is.

Horváth
Zoltán
VÁROSÜZEMELTETÉS VEZETÕJE
Ön korábban egy építõipari cégcsoport
vezetõi pozíciójában közel 100 embert irányított. A térségben ez által számos olyan
céggel állt kapcsolatban, melyekkel azóta
is jó kapcsolatot ápol. Hogyan kamatoztatja ezen tapasztalatait a városgondnokság
vezetõjeként?
Korábbi munkakörömbõl adódóan, olyan vezetõi feladatokat láttam el, mint kollégáim napi
beosztásának koordinálása, munkagépek, eszközök beszerzése, gépkocsipark fenn- és karbantartása, pénzügyi vezetõi feladatok ellátása és cégekkel való kapcsolattartás. Úgy gondolom,
hogy felsõfokú végzettségem és korábbi vezetõi
szakmai tapasztalataim hozzásegíthetnek ahhoz,
hogy a polgármester úr által megfogalmazott elvárásoknak maradéktalanul megfeleljek és ezáltal a lakosság bizalmát is elnyerjem.
Hogy látja Ön, mennyire összetett egy
városgondnokság vezetése? Mit szeretne
megvalósítani a közeljövõben?
- Az elmúlt idõszakban rengeteg megoldandó
feladatot kaptam, melyek elvégzése egy élhe-

Orbán Tamara Önkormányzati
asszisztens és Horváth Zoltán
Városüzemeltetés vezetõje

tõbb, tisztább és rendezettebb városképet eredményez. Ez kollégáim napi helytállásában remélhetõleg már észrevehetõ változást hozott, hiszen az
egységes zöldterület gondozás mellett, elkezdõdött a város értékeinek folyamatos karbantartása
is. Hosszú távú terveim között szerepel a város utcáinak újrafásítása, az utcák, utak járhatóbbá tétele,
takarékos városüzemeltetés és mindennemû olyan
feladat elvégzése, mely által megszépül a város.
Egy hatékony, jól felszerelt és ütõképes városgondnokság felépítése az állampolgárok megbecsülését váltja ki, mely az alappillére lehet egy lendületes városvezetéshez.
A lakosságtól az kérem, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mindennapi munkámat,
hisz közös erõvel tehetjük még szebbé szeretett
városunkat.
yde
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mennyi közbeszerzésért is. A számtalan, elsõsorban európai uniós forrásból megvalósított projekt közül a több, mint 10 Milliárd Ft-os összköltségvetésû gyõri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fejlesztését emelném ki, melynek megvalósításában a kezdetektõl fogva – elsõsorban a
közbeszerzési eljárások lebonyolítása tekintetében – nagy szerepet vállaltam.
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál eltöltött éveimben sem szakadtam el teljesen
az önkormányzatiságtól, bár itt az Üzemeltetési- és
késõbb a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetõjeként, valamint rövid ideig a Pénzügyi
Fõosztály megbízott fõosztályvezetõjeként kaptam
kinevezést. A járási rendszer kialakításában azonban jelentõs feladatokat bíztak rám, így részben az
önkormányzati vagyonátadás koordinálásában,
valamint ezt követõen az üzemeltetési megállapodások létrehozásában aktív szerepet töltöttem be.
A Vas Megyei Kormányhivatalnál ellátott közbeszerzési feladataimon túl több alkalommal tudtam
segítséget nyújtani az önkormányzati törvényességi felügyeleti munkát ellátó szervezeti egységnek,
elsõsorban a közbeszerzési tapasztalataim kamatoztatása révén.
A város vezetése részérõl elvárás, hogy
hatékonyan mûködjön az önkormányzat. E
cél érdekében polgármester úr egy fontos
feladatot szánt Önnek azáltal, hogy a közbeszerzési, fejlesztési és a pénzügyek jogi
felügyeletét Önre bízta. Az EU-s fejlesztések felkészülési idõszakában járunk, hogy
látja Ön, munkájával milyen módon tud
ezen célkitûzéseknek maradéktalanul eleget tenni?
Amint azt már korábban is említettem számos
európai uniós projekt megvalósításában vettem
részt eddigi pályafutásom során. A pályázatok
megvalósítása tekintetében és a közbeszerzési
területen szerzett több éves tapasztalataimmal
bízom abban, hogy sikeres fejlesztéseket tudunk
megvalósítani. A legtöbb önkormányzat jelenleg nem rendelkezik közbeszerzési szakemberrel, így az esetek többségében magas megbízási díj fejében kénytelenek ezen szolgáltatásokat megrendelni. Törekedni fogok arra, hogy a
felmerülõ ilyen jellegû feladatok „házon belül”
kerüljenek ellátásra, csökkentve ezáltal is a felmerülõ költségeket.
Korábbi munkáim során volt alkalmam tapasztalatot szerezni az intézményi és a hivatali
mûködés gazdasági szempontú racionalizálása
tekintetében, gondolok itt elsõsorban a készletgazdálkodás és az energiafelhasználás hatékonyabbá tételére. Úgy gondolom, felül kell vizsgálnunk a hatályos szerzõdéseinket e területen.
Versenyhelyzetet kell teremtenünk annak érdekében, hogy a lehetõ legelõnyösebb szolgáltatásokhoz juthassunk. Ennek keretében mérlegelni szükséges a helyben központosított közbeszerzés bevezetésének lehetõségét is.
Fontosnak tartom, hogy munkák során a jövõbe tekintsünk. Felkészülten szükséges várni a
fejlesztési lehetõségeket, melynek érdekében az
elsõ lépések már megkezdõdtek az ingatlanok
és a közterületek állapotának felmérésével. Magam részérõl szakmai tudásom legjavával fogom szolgálni ezen az úton való továbbhaladást, annak érdekében, hogy Csepreg Város
polgárai egy fejlõdõ és élhetõ várost tudhassanak magukénak.
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Rövid hírek
• Csepreg
Dr. Zátonyi Sándor kitüntetése
Múlt év november végén kapta meg a
Rátz Tanár Úr Életmûdíjat dr. Zátonyi Sándor ny.
pedagógus (Zsira, Szakony, Sopron), szakfelügyelõ, tankönyvíró, a Csepregi Honismereti
Kör alapítója és egy idõben vezetõje.

Ma Magyarországon, a HVG adatai alapján
évente nagyjából 2000 gyermek adható örökbe, ebbõl 800 gyermek kerül örökbefogadó
családokhoz.
„Az örökbefogadás: az örökbefogadó valamint rokonai, és az örökbefogadott között családi
kapcsolat létesül, így az olyan kiskorúak családi
nevelését biztosítja, akinek szülei nem élnek, vagy
akiket szülei megfelelõen nevelni nem képesek.”
Így szól a hivatalos megfogalmazás, de vajon, hogy is néz ki ez a valós életben, a mindennapokban, errõl kérdeztem Krukics Gábort és
Krukicsné Gulyás Andreát, akik csepregi otthonukban teremettek boldog családi fészket a 6
éves Marcinak és a 21 hónapos Balunak.
– Hogy is kezdõdött, hogyan döntöttétek
el, hogy gyermeket fogadtok örökbe, hiszen szülõvé válni normál esetben sem
könnyû feladat.
– 2003-ban házasodtunk össze, és hamar
gyermeket szerettünk volna. Mivel természetes
úton nem sikerült, ezért végigjártuk az ilyenkor szo-

• Egyházasfalu
Eseménydús hetek Egyházasfaluban
Felújították Egyházasfaluban a Mária szobrot, Major Miklós nagylelkû adományából volt
lehetõség a restaurálására. A megszépült alkotást Szabó Miklós, plébános ünnepélyes ke-

retek között szentelte fel, számolt be az örömhírrõl Sándor József, a település polgármestere. Az év vége eseménydús volt Egyházasfaluban, az adventi koncerten a Nagylózsi
énekkar lépett fel, a résztvevõket forralt bor és
tea várta. Idén a Mikulás a krampusz lányokkal hintón érkezett, az itt lakók legnagyobb
örömére.
Nóri

kásos utakat: orvosi vizsgálatok, természetgyógyászati módszerek, lombikprogram. A 2. sikertelen
beültetés után kezdtünk egyéb lehetõséget keresni. Az ismétlõdõ csalódások, a reménytelennek tûnõ, hosszú procedúrák lelkileg is megviseltek bennünket. A tágabb család véleményének kikérése
után döntöttünk az örökbefogadás mellett. Úgy
tûnt, hogy az örökbefogadás az egyetlen út, ami
lehetõvé teszi nagy álmunkat, hogy végre szülõk
lehessünk, családként éljünk.

– Ezután mi történt, hogyan képzeljük el
az örökbefogadás folyamatát? Sokan megrettennek a hosszú hivatalos procedúra, a
várakozási idõ vagy éppen az alkalmassági vizsgálat hallatán.
– 2007-ben a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál bejelentettük szándékunkat, ezután
Budapesten elvégeztünk egy tanfolyamot. A tanfolyamon választ kaptunk minden kérdésünkre,

eloszlatták félelmeinket, nagyon hasznos és tanulságos volt, és megerõsítette a szándékunkat.
Miután elvégeztük a tanfolyamot, és a körülményeinket is alkalmasnak találták arra, hogy
gyermeket neveljünk, kaptunk egy határozatot,
és a határozattal a kezünkben mehettünk az
alapítványhoz.
– Kétféle lehetõség van ilyenkor, a nyílt
és a titkos örökbefogadás. A Magyarországon mûködõ alapítványok a krízisterhesek
segítésével és nyílt örökbefogadással foglalkoznak. Mi a különbség a nyílt és a titkos örökbefogadás között, és Ti miért a
nyíltat választottátok?
– A titkos örökbefogadásnál az életadó és az
örökbefogadók nem ismerik egymást. A nyílt
örökbefogadásnál a szülõ hozzájárul ahhoz,
hogy általa ismert személy fogadja örökbe
gyermekét. Az alapítványok a várandós anyákat segítik, és ez alatt derül ki az anya szándéka
az örökbeadásról.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
Klugné Györke Brigitta
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A magyar természettudományos oktatás és
egyúttal a közoktatás egyik legrangosabb elismerését 2001-ben alapította az Ericsson Magyarország, a Graphisoft R&D. Zrt. és a Richter
Gedeon Nyrt. a magyarországi tanárok munkájának elismerésére. A díjat és a vele járó
pénzösszeget a Magyar Természettudományos
Oktatásért Alapítvány ítéli oda a szakmai és
társadalmi szervezetek, kollektívák felterjeszthetése alapján. Az életmûdíjat évente két-két matematika, fizika, kémia és biológia szakos tanár
kaphatja, aki kimagasló szerepet tölt (illetve töltött) be tárgya népszerûsítésében és a fiatal tehetségek gondozásában.
Gratulálunk Sanyi bácsinak a rangos elismeréshez. Jó egészséget és további hasznos
munkálkodást kívánunk.
igás

Mert örökbe fogadni jó!
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AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Szociális üdülési

pályázatok

- Nyugdíjas pályázók számára pályázati felhívás

Hozzávalók:
• 40 dkg aszalt szilva
• 8-10 szegfûszeg
• 1 kávéskanál fahéj
• 3 dl vörösbor
• 80 dkg kicsontozott sertéskaraj
• só, bors, 2-3 evõkanál olaj
• 1 közepes hagyma
• 4-6 gerezd fokhagyma

Elkészítés:
Az aszalt szilvát megmosom. Szegfûszeggel, fahéjjal felforralom a vörös bort,
majd a megmosott szilvára öntöm. A felforralt vörös borban áztatom 1 órán keresztül a szilvát.
A húst középen óvatosan felszúrom, fakanállal kiszélesítem, úgy, hogy majd beletudjam tölteni az aszalt szilvát. Miután
felszúrtam a húst, besózom, és fél óráig
úgy hagyom. Az aszalt szilváról leszûröm a

bort, de a bort is felhasználom késõbb. Ezután az aszalt szilvát a húsba töltöm, és
mindkét végét fogpiszkálóval betûzöm,
hogy a töltelék ne tudjon kifolyni.
Egy nagy serpenyõben felforrósítom
az olajat, aztán a forró olajban a húsnak
minden oldalát hirtelen megsütöm, így
lesz rajt egy kéreg. Ha ez kész, akkor tepsibe rakom, rálocsolom az olajat. A hagy-

mát elnegyedelem, és a hús köré rakom,
és a hagymákat borssal meghintem, belerakom a fokhagymákat is.
Kevés vizet öntök hozzá (vagy mellé
öntöm a felforralt vörös bort, amiben a
szilvát áztattuk, ettõl ízletesebb lesz a hús),
alufóliát teszek a tepsire, és sütõben 180
fokon 1 órán át párolom, majd fólia nélkül
kb. fél óra alatt pirosra sütöm. Én általában burgonyakrokettel tálalom.
Jó étvágyat! Kincse A.
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A pályázat beadási határideje: 2015. 01. 09. - 2015. 02.
09. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázata nyugdíjasok számára.
Tisztelt Pályázó! A pályázat beadásával kapcsolatos tudnivalókat ezen az www.erzsebetprogra.hu oldalon találja. Kedvezményezettek köre: Azon belföldi illetõségû, öregségi nyugellátásban részesülõ, 60. életévét betöltött személy, akinek
rendszeres, havi teljes összegû ellátása nem haladja meg a
147.000 Ft-ot, valamint további adóköteles jövedelemmel
nem rendelkezik.
Az elektronikus formában benyújtott adatlapon egy pályázat keretében kizárólag egy személy pályázhat, és részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
Azon pályázó, aki a Pályázati felhívás kedvezményes fürdõbelépõk nyugdíjas pályázók számára 2015 pályázati felhívásra 2015-ben pályázatot nyújt be, jelen kiírás keretében
nem részesülhet az Alapítvány által nyújtott támogatásban.
A pályázat benyújtásakor kötelezõen csatolandó melléklet: A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) által a pályázó
nevére kiállított, 2014. évi havi nyugellátás megállapítását
tartalmazó igazolás, amelyet a nyugdíjas 2014 januárjában
már kézhez kapott. Elnyert támogatás esetén a támogatott
5000 Ft önerõ befizetésével veheti igénybe az üdülési szolgáltatást elõ-, valamint utószezonban, az alábbiakban jelölt
idõszakokban: - elõszezonban: 2015. június 15. napjáig; utószezonban: 2015. szeptember 1. napjától 2015. december 31. napjáig megkezdett üdülésre. A pályázók a
www.erzsebetprogram.hu oldalon elérhetõ szálláshelyeken,
a postai úton kiküldésre kerülõ Erzsébet Kártya segítségével
vehetik igénybe az elnyert támogatást.
Azon pályázók, akik korábban az Erzsébet-program keretében támogatást nyertek, és rendelkeznek Erzsébet Kártyával, a már megküldött Kártya segítségével vehetik igénybe
az üdülési szolgáltatást.

Aszalt szilvával töltött sertéskaraj

11

Rövid hírek
• Tömörd
Karácsonyi készülõdés...
December az év utolsó, s egyben az ünnepek hónapja is. Adventi-karácsonyi készülõdés áthatotta mindnyájunk életét.

• Sajtoskál
Szeretetben, békességben Sajtoskálon
Szeretetben, békességben telt az adventi
idõszak Sajtoskálon. Karácsony szent estéjén
falunkban a római katolikus templom megtelt
szeretettel. A falu lakói nagycsaládként, együtt

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Vas Megyei Irodája másodszor nyitotta ki a Tömördi Faluház
„kapuit” az intézet Kapunyitogató programsorozatának keretében.
Ez alkalommal 2014.12.05-én a Mikulással
együtt érkezett hozzánk dr. Csider Sándor tanár
úr, költõ, aki a Varázshegedû gyermekmûsorával lepte meg a hallgatóságot.
Már rendkívüli volt a nagyterem berendezése is, hiszen egy körben ültünk, az elsõ sorban a
gyermekek foglaltak helyet, mögöttük pedig a
szülõk, kísérõk. Már a Puttonyos említette, hogy
nálunk „csak jó gyerekek élnek”, akik ügyesek,
szeretnek játszani, verset mondani. Errõl mindnyájan meg is gyõzõdhettünk!
Vendégünk egy képzeletbeli, mesebeli utazásra vitt el bennünket. Közösen faragtunk ríme-

ket a szülõkkel. Megjelenítettük a költemények
szereplõit. Mozogtunk, állatokat utánoztunk, bejártuk a virágos rétet, építettünk hidakat, egy-

szerûen jól éreztünk magunkat. Az idõ sajnos
gyorsan elrepült. Köszönjük Csider Tanár úrnak a
JÁTÉKot, az élményt, a rendhagyó interaktív irodalom órát! További munkájához erõt, egészséget és sok boldogságot kívánunk!
KG

Látogatóban a Mikulásnál…
A tömördi Faluház látogatói 2014. december 7-én délután
különös kalandban vehettek részt. „Bekukkanthattak” a Mikulás házába! Egy kedves Varázsló így szólt a jelenlévõkhöz:
„Csukjátok be jó erõsen a szemeteket, és amire hármat számolok, már ki is nyithatjátok. Jól figyeljetek! Csiribí-csiribá, legyünk
ott, ahol akarunk, legyünk gyorsan a Mikulás házánál!” Valóban, mi ott is voltunk a készülõdés kellõs közepén.
A manócskák, a rénszarvasok, a postás s maga a Mikulás is elmondta, hogyan készül a világ gyermekeihez, így
hozzánk is. Rövidesen meg is érkeztek közénk! A hallgatóság
is örömet szerzett a kedves vendégeknek: énekelt a Mikulásnak, verset mondott. Köszönjük a rendkívüli utazást és az
ajándékokat! Sok örömet kívánunk a Mindnyájuknak! Jövõre is várjuk õket szeretettel!
KSzÁ

Foró: Baranyai Tamara

Aki Szombathely felõl érkezett Tömördre
ezen idõszakban, elsõként „Szalma Miklós”
köszöntötte a fõút mellett.
KSzÁ
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

Újabb Kapunyitogató volt Tömördön

várták a gyermekek betlehemes játékát, amely
Jézus születésének a történetét mesélte el.
Minden évben várjuk, hogy részt vegyünk ezen
a szép, meghitt estén. A gyermekek mûsora
után a sajtoskáli kórus énekelt szebbnél-szebb
karácsonyi dalokat, melyek hangsúlyozták az
ünnep fontosságát, amikor is mindenkinek a
lelke megtelik szeretettel, és békével. Ezt követte
az ünnepi szentmise.
BB.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon

A hagyományokhoz híven, 2014. december
23-án, Nagygeresden, a Faluházban karácsonyi

ünnepséget rendezett a nagygeresdi önkormányzat. Mint mindig, ez alkalommal is gyönyörûen feldíszített fenyõfa várta községünk lakosságát. A 17

órakor kezdõdõ rendezvény során elõször Németh
Lajosné köszöntötte a szép számú közönséget – a
mûsor telt ház elõtt zajlott –, majd Németh Lajos
polgármester úr mondta el karácsonyi beszédét.
Ezt követte a fiatalok és gyermekek elõadása,
melynek során karácsonyi témájú jelenetekkel, illetve a betlehemes játékkal köszöntötték az ünnepet. A program után polgármesterünk déli gyümölcsökkel és szaloncukorral ajándékozta meg a
szereplõket és a közönség soraiban helyet foglaló apróságokat, majd forró tea és sütemény várta
a jelenlévõket.
(Béres Péter)
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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Karácsony Nagygeresden
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Szilveszteri bortúra
a csepregi szõlõhegyen
A Csepregi Hegyközség boros gazdái és a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete az idén is forralt boros téli túrára hívták december végén az érdeklõdõket.
Jöttek is szép számmal azok, akik a karácsonyi ünnepek
után úgy gondolták, hogy a szabadban mozgással, baráti
társasággal, kikapcsolódással szeretnék múlatni az évnek ezt
a napját. Az idõ is kegyes volt hozzánk, hiszen szép havas táj-

750 évvel ezelõtt, 1265-ben említették elsõként az oklevelek Büköt, valamint a
közte és Bõ között levõ egykori falut:
Hobajt, a szintén répcesíki Cirákot, Felsõságot (ma Simaság), Undot, Zemerét, a
mai Répceszemere elõdjét.
625 éve, 1390-ben Zsigmond király elzálogosította Csepreg városát és sok környékbeli települést a Kanizsai családnak,
melyek 1401-ben véglegesen a család tulajdonába kerültek. Ennek következtében
Csepregszabad királyi városból (civitas)
mezõváros (oppidum) lett.
Említi oklevél elõször Lakot, a mai Répcelak elõdjét.
600 évvel ezelõtt, 1415-ben említették elsõként az oklevelek Zenthgerget, a
mai Répceszentgyörgyöt.
200 évvel ezelõtt, 1815-ben született:
Nemesládonyban Selly (Schelly) Sámuel katonatiszt, az1848–49-es szabadságharc honvédszázadosa. A komáromi csatában halt hõsi halált 1849. július 2-án.
Csorbán Markusovszky Lajos (+ Abbázia, 1893.) orvos, egészségügyi szervezõ. 1848-ban kórházi orvos és Görgey
seregében törzsorvos volt. 1857-ben
megalapította az Orvosi Hetilapot, melyet 32 éven át szerkesztett. Közben egy
ideig az egészségüggyel foglalkozó minisztériumban is dolgozott, majd egyetemi magántanár lett. Vasegerszegen kastélyt vásárolt, ahol szabad idejében szívesen tartózkodott. Kívánsága szerint e
község temetõjében hantolták el.

175 éve,1840-ben Németkeresztúron
[ma Deutschkreutz Burgenlandban] született
(+ 1910-ben Bükön) id. Riedinger Károly, a
büki cukorgyárgyár egyik gépmestere. A
részvénytársaság nagycenki gyárából került
1872-ben a büki üzembe, melynek hamarosan mûvezetõje, majd gazdaságának tiszttartójává vált. 1895-tõl tagja lett az elsõ Soproni Serfõzde és Malátagyár Rt-t irányító 5 tagú végrehajtó bizottságnak is. Nevét büki találmánya, a róla elnevezett répaúsztató és
mosó rendszer - büki nevén: a rina - tette ismertté a cukoriparban. A szabadalmaztatott,
s Európa és Amerika számos országában alkalmazott találmányt részletesen Pólya Gyula
mérnök ismerteti a Büki Városi Könyvtárban
megtalálható kéziratában.
150 évvel ezelõtt, 1865. 01. 31-én
szül. Alsóbükön (+1953. Zsédeny) dr. Berzsenyi Jenõ jogász, publicista. A szigetvári
járásbíróságról Pécsre, majd Siklósra helyezték, ahol 1909-tõl vezetõ járásbíró lett.
1921-ben történt nyugdíjba vonulása után
Keszthelyen ügyvédként dolgozott. 1932tõl Zsédenyben gazdálkodott. A keszthelyi
evangélikus gyülekezet 1922-ben jogtanácsosává választotta. Késõbb a tolnabaranyai esperesség fõjegyzõjeként, késõbb a zalai esperesi kerület fõfelügyelõjeként tevékenykedett 1937-ig. Jogi, társadalom- és egyháztudományi, gazdasági
cikkei, elbeszélései és színi kritikái jelentek
meg különbözõ helyi lapokban.
A cikk folytatása
www.repcevidek.hu weboldalon
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jal tudtuk fogadni a túrázókat. A csepregi hegy fehér színben
pompázott, a látvány lenyûgözõ volt. 12 csepregi borosgazda nyitotta tágra a pincéje kapuját a vendégek elõtt. Jó hangulattal, harmonika szóval, borkorcsolyával, forralt borral, teával, szíves vendéglátással, kandalló melegével várták a túrázókat. A gyerekek különösen örültek a hónak, a hóemberépítés, hógolyózás sem maradt el.
A Nickrõl érkezett néptánccsoport a hóban még táncra is
kerekedett bevonva a túrázók egy részét is.
A pincék zárásakor a megfáradt túrázókat Szabó László
fogadta tábortûzzel, zenével. A finom vadpörköltet pedig, a
Répcevölgye Vadásztársaság vadászai készítették. A jó zenére sokan táncra is kerekedtek. A hangulatot a tûzijátékkal
fokozták.
Akik eljöttek, nem csalódtak, mozoghattak, kikapcsolódhattak örülhettek a szép, havas tájnak. A vendégek Boldog új
évet kívánva búcsúztak el egymástól.
Horváthné Pados Teréz

Évfordulók 2015.
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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. Sz. Péter
02. Sanitas
03. Sanitas
04. Sanitas
05. Sanitas
06. Sanitas
07. Sanitas
08. Sanitas
09. Üdvözítõ
10. Üdvözítõ
11. Üdvözítõ
12. Üdvözítõ
13. Üdvözítõ
14. Sanitas
15. Üdvözítõ
16. Sz. Péter
17. Sz. Péter
18. Sz. Péter
19. Sz. Péter
20. Sz. Péter
21. Sanitas
22. Sz. Péter
23. Sanitas
24. Sanitas
25. Sanitas
26. Sanitas
27. Sanitas
28. Sanitas

9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA

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

Február 1. Vasárnap Dr. Bencsik István •
2. Hétfõ Dr. Bence Zsolt • 3. Kedd Dr. Szilasi
Imre • 4. Szerda Dr. Szilasi Imre • 5. Csütörtök
Dr. Földi Sándor • 6. Péntek Dr. Nagy Gábor •
7. Szombat Dr. Bencsik István • 8. Vasárnap
Dr. Szilasi Imre • 9. Hétfõ Dr. Szirmai László •
10. Kedd Dr. Szilasi Imre • 11. Szerda Dr. Szilasi
Imre • 12. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna •
13. Péntek Dr. Földi Sándor • 14. Szombat Dr.
Sudár Zsuzsanna • 15. Vasárnap Dr. Petro Andor • 16. Hétfõ Dr. Szirmai László • 17. Kedd
Dr. Szilasi Imre • 18. Szerda Dr. Szilasi Imre •
19. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 20. Péntek Dr. Müller András • 21. Szombat Dr. Földi
Sándor • 22. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 23.
Hétfõ Dr. Bence Zsolt • 24. Kedd Dr. Szirmai
László • 25.Szerda Dr. Bencsik István • 26.
Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 27. Péntek Dr.
Müller András • 28. Szombat Dr. Petro Andor

Február 7-én, szombaton 19 ó.
Bükfürdõn a Gyógy- Élményfürdõben: Fürdõbál 2015.
Február 10-én, kedden 18 ó. Csepregen a Közösségi Házban: A Farkas
Sándor Egylet évi rendes közgyûlése.
Február 11-én, szerdán 12 ó. Bükön a Sportcsarnokban: TDM férfi futball kupa.
Február 11-én, szerdán 15.30 ó.
a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: Mesebérlet: A Budai
Bábszínház elõadása.
Február 12-én, csütörtökön 08
órától Bükön a Koczán-háznál: Büki
torkoskodás Torkos Csütörtökön.

Jelmezes farsangi felvonulás és bál.
(Mesopust).
Február 14-én, szombaton Bükön
a Sportcsarnokban: Kézilabda villámtorna.
Február 14-én, szombaton délután Simaságon a faluházban: Farsangi mulatság.
Február 14-én, szombaton 18.30
ó. Csepregen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban: Csepreg Város Fúvószenekara
Farsangi koncertje és bálja.
Február 15-én, vasárnap 11 ó. Bükön a Sportcsarnokban: Büki TK–Sopron NB. I-es asztalitenisz mérkõzés.
Február 15-én, vasárnap 14 ó.
Ólmodon: Dede-babe - farsangi
népszokás.
Február 17-én, kedden délelõtt
Tömördön: Csicsókázás.

Február 17-én, kedden 16 ó. a
Dózsa utcától az Eötvös utcai rendezvénytérig: Húshagyókeddi Farsangi
felvonulás.
Február 20-án, pénteken 17.30 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban: Gyógy- és élvezeti teák bemutatása és kóstolása – ea.: Tomcsányi
Levente gyógyszerész.
Február 22-én, vasárnap Bükön a
Sportcsarnokban: Dr. Szalay Ferenc
labdarúgó emléktorna.

Február 23-án, hétfõn 12.30 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban: Üvegtemplom – a Soltis Lajos Színház beavató színházi elõadása.
Február 28-án, szombaton 16 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: Dr. LupóBüki TK NB II. junior és felnõtt bajnoki
nõi kézilabda mérkõzése.
Március 7-én, szombaton 13 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: A
Csodaország Óvoda családi napja.
Március 8-án, vasárnap 11 ó. Bükön a Sportcsarnokban: Büki TK – Vác
– NB. I-es asztalitenisz mérkõzés.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
http://www.visitbuk.hu/,
http://bukmsk.hu/,
http://www.csepregikultura.hu/, www.fsegylet.hu
és a http://www.fuvoszene.hu/ honlapokon.

Alapítvány az
Egyházasfalui Óvodáért!
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át felajánlva támogatták intézményünket! A befolyt
összeget az óvoda tárgyi értékeinek, berendezéseinek
felújítására valamint ezek vásárlására fordítottuk. Hálás
köszönet minden kedves támogatónknak!
Az Alapítvány Kuratóriuma
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február

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

Február 14-én, szombaton délután Horvátzsidányban és Undon:

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Gyógyszertár

Február 6-án, pénteken 19 ó. Bük Sportcsarnok Asszonyfarsang.
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