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9. alkalommal torkoskodtak a bükiek
A kilencedik éve folyamatosan bõvülõ
rendezvényt Dr. Németh Sándor, Bük Város Polgármestere nyitotta meg. A helyszín a régi

volt, de felújított formában fogadta a vendégeket. A polgármester köszönetet mondott a
rendezvényen dolgozó minden résztvevõnek.
A kulináris élvezetek mellett kulturális mûsor is
színesítette a programot. Bemutatkozott a helyi frissen alakult néptánccsoport, melynek
tagjai mind büki fiatalok.
yde

Kezében agyagból
formálódott a látható világ
Emlékezés Székely Ágostonné Eperjesy Dóra keramikusra (1922–2019)
Elõször 1995-ben, a várossá válás pezsdítõ,
mozgalmas idõszakában találkoztam vele. Most
a nekem küldött leveleit olvasgatom, hogy személyiségét hûen tudjam visszaidézni. Forgatom
1995-bõl a Csepregi Lapozgató elsõ számát. A
35. oldalon nyitom ki, ahol õt mint csepregi gyökerekkel rendelkezõ hazatérõt és mint keramikusmûvészt bemutattam:
„A történelem minden gorombasága ellenére szerencsésnek mondhatja magát, mert csodálatos szülõket kapott a sorstól, akik nagy szigorral, de végtelen szeretettel, az egyetemes
kultúrát és hazaszeretetet bõven osztva, humanista szellemû és humánus emberré nevelték.”
A második világháború vége után apja mezõgazdasági kormánybiztosi rangja miatt osztályidegenekké váltak. Fõiskolai hallgató sem lett
Eperjesy Dórából. Sok átgürcölt év és szakmai bizonyítás után egy külön bizottság elõtt nyert két
társával együtt diplomát.
Kevesen tudják, hogy „Minden szobrász, az
agyagszobrász-keramikus is nehéz szellemi és fizikai megterhelés után jut el a kész mûig. (…)
Védõételt és veszélyességi pótlékot kap, mint az

üvegfúvó és a kohász… Az alkotó fáradtságát
nem õrzi az agyag. Õ maga sem, csak az alkotás örömét, a kemencebontások izgalmait követõ sikerélményeket” – írtam a fent említett értékelésben. Eperjesy Dóra, ameddig fizikailag bírta, dolgozott. Így élte életét Budapesten, soksok évtized óta özvegyen, kicsi nyugdíjjal, önmaga iránt is magas szellemi és erkölcsi elvárással. Templomunkban, múzeumunkban, egyéb
intézményekben, családi otthonokban megõrzõdtek alkotásai.
Csepreg városának többször felajánlotta
családja százados értékeit, de eddig Király Árpád kísérletén kívül még egyetlen csepregi városvezetõ sem fogadta és helyezte el muzeális
értékû tárgyait. Fennáll most annak lehetõsége,
hogy budapesti bérelt otthonából, a lomizók kezébõl az „ebek harmincadjára” kerülnek. Mi,
csepregiek, ennyire gazdagok lennénk, és enynyire közömbösek? Bízom abban, hogy mégsem, és a városunkhoz kötõdõ Gerencsér és
Eperjesy családok megõrzendõ értékei elfogadható helyet kapnak.
Tisztelõje: Sudár Lászlóné

Büki farsangi

felvonulás
képekben
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Egyszer volt, hol nem volt,

volt egyszer egy farsang
Nemesládonyban
Egyszer volt hol nem volt, volt
egyszer egy farsang Nemesládonyban. Kezdõdhetne akár így is a történet, mivel farsangkor a mesebeli
hõsök megelevenednek elõttünk,
elénk tárul a mesék világa. Lázas
készülõdés elõzte meg a várva várt
napot. A gyermekek nagy gondot
fordítottak jelmezük kiválasztására.

nõniük. Ezért is jók az ilyen programok, ahol önfeledten játszhatnak,
és játékból nem volt hiány! A táncos ügyességi versenyeken jókat
kacagtak, de nem maradhatott el
a székfoglaló játék sem.
A terített asztalokon rengeteg sütemény várta a gyerekeket. Ezúton
szeretnénk megköszönni a sok édes-

Voltak, akik saját készítésû maskarába bújtak, és voltak vásárolt maskarába öltözött karneválozók. A lényeg, hogy minden gyerkõc örömmel vett részt a rendezvényen. Kiszabadulhattak a hétköznapok monotóniájából. Hiszen az iskolai élet
felér egy munkahellyel, szigorú elvárások vannak velük szemben, és
bizony szegényeknek hamar fel kell

séget, rágcsálni valót, mely a szülõk
jóvoltából került terítékre. A gyerkõcök jóízûen csemegéztek belõle.
A képviselõtestület jóvoltából
tombolasorsoláson is részt vettek
azok a lurkók, akik jelmezbe bújtak.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte magát, hogy a telet sikerült elûznünk, és a tavasz már kopogtat!
Pietrowskiné Végh Andrea

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy Szalkayné Sárváry Hajnalka Tündéri pillangók éneke c. mesekönyve hamarosan megjelenik. Bemutatása március végén vagy április elején várható. A mesésverses kötetet gyönyörû rajzok díszítik. Gyermekeknek és gyermeklelkû felnõtteknek egyaránt ajánljuk.
Sági

Március – böjtmás hava – tavaszelõ – kikelet hava
Március az elsõ tavaszi hónap. A tavasz a természet újjászületésének évszaka. Március az év harmadik hónapja a Gergely-naptárban. A
népi kalendárium böjt máshavának nevezi. A húsvéti 40 napos nagyböjt hónapja. Ilyenkor tilos a vigadalom és a húsos ételek fogyasztása.
Márciusban a természet lassan éled. Hosszabbodnak a nappalok.
Nem melegedik hirtelen. A fák magukban hordják még a téli dermedést. Az állatoknak még téli bundájuk van. Elõbújik a hóvirág. A fehér
szín után jön a sárga. A sombokrok alatt virít a tavaszi kankalin. Búgni
kezd a vadgalamb, esténként már óvatosan megszólal már a feketerigó. Hozzájuk csatlakozik a vonuló vörösbegyek éneke. Ez a kórus adja
a zenei hátteret az alkonyatkor és hajnalban induló szalonkahúzáshoz.
Korrogva, pisszegve, néha imbolyogva, máskor sebesen húzva repülnek át a tisztáson. Közben alattuk a tölgyesek sûrûjében az elsõ vadmalacok visítozását is lehet hallani.
Márciusra mint szalonkavárás hónapjára is gondolhatunk. Hazánkban
a tavaszi szalonkavadászatnak komoly hagyománya van. Az avarszínû
madarak megérkezése minden vadászember szívét megdobogtatja.
Megpezsdül a vizek mentén is az élet. A nád között vöcsök trillázik,
bölömbika bummog, tõkések hápognak. A tó sekély vizében unkogva
ölelgetik párjukat a barna varangyok. Megérkeznek a költözõ madarak is. Ilyenkor hullajtják agancsukat a gímszarvasok.
Márciushoz is kapcsolódnak jeles napok, népi megfigyelések: Március
8.: Nemzetközi nõnap, a nõk iránti tisztelet és megbecsülés napja. • Március 12.: Gergely napja. A naphoz kapcsolódó legismertebb népszokás a
gergelyjárás. Idõjóslás is kapcsolódott ehhez a naphoz. Ha ezen a napon
esik a hó, „megrázza még szakállát Gergely.” – mondták a régiek. • Március 15.: Nemzeti ünnep: Az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc napja. • Március 18.,19.,21.: Sándor, József, Benedek napja. A
néphit úgy tartja, hogy ezek a napok vetnek véget a hosszú télnek. „Sándor, József, Benedek zsákban hozza a meleget.” Ha ezekben a napokban
kisüt a nap, akkor hosszú meleg nyár lesz, ha nem, akkor hosszú lucskos õsz.
• Március 21.: A tavaszi napéjegyenlõség napja , a hivatalos tavaszkezdés. 2013-tól az Erdõk Nemzetközi Napja. • Március 22.: A víz világnapja.
• Március 25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony napja. Jézus fogantatásának
ünnepe. Egyike az év legjelentõsebb Mária-ünnepeinek. A fák oltásának
és szemzésének ideje is.
Rád vártunk, télen, március, a meleg kályha mellett! Örülünk, hogy
megérkeztél!
Horváthné Pados Teréz

Következõ lapszámunk 2020. 04. 01-én jelenik meg!
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Új mesekönyv a láthatáron

Köszöntünk,
kedves, szép március!
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15. Vadászbál Bükön
Február 8-án immáron tizenötödik alkalommal rendezték meg a Vas Megyei Vadászbált, melynek a büki Fürdõ Étterem adott ott-

hont. Az estet Gagyi István, a Vas Megyei Vadászkamara és a Vasi Vadgazdálkodók Védegyletének elnöke, Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke és Borboly Csaba, a
Hargita Megyei Tanács elnöke nyitotta meg. A

A település lakossága a 2019. októberi választásokon ismét bizalmat szavazott a már több éve
együtt dolgozó képviselõknek. Horváth István, aki
polgármesterként több cikluson át irányította a falu életét, alpolgármesterként folytatja a munkát
Gadovics Györggyel, Pietrowski Zoltánnal, Reiber
Lajossal együtt. A falu vezetõjének Horváth Ildikót
választották meg a lócsiak. A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársa, Reichardt Nikolett segíti a szervezõmunkát a faluban, aki egyúttal az új könyvtáros is. A polgármester asszony számára nem ismeretlen a közösség érdekében végzett tevékenység, hiszen családjával – édesapja
mellett – eddig is aktívan részt vett minden megmozduláson, ami a faluban történt. A külföldiekkel
való szoros kapcsolat kiépítésében nagy szerepe
volt eddig is, hiszen a nyelvi nehézségek leküzdésében német nyelvtudása segítette a közös munkát. A fiatal, nagy lendülettel munkába kezdõ polgármester asszonyt a tervekrõl, elképzelésekrõl
kérdeztem:
– Milyen hagyományos programokat
tartanak meg a településen?
– Tavasszal húsvétváró ünnepet, majd májusban gyereknapot szervezünk a gyerekeknek. A
legnagyobb rendezvény az augusztusi falunap,
amely idén már 26. alkalommal kerül megrendezésre. Szeptemberben tartjuk az õszköszöntõt,
októberben az Idõsek Világnapjához kapcsolódva nyugdíjasnapot szervezünk. Adventben
gyertyagyújtásokat tartunk a falu koszorúján
minden vasárnap, illetve Mikulás-váró délutánt
és falukarácsonyt szervezünk, majd az évet a
december végi közösségi disznóvágással zárjuk.
Hagyományos az adventi falukirándulás, amelyet az idén inkább jó idõben, tavasszal vagy
õsszel szeretnénk megszervezni.
– Milyen új programokat terveznek?
– Egy civil kör létrehozását tervezzük, amelylyel rendszeres összejöveteleket, beszélgetõs,
akár társasjátékozós esteket, illetve faluszépítõ
akciókat szeretnénk elindítani. Új meglepetésakciót tervezünk a faluszépítés, virágosítás té-

makörében, amelyrõl
egyelõre bõvebbet
nem árulok el.
– Milyen fejlesztések vannak tervben a faluban?
– A Magyar Falu Programban járdafelújításra
nyert el 1,4 millió forint támogatást önkormányzatunk, melybõl a Petõfi utca páratlan oldali járdáját tesszük rendbe idén tavasszal. Szintén a
Magyar Falu Program keretében nyertünk orvosi
eszközök és bútorok beszerzésére 2,5 millió Ft támogatást, melyhez a beszerzés folyamatban
van, minden igényt kielégítõ felszereltségû orvosi rendelõnk lesz. Továbbá egy Leader- és egy
Széchenyi2020-as pályázaton rendezvényszervezésre kaptunk pályázati támogatást Csepreg
várossal konzorciumban, melybõl helyi
értékleltárat hozunk létre, valamint a gyermeknapra és falunapra fordítjuk.
– Újabb pályázatokat terveznek-e beadni az idei évben?
– A tervezett legnagyobb projektünk a 20
millió forint költségvetésû régi iskolaépület felújítása és új funkcióval történõ felruházása, melyre
eddig nem nyertünk támogatást, de bízunk
benne, hogy idén sikerül. Fontos lenne, mert beázik, folyamatosan romlik az épület állaga, viszont saját erõbõl nem tudjuk megvalósítani a
terveinket. Egy állandó kiállítást és egy alkotómûhelyt szeretnénk kialakítani benne, ide tervezzük a civil kör rendszeres összejöveteleit is. Továbbá az új települési referensünk segítségével
beadunk minden pályázatot, amely a falu fejlõdését, a lakosság érdekeit szolgálja. Fõként a
Magyar Falu Programban tudunk pályázni, valamint az önkormányzati feladatellátási pályázaton további járdafelújításra szeretnénk támogatást nyerni, hiszen a Kossuth és Arany J. utcák járdai rossz állapotban vannak. Tervezzük az illegális hulladék felszámolására, temetõfejlesztésre is
pénzbeli segítséghez jutni.
– Melyik korosztályra szeretne még nagyobb figyelmet fordítani?
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bálon felléptek a Savaria TSE táncosai, sztárvendége pedig Kökény Attila volt. Az idei Vadászbál Szépe Németh Luca; Bodorics Anett
az elsõ, míg Czenki Molnár Eszter a második
udvarhölgy lett. Az est folyamán a talpalávalót a Percsák zenekar szolgáltatta.
Bogi

Jövõkép Lócson
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– A nyugdíjasokra szeretnénk jobban gondolni programjainkkal. Azokra gondolok, akik
nehezebben mozdulnak ki otthonról, pedig jót
tenne számukra egy kis társasági élet, ezért õket
szeretnénk jobban megszólítani. A könyvtár életét szeretnénk felpezsdíteni író-olvasó találkozókkal, ismeretterjesztõ elõadásokkal, beszélgetõs
összejövetelekkel, és kézmûves foglalkozásokkal. Új folyóiratokat rendeltünk, és DVD-kkel is jelentõsen bõvül a kínálat.
– A külföldiekkel való kapcsolattartást
hogyan szeretné folytatni?
– Azt gondolom, eddig is jól mûködött a közös tevékenység, szeretnénk megtartani a jó
kapcsolatokat, együttmûködéseket, bevonni
õket a falu rendezvényeibe, faluszépítésbe.

– Mit tart polgármesterasszony legfõbb
céljának?
– Célunk a takarékos gazdálkodás, a lakosság
érdekeit szolgálni, igyekszünk a véleményeiket
meghallgatni, szem elõtt tartani, és folytatni a
megkezdett faluszépítõ munkát. Õsszel több száz új
rózsatövet ültettünk el, további zöldítést tervezünk.
Az eddigi társadalmi munkát szeretnénk folytatni. A
képviselõk támogatását köszönöm, amelyet a választások elõtt és után is kaptam tõlük, ez nagyon
sokat jelent a számomra, bízom a támogatásukban, tapasztalataikra a jövõben is számítok.
Kívánom, hogy a tervek valósuljanak meg,
maradjon meg az eddigi példás összefogás a
faluban, szépüljön, épüljön a település a lakosság javára!
bserika

Testületi ülést tartottak a Közös
Önkormányzati Hivatal polgármesterei és képviselõi
2020. február 17-én testületi ülést tartott Sopronhorpács Közös Önkormányzati Hivatala a

Sopronhorpácsi Mûvelõdési Házban. Gyalóka,
Szakony, Répcevis, Und, Zsira és Sopronhorpács
községek polgármesterei és képviselõi gyûltek ös-

sze, és a testületi ülés keretében hallgatták meg a
Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõjének beszámolóját a 2019. évi mûködésrõl,
tájékoztatást kaptak a 2020. évi
tervekrõl, lehetõségekrõl, valamint
megtárgyalták és elfogadták a
2020-as költségvetést.
2013. január elsejével jött létre a Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal, mely társulást közös hivatali munkára hozta
létre a hat település. A létrejött
közös hivatal közremûködik az
önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történõ együttmûködésének öszszehangolásában.
Igler Patrícia

Szépkorúak
köszöntése
Csepreg Város Polgármestere, Horváth
Zoltán február 18-án Csepreg két lakosát is
90. életévének betöltése alkalmából köszöntötte. Antalovics Józsefné, Marika néni családja körében mesélt életérõl, munkaszeretetérõl

a polgármester úrnak. Szerinte a hosszú élet titka, hogy az embernek ne legyen haragosa.
Lujber Ferencné, vagy ahogy sokan ismerik, Magdi néni szintén rokonai körében
vette át a díszoklevelet, akik elárulták, Magdi
néni fiatalokat megszégyenítõ memóriával

rendelkezik, és pontos dátummal emlékszik
vissza kalandos élete minden pillanatára.
A polgármester úr személyesen és utólag
Facebook-oldalán is mindkettõjüknek még
hosszú, boldog és nyugalmas éveket kívánt.
Dr. Tarsoly Ádám
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Kis falu, nagy tettek…
UND EGY KÖZEL 350 LELKET SZÁMLÁLÓ
KIS TELEPÜLÉS ZSIRA ÉS SOPRONHORPÁCS KÖZÖTT.

• Tompaládony

Az immáron második ciklusát töltõ Pintér Tamás, a község polgármestere számolt be a mögöttük álló esztendõkrõl és a jelenrõl.

Óvodai és kisiskolai
farsang Tompaládonyban
A farsang hossza évrõl évre változik, zárónapja február 25-e, húshagyókedd. Gyakorlatilag a zajos mulatozás, tréfacsinálás,
bolondozás, eszem-iszom idõszaka.

15 órára megtelt a faluház, sokan kíváncsiak voltak a falu legkisebbjeire.
Nagy izgalommal készülõdtek. A batyus
összejövetel hirdetésére roskadásig megteltek
az asztalok. Zenés, táncos fellépések után
mindenki talált kedvére valót a vendégváró
maskarabálos összejövetelen.
Polgármester asszony minden vendéget
szívbõl marasztalt a mûsor utánra.

Fánk hegyek az asztalon,
Közepükben lekvár.
Ne akard, hogy unszoljuk,
Vegyes, vidd, edd már!
MM

sártéren, sportöltözõ villanyhálózatának teljes felújítása, kultúrház világításának korszerûsítése. Beruházás jellegû saját költségeink voltak a hómaró
beszerzése, falugondnoki busz cseréje baleset
miatt, 30 garnitúra sörpad és sátrak (100 m2) vásárlása, a kultúrotthonban elektronikus információs rendszerek kialakítása, teherkisbusz vásárlása
és az információs táblák (hirdetõk) cseréje. Ez
mind-mind rengeteg teendõ, és mindezek mellett még számos felújítás, beruházás vár ránk, de
ahogy eddig is, továbbra is fenntartjuk és a lehetõségeket kihasználva fejlesztjük kicsi falunkat.
– Undról köztudott, hogy mindig nagy
látogatószámot eredményeznek a rendezvényei. Milyen hagyományos eseményei
vannak a településnek és melyek indultak
nemrégiben?
– Nyáron nagy népszerûségnek örvend az
Impulzus-InfTech.hu kupa, melyet 2015-tõl rendezünk. Ezen alkalommal futballmérkõzések,
gulyásfõzõverseny, sportbemutatók, hadijáték-bemutató (mely egyre nagyobb sikernek örvend) és
különbözõ szórakoztató programok közül válogat-
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Januári vigalom,
Februári móka.
Farsangoljunk gyerekek!
Csepregi a csóka.

– Milyen pályázatokat nyert és valósított
meg a község a közelmúltban?
– Az elmúlt évek sikeresnek tekinthetõek pályázatok szempontjából. A tavalyi év elõtti években könyvtári bútorzatot (2,7 millió Ft értékben),
járda felújításra 1 és 7,6 millió Ft-ot, sportparkot
(10,8 millió Ft értékben), DJP Pont-fejlesztést (Közösségi internet hozzáférési pontok) 2,5 millió Ft
értékben, defibrillátort (430 ezer Ft támogatással), I. világháborús szobor felújítására 700 ezer
Ft-ot nyertünk. Tavaly, 2019-ben 15.000 eurót
kaptunk WiFI4EU (ingyenes WiFi-pont) kialakításra, melynek jelenleg zajlik a megvalósítása.
10,3 millió Ft-ot útfelújításra, ennek a kivitelezése a tervezetthez képest csúszik, hiszen õsszel
szerettük volna elkezdeni, de sajnos csak idén
tavasszal tud elindulni. 2019-ben sikerült három,
a Magyar Falu Program által kiírt pályázatot
megnyernünk, 2,9 millió Ft-ot kaptunk temetõ
kerítés korszerûsítésre, 10,9 millió Ft-ot falugondnoki busz vásárlására, illetve 24,9 millió Ft-ot
szolgálati lakás kialakítására. Ezekkel a pályázat
adta lehetõségekkel sokat tudunk elõrelépni, és
továbbra is ki kívánjuk használni az ilyen jellegû
segítségeket.
– Milyen egyéb fejlesztések, beruházások történtek, melyeket nem pályázatból finanszírozott az Önkormányzat?
– Sajnos nem minden tervünket tudjuk pályázati forrásból finanszírozni, ezáltal az Önkormányzat a saját zsebébe is mélyen belenyúl, viszont
szerencsére stabil helyzetben állunk, így a felmerült problémákat, igényeket a lehetõ legjobban
igyekszünk megoldani, megvalósítani. Az elmúlt
években a saját forrásból megvalósult fejlesztések között szerepelt többek között a Fõ tér rendezése, temetõvilágítás felszerelése, új padok elhelyezése a temetõben, játszótér kialakítása a Vá-

sártéren, kerítés kialakítása a tónál lévõ játszótér
köré, szoborfelújítások, a Fülesi–Új–Petõfi utcák
összekötése murvázott úttal, díszvilágítás kihelyezése karácsonykor, villanyhálózat-rendezés a Vá-
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hatnak a látogatók. 2017-ben településünk is
csatlakozott a Kápolnák útján programhoz, mely
által megállót biztosítunk a kerékpározóknak. A túra során kulturális programmal várjuk a csapatot.
2017 óta próbáljuk hagyománnyá tenni a búcsút.
2018-ban kapcsolódtunk be a ROBOG A SKANZEN utazókiállításba, melyet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum indított. Az utazókiállítás
során végiglátogatják azokat a falvakat és településeket, ahonnan az elmúlt évtizedek során a vidéki Magyarország tárgyi és építészeti emlékei a
múzeumhoz kerültek. Köztudott, hogy a Szentendrei Skanzenben található egy undi ház, ezáltal kerülhettünk be a programba. Az undi ház leírásából
néhány idézet: „A nyugati határszélre települt horvátok népi építészetének és anyagi kultúrájának
reprezentánsa az ollószáras, szelemenes tetõszerkezetû zsúpfedésû épület. Az eredetijét Kisisc Máté 1841-ben építette, ahogy ezt a szobai mester-

gerendán megörökítették. (…) Az oldalszárnyi
kamrája Undon ideiglenes kosárfonó mûhely, tejbegyûjtõ hely és szatócsbolt is volt. A skanzenben
az eredeti berendezési tárgyakkal, mint szatócsbolt jelenleg is mûködik. (…) A leírás szerint az utcai szobában fiatal házaspár lakott a gyerekeivel,
a berendezési tárgyak nagy része helybeli és környékbeli mesterek keze munkája. (Ilyeneket csinált a faluban a falu bognára-asztalosa, Parragh
József (Sárosi), aki akkor a Gállyal szemben lakott
és dolgozott.) (…) A hátsó udvar felõli szoba az
idõsebb házaspár otthona volt.”
Megemlékezéseink közé tartozik a halottak
napi kegyeleti gyertyagyújtás, a határõr emléktúra, és a Doni Áttörés emléktúra. A tavalyi évben pedig egy országos visszhangú esemény
került nálunk megrendezésre; egy 1,1 megawattos naperõmûpark alapkövét tettük le a futballpálya mellett, melyhez majd kétéves elõké-

szítõ munka eredményeként érkeztünk el. Kéthektáros területet adunk bérbe negyven évre a
beruházó Pannon Green Power Kft.-nek, hogy
megépülhessen a naperõmûpark. Ez egyrészt
bevételt jelent az önkormányzatnak, másrészt a
zöldenergiával hétszáz család éves energiaellátását biztosítják.
– Mit tudsz mondani a jövõre nézve?
– A lakosság többségének támogatását tudhatom magaménak, de azért az egyértelmû,
hogy még ilyen kis közösségen belül sem lehet
olyan döntéseket hozni, hogy azok mindenki
számára jók legyenek. Eddig is törekedtem és a
jövõben is törekedni fogok arra, hogy munkámmal a kis falunk érdekeit képviseljem. A jövõ pályázati lehetõségei közül igyekszünk a lehetõ
legtöbbet kihasználni, illetve saját forrásból gazdálkodni, haladni elõre, hogy egyre nagyobb
mértékben tudjunk fejlõdni.
Igler Patrícia

Jótékonysági Tûzoltóbál Csáfordjánosfán
Településünkön idén elsõ alkalommal került
megrendezésre február 15-én a helyi ÖTE támogatása céljából szervezett jótékonysági bál.

Kedves vendégeink támogatói jegy megvásárlásával vehettek részt a nagyon jó hangulatúra

sikerült estén. 18 órakor Õri Tamás Répcelak város tûzoltóparancsnoka nyitotta meg a bált rövid

köszöntõjével. Ünnepi beszédet mondott Németh Albert polgármester úr és Homor Béla elnök úr is. A hivatalos rész után a szórakozás vet-

te kezdetét. A jelenlévõk láthatták a Rábaközi
Néptáncegyüttes fergeteges elõadását, valamint a helybeli gyerekek és amatõr színjátszóink vicces jeleneteit. Az Iváni Vadásztársaság által felajánlott vacsora elfogyasztása után a
tánc vette kezdetét. Közben sor került a tûzoltóink tiszteletére készített torta felvágására és a
tombolasorsolásra, melyre rengeteg felajánlás
érkezett!
A bál nagyon jó hangulatban hajnalig tartott. Reméljük, hogy jövõre újra találkozhatunk
ezen alkalomból. Végezetül szeretnék köszönetet mondani minden kedves támogatónak, felajánlónak és résztvevõnek, aki bármilyen formában segítette rendezvényünket!
Némethné Bencsik Anita
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• Bük
Új orvosi eszközök pályázatból
A kormány Magyar Falu Programja révén
új orvosi eszközökkel gyarapodott a Répcementi Önkormányzati Társulás. A Bükön tartott
rendezvényen Horváth Zoltán, Csepreg polgármestere üdvözölte a jelenlévõket és köszönte meg a pályázati támogatást, mely
hasznosan szolgálhatja a térség lakóit. Ágh
Péter országgyûlési képviselõ elmondta, hogy
az orvosi eszközök beszerzésére a Kormány
Magyar Falu Programja biztosított forrást. Szavai szerint ennek révén választókerületébe,
Észak-Vas megyébe közel 1,2 milliárd forintos
támogatás érkezett tavaly. 18 pályázó nyert

NTERJÚ LUKÁCS TIFANIVAL,
A KIS LÉTSZÁMÚ ÖKÖLVÍVÓ CSAPAT BAJNOKÁVAL
A Kõszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület büki
szakosztálya a 2019-es évben ismét hatalmas sikereket aratott nemcsak országos, hanem nemzetközi viszonylatban is. De hogyan jut el egy kisvárosi edzõcsapatból valaki egészen az európai

bajnokságokig? Lukács Tifanitól, a 16 éves sporttehetségtõl kaptam válaszokat kérdéseimre.
– Mióta edzel a mostani csapatodnál?
– 2017. január végén nyitottam be elõször
az edzõterem ajtaján. Kezdetben csak egy jó
bulinak indult: futás, bokszzsák, kesztyû, na
meg a jó hangulat. A családias légkör motivált
arra, hogy részt vegyek az edzéseken. Idõvel
rájöttem, hogy többet jelent számomra már,
mint egy hobbi.
– Pozitív vagy negatív hatással van véleményed szerint az edzésekre a családias
légkör?
– Egyértelmûen pozitív, hiszen a kemény
munka mellett mindig jut idõ beszélgetésre, mókázásra és közös programokra, amelyek mind
építõ jellegûek a csapat számára.
– Milyen jelentõs eredményeket értél el
a 2019-es évben?
– A tavalyi év elsõ nagy megmérettetése áprilisban volt Érden, a Diákolimpián. Innen ezüst-

éremmel tértem haza. Majd két hetet Tatán töltöttem az Olimpiai Edzõtáborban a válogatott
többi tagjával edzések és edzõmérkõzések keretein belül. Itt dõlt el, ki képviselheti hazánkat a
Junior EB-n Romániában. A szövetségi edzõk beválogattak, szóval májusban utaztunk Galati városába, a bajnokság helyszínére. Sajnos egy
svéd lánytól vereséget szenvedtem, így érem
nélkül tértem haza. Egy héttel késõbb tartották a
Bornemissza Emlékversenyt Egerben, ahol 2. helyen végeztem. Július elején Mezõkövesden a
Matyó Kupán a dobogó legfelsõ fokára állhattam. Augusztus elején az Ostrom kupán ismét
aranyérmes lettem. A hónap közepén Szerbiában egy újabb tornán vettem részt, bronzérmet
szereztem. Októberben a Magyar Bajnokság
zárta a rangos versenyek sorát. Az egyhetes verseny végén a 2019. év junior magyar bajnokaként álltam a dobogó legfelsõ fokára.
– Véleményed szerint mi a sikereid titka?
– Úgy gondolom, a rendszeres edzés, a szorgalom és a kitartás az, ami a sikerhez vezet minket. Természetesen az edzõim: Nemes Erik,
Bödey Gábor, s a versenyeken segítõ Varsányi
Áron és Gombai János is nagyban hozzájárulnak az eredményekhez.
– Meddig tervezel maradni a csapatnál?
– Nem tervezek jelenleg nagy változást, hiszen jól érzem magam itt a csapattársaimmal és
az edzõimmel. Számomra jelenleg elhivatottság
ez a sport.
– Milyen életkor és sportolási háttér
szükséges ahhoz, hogy valaki csatlakozzon
a csapatotokhoz?
– Nem kor függõ, bárki jöhet, akinek tényleges érdeklõdése van a sport és a mozgás iránt.
2020. február 15-én, Budapesten, az Énekes
István Ifjúsági Emlékverseny döntõjében Tifi vetélytársa 54 kg-ban a Szegedi Box Club ökölvívója, Megyeri Barbara volt. A szegedi lány job-
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az orvosi eszközök beszerzése pályázaton,
melyben Bük kétszeresen is érintett, hiszen a
város pályázata mellett a Répcementi Önkormányzati Társulás is támogatott volt. Hozzátette, hogy különbözõ forrásokból választókerületében közel 400 millió forintot tudtak orvosi
rendelõk felújítására fordítani. Az országgyûlési képviselõ elmondta: Bük és Csepreg a Magyar Falu Program útfelújítási programjában is
sikerrel szerepelt, így hamarosan elkezdõdhet
a két város közti utat érintõ munkálatok elsõ
üteme. Ágh Péter februárban a Parlamentben
is felszólalt a Magyar Falu Program folytatása
érdekében, melyre pozitív választ kapott.
yde

A kevesebb néha több
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ban mozgott a ringben, így Tifi a második helyen, ezüstéremmel zárta a megmérettetést.
A klub büki szakosztályának legjobb versenyzõje, a háromszoros junior bajnok: Ambrus Viktória a múlt évben már az ifjúsági korosztály 69 kgos súlycsoportjában aratta sikereit. Szeptemberben a Szófiai Európa Bajnokságon ezüstérmet

szerzett. Majd novemberben, az Ifjúsági Ökölvívó Országos Bajnokságot is megnyerte súlycsoportjában. Ezen a versenyen a büki szakosztály
tagjai közül férfi 81 kg-ban Farkas Richárd ezüst-,
Málics Norbert pedig bronzérmes lett. Mindnyájuknak gratulálunk.
Gaján Réka

152. Büki Iparos bál

Asszonyfarsang 2020
Több évtizede jönnek össze a Büki Sportcsarnokban lányok-asszonyok, hogy elûzzék a telet.
Így volt ez február 7-én is: fér fimentes batyus
bálra várták az asszonyokat, amin a jó hangulatot meglepetés sztárvendég, bulizenekar, tom-

latos Marika néni csapata már 5 éve szórakoztatja pajzán komédiákkal a lányokat, asszonyokat. Egyhónapos gyakorlás, próba, díszletkészítés garantálta a nagy sikert. Tóth Marcell idén
debütál mûsorvezetõként és csapata lányoknak

bolasorsolás és farsangi falatok garantálták. A
Dunántúlon elterjedt asszonyfarsang régen az
asszonyok egyetlen olyan napja volt, amikor
ház körüli teendõik és kötött életmódjuk kötelékeibõl kiszabadultak, és lényegében fér fiként
mulathattak. Az elsõ fellépõ a megszokottól eltérõ volt. Berentei Péter táncdalénekes a Táncdalfesztivált varázsolta a színpadra a szórakozni vágyó hölgyeknek. Berényi Istvánné, vagyis Patyo-

öltözve szórakoztatták az asszonyfarsang résztvevõit. Õk a Csepregi Bormirigyek néven szintén
nagy sikert arattak a gyengébbik nem képviselõi között. Idén az Asszonyfarsangra regisztrálni
kellett, mely kellemes meglepetést tartogatott a
farsangoló hölgyek számára, mivel egy pályázatnak köszönhetõen ingyenes volt a belépés, a
meglepetésvendég, Bereczki Zoltán is ennek a
projektnek volt köszönhetõ.
S.Heni
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• Peresznye
Farsangolás
Szombat délután a község apraja-nagyja
összegyûlt a mûvelõdési ház udvarán, hogy
kezdetén vegye egy hangulatos farsangi felvonulás. Jelmezekbe bújva végigvonultunk az
utcákon, ki gyalogosan, ki traktorral, vidáman

énekelve, táncolva. Ezt követõen a mûvelõdési házban batyus találkozót rendeztünk,
melyet összekötöttünk egy családias hangulatú beszélgetéssel, míg a gyerekek vidáman
játszadoztak. A legszebbnek megítélt jelmezeket díjaztuk, és minden jelmezbe öltözött gyermeket ajándékban részesítettünk.
Örülök, hogy ez a kis esemény is közelebb
hozta községünk lakosait egymáshoz, és ilyen
találkozókat a késõbbiek folyamán is szeretnénk tartani. Egyben köszönöm a részvételt.
Orbán Gyula polgármester

• Csepreg

választott a CSSE
Február 8-án megtartott közgyûlésen új
vezetõséget választott a CSSE tagsága. Ezzel kapcsolatban kérdeztük Pócza Antalt,
az Egyesület új elnökét.
– Miért volt szükséges új vezetõséget
választani?
– Azért, mert a régi vezetõség tagjai a döntésekbõl való kizárásuk miatt lemondtak, a helyhatósági választásokat követõen pedig az addig regnáló elnök is, maga mögött hagyva a romokat, lemondott, így az Egyesület tagsága és
a sportolók vezetõség nélkül maradtak.
– Ebben a helyzetben Ön miért vállalta
az elnöki tisztséget?
– Egyrészt mert hosszas keresés ellenére rajtam kívül senki sem vállalta, másrészt mert az
elõzõ évek számtalan szabálytalansága miatt a
kizárás és a megszûnés veszélye fenyegette a
kilencvenöt éves CSSE-t. Az is része volt elhatározásomnak, hogy nem ismeretlen számomra ez a
terület, hiszen 1994–2002-ig már voltam vezetõje az egyesületnek. Talán ezen idõszakban kialakított sportélet és az akkor elért eredményeink miatt is többen, köztük a város képviselõ-testülete is támogatásáról biztosított! A jelenlegi
sportolókat pedig jól ismerem, tudom, hogy igazi, önzetlen sportemberek, és a végtelenségig
lojálisak a városunkhoz.
– Kik vállaltak még Önön kívül szerepet
a válságmenedzselésben?
– Egy olyan vezetõi modellt képzeltünk el,
amelyben két alelnök, Kótai József, és Ravadich
Zsolt segíti az elnök munkáját. Nekik a szakosztályvezetõk, a felnõtteknél Horváth Zoltán és
Bodorics Tamás, az utánpótlásban pedig Koósz
Irisz és Horváth Márton tartozik felelõsséggel. A
létesítmény állapotáért és fejlesztéséért Mészáros Péter és Kovács Bálint lesz felelõs, a kommunikációs feladatokat pedig Pócza András vállalta. Az ezeken túli feladatokon pedig további lelkes vezetõségi tagok osztoznak, név szerint: Baranyai András, Tájmel Tamás, Neuwirth-Horváth
Tímea és Tóth Péter.
– Mik voltak a szabálytalanságok?
– Az elkövetett pénzügyi és számviteli szabálytalanságok miatt tett büntetõeljárásban az
egyesület elõzõ elnökét terheli a felelõsség. Ezek
tételes felderítése, valamint a felelõs vagy felelõsök megnevezése az ügyben vizsgálódó nyomozó hatóság feladata. Ami tényszerû, hogy az

egyesület 2017. évtõl nem rendelkezik lezárt
mérleggel. Ettõl az idõszaktól kezdõdõen a TAOtámogatások folyamatos szabálytalan felhasználása miatt köteles a CSSE az MLSZ részére öszszesen 15.400.000 Ft-ot haladéktalanul visszafizetni. Közel egymillió forint adótartozás és több
millió forint ki nem fizetett szállítói számla is vár
még a sorsára. Sajnos nem állnak rendelkezésünkre még a pontos, számszerû, végleges adatok, mert attól tartok, hogy az átadás-átvétel folyamán is kerülnek, kerülhetnek elõ „csontvázak”. A jövõt illetõen a legnagyobb baj mégsem
ez, hanem hogy ezen idõszak alatt sikerült a
csepregi legendás utánpótlást teljesen szétverni. Most mindent az alapoktól kezdve kell újjáépítenünk!
– Hogyan teremtik elõ ezt a temérdek
pénzt?
– Köszönet e helyrõl is az Önkormányzat Képviselõ-testületének, akik a helyzet súlyosságát
megértve, négyévnyi sporttámogatást megelõlegezve, ez évben kisegítik az egyesületet. Ami persze azt jelenti, hogy a következõ években tõlük
semmilyen pénzügyi támogatásra már nem számíthatunk. Mindezért szükség lesz a térség gazdálkodóinak és sportszeretõ közönségének az
összefogására. A következõ évek stabil finanszírozásán vezetõtársaimmal jelenleg is dolgozunk.
– Akkor tavasszal milyen klubot láthatnak a csepregiek?
– Egy kilencvenöt éves klubot, modern arculatban, ahol mindenki tudja és teszi a dolgát.
Most sok a feladat, de legelõször vissza kell csábítanunk a csepregi gyerekeket a CSSE-hez. Errõl
már tárgyaltunk Háromi Jenõ igazgató úrral, akivel közösen szeretnénk meggyõzni a szülõket,
hogy minél több fiú és leány sportoljon a CSSEben. A sportszakmai munkára pedig szakképzett,
a városhoz ezer szállal kötõdõ edzõket kértünk fel.
A felnõtt labdarúgócsapatunk jelenleg kiesõ helyen telel a megyei I. osztályban. Mindent el fogunk követni, hogy a városnak hosszú távon is
stabil megyei I. osztályú csapata legyen, lehetõleg csepregi fiatalokból. Igény esetén más sportágak felé is nyitunk. Tavasszal elsõként szervezett
formában fogjuk versenyeztetni a nõi focicsapatunkat is. A sportpályát és a Malomkertet pedig
igazi közösségi térként képzeljük el, ahol a verseny és tömegsport mellett jól megférnek a szurkolni és szórakozni vágyok is.
yde

95 év
A koncerten indulókat, polkákat, keringõket is játszottak, és a mûsorba vicces elemeket is komponáltak. Idén sem maradhattak el
a meglepetés produkciók. Egy Irigy Hónaljmirigy-paródiában Pataki Attilát, Zámbó Jimmyt
és Lagzi Lajcsit jelenítették meg a zenészek. A
zenekar ifjú tagjai zeneovis paródiát mutattak
be. Vetítettek egy képes összeállítást a zenekar életébõl, korábbi fellépéseirõl, amit a L’art
pour L’art társulat elõadásaiból ismert stílusban kommentáltak.
SB

Február 12-én délután köszöntöttük Czetin Tamás
alpolgármester úrral Bugovics Istvánnét, Annus nénit a
95. születésnapján. Átadtuk Orbán Viktor miniszterelnök úr köszöntõ levelét, a település nevében pedig virágcsokorral és ajándékkosárral kívántunk boldog születésnapot. Annus nénit 4 gyermeke, unokái és dédunokája köszöntötte. Ezúton is kívánunk neki nagyon
boldog születésnapot, az Isten éltesse még nagyon
sokáig, erõben, egészségben!
Mester Árpád Tormásliget
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Fúvósok báloztak Csepregen
Február 22-én tartotta a hagyományos
bálját a Csepreg Város Fúvószenekara. Már
hagyomány a városban, hogy a báli szezont
a fúvósok farsangja zárja. Ez a koncert volt az
év elsõ nyilvános szereplésük is egyben, ahol
ismerõs közönség elõtt, picit felszabadultabban zenélhettek.
A farsangi bálra csaknem 180-an gyûltek
össze a mûvelõdési ház színháztermében és
elõterében. Ennyien még soha nem báloztak
együtt a zenészekkel.

Új vezetõséget
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Fórum az útés hídfelújításról
Ahogy az már Csepreg lakói elõtt régóta ismeretes, a város Rákóczi utcai Répce hídja, illetve a Rákóczi, Petõfi, Kõszegi utcai utak végleg megérettek a felújításra. Tekintettel arra,
hogy a hamarosan megkezdõdõ munkálatok
már most jelentõs logisztikai és egyéb terhet jelentenek a város életében – gondolhatunk itt a
már hatályba helyezett súlykorlátozásokra –,
2020. február 17. napján 9 órakor a Csepregi
Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében
egyeztetõ fórumra került sor. A nyilvános esemény háromoldalú egyeztetés – Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal, Magyar Közút Nonprofit
Zrt., meghívott helyi érdekeltségû vállalkozók –
köré szervezõdött, melyhez a lakosság is hozzászólhatott. A közel 2 órás, helyenként indulatos
megnyilvánulásoktól sem mentes fórum eredményét tekintve elmondható, hogy a vállalkozók által nehezményezett szegényes kommunikációt megtörte, és mindegyik félnek alkalma
nyílt nagyobb rálátást szereznie a másik helyzetére, nehézségeire.
A fórumon elhangzottak szerint a Rákóczi utcai Répce híd helyébe egy teljesen új híd kerül,
amely a jelenlegi 6 méter szélesség helyett – a
biciklis közlekedés szempontjából különösen örvendetes módon – 7,5 méteres útfelülettel fog
elkészülni. További pozitívumként értékelhetõ,
hogy a felújítások idejére a gyalogos illetve kerékpáros közlekedés biztosítására ideiglenes
provizórium épül, amely az eredeti tervek szerint
elbontásra került volna a munka befejeztével,

azonban a Magyar Közút Nonprofit Zrt. nyitottnak látszott aziránt, hogy a gyalogos és kerékpáros híd a lebontás helyett önkormányzati tulajdonba kerüljön át.
A fenti jó hírekkel összefüggésben azonban
meg kell említeni, hogy a munkálatok elõre
láthatólag 10-12 hónapot fognak igénybe
venni, ez idõ alatt pedig a forgalomelterelés
okozta kellemetlenségekkel kell együtt élnie a
városnak. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. munkatársai elmondták, hogy a Rákóczi utcai
Répce híd mûszaki állapota nem teszi lehetõvé, hogy a 16 tonnás korlátozástól eltekintsenek. Ugyanakkor e híd súlykorlátozására, majdani lezárására tekintettel számolni kellet a
Boldogasszony-patak híd fokozottabb igénybevételére. Ennek mûszaki vizsgálatát követõen sajnos szükségessé vált a 20 tonnás korlátozás kihelyezése, itt azonban lehetõség van
egyedileg benyújtott kér vény alapján, az érintett jármûszerelvény adatainak figyelembe vételével – a híd jelenlegi mûszaki állapotát figyelembe véve, melyet a Közút 2 hetente felülvizsgál – 35 tonnáig behajtási engedélyt kiadni. Az önkormányzati utak esetében kijelölésre kerülõ – alább ismer tetett – terelõútra az
Önkormányzat irányába szükséges behajtási
kérelmet benyújtani.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!
Dr. Tarsoly Ádám,
Vigh Ádám

Elõadás
a vadászatról
a csepregi
iskolában
Iskolánkban 2020. február 5-én a délelõtti
órákban a Diana Vadászhölgy Klub Vas megyei elnöke Mesterházyné Koncz Bernadett tartott 3. és 4.
évfolyamosaink számára nagyon színes és érdekes
bemutató órákat. Interaktív elõadása nagyon ma-

gával ragadta gyermekeink fantáziáját. Preparátumokban és képekben is láthatták diákjaink a
leggyakoribb erdõben élõ állatainkat. Hasznos tanácsokat kaphattak a téli madáretetéshez, megismerhettük milyen a felelõs vadgazdálkodás. Megtudhattuk például, hogy 5 nagyvad él hazánk erdõiben, a vaddisznó, a gímszarvas, a dámszarvas,
az õz és a muflon. Az a vadász, aki akár egyetlen
példányt is lõtt mind közül, „kipipálta a magyar
ötöst” Egy igazi vadász tiszteli a természetet, gondozza a vadat, s nem avatkozik bele felelõtlenül a
táplálékláncba, felborítva azt. Köszönjük, hogy iskolánkba is elhozta ezt a tartalmas bemutatót.
Farkas István
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• Sopronhorpács
Kizöldült az óvoda
„Ha a jövõ évrõl akarsz gondoskodni, vess
magot; Ha évtizedekkel számolsz, ültess fát! Ha
terved egy egész életre szól, embert nevelj!”
(Kínai bölcs mondása)

A Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda elsõ alkalommal 2009-ben nyerte el a
Zöld Óvoda címet. Azóta még kétszer pályáztunk a Zöld Óvoda címre sikeresen, s 2020. január 23-án átvehettük az Örökös Zöld Óvoda
címért járó oklevelet, amit visszavonásig viselhetünk. Az ünnepélyes oklevélátadásra Budapesten a Mezõgazdasági Múzeumban került
sor. Nagyon büszkék vagyunk erre a címre!
2005 óta óvodánk madárbarát óvoda is. Pedagógiai programunkban is kiemelt szerepet
kap a természetvédelem, környezettudatosság a néphagyománnyal együtt. Fontosnak
tartjuk a helyi értékeik védelmét, a fenntarthatóságra nevelés erõsítését. A „zöld óvodaság”
ismertségének növelésével a közvetlen és tágabb környezetre gyakorolt hatás szélesítését,
a helyes és egészséges életvitel, a környezetbarát szemléletmód tudatosítását, népszerûsítését. Nagy hangsúlyt fektetünk a természetes

A Határtalanul pályázat keretében a sopronhorpácsi, a fertõszéplaki és az egyházasfalui általános iskola hetedik osztályos tanulói a közelmúltban ötnapos kirándulást tettek a szlovákiai

Zsigrán Szent Lászlóra emlékeztek. Kassán II. Rákóczi Ferenc sírjánál koszorúztak. Lõcse városában
Jókai Mór híres regényét idézték fel. Csodaszép kirándulást tettek a Szádeleji-völgyben, túráztak a

Gömörben és a Szepességben. Felkeresték a
füleki várat és az emlékmúzeumot, Rozsnyón Rákóczi Ferencre, Krasznahorkaváralján az Andrássyakra, Csütörtökhelyen és Szepes váránál
Szapolyai János magyar királyra, Debrõdön és

Szlovák Paradicsomban és megtekintették a gombaszögi barlangot is. A közös kirándulás alatt a tanulók történelmi, természettudományi ismeretekkel, sok-sok élménnyel gazdagodtak.
yde
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környezetben való tapasztalatgyûjtésre, megfigyelésekre. A vizsgálódásokhoz a gyermekeknek kézi nagyítók, bogárnézõ edényke,
távcsövek, mikroszkóp áll rendelkezésre. Óvodánk udvara ideális környezetet nyújt ehhez a
tevékenységhez. A gyermekeken keresztül a
szülõk szemléletét is formáljuk az egészséges
táplálkozás, a tudatos vásárlási szokások, hulladékkezelés, a fenntartható életmód témájában. Családi játszó délutánok, kirándulások,
egyéni beszélgetések, udvarrendezés keretében megosztjuk óvodai nevelésünk zöld tartalmait, és környezettudatos értékrendjét. Köszönjük a beszámolót Burus Károlyné Torma
Mariann óvódavezetõnek!
Igler Patrícia

Közösen kirándultak Szlovákiában
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Idén lenne 20 éves a

„Répcemente 2000”
kispályás labdarúgó bajnokság
sok és a játékvezetõk. Több mint tíz
éven keresztül a nagygeresdi faluház
adott otthont a rendezvénynek,
amelyre ellátogattak a bajnokságban szereplõ falvak polgármesterei,
a Felsõ-Répcementi Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, valamint a megyei napilap sportrovatának tagja,
akinek szívügye volt a falusi sportéletrõl szóló híradás. Az ünnepségen kihirdették az eredményeket, kiosztásra kerültek a kupák és az érmek. Díjazták a csapatokat, külön díjazásban részesültek a legjobb góllövõk
és a legkevesebb gólt kapott kapus.
A hivatalos részt követõen, vacsorával folytatódott a gála, melyet a
helybéli asszonyok szervíroztak a jelenlévõknek. Bizony elõfordult, hogy
késõ estig tartott az ünneplés, és arra
is volt példa, hogy a nyertes csapat
tagjai az elnyert kupából fogyasztották a folyékony kenyérnek is nevezett

kekkel felszerelkezve érkeztek a pályaszélére, hogy kényelmesebben
tudják élvezni a meccseket. A fiatalok csak a késõ esti vonattal vagy
busszal mentek vissza a kollégiumokba, hogy részesei lehessenek az eseménynek. Az asszonyok és lányok
hangja messze elhallatszott egy-egy
gólöröm során. Számos szurkoló az
idegenben játszott mérkõzésekre is
elkísérte csapatát. A szezon végén
banketten ünnepelhettek a játéko-

habzó nedût, a sört. Vidáman, nagyon jó hangulatban teltek ezek a
délutánok.
Az évek folyamán változott a csapatok összetétele, egyre fiatalabb
játékosok rúgták a labdát a focipályán, aztán tizenhárom év után hirtelen vége szakadt a „Répcemente
2000” kispályás focikupának.
Sajnálatos, hogy befejezõdött ez
a sokakban elevenen élõ eseménysorozat.
Németh Lajosné

Találkozó kicsit másként
Egy éves születésnapját ünnepelheti a Baba Találkozó a Bibliával. A
kezdetekrõl dióhéjban: kifejezetten
baba-mama foglalkozásra gondoltunk, de természetesen apukákat,

nagyszülõket, és egyéb hozzátartozókat is szívesen vártunk. A gyülekezés kötetlen beszélgetései után kb.
20-25 perces bibliai tematikájú foglalkozás következett. A közös egyszerû énekek is a foglalkozáshoz tartoznak. Utána pedig megint van lehetõség kicsit beszélgetni szülõkként, a
gyermekek pedig új kapcsolatokat
kezdhetnek más babákkal és felnõttekkel, amely segíti fejlõdésüket. Az
édesanyák közül többen el is mondták, hogy ezért is örülnek ennek az új

babaprogramnak. Decemberi találkozó pont Szent Miklós ünnepére
esett, így a gyerekek legnagyobb
örömére, meglepetésére a Mikulás
is meglátogatta a gyerekeket és kis
ajándékkal is kedveskedett a csöppségeknek.
Januárban vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan
egyszerû bábokkal meséltük el Jézus születését a
napkeleti bölcsek látogatásával. Simon Réka
evangélikus lelkész hozza
a bibliai történetek ötletét
és nagyon sok mindent
készít hozzájuk. Bábokat,
hátteret, hogy minél jobban elmesélhessük a „történeteket”. Vincze Erzsébet és jómagam pedig
mindenben segítjük. Havonta egy
találkozóra gondoltunk, de az idõpontokat mindig elõre egyeztetjük,
majd pedig a Facebookon hirdetjük.
Reméljük, hogy újabb és újabb családok érdeklõdnek majd a program
iránt. És habár Górban tartjuk a Baba
Találkozó Bibliával programot, természetesen mindenkit szívesen várunk
más településekrõl is, és nem csak
evangélikusokat vagy katolikusokat!
Örülünk mindenkinek, aki megérkezik
a programra.
SulicsHeni
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Nagygeresd község akkori képviselõ-testülete 2000-ben elhatározta,
hogy a környezõ települések bevonásával elindítja a focibajnokságot.
Felkeresték a szomszédos falvak
sportvezetõit, akik szívesen csatlakoztak a kezdeményezéshez. A községek megalakították saját csapataikat, és beneveztek a versenybe. A
megállapodás szerint csak olyan jelentkezõk lehettek csapattagok, akik
nem voltak igazolt játékosok. A bajnokság éveiben több mint 10 település csapatai váltották egymást a pályákon.
A hivatásos futballhoz hasonlóan,
õszi és tavaszi fordulók kerültek megrendezésre. A mérkõzések nagyon
népszerûek voltak, nem csak a játékosok, de a lakosság körében is.
Sokaknak nyújtott vasárnap délutáni kikapcsolódást a sportolók buzdítása. Az idõsebbek kempingszé-

Baba-Mama
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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Állandó kiállítások Csepregen, a PSMSK-ban: Az
elõcsarnokban: Magyarország nemzeti parkjai. A Városi
Könyvtárban: Szalkayné Sárváry Hajnalka kiállítása.
Március 6–8. településeinken: Nõnapi köszöntõk.
Március 13–15. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u.
13.): Olimpici Párbajtõr GP – Bükfürdõ Kupa
Március 14-én, szombaton 16 ó. Répcelakon, a
Sportcsarnokban (Arany J. u. 9.): Büki TK – ALBA FKC U22 –
nõi NB-II-es bajnoki kézilabda mérkõzés.
Március 15-én, vasárnap településeinken: Megemlékezések az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc
172. évfordulója alkalmából.
Március 16-án, hétfõn 18 ó. a Büki Mûv. Központban:
Olvasó-szemüveg: Mindennapi boldog(talan)ságaink –
dr. Zacher Gábor toxikológus elõadása.

Március 17-én, kedden 17 ó. Csepregen, a PSMSKban: A zeneiskola tanárainak jótékonysági hangversenye.
Március 21-én, szombaton 18. ó. Csepregen, a
PSMSK színháztermében: János, a vitéz – a büki Sok-színpad elõadása.
Március 22–29. KÕSZEG REJTETT KINCSEI – Kulturális
Örökség Napjai Kõszegen
Március 25-én, szerdán 15.30 ó. a Büki Mûv. Központ
színháztermében: Meseelõadás: Gulyás László – Vándormuzsikus és Mesemákos-fürgetáncos móka. 17 ó. a Büki
Mûv. Központban: Olvasó-szemüveg: Mágnás Miskától
Made in Hungáriáig – Boros Ferenc függetlenfilmes filmtörténeti elõadása a magyar zenés filmekrõl.
Március 28-án, szombaton 9 órától, Csepregen, a
PSMSK-ban: 2020. évi Városi Borverseny.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu www.csepreg.hu és a www.naturpark.hu honlapokon. A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

A Csepregi Róma Katolikus Egyházközség

Háromszoros

2020. március havi eseményei

MagyarBrands díjas

Az esti szentmisék elõtt
17.30-tól a nagyböjti idõben –
péntekenként – keresztúti ájtatosságot végzünk.
Március 6. – elsõ péntek A
betegek gyóntatása.
Március 7. – szombat Elsõ
szombati engesztelõ imaóra.
16.00 Szent Katalin kápolna
Március 15. – vasárnap A
Könnyezõ Szûzanya búcsúja –
A hívek zarándoklata. Az ünnepi, 10 órakor kezdõdõ szentmisét Veres András gyõri megyés
püspök celebrálja.
Március 19. – csütör tök
Szent József, a Boldogságos Szûz
Mária jegyesének ünnepe. A
szentmise 18 órakor kezdõdik a
Szent Miklós-templomban.
Március 20. – péntek 18
órakor a csepregi Szent Miklóstemplomban az esperesi kerület papjai és hívei közös szent-

misével készülnek a szeptember 13–20. között Budapesten
tartandó 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra.
Március 25. – szerda Urunk
születésének hírül adása – Gyümölcsoltó Boldogasszony. Az
ünnepi szentmise 18 órakor lesz
a Szent Miklós-templomban.
Március 28. – szombat „Aki
többre vágyik…” A bérmálkozásra készülõ fiatalok közösségi
összejövetelei. A március havi
találkozás is 9:30-kor kezdõdik
a plébánián.
Március 29. – Nagyböjt 5.
vasárnapja. Országos gyûjtés a
Szentföld javára. Kedvezõ idõjárás esetén családok keresztútja a csepregi Boldogasszonykápolnához. Az indulás 14:30kor a plébánia elõl.
Április havi elõzetes: április 2–4. lelkigyakorlati napok.

SZJA 1 % • Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. asz.: 18887103-1-18 • Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület, 9737
Bük, Eötvös u. 11. asz.: 19244064-1-18 • Büki Nõi Kar Egyesület, 9737 Bük, Eötvös
u. 3. asz.: 18886724-1-18 • Sok-Szín-Pad Társulat, 9737 Bük, Eötvös u. 11. • asz.:
18898914-1-18 • Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. asz.:
18882122-1-18 • Csepregi Nyugdíjas Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.
asz.: 18506862-1-18 • Csepreg Város Fúvószenekara Egyesület, 9735 Csepreg,
Rákóczi u. 1. asz.: 18892963-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egyesület, 9735
Csepreg, Széchenyi tér 27. asz.: 18880278-1-18 • Tömörd Községért Közalapítvány, 9738 Tömörd, Fõ u. 9. asz.: 18897119-1-18 • Fitt-Box Ökölvívó Egyesület,
9730 Kõszeg, Malomárok u. 2. asz.: 18899915-1-18.

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...

a Bükfürdõ Thermal & Spa
A független szakértõkbõl álló bizottság immáron 9 éve díjazza a legjobb márkákat, mostanra
már négy kategóriában: Kiváló Fogyasztói Márka,
Üzleti Márka, Innovatív Márka, illetve Munkáltatói
Márka címeket ítéltek oda az év elején. A Bükfürdõ
Thermal & Spa® az idei évben a Kiváló Fogyasztói
Márka díjat harmadszor, míg a Kiváló Munkáltatói
Márka elismerést másodszor nyerte el.

Az elmúlt évek bizonyították, hogy a MagyarBrands díj aktív segítség a fogyasztók számára,
hiszen a kiválóság megtestesítõjeként a vásárlói
döntések egyik meghatározó tényezõje. Magyarországon is látványosan nõ azon márkák
száma, amelyek kiérdemlik a vásárlók, látogatók tartós kötõdését.
A munkavállalás területén is fontos szempont
lehet a választás során, hogy az adott munkahely
milyen elismerésekkel rendelkezik. A Bükfürdõ
Thermal & Spa Kiváló Munkáltatói Márka pályázatában ismertette, hogy a társaságnál dolgozó
munkavállalók anyagi biztonságáról az áttekinthetõ bérrendszer, béremelés, a mindig idõben fizetett
munkabérek, az évente két alkalommal biztosított
jutalom (melybõl az elsõ jutalomnál a társaságnál
eltöltött idõ is elismerésre kerül), valamint a
cafeteria rendszer gondoskodik.
yde
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