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• Meszlen
Tavaszi ruhába öltözött a pici falu
Meszlenbe is megjelentek a tavaszi készülõdés nyomai. Dekorgumiból készült tavasztündér és más ablakdekorációk kaptak helyet
a Közösségi Színtérben és a buszmegállóban.
A pillangók és a virágok igazán csodás hangulatot hoznak mindenki életébe. A Közösségi Házat pedig ismét megtöltötték a pandémia alatt is, persze természetesen minden jár-

ványügyi elõírást betartva. Ugyanis a helyi
gyermekek képei díszelegnek az egyik falon
virágsziromnak öltözve.
A falu központi terén egy nyusziváró bódé
került kiállításra festett tojásokkal, egy óriási cserépbábuval, az elmaradhatatlan tojásfával. Egy
helyi lakos, Tukacs István keze munkáját dicsérik
a kiállított fanyuszik.
Balázs Anikó
Képgalériát keresse a
www.repcevidek.hu oldalon!

• Csepreg

hónapokban, köztük a Fehér utcában, a Vörösmarty utcában, a Visi utca végétõl a Damjanich utca felé vezetõ övárkot, a teljes Malacpiacot és a mellette húzódó övárkot.
A fentieken túl kitisztításra került a Téglagyári út teljes szakasza is mindkét oldalt.
Horváth Zoltán polgármester Facebookoldalán köszönte meg kollégái munkáját,
amelyet õsztõl kívánnak folytatni.
Dr. Tarsoly Ádám

ONLINE JELMEZVERSENY CSEPREGEN
Hirdettük a csepregi városi közösségi oldalon. A
vírushelyzet miatt nem élvezhettük a farsangi mulatság hangulatát a megszokott módon, ezért
Csepreg Város önkormányzata úgy gondolta, senki ne maradjon vigasság nélkül, így online jelmezversenyt hirdetett a lakosságnak. Kicsik, nagyok, fiúk és lányok, egyedül
vagy csoportosan,
összesen 25 ötletes jelmezzel neveztek a
megmérettetésre. A
versenyen kívül az önkormányzati dolgozók
is megmutatták kreativitásukat, és egyik
munkanap végén, eltöltve együtt néhány vidám órát, õk is pózoltak a
fényképezõgép lencséje elõtt. A kezdeményezéshez csatlakoztak a kistelepülések polgármesterei
is. Így tényleg színesre és jó hangulatúra sikeredett
az esemény.
A fotók Messengeren vagy e-mailen keresztül
érkeztek. A beküldött pályamûvek láttán elmondható, hogy az ötletesség, a humor nem kerülte el
a versenyt. A bíráló bizottság nehéz helyzetben
volt, ezért próbált olyan csoportokat kialakítani,
amelyben a legtöbb résztvevõ számára tudott díjazást biztosítani.
Csoportban a Vas-Mûszaki Bolt vadnyugati dolgozói rendõri felügyelettel, párosban a Szörnyella
de Frásznak és vámpírnak öltözött Dienes házas-

pár, egyéniben a fejõnõnek álcázott Tájmelné Tóth
Mária bizonyult a legjobbnak. Különdíjat kapott a
bohóc, akit senki nem ismert fel. Õt úgy hívják, Zakariás Ildikó. A legifjabb lányka, Kránitz Kira Minnie
egérnek öltözött, a legfiatalabb legény, Bernhard
Ármin pedig Kiskukta volt.
Egyéni lány helyezettek: Nagy Lilána gombaként, Ravadich Róza varázslótanoncként, Pócza
Adalind kis boszorkányként mutatkozott be.
Egyéni fiú helyezettek:
Pilinyi Dominik fõszakácsként, Béli Bálint bohócként, Horváth-Pomázi Boldizsár kis kalózként kerültek a dobogóra.
A többi nevezõ gyerkõcöt is díjazta a zsûri. Bogyai Tifani hercegnõ-, Tóth Kristóf kommandós-,
Neuwirth Gergõ rab-, Bálint Bella Elsa-, Ridavits Éva
rocker-, Sinkovicz Lotti Elsa-, Sinkovich Levente Steve- (Minecraftból), Dienes Lia Minnie-, Horváth Lara páva-, és Tájmel Zsolt vikingjelmezbe öltözött.
A vírushelyzet miatt nem volt lehetõség ünnepélyes keretek között átadni az ajándékokat, ezért
a polgármester úr személyesen ment ki mindenkihez és adta át a csomagokat.
Dream Team

Szépkorú köszöntések

Csepregen

Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere az
elmúlt 2 hónapban 3 szépkorú lakos születésnapjára
is hivatalos volt, akik mind egy újabb kerek számmal
ellátott tortán fújhatták el a gyertyát.
Elsõként Kolnhofer Jánosné
Kati néni születésnapját ünne pelhette a Területi Gondozási Központ, aki február 20-án lett kereken 100 éves. A szûk körû rendezvényen – amit a járványügyi körülmények még megengedtek – versmondással, beszédekkel
és ajándékokkal köszöntötték a boldog ünnepeltet.
Ezt követõen Prukner Lászlóné vehette át a díszoklevelet,
aki február 24. napján töltötte
be a 90-et. Mint megtudtuk,
Mariska néni jó egészségnek örvend, nosztalgiával gondol
gyerekkori emlékeire, amelyekbõl néhányat a köszöntés alkalmával meg is osztott velünk.
Márciusban Horváth Antalné
Teri néninél vendégeskedhettünk,
aki 26-án töltötte szintén a 90-et.
Elmesélte, hogy szereti aktívan
tölteni napjait, sétál, díszpárnákat
és táskákat varr, amelyekbõl
ajándékot is kaptunk tõle.
Polgármester úr mind hármuknak jó egészséget kívánt és
kifejezte reményét aziránt, hogy még sok ilyen alkalommal
köszönthesse õket.
Dr. Tarsoly Ádám

Képgalériát keresse a
www.repcevidek.hu oldalon!

Az idei év
madara
a tömördi
madárvártán
„A cigánycsuk mellékelt képen (fotó: Szegvári Krisztián)
látható hím példányára ma
(2021. 03. 20.) került gyûrû. A
mellékelt ábra azt mutatja,
hogy a nyári-õszi gyûrûzési idõszakban befogott fiatal (elsõ
naptári évében lévõ madár) és

öreg cigánycsukok egyedszáma is igen nagy mértékben
csökkent 1998-tól 2019-ig. Ennek okai: a nagyüzemi mezõgazdaság területek füves-bokros élõhelyeinek megszûntetése; a növényvédõszerek okozta rovartáplálék csökkenése;
az árokpartok, gyepes domboldalak tavaszi-nyári égetése;
a telelõ madarak mediterrán
országokban történõ befogása, vadászata.
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Vízelvezetõ övárkokat
tisztítottak Csepregen
A városgazdálkodás munkatársai a település számos helyszínén dolgoznak a rendezett környezet és a hatékony vízelvezetés
megõrzésének érdekében. Ennek megfelelõen vízelvezetõ övárkokat tisztítottak ki az elmúlt

„Itt a farsang, áll a bál…”
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Így ünnepelték
a március 15-ét Meszlenben
A járványhelyzet sajnos nagyon
nehéz megpróbáltatás elé állítja
az embereket, mind a mindennapjaikban, mind a társasági életükben. Így van ez a kis településeken
is, ahol az ünnepi megemlékezések során a helybéliek mindig öszszegyûltek, és ezek az alkalmak le-

számára, amelyeket természetesen
haza is vihettek. A buszmegállóba
egy kar ton „jelmez” is kikerült,
amely mögé bújva pillanatok alatt
huszárrá változhattak.
Március 14-én pedig online
kreatív délutánt szerveztek a közösségi oldalon, ahol nemzeti színû

hetõséget nyújtottak a szorosabb
barátságok, összefogások kialakításában.
A falu polgármestere és az úgynevezett „lámpás” segítõk a faluban most is, ebben a nehéz helyzetben is megtesznek mindent,
hogy ez az összetar tás most is
megmaradjon.
Március 15-re feldíszítették a
közösségi házat, a település központi terét, és az alkalomhoz illõ színezõket helyeztek ki a gyermekek

nyakkendõt, nyakláncot, zászlókat,
kokárdákat készítettek.
Igazán szép és hangulatos öszszeállítással, mûsorral is készültek,
amely az alábbi linken érhetõ el:
https://www.youtube.com/watch?v=
P6AS6GaLFkE
Köszönet a lelkesedésükért, és
gratulálunk hozzá!
Balázs Anikó
Képgalériát keresse a
www.repcevidek.hu oldalon!

Következõ megjelenés: 2021. május 5.

Nagygeresd Község Önkormányzata nyuszis édességcsomagokkal
lepte meg a falubeli gyerkõcöket húsvét alkalmából. A Nyuszi a gyerekek
által készített fészkekbe helyezte a csomagokat, cserébe vidám, tavaszi
rajzokat kapott ajándékba.
Németh Lajosné

Az idei évben a húsvét ünnepe korán, április
elején köszöntött ránk. Bíztunk benne, hogy ezt az
ünnepet a nagy családok már együtt tölthetik, azonban sajnos szûk
körû maradt, a tavalyihoz hasonlóan. Az ünnep azonban, hiszem,
nem múlik el bennünk nyomtalanul. A húsvéti örömbõl erõt és bizalmat meríthetünk ezekben a bezártságtól, bizonytalanságtól sokszor
reményt vesztett napokban. Bezártak az iskolák, óvodák, a gyerekek közösségi élete is megváltozott. Furcsa helyzet állt elõ ismét a
családokban az online oktatással. A szülõkre nem kis feladat hárul,
amikor a pedagógusok a képernyõ túloldaláról adott magyarázatait gyermekeikkel meg kell tanulni. Köszönet nekik a helytállásért, a
támogatásért, a mindennapi tevékenységekért.
Azt gondolom azonban, ahhoz, hogy a lelkünkben is tavasz,
megújulás legyen, meg kell látnunk a körülöttünk lévõ szépet. Meg
kell látnunk az ébredõ természet minden szépségét, a tavaszi nyíló
virágokat, a virágba boruló gyümölcsfákat. Meg kell hallanunk a
madarak egyre erõsödõ énekét, örülnünk kell a visszatérõ költözõ
madaraknak. A településeken végighaladva mosolyt csalnak arcunkra a kedves tavaszi, húsvéti színes kompozíciók, melyek a falvakat és városokat öltöztetik ünnepi díszbe az ott élõk és arra látogatók örömére. Nem feledkezhetünk meg a hónap jeles napjairól
sem, melyek fõként a mezõgazdasághoz kötõdnek. Ha megcsordul
Vince, tele lesz a pince, tartja a mondás. Szent Márk napján pedig
a búzaszenteléssel kérjük az Aratás Urát, adja meg a mindennapi
kenyerünket. Április 22-én ünnepeljük a Föld napját, amelyen különös figyelmet szentelünk a természetvédelemre, a környezetvédelemre, éltetõ Földünk megóvására. Az erre az alkalomra tervezett figyelemfelhívó programok nagy része biztosan áttevõdik az online
térbe, azonban a természetbe mindannyian kimehetünk. Ha csak
egy kevés területet tisztítunk meg sétánk alkalmával, vagy ültetünk
egy fát a saját környezetünkben, településünkön, már tettünk egy
lépést bolygónk megóvása érdekében. Kívánom, hogy a szeszélyes
április hozza meg a kedvezõ fordulatot a járvány enyhülésében, jó
egészséget és testi-lelki megújulást, feltöltõdést minden embernek!
Szeretném, ha Aranyosi Ervin verssorai valóra válnának:
„Április, április,
te bolondos hónap,
reményt adsz a léthez,
szebb lesz majd a holnap,
Megtöltöd a létet
érzéssel, reménnyel,
feléleszted lelkünk
élõ, tiszta fénnyel.”
B.S.E.
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„Egy, kettõ, három, négy, te kis nyuszi, hová mégy?
Se erdõre, se rétre, a szép tavasz elébe.”

Szent György hava
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• Csepreg
Csepregi Borhölgyek
köszöntése – kicsit másképp

A szakmám az életem
Hetzer Ádám sopronhorpácsi lakos, a VMSZC
Csepregi Nádasdy Tamás Technikum és Kollégium egykori tanulója az egyik alapítója annak a
szakmai blognak, melyet egy éve hoztak létre
többek között a vírushelyzet alatti digitális oktatás hatására. Õ mesél az újságnak a blogjukról.

Csepregen már sok éves hagyomány,
hogy a borosgazdák felköszöntötték a Borhölgyeket Nõnap alkalmából. Mûsorral, virággal
kedveskedtek nekik. Az idei évben a koronavírusra való tekintettel a Csepregi Hegyközség
borosgazdái levélben köszöntötték õket.
Ifj. Hajdók József versével fejezték ki tiszteletüket, megbecsülésüket. Íme a vers:
Nõnapi köszöntõ
Életet adtok minden ember számára,
vigyáztok gyermekeink nyugodt álmára.
Neveltek gyermekbõl embert e világra,
vigyázva rájuk, mint törékeny virágra.
Óvtok, védtek minket egy életen át,
szemetek rajtunk, ami mindent lát,
Nem marad rejtve öröm, sem bánat,
elsõk vagyunk, a többi várhat.
A bánat mosolyként ül ki kedves, szép orcádra,
nem emlékeztet semmi nap nap utáni harcodra.
Ha fáradt vagy, te azt nem mutatod,
aki bánatos, kedvtelen azt mulattatod.
Számodra legyen ajándék, hogy becsülünk, szeretünk,
bármi bajunk van, ölelõ karjaidban menedéket keresünk.
Az év minden napját értünk élitek,
cserébe érte szinte a semmit kéritek.
Legyen virágcsokor kezünkben,
megbecsülés, szeretet szívünkben,
Te légy az ma, aki valamit kapott,
minden nõnek boldog nõnapot!

Épül-szépül Sajtoskál
A Magyar Falu program 2020 keretein belül
meghirdetett Közösségi tér ki/-átalakításra és
foglalkoztatásra benyújtott pályázata sikert hozott Sajtoskálnak. Az átalakításhoz 27.459.000
forintot kaptunk. A közösségi tér átalakításának része a nagyterem 36 m2-rel
való bõvítése, az egész épület színezése, az egész épületen tetõfelújítás,
energetikai korszerûsítés, a hivatal elöregedett ablakainak cseréje és parkosítás. Ez összesen 35 millió forintba
kerül. Az elnyert összegen felüli részt
az önkormányzat saját pénzforrásból
finanszírozza. A munkálatok már elkezdõdtek. A
gyors és minõségi munkáról a helyi érdekeltségû
BÜKI LAK-ÉP Kft. gondoskodik, aki a kivitelezési

munkákra kiírt pályázatot elnyerte. Haller Imre
polgármester elmondta: „A helyieknek mindig
fontos volt, hogy környezetük szép, rendezett legyen. Reméli, ez a beruházás is elnyeri tetszésü-

ket. Mire beköszönt a nyár, az önkormányzat
megújult környezettel tudja fogadni a település
lakóit és az ide látogatókat.”
bvr

2021. április XI. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

A Borhölgyek nevében a tavalyi közös képünkkel köszönjük meg, hogy gondoltatok
ránk. Reméljük, hogy hamarosan tudunk találkozni is.
Horváthné Pados Teréz

- A szakmai blogomat szakmai tanárommal
(Hetyei Kornéllal) indítottuk el a digitális távoktatás bevezetésével. Célunk elsõsorban egy
univer zális platform létrehozása volt, ahol a
legtöbb szakma képviselheti magát posztok és
videók formájában. Ez azt jelenti, hogy különbözõ szakmák szakembereinek vagy diákjainak várjuk jelentkezését, akik leírják vagy beszélnek a szakmájuk érdekességeirõl, negatív
és pozitív tulajdonságairól, illetve különbözõ

hibajelenségeket elemeznek ki. Mindemellett
segítünk a digitális távoktatásban a diákoknak
és a tanároknak.
Mivel szakmai blog vagyunk, ezért a pályaorientációra is nagy hangsúlyt fektetünk, mellyel
célunk, hogy egyre több diák tanuljon szakmát.
Jelenleg a folyamatos szerkesztõtoborzás mellett szakmabemutató videó sorozatot is indítottunk. Ez a projektünk még kezdeti fázisban van,
ami látható a videókon is, de hamarosan ezt egy újabb színvonalra tudjuk emelni, így a tartalom a nézõk
számára is sokkal értékesebb, érdekesebb és megfoghatóbb lesz.
Együtt dolgoztunk (és reméljük,
hogy az elkövetkezendõkben is dolgozhatunk) a Telekom Magentakrafttal, valamint részt vettünk a tavalyi Európai Szakképzési Héten is, de
több partnerkapcsolatunk van kisebb, de nagyratörõ projektekkel, amelyeket fiatalok menedzselnek.
Van weboldalunk is (szakmamazeletem.hu), és
az Instagramon, Facebookon és LinkedInen is elérhetõk vagyunk A szakmám az életem néven.
Tervünk az, hogy minél több szakma legyen képviselve blogunkon, ezáltal segítve a pályaválasztás
elõtt állókat, de azokat sem zárjuk ki, akik csak kíváncsiságból látogatnak blogunkra.
Igler Patrícia
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A nõket

köszöntötték
Több éves hagyomány Sajtoskálon, hogy a képviselõ-testület a közmeghallgatást március 8-án, a nemzetközi nõnapon tartotta, így ennek

keretében köszöntötte a megjelent
hölgyeket. Az idei évben azonban a
járványügyi helyzet miatt rendhagyó
módon ünnepelték a falu nõi lakóit.
A testület férfitagjai virággal fejezték
ki a nõk iránti elismerésüket. Ellátogattak a legfiatalabb kislánytól a
legidõsebb nagymamához is, természetesen az elõírásokat betartva. A
település minden hölgytagja kedvesen és örömmel fogadta az önkormányzat figyelmességét.
bvr

Sajtoskáli kikelet

kerültek a kapukra, bejárati ajtókra. Készültek a különbözõ formájú
tojásfák, még a régi használati tárgyak is megelevenedtek. A húsvét
egyik jelképe, a kisgyerekek kedvence, a nyuszi is nagyon sok ház
elõtt megjelenik többféle anyagból készítve, különféle módon díszítve, mosolygósra varázsolva.
Öröm elhaladni a sajtoskáli utcákon, hiszen napjaink borongós
hangulatában mosolyt csalnak
ezek a díszek nemcsak a gyerekek,
hanem a felnõttek arcára is. Köszönet az ötletelõknek, az alkotóknak
minden egyes díszért.
Baloghné Simon Erika

fejlesztések éve
Egyházasfaluban
A veszélyhelyzettõl szorongatott,
de a reményt ébren tartó, böjti szelektõl simogatott világunkban, az
elmúlt évek sikereibõl erõt merítve
próbálunk élni és terveinkhez hûen
elõrelépni az idei esztendõben is
kis falunkban.
Tavasz beköszöntével már lépten-nyomon újra mosolyognak
ránk a húsvétvárás örömére kinyílt,
aprócska virágok a természet rendje szerint, és a szépítésre, díszítésre
sosem rest asszonyi kezek által.
A fejlesztés nagy horderejû területein is biztatóan telt az elsõ negyedévünk, fõképpen a Magyar
Falu program tavalyi, sikeres pályázatainak köszönhetõen.
Az önkormányzat épületének felújításához is elkezdõdtek a szükséges munkálatok. Új járólapot kapott
a nagyterem, és folyamatban van
a napelemek felhelyezése is. Az
épület mögött néhány éve létesített
játszótér is elnyerte a tervek szerinti
végsõ formáját. Új, biztonságos elemekkel gazdagodva várja a kicsiket
az önfeledt kikapcsolódásra.
Amilyen nagy öröm a játszótér
kis apróságainknak, olyan nagy
boldogság községünk felnõtt lakosságának, hogy a régóta dédelgetett vágyálomra, az új kultúrház lé-

tesítésére benyújtott pályázatunkon 145 millió Ft-os támogatást
nyertünk. Így végre minden hátráltató tényezõt legyõzve indulhat évtizedes álmunk megvalósítása, az
új kultúrház megépítése községünk
egykori büszkeségének, a nagy
múltú Ebergényi-kastély, illetve a
KALOT épületében, ahol a mûvelõdésre vágyók, s a különbözõ szervezetekbe gyûlt kis közösségek igazi otthonra és mûködési területre találhatnak.
A húsvét beköszöntével az elsõ
sikeres negyedév után a terveknek
megfelelõen folytatódik majd a tavaly megkezdett fejlesztéssorozat,
többek közt az utakra és járdákra
vonatkozóan. Reményeink szerint
2021 is a legeredményesebb évek
egyikeként szerepel majd kis falunk
történetében.
Major Izabella

Nõnapi köszöntõ
Nemesládonyban
Nõnap alkalmából a képviselõtestület ellátogatott a falu minden
hölgylakójához, legyen szó magyarról vagy külföldirõl, kicsirõl vagy
nagyról. Egyformán cserepes virággal kedveskedtünk a nõknek. A virágok mind sárga színûek voltak. A sárga automatikusan vidám, napsugaras jókedvre derít. Meleg hatást, boldogságot kelt, elõsegíti a mentális
aktivitást és erõt ad. Erõt, melyre most
mindenkinek nagy szüksége van! Ezzel a szándékkal indultunk nõnap
elõtti szombaton, hogy minden hölgyet felkeressünk otthonában.
Jó volt látni, hogy a vírus ellenére
a településen nem állt meg az élet.
Ahogy mentünk házról házra, mindenhol új élményekkel gazdagodtunk. Engedjék meg, hogy megoszszam Önökkel ezeknek egy töredékét. Jártunk olyan háznál, ahol éppen disznóvágás zajlott, és a nagy
munka ellenére is kedvesen invitáltak
minket egy kis bõrkére, valamint a
nem mindennapi gazdaságot is
megtekinthettük. Ugyanis ebben az
udvarban struccok és emuk is élnek
számos baromfi mellett. Ezek a szokatlan állatok sok kíváncsiskodót csábítanak arra a környékre.
Folytatva utunkat, találkoztunk
olyanokkal, akik a kertet rendezték,
hiszen itt a tavasz. Szerencsére falun
még mindig fontosnak tartják, hogy

a porta rendezett, ápolt legyen. Településünk büszke lehet rendezett portáira, szorgalmas lakóira.
Továbbhaladva ragyogó tekintetû kismamához látogattunk, akitõl
megtudtuk, hogy májusra várják babájuk érkezését. Azt is elárulta, hogy
a baba nagyon huncut, mert minden eddigi vizsgálaton szégyenlõs
volt, és nem mutatta meg a nemét,
így meglepetés lesz a szülõknek. Jó
egészséget és könnyû szülést kívánunk. Találkoztunk újdonsült nyugdíjassal, aki a hosszú évek kitartó munkája után a megérdemelt pihenését
töltheti családja körében. Már most
invitáltuk az õsszel megrendezésre
kerülõ nyugdíjas napi rendezvényünkre.
Volt, ahol a házimunkát végzõ
férjnek tudtuk átadni a virágot, mert
az asszony kórházban feküdt mûtét
miatt. A ház ura csinosította, takarította a házat, hogy mire a feleség hazatér, minden a legnagyobb rendben legyen, és az asszony csak a
gyógyulásra koncentrálhasson. Reméljük, hamarosan együtt lehet ismét a család. Szinte mindenkivel sikerült pár szót váltani, fantasztikus érzés volt újra találkozni. Reméljük, a
legközelebbi ünnepet már a Faluházban tarthatjuk a szokásos módon.
Isten éltesse a nõket!
Pietrowskiné Végh Andrea
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Amint elmúltak a téli napok, a
falu lakói különbözõ módon hirdették a tavasz ébredését. Az Együtt a
Szép Sajtoskálért Egyesület tagjai
nemcsak a közösségi tereken, hanem a saját házaik elõtt is jelezték,
hogy hamarosan ünnep közeleg.
Szebbnél szebb tavaszi koszorúk

2021 is a
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• Tömörd
Online jelmezverseny Tömördön
Az idei évben elmaradt a farsangi bál kis településünkön. De hogy ne maradjunk jelmezek
nélkül, online jelmezversenyt hirdettünk kicsiknek és nagyoknak. Nagy örömmel töltött el
minket, amikor érkeztek a jobbnál jobb ötletek.
Volt macink, kisvakondunk, kommandósunk,

Képgalériát keresse a
www.repcevidek.hu oldalon!

Simon Dániel polgármester beszámolója
a 2019-es, 2020-as évekrõl és a település jelenlegi helyzetérõl:
Kedves Olvasó!
E rövid írás által – ha csak nagy vonalakban
is, de – betekintést nyerhet abba, hogy az elmúlt 1,5 év során milyen változások történtek Simaságon, és mi várható reményeim szerint a közeljövõben. Érdeklõdését a képviselõ-testület
nevében is köszönöm!
Simon Dániel polgármester
Simaság képviselõ-testülete 2019 októberében
szinte teljes egészében átalakult. A testület átlagéletkora 55 évrõl 36 évre változott. A megfiatalodó
testület számos tervvel, elgondolással kezdett munkához, ám az önkormányzat pénzügyi helyzete miatt 2019. év végén a túlélésre kellett koncentrálni.
A pénzügyi nehézségek miatt újra kellett
gondolnunk az önkormányzat mûködési
mechanizmusait és teljes gazdálkodását. A
2020. év költségvetése volt az elsõ, amelyet mi készíthettünk el, és ebben már szerepelhettek olyan tételek, amelyek megvalósítása érdekében dolgozni akartunk. Bizakodásra adott okot, hogy az átszervezések következtében helyrebillenni látszott a
pénzügyi egyensúly, és a 2019. év folyamán a Magyar Falu program keretében kiírt két nyertes pályázat megvalósításával
kezdhettük el az évet.
Az egyik egy járdafelújítási projekt volt, amely
anyagtámogatást jelentett. Az építkezés társadalmi munkával valósult meg. Pénz híján másként
nem is lett volna kivitelezhetõ a dolog. Ezúton is köszönöm a résztvevõknek, hogy munkájukkal, gépeikkel segítettek! A másik gyõztes pályázat révén
Simaság új falubusszal gazdagodott, amely a tavaly meginduló falugondnoki szolgálat jármûveként jó szolgálatot tesz közösségünknek.
A 2020-as évben saját erõbõl kiépítésre került
az önkormányzati hivatal informatikai hálózata és
megfelelõ WIFI-lefedettsége. Társadalmi munkával
és a nyári diákmunkások segítségével kitisztítottuk
a köztemetõ elhanyagolt szociális parcelláját, el-

végeztük az önkormányzat raktárainak, lomtárainak rendbe tételét. A település veszélyes és beteg
fáinak kivágásakor is számíthattunk a lakosság segítségére. Megkezdtük a falu fõ vízelvezetõ árkának kitisztítását, ami az idei évben fog befejezõdni.
A 2021-es év során elkezdtük a település földútjainak javítását, amit az idõjárási adottságoktól
függõen tudunk folytatni. Megtisztítottuk a mûvelõdési ház mögötti területet az ott felhalmozott törmelékektõl. Tervezzük a Szabadság utcai autóbusz forduló megszépítését, illetve egy autóbusz parkolóval való bõvítését. A Béke utcai megállóban a fedett váró kialakítása évek óta várat magára, így ez
is idei céljaink közé tartozik. Kisebb járdaszakaszok
javítását, utak kátyúzását is szeretnénk megvalósítani. Felvesszük a kapcsolatot a településképet elcsúfító ingatlanok tulajdonosaival, de ez bizonyos
esetekben sajnos korántsem egyszerû feladat!

Az idei évben ismét több pályázat beadását
tervezzük. A már említett Magyar Falu program kiváló lehetõségeket tartogat. Hatalmas elõnye,
hogy az állam teljes egészében finanszírozza a
gyõztes pályázatokat, így azok a települések is
bátran élhetnek a lehetõséggel, amelyek hozzánk
hasonlóan forráshiánnyal küzdenek. E pályázatok
révén szeretnénk támogatást nyerni az önkormányzati hivatal, illetve az orvosi rendelõ épületének felújításához, fûtési rendszerük korszerûsítéséhez. Azért lenne szerencsés e két projekt gyõzelme,
mivel ezek nemcsak esztétikai célokat szolgálnak,
hanem komoly rezsimegtakarítást is eredményeznének. A megtakarított pénzbõl számos kisebb fej-
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jósnõnk, Harley Quinnünk és Demónánk. Emellett természetesen a rend õrei is beneveztek:
Chase kutyus és a rendõrlány. Viszont ez meg is
nehezítette a zsûri dolgát. A sok jó ötlet közül
nem tudtunk választani, hogy kik legyenek a
dobogósok, így egy frappáns ötlettel álltunk
elõ. Minden nevezõ egyforma értékben kapott
ajándékot, és csak a csomag tartalma változott
korosztályonként. Március 6-án adtuk át a díjakat, így a kislányoknak egy külön meglepetéssel készültünk nõnap alkalmából. Mivel 4 fiú és
4 lány volt a nevezõ, minden fiú választhatott
egy kislányt, akinek átad egy szál tulipánt. Köszönjük szépen Tömörd Község polgármesterének részvételét és támogatását, hogy megvalósíthattuk ezt a programot.
Kurucz Enikõ

Mi a helyzet Simaságon?
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lesztést valósíthatnánk meg, szépíthetnénk településünket. Jó lenne, ha a Mûvelõdési ház udvarán
lévõ rendezvényteret be lehetne fedni, és a mellette lévõ játszóteret is meg lehetne újítani. Ezek mellett pályázunk útfelújításra, hiszen a köztemetõ fõbejáratát igen rossz útszakaszokon lehet csak
megközelíteni.
A koronavírus-járvány a tavalyi évben nem
várt helyzetet teremtett. Egyrészt az önkormányzat bevételeit csökkentette, másrészt segítséget is
kellett nyújtani a lakosságnak. Jó volt megtapasztalni, hogy az év elején, amikor nem lehetett elegendõ maszkot kapni, a helyi asszonyok összefogtak, és megvarrták a kellõ mennyiséget. Köszönjük! A falugondnoki szolgálat segített a bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, a megrendelt
ebédek kihordásában. Megjegyzendõ, a tavalyi
évben indítottuk el a településen a szociális étkeztetési programot.
2020 májusa óta együttmûködünk a lövõi óvodával, és szülõi kérésre a kisgyermekek szállítását,

kíséretét a falugondnoki szolgálat oldja meg. Az
online oktatás alatti gyermekétkeztetésbe is besegít a szolgálat. Az oltási kampány kezdete óta végezzük a lakosság oltópontra való szállítását is.
A mindennapokban való segítésen túl az önkormányzat lehetõségeihez mérten igyekszik támogatni azokat a lakosokat, akiket anyagilag is
megvisel a járvány. Elsõsorban gondolok a gyereket nevelõkre, idõsekre, állás nélküliekre.
A járványhelyzet sajnos nem kedvez a rendezvényeknek sem. Nagyon szeretném, ha az oltások minél elõbb megfékeznék a járványt, és újraindulhatna a normális élet. A múlt évben számos
programról kellett lemondanunk, és most már nagyon jó lett volna farsangolni, nõnapi bulit tartani, méltón megemlékezni március 15-én! Nem tudom, hogy mikor lehet majd közösségi programokat, rendezvényeket szervezni, el tudunk-e
menni falukirándulásra, lehet-e búcsúi bulit,
nyugdíjas-találkozót tartani... A sok rossz ellenére
úgy gondolom, hogy a mostani helyzet furcsa

Megérkeztek a hársfák Csepregre
Ahogy korábban már értesülhettek róla,
Csepreg Város Önkormányzata sikerrel pályázott a
Településfásítási Program keretében. Ennek eredményeként 2021 márciusában meg is érkezett 30
db földlabdás, 10-14 centiméter törzskörméretû
amerikai hársfa támasztókaróval, takarómulccsal
és védõráccsal az ültetési helyére, a csepregi
sportpálya köré. A helyszín kijelölésénél nagy szerepet játszott, hogy a sportpálya körül nemrég ki
kellett vágni az elöregedett fenyõket.
Az új csemeték elültetését a Csepregi Sportegyesület tagjai végezték, akik a fák késõbbi gondozását is vállalták. A kivágott öreg fenyõk tuskóit
speciális géppel sikerült lemarni, eltávolítani, ezzel

is hozzájárulva a rendezett környezett kialakításához. Horváth Zoltán polgármester Facebookoldalán köszönte meg Horváth Gábor alpolgármester úrnak, Kótai József képviselõ úrnak, Pócza
Antal elnök úrnak és az egész CSSE-nek a személyes közremûködést, valamint Szabó Andrásnak és
Übelher Ivánnak, akik társadalmi munkában nyújtottak segítséget a földmunkához. Megköszönte
továbbá Ágh Péter országgyûlési képviselõnek a
fenti pályázati siker érdekében kifejtett közbenjárását, és megjegyezte, hogy továbbra is figyelemmel követik az Országfásítás programot, és ismételt
lehetõség esetén feltétlenül pályázni fognak.
Dr. Tarsoly Ádám

módon hozott valami jót is. Megtapasztalhattuk,
hogy milyen fontosak az ünnepeinkhez, hagyományainkhoz kapcsolódó találkozások, akár szûkebb vagy tágabb közösségünket nézzük. Úgy
érzem, ha azt még nem is lehet tudni, mikor lesz
idén elsõ rendezvényünk, abban biztos vagyok,
hogy jól fog sikerülni!
Igler Patrícia

Új helyre költözik
a Fitt-Box büki csapata
A Fitt-Box Ökölvívó Egyesület hivatalos
keretek között 2009 nyara óta mûködik,
ugyanakkor a korábbi években már foglalkoztak ökölvívással, utánpótlás keresésével
és nevelésével az edzések mellett. A kõszegi csapat mellett Bükön is van szakosztályuk. Az edzéseknek helyszínét a csepregi
Csátép épülete biztosította. Bár most a járványhelyzet miatt az edzések megtartására nincs lehetõség, hiszen csak az igazolt
versenyzõknek van erre lehetõsége, de a
két edzõ, Bödei Gábor és Nemes Erik várja
már az újraindulás lehetõségét. A
pandémia után a büki csoport új helyre
költözik, már folynak a tárgyalások az új teremnek helyt adó vállalkozóval – tudtuk
meg Varsányi Árontól, a Fitt-Box Ökölvívó
Egyesület edzõjétõl, akit nemzeti ünnepünk
alkalmából a Vas Megyei Közgyûlés Vas
Megye Szolgálatáért Sport Tagozata díjjal
tüntettek ki. Más változás is történt Áron életében, hiszen megválasztották a Magyar
Ökölvívó Szakszövetség ifjúsági férfi csapat
egyik keretedzõjévé.
S.Heni
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• Csepreg
Krókuszok a csepregi Ambrózy-erdõn
A szõlõhegyek fölötti erdõn barangolva
elõször a „Várlak” (az erdész ennél a kunyhónál várta a munkásait) kunyhóhoz érünk.
A kisház mellett elsétálva hatalmas gépekkel, fakitermelési munkákat láthattunk. Továbbmenve az erdõben, elérünk a „Látlak”
rönkházig. (A pagony erdész innen figyelte az
engedély nélkül ott tartózkodókat, ez volt
védkerület.)
Túránkat tovább folytatva a Szénégetõ-erdõrész fái között megpillanthatjuk a harmadik
házikót. A harmadik kunyhó az „Elkaplak” (itt
az vadász az illetéktelen embert kiküldte az
erdõbõl), itt gyönyörû erdeifenyõ felújításokat
láthatunk.
Rövid csellengés után sétánk céljához az
Ambrózy-erdõhöz érünk, ahol a kék krókuszok
csodálatos látványa tárul a szemünk elé, amiért érdemes volt megtenni ezt az erdei sétát.

„Nem csak a vendégeinknek különleges alkalom, ha betérnek
hozzánk, mi magunk is megtiszteltetésnek érezzük.”
A március 15-i ünnephez kapcsolódva „Vas
Megye Gazdaságáért Díj” kitüntetésben részesült
Pereznyák Zoltán, a büki Fürdõ Étterem tulajdonosa. Szakmai tevékenységének megyei elismerése
adta az alkalmat a beszélgetésünkhöz.
– Régi ismerõsként gratulálok kitüntetésedhez, amely egy sikeres életút elismerése.
Kérlek, röviden vázold fel szakmai pályádat
olvasóinknak.
– Kellemes meglepetés
volt a kitüntetés számomra,
s úgy érzem, a szakmában
eltöltött 52 évrõl is szól. A helyi általános iskola befejezése után 1969-ben Budapesten a SZÖVOSZ Dózsa
György Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakmunkás Iskolájában folytattam
tanulmányaimat. Tanáraink
jól megalapozták vendéglátási ismereteinket. Ipari tanulóként a Csepreg és Vidéke ÁFÉSZ csepregi Wágner Vendéglõjében végeztem a szakmai gyakorlatot Pócza Károly, id. Holpár
Jenõ és Szanati István irányításával. Mellettük szerettem meg a szakmát. Ez idõ alatt több jelentõs
szakmai verseny résztvevõje voltam, ahol jó helyezéseket értem el.
1972-ben a felszolgáló szakmában jeles minõsítéssel szakmunkás vizsgát tettem. Ezt követõen az
ÁFÉSZ bükfürdõi szezonális Várta étteremében felszolgálóként dolgoztam. A fürdõ téliesítésével
egyidõben az ÁFÉSZ megyei és országos támogatással átépíttette és bõvíttette Fürdõ Étteremmé a
régebbi egységét, s onnantól már egész évben
nyitva tartottunk. 1975-ben bevonultam katonának, majd a leszerelés után 1977–1984 között Tóth
Ernõ mellett üzletvezetõ-helyettesként dolgoztam
tovább a Fürdõ Étteremben.
Az 1980-as évek közepétõl a szövetkezetek
bérbe adták a vendéglátó egységek üzemelteté-

sét, néhány évvel késõbb pedig el is adhatták
õket. 1984–1987 között Bükfürdõn társaimmal
együtt a bérelt Vadvirág csárdát üzemeltettem.
Közben 1985-ben sikeresen teljesítettem az üzletvezetõi szakvizsgát. Majd 1988-ban a felsõbüki falurészen Füzi Lászlóval megnyitottuk az ÁFÉSZ-tõl
megvásárolt Muskátli Vendéglõ átalakításával kialakított Vadásztanya Vendéglõt, mely 1993-ban
saját tulajdonomba került. Emellett párhuzamosan
több vendéglátó egységet
üzemeltettem a nagyközségben és a fürdõn, általában
más társsal közösen (Aranyhordó étterem, Saláta bár,
Pálma Presszó, Nyírfa büfé).
1996-ban sikerült megvásárolnom a bükfürdõi Fürdõ Éttermet, melynek jelenleg is
tulajdonosa vagyok, és napjainkban is aktívan dolgozom benne – 3 éve – már
nyugdíjasként.
A nyolcvanas évek vége
és a kilencvenes évek sikertörténet volt nemcsak Bükön,
de a vendéglátásban is. Sok volt a nyugati vendég. A magyarok, fõleg a családok, egyesületek
és a munkahelyek egyre több rendezvényt tartottak a vendéglátó egységekben. Mutasd be a családi vállalkozásban üzemeltetett Fürdõ Éttermet és
a jelentõsebb rendezvényeiteket.
Feleségem, Piroska már a Vadásztanyában is
besegített a mûködtetésbe. Gyermekeink – Zoltán
és Hedvig – vendéglátó-ipari szakközépiskolát végeztek. Tanulmányaik után az étteremben folytatták pályafutásukat, s itt dolgoznak most is. Sokat
köszönhetek nekik és a többi munkatársnak, s a
barátoknak is.
A fürdõi vendéglátó egység hagyományos étterembõl, önkiszolgáló étterembõl, büfébõl és kávéházból áll. Saját cukrászüzemmel rendelkezik,
ahol napi szinten készítjük a süteményeket. Az étterem több nagy rendezvénynek is helyet ad. Évek
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A krókusz hagymás növény, mely virágait
február és április között hozza. Egyes fajták
már tél végén, míg mások csak márciusban
bontják szirmaikat. A fejével bólogató krókuszok látványa a borongós hideg tavaszba is
elénk vetítette a kikelet üzenetét.
Ui.: Gróf Ambrózy-Migazzi István (1869–1933)
botanikus és a jeli arborétum megalakítója.
Horváthné Pados Teréz

A szakmai életút elismerése
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óta legnagyobb rendezvényünk a Vas megyei vadászbál. A téli idõszakban több vadásztársaság is
nálunk rendezi saját bálját. A hagyományos büki
iparosbálnak is helyet biztosítunk. A farsangot követõen nõnapi bált szoktunk rendezni. A tavaszi évszak jellegzetes összejövetelei a ballagási ünnepi
ebédek. Májustól októberig a lakodalmaké a fõszerep, melyekhez egyszerre háromnak is tudunk
helyszínt biztosítani. E mellett több kisebb családi
ünnepséget is tartanak nálunk kedves vendégeink
(születésnap, keresztelõ, bérmálkozás stb.) Novemberben a libanapé a fõszerep. Most már hazánkban is egyre nagyobb keletje van a libavacsorának, de Ausztriából is szép számmal érkeznek. Év
vége felé a munkahelyi rendezvények kerülnek
elõtérbe. Majd az év végét egy szilveszteri bállal
zárjuk.
– Kitüntetésed laudációjában kiemelték:
„Rendszeresen képezte magát és kollégáit,
hívott meg szakembereket, nagy szállodák
mesterséfjeit, hogy a kor követelménye szerinti újításokat bevezesse, és ezzel magasabb
színvonalú szolgáltatást nyújthasson a ven-

dégeknek. Aktívan részt vesz a vendéglátóipar területén a szakképzésben, az új generáció szakembereinek nevelésében.” Beszélj
errõl is.
– Ez mind igaz. Pályafutásom kezdetétõl hívatásomnak élek. Nem csak a jó pap tanul holtig, hanem a jó vendéglátós is. 1972 óta foglalkozom a
tanulók gyakorlati oktatásával. Számos tehetséges
pincértanuló került ki kezeim közül. 1996 óta a Fürdõ Étteremben három szakterületen oktatjuk a diákokat: felszolgáló, szakács és cukrász.
– A szakmai tevékenység mellett a közéletben is részt vállaltál.
– A szakmai szervezetek közül a Vas megyei
Vendéglátó Klubban tevékenykedem. A büki önkormányzat képviselõ testületének, illetve gazdasági-pénzügyi bizottságának 15 évig voltam tagja.
Néhány cikluson keresztül a Büki Gyógyfürdõ Igazgatóságában, majd a Felügyelõ Bizottságban is
ténykedtem.
– Különbözõ szervezetek, fõleg sportszervezetek szponzorálásából is kivetted a
részedet.

– Mindig is vallottam, hogy a mozgásnak nagy
szerepe van az életünkben. Ezért is támogattam a
következõ szakosztályokat: labdarúgás, asztalitenisz és birkózás. A bálokat, jótékonysági akciókat
tombola- és egyéb felajánlásokkal segítettem.
– A több mint egy éve tartó világjárvány a
vendéglátást is sújtotta. Mi várható a közeljövõben?
– Az elmúlt egy évet nagyon megsínylette az
idegenforgalom. Csak kevés turista kereshette fel
Bükfürdõt, s az éttermet. Sok rendezvény is elmaradt a pandémia miatt. Mindez nagy árbevétel-kieséssel jár, amin próbálunk ételek hétvégi házhoz
szállításával némileg csökkenteni. Bízom a mielõbbi újranyitásban, hogy az élet visszatér éttermünkbe, és ismét sok kedves vendégnek kívánhatok jó
étvágyat!
Záró gondolatként szeretném elmondani, hogy
köszönöm a családomnak és dolgozóimnak a közös, sikeres munkát.
– Az újranyitásig kitartást, munkádhoz jó
egészséget és további sikereket kívánok.
Sági Ferenc

Koszorúzás Mesterházán
Kokárda, Nemzeti dal, forradalom, márciusi ifjak. Ezekrõl a szavakról minden magyar embernek az egyik legnagyobb nemzeti ünnepünk
jut eszébe, az 1848. március 15-i szabadságharc. Mesterházán a polgármester, a képviselõ-testülettel együtt a járványügyi szabályokat betartva, rendhagyó módon, kicsit
szerényebb körülmények között koszorúzta
meg a falu szülöttjének Mesterházy István
honvéd ezredesnek sírhelyét. A katonatiszt a
településen született 1811. 04. 23-án, a világosi fegyverletétel után az aradi hadbíróság

elõször halálra ítélte, majd az ítéletet várfogságra
változtatta. 1853. 07. 18-án kegyelmet kapott, és

hazatért. 1854. 12. 08-án hunyt el szülõfalujában.
Évtizedek óta hagyománnyá vált a községben,
hogy a nemzeti ünnepen az önkormányzat az I.
és II. világháború hõseinek állított emlékmûnél is
koszorút helyez el. Így történt ez az idei évben is.
Dohi Zsolt polgármester ünnepi beszéde után a
Szózat eléneklésével zárult a koszorúzási ünnepség. Nemcsak feladatunk, kötelességünk is a
márciusi ifjak emlékét megõrizni, a jövõ nemzedékének továbbadni. Jó a hõseinkre emlékezni, jó
magyarnak lenni!
Baloghné Varga Rita
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• Tömörd
Tömördiek biztonságára „vigyáznak”
Tömörd Község Önkormányzata több kamerából álló térfigyelõkamera-rendszer kiépítését
valósította meg a lakosság hozzájárulásával abból a célból, hogy a közbiztonság növekedjen,
az illegális hulladéklerakás visszaszoruljon, esetleges bûnügyi esetek felderítését segítse.
Eredményt hirdetett a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelõs Államtitkársága az EEÖR-KP-1-2021/1001387 „Egyházi épített örökség védelme és
egyéb támogatása” címmel korábban megjelent „Egyházi tulajdonú épület felújítási munkái”
elnevezésû pályázat támogatási összegérõl.
A Tömördi Római Katolikus Egyházközség is
nyújtott be pályázott, s a döntés értelmében
14 957 129 Ft vissza nem térítendõ támogatást
nyertünk templomunk tetõszerkezetének felújítására, Így a lelki életünk legfontosabb helyszíne is
megújulhat és megszépülhet!
KSzÁ
Nyuszijátszótér a buszvárónál
Igaz, az idõjárás még nem akar nekünk
tavaszt hozni, de a faluszépítõk segítségével
megérkezett a nyuszi család a buszváróhoz!

Tompaládonyba
Az idõjárás ugyan még nem tükrözi, de már
kopogtat a tavasz. Rügyeznek a fák, nyílnak a
virágok, csicseregnek a madarak. Éled a természet. Ha „normális” mederben folyna az életünk,
természetesnek vennénk a tavasz elsõ hírnökeit.

Most minden nyíló virág felett kicsit elidõzünk.
Tudjuk, embert próbáló idõszakon megyünk keresztül. A járvány legnehezebb idõszakában
van az ország. A fertõzések és a
halálesetek száma drasztikusan
emelkedik. Ahogy eddig, úgy ezután is a lehetõ legtöbb eszközzel
védeni kell a fokozottan veszélyeztetett idõseket. Országosan elkezdõdtek az oltópontokon és a körzeti orvosi rendelõkben a védõoltások beadása. Településünk lakóinak segítséget nyújtunk az oltások
helyszínére eljutni. Falugondnokunk
kisbusszal szállítja a kijelölt oltóhelyre a falu azon lakóit, akik másképp
nem tudnak eljutni Sárvárra vagy a hegyfalusi
körzeti rendelõbe. Körzeti orvosunkkal, Dr. Tóth
Dorinával nagyon jó az önkormányzat kapcsolata, bár most településünkön nincs rendelés,
telefonos egyeztetés után mindenben segítséget nyújt a falu lakóinak.
Falugondnokunk, Fehér Béla igény szerint intézi a lakosoknak a bevásárlást, Hegyfalura orvosi rendelésre viszi a falu lakóit, kiváltja a felírt
recepteket. A világjárvány az õ munkáját is
megnövelte, átalakította, ennek ellenére lelkiis-

meretesen végzi a dolgát. Köszönet érte! Falunkban is kicsit lelassult az élet a járványügyi intézkedések miatt, de nem állt meg. Tompaládony önkormányzata a Szelektor Kft.-vel karöltve
a tavasz elsõ napjaira idén is elektronikai hulladékgyûjtést szervezett. A falu lakói segítséget
kaptak a mosógépek, hûtõk, tévék a Faluház
udvarára való elszállításához. A falugondnok
utánfutóval gyûjtötte össze a bontásra ítélt és elromlott elektronikai hulladékot. Volt, aki a háza
elé rakta ki, de volt, aki jelezte, hogy több hûtõt
is szeretne elvitetni, ott az udvaron rakodtak az
utánfutóra. Az ilyen ügyekben is fontosnak tartja
a település vezetése a szervezettséget, hogy
gördülékenyen mehessenek végbe az ehhez
hasonló intézkedések is.
Március 15-én a márciusi ifjak elõtt tisztelegve az önkormányzat felvonta nemzeti színû zászlaját. Otthonunkban kitûztük a kokárdát, és talán

mindannyiunknak eszébe jutott a Nemzeti dal
néhány sora.
Megtörtént a sportpark mûszaki átadása
március 18-án, ami a Magyar Falu program keretein belül valósulhatott meg. A járványügyi intézkedések lazítása után a lakosság igénybe
tudja venni ezt az új sportolási lehetõséget is.
Március utolsó hetében szûk körben szerveztünk
szemétszedést a Magyar Közút Zrt.-vel karöltve.
Az önkormányzat is folyamatosan gyûjti a település bel- és külterületén eldobált szemetet, de

2021. április XI. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

Varázslatos hangulatot jelenítenek meg:
Nyuszi mama távolból, a fenyõfa törzsének támaszkodva figyeli csemetéit. Egyikük épp a sárga „rakétával” húzza a tojásokkal teli szekeret,
másikuk a kosár mellõl figyeli, mi történik középen, s õrzi a színes tojásokkal teli kosarat. Békés,
nyugodt, vidám a hangulat.
Mindnyájan szeretnék, ha rájuk nézünk, mosoly fakadjon arcunkon, bár a maszk miatt nem
látható, de ragyogjon a szemünk! Úgy legyen!

Megérkeztek a gólyák
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ezek ellenére gyakori probléma községünkben
is a hulladék. Sajnos a település közigazgatási
területén az elmúlt idõszakban több helyen is találkoztunk illegálisan lerakott hulladékkal.
Felhívjuk a lakosok figyelmét, és egyúttal kérjük
is: óvjuk környezetünket tisztaságát, szépségét! A
húsvétra készülve idén is feldíszítettük településünket. A Faluház elõtti parkosított részén és a postatéren fûben ülõ nyuszival „találkozhattunk”. A tojásfát
még a viharos szél sem tudta megtépázni. A gyerekek ezen a húsvéton sem maradtak meglepetés
nélkül. Az önkormányzat csokival töltött csomagokkal lepte meg õket, amelyeket a Mikulás-csomagokhoz hasonlóan házhoz vittek. Ezúton kérem a
továbbiakban is azt az erõs kitartást, segítõkészséget, összefogást, amit kis falunk boltosaink sugároznak a vevõik részére. Köszönjük nekik azt az áldozatos és szorgalmas munkát, amit ez alatt az
egy év alatt nyújtottak a vevõik felé. Bízunk benne,
hogy sikerülni fog, sikerülnie kell. Az áldozatos munka meghozza gyümölcsét. Kedden kezdett ránk
sütni az Isten napja. Déltájban nagy szárnycsapásokkal megérkezett a falunk gólyája. Kicsit torzosan,
fáradtan, riadtan. Ez is jelzi, hogy a hideg idõ ellenére itt van végre a várva várt tavasz. Néztük:
egyedül? Sok a kérdés, de nem telt bele egy nap,
megérkezett a párja is. Ez is azt bizonyítja, látszik a
fény az alagút végén. Õk is ideértek, ha nem is
együtt, de a folytatás együtt megy tovább. Õk is
megtanulják velünk együtt: nem játék, ami most
körülöttünk zajlik. Ez egy vírus! Nem is akármilyen!
Nem tudni, hogy haladunk-e ki belõle, vagy ülünk
a kellõs közepében.
Bízom benne, hogy már magunk mögött
hagytuk a „sötétséget”, haladunk a „fény” felé,
mint a megérkezett gólyáink is. Ha kell, egy jó
szóval, ha kell, biztatással, ha kell, egy is mosolylyal tegyük szebbé ezeket a megszürkített, maszkos napokat!
m.m

Online farsangi
jelmezverseny Lócson
Az idei farsang nem valósulhatott meg a hagyományos formában, online térbe kényszerültünk, de így sem telhetett el némi vidámság nélkül
a február. Lócs Község Önkormányzata online jelmezversenyt hirdetett a lakossága körében. Emailben, Messenger-üzenetben érkeztek a fotók a
maskarába öltözött versenyzõkrõl, összesen 21 jelentkezõ mérettette meg magát. Február 27-én

délután került sor az ünnepélyes díjátadóra a kultúrházban, ahonnan senki sem távozott üres kézzel. Akik csak egy parókát vagy maszkot húztak a
fejükre, emléklap és tábla csoki volt a jutalmuk,
míg az alapos tervezést és kiviteli munkát igénylõ
jelmezesek oklevelet, pezsgõt, csokit, mozijegyeket vagy vacsorautalványt nyertek.
A legjobbnak ítélt csapat díját a Sejk és háremhölgyei kapták, azaz Pietrowski Zoltán, valamint
Pietrowskiné Márkus Katalin, Gadovics Hajnalka,
Gájer Mónika. Második helyezett csapat a Cicalányok, Marczinné Gadovics Klaudia és kislányai,
Arabella, Izabella. A legjobb felnõtt egyéni versenyzõnek járó díjat Buús Judit nyerte el saját készí-

tésû Olaf-jelmezével. A gyermekek között lány kategóriában Feiner Viktória diadalmaskodott a szintén saját készítésû SpongyaBob jelmezével. Fiú kategóriában Horváth Dávid Zsombor vitte el az elsõ
helyezettnek járó díjat egy olyan, kartondobozból
készített traktor alkotásért, amin még lámpák is világítottak, mint egy igazi traktoron. Ifjúsági kategóriában Piroska és a Vadász diadalmaskodott, azaz
Várkonyi Márk Piroskaként és
Feiner Zsófia Vadászként. A verseny különdíját Mészáros László
nyerte el, aki a legtöbb jelmezt
vonultatta fel a versenyben: beöltözött újévi malacnak, horgásznak, vírusirtónak és vírusnak is.
A díjakat Horváth Ildikó polgármester asszony adta át, betartva
a vírus miatti óvintézkedéseket.
Örömét fejezte ki, és megköszönte
a szép számú részvételt, a nagyon
lelkes hozzáállást, a sok készületet, a kreatív ötleteket. Bízik benne, hogy jövõre már a hagyományos
farsangi mulatságot rendezhetjük meg bállal,
tánccal és fánkkal. Ezután jött az igazi meglepetés,
a lócsi összetartó kis közösség is kitett magáért, fényes serleggel és a legszebb cigánylány díjjal tüntette ki polgármester asszonyát, valamint a legszebb boszorkány címet ajándékozta a közmûvelõdési munkatársnak. Ilyen közösségben élmény
dolgozni még a pandémiában is.
RN
Képgalériát keresse a
www.repcevidek.hu oldalon!
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• Szakony
Márciusi megemlékezés Szakonyban
Az idei március 15-i megemlékezéseket felülírta a járványhelyzet. Alkalmazkodva a szomorú tényhez, kicsit sajátos, egyedi volt idei
megemlékezés a településen.

A gyerekekhez, fiatalokhoz szólt a helyi
könyvtár felhívása: készítsenek otthon zászlókat,
kokárdákat, melyeket családjukkal közösen helyezzenek el a szakonyi hõsök emléktábláinál.
A településen élõk bár külön, mégis együtt
érezve tisztelegtek az 1848–49-es szabadságharc hõsei és a márciusi fiatalok elõtt. ada
Húsvétra várva
Az Együtt Szakonyért Egyesület már március
elsõ hetében megkezdte a falu húsvéti díszítését. Elõkerültek az elõzõ évben készített dekorációk, melyeket idén több helyre állítottak fel. A
Szakony feliratot megviselte a tél, ezért az át-

• Mesterháza
Sportolási lehetõség Mesterházán
Mesterháza a Magyar Falu program keretein belül sportpark létrehozására nyert pályázatot. A kivitelezési munkák befejezõdtek. A mûszaki átadás 2021. március 18-án megtörtént. Dohi
Zsolt polgármester elmondta: „Az önkormányzat
várja a sportolni vágyókat a Faluház udvarán lévõ sportparkba, ahogy a Faluház felújítási munkálatai befejezõdtek. Az udvar még építési terület, ezért most még a település lakossága nem
tudja igénybe venni ezt a sportolási lehetõséget. Természetesen utána is az aktuálisan érvényben lévõ járványügyi elõírások betartásával használhatók a sporteszközök.”
bvr

javítása Szakonyban
A szakonyi önkormányzat utak javítására szólította meg a helyi gazdákat. A munkálatokra március elsõ felében két alkalommal került sor,

anyagot a szakonyi önkormányzat biztosította.
Csenár Mátyás a képviselõk nevében köszönetét
fejezte ki mindazoknak, akik meghallották a hívó

Reseterits-Boros Evelin koordinálásával. Az Egyházasfalu felé vezetõ út mentén a nagyon elhasználódott útszakaszok rendbetételére volt most lehetõség. A szükséges mennyiségû és minõségû

szót, idõt, energiát áldoztak a munkálatokra. A javítási munkálatokban részt vett: Cséry Agro Kft.,
Hanis Tamás, Boros Endre, GSD Agrárprodukt Kft.
Zsira és Csenár Mátyás.
ada

„...és még Bambi is kapható…”
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Fiatal Vállalkozói díj Horvátzsidányba került, az Art Water
Kft. ügyvezetõjének Dr. Balázsy Péter megyei
jegyzõ adta át a jelentõs elismerést. Számos kísérlet történt az elmúlt évtizedekben a Bambi újraindítására. Dorogi Évának két évig tartott, mire meg tudta szerezni a Bambi védjegyét. Bár õ
már nem az a korosztály, aki még itta ezt a nedût, de eszébe sem jutott, hogy más néven lépjen be a magyar üdítõpiacra. Éva közgazdász
végzettséggel, kockázati tõkebefektetésekkel
kezdte a pályáját. 2016-ban érkezett a horvátzsidányi céghez, ahol komplex fejlesztéseket
hajtottak végre. 4 új termékcsaládot hívtak életre. A Bambi egy két és fél decis csatos üvegben
forgalmazott üdítõital volt, az elsõ ilyen, ami

megjelent a szocializmus korszakában. Ez volt az
egyetlen üdítõital a magyar piacon. 2020-ban
a legendás üdítõitalt újjáélesztették. Az új Bambi
amúgy sem egy sima szénsavas szörp, hanem
természetes összetevõkbõl, tiszta forrásvízbõl álló, 7 napos fermentálási eljárással készült ital. A
gyárban 8-an dolgoznak, és valamennyi munkafázis gépesítve van. Bambiban a mostani üdítõitalok cukortartalmának csupán a harmada
található. A néven kívül semmi nem emlékeztet
a régi italra. Távlati tervek közt szerepel újabb
ízek kikísérletezése, a piac mélyítése. Sõt, a járványhelyzet elmúltával egy esetleges nyílt napra is sor kerülhet, ahol az érdeklõdõk megismerkedhetnek a gyártási folyamattal.
SulicsHeni
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festésre került. A virágozás is megtörtént, de az
idõjárás sajnos nem kedvezett a növényeknek,
így azokat március végén újra ültették az egyesületi tagok. Került belõlük a falutáblákhoz, a
hivatalhoz és a falu szekerére is.
Üröm az örömben, hogy a dekorációk közül sajnos két nyulat eltulajdonítottak. Az
elkövetõ(k) nem tisztelték ezzel mások munkáját, s a települést sem.
Természetesen az egyesület lendületét ez
nem töri meg, hiszen újabb tervek, feladatok
várnak megvalósításra.
ada

Mezõgazdasági utak
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Egy hétköznapi hõs
Pedig nyáron a hõségben, õsszel esõben, szélben, télen hidegben, hóesésben is menni kell,
és tenni a dolgunkat. Ahogy az imént is említettem, nem erre a pályára készültem, de a sors erre a pályára sodort. Most már nagyon szeretem!
– A pandémia alatt is végig dolgoztál,
dolgozol. Hogy éled meg ezt a helyzetet?
– Végre a postások (kézbesítõk) is szóba kerültek! Így van, dolgoztam és
dolgozunk a többi kollégával
együtt. Maszkot, kesztyût
használunk, kézfer tõtlenítést
végzünk, és a munka megy
tovább, mint a vírus elõtt.
Rosszul esett, hogy minket
szinte soha, sehol nem említettek, pedig végig talpon
voltunk, vagyunk.
– Terveid a jövõre vonatkozóan?
– Szeretnék továbbra is
kézbesítõként dolgozni itt, a
falutokban. Remélem, lesz rá
a közeljövõben is lehetõség,
és a posta a továbbra is mûködni fog a településen.
– Van még valami, amit szeretnél elmondani?
– Szeretnék mindenkinek jó egészséget kívánni! Nagyon várom már a vírusmentes idõszakot! Vigyázzon mindenki magára, és vigyázzunk
egymásra is, bízom benne, hogy közös erõfeszítéssel, a szabályok betartásával túl fogunk jutni
ezen is.
Megköszönve a közremûködést, további jó
munkát, kitartást kívántam a kézbesítõnknek. És
igen! Mi, simaságiak is nagyon szeretnénk, ha
megmaradna a postánk, Katikával együtt!
Haller E.

Március 15-i megemlékezés Nemesládonyban
Mivel a vírushelyzet már egy éve itt van köztünk, és újra fellángolt, ezért a rendezvényeink is
átszervezésre kerültek.
A nemesládonyi kultúrkör Facebook-oldalán
rajzpályázatot hirdettünk ki a 3 és 14 év közötti
gyermekek részére. Két hetet kaptak a rajzok elkészítésére. Mivel olyan jól sikerültek az alkotások, ezért minden gyermeket külön-külön jutalmaztunk. A rajzpályázatban az elsõ három legjobb díjazásban részesült volna, de mivel meg-

lepetésünkre annyi sok szép rajz érkezett, és
nem akartunk elfogultak sem lenni, így arra a
döntésre jutottunk, hogy mind a tíz résztvevõ
megérdemel egy kis apróságot a munkájáért
cserébe.
Az alkotások egy hétig ki voltak állítva a Mûvelõdési ház elõtt, megtekinthetõek voltak a falu lakói számára. Nagyon ügyesek voltatok!
Még egyszer köszönjük a sok csodás alkotást!
Ohr Brigitta

a vírus árnyékában
2020. március 15-e más volt, mint a többi
évben. E nap nem vész el a sok éves kokárdás
emlékek kavalkádjában, hiszen nagyjából ekkortájt szembesültünk elõször azzal, hogy a távoli ország rémhírei nem teljesen alaptalanok.
Az, hogy nem tarthattuk meg a városi megemlékezést, egyike volt az elsõ harangnak, ami a
változás szelét jelezte.
2021-ben felelevenedtek ezek az emlékek.
A fellépõk, szervezõk közötti telefonok, a tanácstalanság, a félelem. Idén elkeserítõ volt a
felismerés is, hogy azóta eltelt egy egész év, és
még mindig küzdünk a járvánnyal.
Ilyen körülmények között született meg az elhatározás, hogy a 2021-es évben Csepreg városa elébe áll a jelen kor kihívásának, és megteremti a megemlékezéshez szükséges méltó
körülményeket.
Alapvetõ elvárás volt a csoportosulások elkerülése, a kegyeleti helyek megkoszorúzása, a
civil szervezetek, intézmények ünnepi mûsorainak bemutatása. E szempontoknak megfelelve
– az önkormányzat kezdeményezésére – videós mûsorkészítésébe fogott a város, amelyben
8 civil szervezet és két intézmény is szerepet vállalt: Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület,
Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi
Egyesület, Csepregi Vegyeskar Egyesület,
Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete,
Csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Farkas
Sándor Egylet, Férfi Dalkör, Horgász Egyesület, a
Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és a
zeneiskola diákjai.
Az összesen 85 fõ szereplésével készült 21
produkció mellett a mûsorban helyett kapott a
zártkörû városi koszorúzás felvétele is. Idén Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia néprajzkutató
megkereséssel élt Csepreg önkormányzata felé annak érdekében, hogy felkutatásra és
megkoszorúzásra kerülhessen 3 honvéd – Horváth János, Sárvári József, Varga István – és 5
nemzetõr – Cserpán János, Haizler János, Pintér
Ferenc, Pruckner József, Reseterits István – sírja a
temetõben. A nyughelyeket helyi civilek segítségével sikerült felkutatni, amit követõen Horváth Zoltán polgármester, Horváth Gábor alpolgármester és Kótai József képviselõ helyezte el
rajtuk a város koszorúját.
Dr. Tarsoly Ádám
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Már több mint egy éve kezdõdött a
Covid–19 nevû világjárvány, amely gyökerestõl
forgatta fel és változtatta meg mindannyiunk
életét. Az eltelt egy évben kiemelt figyelmet
kaptak a frontvonalban dolgozók, az egészségügyesek, tanárok, rendvédelmi szervek dolgozói, fuvarozók, kereskedelemben dolgozók stb.
De van egy munkavállalói réteg, melynek képviselõirõl kevesebbet szóltak
a hírek. Õk a postások.
Simaságon három éve
dolgozik egyesített kézbesítõként Simon Katalin. Vele készítettem interjút, melybõl jobban megismerhetjük õt, céljait, emocionális viszonyulását e nehéz munkához. Öt
plusz egy kérdést tettem fel
neki, íme a válaszok:
– Mondj valamit a
munkádról!
– Véletlenül kerültem a
postához, lassan már hat
éve. Elõször csak helyettesként dolgoztam, aztán elvállaltam fõállásban is.
Kicsit izgultam, mert sosem foglalkoztam elõtte
hasonlóval. De az idegesség hamar elmúlt,
most már nem bántam meg a döntésemet. Nagyon szeretek kézbesítõként dolgozni.
– Miért szereted?
– Õszintén mondom, az érzés, hogy szabad
vagyok, és nem áll egyfolytában valaki a hátam mögött, felbecsülhetetlen. Szeretem az embereket, szeretek kicsit beszélgetni velük, próbálok kedves, segítõkész lenni mindenkivel.
– Mi vonzott erre a pályára? Mi volt a
motivációd?
– Hát nem a pénz, az biztos! Mert a postások
sajnos a mai napig nagyon alulfinanszírozottak.

Megemlékezés
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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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A húsvét közeledtével az ünnephez kapcsolódó szimbólumokkal díszítettük falunk központi területeit.
Nyuszik, tojások és barkaágak alkotják a kompozíciókat. Az alapanyagok beszerzését követõen a szorgos
kezeknek köszönhetõen sor kerülhetett az ötletek megvalósítására. A közösségi médián keresztül figyeltünk
fel egy kedves felajánlásra, miszerint
egy helybéli legényke szívességbõl
nyuszikészítést vállal. Felkérésünk
után a megbeszéltek szerint alkotta
meg a fából elõállított tapsifüleseket,
és az összkép kialakításában is segítséget nyújtott.
Bánfi Gábor Kevin már nem elõször segítette közösségünket. Azontúl,
hogy a többi nagygeresdi gyermekhez hasonlóan fellép különbözõ mûsorokban, a két évvel ezelõtti falunapon elõadott laktanya jelenetünkhöz,
leszerelõ zászlókat festett lepedõre.
Felmerült bennem a kérdés, hogy
vajon mi késztet egy 7. osztályos fiút
arra, hogy a számítógépes játékok
helyett kreatív tevékenységgel foglalkozzon.
Gábor – szülei beleegyezésével
– szívesen válaszolt a feltett kérdésekre.
Mesélt nekem arról, hogy a tanuláson kívül focizni és floorballozni jár,
kedveli a horgászatot, bicajozik a

ban foglalkozik a témával. Alkotásaihoz dekopírfûrészt, ragasztópisztolyt
is használ és dekupázstechnikát is alkalmaz. A sokszor használt, szinte már
elcsépelt kérdés is elhangzott: mi leszel, ha nagy leszel? Továbbtanulási
szándékairól így vallott: pici korától a
mezõgazdasági gépek bûvöletében
él. A mezei munkák során többször

Online jelmezverseny Tormáson
A vírushelyzet miatt Tormásligeten
sem lehetett ünnepelni a farsangot.
Ezért az önkormányzat online versenyt

Hirdetés:
Edy Marketing Bt.
20/911-3596
edy@edymarketing.hu
Tördelés:
Mittlné Polgár Ildikó
Terjesztés:
6200 példányban
postaládás terjesztéssel
Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.
Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

haverokkal, sokat segít az apukájának és természetesen sok idõt tölt a
kreatív elfoglaltságaival.
Arra a kérdésre, hogy honnan jött
az ötlet a kézügyességet igénylõ foglalatossághoz, azt mondta: már kiskorától fogva szeretett fúrni, faragni,
de a nagymamája adta a lendületet, aki bevette egy általa vezetett
kreatív csoportba, azóta komolyab-

szervezett. A képeket február 20-ig
várta a közösségi munkatárs emailben vagy Facebook-üzenetben.

A településen 4 gyermek jelentkezett
a megmérettetésre.
Régvári Emma kisegérként mosolygott a beküldött fotón. Róka Veronika kétszer öltött jelmezt: egyszer
cicalány, majd póklány volt. Kiss Balázs vámpírnak, Kiss Péter kutyusnak
öltözött.
A zsûri úgy gondolta, hogy nem
tesznek a jelmezek között különbséget, és mind a négy gyermeket jutalmazta. Az ünnepélyes átadóra
március harmadikán került sor a mûvelõdési házban.
A gyerekek boldogan vették át
ajándékcsomagjaikat a község vezetõjétõl.
Dream Team
Képgalériát keresse a
www.repcevidek.hu oldalon!

SZJA 1%
• Büki Nõi Kar Egyesület, 9737 Bük, Eötvös u. 11.
A.sz.: 18886724-1-18
• Sok-Szín-Pad Társulat, 9737 Bük, Eötvös u. 11.
A.sz.: 18898914-1-18
• Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület, 9737
Bük, Eötvös u. 11. A.sz.: 19244064-1-18
• Tömörd Községért Közalapítvány -t – 9738
Tömörd, Fõ u. 9., Adószám: 18897119-1-18

bekéredzkedett a gazdák által üzemeltetett traktorokba és kombájnokba, így a tanulmányait követõen hasonló tevékenységet szeretne folytatni. Kitartónak tartja magát, amit elképzel, azt megvalósítja. A számítógépet többségében csak tanulásra
használja, véleménye szerint az
online tanítás kezdetben döcögõs
volt, de idõvel belejött a távoktatásba. Kishúgával néha akad köztük
egy kis testvéri civakodás, ám többségében jól kijönnek egymással. A
húsvéti ünnepekben mindent fantasztikusnak tart, ápolja a locsolás
hagyományát, amely a vírusjárvány
miatt sajnos a tavalyi évben és az
idén is elmaradt.
Megköszönve a beszélgetést,
már a következõ megrendelést is továbbítottam a tavaszi-nyári dekorációhoz. A húsvéti díszítéssel együtt
megtörténtek a soron lévõ kompozíciók elõkészületei is. Polgármester úr
és a képviselõ-testület tagjai a díszítõ
elemek (hordók, autógumik) felajánlásával, festésével járultak hozzá a
munkához, Gábor pedig a fából készült virágokat készíti.
Köszönöm a nagygeresdi faluszépítõ csapat eddigi munkáját,
legközelebb találkozunk az ünnepek után!
Németh Lajosné

Orvosi eszköz 2020
A Magyar Falu Program keretében Orvosi eszköz 2020 címû
alprogramra pályázott Zsira Község
Önkormányzata a tavalyi évben.
Az így elnyert közel 2 millió forintos
támogatásból a várótermek bútorai, illetve a rendelõk felszereltsége
újulhatott meg. Felújításra került az
orvosi és védõnõi váróterem. Új ülõkék, székek, kerültek beszerzésre,
valamint egy pelenkázóasztal került
még felállításra a védõnõi váróterembe. A kicsik jobb ellátása érdekében – a már meglévõ, de elavult
eszközök cseréjének köszönhetõen
– új digitális csecsemõmérleg és az
azt tartó asztal, digitális testsúlymérleg magasságmérõvel, vérnyomásmérõ, íróasztal, mûszerszekrény és
mûszerasztal került elhelyezésre. Az
orvos munkáját ezen túl egy – az újraélesztéshez szükséges – defibrillátor fogja segíteni. De a rendelõbe
került még új forgószék és vizsgálóágy is. Remélhetõleg a betegellátást ezek a korszerûsítések könnyebbé teszik, a betegeknek pedig a
kényelmesebb bútorok és a megújult környezet a várakozás idejét
kellemesebbé teszi.
NPK
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