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• Szakony
Március idusa Szakonyban

Március Nemesládonyban
Március 8., a nemzetközi nõnap. Ezen alkalomból Nemesládony község képviselõ-testülete is
felköszöntötte a faluban élõ valamennyi hölgyet
az ünnep elõtti szombat délelõttön. Ezzel is kifejezve az irántuk érzett megbecsülést, tiszteletet.

Ismét beköszönt az egyik legszebb évszak, a
tavasz! Közeledtét Nemesládony lakói is nagyon
várják. A Nemesládonyért Egyesület tagjai szorgosan munkához láttak. Az elõzõ évhez hasonlóan idén is saját készítésû díszeket helyeztek ki a

Ezen a március eleji, kissé borongós napon a
testület tagjai egy-egy cserepes virággal, otthonuk elõtt látogatták meg a község nõtagjait, így
köszöntve õket e jeles alkalomból.
Mindannyian örömmel fogadták az ajándékot, illetve õk is kifejezték jókívánságaikat az õket
köszöntõ kis csapat tagjainak, hiszen a képviselõ-testület tagjai – a környéken egyedülálló módon – szintén egytõl-egyig hölgyek! Ezt a kedves
szokást a képviselõk szeretnék hagyománnyá
tenni és a következõ években is kedveskedni
szándékoznak Nemesládony nõi lakóinak.

faluban, hogy az itt élõk, illetve az ide látogatók
is megszépült környezetben várják a kikeletet, illetve a közelgõ húsvéti ünnepeket!
A tavaly készült sok szép dísz mellett újdonságokat is felfedezhetünk, amik kellõképpen megmutatják, hogy az Egyesület tagjai idén is hamar munkához láttak kis falunk szebbé tétele érdekében.
Ezúton is köszönjük az Egyesület munkáját,
amivel hozzájárultak a község tavaszváró hangulatának megjelenítéséhez!
Fábián-Bencsik Gabriella

Rendhagyó módon emlékeztek meg az
1848-as eseményekrõl március 15-én a település lakói. Az ünnepi alkalmon Gömbös Tamás
evangélikus lelkész elõadását hallgathatták
meg az érdeklõdõk. A magyarországi egyházak szerepvállalása az 1848/49-es forradalom

és szabadságharc idején címmel. Az elõadás
nagy ívet ölelt fel térben és idõben. A nem
megszokott témát diaképek színesítették.
Ezt követõen az ünneplõk elhelyezték a
tisztelet koszorúit. Az emlékhelyeknél elhangzott Szécsi Margit verse, Jókai Mór írásából
egy részlet, mely az asszonyok szerepvállalásáról szólt a forradalom ideje alatt, valamint a
Magyar vagyok címû dal. Az ünnepséget a
Szózat zárta.
Ada

2022. április XII. évfolyam 4. szám • www.repcevidek.hu

2

Nõnap a Tõzikésben
2021-ben sajnos a járványhelyzet miatt
nem tudtuk megtartani a rendezvényünket,
de idén március 6-án az idõ is kegyes volt
hozzánk. Már az elõzõ hetekben is rengeteg
kiránduló fordult meg Csáfordjánosfán. Az
elõkészületek megtörténtek, tudtuk bõvíteni
a parkolót társadalmi munka keretében, köszönöm a
résztvevõk munkáját. Idén
már megvolt a koreográfia
az autók parkoltatására,
ebben nagy segítséget
nyújtottak az falu önkéntes
tûzoltó-egyesületének tagjai, falubeli segítõk és a
répceszemerei ÖTE két tagja. Nagyon köszönöm a segítségüket! A számítások
szerint kb. 4000 ember látogatott el hozzánk ezen a szép vasárnapon.
Bátran mondhatjuk, hogy valódi fesztiválhangulatot varázsoltunk. A parkolóban a rábaközi kézmûvesek kínálták por tékáikat,
minden korosztály találhatott magának vagy
családtagjainak vásár fiát. A finom ételekrõl

ten az Iváni Lóbarátok és az Aranyló
Lovasudvar jóvoltából. Az íjászatot is kipróbálhatták a bátrabbak a Nyugat Vármegye
Vitézlõ Rendje Hagyományõrzõ Egyesület
bemutatója után. A kisebbeket kosárkörhinta
várta. Sok pozitív visszajelzést kaptunk a kirándulóktól. Minden évben megpróbálunk valami újat belecsempészni a
Tõzikés rendezvényünkbe,
hogy az ide látogatók maradandó élménnyel távozzanak tõlünk. 2016-ban
volt elõször nõnap a Tõzikésben, azóta egyre nagyobb a látogatottság.
Köszönjük a látogatóknak
a támogatást, amivel hozzájárultak a jövõ évi rendezvényhez. Itt a jó
példa, hogy egy 240 fõs település is tud egy
ilyen szintû fesztivált rendezni. Azon leszünk,
hogy jövõre is megvalósuljon ez a rendezvény. Jó egészséget mindenkinek!
NA

Következõ megjelenés: 2022. május 4.

Annyit várj el másoktól,
mint amennyit Te adsz
másoknak!
Évtizedek teltek el azóta, hogy falura költöztünk a családommal. Sokan óva intettek, hogy vigyázzak, mert az idekeveredett idegenekkel, az
úgynevezett gyüttmentekkel szemben tartózkodó
a település. A „gyüttment” kifejezés nem helyi sajátosság, a máshonnan betelepedettek megnevezésére szolgál, sokszor azonban pejoratív hangsúlyt kap. Nos, ahogy már írtam is, több évtized
telt el a költözködésünk óta, de jómagam ilyesfajta megkülönböztetést az elmúlt idõben nem tapasztaltam. Nem befogadó egy közösség, nem
elfogadó egy település? De vajon megteszünk-e
mindent azért, hogy elfogadjanak bennünket? Ha
nem beilleszkedni akarunk egy közösségbe, hanem egyszerre irányítani azt, akkor természetes,
hogy ellenállásba ütközünk. Megmondani a már
régóta ott élõknek, hogy hogyan is éljenek, ezzel
ne is próbálkozzunk. Hogy a folyamatos kritikáinkkal – fõleg, ha azok nem is építõ jellegûek – csak
azt érjük el, hogy egyedül maradunk. És aztán
kezdõdhet az örök körforgás, hiszen azért vagyunk egyedül, mert mások nem elfogadóak.
Csak éppen önmagunk objektív vizsgálatára nem
vagyunk képesek. Egy közösség tagjának lenni
annyit jelent, hogy az ott megfogalmazott, írott
vagy íratlan szabályokat elfogadjuk. Persze lehetnek olyanok, melyeken érdemes változtatni, és
nem is kell mindenhez tûzzel-vassal ragaszkodni,
de az alapokra oda kell figyelni. És nem kell nagy
dolgokra gondolni. Elég, ha néhány szót váltunk
szomszédainkkal, köszönünk az utcán még akkor
is, ha nem ismerjük a szembejövõt, megismerkedünk ovis vagy iskolás gyermekeink társainak szüleivel, kimegyünk a rendezvényekre – hiszen ezek
is kiváló alkalmak a kapcsolatteremtésre. Apró
dolgok ezek, de nem kerülnek semmibe és jelentõsen megkönnyíthetjük vele életünket. S nem
utolsósorban ezek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
az általunk otthonunknak választott településen jól
érezzük magunkat, boldogok legyünk!
NPK
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a Kalóztanya Büfé gondoskodott Balatonedericsrõl. Volt itt mindenféle finomság: sült
kolbász, lángos, kürtõskalács, forralt bor, tea,
forró csoki stb. A büfé mellett tangóharmonikás dallamok csendültek fel délután Fodor

Krisztián jóvoltából. A kirándulók mosolyogva, dudorászva figyelték a fiatal zenész hangulatos játékát. A parkolótól 10 perc sétával
értük el az erdõ elõtti rétet, ahol további
programokkal vártuk az ide látogatókat. A
kedves vendégek sétakocsikázhattak a ré-

Beharangozó
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• Szakony
„Tarts össze” – Katolikus családok
megszólítása Szakonyban

Tavaszvárás Zsirán
Nem unatkoztunk az elmúlt hónapokban sem.
Már hagyományosnak számító, valamint új programokat egyaránt szerveztünk. Mindjárt februárban a Tömegsport Klub szervezésében falusi disznóölésen vehettünk részt. Lehetõség volt a hagyományos böllérkedés ízeinek kóstolására, de a vál-

A katolikus gyülekezet életében új kezdeményezés indult, melynek elsõ alkalmára
március 15-én került sor. A kezdeményezésrõl,
elképzelésekrõl Koczánné Hetyésy Judit Lenke
szervezõ mesélt.

rendezvényrõl lévén szó. S természetesen táncolhattunk is éjjelig a retró diszkóban.
Kevésbé szórakoztató, de annál hasznosabb
és szükséges program volt márciusban a szemétszedés. Szomorúan tapasztaltuk, hogy évrõl évre
nagyobb halom gyûlik össze a szemetekkel megrakott zsákokból. Jó lenne, ha az emberekben
szemléletváltás menne végbe, és az a szemét,
ami az autóban képzõdik, nem az árokparton
landolna, hanem a következõ szemetesben. Köszönet mindenkinek, aki az önkormányzat felhívásának eleget téve, bármilyen módon hozzájárult
település és környékének megtisztításához!
NPK

Egyesületi közgyûlés
Március közepén tartotta évi rendes közgyûlését a Farkas Sándor Egylet.
A beteg elnök helyett az egyesület titkára olvasta fel az elnökség beszámolóját. Ebbõl kiderült,
hogy a Covid-járvány megtépázta az egyesületet
is. Néhány tagunk elhunyt, többek pedig közeli
családtagjukat veszítették el. A lezárások miatt az
elmúlt két évben kevés összejövetelünk, szereplésünk volt. Bevételeink is észrevehetõen csökkentek,

SZJA 1%-ot is egyre kevesebbet kaptunk. Legnagyobb probléma a tagság idõsödése. Várjuk citerázni tanulni akarók és énekelni, elõadni szeretõk
jelentkezését egyesületünkbe.
A tagság a következõ ciklusra megújította az
elnökség mandátumát. Elnök továbbra is Haizler
Ákos, elnökhelyettes: Vasvári Imréné Kriszti, titkár:
Sági Ferenc, gazdasági vezetõ: Munczi Józsefné, elnökségi tag: Kovács Antalné.
S.F.
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A Szakonyi Római Katolikus Plébánia elindított egy kis közösséget „Tarts össze” néven,
mely igyekszik megszólítani, hívni a falubeli
katolikus családokat.
A havonta egyszer egy óra hosszan tervezett kedd esti alkalmakon lesz lehetõség kötetlen, vagy egy-egy témához, ünnephez kapcsolódó beszélgetésre, gyerekekkel játékra,
kézmûveskedésre. A fiatalokkal, felnõttekkel,
idõsebbekkel egy tányér süti, egy pohár tea
mellett élményátadásra kínál alkalmat.
Most a böjt jegyében töltöttük ezt az egy
órát.
B izalommal
Ö römmel
J ézussal
T alálkozni
Izajas próféta 53. fejezetét olvastuk fel közösen, képek vetítése alatt, mely az eljövendõ
Megváltóról szól.
Áprilisban újabb találkozóra várjuk a családokat.
ADA

lalkozó kedvûek a munkából is kivehették a részüket. Az ilyenkor szokásos finomságok készültek, úgy
mint a véres és májas hurka, kolbász, sült húsok, toroskáposzta, húsleves, disznósajt és a füstre is kerültek még jócskán finom falatok. Az egész napos
program kellemes idõben, jó hangulatban telt.
Egy hét múlva a telet búcsúztattuk és ezzel
együtt egy magyar népszokást is felelevenítettünk, a kiszebábégetést. A téltemetésnek ezt a
hagyományos, régi ünnepét ma már csak elvétve ismerik és tartják meg. Ez úgy zajlott, hogy
gyerekek szalmabábut készítenek (általában leányt), és ezt hangosan, rigmusokat kántálva körbehordják. Nálunk a „Haj, ki kisze haj, kivisszük a
betegséget, behozzuk az egészséget, haj kisze
haj” versikével jártak körbe a nagyon lelkes gyerekek, s közben a jelen lévõ vendégek papírlap-

ra felírták mindazt a rosszat, amitõl az évben
meg szeretnének szabadulni. Ezeket a lapokat a
bábura tûztük, majd meggyújtottuk és elégettük
a kiszebábot. Ezzel jeleztük, hogy elûzzük a telet
és várjuk a tavaszt. Ezután büfével várták a vendégeket a szülõi munkaközösség tagjai, nagyon
finom farsangi fánkot kóstolhattunk, meleg italokat ihattunk, amire szükség is volt, szabadtéri
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ERASMUS+ projektben
az undi Biseri énekkar
Múlt hétvégén tartották a horvátországi Kastavban annak a nemzetközi projektnek az elsõ hivatalos találkozóját, melynek címe: A népi
éneklés iskolája – Énekeljünk, ahogy
tanítottak minket / School of traditio-

projektötlet a horvátországi Kanat –
Kastav Egyesülettõl származik. Szükségét érezték egy olyan tudás megszerzésének, amely hozzájárul a zenei és kulturális örökség megõrzéséhez, fejlesztéséhez, népszerûsítésé-

A projekt elsõ nemzetközi találkozójának résztvevõi

nal singing – Let’s sing how we were
taught for adults. Az Erasmus+ felnõttképzési program 20 hónapig
tart, amelyben öt ország horvát
nemzetiségi énekkara vesz részt: a
koordinátor, illetve projektvezetõ sze-

repében a Kanat – Kastav Egyesület
a Kastav nõi és férfi énekkarral (Horvátország), a Kulturverein Schandorf
–Cemba Kulturális Egyesület a Dicaki
férfikórussal (Ausztria), a Chorvátsky
kultúrny zväz na Slovensku – Szlovákiai Horvát Kulturális Szövetség a
Ravnica férfi, illetve a Rozica nõi
énekkarral (Szlovákia), valamint a
Društvo Klapa Mali grad Kamnik a
Mali grad férfikórussal (Szlovénia).
Magyarországot az Undi Horvát
Egyesület Biseri énekkara képviseli. A
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Biseri énekkar

hez. Az ún. „klapa” (a capella) éneklés 2012 óta szerepel az UNESCO
szellemi kulturális világörökségének
listáján, ezért is különösen fontos ennek az énekes hagyománynak az
õrzése.
A projekt céljai: a
klapa éneklés tör vényszerûségeinek elsajátítása, minõségi
hangképzés kialakítása, a határon átívelõ
kapcsolatok fejlesztése, a horvát diaszpórán élõ közösségek
erõsítése illetve a mûvészeti-kulturális munkásság elõmozdítása.
A projekt elméleti lezárásaképpen egy, a népi éneklés tanulásához szükséges Módszertani útmutató és kézikönyv kerül megírásra,
amelynek gyakorlati alkalmazása
a projekt második felében, 2023ban fog megvalósulni a népi éneklés mûhelymunkák / workshopok és
egy digitális formában kiadandó
hanganyag által, amelyben az
összes partnerszervezet részt vesz.
Balogh Szabina

5

[

RÖVID

HÍREK

]

• Olmód
Trianonra emlékezve
Vasárnap a szentmise után Ágh Péter
képviselõ felavatta és megkoszorúzta az
emléktáblát, melyet Dumovits plébános atya
is megáldott.
HV

Tavaszra várva

2022 márciusában nemzeti ünnepünk alkalmából egyházi személyek is részesültek kitüntetésben. A sajtoskáli Szent Péter és Pál templom
plébánosának, Szabó Miklósnak a Magyar
Arany Érdemkeresztet adományozták államunk
vezetõi, melyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestõl vett át lelkipásztorunk. A kitüntetéshez
gratulált Majthényi László a Vas Megyei Közgyûlés elnöke is.
A 75 éves plébános
1973 óta Isten szolgája. A 49
év papi szolgálatból Sajtoskálon töltött 30 esztendõt.
Mellette Simaság, Nemesládony, Nagygeresd, Tompaládony és Mesterháza
plébánosa is. Több éven át
az egyházasfalusi plébánián
is szolgált.
Papi hivatását nagy
lendülettel, lelkiismeretesen látja el, a települések
mindennapjaiban is folyamatosan jelen van. A települések vezetõivel szoros kapcsolatot ápol, a
falvak rendezvényeinek is aktív részvevõje, az év
bármely szakában hittel és szeretettel beszél a
közösségekben. Szeretettel fordul a gyerekek felé, mindig örömmel veszi a legkisebbek misztériumjátékát is a templomokban, különösen a karácsonyi betlehemes játék melengeti szívét.
Örül, amikor fiatalok veszik körül, a tehetségeket
felismeri, lehetõséget biztosít a templomokban is
a bemutatkozásra. Magyarságtudatát kinyilvánítja, és jó példával jár elõl minden korosztály
tekintetében. Mélyreható beszélgetéseket szívesen folytat a vallásos életrõl, és a mindennapokról egyaránt. Az idõsekkel való találkozása nyugalmat áraszt. A betegeknek a kórházi ágyakon
is vígaszt nyújt, megerõsíti õket Istenbe vetett hitükben. A rászorulóknak nem csak lelki támasza.
A testvéregyházak lelkipásztoraival közösen
hirdeti Isten igéjét a templomokban, ökomeni-

kus alkalmakat szerveznek közösen a katolikus
vagy evangélikus templomokban.
Égi Édesanyánk iránti mély tisztelete a szeptemberi Mária-ünnepi dalostalálkozókon is megnyilvánul, amikor a környezõ települések dalkörei, templomi kórusai részvételével Szûzanyánkat
dicsõítõ népénekek, feldolgozások hangzanak
fel a templomban.

Szabó Miklós plébános úr közel fél évszázados lelkipásztori szolgálata, a családokért, az
idõsekért és a betegekért kiemelkedõ elhivatottsággal végzett lelkipásztori munkája, valamint
kivételesen aktív és szerteágazó társadalmi tevékenysége elismeréseként méltán vehette át a
kitüntetést. Miklós atya nagyon örült a megtisztelõ elismerésnek, úgy gondolja, a hívek közösségével együtt érdemelte ki.
Bali Mária költõ szavaival kérjük a Jóistent,
további lelkipásztori munkájára adja bõséges
áldását, hogy jó egészségben még sokáig terelgesse nyáját hitben és szeretetben.
„Árassza bõven a Jóisten kegyelmét,
Erõsítse vele felszentelt emberét.
Az élet harcában edzett legyen lelke,
A legnemesebbekért lángoljon a szíve.”
bse
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A jó idõ megjöttével és a húsvéti ünnepek
közeledtével ismét megszínesedett Iklanberény köztere. Újabb nyuszis dekorációk kerültek ki, elkészült a gyermekek számára a nyuszis szelfitábla. A megújulásban nagy szerepet
vállalt Mészárosné Nagy Mária polgármester
és a civil szervezet elnöke, Sulicsné Sági Henrietta. A folyamatos szépítgetés nemcsak a
helyieknek, hanem az erre látogatóknak is
nagyon tetszik. Remélhetõleg a beadott pályázatok is sikeres elbírálást kapnak, így még
több tervet sikerül az elkövetkezõ idõben
megvalósítani.
Sulics Bogi

kapott Szabó Miklós plébános úr

forrás: Magyar Kurír

• Iklanberény

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
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Díszítsük fel Tormásligetet
Tormásliget közmûvelõdési referenseként az
önkormányzat támogatásával programsorozatot hirdettem Kreatív napok Tormásligeten címmel: közösségiszíntér-díszítés, húsvéti kézmûves
foglalkozás, húsvéti tojáskeresés, anyák napi
kézmûves foglalkozás.

A „Díszítsük fel a Közösségi színteret” címû program március 26-án meg
is valósult. Az épület alulról vizesedik,
ezért sajnos a falak is rossz állapotban
vannak. Omlik le a vakolat. Az önkormányzat már pályázott a renoválásra,
de amíg nincs eredmény, addig átmenetileg, kreatív díszítéssel takartuk
el a csúnya falfelületet. A kézmûves
foglalkozáson néhány apróság rajzokat készített, melyek felkerültek az ablakra és az ép falfelületre.
A másik sarokba egy saját ötletébõl kiindulva, a helyi hímzõszakkör tagjaival elkészítettük Tormásliget életfáját. A rajz elkészült,
de a mû még nem teljes, meg kell tölteni „élet-

tel”. Fotókat várunk, amiken olyan személyek,
események vannak, akiknek/amiknek köze
van/volt Tormásligethez. Pl.: Ha már nem lakik itt,
de itt született, itt nevelkedett, szülei, nagyszülei
éltek itt... Bármi, csak kötõdjön Tormásligethez.
A képeket személyesen adhatják polgármester
úrnak, vagy küldhetik e-mailben is a
tormasliget.kksz@gmail.com címre. A képek felkerülnek a fára.
Sok munka, idõ, segítõ kéz és öröm
van ebben a „fában”. A takarást köszönjük Czetin Tamás alpolgármester úrnak. A
fát tervezte és megrajzolta Régvári Roland. Akik megszínezték: Baranyai-Róka
Veronika, Barasics Edina, Bozzay Marianna, Jugovics Eszter, Régváriné Reczetár
Zsófia, Róka Bernadett.
A díszítés még nem teljes. Tele vagyunk ötletekkel, tettvággyal. Folya-

matosan dolgozunk, alkotunk, hogy megszépüljön környezetünk! Köszönet minden támogatónak! Élmény volt!
B. Edina

Szemétgyûjtés
Górban
Településünk, Uraiújfalu Község Önkormányzatának felhívására, a szomszédos Répceszentgyörgy önkormányzatával egyeztetve idén is
csatlakozott a „Vesszen Minden Útmenti Szemét!”
elnevezésû hulladékgyûjtõ akcióhoz, melynek

fõvédnöke Ágh Péter országgyûlési képviselõ
volt. Az akció keretében az utak mellett található szemetet gyûjtöttük össze. Idén kis létszámú
csapat szedte a szemetet, többen betegség miatt nem tudtak csatlakozni. Március 19-én,
szombaton a lelkes kis csapat 9 zsákot töltött
meg hulladékkal. A teli zsákokat a gyûjtõhelyrõl
a Vas Megyei Közútkezelõ Zrt. munkatársai szállították el.
Ezúton is köszönet jár mindenkinek – köztük a
legfiatalabb résztvevõnek, Csanádnak –, akik
tevékenyen részt vállaltak a szemétgyûjtési akcióban, annak lebonyolításában.
Németh László
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• Lócs
Elkészült a lócsi gyógynövénykert
A Rózsafalu Civil Egyesület tavaly 200.000
Ft támogatást kapott a TESCO „Ön választ, mi
segítünk” programja keretében a Közösségi
gyógy- és fûszernövénykert kialakítása a Póspatak partján címû projektjére. A vásárlói szavazáson 1472 szavazattal a 2. helyen végzett
projektünk, ezúton is köszönjük a bedobott
zsetonokat! Az egyesület asztalosmester tagjai, Reiber Lajos és Csaba keze munkája nyo-

Egészségügyi alapellátás
fejlesztése Bükön
A felújítással modern egészségügyi intézmény jött létre, amely öt szolgáltatásnak ad helyet: felnõtt háziorvosi, fogorvosi, gyermek háziorvosi, illetve iskolaorvosi rendelésnek, valamint
védõnõi tanácsadói szolgálatnak. Kicserélték a
válaszfalakat és a nyílászárókat, újak lettek a
burkolatok, a várókban tömör álmennyezet készült. Két külön, üvegfallal elválasztott várót alakítottak ki a gyermekorvosi-védõnõi blokkban. A
gyermekorvoshoz várakozók váróterébe élénk,
vidám színek kerültek, a védõnõi részen visszafogottabb színek dominálnak. A terek átrendezésével a betegkartonok tárolásához raktárhelyiség és egy kis teakonyha is készült. Új raktár készült a felnõttorvosi-védõnõi blokkban is, ahol

külön nõi, fér fi, illetve mozgáskorlátozott mosdókat is kialakítottak.

A büki önkormányzat több mint nettó 11 millió forinttal járul hozzá a 100 százalékos támogatási intenzitású, 105 millió forinttal támogatott átalakításhoz.
yde

Szemétgyûjtés Tompaládonyban
tünk”. Akik Mesterháza és Nagygeresd irányába
indultak, összetalálkoztak az ottani „gyûjtõkkel”.
Egymás üdvözlése és egy kis beszélgetés után

Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr. 9 órakor
volt a gyülekezõ a Faluház elõtt. A lelkes kis csapat négy irányban indult „útnak”. A 84-es fõút
mellett palackokon és csokispapírokon kívül sajnos autógumit, befõttesüvegeket, fürdõszobai
mosdókagylót, autóalkatrészeket is „gyûjtöt-

mindenki folytatta a munkáját. Kellemesen elfáradva, de kicsit megnyugodva – hogy tehettünk
környezetünk tisztaságáért – az ebédre már mindenki hazaért. Pár óra jókedvben eltöltött önkéntes munka, és a természet kicsit fellélegezhet! Köszönjük a résztvevõknek!
bvr
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mán õsszel elkészültek az akácból kialakított
magaságyások, közösségi akció keretében
szorgos csapat telepítette õket, és ültette az
évelõ növényeket: zsályát, rozmaringot, kakukkfüvet, mentát, borsikát, oregánót. A pihenõkertbe készült két kerti pad, az ágyások közötti járatokat mulcs borítja. A projektet február 24-én Vámos Amanda – aki szintén egyesületi tag – helyi gyógynövénytermesztõ elõadásával zártuk. A szép számú érdeklõdõ közönség sok hasznos információval gazdagodott a növények gondozásáról, szaporításáról, a szárításról, tárolásról, fõzet készítésérõl,
végül Amanda saját szárított keverékébõl készült teát kóstolhattunk.
RN

Tompaládony is csatlakozott március 19-ére
meghirdetett „Vesszen Minden Útmenti Szemét”
hulladékgyûjtési akcióhoz, melynek fõvédnöke
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Felújítások, farsangi felvonulás,

Ünnepség

adománygyûjtés, szemétszedés Lócson

Mesterházán

Nagy lendülettel kezdtük az évet Lócson. Két
beruházás is elindult, elsõként az evangélikus
templom tetõszerkezetének felújítása történt meg,
a kereszt renoválásával folytatódnak a munkálatok. Továbbá az egykori iskolaépület felújítása is
megkezdõdött szintén a tetõszerkezet felújításával. A 25 millió forintos Magyar Falu program támogatással és további 6,5 millió forint önkormányzati önerõbõl megvalósuló beruházás a nyílászárók cseréjével, külsõ homlokzat felújításával,
szellõzõ kavicságy kialakításával folytatódik, majd
a belsõ munkálatok következnek.
Februárban online farsangi jelmezversenyt
hirdetett az önkormányzat, az elkészült kreációkat február 26-án jelmezes felvonulás keretében
mutatták be a közönségnek, fánkozás és teázás
mellett. Találkoztunk szellemmel, kismajommal,

Március 19-én önkéntes szemétszedésre hívta
a lakókat az önkormányzat és a civil egyesület,
csatlakozva a „Vesszen Minden Útmenti Szemét”
címû kezdeményezéshez, melynek fõvédnöke
Ágh Péter, aki gondoskodik az összegyûjtött hulladék elszállításáról. „Idén is sok szemetet szedtünk
össze 4-5 fõs csoportokba szervezõdve, Lócsról
minden irányba kivezetõ útszakaszok mentén. Há-

lásan köszönöm minden lelkes önkéntes munkáját,
külön öröm volt számomra, hogy szép számmal jöttek aktív nyugdíjasok, külföldi lakosaink és 7-8 éves
kislányok is csatlakoztak, mindvégig fáradhatatlanul gyûjtötték az eldobott hulladékokat. Köszönöm
azoknak is, akik szombaton más elfoglaltság miatt
nem tudtak részt venni, de már pénteken elõre
dolgoztak az Iklanberény felé vezetõ szakaszon.
Jövõre folytatjuk!” – mondta el Horváth Ildikó polgármester.
RN

Esély Otthon kialakítása Csepregen
Csepreg Város Önkormányzata sikeresen
pályázott az Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív
Program keretében Esély Otthon kialakítására
Csepregen. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00053 kódszámú projekt Európai Szociális Alapból és hazai
központi költségvetési elõirányzatból 102,10 millió forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
A projekt célja a „Csepregi életpálya modell” felépítése melynek alapja a Csepreg, Széchenyi tér 26. szám alatti önkormányzati ingatlanban 3 db lakás kialakítása, valamint az ezzel
összefüggésben és mellett nyújtott lakhatási és
ösztönzõ pénzügyi támogatás. A támogatási formák révén Csepreg Város Önkormányzata a helyi humánerõforrás hiányát kívánja csökkenteni,
valamint a hiányszakmákban dolgozóknak és
elhelyezkedni kívánóknak szeretne segítséget
nyújtani, ami által a település is élhetõbbé válik.

A projekt eredményeként 3 db tejes mértékben felszerelt lakás kialakítása valósult meg a
Csepreg, Széchenyi tér 26. szám alatti épületben, melyet az Önkormányzat pályáztatás útján
ingyenes, csak rezsidíjfizetés terhe mellett adott
használatba fiatalok számára 6–24 hónap közötti idõtartamra. Továbbá sor került ösztönzõ
pénzügyi támogatás pályázati úton történõ kiírására, aminek keretében a támogatásban részesülõ fiatalok helyi lehetõségeket, értékeket,
adottságokat feltáró, erre épülõ gazdasági
együttmûködéseket generáló tevékenységeken
tudtak részt venni. Továbbá vállalták, hogy a helyi közösségi életben minél aktívabban részt
vesznek, a kapott támogatást pedig elsõdlegesen önálló lakhatásuk megteremtésére fordítják.
Lakhatási támogatásban részesül tervezetten 6
fõ, valamint ösztönzõ támogatásban részesül
tervezetten további 29 fõ.
yde

A szabadság ünnepére hívta Mesterháza
Önkormányzata a falu lakóit március 11-én fél
ötre a Faluházba. Dohi Zsolt polgármester ünnepi köszöntõjében méltatta a márciusi ifjakat: „ A
márciusi ifjak tette azonban nem tûnt, nem tûnhet el nyomtalanul a magyar szívekbõl. Március
15. történelmi pillanatában évszázadok erõfeszítései találkoztak és kaptak újabb erõre, megmutatva, mire képes az egymással összefogó
magyar nemzet. (…) Március 15. példát ad nekünk! Legyünk büszkék a márciusi ifjakra, le-

gyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk!”
Az ünnepség további részében a Bõi Körzeti Általános Iskola diákjai színvonalas mûsorral kedveskedtek a megjelenteknek. Köszönjük a gye-

rekeknek és az osztályfõnöküknek, Biró Kornélnak! Felemelõ volt látni, hogy a gyerekek milyen
alázattal és kellõ komolysággal állnak március
15. eszméjéhez!
Az ünnepség résztvevõi a mûsor után a helyi
temetõbe indultak, ahol a polgármester úr felkérésére a település lakói nevében két mesterházi ifjú – Schmidt László és Schmidt Gergõ – koszorút helyezett el Mesterházy István honvéd ezredes sírján, aki részt vett az 1848-49-es szabadságharcban.
bvr

Tavasz
Tavasz van, tavasz,
Gyönyörû tavasz,
Nyíló szívekben
Mosolyt fakaszt.
Kiáltani volna kedvem,
Fürdeni virágszirom-tengerekben,
Arcot mosni kedvesemmel,
Törölközni bársonyos kezekkel.
Farkas Dóra
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spanyol táncoslánnyal, Minnie egérlánnyal, kalózlánnyal, sörcsapolóval és söröskorsóval, Frédivel, szerzetessel, az egyik ötletes jelmez a
Sinopharm vakcina volt, nem hiába, sikeresen el
is ûzte a vírust és a telet is, így lelkesen szervezzük már június 25-ére a II. Rózsafesztivált a településen.
A sajnálatos ukrán–orosz konfliktus menekültjeinek megsegítésére március 5-én adománygyûjtõ
akciót szervezett az önkormányzat, a Róci Egyesület és az egyházközösség, melynek keretében nagyon sok felajánlás érkezett, megtelt a falubusz.

Az adományokat a bõi gyûjtõpontból a Gyõri Egyházmegyei Karitász jutatta el Beregszászra. Ezúton
is hálásan köszönjük a felajánlásokat!
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• Csepreg
Petõfi versés prózamondó Csepregen

Fotó: Németh István

2022. március 18-án 14 órakor tartották a
Csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház
és Könyvtárban a versenyt. Alsós és felsõs korosztályú tanulók jelentkeztek. Örültünk, hogy a
csepregiek mellett Bõi Általános Iskola is képviseltette magát. Kicsit más volt az idei év,
mint a többi.
Két verset kellett megtanulni a jelentkezõknek. A szabadon választott vers mellett volt kötelezõ is: a kötelezõ a János vitéz c. elbeszélõ
költeménybõl 4 versszak (szabadon választott)
megtanulása és elmondása, amivel a jubileumi év elõkészítése volt a cél.

szedtek Mesterházán
A „Vesszen Minden Útmenti Szemét” elnevezésû akcióhoz Mesterháza is csatlakozott. 9 órakor a faluháztól indultak útnak, akik a szombat
délelõttjüket feláldozták, hogy tisztábbá tegyék

gettek, majd folytatták a szemétszedést. A kiindulási ponthoz visszatérve frissítõ várta a kis csapatot. Köszönet a környezettudatos résztvevõknek! Sajnos Mesterházán is kezdi felütni fejét

a településük útjai melletti árkokat. Kesztyûrõl,
zsákról és láthatósági mellényrõl az Önkormányzat gondoskodott. Tompaládony felé félúton találkoztak az ottani önkéntesekkel. Kicsit beszél-

nemcsak a szemetelés, de az illegális szemétlerakás is. Az önkormányzat mindent elkövet, hogy
felszámolja ezt a tevékenységet.
bvr

Mesterházi nõnap
Közel harminc hölgy ünnepelt Mesterházán
a faluházban március 11-én este. És hogy mi
volt az ünneplés oka? Hát a nõnap! Ahogy folyamatosan érkeztek a résztvevõk, beszélgetések halk
moraja lengte be a faluház
nagytermét. Itt-ott egy kis nevetés, mosoly az arcokon.
Látszott, hogy már mindenki
vágyott, hogy pár órára „kiszabaduljon” a mókuskerékbõl. Dohi Zsolt polgármester
Mesterháza fér fi lakói nevében köszöntötte a jelenlévõket, és az Önkormányzat nevében virággal kedveskedett a hölgyeknek. Elõkerültek régi vicces sztorik,
de új történetekkel is gazdagodhattunk. Min-

denki hozott magával egy kis szívmelegítõt, a
vacsoráról az Önkormányzat gondoskodott.
Nem volt a szó szoros értelmében buli, de úgy

láttam, mindenki jókedvûen, boldogan tért haza a családjához.
bvr
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A háromtagú zsûrinek nem volt könnyû
dolga, hiszen sok jó versmondó közül kellett
választani.
Eredmények:
• 1-2. osztályosok: l. helyezés: Balogh Marcell – Ambrus Jázmin, ll. helyezés: Galántai
Barnabás.
• 3-4. osztályosok: l. helyezés: Holler Botond
– Tihanyi Barnabás Gábor, ll. helyezés:
Bódi Norbert, lll. helyezés: Tájmel Zsolt.
• 5-6. osztályosok: l. helyezés: Szántó Júlia,
ll. helyezés: Szántó Bianka.
• 7-8. osztályosok: l. helyezés: Tóth Kira –
Radics Patrik Rómeó, ll. helyezés: Nikl Rebeka – Eredics Blanka, lll. helyezés: KnipliKedves Enikõ.
• Különdíj: Macsinga Ákos. Emléklapot kapott:
Trittremmel Dorina – Sztavnicsuk Zsófia.
Gratulálunk a tanulóknak és a felkészítõ
tanítóknak, tanároknak, szülõknek.
Akik itt voltak, kellemes délutánt tölthettek
együtt.
Horváthné Pados Teréz

Szemetet
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Akarom, vágyom

Répceszentgyörgyön

rá, szeretném
Az akarat megszületik bennünk,
ahogy világra jövünk, vagy már korábban, a születésünk elõtt, a Mindenség
erejébõl. Bennünk él, dolgozik, tevékeny, õsi ösztönök mozgatják, késõbb a
tudatosság, a felettes én tartja acélos
fonalán. Halálig kísér, de intenzitása
gyengül, vággyá, a feltételes módú
„szeretnék” kívánságává csendesül.
Ahogy velem is történt.
Írnék róla nagy szavakat, esetleg
tudományosat a Google vagy a lexikonok nyomán. Most azt írom, amit
érzek a szó hallatán. Akartam világra
jönni. Jöttem is két hónappal korább;
akartam az anyám tejét, az arca mosolyát, és apám bõrén a reggeli borostát; akartam testvéreim csodálkozó szemét, akartam a fényt, és fényben jöttem én.
Ösztönöm még sok mást akart, sírásaimban mind benne volt, s elcsitultam, ahogy megkaptam, anyám ölén.
Késõbb akartam hangokat, a saját torkomból jövõt, bõgtem, gagyogtam, a
mosolyból nevetés bugyogott elõ.
Majd egy napon megalkottam az elsõ
tõmondatot. Szabályos szerkezet,
alany és állítmány, kész kiáltvány: Papa
kopasz! Akartam a nevetést, amit „bölcsességem” fakaszt, s a tudatalattiból
elõjött a pillanat tört része alatt.
Volt még néhány helyzet, amikor
az akarat érv helyett úgy tört fel:

Március 15-e

Csak! Aztán lassan megtanultam, mit
nem szabad. Akaraterõmön csorba
esett, csak vágy volt, amit a körülmény engedett: szófogadás, belenyugvás megülte lelkemet. Háború
volt, és követte egy még háborúsabb világ. A lélek azonban tette a
dolgát, s hallottam néha: Csak akarni kell! Légy kemény! Daccal, haraggal éltem, de túljutottam a nehezén.
Vágytam, terveztem, akartam, tettem a dolgomat. Volt erõm. Válogattam ocsúból ép magokat, jó földbe
csak azokat szórtam szét. Vágytam
tiszta vizekre, kék égboltra, de sokszor küldött villámot az Ég... Az évek
szaporodtak az idõ kerekén.
Megkopott az akaraterõm. A cél is
távolabb. Vágyni csendben is lehet.
Vágyam, hogy értelem, érzelem kísérjen a végsõ órámig. A családomnak
is, jaj, mennyi mindent szeretnék!
De néha mégis, õsi ösztönnel tör
fel a nem akarás dühe. Nem akarok
már békétlenséget! Nem akarom
hallani emberekhez, népfajhoz, csoportokhoz ragasztott becsmérlõ állandó jelzõket, nem akarom látni,
hogy barátságok esnek szét a jelzõk
miatt. Nem akarom látni a szegénységben egyre mélyebbre süllyedõk
kínját! Nem akarok háborút! Úgy szeretnék egy boldog békeidõt!
T. Molnár Zsuzsanna

A pandamiás évek kihagyása
után ismét ünnepelhettünk e jeles
napon a közösségi színtér nagytermében.
A Himnusz eléneklése után kezdõdhetett a megemlékezés. A mûsort Szilágyi-Varga Diána és Kovács

színpadra. A mindenki által ismert
neves Petõfi-vers: A nemzeti dal
csendült fel.
Ismert katonadalok és versek
szólaltak meg aznap, melyek
mind a múlt eseményeit idézték
fel számunkra.

Alíz zenei összeállítása indította.
Közmûvelõdési kolléga beszédével
folytatódott az esemény melyen
elhangzott a következõ: „1848.
március 15-e az a nap, melyre
minden Magyar nagyon büszke.
Büszke, mert egy maroknyi fiatal, a
Márciusi Ifjak példa értékû tettet
hajtottak végre. Szembeszálltak az
elnyomó hatalommal, nem félve a
megtorlástól. A tiszta szavak erejével indultak harcba...” A szabadságharc eseményei szinte megelevenedtek a képzeletünkben.
Ezt követõen az alsó és felsõ
tagozatos diákjaink álltak kokárdájukkal a mellükön büszkén a

Büszkén tapsoltuk meg Répceszentgyörgy díszpolgára, Varga István unokáját és kollégáját, kiknek
gyönyörû hangja bejárta a teret.
És nem utolsó sorban gyermekeinket, akiken a szereplés miatti izgalom egyetlen jele sem látszott. Bátran mondhatom, hogy méltón emlékeztünk hõseinkre és a múlt eseményeire.
Március 15-e a tavaszi ébredést és a szabadságvágyat jelenti. Ez a nap azt üzente a mai
nemzetnek, hogy soha ne feledjük, összefogással nagy dolgokra
vagyunk képesek.
tSz
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• Hegyfalu
Koszorúzás Hegyfaluban
Március 15-én ismét megemlékeztünk az
1848–49-es szabadságharcról. A Hõsök terén
10 órakor került sor az ünnepségre. Beszédet
mondott Bartók Tibor polgármester, amelyet

Evangélikus gyülekezeti hírek
Március 26-án, szombaton 18 órakor a
szakonyi evangélikus templomban böjti orgonazenés áhítaton Gyõrffy István, a Pécsi Tudományegyetem Zenemûvészeti Intézetének tanára szolgálta az orgonamuzsikát.
Az alkalom utáni szeretetvendégségre invitáltak minden kedves jelenlévõt az evangélikus
gyülekezeti házba.
A Magyarországi Evangélikus Egyház is szervez gyûjtést a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel karöltve. A helyi híveket is megszólítva
Gömbös Tamás lelkész elmondta, hogy egyházuk menekültügyi referensével felvéve a kapcsolatot, arra biztatja a segítõket, hogy amenynyire csak lehet pénzadománnyal segítsék szorulókat. A tárgyi adománygyûjtés gyönyörû
eredményeket ért el, amely már így is rengeteg
embernek és családnak jelent hatalmas segítséget és enyhülést, de amire még a legnagyobb szükség van, az a pénz, ugyanis ezt
azonnal a legmegfelelõbb helyre tudják becsatornázni és fordítani. A lelkész úr örömét fejezte
ki a gyûjtéssel kapcsolatban, hogy a falu közössége mennyire a szívén viseli az ukrajnai háborús konfliktus miatt szenvedõk sorsát, legyen szó
kárpátaljai magyarokról, vagy szenvedõ ukránokról. Az önkormányzat és a lakosság szeretettel igyekezett eleget tenni Pál apostol felhívásá-

nak: „Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek
be Krisztus törvényét.” (Gal 6,2)
Márciusban nagy munkába fogtak az evangélikus gyülekezet férfi tagjai. A felsõ evangélikus
temetõt (volt TSZ mellett) szeretnék megtisztítani a

hatalmasra nõtt bokroktól. Már az elsõ alkalom
után is nagy terület szabadult fel a sûrû ágas-bogastól, s váltak láthatóvá régi sírok. A munkálatok
folytatódnak a következõ hónapokban.
ada

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

• Iklanyberény

Március

Sajtoskálon
Több éves hagyomány Sajtoskálon, hogy a
település Önkormányzata nõnap alkalmából virággal kedveskedik a falu minden hölgy lakójának. Idén sem volt ez másképp. A tavalyi évhez

„Vesszen minden út menti szemét”
Iklanberény Önkormányzata és Iklanberényért Egyesület is csatlakozott a hulladékgyûjtõ
országos akcióhoz. Március 19-én a helyi közutak mentén szedték össze az illegálisan lerakott
szemetet, amibõl sajnos több zsákkal lett. A településrõl nagyon sokan részt vettek e nemes fel-

adatban, talán ennyien még sohasem voltak. A
szemétlerakás felszámolása az emberiség ügye.
Környezetünk állapotáért felelõsek vagyunk,
minden élõlénynek – növénynek és állatnak –
egyaránt. Adjunk nekik esélyt! A délelõtt összeszedett szemét után, délután már ismét megjelent a kidobott ételesdoboz, üdítõsüveg. Vigyázzunk jobban a környezetünkre!
Sulics Heni

hasonlóan idén is a képviselõ-testület fér fi tagjai
március 8-án házról házra járva köszöntötték a
lányokat, asszonyokat. Ez a kedves gesztus is rámutat, hogy milyen nagyon megbecsülik a
„szebbik nemet” Sajtoskálon.
A hõsökre emlékeztek Sajtoskálon március
15-én. A képviselõ-testület tagjai a település lakói nevében koszorút helyeztek el az emlékmûnél. A márciusi ifjak bátorsága, kitartása hozzájárult a polgári Magyarország alapjainak lerakásához, és gyõzelemre vitték a forradalmat, feltámasztották a nemzetet.
bvr

A virágnak
megtiltani nem lehet…
BARANGOLÁS A CSEPREGI ERDÕBEN
A tél végén az erdõt járva gyönyörû látvány
fogadott bennünket. Találkozhattunk a tavasz
számos hírnökével.
Sétánk során elõször a hóvirágot pillanthattuk meg, amelyet a remény szimbólumának tartanak. Majd tovább folytatva utunkat az erdõn,
a kankalin sárga virágja bukkant fel. Örömünkre
láthattunk csillagvirágot is. Virágai kék színûek,

levelei vékonyak és hosszúkásak. Tovább csellengve az Ambrózy-erdõhöz értünk, ahol a kék
krókuszokban gyönyörködhettünk.
Gróf Ambrózy-Migazzi István itt a csepregi erdõben is végzett dendrológiai kutatásokat. Ezért
ezt az erdõrészt róla nevezték el. A mogyoróbokor sárga virágporát az enyhe szél sodorta, kinyílott a barka is. Ez is a tavasz közeledtét érzi.
Varázslatos volt az erdõ.
Horváthné Pados Teréz
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négy falubeli diák verse követett. Méltó lezárásképpen Körös Balázsné alpolgármester és
Szabó Adrián önkormányzati képviselõ megkoszorúzta a hõsi emlékmûvet. További képek
a www.repcevidek.hu oldalon.
Magyarné Kiss Éva
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10% KEDVEZMÉNY
A REJTVÉNYBEN

A rejtvény megfejtése egy a terjesztési területünkön lévõ cég. Ezen vállalkozás
április 30-ig a rejtvény felmutatójának 10% kedvezményt biztosít.
Részletekrõl érdeklõdjön a megfejtésben szereplõ cégnél.
Rejtvényt Rák Béla készítette
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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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Rendezvények, események
Állandó kiállítás Csepregen, a Városi Könyvtárban:
Szalkayné Sárváry Hajnalka kiállítása.
Április 8-án, pénteken 18.30 ó. a Büki MSK–Atriumban:
Kiscsillag, Jóvilágvan, Még Egy Cukorka koncertje.
Április 9-én, szombaton 9 órától Csepregen a
PSMSK-ban: CSEPREGI BORVERSENY.
Április 9-én, szombaton 9–12 óráig a Büki MSK –
Könyvtárában: Ki nevet a végén? – Társasjáték nap
Április 9-én, szombaton 15 órától a Büki MSK színháztermében: XII. Sok-szín-Feszt(ecske)
Április 10-én, vasárnap 14 ó. Bõben, a sportpályán:
Répcevölgye SK, Bõ – Nárai SK, Simaságon, a sportpályán: Simaság SE – Kemenesmagasi FC megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Április 10-én, vasárnap 17 ó. a Büki MSK-ban: „Tenger-szemben” – Kelemen Zoltán és Varga Richárd elõadói
estje a Költészet Napja alkalmából.
Április 11-én, hétfõn 18.30 órától Csepregen a Városi Könyvtárban: A Magyar Költészet Napja: Bemutatkoznak az Akik tollat fogtak... antológiában szereplõ
csepregi és Csepreghez is kötõdõ szerzõk közül: dr.
Gyurácz Ferenc, Hann Judith, Makkai Roland, Sárváry
László, Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna.
Április 17-én, vasárnap 17 ó. Bükön, a sportpályán:
Büki TK – Celldömölki VSE megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés. Csepregen, a sportpályán: Csepregi SE – Honvéd Sé
SE megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
Április 30-án, szombaton 18 ó. Bükön, a sportpályán: Büki TK – Király SE megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
Május 1-én, vasárnap Csepregen: Csepreg Város
Fúvószenekara zenés ébresztõje. 17 ó. Csepregen, a
sportpályán: Csepregi SE – KK és SE Sitke megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
Május 1-én, vasárnap Bükön: Büki majális.
Május 4-én, szerdán Csepregen, a Szt. Miklós-templomban és a tûzoltószerházban: Szent Flórián-napi ünnepség.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják. A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu, a csepreg.hu és
a naturpark.hu honlapokon.
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20/911-3596
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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
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SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. Néhány cím és adószám:
Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18 • Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Büki Nõi Kar Egyesület, 9737 Bük, Eötvös u. 11. adósz.:
18886724-1-18 • Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület, 9737
Bük, Eötvös u. 11. adósz.: 19244064-1-18 • Sok-Szín-Pad Társulat, 9737 Bük, Eötvös u. 11. adósz.: 18898914-1-18 •
Csepreg Város Fúvószenekara, 9735 Csepreg, Rákóczi u. 1.
adósz.: 18892963-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egyesület,
9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18 •
Idõs Lakókért Alapítvány, 9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67.
adósz.: 18223567-1-18 • Tömörd Községért Közalapítvány,
9738 Tömörd, Fõ u. 9. adósz.: 18897119-1-18

Magyar
Költészet Napja
Április 11-én ünnepeljük a Magyar Költészet
Napját. Ebbõl az alkalomból közöljük a szombathelyi
és soproni költõnõ idõszerû
verseit a repcevidek.hu oldalon.

köszöntése Górban
Ebben az évben Gór harmadik legidõsebb lakóját, Pál
Antalnét (született: Horváth Margit) köszönthettük 90. születésnapja alkalmából, aki március 21-én töltötte be ezt a szép
kort. Az önkormányzat és a település lakóinak nevében góri
otthonában Lovasi-Pócza Katalin alpolgármester és Németh
László polgármester egy szép virágcsokorral és ajándékkosárral kívánt boldog születésnapot az ünnepeltnek.

Köszöntésekor Margit néni fiatalokat megszégyenítõ
fürgeséggel tüsténkedett az asztal körül. Elõszeretettel mesélt hosszú és mozgalmas életének egyik meghatározó részérõl, a góri régészeti ásatásokról, ahol több éven át segédkezett. Tevékenyen vett részt a régészek és diákok ellátásában, a leletek tisztításában.
Margit néninek ezúton kívánunk a település lakói nevében is jó egészséget és még sok-sok boldog, szerettei körében eltöltött évet! Margit néni, az Isten éltesse sokáig!
NL

A jó munka elismerése
Az idén március 11-én délután, Vasegerszegen adták át
a nemzeti ünnephez köthetõ Vas megyei kitüntetéseket. „VAS
MEGYE SZOLGÁLATÁÉRT Közigazgatási Tagozata” díját kapta
Szele Tamásné, a Vas Megyei Kormányhivatal, Kõszegi Járási
Hivatal hivatalvezetõ-helyettese, a Hatósági, Foglalkoztatási
és Gyámügyi Osztály osztályvezetõje. Idézzük a laudációt:
„Hivatalvezetõ-helyettes Asszony 1999-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetemen általános szociális munkás, majd
2002-ben Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen igazgatásszervezõ, 2010-ben a Budapesti
Corvinus Egyetem okleveles közigazgatási menedzser, 2018ban pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kormányzati
tanulmányok szakember végzettségeket szerzett.
Hivatalvezetõ-helyettesként 1994. év szeptemberétõl
szolgálja az államigazgatást. Pályafutását Csepreg Polgármesteri Hivatalnál kezdte, ahol 1994–1999 szociális
ügyintézõ, majd 1999–2001 igazgatási ügyintézõ volt. Ezt
követõen 2001–2006 években Újkér Község Önkormányzat jegyzõje, 2006–2011 Újkér-Egyházasfalu Körjegyzõség
körjegyzõje, 2012–2012.12.31. Újkér-Egyházasfalu-Répceszemere Körjegyzõség körjegyzõje volt.
2013.01.01-tõl a Vas Megyei Kormányhivatal Kõszegi
Járási Hivatal hivatalvezetõ-helyettese, 2013.04.01-tõl a
Kõszegi Járási Hivatal Hatósági, Foglalkoztatási és Gyámügyi Osztály osztályvezetõje is.
Szakmai felkészültsége, kiváló szervezõ- és együttmûködési képessége példa a kollégák elõtt. Határozott, nyugodt, emberséges vezetõi magatartásával pedig kitûnõ
munkahelyi légkört teremt. Emberként, szakemberként és
vezetõként egyaránt kivívta munkatársainak megbecsülését, tiszteletét.
Szele Tamásné példás, értékes szolgálatának méltó elismerését jelenti a Vas Megye Szolgálatáért Közigazgatási
Tagozata kitüntetés.”
Gratulálunk kitüntetéséhez. Jó egészséget és további
eredményes munkát kívánunk.
Sági
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