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Rövid hírek
• Csepreg

Újabb nagy sze rû 
dol go zót bú csúz tat tunk!
Áp ri lis 10-én Csepreg Vá ros Ön kor mány -

za ta ne vé ben Hárominé Or bán Eri ka al pol -
gár mes ter as  szony bú csúz tat ta nyug díj ba vo -
nu lá sá nak al kal má ból Ba ra nyai Imrénét.

2000 óta dol go zott a Te rü le ti Gon do zá si
Köz pont kö te lé ké ben. A kol lé gák egy hû sé -
ges, meg bíz ha tó, lel ki is me re tes, se gí tõ kész

mun ka tár sat bú csúz tat tak el, aki nek ez úton is
kí vá nunk tar tal mas, hos  szú nyug dí jas éve ket
és jó egész sé get!

RV

Az Õszi ró zsa klub ven dég sze re tet ének kö szön -
he tõ en már ci us 26-án dél után a ko szo rú ké szí tés
rej tel me i be te kint het tünk be. A szok vá nyos tól el té -
rõ, új tech ni kát Markó Mi hály ker tész és fe le sé ge

mu tat ta be. Ki pró bál tuk és meg ta nul tuk, hogy ho -
gyan is le het egy sze rû en és gyor san el ké szí te ni
egy asz ta li díszt. Meg is mer het tük még a hús vé ti
nyuszifészek ké szí té sé nek for té lya it is.  Az ön kor -
mány zat jó vol tá ból pe dig min den ki ha za vi het te,
az ál ta la ké szí tett re mek mû vet. 

Meg ér ke zett a nyu szi
Fa lunk ap ró sá ga i hoz hús vét va sár nap lá to -

ga tott el a nyu szi ka.  Az édes sé gek meg ke re sé -

se után meg le pe tés mû sor fo gad ta gyer me ke in -
ket. In te rak tív fog lal ko zá son ve het tek részt, ahol
kö zö sen ját szot tak, me sél tek, éne kel tek. Ven dé -
günk volt Gerbert Ju dit szí nész nõ, aki a Gyõ ri
Nem ze ti Szín ház osz lo pos tag ja.

Má jus el se je 
A fi a tal ság ta va szi öröm ün ne pe má jus el se -

je, a má jus fa ál lí tá sá nak idõ pont ja. A má jus fa
alap ve tõ en a ta vasz kö szön tés kel lé ke, de a ter -
mé keny ség jel kép ének is te kint het jük, hisz egy -
kor a sze rel met je lez te, mi vel fõ leg le gé nyek
aján dé koz ták a ki sze melt lá nyok nak. Ma nap -
ság vi szont a vá ro sok, fal vak te re in egy kö zös fát
ál lí tunk fel, mel  lyel a kö zös ség hez va ló tar to zást,
az össze fo gást kí ván juk ki fe jez ni.  

Anyák nap ja
Má jus el sõ va sár nap ján kö szönt jük az édes -

anyá kat és a nagy ma má kat. Fon tos, hogy ne
ke zel jük ezt a na pot csak egy ün nep nek a sok
kö zött, hi szen ki tud ja, med dig le he tünk há lá sak
ne kik a ren ge teg sze re te tért, gon dos ko dá sért.
Tisz tel jük õket és ad junk há lát azért a sok jó ért,
amit a hos  szú évek alatt ne künk nyúj tot tak. Ked -
ves sza vak kal, vi rág gal vagy szív hez szó ló aján -
dék kal kö szön het jük meg fá ra do zá su kat.

„ Azt kí vá nom Anyák nap ján,
Édes anyám te ne ked,
Mind örök ké kös sön ös  sze
Ben nün ket a sze re tet!”

H.H.R.

Húsvéti készülõdés
Tompaládonyban

He lyes bí tés
Az áp ri li si új ság „A Répcevidék nyí -

ló vi rá ga” cí mû cik künk ben Fábry Mi -
hályné he lyett Bí ró Mihálynét ír tunk. El -
né zést ké rünk a té ve dé sért.
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El jött az év ötö dik, a leg szebb hó nap ja. 
A ter mé szet is ér zi, hogy fá i val, vi rá ga i val, szir ma i -

val, il la ta i val a cso dát, a gyö nyö rû sé get, a ter mé szet
pom pá ját kell köz ve tí te nie. Az ed dig né ma, üres ágak -
tól ko pár ker tek most meg tel nek ma dár dal lal, zöld pá -
zsit szõ nyeg gel és lomb ko ro ná val.

Ez a hó nap te le van meg hitt ün ne pek kel mind a
pol gá ri élet ben, mind az egy há zi élet ben. 

A hó nap el sõ hét vé gé jén az Édes anyá kat kö -
szönt jük, le gye nek akár köz tünk,  akár tõ lünk tá vol, s
azo kat is, akik az Égi ha zá ból vi gyáz nak ránk. Ne héz
sza vak ba ön te ni az anya kül de té sét, Bisztrai Gyu la
ver sé ben így ír:  

„Mi az anya?
Te vagy a For rás, mely bõl ki sza kad tam, 
Te vagy a Gyö kér, mely bõl fel fa kad tam, 
A Kü szöb, ki tõl el hí vott az Élet, 
És az Öböl, aki hez vis  sza té rek!” 

Má jus 4-étõl a vizs gá zók, az érett sé gi zõk ad nak
szá mot tu dá suk ról. Szur kol junk ne kik, hogy a szor gal -
mas mun ka és ké szü lés el hoz za szá muk ra az ál mok va -
ló ra vá lá sát. 

A hó nap vé ge fe lé itt lesz pün kösd, ki nek a vi gas -
sá gok nap ja, ki nek a za rán dok la tok ide je. Lekileg, tes -
ti leg so kan vár ják a meg tisz tu lást, a feltöltõdést… 

A fi a ta lok egy ré sze eb ben a hó nap ban ké szül az
el sõ ál do zás ra, a kon fir má ci ó ra, a bér mál ko zás ra, s az
es kü võ re! Ün ne pel jünk ve lük és a csa lád dal együtt!

A ta vasz gyõ zel me má jus ban mu tat ko zik meg iga -
zán kör nye ze tünk ben, s   vis  sza hat az em be ri ter mé -
szet re is: a té li tespedségbõl nagy tet tek vég hez vi te lé -
re bíz tat ben nün ket.

A csíksomlyói bú csún min dig utol já ra el hang zó
nép ének zá ró so ra i val kí vá nom e tet tek meg va ló su lá -
sát mind an  nyi uk nak:

„Ván dor fecs ke ha za ta lál, 
Édes any ja fész ké re száll;
Ha za jöt tünk, meg ál dott a 
Csíksomlyói Szûz Má ria.”                        KSzÁ

Mesterházi hírek
Hús vé ti ké szü lõ dés!
Áp ri lis 02-án, csü tör tö kön 17 órá tól a Fa lu -

ház ban Hús vét ra ké szül tek a fi a ta lok. A kéz mû -

ves fog lal ko zás ke re té ben a gyer me kek to jást
fes tet tek, hús vé ti dí sze ket ké szí tet tek, va la mint
egy to jás fát he lyez tek el a Fa lu ház elõtt.

Irén ke né ni Mes ter há za 
köz ség leg idõ sebb la kó ja!
Mesterházy Samuné 1922-ben szü le tett,

így Õ a köz ség leg idõ sebb la kó ja. Irén ke

né nit a kór ház ban lá to gat ták meg a he lyi
Ön kor mány zat Kép vi se lõi. Ez úton is kí vá -
nunk to váb bi éle té re erõt, egész sé get.

Nyug dí jas Ta lál ko zó!
A he lyi Ön kor mány zat április 25-én

szom ba ton dél után Nyug dí jas ta lál ko zót
ren de zett. Ör ven de tes, hogy a fa lu ból szép
szám mal el jöt tek az ün nep ség re, meg töl -
töt ték a Fa lu há zat. Az ün ne pi kö szön tõ ben
el hang zott, hogy a he lyi ön kor mány zat nak
min dent meg kell ten ni azért, hogy a meg -
ér de melt pi he nés éve i ben a fa lu nyug dí ja -
sai meg kap ják mind azt a tá maszt, mely
meg szé pít he ti, tel je seb bé te he ti nap ja i kat.

Az idõs nem ze dék ma is tár sa dal mi ér -
ték, az ak tív kor ban meg szer zett tu dás ra, ta -
pasz ta lat ra igényt kell tar ta ni ma is.

Hor váth Fan ni és Ha tó Ta más ver set mon -
dott, ezt kö vet te a he lyi fi a ta lok vi dám ze nés
mû so ra. Az étel rõl Ernhardt Be ne dek gon dos -
ko dott, a talp alá va lót a To ki fi vé rek szol gál -
gat ták. Az egész dél után na gyon jó han gu lat -
ban telt, né há nyan még tánc ra is per dül tek.
Kér jük a jó Is tent, ad jon mind nyá juk nak még
hos  szú bol dog éve ket, jó egész sé get, csa lá di
bé kes sé get.                                             DZs

Májusi gondolatok
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I. Bü ki Box-gála
Áp ri lis 12-én ke rült meg ren de zés re az I.

Bük Box-gála, me lyet  a kõ sze gi Fitt-Box Club
szer ve zé sé ben ren dez tek a bü ki sport csar nok -
ban. A ren dez vén  nyel a szer ve zõk a sport -
ágat sze ret ték vol na nép sze rû sí te ni a tér ség -
ben. A gá la szer ve zé sé ben fõ sze re pet vál lalt
Ne mes Emil és Var sá nyi Áron. Dr. Né meth Sán -
dor pol gár mes ter nyi tó be szé dé bõl tud tuk
meg, hogy gá la azért jött lét re, hogy fel mér -
jék, a bü ki ek ked ve lik, igény lik-e a sport ágat.

Ko vács Lász ló, szö vet sé gi ka pi tány ar ról be -
szélt, hogy Bük még fe hér folt nak szá mít a
sport ág tér ké pén, de hos  szú tá von sze ret nék
meg nyer ni a te le pü lést az ököl ví vás nak. A vi -
a da lon a Nyu gat-du nán tú li Ököl ví vó Ré gió
csa pa ta, a Har co sok a Pest me gyei Tûz har co -
sok kal csa pott ös  sze. A bu da pes ti  Tûz har co -
sok 10-2 arány ban ma rad tak alul a há zi gaz -
da Nyu gat-Ma gyar or szá gi Har co sok el len A
mér kõ zé sek kö zött fel lé pett a Westside TSE
szom bat he lyi és bü ki cso port ja. A gá la sztár -

ven dé ge a kõ sze gi szár ma zá sú, ama tõr ként
sok szo ros vá lo ga tott és ma gyar baj nok, pro fi -
ként 20 meccs óta ve ret len 33 esz ten dõs kö -
zép sú lyú bok szo ló, Szi li Ist ván volt.  A gá la jó -
té kony sá gi célt is szol gált. 2014. ta va szán egy
szom bat he lyi Bozsik tor nán Tóth Dominik
(Dondzsó), sú lyos térd sé rü lést (ke reszt sza lag-
sza ka dást) szen ve dett. Dominik csak mû té ti
se gít ség gel gyógy ul hat meg tel je sen, azon -
ban Ma gyar or szá gon nincs olyan or vos, aki
vál lal ja a 9 éves fiú ke ze lé sét. A szü lõk a tel jes
ma gyar or vo si, sport or vo si szak má val kon zul -
tál tak. Vég ered mény: csak Mün chen ben van
olyan or vo si te am, aki vál lal ja Dominik mû tét -
jét. A kül föl di gyógy ke ze lés költ sé ge i nek fe de -
zé sét a csa lád tel jes egé szé ben nem tud ja
vál lal ni. Töb ben is e ne mes cél tá mo ga tói let -
tek a gá lán. Az ös  sze gyûlt ado mányt Dominik
édes any ja vet te át.

Sulics Bog lár ka

Az öt ven év vel ez elõt ti ter mé sze ti ka taszt ró fá ra
em lé kez tek áp ri lis vé gén Nyu gat-Du nán túl több te -
le pü lé sén is. Az 1965. áp ri lis kö ze pi me leg hul lám
kö vet kez té ben fel gyor sult Alpok-beli hó ol va dás
után, két nap alatt 200 mm esõ hullt le Auszt ria ke -
le ti, 100 mm pe dig Ma gyar or szág nyu ga ti ré szén.
A Du nán, Rá bán, Répcén és mel lék fo lyó ikon/pa -
tak ja i kon rég nem lá tott tö me gû víz höm pöly gött, s
lé pett ki a me der bõl.

Mind ezt Dá ni el Ti bor tól, a Nyu gat-du nán tú li Víz -
ügyi Igaz ga tó ság nyu gal ma zott bü ki épí tés ve ze tõ -
jé tõl hall hat tuk  a Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont ban ren de zett ki ál lí tás-
meg nyi tó be szél ge té sen, me lyet a
há zi gaz dák kal együtt a vá ros ön -
kor mány za ta és Var ga Zsolt, a TRIÓ
TV Du nán túl ve ze tõ je szer ve zett.

Dr. Né meth Sán dor pol gár mes -
ter tõl a részt ve võk kö szön té se után
azt is meg tud tuk, hogy a nagy ese -
mény rõl film ké szül, és a fel tárt do -
ku men tu mok ki ad vány ban is ol vas -
ha tók és meg néz he tõk lesz nek.

Bük re 1965. áp ri lis 23-án ér ke -
zett meg a nagy ár hul lám. Teklits Ist -
ván, ak kor új ta nács el nök ként, a
vé de ke zés irá nyí tó ja volt a te le pü -
lé sen. El mond ta, hogy gyor san, a me zõn ke resz tül
ér te õket a nem várt mé re tû ka taszt ró fa. Kez det -
ben a fa lu ban ma ga sab ban állt a víz, mint a fo lyó
med ré ben. Bü kön kö zel száz, fõ leg vá lyog és zsúp -
te tõs ház tel je sen ös  sze dõlt, vagy je len tõ sen meg -
ron gá ló dott. Sze ren csé re gyor san jött a szak mai és
ka to na se gít ség (két él tû harc jár mû vek kel), s ha ne -
he zen is, de meg tud ták ol da ni a leg szük sé ge sebb
fel ada to kat.

Bittenbinder Mik lós ak kor a Szom bat he lyi Víz -
ügyi Tár su lat bü ki épí tés ve ze tõ je ként kap cso ló dott
be a men tés be. Sze rin te azért ér te vá rat la nul õket
a ha tal mas ára dat, mert az idõ tájt még nem volt
meg fe le lõ kap cso lat az oszt rák és ma gyar szer vek
kö zött. Nagy ös  sze fo gás ala kult ki elõ ször az élet-
(em ber és ál lat), ez után az ér ték men tés te rü le tén,

majd az év so rán több ször le vo nu ló ár hul lá mo kat
kö ve tõ bon tás és új já épí tés so rán. 

Dá ni el Ti bor azt is el mond ta, hogy a nagy ár víz
után meg erõ sí tet ték a vé dõ töl té se ket. Csepregen
ár apasz tó csa tor na épült, majd elõ ször Bük, Gór és
Bõ kö zött, ké sõbb Csepregen ár ví zi szük ség tá ro zót
lé te sí tet tek. Az el múlt év ti ze dek ben több ször is vo -
nult le ár hul lám a Répcén, de még a leg na gyobb
is mes  sze el ma radt az 1965-ös tõl. 

A hall ga tók kö zül is töb ben fel ele ve ní tet ték em -
lé ke i ket. Ab ban a je len le võk tel je sen egyet ér tet -

tek, hogy a ne héz he tek, hó na pok után Bük fej lõ -
dé se fel gyor sult a he lyi és or szá gos ös  sze fo gás, il -
let ve a ked ve zõ hi te lek kö vet kez té ben. Az új há zak,
ház sor ok fel épü lé sét kö ve tõ en, ha las san is, de
meg szer ve zõ dött a víz mû tár su lat, s a 70-es évek -
tõl egy re fej let tebb lett a te le pü lés inf rast ruk tú rá ja.

A ki ál lí tá son tér ké pek mu tat ják be a Répce víz -
gyûj tõ jét, a me gye ár víz ve szé lyes te rü le te it, a Bük,
Gór és Bõ kö zöt ti ár ví zi szük ség tá ro zót. Ré gi fo tó kat
és új ság cik ke ket lát ha tunk a nagy bü ki ár víz rõl és
az új já épí tés rõl, az egyik tab lón még a kör nye zõ
te le pü lé sek 65-ös ké pei is fel tûn nek.

Ga lam bos Ferencné re mé li, hogy a kö vet ke zõ
he tek ben a pe da gó gu sok a ta nu ló kat el hoz zák az
in téz mény be, hogy meg is mer hes sék Bük tör té ne -
té nek e fon tos sze le tét.                                  Sá gi

Ár ví zi meg em lé ke zés
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Hús vét elõt ti idõ szak min den ki -
ben a vá ra ko zás, az iz ga tott ság
ide je. Ki csik és na gyon ilyen kor tû -
kön ül nek már ko rán reg gel ezen
az ün ne pen, hogy va jon a kert ben
ott ug rál-e a hús vé ti nyu szi, el rej -
tett-e va la mit a fû ben, vagy a bo -
kor alatt. Anyu kák, lá nyok fi nom il -
lat tok kal töl tik meg a há zat, ké szül
a hús vé ti ka lács, a son ka. 

Nem sza bad azon ban meg fe -
led kez ni az ün nep fon tos sá gá ról.

Hús vét Jé zus fel tá ma dá sá nak az
ide je. A temp lom ban a Pas sió ke re -
té ben idéz te  fel Jé zus szen ve dé sé -
nek a tör té ne tét a fa lu kó ru sa. Évek
óta ha gyo mány hogy a tör té ne tet
a kör nye zõ fal vak ba is el vi szik.

A hús vét vá rás és a hús vét idõ -
sza ka nem volt más hogy Saj tos -
kálon sem. 

So kan hús vé ti han gu lat ba öl töz -
tet ték a ker te ket, szí nes to já so kat
ag gat tak a fák ra, szé pí tet ték kör -
nye ze tü ket. A fa lu ut cá já ban is ott
ül dö gélt a fe hér és bar na szí nû nyu -
szi pár és nyo mon kö vet te a fa lu tör -
té né se it eb ben az idõ szak ban.

A gye re kek kel mi is sze ret tünk
vol na va la mit be le va rá zsol ni az

asz ta li hús vé ti
ko sár ba. A
könyv tár  ban
ös  sze gyûl tünk
és mi u tán egy
nyu szis me sét
meg ha l l  gat  -
tunk, együtt
szor go san ké -
szí tet tük a hús -
vé ti üd vöz lõ to -
já so kat, nyu szi -
kat, és mi is

fes tet tünk to jás fi gu rá kat. Kel le mes
han gu lat ban telt a dél után, so kat
ne vet gél tünk, für gén jár tak a gye -
rek ke zek, és ha mar el jött az es te is,
hi szen ,,jó tár sa ság ban rö pül az
idõ”.                                    BB.

Húsvétvárás Sajtoskálon Húsvéthétfõ Bükön
Ré gi ha gyo má nyo kat és ma di -

va tos gyer mek prog ra mo kat is öt vö -
zött „víz be ve tõ hét fõ” dél elõtt jén a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont.
Sza bó Jó zsef ta nár úr ír ta a Hi e del -
mek, ha gyo má nyok a
Rép ce vi dé ken c. kéz -
ira tá ban, hogy ré geb -
ben a bü ki le gé nyek is
vöd rök bõl víz zel ön töz -
ték meg a lá nyo kat e
na pon, hogy fris sek,
egész sé ge sek ma rad -
ja nak. A szo kás va la mi -
kor már a két vi lág há -
bo rú kö zött ab ba ma -
radt. A II. vi lág há bo rút kö ve tõ en fõ -
leg a gye re kek foly tat ták to vább sza -
gos víz zel, majd köl ni vel a lo cso lást.

Az in téz mény ve ze tõ je, Tóth Ta -
más a HÁNCS együt tes tag ja it kér te
meg a ha gyo mány fel ele ve ní té sé re.
Elõ ször a Ho tel Pi ros ka ven dé gei te -
kint het ték meg e ré gi ma gyar szo -
kást. Majd a nép vi se let be öl tö zött fi -
úk vöd re ik kel meg ér kez tek a mû ve lõ -
dé si ház hoz. A szin tén ha gyo má nyos
ün nep lõ ben le võ há zi gaz dá tól en -
ge délyt kap tak a lo cso lás ra. A vi se -
let ben pom pá zó lá nyo kat egyen -
ként hoz ták elõ, és ön töz ték meg a
ré gi szo kás sze rint. Még ön kén tes vál -
lal ko zók is akad tak, akik hagy ták le -
ön te ni ma gu kat. Majd fél re vo nul va,
tö rül kö zõk kel, haj szá rí tók kal és át öl tö -
zés sel meg elõz ték a be teg sé get,

majd fris sen, mo so lyog va töl töt ték a
nap to váb bi ré szét. Köz ben a há zi -
gaz da fõtt to jás sal, son ká val és ital lal
is meg ven dé gel te a lo cso ló kat. Leg -
kö ze lebb ta lán majd hí mes to jást is

kap nak a fi úk, hi szen ré geb ben Bü -
kön és kör nyé kén nem csak fes tet ték,
ha nem ka pa rás sal és le vél rá tét tel
cso dá la tos al ko tá so kat ké szí tet tek
Hús vét ra, rész ben a lo cso lók nak.

To jást most is le he tett fes te ni, ba ti -
kol ni az elõ csar nok ját szó há zá ban,
de a részt ve võ gyer me kek zö me in -
kább a di va tos arc fes tést vá lasz tot ta.
Kis se gít ség gel ké szí tet tek más dísz -
tár gya kat is, me lye ken fel fe dez het jük
a ré gi mo tí vu mo kat. A szín ház te rem -
ben és a sza bad ban rég el fe le dett,
de meg újí tott fa- és egyéb já té ko kat
– más né pe két is – ki le he tett pró bál -
ni. Majd báb szín ház szó ra koz ta tott ki -
csit-na gyot.

Az egy re lá to ga tot tabb ren dez -
vény vé gül nagy nép sze rû ség nek ör -
ven dõ to jás ke re sés sel zá rult.          sf

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon



6

2015. m
ájus V. évfolyam

 5. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

• Csepreg

Rövid hírek

Orgoványi Ani kó
mû vész nõ Csepregen 

Egy üde szín folt Csepreg vá ro sá ban,
ugyan is 2015. már ci us 30-án Orgoványi Ani kó
fes tõ mû vész, köl tõ vá ro sunk ban járt. A Him nusz
fest mény-so ro zat ván dor ki ál lí tá sá nak meg nyi -
tó ja a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la és Alap  fo kú Mû vé sze ti Is ko la au lá já ban

ke rült meg szer ve zés re, szín vo na las mû sor kí sé -
re té ben. Dr. Ba rittyné Há zi Ottilia Igaz ga tó asz -
 szony fel ké ré sé re Vlasich Krisz ti án Csepreg vá -
ros pol gár mes te re mél tat ta a mû vész nõ mun -
kás sá gát és nyi tot ta meg a ki ál lí tást. Az is ko la
kü lön ter mé ben volt meg te kint he tõ a so ro zat,
ahol az át adá si ün nep ség után egy kö tet len
be szél ge tés vet te kez de tét. A mû vész nõ el me -
sél te jobb agy fél te kés mód szer rel ta nul ta meg
Köl csey Fe renc kéz írá sát mely vis  sza kö szönt
fest mé nye in is. Min dent össze vet ve, egy iga zán
ener gi kus és sok ré tû mo tí vu mok kal te li kép so ro -
za tok ból ál ló fest mény ki ál lí tást te kint he tett
meg a nagy ér de mû kö zön ség.                  yde

Rend ha gyó meg em lé ke zés volt a Köl té szet
Nap ja al kal má ból a Bü ki Mû ve lõ dé si Ház ban.
Kap cso la tunk cím mel Sze mel vé nyek Kozmutza
Fló ra és Jó zsef At ti la le ve le zé sé bõl da ra bot lát -
hat ta az ér dek lõ dõ kö zön ség a Sok-Szín-Pad
elõ adá sá ban. Szereplõk: Kozmutza Fló ra- Firisz
Ani ta és Csor dás Zseraldina; Jó zsef At ti la- Hor -
váth Má té és Su lyok Ger gõ. Köz re mû köd tek:
Bog dán Krisz ti na gi tár és Ifj. Ba ra nyai La jos he -
ge dû. A da ra bot Pataky La u ra ír ta és ren dez te.
A ren de zés ben Nika Ró bert is részt vett. A ren -
dez vény után kí ván csi vol tam, hogy egy  fi a tal
lány ban, ho gyan ala kul ki a szín ját szás sal kap -
cso la tos el hi va tott ság. 

– Kér nénk egy rö vid be mu tat ko zást!
– Pataky La u ra va gyok. Majd nem 16 éve

szü let tem Sár vá ron, je len leg szü le im mel élek Bü -

kön. Az ál ta lá nos is ko lái ta nul má nya i mat is Bü -
kön vé gez tem. Je len leg a Hor váth Bol di zsár Köz -
gaz da sá gi és In for ma ti kai Szak kö zép is ko lá ban

ta nu lok. Sza bad idõm ben szín ját szás sal fog lal ko -
zom, és szí ve sen ol va sok köny ve ket, ver se ket.

– Mi ó ta vagy tag ja és mi lyen a kap cso -
la tod a Sok-Szín-Paddal?

– 2009- ben csat la koz tam a tár su lat hoz és
az óta ját szom ki sebb-na gyobb sze re pek ben.
Na gyon jól ér zem ma gam a csa pat ban.
„Lurkóként“ is ját szot tam egy-két al ka lom mal a
mai So kak tag ja i val és min dig ked ve sek és se gí -
tõ ké szek vol tak ve lem. Ez a jó vi szony -hála Is -
ten nek- má ig fenn ma radt. Mond ha tom, hogy
egy iga zán vi dám, ös  sze tar tó csa pat tag ja va -
gyok.

– Hon nan jött a ren de zés öt le te? Mi ért
Jó zsef At ti lá ra esett a vá lasz tá sod? 

– Na gyon sze re tem Jó zsef At ti lát és a ver se it,
mi vel Anyu kám tud ta ezt, mu ta tott egy köny vet,
me lyet Kozmutza Fló ra, Jó zsef At ti la egyik
„szerelme“ írt a kap cso la tuk ról. El ol vas tam és
gon dol tam, hogy jól mu tat na a könyv szín da -
rab ként. Be szél tem Nika Ró bert tel, a tár su lat ve -
ze tõ jé vel, aki nek tet szett az öt let és a meg va ló -
sí tás ban is sok se gít sé get kap tam tõ le. Meg pró -
bál tuk és sze ren csé re si ke rünk lett. Kö szö net jár
ezért a tár su lat töb bi tag já nak is!

– Mi lyen jö võ be ni ter ve id van nak?
– A jö võt il le tõ en sze ret nék ír ni, ren dez ni, ját -

sza ni és min dent, ami szín pad dal, szín ház zal
kap cso la tos. Van nak már ter ve im, ame lyek kör -
vo na la zód nak ben nem, de nem sze ret nék elõ -
re in ni a med ve bõ ré re.

Ab ban biz to sak le he tünk, hogy hal lunk még
La u rá ról. Kí vá nom, hogy ál mai va ló ra vál ja nak!

Sulics Bo gi

Lomtalanítás
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta és a Kis al -

föl di Kom mu ná lis Hul la dék gaz dál ko dá si Köz -
szol gál ta tói Nonprofit Kft 2015. má jus 16-án
lom ta la ní tást szer vez Csepreg Vá ros köz igaz -
ga tá si te rü le tén. A szer ve zõk ar ra ké rik a tisz -
telt pol gá ro kat, hogy az el szál lí tás ra vá ró lo -
mo kat má jus 15-én pén te ken he lyez zék ki a
há zak elé, mert az el szál lí tás szom ba ton már
reg gel 6 óra kor meg kez dõ dik.

Magyar Költészet Napja Bükön
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Egy több lép csõ bõl ál ló fej lesz té si cik lus má so -
dik sza ka sza zá rult le a Ma lom ker ti Sport lé te sít -
mény ben. Az áp ri lis 19-i ün ne pé lyes át adás után
el sõ íz ben játsz ha tott a pá lyán a Csepregi gár da.

2010-ben egy öt éves ter vet vá zolt fel a
Sport egye sü let Tö rök Zol tán ve ze té sé vel. Há rom
fõ csa pás irányt tûz tek ki ma guk elé, s ad dig dol -
goz tak ér te ke mény mun ká val, míg meg nem
szü let tek az ered mé nyek. Az el sõ cél az volt,
hogy az után pót lás ne ve lés na gyobb hang súlyt
kap jon, akik kel szak ma i lag fel ké szült edzõk tud -
nak majd a jö võ ben fog lal koz ni.
Meg pró bál ták mi nél több em ber fi -
gyel mét a tö meg sport ra irá nyí ta ni
és en nek le he tõ sé ge it meg te rem te -
ni. Ma már szá mos után pót lás csa -
pat tal mû kö dik a CSSE és a ve ze tõk
bíz nak ab ban, hogy még több
gyer me ket tud nak a fut ball mel lett
el kö te lez ni. 

A má so dik cél a tár gyi esz kö zök
biz to sí tá sa volt, hi szen ezek hi á nyá -
ban nem le he tett után pót lást ne vel -
ni. Ma már el mond ha tó, hogy az
egye sü let ki nõt te a ko ráb ban üres, pan gó szer -
tá rát és évek re elõ re biz to sí tot ta a tár gyi fel té te -
le ket csa pa ta i nak.

Har ma dik csa pás irány nak az inf rast ruk tú ra
meg újí tá sát tûz te ki cé lul a ve ze tés. En nek el sõ
két lép csõ fo ka már meg va ló sult, hi szen el sõ ként
új kis pad ok és biz ton sá gi kor lát rend szer ke rült ki -
épí tés re, majd ezt kö vet te a mo dern 24 fe jes au -
to ma ta ön tõ zõ rend szer te le pí té se vé gül új
gyep szõ nye get ka pott a cen ter pá lya.

A 2010-ben fel vá zolt ter vek el sõ öt éves sza -
ka sza te hát si ke re sen zá rult, nagy fe le lõs ség van
azon ban a Ravadich Zsolt ál tal ve ze tett egye sü -
le ten a jö võ re néz ve is, hi szen az el ért ered mé -
nyek után, azok meg tar tá sa egy még na gyobb
fel adat. Fon tos, hogy a ko ráb ban cé lul ki tû zött
edzõ és cen ter pá lya vi lá gí tá sá nak kor sze rû sí té -
sét il let ve az épü let új funk ci ók kal va ló meg töl té -
sét az új egye sü le ti ve ze tés meg va ló sít sa.

A Ma lom ker ti Sport lé te sít mény azon ban itt
még nem áll meg a fej lesz té sek te kin te té ben. A

vá ros ve ze tés el kö te lez te ma gát egy olyan cél
mel lett, mely nek ered mé nye képp egy komp lex
kö zös sé gi sport szín tér ke rül ne ki ala kí tás ra a Ma -
lom kert ben. Cél, hogy ne csak a fut ball sze rel -
me sei, ha nem a fi a ta lok tól kezd ve az idõ se kig
min den ki meg ta lál has sa ott a ki kap cso ló dás le -
he tõ sé gét. Eh hez kí ván nak min den pá lyá za ti le -
he tõ sé get meg ra gad ni és egy kis vá ros hoz mél -
tó kör nye ze tet ki ala kí ta ni a la kos ság leg na -
gyobb meg elé ge dé sé re.                            yde

Ta vasz kö szön tõ 
Nemesládonyban

A ta vasz el sõ iga zi nap su ga rai és a
nemesládonyi kép vi se lõ-tes tü let tag jai ki csa -
lo gat ták egy áp ri li si szom bat dél után a fa lu
la kó it a kö zös sé gi tér re. Min den kor osz tályt
vár tak a fa lu ve ze tõi, hogy el tölt se nek együtt
egy kel le mes dél utánt. A gye re kek a té li idõ -
szak után új ra bir tok ba vet ték a ját szó te ret,
ön fe led ten ját szot tak a szü lõk, nagy szü lõk

óvó fel ügye le te mel lett. Né meth Lász ló pol -
gár mes ter nek azon ban si ke rült fõ ként a ki -
sebb lur kó kat el csá bí ta ni a cso ki-evõ ver -
seny re, ami vi dám pil la na to kat szer zett a
részt ve võk nek és a lel kes szur ko lók nak egy -
aránt. Az újabb ver seny az tán meg moz gat ta
a gye re ke ket, fel nõt te ket is. A kö tél hú zás kez -
det ben a fi úk-lá nyok erõ pró bá já nak in dult,
az tán vé gül egy vi dám, kö zös fa lu si kö tél hú -
zás lett be lõ le. A já té kok köz ben a meg gyúj -
tott tá bor tûz pa rázs ként iz zott, amely nél lel ke -
sen sü töt ték a sza lon nát, son kát fõ ként a
gye re kek. A tûz mel let ti be szél ge tés, a sö té te -
dé sig tar tó já ték ta lán több ször is meg is mét -
lõ dik, a fa lu ban élõ em be rek re mél he tõ leg
egy re töb ben jön nek ös  sze be szél get ni, szó -
ra koz ni, a gye re kek együtt ját sza ni.            bse

Új pályán rúghatják 
a bõrt a Csepregi Sasok
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Könyv tár új he lyen
Új hely re, a Plé bá nia épü le té be köl tö zött

a köz ség könyv tá ra. A zsú folt ság meg szûnt,
sok ré gi, meg ron gá ló dott könyv se lej te zés re
ke rült. A meg ma radt köny vek fris sen ka ta lo -

gi zál va, szép rend ben so ra koz nak a pol co -
kon és vár ják az ol vas ni vá gyó si ma sá gi a kat.
A könyv tár he ten te két al ka lom mal lá to gat -
ha tó. (hét fõ dél elõtt és pén tek dél után)
Galavics Ad ri enn könyv tá ros el mond ta, hogy
ígé re tet ka pott a Me gyei Könyv tár tól, mely
sze rint a jö võ ben le he tõ ség nyí lik új köny vek
be szer zé sé re is.                                     H.E.

Rövid hírek

Fel hí vás!
Fel hív juk a Tisz telt La kos ság fi gyel mét,

hogy a Csepregi köz te me tõ 1129/1. hrsz-ú te -
rü le tén lé võ le járt sír he lyek ér té ke sí tés re ke rül -
nek, amen  nyi ben új ra vál tá suk 2015. no vem -
ber 30-ig nem tör té nik meg!

Az új ra vál tás ra a sír hely tu laj do nos vagy
an nak örö kö se jo go sult. Az érin tet tek a
Csepregi kirendeltségvezetõnél vagy a (30)
936 5667-es te le fon szá mon je lent kez het nek!

Vas Me gyei Te met ke zé si Kft. 9700 szom -
bat hely, Ferenczy I. u. 1. (9735 Csepreg, Dó -
zsa Gy. u. 37.)

2015. már ci us 17-tõl Nagy Lász ló a K&H Bank
bü ki fi ók já nak új igaz ga tó ja. Az új ve ze tõ szak -
ma i lag jól fel ké szült, ki vá ló an mû kö dõ fi ó kot vett
át Ká rai At ti lá tól, aki a to váb bi ak ban a kõ sze gi
egy ség ve ze té sét lát ja el. Nagy Lász ló 2005-ben
vég zett a Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye te men.
Ban ki pá lya fu tá sa la kos sá gi szám la ve ze tõ ként
in dult 2004-ben. 2007-ben 24 éve sen már
bank fi ók ve ze tõi posz tot tud ha tott ma gá é nak.
Pá lya fu tá sa so rán ta pasz ta la to kat szer zett a
meg ta ka rí tá si és fi nan szí ro zá si te rü le te ken egy -
aránt. Le he tõ sé ge volt be le kós tol ni a kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok szám la ve ze té sé be és fi nan szí -
ro zá sá ba. Nagy Lász ló bá jos fe le sé gé vel 2014
de cem be ré ben köl tö zött kö zös ott ho nuk ba,
ahol re mé nye ik sze rint ha ma ro san a gye rek szo -
bá nak is lesz la kó ja. A K&H Bank bü ki fi ók já nak
élén nem más a cél ja, mint hogy ügy fe le ik igé -

nye it min den idõ ben ma gas szin ten elé gít sék ki,
és a le he tõ leg tel je sebb ter mék pa let tát nyújt sák
szá muk ra. Büsz kék va gyunk ar ra, hogy a la kos -
ság, vál la la tok kö ré ben meg bíz ha tó ban ki part -
ner ként is mer nek ben nün ket a tér ség ben. A K&H
a ma gyar gaz da ság mû kö dé sét kö zel 1600 mil -
li árd fo rint nyi ki he lye zett hi tel és hi tel jel le gû (hi -
tel ke ret és ga ran cia) ál lo mán  nyal se gí ti. Nap ról
nap ra töb ben for dul nak hoz zánk hi te lért, vagy
bíz zák ránk meg ta ka rí tá sa i kat. Pi a ci ré sze se dé -
sünk mind meg ta ka rí tá si, mind hi tel ol da lon fo -
lya ma to san nõ. Ügy fe le ink bi zal ma el nyert dí ja -

ink ban is vis  sza tük rö zõ dik. A ne ves Euromoney
nem zet kö zi pénz ügyi fo lyó irat sze rint Ma gyar or -
szág leg jobb bank ja 2014-ben is a K&H. Ha
bank vál tá son gon dol ko dik te hát va la ki, a K&H
jó vá lasz tás, hisz ve lünk egy olyan ban ki part ner
mel lett dön te nek, aki a ma gyar pénz ügyi pi ac
ki emel ke dõ en sta bil sze rep lõ je, mely nek tõ ke -
ere je rend kí vül erõs, és a ve ze tõ ma gyar ban -

kok kö zött a leg jobb lik vi di tás sal ren del ke zik. 
K&H Bank cél ja, hogy di na mi kus mû kö dé se

so rán úgy hoz zon okos dön té se ket, hogy köz -
ben a je len és a jö võ tár sa dal ma szá má ra fe le -
lõs ség tel je sen biz to sít sa a tel jes élet meg va ló sí -
tá sát. Er re tö rek szik a Bank min den kez de mé -
nye zé sé vel kap cso lat ban, min den üz le ti és tár -
sa dal mi dön té sé nek meg ho za ta la kor ezt ve szi
fi gye lem be. A K&H tud ja (és esze rint cse lek szik),
hogy a tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lás nem me rül
ki a jó ügyek tá mo ga tá sá ban, an nál sok kal
több. A fe le lõs in téz mény te vé keny sé gé nek min -
den rész le tét át hat ja ez a szem lé let, az ügy fél ki -
szol gá lás tól a ter mék fej lesz té sen át a dol go zók -
ról va ló meg fe le lõ gon dos ko dá sig, vagy akár
épü le te i nek mû köd te té sé ig. Nagy Lász ló vál lal -
ta, hogy kép vi se li a K&H Bank ér té ke it Bü kön és
kör nyé kén, fó kuszt he lyez ve ar ra, hogy Õ és
mun ka tár sai a hoz zá juk bi za lom mal for du lók el -
vá rá sa i nak ma xi má li san meg fe lel je nek és igé -
nye i ket át lát ha tó mó don elé gít sék ki. 

(x)

Új igazgató Bükön

Kárai Attila

Nagy László
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Köl té szet na pi meg em lé ke zést
tar tot tak a Csepregen. A he lyi ol va -
só kör meg hí vá sá ra Fûz fa Ba lázs és
Pusztay Já nos „ Bal jós a menny
felettem“ cím mel Rad nó ti éle tét és
ha lá la kö rü li ese mé nye ket fog lal ta

ös  sze, ver sek kel szí ne sít ve. A ma -
gyar köl té szet nap ját Ma gyar or szá -
gon 1964 óta Jó zsef At ti la szü le tés -
nap ján, áp ri lis 11-én  ün nep lik. 

Eb bõl az al ka lom ból min den
év ben iro dal mi elõadóestekkel,
könyv be mu ta tókkal, köl tõ ta lál ko -
zók kal tisz te leg nek a ma gyar lí ra
elõtt Csepregen is. Idén „ Bal jós a
menny felettem“ cím mel Rad nó ti
Mikós ver se i bõl egy olyan ös  sze ál lí -
tást hall ha tott a kö zön ség, amely
ös  sze fog lal ta a köl tõ éle tét. A
csepregi ol va só kör el nö ke, Sá gi Fe -
renc kö szön tõ je után Fûz fa Ba lázs
meg nyi tó ját hall hat ta az iro dal mat
sze re tõ kö zön ség. Az iro da lom tör té -
nész be szélt Rad nó ti élet tör té ne té -
rõl, fe le sé gé hez fû zõ dõ vi szo nyá ról

és Rad nó ti val kap cso la tos sze mé -
lyes em lé ke i rõl. Az est má so dik fe -
lé ben Dr. Pusztay Já nos pro fes  szor
mond ta el a 20, szá má ra leg ked -
ve sebb Rad nó ti ver set. Pusztay Já -
nos nagy szü lei, szü lei csepregiek

vol tak. A pro fesz -
 szor fi a tal ko rá ban
so kat gye re kes ke -
dett itt, így öröm -
mel vet te a meg -
hí vást. 

Magyar-orosz-
finnugor sza kos ta -
nár a kö zép is ko la
után hos  szú idõ
múl va ta lált vis  sza
a ver sek hez. A

vers vá lasz tás nem volt vé let len.
Rad nó ti Mik lós ha lá lá nak 70. év for -
du ló já ra ál lí tot ta ös  sze eze ket az is -
mert és ke vés bé is mert ver se ket,
így be mu tat va a köl tõ éle tét és
utol só éve it. 

Az asz ta lon el he lye zett  R M, az -
az Rad nó ti Mik lós mo nog ra mú
gyer tya tar tó ra mé cse se ket he lyez -
tek, me lyek bõl egy-egy vers után
el fújt az elõ adó egyet, egyet. Ez zel
is je lez ve az el mú lást, az em lé ke -
zést.  Hall hat tuk töb bek kö zött az Al -
ko nyi elé gi át, a Té to va ódát, az
Erõltett me ne tet is. De a sze rel mes
ver sek bõl is ke rül tek az ös  sze ál lí tás -
ba, mint pél dá ul a Két ka rod ban,
Le vél a hit ves hez. 

Sulics Bog lár ka

Költészet napja Csepregen
fo

tó
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• Tömörd
A Köl té szet Nap ja Tömördön
Kü lön le ges él mény ben le he tett ré szük a

tömördieknek 2015. április 11-én dél után a Fa -
lu ház ban: együtt ün ne pel het tük a Ma gyar Köl -
té szet Nap ját a Sok-Szín-Pad Tár su lat tal. 

A csa pat már 2009 óta rend sze re sen, éven -
te több al ka lom mal is meg for dul ná lunk da rab -
ja i val. Ez al ka lom mal Kozmutza Fló ra és Jó zsef
At ti la le ve le zé sé bõl ös  sze ál lí tott Kap cso la tunk cí -
mû elõ adá su kat lát hat tuk.

Pa ta ki La u ra da rab ja elénk tár ta a köl tõ és a
dok tor nõ 9 hó na pig tar tó vi szo nyát. Fló ra nap ló -
ja, il let ve At ti lá val va ló le ve le zé se alap ján meg -
is mer het tük ket te jük na gyon sze mé lyes, ben sõ -
sé ges kap cso la tát. A sok szép vers, vers rész let
va la mint a hang sze res kí sé ret kü lön le ges vi lá got
ho zott a te rem be. Kö szön jük, hogy ott- és együtt
le het tünk!            

KSzÁ

Rövid hírek
A csepregi la kos ság nagy örö mé re, egy

olyan fel újí tá si fo lya mat zá rult le, mely nek vég -
ered mé nye egy jól meg ter ve zett és jól ki vi te le -
zett elõ te tõ lett, a csepregi te me tõ ra va ta lo zó já -
nak ré sze ként. Évek, év ti ze di ek prob lé má ját si -
ke rült meg ol da ni ez zel a bõ ví tés sel, hi szen ed -
dig esõ ben és hó ban nem volt biz to sí tott a gyá -
szo lók ré szé re a vég sõ nyu ga lom ra he lye zés il lõ
mó don tör té nõ le bo nyo lí tá sá ra. 2015. áp ri lis 16-
án ke rült át adás ra az elõ te tõ, mely a Vas Me -
gyei Te met ke zé si Vál la lat és Csepreg vá ros ön -
kor mány zat ös  sze fo gá sá nak kö szön he tõ en
épül he tett meg. Az áta dó ün nep sé gen Kiskós
Fe renc a Vas Me gyei Te met ke zé si Kft Ügy ve ze tõ
Igaz ga tó ja, meg kö szön te a pol gár mes te ri köz -
ben já rást, hi szen az együtt gon dol ko dás ered -
mé nye kép pen egy kö zel 4 mil lió fo rin tos be ru -
há zás va ló sul ha tott meg. Vlasich Krisz ti án
Csepreg vá ros pol gár mes te re kö szön tõ be szé -
dé ben ki emel te, a ké sõb bi ek ben is a la kos ság
igé nye it tart ja szem elõtt ugyan is egy par ko ló
öve zet ki ala kí tá sát ter ve zi a hoz zá tar to zók szá -
má ra, mely ki vi te le zés éhez el en ged he tet len a

Te met ke zé si Kft -vel va ló jó kap cso lat is. Ágh Pé -
ter Or szág gyû lé si kép vi se lõ pe dig töb bek kö zött
hoz zá tet te, a ra va ta lo zó te tõ szer ke ze te most
már le he tõ vé te szi, a te me té sek mél tó mó don

tör té nõ le bo nyo lí tá sát a jö võ ben, és a pol gá rok
nagy ré sze is úgy gon dol ta, egy mél tó be ru há -
zás ered mé nye ke rül he tett át adás ra. Finta Jó -
zsef Csepreg Vá ros plé bá no sa meg ál dot ta az új
elõ te tõt és az ün nep sé gen szín vo na las mû so rá -
val mû kö dött köz re a Csepregi Nyug dí jas Ének -
kar is, Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter asz -
 szony ve ze té sé vel. yde

Iklanberény hí rei
Má jus ban a te le pü lé sen több  ren dez vény is lesz. El sõ ként a ha gyo má nyos Má jus fa ál lí tás -

ra ke rül sor. A pün kös di hét vé ge szom bat ján, Ka pu nyi to ga tó cím mel kul tu rá lis ren dez vény re vár -
ják a te le pü lés és kör nyék la kó it. Má jus 24-én meg nyit ja ka pu it az El sõ Ma gyar or szá gi Szent kép
Ma gán Gyûj te mény ki ál lí tás, mely nek az iklanberényi ima ház ad ott hont. A 16 óra kor kez dõ dõ
meg nyi tó ra a kör nyék egy ház köz sé ge i bõl is vár ják a ven dé ge ket. A ren dez vé nyek rõl a kö vet -
ke zõ szám ban ol vas hat nak bõ veb ben.                                                                      S.Bogi

Felszentelték a Csepregi Temetõ 
kibõvített ravatalozóját!
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Hoz zá va lók:
• 1 egész csir ke mell
• 15 dkg füs tölt sza lon na
• 1 pa ra di csom 
• 0,5 pap ri ka (el hagy ha tó)
• 3 ge rezd fok hagy ma 
(vagy íz lés sze rint)
• 1,5 dl hús alaplé
• 3 evõ ka nál olaj 
• só, bors 
• 1,5 kg bur go nya

El ké szí té se: A csir ke mel let meg -
mos suk, kis koc kák ra vág juk. Az ap ró -

ra vá gott füs tölt sza lon nát egy mé -
lyebb lá bos ban ki süt jük, rá tesszük a
húst és gya ko ri ke ver ge tés mel lett fe -
hé re dé sig pá rol juk. Hoz zá ad juk az
ap ró ra da ra bolt pa ra di cso mot, pap -
ri kát és fok hagy mát. Sóz zuk bor sóz -
zuk, fel önt jük ke vés hús lé vel és zsír já -
ra pi rít juk. Ez után hoz zá ad juk a me -
net köz ben koc ká ra vá gott és olaj -
ban ki sü tött bur go nyát. Tipp! Ha nincs
sza lon na, akár gyu lai vagy há zi kol -

bász is jó alá. A gye re kek is imád ják!
Jó étvágyat kívánok! Horváth Nóri

Brassói aprópecsenye
csirkemellbõl

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

A BUDO SE meg hí vá sá ra a ha -
gyo má nyok hoz hí ven is mét ta va szi
edzõ tá bort tar tott Günther Steger

6. danos Aikido mes ter Szom bat -
he lyen 2015. áp ri lis 17-18-án. A tá -
bor ke re te in be lül sor ke rült kyu és
dan vizs gák ra is, ahol Szalai Re gi -

na a BUDO SE csepregi dojo-jának
aikidokája fe ke te övet (1. dan)
szer zett. Re gi na 7 éve, 13 éve sen

csat la ko zott az
ak kor in du ló
csepregi aikido
dojo-hoz, ami -
nek az óta is lel -
kes tag ja,  a
rend sze res és ki -
tar tó mun ká ja
pe dig most
meg hoz ta gyü -
möl csét. Fel ké -
szü lé sét Kar dos

At ti la (3. dan) edzõ és a BUDO SE
aikido inst ruk to ra, Sziber Já nos (5.
dan) mes ter se gí tet te. A szép tel je -
sít mény hez gra tu lá lunk.        kadu

Jó hír azok nak, akik ed dig
igény be vet ték a Szebb Hol na pért
Köz hasz nú Egye sü let ál tal mû köd -
te tett Fel sõ- Répcementi Kis tér sé gi
Fog lal koz ta tá si In for má ci ós Pont
szol gál ta tá sa it Csepregen. 

A Széc  he nyi tér 29. szám alatt
ta lál ha tó Kö zös sé gi Szol gál ta tó
Köz pont ban ugyan is to vább ra is
el ér he tõ ek a friss ha zai és auszt ri ai
ál lá sok lis tái, il let ve internet kap cso -

lat tal el lá tott ügy fél gép vár ja az ál -
lás ke re sõ ket. Egy fon tos vál to zás
kö vet ke zett be, mely sze rint a ked -
den kén ti ha tó sá gi ügy in té zés
ezen túl új hely szí nen a Csepregi
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal épü -
le té ben a Vas Me gyei Kor mány hi -
va tal Kõ sze gi Já rá si Hi va ta lá nak
iro da hely sé gé ben tör té nik, így to -
vább ra sem kell majd Kõ szeg re
utaz ni az ügy in té zés mi att.

Vár ja az em be re ket 
a ha tó sá gi ügy in té zés

Újabb fe ke te öves 
a csepregi Aikido dojo-ban
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• Tömörd
Hús vé ti ké szü lõ dés...
Las san ha gyo mán  nyá vá lik köz sé günk -

ben, hogy a na gyobb ün ne pek al kal má val
kéz mû ves fog lal ko zást ren de zünk a Fa lu ház -
ban. Az idei év ben 2015. áp ri lis 4-én, szom ba -
ton volt az el sõ ilyen al ka lom. 

Asz ta li- s aj tó dí szek ké szül tek  hús vét ra! A
Nyu szi kák is elé ge det tek vol tak, hi szen a ren -
dez vény részt ve või „se gí tet tek” ne kik szí nes to -
já so kat fes te ni!

A Zumba cso port tag jai és Ba ra nyai Ta ma -
ra hív ta és vár ta az öt le tek kel, al ko tó kedv vel,
ügyes kéz zel meg ál dott fel nõt te ket és gyer -
me ke ket, s az ér dek lõ dés sem ma radt el!

Mi köz ben fes tet tek, vág tak, ra gasz tot tak a
je len lé võk, jó kat be szél get het tek is. Hús vé ti
ké pek, ze ne se gít het te a szebb nél szebb dí -
szek meg szü le té sét.  Gyö nyö rû al ko tá sok ke -
rül tek ott ho na ink ba! Kö szön jük a szer ve zést és
az öt le te ket! Íme, né hány fo tó a dél után ról!

KSzÁ

Rövid hírek

A Sopronhorpácsi Ál ta lá nos Is ko la és part ner -
is ko lá ja, a Szé ché nyi Fe renc Ál ta lá nos Is ko la
(Fertõszéplak) a „Túl zott online je len lét” té má hoz
szer ve zett mun ka cso port já val ar ra szán ta el ma -
gát, hogy a he lyes internethasználat gya kor la tá -
ra hív ja fel a fi gyel met.  A szí nes prog ra mok, té -
ma na pok szer ve zé sé vel a sze mé lyes je len lét, a
tár sas kap cso la tok je len tõ sé gé nek hang sú lyo zá -
sa, a kö zös él mény szer zés volt a szán dé kunk. 

Áp ri lis ban rend ha gyó iro da lom óra, vers ün -
nep, kép zõ mû vé sze ti és kéz mû ves fog lal ko zá -
sok, gya log-, ke rék pár- és  geotúrák, öko-
egészség té ma na pok (sze mét szü ret, pa pír- és
sze lek tív hul la dék gyûj tés, az is ko la kör nye ze té -
nek ren de zé se), hor vát - ma gyar tánc ház gaz -
da gí tot ta  a gye re kek és fel nõt tek  sza bad idõs
prog ram ja it. Kér dõ ív ös  sze ál lí tá sá val, va la mint a
té má ra fel ké szí tett di á kok se gít sé gé vel szü lõi ér -
te kez le ten  hív tuk fel a fi gyel met a he lyes
internet has z ná lat  fon tos sá gá ra. A meg va ló sí tott
prog ra mok, té ma na pok fo tó-és rajz ki ál lí tás sal
nyer tek vi zu á lis meg erõ sí tést. 

A prog ram a di á kok kez de mé nye zé sé re, kre -
a ti vi tá sá ra, az ér dek lõ dés sze rint for má ló dó kö -
zös sé gek együtt mû kö dé sé re épí tett. Igye kez -
tünk mi nél tá gabb kör ben gon dol kod ni a be vo -
nan dó cso por to kat, kö zös sé ge ket il le tõ en: ci vil
szer ve ze tek, in téz mé nyek (pl. NYME) tá mo ga tó
tag ja i val, kö zös sé gi szol gá la tot tel je sí tõ egy ko ri
di ák ja ink kal dol goz tunk együtt.  A meg va ló su ló
kö zös sé gi ese mé nyek ben a gye re kek öt le te it
mes  sze me nõ kig fi gye lem be vet tük.

A két is ko la di ák jai a be mu tat ko zást kö ve tõ -
en a túl zott online je len lét ká ros ha tá sa i ról be -
szél get tek. Is ko lá juk prog ram ja i ról szá mol tak be
egy más nak, me lyet azért szer vez tek, hogy fel -
hív ják kör nye ze tük fi gyel mét a prob lé má ra, s a
meg ol dá sok ra.  Üze ne tek ke rül tek a lu fik ra, me -

lye ket együtt in dí tot tak út nak … A kö zös já ték
sok – sok ne ve tés sel és él mén  nyel töl töt te meg
a ját szó te ret és a szí ve ket.

Üze net: „Az is ko la kö zös ügyünk”… a  gye re -
kek sor sa kö zös ügyünk…az egész ség, a ba rát -
ság, a sze mé lyes je len lét,  a mi nõ sé gi tár sas
kap cso la tok épí té se, meg élé se kö zös ügyünk…

A prog ram a TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001
sz. „Köz ne ve lés az is ko lá ban” c. pro jekt ke re té -
ben va ló sult meg.

Var ga Haj nal ka in téz mény ve ze tõ

További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon

Találkozás a partneriskolával

Szá mod ra is mer tek 
az internethasználat ve szé lyei?

A SOPRONHORPÁCSI  ÁL TA LÁ NOS  IS KO LA  A TÚL ZOTT ONLINE-JELENLÉT EL LEN
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Vas Me gye Önkormányata Szol -
gá la tá ért Kul tu rá lis Ta go za ta „el is me -
rés ben ré sze sült dr. Barityné Há zi
Ottilia, a Dr. Csepregi Hor váth Já nos

Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko la igaz ga tó ja, a Klebelsberg
In téz mény fenn tar tó Köz pont Kõ sze gi
Tan ke rü le te mun ka tár sa.

– Me lyik te vé keny ség el is -
me ré se tük rö zõ dik a díj ban?

– Ez a ki tün te tés min den kép pen
csepregi tény ke dé sem rõl szól. Mi vel
nem ok ta tá si, ha nem kul tu rá lis dí jat
kap tam, eh hez így a Klebensberg In -
té zet nek nem is le het na gyon kö ze,
hi szen a kul tu rá lis te vé keny ség, amit
itt az is ko lá ban foly ta tunk, az hob bi.
A most ka pott el is me rés ben alap ve -
tõ en Csepreg és a Csepregért vég -

zett mun ka van ben ne. Le het, hogy
en nek egyik in dí té ka ar ra az idõ szak -
ra nyú lik vis  sza, ami kor még ön kor -
mány za ti is ko la vol tunk. A vá ro si mû -
so ro kat, ren dez vé nye ket el sõ sor ban
a mû vé sze ti mun ka kö zös ség ál lí tot ta
ös  sze, az tán szól nunk kell a sport na -
pok ról, ame lyek tö me ge ket moz gó -
sí tot tak. Min dig har col tam azért,
hogy a mû vé sze ti mun ka kö zös ség,
il let ve a spor to sa ink va la mi lyen el is -
me rést kap ja nak, de ez so ha sem si -
ke rült.  Le het, hogy a je len le gi kép vi -
se lõ tes tü let ezen fá ra do zá sa im ra
em lé ke zett, ami kor fel ter jesz tett en -
gem er re a kul tu rá lis díj ra. Én azon -
ban ak kor sem ma gam nak sze ret -
tem vol na az el is me rést, ha nem a kö -
zös sé gek nek, hi szen ez csa pat mun -
ka. A mû vé sze ti mun ka kö zös sé get
sze ret tem vol na a he lyi ki tün te tet tek
kö zött lát ni és ve ze tõ jét, Hor váth Ka -
ta lint Csepreg vá ro sért vég zett mun -
ká já ért vagy a spor to sok kö zül
Selmeczyné Tol vaj And re át. 

Sárváry Zoltán

„Vas Me gye Ön kor mány za tá ért
Sport Ta go za ta „el is me rést ka pott
Selmeczyné Tol vaj And rea a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti is ko la
ta ná ra, mun ka kö zös ség-ve ze tõ.

– Ver seny sport, tö meg sport,
egész sé ges élet mód, hasz nos
sza bad idõs prog ra mok. Mi -
lyen fon tos sá gi sor ren det ál lí -
ta na fel?

– Sze rin tem na gyon ne héz
rang so rol ni, vagy szin te nem is le -
het. Az egyik bõl kö vet ke zik a má sik.
Úgy gon do lom, minden nek az
alap ja a tö meg sport. El kell hív ni a
gye re ke ket, fel kell kí nál ni a le he tõ -
sé ge ket, meg kell ta ní ta ni õket a
já ték ra, mert ne he zen ját sza nak

már, nem ösz tö nö sek azok a sport -
moz gá sok, ame lyek ré gen ter mé -
sze te sek vol tak. Az tán a tö meg -
spor ton fel tû nik, hogy ez a gye rek
eb ben ügyes, jól tud fut ni, vagy jól
bá nik a lab dá val, vagy a sport
má sik te rü le tén te het sé ges. Így a
tö meg sport ból ki nö vi ma gát az a
két-há rom gye rek, aki ket ver se -
nyez tet ni le het. Is ko lánk nagy sze -
ren csé je, hogy van nak ilyen ta nu -
ló ink, s ve lük el le het jut ni az or szá -
gos di ák olim pi á ra is.

– A ki tün te tés sel Ön sze rint
mit ér té kel tek?

– Azt gon do lom, hogy több fé le
dol got. Az is ko lai di ák élet ben a tö -
meg sport ért na gyon sok min dent
tet tünk, per sze nem én egye dül, hi -
szen egy fecs ke nem csi nál nya rat.
Min dig szük ség van egy kol lek tí vá -
ra, olyan em be rek re, akik tud nak a
kö zös cé lért együtt dol goz ni. Na -
gyon fon tos ná lunk az egész ség ne -
ve lés. 

Sárváry Zol tán

Már ci us 15-e al kal má ból dr. Hen -
de Csa ba hon vé del mi mi nisz ter a
tár sa dal mi szer ve ze tek ja vas la tá ra a
Hon vé de lem ért ki tün te tõ cím II. fo ko -
za tát ado má nyoz ta Hor váth Zsolt
Gá bor nak, a Csepreg Köz biz ton sá -
gá ért Pol gár õr és Baj tár si Egye sü let
al el nök ének a hon vé de lem ügye ér -
de ké ben hu za mos idõn át vég zett

ál do za tos mun ká ja el is me ré se ként. A
ki tün te tést Bu da pes ten, a Ste fá nia
pa lo tá ban a mi nisz té ri um ál tal ren -
de zett ün nep sé gen a HM ál lam tit ká -
ra nyúj tot ta át.

– Ha jól em lék szem, tisz ti is -
ko lát vé gez tél és ka to na tiszt -
ként kezd tél dol goz ni. Mi vel
fog lal ko zol most és ho gyan let -
tél pol gár õr?

– Igen, a hon vé del met vá lasz -
tot tam hi va tá som nak, igaz 20 év
szol gá lat után mint õr nagy hagy -
tam el a hon véd sé get, de szí vem -
ben még min dig ka to na va gyok.
Je len leg egy au tó ipa ri be szál lí tó
cég nél dol go zom, mit ve või mi nõ -
ség biz to sí tá si mér nök.

Pol gár õr 1999-ben let tem, ak -
kor úgy gon dol tuk töb ben, hogy
va la mit kel le ne ten ni ci vil kez de -
mé nye zés ként Csepreg köz biz ton -
sá gá ért, hogy je len lé tünk kel nö vel -
jük a hely bé li ek biz ton ság ér zet ét.
Így ak kor meg ala pí tot tuk a Csep -
regi Pol gár õr egye sü le tet, mely je -
len leg is mû kö dik. 

– Mi lyen mun ká dat is mer te el
a mi nisz ter úr a ki tün te tés sel?

– A he lyi egye sü let ben, mely -
nek al el nö ke va gyok, és a töb bi ci -
vil szer ve zet ben vég zett mun ká -
mat, fõ képp a hon vé de lem nép -
sze rû sí té sét, il let ve a ha tá ron át nyú -
ló ka to nai kap cso la tok ápo lá sát,
ki épí té sét.                              igás

Csepregi kitüntetettek

A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon

A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon

Vas Me gye Ön kor mány za ta Szol -
gá la tá ért Egész ség ügyi Ta go za ta el -
is me rés.

– Ho gyan érin tet te a ki tün te -
tés?

– Meg le põd tem, hi szen nem
gon dol tam vol na, hogy azért, mert
te szem a dol gom ki tün te tést kap ha -
tok. Úgy gon do lom egy ilyen ki tün te -
tés nem csak a sze mély, ha nem a
szak ma meg be csü lé sét is je len ti.

A dí jat in téz mény ve ze tõ ként kap -
tam, de a vé dõ nõi mun ká mat sem
le het et tõl tel je sen kü lön vá lasz ta ni. A
ki tün te tés meg erõ sí tett ab ban, hogy
a min den na pi ne héz sé gek el le né re
ér de mes to vább ra is az egész ség -
ügy ben mun kál kod nom.

– Vi szony lag fi a ta lon kap ta
ezt a fel ada tot, hogy em lék szik a
kez de tek re?

– 1996. ja nu ár 01.óta lá tom el az
Egész ség ház ve ze tõi te en dõ it. Ter mé -
sze te sen mi vel egy tel je sen új mun -
ka kör volt szá mom ra, tar tot tam tõ le.
Ab ból a szem pont ból nem volt ne héz

dol gom, hogy elõ döm Markó
Lajosné ha tal mas mun ká val, el szánt -
ság gal, le he tet lent nem is mer ve egy
jól mû kö dõ in téz ményt ho zott lét re,

ahol szin te egye dül ál ló mó don alap
és szak el lá tás együtt mun kál ko dik a
be te gek egész sé gé ért. De ép pen
emi att az egye dül ál ló ság mi att na -
gyon ne héz az in téz mény min den na -
pos dol ga it in téz ni. Nin cse nek jog -
sza bály ok, ki dol go zott pro to kol lok,
nincs ta pasz ta lat a több szin tû el lá tók
mû kö dé sé vel kap cso lat ban. 

Rá adá sul ab ban az idõ szak ban
kez dõ dött az in téz mé nyi költ ség ve té -
sek mil li ós nagy ság ren dû csök ken té -
se, kez dõ ként ez sem volt egy sze rû
fel adat.

SB
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)

m
á

ju
s

06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 9–13.00 NYITVA
10. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–13.00 NYITVA
17. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
18. Sanitas 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–13.00 NYITVA
24. Sanitas 9–14.00 ügyelet
25. Sanitas 9–14.00 ügyelet
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 9–13.00 NYITVA
31. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet

P R O G R A M A J Á N L Ó
A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a w

w
w.bo.hu, http://w

w
w.visitbuk.hu/, http://bukm

sk.hu/, http://w
w

w.csepregikultura.hu/ és a w
w

w.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Má jus vé gé ig meg te kint he tõ a
Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont ki ál lí tó ter -
mé ben: 50 ÉVE TÖR TÉNT – EM LÉ KE ZÉS
AZ 1965-ÖS BÜ KI ÁR VÍZ RE c. KI ÁL LÍ TÁS.

Má jus 7-én, csü tör tö kön 17 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont szín ház ter -
mé ben: Gyógy nö vé nyek kel az

egész  sé gért – Sza bó Gyu ri bá csi, a
„bük ki fü ves em ber” elõ adá sa.

Má jus 9-én, szom ba ton 9.30 ó.
Bõ ben: Tá jé ko zó dá si lo vas ver seny.

Má jus 10-én, va sár nap 9 ó. Bü kön
a Sport csar nok ban: IV. JuJunior Cup
Rit mi kus Gim nasz ti ka ver seny és gá la

Má jus 12-én ked den 8-14.30 óra
kö zött Csepregen, a Pro me ná don és

a kö ze lé ben: Nap rend szer-tú ra és
Asztro brin ga ma já lis. A Csepreg – Bõ
– Csepreg bicajtúra 14.30 óra kor in -
dul. (A rész le te ket lásd a következõ
ol da lon.)

Má jus 13-án, szer dán 13.30 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont ban:

Mekk Mes ter az ezer -
mes ter - ze nés me se -
já ték a Sze ge di Mi ni -
színház elõ adá sá ban.

Má jus 19-én, ked -
den 13 ó. a Bü ki Mû -
ve lõ dé si Köz pont szín -
ház ter mé ben: Fló ra, a
Nap tün dér - a Nem ze -
ti Lát vány szín ház elõ -
adá sa.

Má jus 19-én, ked -
den 17 ó. Bü kön, a
Koczán-háznál /Szé c -
he nyi utca/ Ivó na pi
bor ivó nap. Köz ben
„Túl az Óperencián“ -
nosz tal gia, nó ta mû -
sor Tóth Évá val és

Leblanc Gyõ zõ vel - Bor dal ok a Rép -
ce menti Fér fi kar elõ adá sá ban. Har -
mo ni ká zik: Tóth Mar cell.

Má jus 22-25. Pün kös di prog ra -
mok Bük für dõn – fú vós ze nei pa rá dé -
val, pün kös dö lõ folk lór mû sor ral.

Má jus 23-án, szom ba ton dél után
a csepregi szõ lõ he gyek ben: Nyi tott
pin cék nap ja.

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)

Má jus 6. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 7.
Csü tör tök Dr. Su dár Zsu zsan na • 8. Pén tek
Dr. Föl di Sán dor • 9. Szom bat Dr. Szilasi Im -
re • 10. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 11. Hét -
fõ Dr. Vá gá si And rea • 12. Kedd Dr. Ben ce
Zsolt • 13. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 14.
Csü tör tök Dr. Bencsik Ist ván • 15. Pén tek Dr.
Föl di Sán dor • 16. Szom bat Dr. Vá gá si
And rea • 17. Va sár nap Dr. Müller And rás •
18. Hét fõ Dr. Szilasi Im re • 19. Kedd Dr.
Szilasi Im re • 20. Szer da Dr. Bencsik Ist ván •
21. Csü tör tök Dr. Nagy Gá bor • 22. Pén tek
Dr. Müller And rás • 23. Szom bat Dr. Su dár
Zsu zsan na • 24. Va sár nap Dr. Nagy Gá bor
• 25. Hét fõ Dr. Föl di Sán dor • 26. Kedd Dr.
Szilasi Im re • 27. Szer da Dr. Szilasi Im re •
28. Csü tör tök Dr. Su dár Zsu zsan na • 29.
Pén tek Dr. Föl di Sán dor • 30. Szom bat Dr.
Petró An dor • 31. Va sár nap Dr. Petró An dor

Má jus 23-án, szom ba ton 19 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban Moliére: A nõk is ko lá ja -
a Szó és Kép Szín pad elõ adá sá ban.

Má jus 23-án, szom ba ton 9 - 15 ó.
Bü kön a Sport csar nok ban: Ko sár lab -
da tor na.

Má jus 24-én, va sár nap 19 ó. Bü -
kön a Sport csar nok ban: A Kultúr
Wellness - A Bü ki Kultúr Kú ra ke re té -
ben: A Pan non Ci gány ze ne kar Nyár -
kö szön tõ kon cert je

Má jus 27-én, szer dán – több te le -
pü lé sen: A Ki hí vás Nap ja.

Má jus 28-án, csü tör tö kön 10:00-
20:00 ó. a Bük für dõ Gyógy- és Él -
mény-cent rum ban: Medical Wellness
Cent rum nyílt nap. 

Má jus 29-én, pén te ken 14 ó.
Csepregen, a Pro me ná don: Vá ro si
gyer mek nap.

Má jus 30-án, szom ba ton 8:00-
21:00 óra kö zött a Bü ki Sport pá lyán:
Ré szek, az egé szért! –vetélkedõ.

Má jus 30-án, szom ba ton 10 - 17
ó. Bü kön a Sport csar nok ban: Ko sár -
lab da me gyei dön tõ.

Má jus 30-án, szom ba ton 14 ó. a
csepregi szõ lõ he gye ken a Szt. Or bán
szo bor tól kez dõ dõ en: Gye pû tip rás.

Má jus 31-én, va sár nap 10.30 ó.
Csepregen, a Pro me ná don: Hõ sök
Na pi meg em lé ke zés.

Má jus 31-én, va sár nap 19 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban: Flu or & Diaz a Wellhello
for má ci ó val. El nö ki Tour – kon cert.

Jú ni us 1-3 kö zött Bü kön, a Sport -
csar nok ban: A ma gyar nõi ké zi lab da
vá lo ga tott edzõ tá bo ra – köz ben edzõ -
mér kõ zés Ja pán vá lo ga tott já val.

Jú ni us 5-én, pén te ken 13 – 16 ó.
kö zött Csepregen, a Pro me ná don a
86. Ün ne pi Könyv hét és 14. Gyer mek
Könyv tá ri Na pok ke re té ben: Könyv -
vá sár ral egy be kö tött fo lya ma tos
vers- és pró za mon dás/fel ol va sás a
csepregi Ol va só kör ren de zé sé ben. –
A fen ti idõ szak ban, tet szõ le ges iro dal -
mi al ko tás sal bár ki jö het elõ ad ni/fel -
ol vas ni, de hall ga tó nak és vá sár ló -
nak is. 

Jú ni us 5-én, szom ba ton 19 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban: Zalavári And rás:
Allotórpia - ka ma ra da rab a bü ki Sok-
szín-pad Tár su lat elõ adá sá ban.

Jú ni us 8-án, hét fõn 12.30 ó.
Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban a
Csepregi Ol va só kör ren de zé sé ben:
Író-ol va só ta lál ko zó Sohonyai Edit író -
nõ vel.
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A Gothard Csil la gá sza ti Egye sü -
let Szom bat he lyi és Csepregi Cso port ja,
a Csepregi Ol va só kör és a Csepregi Vá -
ro si Könyv tár 2015. 05. 12-én, ked den 8 -
18 órá ig NAP REND SZER-TÚ -
RÁT ÉS ASZTRO BRIN GA MA -
JÁ LIST szer vez a CSEPREGI
PRO ME NÁ DON és a kö ze li
ut cák ban.

Itt fel ál lít juk a Nap rend szer
1:450.000.000 ki csi nyí tett mo -
dell jét és né hány csil la gá sza ti
táv csö vet. A lá to ga tók kal is -
mer tet jük a Nap rend szer szer -
ke ze tét, az égi tes tek moz gá -
sát és egyéb tu laj don sá ga it. 

• 8-9.30 óra kö zött a fel -
sõ ta go za to sok te kin tik meg a Nap rend szer
mo dell jét és táv csõ vel a Na pot.

• 9.30-14.30 óra kö zött egyé ni ér dek lõ -
dõk és is ko lai cso por tok ré szé re fél órán -
ként rö vid tá jé koz ta tót és táv csö ves be mu -
ta tót tar tunk, és el sé tá lunk a bel sõ boly gók
mel lett a Mars mo dell be li pá lyá já ig (ti los
gyö pi bolt).

• 14.30 órá tól ke rék pár tú ra in dul, mely -
nek so rán – nagy részt ke rék pár úton ha lad -
va – el me gyünk Bõ be, a Nep tu nusz mo -
dell be li pá lyá já ig. 

• Kb. 15 óra kor Bü kön is le het csat la -
koz ni a cso port hoz.

A Csepregi Vá ro si Könyv tár ban könyv ki -
ál lí tás lát ha tó a té má hoz kap cso ló dó mû -
vek bõl, me lyek a tú rá ig a hely szí nen ol vas -
ha tók, utá na pe dig köl csö nöz he tõk. Vár juk
az ér dek lõ dõ ket, akik a bi cik li tú rán sa ját
fe le lõs sé gük re vesz nek részt.

Már ci us 31-én köz meg hall ga tás ra vár ták a köz ség la -
kó it a mû ve lõ dé si ház ba. Mol nár Lász ló pol gár mes te ri kö -
szön tõ je után be mu tat ta a ré gi-új kép vi se lõ tes tü le tet, majd
a fa lu de mog rá fi ai mu ta tó i ról szólt pár szót. Be szá molt az új
tes tü let fel ál lá sa óta el telt fél év ren dez vé nye i rõl, majd át -
ad ta szót dr. Ma gyar Re zsõ nek, a Sár vá ri Szent Lász ló Kór -
ház Si ma sá gi Re ha bi li tá ci ós Osz tály és Szo ci á lis Ott hon
igaz ga tó fõ or vo sá nak.

Dr. Ma gyar Re zsõ be szá molt a si ma sá gi in té zet ben zaj -
ló re konst ruk ci ós mun ká la tok ról, kor sze rû sí té sek rõl, mely a
szo ci á lis ott ho ni részt tel jes mér ték ben, a volt Fes te tics kas -
tély épü le té nek egyik szár nyát rész ben érin ti. A szo ci á lis ott -
hon a fel újí tás mel lett 10 fé rõ he lyes új épü let szárn  nyal is
bõ vül. Az egész pro jekt mint egy 166 mil lió fo rin tos uni ós for -
rás ból va ló sul meg. A mun ká la tok elõ re lát ha tó lag má jus
vé gé re be fe je zõd nek. Dr. Ma gyar Re zsõ el mond ta to váb -
bá, min den kit szí ve sen in vi tál a mun kák vé gez té vel, hogy
meg te kint hes sék men  nyi vel kor sze rûbb és em be ribb kö rül -
mé nyek kö zött él het nek e fel újí tá so kat és mo der ni zá lá so -
kat kö ve tõ en az in té zet ben élõ pszi chi át ri ai be te gek. Ez -
után Udvardy Zi ta kör jegy zõ a szo ci á lis tör vény ön kor mány -
za to kat érin tõ vál to zá sa i ról szá molt be. El mond ta, hogy
már ci us 1-tõl el kü lö nül tek az ál lam és a te le pü lé si ön kor -
mány zat ok se gé lye zés sel kap cso la tos fel ada tai és meg -
vál to zott a fi nan szí ro zás rend sze re is. 

A se gé lye zé sek egy ré sze a já rás hoz ke rült, az ön kor -
mány zat ok ál tal nyúj tott el lá tá sok ne ve ezen túl te le pü lé si
tá mo ga tás lesz. Ezen be lül az ön kor mány zat ok dön tik el,
hogy kit tá mo gat nak, mi lyen cél ból, mi lyen fel té te lek fenn -
ál lá sa ese tén és mi lyen mér ték ben. 

H.E.
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