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• Sopronhorpács
Május 23-án Sopronhorpács óvodásai

Ovis Olimpián vettek részt Lövõn, ahonnan a

második helyezés megszerzésével térhettek
haza. Gratulálunk!

Rövid hírek

Fennállásának 35. jubileumát ünnepelte a
Szentirmay Elemér vegyeskar Sopronhorpá-
cson a Mûvelõdési Házban. Az épület éppen
felújítás alatt van, de a jól haladó munkálatok
lehetõvé tették a rendezvény lebonyolítását.

Az szép új környezetben tartott koncerten
fellépett - az ünnepelteken kívül - Nagylózsról

a Bel Canto Vegyeskari Egyesület és a Fertõ-
szentmiklósi Pedagógus Nõikar Egyesület.

A színvonalas és nagyon jó hangulatban
lezajló esemény meghívott vendégei voltak
az alapító tagok mellett a kórust támogató
személyek, szervezetek is.

Igler

Édesanyák ünnepén
Maroknyi kis gyerekcsapat köszöntötte a lócsi kedves édesanyákat és nagymamákat a kultúrház

falai között május elsõ vasárnapján, délután. A meghitt ünnepséget a kedves szívbõl szóló gyermek-
versek, gyermekmosolyok tették emlékezetessé.                                                                      bse

„REGGEL ÓTA TANAKODTAM, 
MIT MONDJAK ÉN TENEKED?”

Talán ezek a gondoltok is megfordulhattak a
büki kisiskolások fejében, amikor május legszebb
ünnepén az édesanyákat, nagymamákat, ke-
resztmamákat várták osztályaik kis közösségébe,
hogy ünnepi mûsoraikkal kedveskedjenek nekik,
köszöntsék õket és megköszönjék a mindennapi
gondoskodást, szeretetet. 

Minden alsós osztály köszöntõvel – versek,
dalok, táncok, jelenetek, hangszeres zenemû-
vek – készült e szép ünnepre. A közösen elhang-

zott versek, dalok az osztályok nagy családja-
ként köszöntötték az ünnepelteket, az egyéni
verseket pedig ki-ki saját anyukájának szánta
köszönetképpen. 

Az ügyes, szorgos kis kezek által készített
ajándékok, apró figyelmességek talán sok ház-
ban sokáig elõkelõ helyet foglalnak el, emlékez-
ve a kedves ünnepre, hiszen ez a korosztály az,
amely igazán nem tud hatalmas virágcsokorral,
ajándéktárgyakkal kedveskedni, csak azt tudja
szívbõl mondani: „Itt a két kezem, ez van nekem,
tudod jól, ezt adom, ez mindenem...”

bse
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I m p r e s s z u m

Sokan várják június 14-ét, amikor utoljára szólal meg iskolájukban a
csengõ. Gondolok itt a diákokra, pedagógusokra és nem utolsó sor-
ban a szülõkre. Akik végig gyermekeiket támogatták, bíztatták, hogy
„képes vagy rá és megtudod tanulni, csak akarni kell”.

Mindannyian megérdemlik a várva várt szabadságot. A pihenést,
hogy új erõre tehessenek szert.

Ne feledkezzünk meg az érettségizõkrõl sem, akik ebben a szép
nyári hónapban adnak számot tudásukról. Nekik még csak most kez-
dõdik az igazi megmérettetés, amihez sok sikert kívánunk!

Jön a kérdés: hova tegyem gyermekemet, amíg én dolgo-
zom? Ebben is próbálnak segíteni az intézmények. Minden kor-
osztály számára kínálnak táborokat, melyek új élményt adnak a
gyermekek számára.

A tapasztalatok szerint, nem csak a kellemes élmények, hanem a
gyermekeket ért balesetek száma is növekszik a nyári hónapokban. A

csemeték, ilyenkor a szokásosnál több idõt töltenek a szabadban, töb-
bet mozognak. Elõkerülnek a kerékpárok, gördeszkák, rollerek…

A kisgyermekeket soha nem szabad magukra hagyni, mert bárme-
lyik pillanatban bekövetkezhet egy baleset. 

Ebben a hónapban ünnepeljük Péter – Pál napját, ami a népi ha-
gyomány szerint az aratás kezdete. 

Minden kedves olvasónak jó kikapcsolódást, balesetmentes szép
nyarat és bõ termést kívánunk!

Galavics Adrienn

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Anyák napja
Nagygeresden

Következõ lapszámunk július 4-én jelenik meg!

2013. május 5-én ismét anyák-
napi ünnepség volt a nagygeresdi
Faluház nagytermében. Az ünnep-
ség Galambos Györgyné alpol-

gármester asszony beszédével
kezdõdött, aki Németh Lajos pol-
gármester úr és a képviselõ testü-
let nevében is köszöntötte az édes-
anyákat. Ezt követte az óvodások,
illetve az általános iskolások szín-
vonalas mûsora. Németh Martina
kísérõ szövege mellett, rövid jele-
netekkel és versekkel szórakoztat-
ták a megjelent közönséget. Az

elõadást Németh Lajosné, Györgyi
néni rendezte.

Sajnos úgy tûnik, ez a szép ha-
gyomány lassan érdektelenségbe

fullad a közösség részérõl. Az ünnep-
ségre nagyon kevesen voltak kíván-
csiak. Szinte csak a szereplõ gyer-
mekek szülei, rokonai jöttek el, an-
nak ellenére, hogy községünk min-
den lakóját meginvitálta a szervezõ.
Remélhetõleg a következõ közössé-
gi programokra nagyobb létszám-
ban jönnek el Nagygeresd lakói.

Béres

Június, a várva várt
hónap! Miért is?
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• Nagygeresd
A pünkösdölés hagyománya
Nagygeresden

A pünkösdölés régi hagyományát élesztet-
ték fel 2005-ben a nagygeresdi fiatalok, gyer-
mekek. 2005. óta, minden évben pünkösd

hétfõjén, fiatal lányok járják végig Nagyge-
resd házait, s tánccal, énekkel köszöntik a há-
ziakat. Így mutatják be a közösségnek  az ál-
taluk megválasztott pünkösdi királylányt. Ré-
gebben süteménnyel kínálta a gazda a pün-
kösdölõket, manapság inkább pénzt szoktak
adni a fiataloknak. Ennyi év után bátran el-
mondhatjuk, hogy kicsiny falunkban sikerült
feleleveníteni ezt a régi népszokást.

Béres

Rövid hírek

Ebben az évben is nagyon gyorsan elrepült
az elsõ három hónap, és gyermekeink Nagy Tí-
mea irányításával április elején elkezdték az
anyák napi mûsor próbáit. A már rutinos fellépõ-
nek számító kamaszodó és fiatalabb gyermekek
mellett idén is volt új szereplõ, aki nagyon ügyes
elõadónak bizonyult.

A május 5-én megtartott
ünnepségen szülõk, nagy-
szülõk, hozzátartozók és ér-
deklõdõk töltötték meg a ter-
met, akik kíváncsian várták a
csillogó szemû gyerekek mû-
sorát. A szereplõk oldalát is
furdalta a kíváncsiság, hogy
milyen célból került felállítás-
ra vetítõvászon és projektor
mögöttük, hiszen ezt nem látták a próbák során,
de kérdéseikre csak a mûsor végén kaptak vá-
laszt. A gyerekek nagyon fegyelmezetten, helyen-
ként kissé megilletõdötten, majd ahogy telt az idõ,
egyre felszabadultabban adták elõ verseiket, éne-
keltek, játszottak furulyán, zongorán. Mindenkit
hangos tapssal jutalmaztak a felnõttek. Az elõadás
végén a kivetítõn az elõzõ évek Anyák napi mûso-
rainak képei peregtek, így mindenki láthatta saját
magát, gyermekét, unokáját, hogy milyen ügye-
sen szerepeltek, mennyit változtak az évek során. 

Tímea néni által kigondolt meglepetés sikerét
mi sem bizonyítja jobban, hogy a szülõk is csillogó
szemmel figyelték, hogy csemetéik mennyit változ-
tak, fejlõdtek az évek során. A gyerekek lelkende-
zõ bekiabálásai pedig: „nézd, ott van a Matyi,”,
„ott meg a Vivi és a Lara”, „a Barbi milyen kicsi

volt”„ott meg Én
vagyok” mosolyt
csalt a nagyok
arcára. A vetítés
végén a gyere-
kek saját maguk
által papírból
hajtogatott virá-
gokkal köszöntöt-
ték anyukáikat,
nagymamáikat.

A mûsor készítõinek nagyon jól estek a szü-
lõk, nagyszülõk köszönõ szavai, melyek erõt ad-
nak a hagyományok folytatásához. Köszönjük
Simaság polgármesterének, hogy a projektor
kölcsönzésével hozzájárult ahhoz, hogy minden-
ki számára meglepetést tudtunk szerezni az „ar-
chív” felvételek megtekintésével. Természetesen
a legnagyobb köszönet a szereplõket és Tímea né-
nit illeti meg, hogy ezen a szép napon örömet sze-
reztek minden jelenlévõnek.

Németh László

Bõi ballagók
Felsõ sor (balról jobbra): Horváth Bence, Dan Szilveszter, Boros Tamás, Horváth Dávid, Varga Márk,

Ferenczi Dániel, Kovács Martin. Középsõ sor(balról jobbra): Kiss Roland, Németh Milán, Sümegi Norbert,
Németh Nóra, Vinkovits Klaudia, Ferenczi Vivien, Rácz Tamara, Balogh Dávid, Joós Tibor, Molnár Patrik. Alsó
sor (balról jobbra): Rozmán Liliána, Kovács Kíra, Iván Viktória, Hári Karola (osztályfõnök), Nagy Vivien,
Mészáros Adrienn, Németh Klaudia.

Anyák napja Górban
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A közeljövõben a National Geographic
filmjeihez hasonló TV-film készül a fenti cím-
mel. Az õszi zártkörû eszmecsere után – azt
is filmre vették az operatõrök –, most nyilvá-
nos kamaraszínházi beszélgetés zajlott a té-
máról a megújult büki városházán.

A rendezvény forgatókönyvét Bohák
György filmrendezõ állította össze. Õ ren-

dezte tavaly a Kincsünk a víz – Bükfürdõ
50 éves c. kisfilmet is. A beszélgetést kol-
légája, Pomezanski György irányította
mesterien. Az elsõ diskurzushoz a hátteret
Nagy Csaba festõmûvész alkotása szol-
gáltatta az aula falán. A mûvészek más-
képp látják és láttatják környezetünket.
Részben errõl volt szó, de azt is megtud-
tuk, hogy a táj szépsége, a vidékre jel-
lemzõ nyugodtság vonzó a nagyvárosi
emberek számára. Ezért is költöznek egy-
re többen a nyüzsgõ metropoliszokból a
csendesebb kistelepülésekre.

A testvérmúzsa, a répcevidéki tánc-
kompozíció következett Csollány Csaba,

Csollányné H. Krisztina és két tanítványuk
elõadásában. A beszélgetés pedig a nép-
tánc-hagyományokról és továbbélésükrõl
szólt a koreográfussal és Tóth Tamás intéz-
ményvezetõvel.

Hogy mitõl varázslatos kistájunk?
Megtudtuk a következõ beszélgetõ, ta-
nári párostól: dr. Gyurácz Józseftõl és

Keszei Balázstól. A megha-
tározó az Alsóbükig és az
alsó szakaszon új meder-
ben folyó Répce. Bõtõl vi-
szont a megyehatárig ere-
deti medrében hömpö-
lyög vize, mely az áradá-
sok során elönti a part
menti réteket. Csodálatos
növény- (orchideák és
buglyos szegfû, tõzikés er-
dõ, stb.) és állatvilág
(gyurgyalag, fehér és fe-
kete gólya, stb.) tárul az

érdeklõdõk szeme elé.
Ezek megtekintése is része lehet a va-

rázslatos gyógyvíz miatt ide látogató ven-
dégek sétáinak, kirándulásainak – hallhat-
tuk Németh Sándortól, Bük polgármesteré-
tõl. A másik dinamikusan fejlõdõ település,
Zsira polgármestere, Dorogi Árpád viszont a
kultúrtáj fontosságáról beszélt. Nagy szûk-
ség van térségünkben is a mezõgazdasági
termelésre, hisz a lakosságot jó minõségû
élelmiszerrel kell ellátni. Az eredeti és a
kultúrtáj jól megfér egymás mellett.

Várjuk az újabb kamaraszínházi beszél-
getést és az utána elkészülõ filmet is.

igás

Anyáknapja a büki óvodában

Május 2-án minden csoportban a gyermekek az óvó
nénikkel együtt nagy szeretettel várták az édesanyákat,
nagymamákat és minden hozzátartozót, vendégeket.

Anya, Mama –
ezeket a szavakat
életünkben elsõként
mondjuk ki. Az édes-
anya mindegyikünk
szívében különleges
helyet foglal el. Õ az,
akivel örömünket,

bánatunkat megosztjuk, akiben mindig megbízhatunk. Õ az,
aki szeretetével összefogja a családot, akinek a gondosko-
dása, jelenléte fontos számunkra, aki örül örömünknek, bá-
torít, segít, aggódik értünk, aki-
hez mindig odamehetünk, oda-
bújhatunk. 

Nagyné Tóth Júlia óvónõ sza-
vait idézném: „Az elmúlt idõszak-
ban arra készültünk, hogy a mai
napon örömet szerezzünk és
megmutassuk, mennyit nõttek,
értek, ügyesedtek a gyermekek.
Bizony a gyermekektõl is sok fi-
gyelmet, kitartást igényel egy mûsor megtanulása, de büsz-
keséggel tölti el õket, hogy mi mindenre képesek. 

Mit jelent az édesanya számunkra? 
Veres Csilla így ír az édesanyáról: Nincsen a gyermeknek

olyan erõs vára, mint, mikor az édesanya karjaiba zárja. Nin-
csen õrzõbb angyal az édesanyánál, éberebb csillag sincs
szeme sugaránál. Nincs is annyi áldás, amennyi sok lenne,
amennyit az anya meg ne érdemelne.” A gyermekek egy
szál virággal a kezükben, csillogó szemmel ölelték át az
édesanyát, nagymamát. Az ölelésben benne volt a hála, a
köszönet mindazért, amit értük tettek.                             

P.G.

Varázslatos Répcevidék…
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Rövid hírek
• Bük

Nyárköszöntõ koncert Bükön
Május 17-én nagyszabású nyárköszöntõ

koncertet adott a Pannon Cigányzenekar a bü-
ki sportcsarnokban. A zenekar 2006-ban alakult,

s mint a nevünkbõl is kitûnik a Pannon régiót
képviselik. Volt  „Rajkózenekari“ tagokból és ma-
gasan képzett mûvészekbõl álló együttes nem
mindennapi zenei csemegét varázsolt a közön-
ség elé. Az est nívóját emelte, hogy vendégmû-
vészként fellépett ifj. Déki Lakatos Sándor prímás,
Dégner Lilla operetténekes és Krasznai Tamás, a
Gyõri Nemzeti Színház örökös tagja.            S.Bogi

• Répcevis
Anyák napjára
„Olyan picinyke asszony az anyám, hogy bi-

zony fel kell néznie reám...s mikor lehajolok öle-
léséért fejem akkor a csillagokba ér...“

Ezekkel a gondolatokkal készültünk május el-
sõ vasárnapján köszönteni az édesanyákat és a
nagymamákat. A Répcevisi Önkormányzat Kép-
viselõ-testülete hívott és várt sok szeretettel min-
denkit a kultúrotthonba, hogy ezen a szép va-
sárnap délutánon, az édesanyáknak szóljon az
elõadás, a dal és a vers. Az óvódások, iskolások
izgalommal és egy szál virággal készültek, hogy
megköszönjék azt a sok jót, amit értük tett édes-
anyjuk s nagymamájuk. Polgármester Úr köszön-
tõjében pedig hangsúlyozta, amíg élünk, addig
mindig legyünk jók és hálásak az életünkért. 

Isten éltesse az Édesanyákat!                   Vis

A Magyar Labdarúgó Szövetség 100 milliós pá-
lyázati támogatásával, 45 milliós önkormányzati
önrésszel, együttmûködve Tömörd és Vassurány
önkormányzatával, nagyméretû mûfüves focipá-
lyát készítettek a fürdõvárosban. A nemzetközi
szabványoknak megfelelõ létesítményen villanyvi-
lágítás teszi lehetõvé az esti edzéseket, mérkõzése-
ket, a szurkolókat pedig ötszáz
ülõhelyes lelátó várja.

A januári nagy havazás miatt
elhalasztott pályaavatóra május
10-én került sor. Üdvözlõbeszéd-
ében Németh Sándor polgár-
mester röviden ismertette az egy-
kori Feigelstock-téglagyár terüle-
tén és szomszédságában kialakí-
tott sporttelep történetét. Az új lé-
tesítmény nem csak a helyi felnõtt és utánpótlás
csapatoknak biztosít – a havas idõjárást leszámítva
bármikor – edzésre és mérkõzésre lehetõséget, ha-
nem a környékbelieknek, a vállalkozások dolgozó-
inak és a vendégeknek is. Hangsúlyozta, hogy ko-
rábban is már sok hazai élvonalbeli együttes tartott
edzést a büki labdarúgópályán. Edzõtáborozott itt
a spanyol Getafe, az orosz Sahtar Donyeck és a
Rotó Volgográd is. A tél végén, a tavasz elején
rendszeresen jönnek alapozni osztrák csapatok is.
Így a beruházott saját erõ idõvel megtérül, a büki
vendéglátók és kereskedõk pedig profitálnak a
sportturizmus révén idelátogatóktól.

Az egykor csak „szõke szikla”-ként emlegetett
válogatott labdarúgó, Mészöly Kálmán, az MLSZ
nagyköveteként avatta fel a létesítményt. Elmond-
ta, hogy a mostani pályázati rendszerben jóval na-
gyobb támogatást tudnak nyújtani az új pályák-
hoz, mint korábban az „Ollé programban”. Ezek a
létesítmények fantasztikus körülményeket biztosíta-

nak a gyermekek sporto-
lásához, s remélhetõleg
a magyar futball fejlõdé-
séhez is hozzájárulnak.

A pályát Simon
Réka evangélikus
lelkész és Ferling
György katolikus
plébános áldotta
meg. A szalag átvágását követõen az utánpót-
lás csapatok foglalták el a létesítményt. Villám-
tornájuk után az öregfiúk is megérkeztek. A he-
lyiek vendégei a sok ismert labdarúgót felvonul-
tató Ferencváros és a Haladás voltak. Tornájukat
a Haladás öregfiúk csapata nyerte az FTC elõtt,
de a büki csapat is jól helytált.

S.F.

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

Hogyan lettem mester?
Éppen csak megalapoztam annakidején a

praxisomat, még meg sem melegedtem a kis
dunántúli község, Rövidfalva körállatorvosi széké-
ben, amikor behívtak katonai szolgálatra. Bár
csak hat hónapra szólt a „meghívó”, a szolgálati
lakás rendelõi részét a település elsõ embere –
akkoriban ez a tanácselnök volt -, mégis kiutalta

egy fiatal, kezdõ fodrász házaspárnak, ideigle-
nes mûhely céljára. Fel is virágzott az üzlet, oda
járt a közeli s távoli falvak apraja-nagyja.

Mikor leszereltem, természetesen visszakér-
tem a helyiséget, és hamarosan be is pakoltam
a szép fehér orvosi bútorokat, a mûszerszekrényt,
az íróasztalt és a székeket....  Dr. Galiotti Csaba

Felavatták a büki 
mûfüves labdarúgópályát
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Bükön is COOP
- A jó szomszéd!

A COOP üzletlánc idei országjáró programjá-
nak Vas megyei állomása a bük-fürdõi COOP üzlet
volt. A rendezvény az egészség jegyében zajlott. A
hármas jelszó többször is elhangzott a nap folya-
mán: egészséges táplálkozás, mozgás, megelõzõ
szûrõvizsgálatok. A szûrõvizsgálatok elvégzéséhez
a helyszínen felállított szûrõbuszban szakképzett or-
vosok segítségével lehetõség nyílt az érdeklõdõk
számára. Az egészséges táplálkozásról a kóstolók
segítségével gondoskodtak a szervezõk. A mozgás
sem maradhatott el, egy fitness edzõ alaposan

megmozgatta a közönség apraját és nagyját. A
rendezvény keretében szórakoztatták az érdeklõ-
dõket a helyi mûvészeti csoportok: Poppies Dalstú-
dió, Fõnix Táncegyüttes, Hipp-Hopp tánccsoport-
ok, a hegyfalui HÁNCS Néptáncegyüttes. Izgatot-
tan várták a tavasz elején kiírt Mozdulj az iskolá-
dért! rajzpályázat eredményhirdetését is az érintet-
tek. Vas megyében az elsõ helyet a jáki Tímár Tirza
szerezte meg, aki az üzletlánctól értékes sportszer-
csomagot, és iskolája is 200 000 forint értékû sport-
szereket nyert. A Hétforrás Zrt. jóvoltából megyénk-
ben a második helyezett Ihász-Kovács Dávid, a
büki iskola tanulója és a szombathelyi 3. helyezett
diák és iskolája is ajándékcsomagot vehetett át. A
díjakat Pars Krisztián olimpiai bajnok adta át a he-
lyezetteknek. A rendezvény fénypontja Cserpes
Laura és Kökény Attila produkciója volt. Zárásként
értékes tombolanyeremények találtak gazdára. Bí-
zom benne, hogy ez a nap is hozzájárult ahhoz,
hogy tudatosuljon gyermekben, felnõttben egy-
aránt, hogy a legdrágább kincsünk az egészsé-
günk, óvjuk, vigyázzunk rá!                              BSE

a cikk folytatása 
a www.repcevidek.hu weboldalon

Élménybeszámoló a Szent Földrõl
fr. Kovács Csaba Albert atyával - aki

Sopronkövesden, Nagycenken, Lócson, Ik-
lanberényben és Mesterházán teljesít lelki-
pásztori szolgálatot- tavaly ismerkedtünk
meg.  Górban helyettesítette az akkor éppen
betegeskedõ Ferling György plébánost. Az
egyik mise után a sekrestyében beszélgetve
elmondta, hogy nagyon sok helyen szolgál-
ta Istent, és mielõtt Sopronkövesdre került,
több évet külföldön, Izraelben élt. Az ott töl-
tött idõ során rengeteg fényképet készített.

Németh

Futás és ölelés 
az iskoláért Egyházasfaluban

Példaértékû az az összefogás, amit Egyházas-
faluban tesz a lakosság egy közös cél, az általános
iskola felsõ tagozata megmentése érdekében.
Május 17-én már megmutatta a község, hogy egy
emberként is össze tud fogni. Akkor a falufutáson
bizonyította összetartó erejét, majd, aki csak tu-
dott, részt vett a május 22-én szervezett Iskola-öle-
lésen. Iskola futás - Sem az esõ, sem a borús idõjá-
rás nem tántorította el azt a közel 300 embert, akik
május 17-én, pénteken Egyházasfaluban össze-
gyûlt, hogy a faluban tett futással illetve biciklizés-
sel tiltakozzanak a helyi általános iskola bezárása
ellen. Mint ismeretes a kormány meg akarja szün-
tetni két Sopron környéki általános iskolának a mû-
ködését. Peresztegen demonstráltak, Egyházas-
faluban pedig kicsik és nagyok, fiatalok és idõsek
egyaránt megmozgatták magukat és összefogtak
a határozat ellen. A faluban tett 3,5 km-es táv lefu-
tásában és kerékpározásában érintve voltak a
községben hajdanán létesült iskolák és jelenleg

mûködõ általános iskola. A futás elõtt a Honfogla-
lás címû dal és Radnóti Miklós Nem tudhatom cí-
mû költeménye is elhangzott. Valamint egy hosszú

nemzeti színû szalagot írtak alá a résztvevõk, me-
lyet a táv teljesítésekor végigvittek.

A cikk folytatása, képek, videók a

www.repcevidek.hu weboldalon
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Rövid hírek
• Egyházasfalu

Ovis évzáró
Két nap zajlott az óvodai évzáró ünnepség

az egyházasfalui óvodában. Május 23-án a kis-
csoportosok és középsõsök zárták az évet, má-
jus 25-én pedig a nagycsoportosok ballagtak el
óvodájukból. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is

mutattak be német nyelvû mûsort a középsõs és
nagycsoportos gyerekek. Mesét, verset, éneke-
ket adtak elõ németül, majd ezután következett
a magyar nyelvû évzáró és ballagás.

Gazdag

A Nap gyõzelme, vagyis a nyári napforduló
szinte minden nép hagyományai között jelen van.
Egyszerû ennek a magyarázata, hiszen az évszak-
ok váltása mindig határt jelentett és jelent napja-
inkban is. Ezt a napot szokás Szent Iván éjnek is ne-
vezni. Ez az évnek a leghosszabb napja és a Föld
ekkor van ereje teljében. Csúcspont. Ettõl kezdve
rövidülnek a nappalok, míg júliusban újra meg
nem fordul a nap járása. A nyári napfordulót kez-
detektõl fogva tisztelték, valamint ünne-
pelték a kelták, germánok, szlá-
vok, és számos népek. Az
ünnep a világosság és
a fény gyõzelmét di-
csõítette a halál és a
sötétség felett. 

Szent Iván éj napján,
akárcsak Samhainkor (téli nap-
forduló-halottak napja) megnyílnak a
világok közti kapuk és a „tündérnép” átjön a
mi világunkba, tartja a mondás. A dolgok ezen a
napon az ellenkezõjükre fordulnak, megkevered-
nek, ez a nap a kívánságok ideje. Mint sok más ün-
nepet, ezt az õsi pogány ünnepet is átvette a ke-
reszténység és Szent Iván nevéhez kötötte. 

Június a vetés és aratás közti idõszak, illetve a
házasságkötés kedvelt idõszaka is, mivel úgy tar-
tották, hogy május az Istennõ és az Isten házasság-

kötésének a hava, és ez a hónap a természet ná-
száról szól. Ezért az emberek házasságkötését ezzel
egy idõben szerencsétlennek gondolták, ez ma-
gyarázza, hogy miért június alkalmas erre az ese-
ményre. Június a nyár bõségérõl szól, érettség, sze-
relem, öröm, szenvedély, elevenség, forróság, min-
den virágzik, minden termõre fordul. A hûs nyáréj-
szakák pedig erõvel töltenek fel. A néphit szerint,

aki Szent Iván napján pillangót fog, egész év-
ben szerencsés lesz. 

A gyakorlatban viszont a
napforduló nem a nyár

kezdetét jelzi; mi június
1-jétõl számoljuk a
nyarat (meteorológiai

nyár), a kínaiak példá-
ul a régi keltákhoz hasonló-

an május 5-étõl. A magyarok
régen júniust hívták még Eper havá-

nak, valamint Napisten havának is. 
Azt talán még kevesebben tudják, hogy a

nyári napfordulóhoz legközelebb esõ vasárna-
pon van a Nap napja. Ennek az 1994-ben indult
ünnepnek (is) célja, hogy felhívják a figyelmet a
megújuló energiaforrásokra, így a nap erejére is –
és ma már egyre többen használják a napenergi-
át is, akár kis kerti irányjelzõ lámpánál, akár a nap-
elemes autó mûködéséhez.             Kincse Anda

A Répcevisi Futball Club Egyesület hagyo-
mányteremtõ szándékkal pünkösdhétfõn kispá-
lyás labdarúgó tornát szervezett a répcevisi sport-
pályán. Nyolc alkalmi csapat nevezett, öt hely-
beli és három szomszéd településrõl érkezõ csa-
pat fogadta el a felkérést. Párhuzamosan folytak
a mérkõzések, „profi“ és „amatõr“ két csoport-
ban, két pályán. Kisebb-nagyobb boka és térd-
sérülések mellett jó hangulatú, vidám délutánt
szerezve mindazoknak, akik eljöttek erre a prog-
ramra. A kupát a répcevisi öregfiúk és elszárma-
zottak, illetve a másik csoportban a Répcevis 1.

csapata nyerte. „Hagyomány“, hogy Répcevisen
az esõ minden rendezvényen közbeszól, de ez
nem szegte senki kedvét. Az elõkészítõ munkák-
ban és a lebonyolításban sokan vállaltak részt,
sportvezetõk, családtagjaik, helyi futballisták és
falubeliek. Az eredményhirdetést követõen ünne-
pélyesen köszönték meg Guzmits Ferenc, volt
egyesületi elnöknek és Pozsonyi István, egyesüle-
ti vezetõségi tagnak több éves társadalmi mun-
káját. Ezek után kerülhetett sor az alkalmi szaká-
csok által készített vacsora elfogyasztására, majd
késõ estébe nyúló beszélgetésre.                       Vis

„Szép napot, jó szurkolást!”

Nyári napforduló

Túrát szerveztünk nemzeti ünnepünkre, és
igazán kitûnõ idõvel lepett meg minket a ter-
mészet. Fiatalok és idõsebbek egyaránt jöt-
tek, de leginkább a családok képviseltették
magukat.

A 9.30-kor induló túrát a kerékpárúton ha-
ladva tettük meg Csepregig. Közben néhá-
nyan útközben is csatlakoztak hozzánk.
Csepregben a Fõ téren pihentünk egy keve-
set, majd a Tsz tó mellett elhaladva utunkat a
Parkerdõ felé vettük, ahol egy tisztáson letá-
boroztunk. A gyerekek szaladgáltak, játszot-
tak, a felnõttek pedig beszélgettek, majd sza-
lonnát sütöttünk. Miután mindenki jóllakott jött
csak az igazi játék. Számháborút indítottunk,
fiúk a lányok ellen. Hirtelen a felnõttek jobban
kezdték élvezni a játékot, mint a gyerekek. Õk
is gyerekek lettek újra, élvezték a rég nem ját-
szott játékot. Három forduló után fejezõdött
be a háború, a nõi csapat gyõzelmével. Iga-

zán mókás helyzetek alakultak ki a játék fo-
lyamán, mindenki jól érezte magát s nagyon
sokat nevettünk.
Haza felé némi
ijedtséget okozott
az egyik kisfiú bi-
ciklis balesete,
aki mára már sze-
rencsére jól van.
C s e p r e g b e n
még fagyiztunk
egyet a gyere-
kekkel és visszain-
dultunk Zsirára. Kellemes napot töltött együtt
ez a közel 50 ember, aki részt vett a túrán. A
gyerekek is elfáradtak, hiszen annak ellenére,
hogy Csepreg és Zsira között nem nagy a tá-
volság, mégiscsak 30 km-t tekertek. Megbe-
széltük, hogy lesz folytatás és legközelebb is
együtt barangolunk.                             N.P.K.

Május 1-jei kerékpártúra
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P R O G R A M A J Á N L Ó
BÜKI RENDEZVÉNYEK
Június 15-én, 23-án és 29-én: Éj-

szakai mászás a Kristály Toronyban.
Június 16-án, vasárnap 10-16 ó.

Bükfürdõn, a nyári bejáratnál: Vásári
forgatag – Kézmûves és Régiségek
Vására.

Június 17-22. a Sportcsarnokban:
Bükfürdõ Kupa, Olimpici és Törpici
Országos Párbajtõr Vívó Bajnokság.

Június 21-én, pénteken 19-23.30
ó. a Bükfürdõi Gyógy- és élmény-
centrumban: Éjszakai fürdõzés –
sztárvendég: Radics Gigi.

Június 30-án és július 7-én vasár-
nap 10-16 ó. Bükfürdõn, a nyári be-
járatnál: Vásári forgatag – Kézmûves
és Régiségek Vására. Részletek a
plakátokon és a www.visitbuk.hu
vagy a www.bukfurdo.hu honlapon.

CSEPREGI RENDEZVÉNYEK
Június 7-én, pénteken 19 ó.

Csepregen a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési, Sportház és Könyvtárban:
100 éve született Weöres Sándor –
a Csepregi Olvasókör tagjainak fel-
olvasó estje a költõ mûveibõl.

Június 12-én, szerdán 14 ó. a
Dr. Csepregi Horváth János KIKI Ál-
talános Iskolája aulájában: Gála-
mûsor. Benne: Árgyélus - a színját-
szó növendékek elõadása Gyer-
gyai Albert mûve nyomán, továb-
bá a zeneiskolai növendékek be-
mutatója.

Június 16-án, vasárnap 16 órakor
a Szent Miklós templomban: Finta Jó-
zsef plébános ezüst miséje.

Július 6-án, szombaton Tormásli-
geten: Falunap.

A rend
ezõszervek a

 m
ûsorvá

ltozta
tá

s jog
á

t fennta
rtjá

k
Január 1-vel az önkormányzatok

mûködésében komoly változások
léptek életbe. Ezzel kapcsolatosan
kérdeztük Czipetics Györgyné sop-
ronhorpácsi jegyzõt, aki elmondta,
hogy: A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX.tv. 84-86.§. alapján Gyalóka
– Répcevis – Sopronhorpács – Sza-
kony – Und - Zsira községek az önkor-
mányzat mûködésére, valamint a
polgármester, a jegyzõ feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre
való elõkészítésével és végrehajtásá-
val kapcsolatos feladatok ellátására
2013. január 1-vel közös önkormány-

zati hivatalt alakítottak és tartanak
fenn, Sopronhorpácsi Közös Önkor-
mányzati Hivatal (továbbiakban:
Sopronhorpácsi KÖH) néven.

A hat alapító önkormányzat
együttes ülésen dönt: a Sopronhor-
pácsi KÖH költségvetésérõl és zár-
számadásáról, a Sopronhorpácsi
KÖH mûködésérõl szóló megállapo-
dás elfogadásáról, a Sopronhorpá-
csi KÖH Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatának jóváhagyásáról, a
Sopronhorpácsi KÖH Alapító okiratá-
nak elfogadásáról.

A közös hivatal közremûködik az
önkormányzatok egymás közötti, va-
lamint az állami szervekkel történõ
együttmûködésének összehangolá-
sában egyaránt. A Hivatal Zsira köz-
ségben a Rákóczi F. 8. szám alatti
Községháza épületben állandó jel-
leggel „Sopronhorpácsi Önkormány-
zati Hivatal Zsirai Kirendeltsége” elne-
vezéssel a hivatali nyitva tartás teljes
ideje alatt kirendeltséget mûködtet
Zsira települést érintõ hatósági, helyi
adózási, önkormányzati és pénz-

ügyek helyben történõ intézése cél-
jából. A kirendeltség a Sopronhorpá-
csi Közös Önkormányzati Hivatal szer-
vezeti egységeként mûködik.

A járási hivatal átveszi a jegyzõk-
tõl az államigazgatási ügyek egy ré-
szét, ezek elsõsorban okmányirodai
feladatok, egyes gyám-és gyermek-
védelmi ügyek, szociális igazgatási,
családtámogatási, köznevelési, me-
nedékjogi ügyek, egyes speciális
építésfelügyeleti és építéshatósági
feladatok, egyéni vállalkozói tevé-
kenység engedélyezése, egyes
kommunális, állategészségügyi, víz-
ügyi hatáskörök, helyi védelmi bizott-

ságok vezetése, valamint a szabály-
sértési feladatok. 

A jegyzõ hatáskörében marad-
nak mindazok az ügyek amelyekhez
elsõsorban helyi ismeretek szüksége-
sek, illetve helyi mérlegelésre van le-
hetõség: pl. birtokvédelem, hagya-
téki ügyek, anyakönyvi eljárás, adó-
igazgatás és végrehajtás, egyes épí-
tésügyek (körzetközponti jegyzõnél),
kereskedelmi engedélyezés, helyi
önkormányzati rendelethez kötött
szociális ellátások, stb.

További változást jelent, hogy a
Soproni Járás területén települési
ügysegédek (a Járási Hivatal alkal-
mazásában álló ügysegédek)  tarta-
nak ügyfélfogadást, heti rendszeres-
séggel.  Az okmányirodai ügyeket to-
vábbra is – a járási hivatal keretén
belül mûködõ okmányirodákban –
Sopron, Fõ tér 5., illetve Fertõd, a Ma-
dách sétány 1. sz. alatt tudják intézni.
A többi járási hatáskörbe tartozó ügy
intézésében, kérelem benyújtásá-
ban segítséget nyújt a települési ügy-
segéd.                                    N.P.K.

Közös Önkormányzati Hivatal

A közös hivatal székhelye: 9463 Sopronhorpács, Fõ utca 14. Kirendeltség:
Sopronhorpácsi Közös Önkormányzati Hivatal Zsirai Kirendeltség, Cím: 9476 Zsira,
Rákóczi F. utca. 8. A Sopronhorpácsi KÖH munkarendje: Hétfõ: 7.30 – 16.00,
Kedd: 7.30 – 16.00, Szerda: 7.30 – 16.00, Csütörtök: 7.30 – 16.00, Péntek: 7.30 –
13.30. Tel.: 533-800. E-mail: shorpjegyzo@rlan.hu.

A Sopronhorpácsi KÖH Zsira kirendeltség munkarendje: Hétfõ: 08.00 – 16.00,
Kedd: 08.00 – 16.00, Szerda 08.00 – 16.00, Csütörtök: 08.00 – 16.00, Péntek:
08.00 – 12.00. Tel: 543-013. E-mail: korjegyzo@zsira.hu.
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Rövid hírek
• Simaság

Istenem, köszönöm
az édesanyámat…
Szeretném megköszönni azoknak a sima-

sági gyerekeknek és szüleiknek, akik nem saj-
nálták idejüket és mindig a kijelölt idõpontok-

ban eljártak a próbákra. Közösen felköszön-
töttük az édesanyákat, nagymamákat és azo-
kat a 70 év feletti nyugdíjasokat, akik jelen
voltak. Simaság „elsõ embere” az ünnepi be-
szédében megköszönte ezt a nehéz feladatot
és megemlékezett azokról is, akik már nem le-
hetnek velünk.

A jó Isten adjon minden édesanyának  jó
egészséget és további hosszú életet gyerme-
keik körében!                    Galavics Adrienn

• Sajtoskál
Június 30-án Péter Pál napi búcsú.

A hõsök napjának eredete 1917-re nyúlik visz-
sza, mely évben törvény kötelezett minden telepü-
lést arra, hogy katona áldozatainak emlékét mél-
tóképpen megõrizze az utókor számára. Közsé-
günkben 1934-ben készítették el és avat-
ták fel a hõsi emlékmûvet, melyre az I. világhábo-
rúban elesettek nevei kerültek. 1945-ben még
megemlékeztek a Hõsök napjáról. 1946-tól elma-
radtak a hivatalos ünnepségek. Községünk hõ-
si emlékmûvére még a rendszerváltozás elõtt felke-
rültek a II. világháborúban elesettek illetve
a holokauszt helyi áldozatainak nevei is.

Egy 2001-ben megalkotott törvény nyilvánítot-
ta újból emlékünneppé, a hõsök emlékünnep-
évé május utolsó vasárnapját. Idén is a templom-
téri hõsi emlékmûnél tartottuk megemlékezésün-
ket, mely megemlékezés a Himnusz eléneklésé-
vel vette kezdetét. Ezt követõen Polgármes-
ter úr méltatta a hõsöket, egyenként felsorol-
va neveiket. Községünkben a két világháború-
ban összesen ötvenen haltak hõsi halált illetve let-
tek eltûntnek nyilvánítva. Szinte nem volt olyan

család, amely ne várt volna vissza valakit: test-
vért, gyermeket, édesapát... 

Az I.világháborúnak huszonkilenc, a második-
nak tizenöt áldozata volt, akik a harctereken lel-
ték halálukat. Településünknek volt egy polgá-
ri áldozata is, egy asszony, õt az átvonuló szov-
jet csapatok valamelyik katonája lõtte le. Közsé-
günknek zsidó áldozatai is voltak, õk munkatá-
borokban illetve koncentrációs táborokban vál-
tak a holokauszt áldozataivá. Plébános Úr a hõsi-
esség kapcsán a becsületrõl és a tisztességrõl be-
szélt, mely tulajdonságok a hitbõl fakadnak. Ar-
ról is szólt, hogy a háborúk mindig a gonosz mû-
vei és soha nem hoznak megoldást. Csak sebe-
ket, fájdalmat, veszteséget: egyénnek, család-
nak, nemzetnek egyaránt. Versek és szavala-
tok elhangzása után a képviselõtestület tagjai he-
lyezték el az emlékmûnél az emlékezés koszorú-
ját. A jelenlévõk közül többen virágot hoztak,
kifejezve ezzel is a hõsök iránti tiszteletüket.
A megemlékezés a Szózat hangjaival zárult.

Haller Erzsébet

Május elsején délelõtt rendezte meg a
sajtoskáli horgászok közössége a hagyományos
horgászversenyt a helyi horgásztón.  A 22 halra vá-
ró pecás igazán szép mennyiségû – 89 kg – halat
fogott ki a verseny ideje alatt. A legnagyobb hal,
5.24 kg súlyú Hoós Sándor horgára akadt. A jó
hangulatú versenyen 11 horgásznak volt szeren-
cséje. A verseny eredménye: Ifjúsági horgászok: 1.
helyezett: Szabó Márió. Felnõtt horgászok: 1. helye-
zett: Gángó Zsolt, 2. helyezett: Hoós Sándor, 3. he-
lyezett: Németh Károly.

A gyõztesek az önkormányzat képviselõ-testü-
lete jóvoltából szép kivitelû ajándéktárgyakkal let-

tek gazda-
gabbak a di-
csõség mel-
lett. Az ered-
ményhirde-
tést követõen
finom ebéd –
halászlé, pör-
költ - várta a horgászokat, családtagjaikat és min-
den kedves falubeli érdeklõdõt. A hangulatos tó-
parti pihenõhelyen sokáig beszélgettek, horgász-
tak tovább a résztvevõk. A rendezvény támogató-
inak köszönetüket fejezik ki a horgászok!           bse

Tisztelgés a Hõsök elõtt

Májusi gyereknap Simaságon
A gyerekeket köszöntötték a szülõk. Május 25-én,

egy vidám fergeteges gyereknappal készültek, ahol
kicsi és nagy, és nem csak simasági is részt vehetett a
mulatságon. Szalonnasütéssel zárult a gyereknap.

Galavics Adrienn

Horgászok majálisa
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban
bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi
tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A
grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leve-
leket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnõ
(nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagyko-
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1806. március 7.
Most közelébb ell mult Februarius Holnapnak 18dik és

24dik Napján irott alázatos jelentésimet reménlen vette Méltó-
sága most alázatossan jelenthetem, hogy a betegségek min-
denût kezdenek szûnni, Csepregben is be lépet volt ugyan
egy lábbal a Halál, két nap alatt hatan holtak meg, és tizen
kettõt meg gyóntattak, de Istennek légyen hálá, az idõtûl fog-
va, hogy hidegre fordult az idõ, és a feõ Szél a levegõ eget
meg tisztétotta, ismét tõlõnk ell távozot, a betegek szerentsés-
sen fell gyógyultak,...        Balogh Jánosné Horváth Terézia

muzeológus, Budapest

Május elsõ vasárnapja az édesanyák
ünnepe. Ez alkalomból gyûltek össze a

sajtoskáli óvodás és iskolás gyerekek is a
kultúrházban, hogy köszöntsék a számukra
legdrágábbakat, az édesanyákat és nagy-

mamákat. Köszöntsék õket és megköszön-
jék mindazt a sok-sok jóságot, szeretetet,
gondoskodást, örömet, amit tõlük kapnak
az évnek minden napján, a napnak min-
den percében. A gyerekek köszöntõ versei,
dalai és hangszeres játéka, valamint a szál
rózsa mellett az ölelés, a „Köszönöm Anya!”
volt igazán az édesanyáknak, nagyma-
máknak sokat mondó. Az önkormányzat
képviselõ-testülete nevében Horváth Ervin
alpolgármester úr köszöntötte a jelenlévõ
édesanyákat, nagymamákat, emelte ki
az anyai szerep fontosságát és kívánt jó
egészséget, sok-sok örömet a szeretõ
gyermekekben.                                  bse

Immár hagyomány községünkben,
hogy május végén Önkormányzatunk
megvendégeli a falu nyugdíja-
sait! Idén sem volt ez másképp!
Május 25-én 13.00 órára szólt a
meghívó.  Sokan elfogadták a
meghívást, s vidáman, egy-
mással beszélgetve töltötték el
a délutánt.

Kollárits Gábor polgármes-
ter köszöntötte a jelenlevõket.
Röviden vázolta a falu elért
eredményeit, terveit, majd a fi-
atalok kedveskedtek zenés-irodalmi mû-
sorral a jelenlévõknek Bánó András, Bódi
Bence, Bódi Marcell, Kovács Liliána és
Prisznyák Laura  egy-egy verset szavalt,
furulyán Éder Máté, fuvolán Éder Anna-
mária oboán pedig  Éder Tamás játszott.

Kelenik Levente a mûsorvezetõ szerepét
töltötte be. A kulturális programot követõ-

en került sor az ünnepi ebédre, az aján-
dékok átadására. Elõkerült a harmonika
is, felcsendültek a nóták… 

Örülünk, hogy köszönthettük Önöket!
Erõt, egészséget és sok-sok örömet kívá-
nunk!                                          KSZÁ

Többször is felcsendült ez szép a
nóta május 18-án a csepregi szõlõ-
hegyen.  Hiszen ha Pünkösd, akkor
Nyitott pincék napja Csepregen. 

Évek óta hagyomány, hogy a
Pünkösd elõtti szombaton a csepregi
boros gazdák kitárják a „pincék ka-

puit” . Jó borral, borkorcsolyával, szí-
ves vendéglátással, szép környezet-
tel, várják az érdeklõdõket. Most is
így történt. Jöttek is a hívó szóra szép
számmal nemcsak a közeli települé-
sekrõl, de távolabbról is. Pl. voltak
paksi, de voltak többek között  bu-
dapesti vendégek is.  Sok ismerõs

arc mellett akadtak olyanok is, akik
most elõször vettek részt ezen a
programon. Az idõ is kegyes volt, hi-
szen hétágra sütött a nap. Baráti tár-
saságok verõdtek össze ,hogy
együtt keressék fel a pincéket. Ter-
mészetesen útközben az éneklés

sem maradt el. Voltak,
akik lóháton, biciklivel,
lovas kocsival, traktor-
ral vagy gyalog tették
meg az utat. Akik igye-
keztek, mind a 12 pin-
cét végig tudták járni.
A jó hangulatot a pin-
cék zárásakor  Szabó
László zártkertjében
rendezett bál fokozta.
A szép májusi estén

mindenki jó zenére táncolhatott, szó-
rakozhatott.

Köszönet a rendezõknek, segítõk-
nek, mindenkinek, aki hozzájárult a
rendezvény sikeréhez.  Akik részt vet-
tek szép emlékekkel térhettek haza
és jövõre várjuk õket vissza.

Horváthné Pados Teréz

„Vártalak a keresztútnál
pünkösdi rózsával.”

„Köszönöm Istenem az Édesanyámat...”

Nyugdíjasok találkozója Tömördön
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• Tömörd
Májusfa állítás Tömördön
Májusfa állításra gyûltek össze a községünk

férfi tagjai április 30-án, hogy idén is méltó mó-
don köszöntsék hajadon hozzátartozóikat. Mun-

kát és fáradtságot nem kímélve méretes fenyõ-
fát hoztak az erdõbõl és azt kéregtelenítés és fel-
díszítés után a buszfordulónál felállították.  A sike-
res akciót közös vacsora és vidám terefere kö-
vette. Köszönjük!                                         SzG

Válogatott focista Tömördön…
Közalapítványunk a focibarátok nagy örö-

mére meghívta  Guzmics Richárdot, a Haladás
VSE fiatal játékosát közönségtalálkozóra. Vendé-
günk 2013.05.26-án vasárnap délután 3 órára
érkezett. A szép számú szurkolókör minden kor-
osztályból képviseltette magát. 

A jó hangulatú, közvetlen, személyes hang-
vételû beszélgetésen sok érdekeset hallottunk.
Megtudtuk Ricsirõl, hogy a sportos családi háttér

segített abban, hogy õ is sportoló legyen. Szüle-
itõl a kitartást, a sport szeretetét vehette át.  Hal-
lottunk a gyermekkorról, az indulásról, az iskolás
évekrõl, a 22-es mezszám születésérõl, a válo-
gatottban való elindulásról, tervekrõl és a közel-
gõ válogatott-, illetve Haladás meccsekrõl. Erõt,
egészséget és sok sikert kívánunk további pálya-
futásához! Szurkolunk a Haladásnak, hogy úgy
sikerüljön az évad, ahogy azt a játékosok és a
szurkolók szeretnék! HAJRÁ RICSI! HAJRÁ HALI!  

KSZÁ

Rövid hírek

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

Négy település új jegyzõje
Márciusi számunkban már közöltük, hogy dr.

Erdõsi László körjegyzõ bejelentette nyugdíjba vo-
nulását. Módosné dr. Farkas Rita személyében új
jegyzõje van a Csepregnek és a vele közös önkor-
mányzati hivatalt mûködtetõ Lócsnak, Tormásliget-
nek és Tömördnek. Az új jegyzõnõvel beszélgettünk
terveirõl.

– Mennyi ideje dolgozol Csepregben és
mikortól lettél kinevezve a négy település
jegyzõjének?

– 1999 áprilisa óta dolgozom Csepreg város –
akkor még – polgármesteri hivatalában aljegyzõ-
ként, egy pici megszakítással. 2002-ben megszü-
letett második gyermekünk, s két évig Gyesen vol-
tam. Tehát 14 éve kerültem a kisvárosba, s azóta is
Kõszegrõl járok be naponta. 2013. május 8-i ha-
tállyal neveztek ki a négy település jegyzõjévé.

– A helyben lakás nem merült fel Veled
kapcsolatban?

– Kritikaként elhangzott már, hogy nem itt la-
kom. Viszont kívülrõl nézve könnyebb a hatósá-
gi ügyeket intézni, az objektív döntéseket meg-
hozni. A birtokvédelem, az adózás általában
nem pozitív dolog. Fontos, hogy mindenki telje-
sítse kötelességét, viszont aki rászorul, annál le-
gyünk méltányosak.

– Mit jelent a négy település Neked, illet-
ve az általad vezetett hivatalnak?

– Mindegyik településnek önálló önkormány-
zata, saját képviselõ - testülete van, külön ülések-
kel, melyeket mi készítünk elõ, jegyzõkönyvezzük a
három kisebb településen ugyanúgy, mint
Csepregben. Én csak kicsiknek nevezem õket,
megkülönböztetve a nagytól, s a kicsik a család-
ban kedvesebbek. A testületi üléseken való jelen-
lét egyúttal minimum négy estét jelentenek havon-
ta. A plusz feladatok fõleg Csepregen adódnak,
ahol elég sok a testületi ülés, pl. a gyakori jogsza-
bályi változások követése miatt. Ezért is fontos az
aljegyzõ beállítása, hogy a feladatokat meg le-
hessen osztani. Mindegyik településnek önálló a
költségvetése, beszámoló készül, s mindegyik tes-
tület maga alkotja meg a rendeleteit. Sokszor más
a kicsik szabályozási rendje, mint Csepregé, s így
kétféle rendszert kell kialakítani. A hatósági ügyek
a kicsiknél is külön jelentkeznek, akár a közfoglal-
koztatást, akár a gyermekvédelmet vagy a szociá-
lis ügyeket tekintjük. Tehát a hivatal ugyanazokat a
feladatokat látja el a három másik településen is,
mint Csepregen. A kicsiknél kihelyezett ügyfélszol-

gálatot is tartunk heti egy-egy alkalommal két-két
órában. Az egyik új kolléganõt kifejezetten a közös
önkormányzati feladatok ellátására vettük fel. Õ
látja el náluk az ügyfélszolgálatot, veszi át a kérel-
meket, melyek fõleg szociális jellegûek vagy az
adózással kapcsolatosak.

– Milyen a négy településen az adózási
morál?

– A három pici településen jobb, mint
Csepregen. Náluk szinte mindenki tud mindent a
másik emberrõl, így természetes személynek csak
nagyon ritkán van adótartozása. Csepregen ez
sajnos nem mindig érvényesül, így több esetben a
végrehajtással, – mint eszközzel – is élnie kell a Hi-
vatalnak. Csepregen – az új típusú feladatfinanszí-
rozási rendszer bevezetése óta – megnõtt a helyi
adóbevételek fontossága. Elérendõ cél az, hogy a
kivetett adók beszedésre is kerüljenek. Úgy gondo-
lom, adót emelni Csepregen már nem lehet, leg-
feljebb az idegenforgalmi adót, melyet a vendé-
gek fizetnek. Az adószerkezet átstrukturálására van
lehetõség, hogy máshová kerüljenek a súlypontok.
Ehhez viszont a testületnek kell meghoznia a dön-
téseket. Erre novemberben kerülhet sor, hiszen je-
lentõsebb adóváltoztatásra mindig január elsejé-
tõl van lehetõség. 

– Jelentõs Csepregen az idegenforgalmi
adó?

– Éves szinten 1 millió forint, viszont évrõl évre
növekszik, a bevallási rend is pozitív irányba válto-
zott. A fontosságát az is erõsíti, hogy minden besze-
dett forinthoz az állam + 1,5 forintot hozzátesz. A ki-
csiknél nincsen idegenforgalmi adó bevezetve...
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2013. május 3-án tartotta balla-
gási ünnepélyét a csepregi Nádasdy
Tamás Közgazdasági, Informatikai,
Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium. Az intézménytõl két osz-
tály búcsúzott 21 illetve 15 fõvel. Osz-
tályfõnökök: Horváth Orsolya és
Schulczné Pacher Márta. Az a osz-
tályból Varga Dániel történelem tan-
tárgyból és Prisznyák Alex matemati-
ka tárgyból elért kiváló eredményei-
ért, valamint Tóth Nikolett kitûnõ ta-

nulmányi munkájáért kapott jutalom-
könyvet. Bõsze Gábor közgazdaság-
tan és üzleti gazdaságtanból az or-
szágos szakmai versenyen elért II. he-
lyezését és kitûnõ tanulmányi ered-
ményét az iskola Nádasdy-emlék-
plakettjével ismerték el. A b osztály-
ból Horváth Attila Jánost részesítették
dicséretben. A jövõ héttõl kezdõdõ
érettségi vizsgán az elmúlt évek során
elsajátított tananyagokból kell szá-
mot adniuk.                         NTSZKI

A Hõsök Napját május utolsó
vasárnapján tartották Csepre-
gen, ahogy országszerte is. Ere-
dete az 1917. évi VIII. törvényre
vezethetõ vissza. Itt mondták ki
elõször, hogy nemzetünk hõsi ha-
lottainak kegyeletteljes tiszteletét
megfelelõ módon kifejezésre kell
juttatni, és az utókor számára
meg kell örökíteni. Az ünnepet a
II. világháborút követõen a kom-
munista diktatúra eltûntette,
majd a rendszerváltás után ismét
visszakerült a köztudatba.

A megemlékezésen Tóth Csa-
ba, Csepreg város alpolgármes-
tere az ünnepi beszédében kifej-
tette, hogy a küzdelmek vihará-
ban hazafiak ezrei áldozták éle-

tüket a hazáért, népünkért. De
nem szabad megfeledkeznünk
azonban a harcokban hõsiesen
helytállt és életben maradt asz-
szonyokról, férfiakról sem. Hálá-
val gondoljunk azokra a névtele-
nekre, akik túlélték a vérzivataros
esztendõket, majd újból és újból
nekiláttak, hogy romokból fel-
építsék az országot, hogy élhe-
tõbb világot hagyhassanak az
utódokra. 

Az ünnepi beszéd után a kö-
zösségek elhelyezték a megem-
lékezés koszorúit, a résztvevõk le-
róhatták tiszteletüket az emlék-
mûnél. Az ünnepségen közremû-
ködtek a csepregi fúvósok is.

S.Bogi

Pünkösd hétvégén zajlott a 9.
HarKaFa elnevezésû Nemzetközi ze-
nei fesztivál Hollandiában, Twisk tele-
pülésen. A programsorozatot 5 éven-
te rendezik, idén a csepregi fúvósze-
nekar képviselhette hazánkat. A
meghívásra még a tavalyi Nemzet-
közi Fúvóstalálkozón került sor
Csepregen.

Az együttes elõször vállalkozott re-
pülõs útra. Mivel sokak számára új-
donság volt a repülés, rendkívüli iz-
galmakkal vágtunk neki az útnak. A
hangszereket és fellépõ ruhákat az
egyik zenész és egy váltó sofõr szállí-
totta kis teherautóval a helyszínre. A
gép, az ausztriai Schwechat repülõ-

térrõl indult, majd a rotterdami leszál-
lást követõen autóbusszal értük el úti
célunkat.

A házigazdák és vendéglátók szí-
vélyesen fogadtak bennünket, majd
West Frisia nevû helyi zenekar üdvöz-
lõ zenékkel és a magyar himnusz elõ-
adásával tisztelt meg minket. Ezeken
felül, még egy kellemes meglepetés-
ben is részesült a zenekar, ugyanis
egy helyi amatõr festõnõ az új pró-
baterem épületének képével gon-
doskodott arról, hogy itt is otthon
érezzük magunkat. A képet természe-
tesen ajándékba kapta a zenekar, és
hazaszállítás után méltó helyen he-
lyeztük el az új próbateremben.

Közös vacsora után egy rövid,
bemutatkozó koncerttel háláltuk meg
a szívélyes fogadtatást.

A következõ nap programja egy
virágkiállításon való szereplés volt

egy szomszédos településen. A helyi
szervezõk meglepetésképp régi hol-
land jármûvekkel szállították a szom-
széd faluba a zenekart. Az út, (ami
egyébként még kerékpáron is maxi-
mum 10 perc lenne) ezzel a 3 bárká-
val kis kerülõvel a holland csatorná-
kon bõ 2 órán át tartott. Az eléggé
hûvös, szeles idõ sem kedvetlenítette
el a társaságot, hisz olyan, és annyi
különleges, szebbnél szebb látnivaló-
val szembesültünk, ami mindenért
kárpótolt minket.

Késõ délután visszaérve ismét
koncerteztünk, majd más holland
együttesek fellépését hallgattuk. A
programokat és a közös vacsorát kö-

vetõen éjsza-
kába nyúló
party, és kötet-
len szórakozás
zárta a napot.

P ü n k ö s d
vasárnap dél-
elõtt a telepü-
lés utcáin skót
dudásokkal ,
helyi zenészek-
kel, környékbe-

li csoportokkal közös felvonuláson
vettünk részt. A felvonulás után a foci-
pályán minden csoport bemutatko-
zott, végül a vendéglátó karnagy di-
rigálta az összes zenészt. Jó volt halla-
ni, hogy a zene nyelve nem ismer ha-
tárokat. A záróestén a csepregiek na-
gyon sikeres, fergeteges koncertet
adtak. A közönségnek annyira tet-
szett az elõadás, hogy ismert dalla-
mokat énekelve, asztal tetején tán-
colva hatalmas tapsviharral díjazták
a zenekar teljesítményét. A gazdag
élményekkel dúsított jó hangulatú
napok után hétfõn reggel könnyezve
búcsúzkodtak a vendéglátók a
csepregiektõl.

Reméljük, hogy a két zenekar
közti kapcsolat hosszú távú lesz, és
hamarosan újra közös programok,
zenélések várnak ránk.

S.Bogi

Csepregi fúvósok 
Hollandiában

Ballagás a Nádasdyban

Hõsökre emlékezve

Zsirai végzõsök
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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

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

jú
n

iu
s

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)

Június 6. Csütörtök Dr. Varró Gyula •
7. PéntekDr. Földi Sándor • 8. Szombat Dr.
Petro Andor • 9. Vasárnap Dr. Bencsik Ist-
ván • 10. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 11. Kedd
Dr. Szirmai László • 12. Szerda Dr. Szilasi Im-
re • 13. Csütörtök Dr. Varró Gyula • 14.
Péntek Dr. Müller András • 15. Szombat Dr.
Petro Andor • 16. Vasárnap Dr. Bencsik Ist-
ván • 17. Hétfõ Dr. Müller András • 18.
Kedd Dr. Nagy Mária • 19. Szerda Dr.
Nagy Gábor • 20. Csütörtök Dr. Szilasi Im-
re • 21. Péntek Dr. Müller András • 22.
Szombat Dr. Földi Sándor • 23. Vasárnap
Dr. Bencsik István • 24. Hétfõ Dr. Nagy Gá-
bor • 25. Kedd Dr. Szirmai László • 26.
Szerda Dr. Müller András • 27. Csütörtök
Dr. Nagy Gábor • 28. Péntek Dr. Földi Sán-
dor • 29. Szombat Dr. Petro Andor •
30.Vasárnap Dr. Bencsik István

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

Az elmúlt hetekben, hónapokban nagy vihart kavart
Csepregen az Egészségházban mûködõ szakellátások meg-
szüntetésének híre.  -Bezárják az Egészségházat?- tették fel
többen a kérdést. A kérdést, amelybõl látszik, hogy nem ép-
pen tényszerû hírek terjedtek el a városban.

Emiatt gondoltam, hogy a tisztánlátás elõsegítése érde-
kében megosztanék az olvasókkal néhány információt. Je-
lenleg Csepregen az egészségügyi ellátás kisvárosi viszony-
latban szinte teljes körûnek mondható, hiszen a beteg, a
gondozott egy helyen tudja felkeresni házi- és fogorvosát,
szakorvosát, védõnõjét, a laboratóriumot és szükség esetén
a fizikoterápiát. Alap és szakellátás egy intézményben mû-
ködik.  Nem kell utazni, szabadságot kivenni egy vérvétel,
egy fizikoterápiás kezelés miatt, a vá-
rakozási idõ szombathelyi viszonylat-
ban minimális. 

Az alapellátások biztosítása az ön-
kormányzat számára kötelezõ feladat,
ezek a háziorvosi, a fogászati és a vé-
dõnõi ellátás. Az Egészségház bezárá-
sa azért sem lehetséges, mert a köte-
lezõ feladatoknak a településen mû-
ködniük kell.  A szakellátások, -a
járóbeteg szakrendelések (ideggyógyászat, reumatológia,
belgyógyászat, ultrahang, nõgyógyászat) -a fizikoterápia, és
-a laboratórium nem kötelezõ, önként vállalt feladat. A
járóbeteg szakrendelések és a laboratórium ellátási területe
14 településre terjed ki. A fizikoterápiát teljes egészében
Csepreg város tartja fenn, így itt csepregi, tömördi és tor-
másligeti betegeket fogadunk.

Ezen feladatok mûködtetése, mivel az Egészségbiztosítá-
si Alapból kapott finanszírozás önmagában nem elegendõ,
anyagi terheket ró az önkormányzatra. A máshonnan jövõ
igénybevevõk lakhely szerinti önkormányzatát semmi sem
kötelezi a feladatokhoz való pénzbeli hozzájárulásra. 2011
decemberében jelent meg az úgynevezett egészségügyi
salátatörvény, amely azóta számos módosításon esett át.
Megkezdõdött az egészségügyben a struktúra átalakítás,
melynek elsõ, és legnagyobb eleme volt a fekvõbeteg ellá-
tó intézmények állami átvétele. Ezt  2013.  május 1-jén követ-
te volna a járóbeteg szakellátások államosítása. Ez év febru-
ár 15-ig az önkormányzatoknak nyilatkozniuk kellett, hogy át
kívánják-e adni az államnak szakrendelõiket, és az ehhez
kapcsolódó vagyont. Az állam számára történõ átadásról,
annak mikéntjérõl és következményeirõl semmiféle informá-
ció nem állt rendelkezésre. A kórházak átvételekor történõ
ágyszám leépítés alapján az intézmények számának csök-
kentése volt sejthetõ. Egyes források szerint a kisebb intézmé-

nyeket kórházak mûködtették volna tovább. Így a képvise-
lõtestület február 8-án nem hozott döntést az állami átadás-
ról, ez azt jelentette, hogy a szakellátás automatikusan álla-
mi tulajdonba kerül. Néhány hét múlva sajtóhírekbõl értesül-
hettünk róla, hogy mivel nagyon kevés, szám szerint 11 intéz-
ményt adtak volna át az önkormányzatok, a tervezett álla-
mosítás elmarad. Az állami szándékokról az események
megtörténte elõtt néhány héttel, nappal az államtitkárság
által kiküldött emailekbõl, illetve sajtóhírekbõl értesülhettünk.
Az április 30-i testületi ülésen elhangzott, hogy Csepreg Vá-
ros képviselõtestülete nem kívánja megszüntetni a szakellá-
tásokat. Azonban, hogy ez anyagilag meddig lehetséges,
egyelõre nem ismert. Az tény, hogy a város a költségvetés

mértéktartó tervezése ellenére is
anyagi problémákkal küzd.

A törvényeken, politikai akaraton
túl fontos a probléma emberi oldalát
is megközelíteni. Hogy várható el
szakdolgozótól, szakorvostól, hogy
úgy végezze a munkáját ebben a
zûrzavaros helyzetben, mintha mi
sem történt volna? Változik-e a mun-
kaadója egyik napról a másikra,

vagy lesz-e egyáltalán. Ennek ellenére azonban a beteg-
ellátás folyamatos és zökkenõmentes. A betegek tájékoz-
tatása a továbbiakat illetõen, hiteles információk hiányá-
ban nem mindig lehetséges. 

Az egészségéért aggódó embernek nem mindegy,
hogy fel tudja-e íratni szakorvosával helyben a számára fon-
tos gyógyszereket, ki tudja-e vizsgáltatni magát egy mûtét
elõtt, néhány óra alatt el tud intézni egy vérvételt, vagy eset-
leg munka elõtt el tud-e menni fizikoterápiás kezelésre….
sorolhatnám tovább a helybeli ellátás számtalan elõnyét.
Úgy látszik azonban manapság egyre kevésbé szempont
az, hogy a kisembernek jó legyen, hogy a szolgáltatások
helyi szinten elérhetõek legyenek. Ha ez nem is számít, anya-
gilag jobban megérné a betegeket utaztatni, mint helyben
ellátni? Az Egészségházat nem zárják be, de hogy a jelenle-
gi struktúrában meddig mûködhet, az továbbra is kérdéses
marad. Ez a mûködési forma hozzájárul ahhoz, hogy haté-
konyabb és gyorsabb legyen a gyógyulás, és megelõzhe-
tõek legyenek bizonyos „népbetegségek”. A halálozási és
megbetegedési statisztikák ismeretében ma Magyarorszá-
gon minden közösségnek alapvetõ célja kell legyen, az
egészségi állapot, és ezáltal az életminõség javítása.

A csepregi és környékbeli embereknek jelen egészség-
ügyi ellátással nagyobb az esélyük mindezekre!

Klugné Györke Brigitta intézményvezetõ

Tények a csepregi egészségügyi ellátásról
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Bõsze Gábor a csepregi Nádasdy Tamás Köz-
gazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium 12. osztályos tanulója or-
szágos 2. helyezést ért el a Szakmai Érettségi Tanul-
mányi Versenyen, Közgazdasági alapismeretek –
üzleti gazdaságtan tantárgyból.

Minden évben nagy érdeklõdés kíséri e rangos
szakmai versenyt, melyen az ország végzõs szakkö-
zépiskolás tanulói mérik össze a négy év alatt szer-
zett szakmai tudásukat. A verseny két részbõl állt. Az
elõdöntõre több mint 180 diák jelentkezett az or-
szág minden részébõl. Az ott elért eredmények
alapján alakult ki szakmacsoportonként a döntõ-
be bejutott 30 fõs mezõny.

Az országos döntõre 2013. április 11-én és 12-
én került sor Gyõrben. Az elsõ nap egy 180 perces
írásbeli megmérettetés zajlott. Ezen versenyrész
után Gábor a 4. helyrõl várta a pénteki napot,
amikor szóban kellett számot adnia tudásáról, fel-
készültségérõl. Ez a feladat különösen jól sikerült,

hiszen a szakmacsoportban egyedüliként maxi-
mális pontszámot kapott feleletére. A két verseny-
részt összesítve az elõkelõ országos 2. helyezést ér-
te el. A 21 szakmacsoportból kettõben született ki-
emelkedõ vas megyei eredmény, az egyik közülük
a csepregi. Az eredményhirdetést 2013. április 19-
én tartották a gyõri
Kereskedelmi és
Iparkamarában. A Itt
ünnepélyes keretek
között Gábor átve-
hette az elismerõ ok-
levelet és emlékla-
pot, valamint a fel-
sõoktatási felvételi
eljárásban maximá-
lisan szerezhetõ 100
többletpontot tanú-
sító igazolást. Felkészítõ tanárai Török Mónika és
Körmendiné Boros Krisztina.                      NTSZKI

Gyermeknap
A gyermekek iránti szeretet fogta össze az

embereket, s szervezte meg a VI. Városi Gyer-
meknapot Csepregen. „A gyermek a család
legféltettebb kincse”. Ez a nap a gyermekekrõl
és a gyermekeknek szólt Csepregen. 2013. má-
jus 24-én pénteken a Szebb Holnapért Közhasz-
nú Egyesület által szervezett hatodik Városi Gyer-
meknapi programon, semmi sem hiányzott ah-
hoz, hogy a gyermekek arcán egész délután az
önfeledt jókedv és õszinte mosoly látszódjon. 

Vlasich Krisztián, az egyesület elnöke által
megnyitott színvonalas program sikeres megva-
lósulását számos intézmény, egyesület, csoport
és magánszemély segítette. Az Õ gyermekek

iránt érzett szeretetük és összefogásuk nélkül -
önkormányzati támogatás híján -, nem lehetett
volna valóban igazi gyermeknapi ünnep
Csepreg Városában. 

A megnyitót követõen a színes és élmény-
dús programoké volt a fõszerep. A nagyszínpa-
don a Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös Igaz-
gatású Köznevelési Intézmény óvodásainak

néptánc bemutatóját élvezhették a programra
kilátogató érdeklõdõk. A Dr. Csepregi Horváth
János KIKI Általános Iskola „POM POM és a lesbõl
támadó ruhaszárító kötél” címû elõadása vará-
zsolta el az ekkor már hatalmasra duzzadó gyer-
meksereget. Ezt követõen az iskola elsõ osztá-
lyos tanulói is megmutatták az igazán példás
eredményre sikeredett néptánctudásukat.

Rengeteg gyermek és szülõ várta már a Pink
Panthers Rock & Roll Klub csapatának elõadá-
sát, mely érezhetõen felpörgette az amúgy is ki-
váló hangulatot.

A Kardos Attila vezette AIKIDO csoport csilla-
pított le kissé a hangulatot, s tanított meg minket
önvédelemre, s fegyelemre, majd pedig a
Csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület látványos
bemutatója következhetett...

yde

További képek és a cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Csepregi siker 
a Szakmai Érettségi Tanulmányi Versenyen




