


Március 8-án, délután 16.30-kor közmeghall-
gatást tartott Nagygeresd képviselõ testülete. A
rendezvényen mutatkozott be az új közös hivatal
jegyzõje, dr. Husz Norina.

Németh Lajos polgármester úr beszámolót tar-
tott az önkormányzat 2012. évi mûködésérõl, a
megvalósult tervekrõl. Ezek után ismertette a kép-
viselõ testület által elfogadott 2013-as évi költség-
vetést, a tervezett tennivalókat, programokat. El-
mondta, hogy az erõsen beszûkült lehetõségekhez
mérten, a község vezetése igyekszik megvalósítani
a tervbe vett dolgokat. Néhány rendezvényre pá-
lyázaton nyert pénzt a település. Az új játszótér épí-

tésére is bent van a pályázat, amelynek elbírálása
a közeljövõben fog megtörténni. Megköszönte
Nagygeresd lakóinak az elõzõ évben tanúsított se-
gítõkészséget, összetartást, a programokon való
részvételt, és reményét fejezte ki, hogy idén is az el-
múlt évhez hasonló módon, nagy részvétel mellett,
és jó hangulatban telnek majd a közösségi prog-
ramjaink.

A közmeghallgatást követõen nõnapi ünnep-
ség vette kezdetét. Polgármesterünk kedves sza-
vakkal és virággal köszöntötte a jelen lévõ hölgye-
ket. A felszolgált pezsgõ mellett kötetlen beszélge-
téssel fejezõdött be a rendezvény.      Béres Péter 2
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• Nagygeresd
Színházlátogatás Nagygeresdrõl
A korábban meghirdetett színházlátogatás

április 13-án, szombaton lesz. A Gyõri Nemzeti
Színház, János Vitéz címû elõadását tekinthetik
meg az érdeklõdõk. A részvételi díj 2600 Ft/fõ,
amelyet a jelentkezéskor kell befizetni. A prog-
ramra jelentkezni a vegyes boltban lehet, április
2-ig. Indulás a Faluház elõl, 17 óra 15 perckor.

Anyák napja - A hagyományos Anyák-
napi ünnepségre május 5-én, délután kerül sor
a Faluház nagytermében. A rendezvényre sze-
retettel várja az édesanyákat, nagyikat,
dédiket, Nagygeresd képviselõ testülete.

• Lócs
Május elsõ vasárnapján Anyák napi ün-

nepség lesz Lócson.

Rövid hírek Egyházasfalu készült a húsvéti 
ünnepekre, a falu feldíszítésével.

Az idei húsvét egy kicsit zord volt, de ez nem tántorít el
minket. A tojás ötlete egy falufejlesztõ gyûlésen fogalma-
zódott meg, én egy prágai kirándulás alkalmával láttam
egy ilyen tojást csak kisebbet. A kérdés eldõlt, hogy elké-
szítjük. A méreteit megszerkesztettük így a tojás 167cm x
100cm sikeredett. Miután kihelyeztük az önkormányzat
mellé nagy sikert aratott a falu lakossága körében.

Sándor József 
Egyházasfalu polgármestere

Nõnapi köszöntõ Csepregen

Március 8-án a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban a csepregi Hegy-
község „boros fiai” köszöntötték a csepregi Borbarát Hölgyeket. Versek-
kel, szép idézetekkel, zenével, virággal kedveskedtek nekik. Megkö-
szönték, hogy a rendezvényeiken mindig jelen vannak, támogatják
õket. Ezután csepregi borok kóstolgatása mellett baráti beszélgetések
alakultak ki. Megbeszélték a soron következõ feladatokat is. A Borba-
rát Hölgyek nevében köszönjük Nekik a jó hangulatú estét.

Horváthné Pados Teréz

Közmeghallgatás
Nagygeresden
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I m p r e s s z u m

Megújulás, megtisztulás, húsvét, tavasz, friss levegõ…a hosszú
téli idõszak végén most már joggal áhítozunk az évszakváltásra, fõ-
ként hogy március végén ismét betemetett minket az idén szokatla-
nul sokszor ránk szakadó hótakaró. 

Túl vagyunk a nagyböjti idõszakon, amikor megszabadhatunk a
nehéz ételektõl, a nehéz érzésektõl, hogy megkönnyebbülve vág-
junk neki az év naposabb idõszakának. Elkezdõdött a nyári idõszá-
mítás, ráadásul idén az óraátállítással egyidõben volt a húsvét és
az iskolákban a tavaszi szünet is. A megújulás a lételemünk,
mindennek napi, heti, és éves ritmusa van. Ebbe a körforgásba il-
leszkedik a tavaszi változás idõszaka, azzal a céllal, hogy könnyeb-
bek, tisztábbak, tettre készebbek legyünk! Van, akinek a testi, akad,
akinek a környezeti, másoknak a lelki megújulás a fontos. 

Egy újság életében pedig az, hogy minél jobban igazodjék a
kor, azaz az Ön igényeihez. Ezért is találja már meg kedves olvasó
a Répcevidék írásait az interneten. A csaknem naponta frissülõ
www. repcevidek.hu oldalon kultúra, oktatás, gazdaság, sport, de
külön rovatban a programajánlatok is olvashatók. A helyi informá-
ciók rólunk és nekünk szólnak. Így az oldal alján megtalálja az ösz-
szes település nevét, és lakóhelyére kattintva csak az adott közös-
ség híreit, képeit böngészheti.

Mobiltelefonról is elérhetõek vagyunk, és ha azonnal szeretne
értesülni a legfrissebb híreinkrõl, csatlakozzon a facebookon a
Répcevidék újság csoportunkhoz! Szép tavaszt, sok napsütést, jó hí-
reket kívánok!                                                       Horváth Nóra

Mi is megújultunk

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Nemzetközi lett
a fotó pályázat

Következõ lapszámunk május 9-én jelenik meg!

Forrá
s: w

w
w.csep

reg
ikultura

.hu

Az idei évben is megren-
dezte a csepregi könyvtár, a
névadó Petõfi Sándor hetét,
mely keretében fotó- és rajzpá-
lyázatot hirdetett. A felhívásra
sokan ragadtak fényképezõt, il-
letve színes ceruzát. Mindenki
más szemszögbõl értelmezte a
„Szülõföldem“-et. A rajzokat fõ-
leg a helyi kisiskolások készítet-
ték, melyeken a Promenád, és
a templom látható. A fotókat
azonban az idei évben már
nem csak csepregi és környéki
fotósok készítették, hanem a
szomszédos országokból is ér-
keztek pályamunkák. Az év fotó-
sorozata- nemzetközi kategóriá-
ban Csákány Loránt, az év fotó-
sa-ifjúsági kategóriába Sulics
Boglárka, az év nõi fotósa- Tóth
Annamária, az év fotósa- felnõtt
kategóriában Ludván János, az
év fotósorozata- ifjúsági kategó-
riában Tompa Kornélia lett. Az év
fotósorozata- felnõtt kategóriá-
ban ketten is elvitték a díjat; Sá-
gi Ferenc és Vígh József.

A részvevõk a könyvtár dol-
gozóitól emléklapot kaptak,
valamint a fotópályázat nyer-
tesei könyvjutalomban része-
sültek. A beküldött anyagokból
kiállítás látható a könyvtárban,
mely a nyitvatartási idõben
megtekinthetõ, valamint ezen
anyagokkal a helytörténeti fo-
tótár gazdagodik. SulicsBogi
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• Sajtoskál
Májusi elõzetes  - Május 1. Horgászverseny

a helyi horgászok részvételével – Majális a tópar-
ton. • Május 5. Édesanyák köszöntése Anyák
napja alkalmából.

„Hazám, hazám, te mindenem…”
A zord idõjárás ellenére a Nemzeti ünnepen

Sajtoskál utcái zászló díszes ünneplõbe öltöztek,
az emberek kokárdát tûztek mellükre és a kultúr-
ház falai között emlékeztek a 165 évvel ezelõtti

dicsõ eseményekre. Haller Im-
re polgármester úr ünnepi be-
szédében visszaemlékezett az
1848-as történelmi esemé-
nyekre, körülményekre és vont
párhuzamot a mai korral. Ér-
velt amellett, hogy a szabad-
ságharc nem bukott el, mert
az emberek szívében, lelké-
ben ma is méltán élnek a kiví-
vott eredmények. A gyerekek
ünnepi mûsora pedig felölelte

az egész kort a dicsõséges napoktól indulva
egészen a szabadságharc elbukásáig, a hon-
védtisztek kivégzéséig. Büszkén, egy emberként
zengõ hangon vallották a falu legkisebbjei is,
hogy „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább
nem leszünk!” Az Emlékmûhöz tervezett koszorú-
zási ünnepség a hófúvás miatt sajnos elmaradt,
de a Szózat hangjaival emlékeztünk azokra a
sajtoskáli hõsökre, akik életüket adták hazánk
szabadságáért.                                    bserika

Rövid hírek

Március 8-án közmeghallgatásra hívta össze
Haller Imre polgármester a képviselõ-testületet
és a falu lakosságát. A polgármester a köszöntõ
szavakat követõen, melyben bemutatta Dr.
Vincze György jegyzõ urat, elsõ napirendi pont-
ként részletes beszámolót tartott a település la-
kóinak az elmúlt év tevékenységérõl.

2012. december 31-én megszûnt a
sajtoskáli központtal mûködõ Sajtoskál-Lócs-
Iklanberény Községek Körjegyzõsége.
Sajtoskált 2013. január 1-jétõl a Sárvári Járás-
hoz csatolták. Településünk csatlakozott a bõi
központtal mûködõ Bõi Közös Önkormányzati
Hivatalhoz. A 7 társközség: Bõ, Chernelháza-
damonya, Gór, Mesterháza, Répceszent-
györgy, Sajtoskál, Tompaládony. Késõbb ide
csatlakozott Hegyfalu is. Sajtoskálon állandó ki-
rendeltség mûködik – Gángóné Horváth And-
rea és gyakran Horváthné Nagy Ibolya aljegy-
zõ intézi a helyben megoldható lakossági
ügyeket. A járás hatáskörébe nagyon sok fel-
adat átkerült, amiket Sárváron lehet intézni,
azonban vannak ügyek, amiket a járási ügyse-
géd a településen megold, minden héten ked-
den ügyfélfogadási idõben.

Megszûnt a Felsõ-Répcementi Többcélú Kis-
térségi Társulás is, azonban Bük székhellyel he-
lyette megalakult a Répcementi Önkormányzati
Társulás – az orvosi ügyelet, mentõszolgálat, vé-
dõnõi szolgáltatás, belsõ ellenõrzés és a Csa-
ládsegítõ és Gyermekjólét Szolgálat révén eh-
hez kapcsolódunk. A polgármester úr elmondta,
hogy 2012-ben minden kötelezõen elõírt alap-
feladatot elláttak. Beszámolt a falu életében tör-
tént eseményekrõl, önkormányzati tevékenysé-
gekrõl, a település takarékos gazdálkodásáról -
bevételek, kiadások alakulásáról. A pályázati

forrásokból kapott támogatásokról is tájékozta-
tott Haller Imre. 

Második napirendi pontként a 2013. évi ter-
vek következtek. Megtudtuk, hogy az állam az
eddigieknél kevesebb összeggel járul hozzá az
önkormányzatok mûködéséhez, így még inkább
szükség van a helyi adókból származó bevéte-
lekre, a pályázatokból szerzett támogatásokra.
Az idei évben valósul meg a focipálya villanyvi-
lágítással, öntözõberendezéssel, labdafogó há-
lóval való felszerelése pályázati pénzbõl. A ha-
gyományos rendezvények megvalósítását is ter-
vezik, urnafalat készítenek a temetõben, vala-
mint pályázat elnyerése esetén az utcák járda-
felújítására is sor kerülne. 

A következõ napirendi pont a település kör-
nyezetvédelmi helyzetérõl szólt. Felhívta a falu
elsõ embere a figyelmet a tûzgyújtásra – péntek

14-18 óráig, szombat 8-12 óráig- és kérte a ren-
delet betartását, valamint a hulladékok elszállí-
tásával a környezet védelmére hívta fel a falu
lakóinak figyelmét. 

A lakosság részérõl a hozzászólások érdeklõ-
dõek, segítõ szándékúak, és köszönetet, elisme-
rést tolmácsolóak voltak. 

A hivatalos részt követõen a 2012. év ese-
ményeire emlékezhettek vissza a jelenlévõk a
filmösszeállítással és elevenítették fel szép él-
ményeiket.

A rendezvény végén a polgármester úr kö-
szöntõ szavaihoz az iskolás fiúk verses köszöntõje
társult a szebbik nem irányába. Nõnap lévén a
képviselõ-testület férfi tagjai süteménnyel, pezs-
gõvel és cserepes virággal köszöntötték a ren-
dezvényen résztvevõ lányokat, asszonyokat.

bserika

Közmeghallgatás Nõnapi
köszöntõvel Sajtoskálon
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Tömörd község képviselõ-testülete alapította,
a Vas Megyei Bíróság által Pk. 60015/2006/4 szá-
mon kiemelten közhasznú fokozattal bejegyzett
Tömörd Községért Közalapítvány elkészítette
2012. évi számviteli beszámolóját. A közalapít-
vány 2012. évi bevétele 369e Ft volt. Ebbõl a
2011. évi magánszemélyek jövedelemadójá-
nak 1%-ának felajánlásából 175e Ft keletkezett.
100e Ft-ot a Vasi Piktor Bt, 60e Ft-ot magánsze-
mélyek adományoztak közalapítványunknak. A
lekötött bankbetétek után 34e Ft kamatot kap-
tunk. A kiadások összege167e Ft. Ebbõl mûkö-
dési költség (papír, bankköltség, tintapatron,
lampionok) 21e Ft. 18e Ft-ot költöttünk virágra.
58e Ft volt a trianoni kettõs kereszt emléktáblája.
70e Ft-ért vásároltunk 3db nagy ünnepi zászlót
és tartozékait. A közalapítvány vagyona az év
eleji 1170e Ft pénzeszközrõl az év végére 1372e
Ft-ra nõtt, melyet kötelezettség nem terhel, de az
alapító szerint 100e Ft nem használható fel. A
közalapítvány tisztségviselõi, továbbá a honlap
szerkesztõje a közalapítványtól semmiféle jutta-
tást nem kaptak, mindnyájan községünk fejlõdé-
sének érdekében, önként vállalt feladatként
végzik tevékenységüket.

Tevékenységeinkrõl a Répcevidék  c. lap-
ban is beszámolunk havonta. 2013-ban is sze-
retnénk folytatni sikeres programjainkat pl.
színházi bemutatók, közönségtalálkozók stb.

Terveink: A Hit Évében szeretnénk meg-
menteni a tömördiek Kenderföldeknél lévõ kõ-
keresztjét, melyet felújítva a temetõben  állíta-
nánk fel, majd szertartás keretében megszen-

teltetnénk. Mobil sátor és dobogó beszerzését
tervezzük a nagyobb rendezvények lebonyolí-
tásához, melyek a Faluház fõbejárata elõtt
lennének elhelyezve pl. Falunapon.

Ha Ön úgy érzi, terveink megvalósításához
segítséget nyújthat, kérjük személyi jövede-
lemadójának 1%-át ajánlja fel Közalapítvá-
nyunknak! Adószámunk: 18897119-1-18  

Támogatását elõre is köszönjük!
Kissné Szabó Ágota - kuratórium elnöke

Tömörd Községért
Közalapítvány jelentése

Zsirai Sakk Napok
Ezzel az elnevezéssel került megrendezésre

nemzeti ünnepünkön a zsirai kultúrházban rendezett
sakkbajnokság. 15-én a gyermek csapatbajnok-
ságra került sor. A vírusos idõszakban több csapat is
jelezte, hogy elõzetes szándékukkal ellentétbe, a
gyerekek betegsége miatt távol maradnak a ver-
senytõl. Ennek ellenére is 7 négy fõs csapat indult,
összesen 26 gyermek résztvevõvel. 

A helyezések a következõképpen alakultak: 1.
Szentgotthárd; 2. Zsira I.; 3. Zsira II.; 4. Kõszegszerda-
hely I.; 5. Kõszegszerdahely II.; 6. Játékvár Óvoda
Szentgotthárd; 7. Zsira III.

El kell mondanunk, hogy a sakkoktatás a zsirai
általános iskolában 2012. szeptemberében indult
el, Zámodics Ferenc és felesége, Mária vezetésé-
vel. A gyerekek
többsége ekkor is-
merkedett meg a
sakkal. Mára 18
résztvevõvel mûkö-
dik a szakkör és idõ-
közben csatlakozott
a helyi óvodások 10
fõs csapata is. Ko-
moly munka áll a gyerekek mögött, akik heti két al-
kalommal tudnak gyakorolni, tanulni. Így elmond-
hatjuk, hogy szép eredményeket produkáltak.

16-án egyéni verseny következett, mely nemzet-
közi mezõnnyel indult, mivel volt osztrák résztvevõ is.
Itt a helyezések a következõk szerint alakultak: 1.
Zámodics Péter; 2. Zámodics Ferenc; 3. Balog Anett
- Lövõ; 4. Tóth László – Zsira.

Gyermek egyéniben: 1.Stifter István; 2. Szabó
Dávid; 3. Sós Zsombor; 4. Nickl Zsófia.

Mindenkinek gratulálunk és várjuk a folytatást!
P.K.

A közalapítvány 2012. évi
rendezvényei, eseményei voltak

Január   29. dr. Nikl János: Séta a balti álla-
mokban c. elõadása. Február 18. Farsangi bál
lebonyolításában segédkeztünk. Március 31.
Szemétgyûjtési és parkosítási akciót hirdettünk
az Önkormányzattal közösen: „Együtt a tisztább
környezetünkért” címmel. Április 21. Büki Sok-
Szín-Pad Társulat 2 bemutatója: Smelka Sándor:
Sakk utolsó vérig, Jules Renald: A szakítás
örömec. darab. Június  03. Kettõskereszt- ava-
tás és székely rovásírásos táblák megáldása.
Július 21. Tevékenyen részt vettünk a Falunap le-
bonyolításában. Augusztus 21. Büki Sok-Szín-Pad
Társulat elõadása: Hans Sachs: A meghótt férj
c. elõadása. November 17. Büki Sok-Szín-Pad
Társulat bemutatója: Tamási Áron: Bambuc tör-
ténete (42 fõ). November 30. Beszélgetés Tóth
Péterrel és Nagy Gáborral a fociról, a Haladás-
ról és az elkövetkezendõ szezonról. December
23. Karácsonyvárás a Betlehemnél.
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• Csepreg

Nõnapi köszöntõ
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület el-

nöke nõnap alkalmából a Területi Gondozási
Központban tett hivatalos látogatást, mely során
köszöntötte a Központ nõi lakóit és dolgozóit!

Kiváló, rég múltra visszatekintõ kapcsolat
áll fenn a Területi Gondozási Központ és a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület között.

E két szervezet számos fontos cél érdekében,
köztük a Városi Gyermeknap, vagy éppen a
Mikulás a fõtéren rendezvény megszervezésé-
ben mûködik együtt, már sok-sok éve
Csepreg városában. A kiemelt és megbízható
intézmény és annak dolgozói, valamint a
bent lakók is meglepetésben részesülhettek e
jeles nap alkalmából. Vlasich Krisztián, az ifjú-
sági egyesület vezetõje felköszöntötte nõnap
alkalmából a társalgóban összegyûlt hölgye-
ket. Az elnök hangsúlyozta ünnepi köszöntõjé-
ben a nõk kiemelt, meghatározó szerepét a
társadalomban, a családban, a gyermekne-
velésben egyaránt. Beszédét összefoglalójá-
ban azzal zárta, hogy „valójában minden
magabiztos férfi mögött egy erõs nõ áll. S va-
lószínûleg ma nem állnánk itt mi férfiak, ha õk
nem lennének.“ Egyben felköszöntötte a je-
lenlévõ hölgyeket, mely köszöntõ színes virá-
gok kíséretében is testet öltött, amit a jelenlé-
võ hölgyek nagy örömmel fogadtak.

Varga Viktória
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Rövid hírek
Régi hagyomány Sajtoskálon, hogy a templom

énekkara Virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonu-
lásának ünnepén feleleveníti a Megváltó szenvedé-
sének történetét énekes formában. Így történt ez az
idei ünnepen is a szentmise keretében, és a Nagy-
pénteki szertartáson is hallhatták a hívõk a kórus
megható énekét. A kar tagjai: Cselediné Horváth Ad-
rienn, Gángóné Horváth Andrea, Horváth Ervin, Ko-
vács György, Perenyei Lajos, Simon János.          bse

2012 õszén indul a TÁMOP 2.1.2./12.1. Ide-
gen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesz-
tése címû kiemelt projekt, Európai Uniós támoga-
tással. Célja, hogy támogassa az alacsony ide-
gen nyelvi és informatikai tudással rendelkezõ
egyének munkaerõpiaci integrációját - javítsa
alkalmazkodó-képességüket, hozzájáruljon a
foglalkoztatottság növeléséhez. Ezentúl, a fel-
nõttképzésbe való bekapcsolódásra kívánja ösz-
tönözni a felnõtt magyar lakosságot, az élethosz-
szig tartó tanulás jegyében.

Az elõzetes felmérés után kiderült, hogy
Zsirán a nyelvi képzésre van leginkább igény a
lakosság körében. 

Így egy nyelvi képzõintézmény bevonásával
február végén a zsirai IKSZT épületében német-
oktatás indult, a már említett pályázat keretében
12 fõ (ez a lehetséges maximális létszám) részvé-

telével. A részvételi költségeknek az 5%-át kellett
kifizetni a hallgatóknak, s így a 90 ezer forint ér-
tékû képzés csupán 4500 forintba került. Emellett
a hallgatóknak tanul-
mányi szerzõdést is alá
kellett írniuk, melyben
vállalták, hogy a tanfo-
lyamot elvégzik, vizsgát
tesznek és a megenge-
dettnél többet nem hi-
ányoznak, ellenkezõ
esetben a tanfolyam
teljes összegét vissza kell fizetniük. A képzések fél
éves idõtartamot ölelnek fel. A program maga
2014. augusztus 31-ig tart, így akiknek felkeltet-
tük az érdeklõdését, azok figyeljék a környékben
induló hasonló kezdeményezéseket és vegyék
igénybe a lehetõséget.                             N.P.K.

Virágvasárnapi Passió Sajtoskálon

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése

Nemzeti ünnepünkön a megemlékezések mellett ismét különbözõ díjakkal, kitüntetések-
kel jutalmazták azokat, akik munkájukkal, közéleti tevékenységükkel az átlagosnál többet
tettek a közösség asztalára. A vas megyei központi ünnepségen, Sárváron három csepregi
személy is elismerésben részesült. Velük beszélgettek lapunk munkatársai.

A munka elismerése

Kissné Krály Mária,
a Csepregi Horvát Nemze-
tiségi Önkormányzat elnö-
ke „Vas Megye Közgyûlé-
sének Pável Ágoston Em-
lékplakettjé”-t kapta.

– Számítottál az el-
ismerésre?

– Meglepett, de az
elismerés mindig jól esik. S úgy érzem, nem csak
nekem szól, hanem a csepregi horvát közösség
munkájának megbecsülését is jelenti.

– Mióta vezeted a kisebbségi, majd
nemzetiségi önkormányzatot?

– Önkormányzatunk 15 éve, 1998-ban alakult
meg. Krizmanits Károly volt a megálmodója. Õ kért
fel, hogy segítsek a szervezésben. Akkor még 55-
60 csepregi családban voltak horvát származású
családtagok, többen, mint Olmód lélekszáma.
Nem vagyunk tõsgyökeresek Csepregben, a köze-
li horvát településekrõl kerültünk ide. Tagjaink szíve-
sen jöttek a hívó szóra. Karcsi lett az önkormányzat
elnöke, én pedig az alelnöki tisztséget viseltem. A
következõ választási ciklus óta látom el az elnöki
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Grüll Lászlóné, a
Csepregi Közös Önkor-
mányzati Hivatal pénz-
ügyi osztályvezetõje „Vas
Megye Önkormányzata
Szolgálatáért Közigazga-
tási Tagozata” díjban ré-
szesült.

– Hogy alakult az
önkormányzat pénzügyi osztályának munká-
ja az elmúlt években?

– Szakmailag is, gazdaságilag is hatalmas
változások történtek. Sok az új szabályozó, ru-
tinból dolgozni nem lehet. A központi költség-
vetés felé egyre több pénzügyi beszámolót kell
készíteni az önkormányzatoknak. 2011-ben
elég volt kettõ, de tavaly már hetet kértek, s az
idén is ennyit várnak tõlünk - önkormányzaton-
ként. Nem egyszerûsödik a munkánk, s volume-
nében több lett.

– Ezért is örültél, mikor az elmúlt hetek-
ben egy személlyel nõhetett a pénzügyi osz-
tály létszáma.

– Több ok miatt is szükség volt a létszámbõvítés-
re. Nem csak a jelentések száma emelkedett, ha-
nem szigorodtak a feltételek is. Az igazgatásban
lehet az ügyintézési határidõt módosítani, a pénz-
ügyben nem. Korábban, ha véletlenül nem készült
el valamelyik beszámolónk határidõre, a központi
támogatás megvonható volt. Most úgy rendelkezik
a jogszabály, hogy ilyen esetben meg kell vonni a
támogatást. Egyébként minden jelentés, pályázat
internetalapú. Ha begépelünk két számot, már lát-
ják is a kincstárban. Másrészt hivatalunkhoz Tor-
másliget és Tömörd mellett januártól Lócs község
önkormányzata is csatlakozott. Az õ pénzügyi, stb.
jelentéseiket is mi készítjük.

– Csepreg, illetve a hivatalhoz tartozó te-
lepülések esetében mekkora jelentõsége van
a tartozások átvállalásának?

– Csepreg Városa részesült az 5000 fõ alatti te-
lepülések adósság támogatásában, a támogatás
összege 55 millió forint volt. Az önkormányzat szem-
pontjából jelentõs, de az egyes évek költségvetési
likviditásában, azért nem igazán segít, mert a hitel
futamideje nagyon hosszú volt, így az éves törlesz-
tõ részlet 2,9 millió forint.

– Az önkormányzatok finanszírozása is
megváltozott az idei évtõl.

– A korábbi normatív támogatás helyett feladat
alapú finanszírozásra tért át a kormány, meghatá-
rozott feladathoz meghatározott nagyságú össze-
get ad. Az önkormányzati hivatal mûködtetése –
takarékos és fegyelmezett gazdálkodás mellett –
biztosított, de a kötelezõen elõírt egyéb feladatok-
nál még olyan is elõfordul, hogy a szükségesnek
kalkulált összeg 10 %-át adják...

sf
A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

teendõket. E munka sok energiát, alázatot igényel.
A foglalkozásaink látogatása teljesen önkéntes,
legfeljebb lelkiismereti kérdés. Fõ célunk a horvát
nemzettudatunk megõrzése, nyelvünk, kultúránk
ápolása. Gyermekeinket is igyekszünk e szellem-
ben nevelni.

– Mutasd be tevékenységeteket.
– Kezdettõl a mai napig vasárnapi iskolai

jelleggel biztosítjuk a horvát nyelv oktatását a
gyermekeknek. Ebbe késõbb a felnõttek közül
is többen bekapcsolódtak. Amíg létezett a kis-
vendéglõ, évente horvát bálokat szerveztünk.
Kétévente megrendezzük a horvát fesztivált a
hazai gradistyei horvát, alkalmanként burgen-

landi, szlovákiai és horvátországi csoportok fel-
lépésével. 2004-ben megalakítottuk kórusun-
kat, mely négy éve felvette a Jankovich nevet.
A felnõtt mellett megszerveztük és mûködtetjük
a lányok kórusát is. Szívesen teszünk eleget a
meghívásoknak, s tartjuk a kapcsolatot a fellé-
põ csoportokkal, s szülõhelyünk nemzetiségi
önkormányzataival. Kezdetben, mikor még job-
bak voltak az anyagi feltételeink, s bõven talál-
tunk pályázati lehetõségeket is, gyakran tet-
tünk több napos kirándulásokat az õshazába,
Horvátországba. A gyermekek pedig 1-1 hetes
táborozásokon vehettek részt. Kezdeményezé-
sünkre Csepreg 1999-ben testvérvárosi kap-

csolatot létesített a horvátországi Delnicével.
Velük több közös programunk is volt, de ma
csak takaréklángon létezik e kapcsolat. Min-
den hónap 3. szombatján Dumovits esperes úr
horvát misét celebrál a Szent Katalin kápolná-
ban tagjainknak. A legutóbbin kórusunk és fia-
taljaink horvát nyelvû passiót adtak elõ. A tava-
lyi városfesztiválon tagjaink a nemzeti szoká-
soknak megfelelõen köszöntötték a võlegényt,
a horvát Zrínyi Miklóst. Idén ezt a programele-
met bõvíteni fogjuk...

sf
A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon!

Kovács András Jó-
zsef a Csepregi Önkén-
tes Tûzoltó Egyesületet és
a Csepregi Önkormány-
zati Tûzoltóságot elnöke
„Vas Megye Önkormány-
zata Szolgálatáért Köz-
biztonsági Tagozata” dí-
jat kapta.

„A csapatnak is szól az elismerés”

– Váratlanul ért a kitüntetés?
– Meglepetés volt számomra, amikor a meg-

hívólevél megérkezett, hiszen eddig a tûzoltók
esetében nem volt szokás, hogy ilyen magas el-
ismerésben részesüljenek. Sárváron volt a me-
gyei ünnepség. Nagy örömmel és büszkeséggel
vettem át a kitüntetést, de tudom, hogy ez nem-

csak nekem szól, hanem a mögöttem álló csa-
patnak. Tehát ez egy közösséget elismerõ díj,
amit személy szerint én kaptam meg.

– Milyen hasonló élményben volt már
részed?

– Megyei elismerésként ezt emelném ki az el-
sõ helyen, hiszen eddig ilyenben még nem ré-
szesültem. A szakmai elismerések között a Ma-
gyar Tûzoltószövetség által kiadható legmaga-
sabb elismeréssel, a Gróf Széchenyi Ödön-díjjal
már rendelkezem, s az önkormányzati tûzoltó-
ságok által alapított kitüntetést is elnyertem.

– A Csepregen végzett munka bizonyára
alapvetõen hozzájárult az elismeréshez, mi
jellemezte az utóbbi évek tevékenységét?

–  A hétvégén volt az egyesület cikluszáró és
tisztújító közgyûlése. Az elmúlt 5 év eredményei-
nek értékelését öröm volt elkészíteni, hisz olyan
komoly sikereket értünk el. A hetvenes évektõl

kezdve folyamatosan számottevõ fejlõdés jelle-
mezte a tûzoltók tevékenységét. Talán a helyi
tûzoltóság 132 éves történetét tekintve is a leg-
nagyobb eredmény, hogy az egyesület saját tu-
lajdonú ingatlanon dolgozhat, hisz Csepreg Vá-
ros Önkormányzatától megkaptuk azt a terüle-
tet, amit jelenleg birtoklunk és fejlesztünk.  A sok-
irányú állagmegóvást többek között a nyílászá-
rók komplett cseréje, a világítás és fûtés korsze-
rûsítése, valamint belsõ szerkezeti átalakítások
jellemezték...

Sárváry Zoltán
A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Mindhárom kitüntetettnek 
gratulálunk. Munkájukhoz kitartást 

és jó egészséget kívánunk.
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Rövid hírek
• Csepreg

Nemzetiségi nap
a Csepregi KIKI-ben

A Dr. Csepregi Horváth János Napok egyik
fontos eseménye immár negyedik éve a Nem-
zetiségi Nap. Gyermekek és felnõttek töltötték
meg az iskola auláját, kíváncsian várva a három
Csepregen is élõ népcsoport mûsorát.

Városunkba már az Árpád-házi királyok ide-
jén német telepesek jöttek. E nemzetségnek ké-
sõbb saját bírója és temetkezési egyesülete is
volt a mezõvárosban. Utódaik szinte teljesen el-
magyarosodtak, s legtöbbször már csak a ne-
vek utalnak származásukra. Viszont az iskola ta-
nulóinak jelentõs része a németet választotta és
tanulja idegen nyelvként. E tanulók mutatták be
nyelvtudásukat. A kisebbek gyermekjátékokat, a
nagyobbak téltemetõ – tavaszváró német szo-

kásokat jelenítettek meg. A kõszegi vendégek, a
Béry Balogh Ádám Általános Iskola részben
kiszsidányi és kõszegfalvai német tagozatos di-
ákjai mesékkel, táncokkal szórakoztatták a
nagyérdemût. Az undi horvátok énekkara, zene-
kara és gyermek tánccsoportja szép népviselet-
ben mutatta be a ritmikus balkáni zenét és tán-
cot. Egyik-másik dalban idõnként magyar ele-
meket is felfedezhettünk. A helyi horvátok
Jankovich kórusa õseik dalaiból mutatott be
egy csokornyit. A helyi roma diákok szintén vise-
letben és zömében mezítláb énekeltek, zenéltek
és táncoltak. Közben karácsonyi és újévi köszön-
téseket és roma költõk verseit is hallhattuk tõlük.
Végül Horváth Béla és cigányzenekara lépett
színre. A zenekar tagjai képzett muzsikusok, s
most is elvarázsolták játékukkal a csepregi és
környékbeli hallgatóságot.                          igás

A Felsõ-Répcementi Kistérségben mûködõ
mikro-kis és középvállalkozások számára szerve-
zett munkáltatói fórumot március 19-én 18 órá-
tól az Ipartestület nemrég felújított székházában
a Felsõ-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási In-
formációs Pont és Csepreg Város Városfejleszté-
si és Pénzügyi Bizottsága.

Vlasich Krisztián, a bizottság elnöke köszön-
tõjében hangsúlyozta a helyi és kistérségben
mûködõ vállalkozások meghatározó szerepét,
mely nem csak a munkahelyteremtésben, de a
helyi közösségek, és a városi célok jelentõs tá-
mogatásában is igencsak megnyilvánul. Leg-
fontosabb önkormányzati feladatként a munka-
helyteremtést emelte ki, melyben a bizottság
számít a vállalkozásokra, ezért minden rendelke-
zésre álló eszközzel segíteni kívánja az itt mûkö-
dõ és itt létrejövõ vállalkozások mindennapjait.

A munkáltatói fórum is e célt szolgálta, hisz
elsõ kézbõl nyújtott friss információkat a vállalko-
zásokat segítõ pályázati lehetõségekrõl, s az új
jogszabályi változásokról. A munkáltatói fóru-
mon résztvevõk elsõ kézbõl kaphattak informáci-
ót Básthy Bélától, a paktumot irányító csoport el-
nökétõl a Kõszegi és a Felsõ- Répcementi Kistér-
ség Foglalkoztatási Paktum mûködésérõl. 

Ezt követõen a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ osztályvezetõje, Simon
Józsefné a vállalkozásokat segítõ munkahelyte-

remtõ beruházás támogatási formájáról és az
„elsõ munkahely garancia” központi munkaerõ
piaci programról adott részletes tájékoztatást a
megjelent vállalkozóknak. A munkahelyteremtõ
beruházások támogatására pályázni szándéko-
zók április 5-ig nyújthatják be pályázati anyaga-
ikat, mely egy új munkahely létesítéséhez el-
nyerhetõ és felhasználható alaptámogatás 1,5
millió Forint lehet. A sajátos egyéb feltételek
megléte esetén kiemelt összegû kiegészítõ tá-
mogatás is adható, amellyel így akár 2,6 millió
Forintot is elérhet a megítélt pályázati összeg.

Az „elsõ munkahely garancia” program pá-
lyázat beadása március 1-tõl lehetséges a ren-
delkezésre álló keret felhasználásáig. Ebbõl a
programból a 25 év alatti pályakezdõk foglal-
koztatását segíti elõ az állam.

A Munka Törvénykönyvének év elejétõl életbe
lépett hatályos rendelkezéseirõl Kard Enikõ, a Vas
Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Mun-
kaügyi Szakigazgatási Szervének igazgatója, a
munkavédelmi és a munkabaleseti jegyzõkönyv
változásairól Dr. Potyi Szilvia, munkavédelmi igaz-
gatóhelyettes adott részletes tájékoztatást.

Az eredeti meghívótól ugyan eltérõen, de
még egy igencsak hasznos információhoz is ju-
tottak a megjelentek, hisz Királyné Kerék Anikó,

az OFA régiós szakmai munkatársa
a szociális szövetkezetek létrehozá-
sára kiírt pályázati lehetõségeirõl
adott tartalmas információt.

A fórumon megjelent vállalko-
zók, ezt követõen bõséges kérdé-
sekkel el is látták a meghívott szak-
embereket, visszaigazolásképpen,
hogy valóban az õket leginkább
érintõ kérdésekrõl esett szó az esti
munkáltatói fórumon.               yde

További képek: www.repcevidek.hu

Munkahelyteremtés
mindenek elõtt
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P R O G R A M A J Á N L Ó
BÜKI RENDEZVÉNYEK
Április 7-én, vasárnap 11 ó. (ifjúsági 13

ó.) a Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki
TK–Gyõri Audi ETO III. – NB II-es nõi kézilab-
da mérkõzés.

Április 14-én, vasárnap 16 ó. (ifjúsági
18 ó.) a Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki
TK–Tapolca – NB II-es nõi kézilabda mér-
kõzés.

Április 20-án, szombaton 19 ó. a Sport-
csarnokban: Nightball Bajnokság + Hip-
Hop Night. Az est vendégei: Hõsök és Sub
Bass Monster.

Április 21-én, vasárnap 17.30 ó. (ifjúsá-
gi 15.30 ó.) a Sportcsarnokban: Dr Lupo
Büki TK–Mosonszolnoki SE. – NB II-es nõi ké-
zilabda mérkõzés.

Április 27-én, szombaton 18 ó. (ifjúsági
16 ó.) a Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki
TK–Barabás KC Veszprém. – NB II-es nõi
kézilabda mérkõzés.

Április 27. XI. Szivárvány Gyermek Fesz-
tivál: Regionális Néptánc Találkozó és Mé-
ta Bajnokság.

Április 30. West bál.
Május 1-én, szerdán 9 ó. a Sporttele-

pen (Széchenyi u.): VI. Büki Futónap és
Majális. A részletek olvashatók a plakáto-
kon és a www.bukmsk.hu honlapon.

CSEPREGI RENDEZVÉNYEK
Április 11-én, a Költészet Napján 18.30

ó. Csepregen a Városi Könyvtárban:
Csepreg Irodalmi Kávéháza: A legszebb
magyar versek. Dr. Fûzfa Balázs egyetemi
docens elõadása - közös versmondással.

Április 13-án, szombaton 9 órától a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház,
Könyvtár színháztermében: XXX. Csep-
regi BORVERSENY.

Április 27-én, szombaton: Csepreg –
Kiszsidány – Csepreg közti: Tavaszi (bor)túra.

Április 29-én, hétfõn 15 ó. Petõfi Sán-
dor Mûvelõdési-Sportház, Könyvtár szín-
háztermében: Dalaim 45 éve – DVD be-
mutató. Dinnyés József daltulajdonos mû-
sora. 19 ó. ugyanott: Csepreg Irodalmi
Kávéháza: A szeretet és a küzdelem dalai
- Dinnyés József daltulajdonos mûsora.

Május 1-én, szerdán 14 ó. a Promená-
don: Majális. A részletek olvashatók a pla-
kátokon és a www.csepregikultura.hu
honlapon.A 
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Harmadik alkalommal rendezte meg a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési - Sportház és Könyvtár, ezúttal a költõ neve napján, az in-
tézmény névadójáról elnevezett találkozót. A verseny célja: Pe-
tõfi Sándor életmûvének újbóli felfedezése és közismertté tétele
verseinek és prózai mûveinek olvasásával, mondásával. A talál-
kozó a költõ, Vízen c. versének közös elmondásával indult. Majd
sorra elõadták a jól felkészült tanulók a kiválasztott mûveket,
szinte kivétel nélkül verse-
ket. A felsõ tagozatosokat
mindössze egy fiatalember
képviselte.

Eredmények: I. korcso-
port (1-2.osztály): I. helye-
zett: Kluk László, II. helye-
zett: Gyurácz Boglárka, III.
helyezett: Erdélyi Dzsenna,
Különdíj: Glavics Máté.

II. korcsoport (3.-4. osz-
tály): I. helyezett: Zsigrai
Hanna (Bük), II. helyezett:
Kluk Eszter, III. helyezett:
Kirchknopf Fanni (Bük), Kü-
löndíj: Abért Rebeka (Bük),
Bogyai Szimonetta, Dalos
Miklós, Kárpáti Friderika,
Lukács Tifani.

III. korcsoport: I. helye-
zett: Rumi Szilveszter.

A helységgel nem jel-
zettek a Dr. Csepregi Hor-
váth János KIKI Általános Is-
kolájának tanulói. A többi
versenyzõ is könyvjutalmat kapott. A találkozó megrendezését a
CSIN-talan Ifjúsági Egyesület, a Farkas Sándor Egylet és a
Csepregi Olvasókör támogatta.                                             SF

„Szülõföldemen”
Petõfi vers- és prózamondó találkozó Csepregen

További képek: www.repcevidek.hu
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Rövid hírek
• Csepreg

Lobog a Székely zászló 
a csepregi városházán

Budapest XXII. kerületi önkormányzatának
felhívásához csatlakozva Csepreg város is szoli-
daritást vállalt a székelyföldi településekkel a
szimbólumaik szabad használatáért folytatott

küzdelmükben, és kitûz-
te a városháza falára a
Székely zászlót 2013.
március 12-én. Az Euró-
pai Unió, a magyar és
Csepreg város zászlaja
mellett, már kint lobog
a Székely zászló is.

Csepreg Város Ön-
kormányzat Képviselõ-
testülete február 14-én
megtartott ülésén dön-
tött a Vlasich Krisztián

képviselõ által benyújtott kezdeményezésrõl,
melyet a testület 4:3 arányban támogatott.

A képviselõ beadványában arra kérte a tes-
tületet „egyöntetûen ítélje el azt a tényt, hogy a
székelyföldi önkormányzatok vezetõit Romániá-
ban pénzbírsággal fenyegetik, csak azért mert
õsi jelképeikbõl született lobogót épületeikre ki-
tûzik. Vállaljunk szolidaritást minden székelyföldi
polgármesterrel és valamennyi erdélyi magyar-
ral, hogy érezzék, Csepregen is él a nemzeti ösz-
szetartozás” - írta levelében. A zászló költségei-
nek beszerzését a képviselõ maga állta.

Varga Viktória

Összetartozunk
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További képek: 
www.repcevidek.hu

Megható érzés volt látni, amint a Farkas Sándor
Egylet barátai, vendégei, hosszú évek során kiala-
kított barátságok tanúi fellépéssel, a szeretet és a
megbecsülés számos jelével árasztották el az ün-
nepeltet. Horváth Béla és népi zenekara már szin-
te a kezdetektõl ott bábáskodott az egyesület ze-
nés rendezvényein. Nagy szeretettel jöttek a
gyöngyöshermániak és a nyalkaiak is, akiket Far-
kas Sándor újrafelfedezése és emléke is köt a
csepregiekhez.

Nem hiányoztak a legújabb generációk jókí-
vánságai sem Lõrinc Jennifer, Koltai Bálint és a
Spirit Vocal jóvoltából. Nem
szabad azonban megfeled-
kezni a színházterem nézõte-
rét megtöltõ, ünnepelni vá-
gyó, lelkes közönségrõl sem. A
Farkas Sándor Egylet helyi és
környékbeli rajongói önfeled-
ten tapsolhattak a második részben az ünnepeltek
által összeállított és elõadott gálamûsor folyamán.

20 év története tárult elénk a rendezvény kez-
detén, amikor Horváth Gyuláné elnökasszony fel-
konferálásával mintegy félórás, Fillinger Lajos által
készített filmösszeállítást tekinthetett meg a közön-
ség. Mindenki bepillanthatott az évek során kiala-
kult, egyre sokrétûbbé váló egyesületi tevékeny-
ségbe, tapasztalhatta, hogy a kezdeti célokat
messze túlhaladva miként alakultak ki a hagyo-
mányõrzés és hagyományteremtés különféle szín-

terei. Felvillantak a zenés délutánok, a nótaestek,
a színházi elõadások a népszokások feldolgozásai,
a pünkösdi lófuttatás, a történelmi megemlékezé-
sek, a Nádasdy - esküvõ kosztümös szereplõi, a ci-
terazenekar szõlõhegyi fellépései. Ez a sokrétûség
a Farkas Sándor Egylet régi és új tagjainak lelkes
munkája mellett köszönhetõ a mindenkori elnökök,
Sudár Lászlóné és Horváth Gyuláné közösségte-
remtõ, szellemiségében mindig megújuló sokirá-
nyú tevékenységének is. Éva asszony derûje, opti-
mizmusa, alkotókedve végigkísérte az egyesület
rendezvényeit, s nyomon lelhetõ minden fellépés-

ben. Összetartozunk. Így szólt
az egyesület tagjainak üze-
nete. Összetartozásuk ered-
ménye a 20 év fáradságos,
de örömszerzõ munkával el-
ért színes palettája, a közön-
ség hálás tapsa, a mindig és

mindenhol lelkes fogadtatás, az elismerések, a ba-
rátok, ismerõsök és helyi civil szervezetek köszönté-
se, a Király Árpád polgármester által átnyújtott ju-
bileumi oklevél és emlékplakett, az elismerõ jókí-
vánságok, a csepregiek és a környékbeliek szere-
tete. Õk összetartoznak s hozzánk tartoznak, szû-
kebb s távolabbi hazánkhoz. A jó, a szép, az érté-
kes összetartozik határon innen, s túl. Ennek õrzése
és átadása kísérje a Farkas Sándor Egylet életét a
következõ 20 évben is.

Sárváry Zoltán

Összetartozunk! 
Így szólt az egyesület

tagjainak üzenete.
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A március 14–15-i szélvihar Csepregen is
okozott károkat. Király Árpád polgármester
elmondta, hogy a település belterületén
három fenyõfa dõlt ki. Ezek maradványait
képeinken láthatják. Közülük az egyik, a
Bognár Ignác u. 1. udvaron levõ, a jegyzõ
úr házára zuhant, és okozott károkat. A má-

sik, az Ágh családé a Mátyás u. 1-ben, a
kerítésre dõlt. A harmadikat sokan látták, mi-
vel a Széchenyi téren, a Szedenik-villa elõtt
borult ki. Az önkormányzati hivatal tetõzetén
a bádogot két helyen is felszabta a viharos
szél. Több családnál a garázs, vagy a mel-
léképület, néhol a lakóház tetõszerkezetét
rongálta meg.

Az egyik csepregi erdésztõl ér-
tesültünk arról, hogy az erdõkben
is károkat okozott a vihar. Mind a
már holt, mind a még élõ fák kö-
zül is sok kidõlt az erõs szélben. A
száraz fák könnyen kiborulnak,
mert nem csak a kéreg hullik le ró-
luk, de a gyökérzetük is elrothad.
Hiába nagy a lombozat az erdõ-
ben tavasz közepétõl az õsz köze-
péig, a nagyobb szelek az elszá-
radt fák közül még ebben az idõszakban is
sokat kiborítanak. Most pedig, hogy még
nincs lomb a fákon, még többet. Ezért olyan
erdõrészen, ahol sok elszáradt fa áll, nagy
szél idején ne sétáljunk, ne gombázzunk,
mert bármikor váratlanul ránk dõlhet egy el-
korhadt fa.

A még élõ, egyedül vagy kisebb cso-
portban álló fáknál más a helyzet. Az õ gyö-
kérzetük erõsen tartja a növényt, a 70-80 ki-
lométer/órás szeleket minden probléma nél-
kül elviselik, csak az elszáradt gallyak hull-
nak le róluk. Viszont a 90-100 kilométer/órás
vagy még nagyobb széllökésekhez ezek
sincsenek hozzászokva. A gyökérzet jól tart-
ja õket, de a lombozatba belekapó szél ke-

resztbe törheti e fákat. Ha a talaj nagyon
nedves, – ilyen volt a március 14–15-i szélvi-
har idején is, – akkor viszont a gyökérzet
nem tudja megtartani, s kiborul a fa. A ter-
mészetkedvelõk ragaszkodnak a sok zöld
növényhez, és nem tetszik nekik az, hogy
Csepregen a tulajdonosok sok örökzöldet

kivágtak a vihar után. Viszont a
gazda felel azért, ha a következõ
viharban valakire, esetleg egy
személykocsira, vagy a szomszéd
házra rádõl a fenyõfája. Az em-
berélet védelme és a váratlan
károk elkerülése fontosabb, mint
a természeti szépségek megõrzé-
se. Ezért azokat a fákat, melyek
kicsit megdõltek a viharban,

vagy az északi oldalon levõ gyökereik felett
süpped lábunk alatt a talaj, célszerû kiter-
melni. Ugyanis azok gyökérzete már gyen-
gébb, s egy következõ nagy szél könnyen
kiboríthatja õket.

Az erdõben csoportosan álló, élõ fák
gyökérzete nagy szélben is jól tartja e fákat.
A széleken állóké a legerõsebb, hiszen ezek

vannak legjobban kitéve a szeleknek. Ezek
védik is a beljebb levõket. Az erdõben élõ
fák viharos szélben olyan helyek szomszéd-
ságában dõlnek ki, ahol kivágták az erdõt.
Az ilyen helyen fújó viharos szél, fõleg ha a
talaj nagyon nedves, könnyen boríthat ki
fákat. Ez történt most is, fõleg a fenyvesek-
ben. A kidõlt fák egy része az utakra zuhant.
Az erdészeti dolgozók elõször a forgalma-
sabb utakon levõket távolították el, a többi-
re pedig késõbb kerül sor.

Szerencsére településünkön személyi sé-
rülés nem történt a szokatlanul erõs, március
közepi szélvihar következtében.

Sági Ferenc
További fotók: www.repcevidek.hu

Viharkárok Csepregen

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 levele-
ket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony
György.” – A grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 vé-
gétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának elérésé-
ig, 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

1805. szeptember 26.
„Ezekben a Napokban itt Csepregen, a gyermekeken

ismét ugy ki ütött a’ patints, és torok dagadás nyavala,
hogy napjában két, három gyermeket is ell temettek, a
mint a Plébános urnak jegyzõ kõnyvébõl láttam ött nap
alatt nyolcz gyermeket temetett ell, kötelességemnek tar-
tottam ezen esetet alázatosan meg jelenteni, hogy a Kiss-
Asszon veszedelemben ne jõjön, ha méltósztatik parantsolni
Méltóságos Grófné, a négy pej lovat, kiken egész bátor-
sággal utazhat Méltósága ell küldöm Szombathelyre, és vé-
lük által megyek Méltóságának kegyes kezei tsókolására.”

***
Magyarázatok: Patints: kiütéses fertõzõ betegség – Kiss-Asszon: a grófnõ sa-

ját lánya, az alig 9 éves Juli.

1805. november 6.
„Mái Napon a Gõbõly ökröket 40. darabot le kötettetem,

reménlem aki õket meg nézi, nem fogja meg vetni, most va-
gyon párja a Méltóságos uraságnak 208. forintokban.

Gyülevizi Svájtzeriábul ki mustráltatot 4. õreg Tehén, a
Gulábul 3. õreg Tehen, mind eszve 7. darabb, ezek kõzül
három darabot ell adtam, egyet 75. f. másikat 60 f. harma-
dikat 40 f. mindenestül 175 f. Négyet még nem adhattam
ell, mivel olly soványak, hogy azokat most le nem lehet
vágni, az én alázatos vélekedésem az volna, hogy mint
[így!]a négyet Bükben le köttetem, és uj Esztendõ napig
sarjuval meg javittatom, ugy még is jó pénzen ell lehetne
adni. Tinó Gula most Ablanczon vagyon, ki mustrált jármos
ökrök helett 2. Tinót Gyülevizre, és 4. darabot Bükben fogat-
tam ki, a többi Majorokban utóbb fogom az öreg Ökröket
ki mustrálni, és helettük a Tinókat be fogatni.

A Birkák még most igen jól mutattyák magokat, a most
reánk jövõ Héten szándékozom minden seregbül próbára
három darabot le meczetni...
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• Bük
Húsvéti készülõdés a büki iskolában
„Barátunk a természet” címû projekt Tavasz

témakörének megvalósítását a Húsvét várás
jegyében állítottuk össze. A gyerekek szívesen
díszítették a különbözõ technikákkal kifújt és
fõtt húsvéti tojásokat, vagy papírból a külön-
bözõ ajtódíszeket, virágkoszorúkat, húsvétot

jelképezõ figurákat. Nagy élvezet volt a mar-
cipános muffin kosarak, marcipán figurák sa-
ját kezû elkészítése egy igazi marcipán mû-
vésznõ irányításával. Csodálatos húsvéti dí-
szek kerültek ki a szorgos, kreatív kis kezek kö-
zül. A bábszínházba ellátogatók is a húsvéti
nyusziról szóló mesét nézhették meg és nevet-
hettek rajta nagyokat. A hét zárásaként pedig
hamisítatlan kölyök-discoban táncoltak, szó-
rakoztak Pap Ritával az óvodások és kisisko-
lások a Mûvelõdési Ház szervezésében.

Bízom benne, hogy a vidám készülõdés
folytatódott a tavaszi szünetben a családok-
ban, és boldog szép ünnepe volt minden kis-
gyereknek.

bse

Rövid hírek

Répcemente 2000. - Teremlabdarúgó Torna
A „Répcemente 2000” kispályás labdarúgó-bajnokságban részt vevõ csapatok március 3-án a

büki sportcsarnokban a tavaszi idényre készültek a teremtornán. A jó hangulatú mérkõzéseken a kö-
vetkezõ eredmények születtek:

A“ csoport: Csáfordjánosfa-Vasegerszeg 0-1, Csáfordjánosfa-Nagygeresd 4-0, Nagygeresd-Vasegerszeg 0-2, „B“
csoport: Tompaládony-SAJTOSKÁL 0-1 Gólszerõ: Bálint Gyula a 19. percben, Tompaládony-Csánig 1-1, SAJTOSKÁL-
Csánig 1-0, Gólszerõ: Németh Zoltán II az 5.percben, 5. helyért: Nagygeresd-Tompaládony 0-0, Hétméteresekkel: 3-4,
Elõdöntõk: Vasegerszeg-Csánig 3-0, Csáfordjánosfa-SAJTOSKÁL 0-2, Gólszerõk: Kovács Dániel 9.p. és Jäger Jácint 16.p.,
3. helyért: Csánig-Csáfordjánosfa 1-2, Döntõ: Vasegerszeg-SAJTOSKÁL 3-1, Gólszerõ: Kovács Dániel az elsõ percben!
Végeredmény: 1. Vasegerszeg, 2. Sajtoskál, 3. Csáfordjánosfa, 4. Csánig, 5. Tompaládony, 6. Nagygeresd.

Összeállította: Moór Adrián

A Sopron és Vidéke Ipartestület 1892-ben jött
létre. Ezt követõen a vármegye más szabad ki-
rályi városaiban és a járási székhelyeken is meg-
alakultak e szervezetek. A Csepregjárási Ipartes-
tület, mely érdekvédelmi szervezetként és elsõ-
fokú iparhatóságként is mûködött, csak nagy vi-
ták után, a 20. század második évtizedének ele-
jén jött létre. (Egy forrásunk szerint 1913-ban
már mûködött, de ezt még szeretnénk más do-
kumentummal is megerõsíteni.)

Jogutód szervei: ?- 1919. szept. [Csepregi] Já-
rási Kisiparosok Szabad Szervezete. 1919 – 1922.
???, 1922 – 1949. Csepregi Járási Ipartestület.

Ez utóbbinak 1922. szeptember 3-án fogad-
ták el (elsõ) alapszabályát, melybõl kiderül,
hogy Csepregen, az Iparoskör helyiségében, a
Korona (késõbb: Wágner) vendéglõben mûkö-
dött. A három évenként választott elnökség (el-
nök, alelnök, pénztáros) munkáját a 12 csepregi
és 8 vidéki iparosból álló elöljáróság, 3 szám-
vizsgáló + a nem határozott idõre választott
jegyzõ és ügyész segítette. A testületen belül
szakosztályt alakítottak elõször a cipészek; a sza-
bók; a vendéglõsök, korcsmárosok és kávésok;
késõbb az építõk; a kovácsok és bognárok;
majd a pékek. 1930-tól az ipartestület tagjai le-
hettek a kereskedõk is.

Nagy figyelmet fordítottak az iparostanonc-
ok képzésére, mely a Csepregi Rk. Fiúiskolában

1903 õszén indult meg a Csepregi Iparoskör tá-
mogatásával. Ekkor 52 fõ volt a tanoncok szá-
ma, mely évenként változott. (Legkevesebben
az I. világháború alatt, 1916-ban 32 fõ, a leg-

több 1936-ban: 156 fõ, de még 1942-ben is 120
fõ.) A tanoncvizsgát helyben tehették le az ipar-
testület által választott bizottság elõtt.

A cikk folytatása és további képek a 

www.repcevidek.hu weboldalon!

A csepregi iparosság 
vázlatos története

II. rész
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TÁMOP 3.1.11-12/ 2 óvodafejlesztési pályá-
zat 2013. febr. 1-tõl indult és 2014. július 31-én
fejezõdik be. Kedvezményezettje: Bük Város Ön-
kormányzata. A megvalósulás helyszíne: Csoda-
ország Óvoda.

A projektnyitót már 2 héttel elõtte lázas
készülõdés elõzte meg. A mi óvodánk cím-
mel rajzkiállítást terveztünk. A csoportokban
serény kis kezek dolgoztak – szebbnél
szebb munkák készültek különféle techni-
kákkal, egyénileg és csoportosan a cso-
portok óvodapedagógusainak segítségé-
vel, irányításával: rajz (ceruza, filctoll, zsír-
kréta) festés, tépés-vágás színes papírból
ragasztással, mozaikkirakással, papírhajtogatás-
sal. Ahogy csoportról csoportra látogatva megmu-
tatták munkáikat megcsodálhattam – megcsodál-
hattuk mennyi ötlet, kreativitás, fantázia rejlik min-
den kisgyermekben! Az elkészült munkákat a prog-
ram keretében kiállítottuk a Sportcsarnokban.  A
projekt keretében Etüdök és mozaikok program

tartalmazta a II. vegyescsoport mesejátékát: „Visz-
szajött a répa” címmel. Nagyon ügyesek voltak,
ahogy eljátszották, elmesélték a történetet. Tánc,
ének, zene színesítette játékukat, - Tóth Viktória és
Cser Veronika óvónõk felkészítésével.

Nagycsoport - I. vegyescsoport – középsõ – és
kiscsoportosok pedig verseket mondtak, énekel-
tek, dalosjátékokat mutattak be – Nagyné T. Júlia
és Sipõcz Rita óvodapedagógusok szervezésében
ill. a felkészítésben minden óvónõ részt vett.

Pruknerné Janzsó Violetta projektmenedzser
köszöntötte a vendégeket, felkérte az elõadókat:

Németh Sándor Polgármester Úr kiemelte, hogy a
pályázat 100 %-os támogatással történik.
23 816 250 Ft összegben történik szakmai fejlesz-
tés. Ternainé Fodor Marianna óvodai szakértõ a
pályázat kiírásától a pályázat megszületésén át a
nyertes pályázatig bemutatta a folyamatot. Pócza
M. Gabriella szakmai vezetõ a projekt és a neve-
lõ-oktató munka kapcsolata címmel fejtette ki
gondolatait: „ …a személyiség kibontakoztatásá-
ban a gyermeket körülvevõ személyi és tárgyi kör-
nyezet szerepe meghatározó. Az óvoda tevékeny-
ségrendszere és tárgyi környezete biztosítja az
óvodáskorú gyermekek fejlõdésének és nevelésé-
nek legmegfelelõbb feltételeit. Ahhoz, hogy ez így
is legyen szükséges, hogy a környezetünket meg-
újítsuk, tárgyi feltételeinket gazdagítsuk, az óvoda-
pedagógusok és a pedagógiai munkát segítõk
szakmai ismereteit megújítsuk, elmélyítsük ill.
bõvítsük….”                           Pócza M. Gabriella

A cikk folytatása és további képek a 

www.repcevidek.hu weboldalon!

2012. évi szálláshelyadatok

Nemrég jelentette meg a Központi Statisztikai Hi-
vatal a kereskedelmi szálláshelyek 2012. évi elõzetes
statisztikáit. Bük továbbra is tartja negyedik helyét. A
többi jelentõs gyógyfürdõs település is jól szerepelt,
Zalakaros egy hellyel elõbbre lépett. A 10. helyre

Gyõr került hatalmas emelkedéssel, de ebben nem-
csak a turistáknak van szerepe, hanem az is sokat
lendített, hogy az Audi-gyár munkatársait gyõri szállo-
dákban szállásolták el.

A vendégéjszakák alapján a belföldi turizmus leg-
inkább Zalakaroson, Gyulán és Siófokon nõtt. A külföl-
di vendégek legnagyobb számban Németországból
érkeztek. A fürdõvárosokban és a Nyugat-Dunántúlon
a szomszédos és közeli országok, elsõsorban Ausztria,
Csehország, Lengyelország, Oroszország, Románia és
Ukrajna lakói fordultak meg legnagyobb arányban.

sf

Etûdök és mozaikok – projektnyitó

Bük az 
országos 4.



Családi vasárnap 
a Sportcsarnokban

Most már hagyományteremtõ mó-
don a Csodaország Óvodában a Szü-
lõi Munkaközösség március 10-én va-
sárnap fél 3-tól, az idén is megrendez-
te a családokat összefogó program-
ját. A kisgyermekek szüleikkel, nagy-
szüleikkel, testvéreikkel érkeztek. Az
SZM képviselõi lázasan készülõdtek, fo-
gadták a családokat, vendégeket.

Az SZM elnökének köszöntõjét kö-
vette az óvoda „mûvészeti csoportjai-
nak” bemutatkozása: német nyelvvel
ismerkedõ nagycsoportosok Zsófi néni-

vel és Julika óvónénivel, a néptánco-
sok Eszti nénivel, a gyermek angolosok
Niki nénivel. Bolfán Renáta tanárnõ
gimnasztika és csoportverseny felada-
tai jól megmozgatták a kicsiket-nagyo-
kat egyaránt. Ezen kívül Joós Tamás
gyermekeknek szóló mûsora, gyöngy-
fûzés, tetko-készítés, lufihajtogatás,
Zumba, tombola tette hangulatossá,
élménytelivé a vasárnap délutánt. Sze-
retnék köszönetet mondani mindazok-
nak, akik felajánlásaikkal, munkájukkal
hozzájárultak e rendezvény létrejötté-
hez, megvalósulásához, és örömet sze-
reztek a jelen lévõ gyermekeknek, csa-
ládoknak.

Pócza M. Gabriella
intézményvezetõ
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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.)

á
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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 • Mobil: 30/640/9826 

• Bük, Eötvös u. 2/a. 
(a mentõállomás mellett)

Április 11. Csütörtök Dr. Varró
Gyula 12. Péntek Dr. Földi Sándor 13.
Szombat Dr. Szilasi Imre 14. Vasárnap
Dr. Bencsik István 15. Hétfõ Dr. Szilasi
Imre 16. Kedd Dr. Nagy Mária 17.
Szerda Dr. Szilasi Imre 8,00-tól más-
nap reggel 7-ig 18. Csütörtök Dr.
Nagy Gábor 19. Péntek Dr. Földi Sán-
dor 20. Szombat Dr. Nagy Gábor 21.
Vasárnap Dr. Bencsik István 22. Hétfõ
Dr. Müller András 23. Kedd Dr. Szirmai
László 24. Szerda Dr. Müller András
25. Csütörtök Dr. Szilasi Imre 26. Pén-
tek Dr. Nagy Gábor 27. Szombat Dr.
Földi Sándor 28. Vasárnap Dr.
Bencsik István 29. Hétfõ Dr. Nagy
Gábor 30. Kedd Dr. Szirmai László

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

Március 22-e a Víz világnapja.
Ezen a napon a világ minden táján a
víz fontosságára, az ember életében
betöltött nagyon fontos szerepére
hívják fel a különbözõ rendezvények,
programok a figyelmet. A víz drága
kincsünk, vigyáznunk kell tisztaságá-
ra, óvnunk kell a természetben meg-
jelenõ formáit, hogy számunkra
megfelelõ minõségû ivóvíz folyjon a
csapból. Bükön több éves hagyo-
mány, hogy a Víz világnapja alkal-

mából a Bük és Térsége Vízmû Kft a
Büki Gyógyfürdõ Zrt-vel karöltve rajz-
pályázatot hirdet a jövõ nemzedéké-
nek, az óvodás és iskolás korosztály-
nak – „Csapvíz, bármikor megen-
gedheted magadnak!” címmel a
Mûvelõdési Központ szervezésében.
Ahogy Vojtkó Tibor a Bük és Térsége
Vízmû Kft igazgatója elmondta a kiál-

lítás megnyitóján, a rajzok évrõl évre
jobban tükrözik, hogy a gyerekek is
érzik a vizek pusztulásának veszélyeit,
a rajzok figyelmeztetnek a vizek vé-

delmére. A legkisebbek pedig a víz
hasznát érzékeltetik kedves, alapo-
san kidolgozott rajzaikkal. 

A díjazottak szép ajándékokat
kaptak, és minden rajzoló erre a
napra emlékeztetõ kiadvánnyal tér-
hetett haza. Másnap pedig a
Gyógyfürdõ falai között élvezhették a
vízrõl rajzot készítõ, és azt belépõként
használó  gyerekek a víz simogató,
és szórakoztató hasznát.               

Bse

Kincsünk a víz!






