Rövid hírek
• Tömörd
Szemétgyûjtés
Ha tavasz, akkor mindnyájunk számára
egyik fõ feladat a környezetünk szépítése. Az
országos áprilisi szemétgyûjtési akciót megelõzve, ahhoz majd április 23-án is csatlakozva a tömördiek lelkes csapata 2016. 04. 02án, szombaton „felvette” a harcot a szemetelõkkel.
Szép rendet tett a település mellett elhaladó utak mentén. A jó idõ, a napsütés segítette a délelõttöt kitevõ munkát.
Mindenkinek köszönjük a részvételt.

A fotóról hiányzik Horváth Gabriella, Prisznyákné Polák Zsuzsanna, Bánóné Prisznyák Katalin és dr. Sándor Gergõ a kép készítõje.
kszá

Kirándulás

a Pannonhalmi Borvidékre

A csepregi nyitott pincések „ április 16-án
hazánk egyik legrégebbi és legkisebb borvidékére, a Pannonhalmi Borvidékre kirándultak tapasztalatszerzés céljából.
Megérkezésünkkor gyönyörû panoráma tárult elénk. A szép, tavaszi idõben csoportunk elõször Magyarország egyik kiemelkedõ történelmi
emlékhelyét, a Pannonhalmi Bencés Fõapátságot látogatta meg. A fõapátság
vonzereje és a környék természeti adottsága miatt a város Magyarország egyik
leglátogatottabb területe.
A világörökség része. A monostor elhelyezkedésében összefonódik a természet és az épített környezet. A vidéken a rómaiak után a virágzó szõlõ- és
borkultúrát a bencés szerzetesek élesztették újjá, tájékoztatott bennünk az
idegenvezetõ. Megtekintettük a Fõapátság gyógynövény kertjét és a Lepárlóházat is. Ezután Gyõrújbarátra a
Babarczi Pincészetbe indultunk. Ez a
pincészet három évtizedes múltra visszatekintõ
vállalkozás, amely a Pannonhalmi Bor vidék
egyik meghatározó pincészete. Jelenleg 55
hektáron mûvelnek szõlõt, melyekbõl reduktív
fehér borokat készítenek. A pincészet célja,
hogy a palackos boraikat megismertessék mind
a fiatal, mind az idõsebb generációval. A pincészet folyamatosan fejleszti borászati eszközeit, aminek köszönhetõen magas színvonalú
technológiával rendelkezik. A borászat szõlõültetvényei Gyõrújbaráton, Tényõn, Gyõrszemerén

helyezkednek el. Babarczi Zsuzsanna a pincészet borásza mutatta be nekünk kiváló boraikat.
Többek között Irsai Olivért, Traminit, Olaszrizlinget, Rajnai Rizlinget, Chardonnayt.
Ezután Ács György Pincészetébe látogattunk. Szintén családi pincészet, tör ténete 1992re nyúlik vissza, azóta mûködik Gyõrújbaráton.

Ács György pincéjében

A család 12 hektáron gazdálkodik, az elmúlt
néhány évben a teljes területet újra telepítették. A területre jellemzõ Olaszrizling mellett a
Cserszegi fûszeres, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Zöldveltelini, Merlot fajtákkal bõvítették kínálatukat. Boraikat hagyományos eljárással készítik. Szintén jó borokat kóstolhattunk itt
is. Mindkét pincészetben hasznos tudnivalókkal
ismerkedhettünk meg. Tanulságos jó hangulatú
nap volt.
Horváthné Pados Teréz
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Töriverseny: gyõztes „csata”
Szombathelyen rendezték meg
2016. 04. 22-23-án a Savaria országos történelem tanulmányi verseny
döntõjét a 9. és 10. évfolyamos középiskolások számára.
Az idei évben 3000-en indultak az
iskolai fordulón a 2 kategóriában,
majd szûkült a kör, s a megyei forduló után a két legjobb eredményt elérõ diák jöhetett az országos döntõbe. Mindkét kategóriában 17-17 középiskolás mutatta meg tudását a
neves zsûrinek. dr. Oborni Teréz kandidátus, az MTA BTK Történelemtudományi Intézet munkatársa, Bánhidiné
Balogh Éva szakértõ, középiskolai tanár, Száray Miklós tankönyvszerzõ,
középiskolai tanár és Sostarics Ottó,
régész értékelte az írásbeli és szóbeli
teljesítményeket.
Megyénket a büki Horváth Áron,
a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium 10. A osztályos tanulója és Varga
Zsófia, a NYME Bolyai János Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium 10. évfolyamos diákja képviselte.
Péntek délután az ünnepélyes
megnyitó után következett a 2 órás
írásbeli, majd megtekin-tettük közösen a felújított Smidt Múzeumot.

Szombat délelõtt a hosszú feleletek
(10 perc), majd ebéd után a rövid (5
perc) szóbeli feleletek következtek.
15.30-kor pontosan kezdõdött a záró
ünnepség.
A 9. évfolyam helyezettjeit ismerhettük meg elõször,majd a 10, évfolyamosok következtek, A bronz ér-

mes Valastyán Marcell ( Debrecen)
lett, az ezüst érmet Melykó Ádám
(Hatvan) szerezte meg, s már csak
egy név maradt említetlenül: Horváth
Ároné, aki a 17. alkalommal megrendezett verseny elsõ helyezettje lett.
Gratulálunk Áronnak és felkészítõ tanárának, Kissné Szabó Ágota tanárnõnek. További munkájukhoz sok sikert kívánunk!
RJ
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Talán nyugodtan kijelenthetjük, hogy május az egyik legszebb,
ha nem a leggyönyörûbb hónapunk. A tavasz, májusban mutatja
meg legszebb arcát. Illatos orgonával, virágzó fákkal, bokrokkal
kényeztet bennünket, fantasztikus színekbe öltözteti a természetet.
Az év legszelídebb hónapja, amelyet gyakran emlegetnek a
szerelem hónapjának, a Szûz Anya hónapjának vagy éppen
Pünkösd havának.
Melegre fordul az idõ, s a májusi napsütésben nem okoz
fáradtságot, hogy a kiskertekben dolgozzunk, ápoljuk, nevelgessük
növényeinket, hiszen a munka dandárja erre az idõszakra esik:
palántázunk, gazolunk, kapálunk.
Az esõt várjuk, de a fagyokat nem várjuk. Ebben a hónapban
van: Pongrác, Szervác és Bonifác napja, akiket csak
fagyosszenteknek szoktunk emlegetni. Meglehetõsen rossz hírben
állnak: azt mondják róluk, hogy a fokozatosan melegedõ idõ után,
pár napra visszahozzák a hajnali fagyokat, ami egyetlen tavaszi
növénynek sem kedvez, sõt a sarjadó rügyeket, vetéseket
tönkreteheti.
A fagyos szentek kapcsán meg kell említeni, hogy május a
keresztény vallásban is sok fontos ünnepet tartogat. Idén ebben a
hónapban van Pünkösd, Szentháromság vasárnap, Úrnapja.
De visszatérve a természethez, ha már ennyi gyönyörûséggel
áldott meg bennünket, induljunk el túrázni, hiszen ez a
legalkalmasabb idõ. Már nincs hideg, de még nagyon meleg
sincs. Kiváló célpontok lehetnek az arborétumok, amikbõl
szerencsére a megyében több is akad. De ha nem az emberi kéz
alkotta természetbe vágyunk, akkor is találunk rengeteg kiváló úti
célt, a lényeg hogy fedezzük fel a csodákat, melyekkel ez a hónap
megörvendeztet bennünket.
S végül egy Radnóti idézet:
Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlõ illatokkal alkonyul.
A hegyrõl hûvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg,
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.
N.P.K.

Következõ lapszámunk 2016. 06. 02-án jelenik meg!
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Rövid hírek
• Répceszentgyörgy
Rubin diploma átadása
Április 9-én szombaton délután meghitt,
családias ünnep színhelye volt a répceszentgyörgyi Kultúrház.
Varga Istvánnak -akit legtöbben csak Pista
bácsinak szólítunk-, a volt répceszentgyörgyi
Általános Iskola nyugalmazott iskola Igazgatónak, Répceszentgyörgy díszpolgárának ezen
a napon adtuk át a rubindiplomát.
Gróf Istvánné polgármester asszony köszöntötte a meghívottakat, a családot, barátokat, volt pedagógustársakat és a képviselõtestület tagjait.
Csajbi Lívia Aljegyzõ asszony, aki szintén a
volt répceszentgyörgyi Iskola diákja volt,
mondott megható ünnepi beszédet. Három
falubeli diák szavalt az ünnephez illõ verset.
Az ünnep színvonalát emelte, hogy Pista bácsi
unokája, Varga Diána két énekkel kedveskedett a nagypapának.
Magát a diplomát Hajós Attila a bõi, utódiskola Igazgatója adta át.

2016. április 5-8. között a Bõi Általános Iskola
7. osztálya (az õriszentpéteri hetedikesekkel
együtt) a „Határtalanul!” program pályázatának
köszönhetõen egy tartalmas és látnivalókkal teli
tanulmányi kirándulásra mehetett Szlovákiába.
Az elsõ nap a diákok, a komáromi városnézés elõtt, látogatást tettek a helyi Jókai Mór
Alapiskolában, ahol kortársaikkal is találkozhattak. Ezt követõen Mikszáth Kálmán szülõházát
keresték fel Sklabonyán, majd a Kékkõi várkastélyban Balassi Bálintra emlékeztek. Este a rimaszombati kollégiumban elfogyasztott vacsora
után naplóírás következett.
Másnap reggel Rimaszombat nevezetességeit
keresték fel, majd a szalmacseppköveirõl híres
Gombaszögi cseppkõbarlangban kaptak szaksze-

A következõ nap a kézsmárki Thököly vár
megtekintésével kezdõdött, majd Iglóra indultak
a kirándulók, ahol egy helyi idegenvezetõ csatlakozott hozzájuk, aki a nap további részében
kalauzolta õket a Felvidék nevezetes látványosságai között: Az iglói városnézés után Lõcsére
mentek. A városháza mellett a Szent Jakab
Templomban megcsodálták Lõcsei Pál mester
világon egyedülálló, fából faragott gótikus
szárnyasoltárát, valamint a dúsan díszített barokk minorita templomot is. Az ebédszünetet igazán festõi környezetben, a gigantikus Szepesi
vár alatt töltötték, hogy aztán felfrissülve továbbutazzanak Szepesszombatra. Itt a szárnyasoltárokkal teli Szent György Templomot keresték
fel, melyre a közelmúltban még II. Erzsébet an-

rû idegenvezetést a sztalagmitok, sztalagtitok és
sztalagnátok világáról. „Kraszna Horka büszke várát” sajnos csak kívülrõl nézhették meg, mert a
2012-es tûzvész óta még ma is tartanak a rekonstrukciós munkálatok. A következõ állomás Andrássy
Dénes és felesége, Franciska szecessziós stílusú
mauzóleuma volt, aztán az Andrássy család
Betléren található –- csodás kincsekkel teli – vadászkastélyában élvezhették a gyerekek és kísérõik a tárlatvezetést. A kastély szinte ma is azt a benyomást kelti, mintha tulajdonosai csak tegnap
hagyták volna el, minden érintetlen formában
megmaradt az utókor számára. Késõ délután a
csoport felkereste Kézsmárkon az Új Evangélikus
Templomban Thököly Imre kriptáját, majd az
egyetlen vasszöget sem tartalmazó – az UNESCO
világörökségei között is számon tartott – evangélikus fatemplomot. Egy helyi kollégiumban errõl a
napról is beszámolókat írtak és csapatokban feladatokat oldottak meg a gyerekek.

gol királynõ is kíváncsi volt. Este egy iglói családias hotelben igazi cseh/szlovák specialitás volt
a vacsora körete: A diákok a napi összefoglaló
elõtt megkóstolhatták a knédlit!
Az utolsó nap reggelén a Magas Tátrába buszozott fel a csapat, Tátra Lomnicon nyomokban
hó is akadt, így még síeltek is a téli sport szerelmesei. A bõi gyerekek maradtak a hógolyóknál,
melyekbõl kísérõtanáraiknak is jócskán kijutott. A
szlovákiai kiruccanás záró programja Selmecbánya volt: A monarchiát idézõ városban másfél órás bányalátogatáson vettek részt a diákok.
Hazafelé a buszban Kiss János idegenvezetõ, a tanárok és diákok felidézték a kirándulás fõ
mozzanatait, értékelték a tanulók aktivitását. A
gyerekek nagyon jól érezték magukat, élményeiket egy vetítéssel egybekötött témanapon
diáktársaikkal is megosztják majd.
Babos Nóra
osztályfõnök
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A köszöntõk után Pista bácsi megköszönte
a szép megemlékezést, és mesélt az elsõ diploma megszer zése óta eltelt 70 évrõl.
A család és a képviselõtestület közösen vendégelték meg az egybegyûlteket.
Jó volt felidézni a múltat, és látni az arcokon a megelégedést. A képviselõknek megtisztelõ, és büszkék lehetünk, hogy kis falunkban is van ilyen esemény.
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép vigyázattal,
csendben csiszoljam kristályba!” /Németh
László/
Gróf Istvánné

Határtalanul a Felvidéken
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Borban a hangulat
Már nem kérdés, milyen bor lesz az idei tavasz és nyár sztárja: a Jekl Primo gyöngyözõ
rozébor. Friss és kellemes, és ahogy Jekl Flóra
ajánlotta: olasz mintára készült. A lehetõ legkellemesebb élmény azoknak, akik csalódással
kóstoltak már „hazai kevert” rozékat, érdemes a
Jekl-féle ajánlatot kipróbálni. És ez csak az egyik
tanulsága volt az ízorgiákat kínáló Jekl Borvacsorának a Piros Ház Vendéglõben Zsirán. Akik
már visszatérõ Borvacsora-vendégként érkeztek,

lek a borászok, s nem mellékesen a régi és az új
vendégek. A medvehagymás sajtlinzer, tavaszi
primõr zöldekkel tökéletes indítása volt az estének. Száraz vörösbort kívánt az elõétel: 2015-ös
Portugieser érkezett hozzá. Tavaszi ízeket hozott
a meleg nyúlpástétom vajas boushetban zöld
spárgával. Tökéletesen passzolt a Syraz „Feketehegy válogatás” száraz bor a 2013-as évbõl.
Száraz vörös, Pinot Noir dukált a bõrös malacsülthöz, amely rozmaringos parázsburgonyával

kompozíció volt a legideálisabb a Borvacsorán.
Balla Gergely alig gyõzte fogadni a dicséreteket
és továbbítani a konyhába az elismerõ szavakat. Álomszerûen ért véget a vacsora: hogy hol
kezdõdött az eper, és honnan érkezett az ízlelõbimbókhoz a csokiorgia, azt csak találgatták a

azok tudták, hogy tökéletes harmóniára számíthatnak a fogások sorában, valamint az ételek
és a borok között. Az új vendégek pedig irigykedve hallgatták az eddigi estek beszámolóit. A
legfontosabb, hogy mindenki elégedett lehetett
az április kínálattal: Jekl Béla és leánya, Flóra Villányból hozott ízelítõt a mesés ízekhez. Turcsányi
Tamás a borok leírását ismerte, azokhoz komponált ízösszeállításokat – tökéletesen, így értéke-

és céklás rebarbararaguval került a vendégek
elé. Könnyû és testes, erõs és friss – az étel ízeinek párosításaira és a hozzá ízlelt borra is ez a
legjobb leírás. Primo cuvée, száraz vörösbor dukált a gyümölcsteával füstölt hátszínhez. Persze
az erdei gyümölcs glace és a „Yorkshire” puding
is passzolt az ízekhez, illatokhoz. Sokak szerint, ez
volt a legtökéletesebb párosítás – de kevesen
merték volna biztosan állítani, melyik fogás-

lelkes kóstolók. Az biztos, hogy tökéletes volt a
desszert, hozzá a Jekl Merlot „Fekete hegy válogatás” száraz vörösbor 2012-bõl. Azonnal folytatást követeltek a vendégek. S bár a tavaszi Borvacsora-sorozat véget ért, de Gergelyék azt
ígérték: lesz folytatás a nyáron, különleges grill
borvacsorákkal várnak mindenkit a Piros Ház
Vendéglõben Zsirán. Borvacsora idõpontok az
étterem Facebook oldalán
(x)
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Rövid hírek
• Zsira
Ketten az úton…
50. házassági évfordulójuk alkalmából köszöntötték a zsirai nyugdíjas klub tagjai Kövér
Lajost és feleségét, Jáger Margitot. A pár
1966. április 11-én kötött házasságot. A családdal, ismerõsökkel, barátokkal közösen
szentmise keretében erõsítették meg házassági esküjüket. Következõ héten pedig a nyug-

díjasok is megemlékeztek errõl az alkalomról
és a polgármesterrel közösen köszöntötték az
„ifjú párt”. Mint mondták, nem volt könnyû az
életük, sok nehézséggel is szembe kellett nézniük, de mindig próbáltak az élet kihívásaival
együtt megküzdeni, mert csak és kizárólag
így lehet közösen leélni egy életet. Kívánunk
mindkettõjüknek hosszú, boldog életet és jó
egészséget!
NPK

„Múltunk van, bízunk

benne, hogy lesz jövõnk is”

Új egészségházat szeretnének Gyalókán.
Igyekeznek útfelújításra még több pénzt
nyerni és bõven jut idén kultúrára.
– Óriási eredmény, hogy meg tudtuk kétszerezni az idei költségvetést a tavalyihoz képest. Eltöröltünk adókat, így más kedvezményekhez jutottunk –
kezdte Kincse Attila, Gyalóka polgármestere. A 74 lakosú település
méretéhez képest sok pénz, 1,2 millió forint jut idén kulturális kiadásokra.
– Ha a templom elkészül, akkor
egy nagyszabású átadást tervezünk, ahová elszármazottakat is hívunk – számolt be a településvezetõ. Emlékeztetett a „veszteségre”,
hogy a templom körül ki kellett vágni a nagy gesztenyefákat. Azok
olyan öregek voltak, hogy nem volt
gyalókai, aki meg tudta volna
mondani, mikor ültették õket. Arra viszont sok, már
nyugdíjas helybéli emlékszik, hogy még iskolás
korában is ugyanezen a járdaburkolaton közlekedett. Ezen szeretnének még idén változtatni.
Egyelõre az útfelújítás látszik megvalósíthatónak,
bár a remélt 2,5 millió helyett 1,5 millió forintot
nyert útfelújításra Gyalóka tavaly. Idén kezdik a
munkálatokat.
Új egészségházat is szeretnének, ha nyertes
lesz az ez irányú pályázat. Most az iskola épületében mûködik az egészségház, hetente egyszer, de
legalább van háziorvosi rendelés. Az ilyen alapvetõ infrastrukturális igényekkel kapcsolatban Kincse
Attila úgy fogalmazott:

– Jó lenne, ha a kis településeket is észrevennék. S ugyanez igaz a nem önkormányzati fenntartású útjukra is.
– Két fürdõ között vagyunk, tranzitúton, a közútkezelõ is észrevehetné, hogy hiába négy számjeggyel jelölt az út, az Bük és Locsmánd között vezet, óriási a forgalom a besorolásához képest.

Vannak Gyalókán építkezõ, ide települõ fiatalok – sorolta a polgármester. Nem csoda, jó fekvésû a falu: saját intézmények nincsenek, de egy kilométeren belül elérhetõ iskola és óvoda is. Kõszeg
15, Szombathely, a másik irányba pedig az ausztriai Oberpullendorf 25 kilométer – tájolta a lehetõségeket Kincse Attila. Klasszikus falusi portákat nem
találunk 2016-ban Gyalókán: baromfi van, lovak is
vannak két háznál, de igazi háztáji gazdálkodás
már itt sincs.
– Nagy dolog, hogy mûködik az élelmiszerbolt
– emelte ki a polgármester.
Befektetõ érkezésérõl is beszámolt: lovas paradicsomot gondolt egy vállalkozó, már készülnek az
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istállók a nagy területeken, amelyeket megvásárolt. Sajnos nem az önkormányzat volt az eladó fél,
ugyanis ilyen tartaléka nincs a településnek. Az
egyetlen földterülete a hivatali épület és környéke,
az egykori tejcsarnok és a tûzoltószertár volt itt.
Alkalmazottja idén nincs az önkormányzatnak, viszont egy-két közfoglalkoztatottnak adnak
munkát.
Sok a nyugdíjas, a lakosok több mint hatvan
százaléka. Nem véletlen, hogy az évzáró közmeghallgatás rendszerint helyi nyugdíjas találkozó. Ha
tudnak, anyagilag is segítenek a helyieknek, de
rendszeres segélyezésre szerencsére nincs igény,
szükség Gyalókán.
– Annak idején, az 1950-es évek közepén 248
körül volt a település létszáma – idézte fel a polgármester a „Gyalókai Krónikára” terelve a szót.
– 2006 és 2010 között dr. Brummer Krisztián volt
a jegyzõ, õ készítette el a település helytörténeti
összeírását. Idén a krónika újranyomását tervezzük
a költségvetésbõl – mondta a kulturális tervekrõl a
polgármester. Most folyik a számolás, hány darabot adnak majd ki a könyvbõl. S ha már visszatekintés: tíz éves lesz hamarosan a település címere
– idézte fel Kincse Attila.
– Büszkék vagyunk rá, én magam is részt vettem a tervezésben, képviselõként. A Berek jele a
hóvirág, a kereszt a vallást szimbolizálja, mindenki
római katolikus a faluban. A régi eke mutatja, hogy
Gyalóka is jobbágytelepülés volt. A mezõt elválasztja Répce, a patakon négy malom õrölt a település területén, mára egy maradt, azt még lakják.
Nincs meg eredeti állapotában, amikor lehetõség
lett volna megõrizni, akkor még nem látszott benne turisztikai potenciál – mutatta be a falut a hamarosan jubiláló címeren keresztül Kincse Attila.
Hangsúlyozta: – Múltunk van, bízunk benne, hogy
lesz jövõnk is.
yde

33. Csepregi borverseny
Csepreg város, a csepregi Hegyközség
és a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete
2016. április 9-én rendezték meg a 33. borversenyt Csepregen.
A borversenyt Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszony nyitotta meg. Ezután
a helyi Általános Iskola néptánc csoportja
„seprûs „ táncot mutatott be , nagy sikert
aratva. A versenyre nevezni lehetett új borokkal, amelynek termõhelye Csepreg és

ták az aranyérmes borok közül a Borhölgyek
borát. A verseny végén a Polgármester úr átadta a díjakat és megköszönte, hogy a gazdák elhozták boraikat és megköszönte a Borbarát Hölgyek munkáját.
Arany érmet kapott: a fehér borok közül
Hor váth Gábor traminija, Hor váth Gábor
szür ke ba rát ja, ifj.Molnár Sán dor char donnay bora, Tóth Kálmán rizlingszilváni bora. A rozé borok közül: arany érmet kapott
Hor váth Gábor pinot noir bora,
Hor váth Gábor kékfrankosa és
Ifj. Molnár Sándor kékfrankosshiráz bora. A vörös borok közül
arany érmett kapott: Hor váth
Gábor kékfrankosa, Tóth Marcell kékfrankosa, Haizler László
kék fran ko sa, Tóth Mar cell
kékfrankos-cabernet cuvéje,
Tóth Kálmán kékfrankos cuvéje.
A Borhölgyek Hor váth Gábor
rozéját választották a Hölgyek
borának. A társadalmi zsûri a
legjobb fehérbornak Németh
Árpád Irsai Olivér borát választotta, a vörösbornál Hor váth József kékfrankosa lett az elsõ, a
rozé kategóriában pedig Hor váth Gábor
kékfrankosa ízlett legjobban.
Gratulálunk a minden gazdának, hisz
aranyérmek mellett sok ezüstérmes bor is született. Jól vizsgáztak a csepregi borok. Köszönjük mindenkinek, akik a borverseny lebonyolítását segítették!
Horváthné Pados Teréz

„Bor, bor,
de jó a csepregi bor.”

környéke. 28 fehérbort neveztek be a gazdák, de 14 rozé és 29 vörösbort is bíráltattak.
A rangos szakmai zsûri 100 pontos bírálati módszerrel dolgozott. A termelõkbõl és
borkedvelõkbõl álló társadalmi zsûri is értékelte a borokat. Az adatfeldolgozást Filinger
Gyöngyvér segítette számítógépen. Köszönjük. Délután a Borbarát Hölgyek kiválasztot-
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Rövid hírek
• Zsira
Telihold Túra
A Föld Napján, a telihold adta lehetõségeket kihasználva éjszakai túrára invitáltuk a
bátor érdeklõdõket, hogy együtt a telihold fényében fedezzük fel a természet hangjait, illatait. Egy kb. 50 fõs társaság indult éjszakai túrára április 22-én pénteken este 21.30-kor a
zsirai templomtól. S bár a Hold néha megtréfált bennünket és egy-egy felhõ mögé bújt,
azért jellemzõen Õ mutatta az utat a kis csapatnak. Ebben a természetes fényben fedeztük fel a települést körülölelõ földutakat. Rövid
pihenõt tartottunk a zsirai tónál, majd folytattuk utunkat. A csapatot Orbán György tanító
vezette, s minden korosztály képviseltette magát, az óvodástól a nyugdíjasig. A terveink kö-

Mentõcsoport alakult Csepregen
Csepreg Város Önkormányzata és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség közremûködésének eredményéként 2016. április 22-én délután
került sor a Csepregi Önkéntes Települési Mentõcsoport minõsítésére. Ez által Csepreg Városa is
csatlakozhat azon települések sorába, ahol a korábbi kötelezett állomány helyett, egy önkéntes
alapon szervezõdõ Mentõcsoportra számíthat a
település veszély esetén.
Az ünnepélyes megalakulásra és eskütételre a
Promenádon került sor, ahol Erdélyi
Krisztián tûzoltó ezredes, a Vas Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója nyitotta meg az ünnepélyt.
Beszédet mondott dr. Kapiller Sarolta a Kõszegi Járási Hivatal hivatalvezetõje és a Helyi Védelmi Bizottság elnöke, aki boldogan köszöntötte az önkéntes mentõcsoportok sorában a most
létrejött Csepregi Mentõcsoportot.
Ágh Péter a térség országgyûlési
képviselõje, aki az Országgyûlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának is
tagja, beszédében kiemelte, hogy tisztelet jár az önkéntes mentõcsoport tagjainak, akik
a pihenésre szánt, vagy a családdal eltöltött idõ
terhére az önkéntességet választották és bizonyítják, hogy felkészültségük alkalmassá teszi õket arra, hogy veszélyhelyzet esetén segítsenek.
Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere,
aki egyben az önkéntes mentõcsoport vezetõje is,
az önkéntesség fontosságára hívta fel a figyelmet,
s köszönetet mondott minden önkéntes tagnak,
akire számíthat a város veszély esetén.
A Promenádon tett esküt és Finta József plébános áldását követõen az 50 önkéntes taggal rendelkezõ mentõcsoport 4 kárhelyszínen bizonyította
rátermettségét különbözõ szituációkban. A gyakorlat célja a rendkívüli idõjárási események, a vízfolyásokon levonuló árvizek, valamint a helyi vízkárok
következtében kialakuló veszélyhelyzetek elhárítására való felkészülés és az ezekkel kapcsolatos ku-

tatási, mentési feladatok gyakorlása. Ennek megfelelõen a mentõcsoport nyúlgátat és körtöltést
épített a Jókai utcában, a Czigli ház falát szakszerûen megtámasztották, a Széchenyi köz 1. szám
alól 20 fõt menekítettek ki, akiket hordágyon, és a
mentõk segítségével szállítottak át a Mûvelõdési
Házból kialakított ideiglenes befogadó helyre.
A gyakorlat végrehajtásában az önkéntes
mentõcsoport tagjai mellett részt vett a Csepregi
Önkormányzati Tûzoltóság, a Csepregi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület, a Büki Rendõrõrs, a Büki Mentõ-

állomás, a Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és
Bajtársi Egyesület, a Csepregi Polgárõr Egyesület
az Írottkõ Mentõcsoport kijelölt állománya, valamint a katasztrófavédelem szakemberei.
A délután nagyon jó hangulatban telt, mindenki tisztességgel helyt állt, melynek eredményeképp Lakatár Gábor a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetõje örömmel adta át Polgármester úrnak a Csepregi Önkéntes Települési Mentõcsoport Nemzeti Minõsítõ Oklevelét.
A minõsítést követõen egy közös vacsorán elevenítették fel a délután emlékezetes pillanatait a
résztvevõk, melynek helyszíne a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Iskola aulája volt. Köszönet jár minden résztvevõnek a tisztes helytállásért, melyet a nap folyamán
tanúsítottak!
OT
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zött szerepelt, hogy néha meg-megállunk a
természetben és hallgatjuk az éjszaka neszeit,
de ez a gyerek zsivaj miatt tulajdonképpen
meghiúsult. Persze ezt sem bántuk, hiszen nagyon jó hangulatban telt el ez a két és fél óra,
s közben megtettünk 8,5 kilométernyi utat. 23
óra körül értünk vissza a faluba. Közben kicsit
lehûlt a levegõ, elfáradtak a résztvevõk, de
valamennyien arra a véleményre jutottunk,
hogy máskor is szervezünk hasonló túrát. S mivel másnap szombat volt, talán kicsit több idõ
jutott a pihenésre is.
N.P.K.

Önkéntes Települési
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Tudósok és

doktoranduszok Bükön

A fürdõvárosban ötödik, összesen pedig már tizenharmadik alkalommal rendezte meg településrajzi konferenciáját a Nyugat-magyarországi Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszéke április közepén. A
rendezvénynek a Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár biztosított
helyet.
Dr. Csapó Tamás tanszékvezetõ
professzor a szervezõk, Baranyai
Róbert alpolgármester a házigazdák részérõl köszöntötte az ország
különbözõ egyetemeirõl és kutató
intézeteibõl érkezett résztvevõket.
Az elsõ nap délutánján, a plenáris
ülésen több mint fél tucat földrajztudós hazánkkal kapcsolatos település-földrajzi elõadását hallgatták
meg a résztvevõk. Többek közt
olyan témaköröket tárgyaltak meg,
mint az urbanizáció régi-új szakasza, s ennek állampolitikai összefüggései. Szó volt az ingázás aktuális problémáiról, de a községekben
és a nagyvárosok peremén zajló
folyamatokról is. Foglalkoztak a korábbi népességmozgások s a jelenkori népvándorlás okaival és
megnyilvánulási formáival.
Másnap már két szekcióban folytatódott a konferencia. Ezek keretében a professzorok mellett az ifjabb
kutatók, a doktoranduszok is lehetõ-

séget kaptak arra, hogy a szakmai
közönség elõtt ismertessék kutatási
tevékenységüket, eredményeiket. Az
1. szekció szinte valamennyi elõadása a plenáris ülés témáihoz kötõdött.
A 2. szekcióban viszont többen is
foglalkoztak az idegenforgalomhoz
kapcsolódó kérdésekkel, problémákkal, a közigazgatással és a helyi
konfliktusokkal földrajzi megközelítésben. Érdekes kiselõadások szóltak a
budapesti turizmusról, mely 2009.
óta 47 %-kal nõtt, s Európában az elsõ 10 között van. Erõsödik a kulturális-turizmus és a buli negyedek forgalma (retró érzés, romkocsmák,
stb). Lényegesen bõvültek a szálláshelyek is, de a nagy versenyben
azok az olcsóbbak, melyek adózási
morálja nem mindig megfelelõ. Egy
másik elõadás Kehidakustány sikertörténetét vázolta fel, mely nagyon
hasonlít Bükéhez, csak késõbb indult, s most van folyamatban a
gyógyhellyé nyilvánítás.
Az elõadások írott változata a
NYME Társadalom-földrajzi Tanszék
negyedéves folyóiratában, a Településrajzi Tanulmányokban jelenik
meg. Ha ez eljut a könyvtárakba,
az érdeklõdõk részletesen is megismerhetik a konferencián elhangzott érdekes információkat.
Sági Ferenc

Közös összefogással
az idõsekért

FÜRDÕSZOBA FELÚJÍTÁS
A TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONTBAN

A Városgazdálkodás szakemberei összesen 14 fürdõszoba felújításába kezdtek bele hetekkel korábban a Területi Gondozási Központban. A felújítás már hosszú évek óta
váratott magára, ugyanis a fürdõszobák jelenlegi kialakítása megnehezítette a lakók mindennapi
tisztálkodását. A zuhanytálca,
melybe egy lépcsõn keresztül lehetett belépni, elbontásra kerül, s helyette járólapból kerül kiépítésre az
új tusoló.
A régi linóleum és a töredezett
csempék helyére új burkolat kerül,
ahol szükséges kicserélik a szani-

A felújított fürdõszobák mellett
nyolc lakószoba is kifestésre kerül,
hiszen van olyan közöttük, mely 15
éve nem kapott még tisztasági festést sem. A zuhanyzó akadálymentesítésén túl öt lakószobában a fürdõszoba ajtókat is ki kell szélesíteni,
ugyanis korábban olyan keskeny
került beépítésre, mellyen kerekeszszékkel már nem tudtak közlekedni.
„Tizennégy fürdõszobából kettõ
már teljesen elkészült, melyen vízgáz és központi fûtés szerelõ, kõmûves
és
festõ
kollégám
dolgozik”.- mondta el Horváth Zoltán Városgazdálkodás vezetõje.

tereket és zuhanyfüggöny is felszerelésre kerül. Az új fürdõszobák immáron alkalmassá válnak a napi
tisztálkodásra, ugyanis akadálymentesen megközelíthetõek.

A felújítás Csepreg Város Önkormányzata, a Területi Gondozási Központ és a George Sorel Alapítvány
közös összefogásának köszönhetõen
HZ
valósulhat meg!
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Rövid hírek
• Csepreg
Isten hozott kis Dávid!
Egy új hagyományt teremtve Csepreg Város Polgármestere az idei esztendõben minden újszülöttet meglátogat otthonában, s köszönti, mint a Város új polgárát!

Így történt ez a kis csöppség, Németh Dávid esetében is, aki március hónapban született meg 3500 grammal és 52 cm-el szülei
legnagyobb örömére.
Az ifjú szülõknek, Németh Hajnalkának és
Németh Péternek ezúton is szívbõl gratulálunk,
sok boldogságot és jó egészséget kívánunk
az egész családnak!
OT

Iklanberényi hírek
A falugondnok munkájával kapcsolatos beszámoló tárgyában április 15-én lakossági fórumot tartottak Iklanberényben. A falugondnoki
munkakör kiírásának elõzményi közé tarozik,
hogy a település 2014-ben sikeresen pályázott
falubusz beszerzésére. 2015. elején át is adták,
így lehetõvé téve a falugondnoki szolgálat kialakítását. A falugondnoki szolgáltatás olyan
szociális alapellátási forma, mely csökkenti ezzel
az aprófalvak és a külterületi lakott helyek szolgáltatás- és intézményhiányból eredõ hátrányait. Róka Lajos személyében találták meg azt
az embert, ki nem csak munkának, hanem hivatásnak tekinti a szolgálatot. Fõ feladata elsõsor-

sület társelnöke, körzeti megbízott és a családsegítõ szolgálat képviselõi is megtisztelték a falu
lakosságát. Róka Lajos bemutatta a falugondnoki szolgálat megalakulásának történetét, va-

A hivatal felújításra szorul

Takaros faluközpont virágokkal

ban a szociális jellegû teendõk ellátása, melybe
beletartozik az iskolába szállítás, idõsek kiszolgálása ( bevásárlás, gyógyszer kiváltás, orvoshoz
szállítás stb.) közterület-, temetõ gondozása (fûnyírás, öntözés, karbantartás stb). A beszámoló
falugyûlésen a polgármester és a képviselõ testület mellett Balogh Kálmán a Falugazda Egye-

lamint felvázolta a falugondnok feladatait. Balogh Kálmán a beszámoló után elmondta, hogy
ez nem egy munkahely, ez annál sokkal több. A
település polgármestere, Berényi Pál pedig a lakosságot tájékoztatta, hogy a falu benevezett a
Virágos Magyarország programjába. Kérte a lakosságot, hogy mindenki a saját portáját tartsa
rendbe. A lakossági fórum zárásaként egy kis állófogadáson várták a megjelenteket. A következõ iklanberényi program a majális, melyrõl a következõ számban olvashatnak.
S.Heni
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Tavaszi túra Csepregbõl Kiszsidányba
Az áprilisi tavasz kellemes, Szent György-nap
elõtti szombat délutánján, immár kilencedik alkalommal, gyalogoltak át az érdeklõdõ csepregiek a kiszsidányi forráskút melletti rétre az eléjük jövõ szomszédokkal együtt. A Promenádról
induló, közel 60 fõs csapat oda-vissza 18 kilométeres utat járt be.
Gyermekek és fiatalok csoportja a felnõttekkel, s egy már „hetvenkedõ” nyugdíjassal és
több kutyussal együtt jókedvûen indult a Tégla-

és énekszóval, a helyi önkormányzat és a német
nemzetiségi önkormányzat snidlinges és hagymás zsíros kenyérrel, a csepregi szõlõs gazdák a
pár hete minõsített boraikkal várták a lassan fáradó
vándorokat. A kellemes ejtõzés után többen megnéztük Bánó Zoltán polgármester úr gyönyörû rododendronjait. Megtör tént a fel-

gyári úton, majd a csepregi „hegyeken” keresztül a szomszédos településre. Útközben gyógynövényeket gyûjtöttek, érdekes, természettel
kapcsolatos feladatokat oldtak meg és finom
csepregi borokat kóstoltak. Megálltak az Új
Bene-kútnál, a volt gesztenyés kunyhó helyén
készült esõbeállónál, a Kecske-kútnál. Kiszsidányban a Répce Citera Barátok Köre zene-

adatok értékelése, a díjak
átadása. A közeli újabb találkozás reményében búcsúzott a csapat a mindig
szíves vendéglátóktól, s indult hazafelé.
A csepregi Tilos erdõ védett fáit elhagyva a
Rothermann-kertnél újabb megálló-pihenõ következett volna. Viszont az idõjárás a hazafelé

indulást követõen megváltozott, s a tervezett
utolsó pihenõ a hirtelen lezúduló esõ miatt elmaradt. A túrázók most nem, de a gazdák örültek

az „aranyesõ”-nek. Majd a pünkösd elõtti szombaton, a „Nyitott pincék napján” újabb kellemes
együttlétre várják a túra résztvevõit és más érdeklõdõket is.
igás
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Rövid hírek
• Zsira
Elsõáldozás Zsirán
Elsõáldozók: Szabó Luca, Szabó Mercédesz, Szakály Hanna, Illeditz Jenny, Stifter
Anna. Felkészítõjük: Németh István atya,
Sulicsné Sági Henrietta hitoktató.

• Gyõr - Bük
Hittanverseny döntõ
Április 9-én 9 órától tartották az egyházmegyei hittanverseny döntõjét Gyõrben, a
Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központban. A gyõri egyházmegye katolikus iskoláiból
és plébániáiról érkeztek szép számmal a fiatalok. A feladatok között totók, ének és ima kiegészítések, hittanismereti kérdések szerepeltek. Természetesen az irgalmasság évével kapcsolatban is kellett feladatokat megoldani. A versenyzõk a 11-30-kor kezdõdõ püspöki szentmise után
megtudhatták az eredményeket. Az esperesi kerületbõl Krilov-Sragner Tamara büki 2. osztályos,
Kumánovich Kata horvátzsidányi 4. osztályos és
Pócza Franciska Csenge büki 8. osztályos tanuló
megyei II. helyezést érték el. Gratulálunk a helyezetteknek és a felkészítõiknek.
Sulics Bogi

Csepregi diákok a Felvidéken
Iskolánk 7. évfolyamos tanulói és tanárai április 10-én reggel izgatottan várták, hogy megérkezzen a busz, és elinduljon velük a négynapos
felvidéki kirándulásra. Komáromban álltunk meg
elõször egy kis idõre, hogy rövid megemlékezés
után szalagot helyezzünk el Jókai Mór szobránál
és Bartók Béla emléktábláján. A következõ helyszínen, Mikszáthfalván megtekintettük a Mikszáth-emlékházat. Élvezettel hallgattuk, ahogy
Böhm András bácsi palóc
nyelvjárásban átéléssel beszélt a faluban született neves
íróról. Az udvaron még korabeli játékokat is kipróbálhattunk. Kékkõ várában Balassira
emlékeztünk, majd gyönyörködtünk a lenyûgözõ panorámában. Rimaszombatba érve
sétáltunk egyet a városban. A
Múzsák háza falánál, a Petõfiemléktábla alatt csoportképet készítettünk, majd elfoglaltuk szállásunkat a kollégiumban. Másnap Rozsnyón ellátogattunk egy szlovákiai magyar iskolába, bevettük Krasznahorka büszke várát, a mauzóleumban elámultunk Andrássy Dénes gróf felesége iránti szerelmén, Betléren pedig az Andrássyvadászkastély bûvölt el bennünket szalonjaival,
berendezésével. A harmadik nap híres templomokat és várakat tekintettünk meg. Jártunk Lõcsén, a Szepesi várban, Késmárkon. Thököly Imre mauzóleumában a közösen elszavalt Szózat
felemelõ érzés volt. Poprádon a Magas-Tátrát
megpillantva rácsodálkoztunk a napfényben
fürdõ, még havas hegycsúcsokra. A Lomnici-

csúcs aljához érve pedig nagyon élveztük az
áprilisi hógolyózást. Az utolsó napon Igló város
nevezetességeivel ismerkedtünk. A Konrad Gaal
szobornál harangot kongattunk, hogy kívánságunk teljesüljön. A színház lépcsõjén Radnóti
Nem tudhatom címû versét szavalva emlékeztünk meg a költészet napjáról. A fõ program
ezen a napon a selmecbányai bányamúzeum
volt, ahol ízelítõt kaptunk az ezüstbányászok

munkájából, majd hazafelé vettük az irányt. A
négy nap gyorsan eltelt, de életre szóló élményekkel gazdagodtunk. Rengeteg fényképet
készítettünk. Minden este vacsora után csoportokban dolgoztuk fel az eseményeket. „Határtalanul” élveztük a programokat. Köszönjük a lehetõséget: Kiss Jánosnak az idegenvezetést, tanárainknak, Dr. Barityné Házi Ottiliának, Tóthné
Takács Tündének, Szalai Gábornak, Ludván Jánosnak, hogy elkísértek minket, valamint szüleinknek a támogatást és felajánlásokat.
Tóthné Takács Tünde és Szalai Gábor
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Gálamûsor

a csepregi sószobáért
sület ifjú növendékei sztenderd és latin
táncokat mutattak be. A Vocal Spirit
Show Kórus és a Csepregi Vegyeskar
Egyesület tagjai többször is visszatértek a
színpadra, a közönség elõadásukat pedig mindig vastapssal jutalmazta. „Csak
egy kék színû virág” címû dal végén kék
nefelejcs virággal ajándékozták meg az
óvodát, ami ékes dísze lesz ezen túl a kívülrõl is teljesen megújult intézménynek.

tömegeket tud megmozgatni, hiszen,
ahogy az elsõ alkalommal, úgy most is
színültig megtelt a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és könyvtár színházterme és
aulája is.
Kökösy Sándorné Intézményvezetõ
Asszony pedig örömmel újságolta, hogy
a sószoba már az idei náthás, influenzás
idõszakban kifejtette jótékony hatását és
sokkal kevesebb gyermek volt beteg az
óvodában.
A Maci, Pillangó, Katica, Méhecske,
Nyuszi és Süni csoport elõadásai mellett
ismét megjelentek vendég fellépõk is a
repertoárban. A Lorigo Tánc Sport Egye-

A csodálatos összefogás eredményeként a gálamûsor során a felajánlásokból 335 000 Ft folyt be végül, amit még
további 111 000 Ft egészíthet ki a „Segíts,
hogy segíthessünk” Alapítvány jóvoltából, ami jogutód nélkül megszûnt. A
megszûnt alapítvány alapcéljai között
szerepelt a gyermekek egészséges fejlõdésének biztosítása, így az összeg ezúttal
is remek helyre került.
A gyermekek nevében ezúton is tisztelettel köszönjük mindenkinek a részvételt és
támogatást, aki bármilyen módon segítette a közös cél sikeres megvalósulását!
yde

és a Csepregi Olvasókör

A magyar költészet napját 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük. A szervezõk az évek során – az elõadók és a költõk elfoglaltságától függõen – sokszor az elõzõ vagy
a következõ napokon tartották a rendezvényt. Ezért egyre többen
már költészet hetérõl beszélünk az eseménnyel kapcsolatban.
Idén a Csepregi Olvasókör számára a hét több napján is
akadt elfoglaltság. 11-én, hétfõn délelõtt – mint alakulásunk óta
minden költészet napján – az Idõsek Klubjába látogatott kis csapatunk. Erre az alkalomra mindig a tavaszhoz, az ünnepekhez és
az aktuális évfordulókhoz választunk verseket. Nagy örömünkre az
otthon három lakója is készült, és szívesen csatlakozott a felolvasáshoz. Két ismert verset pedig közösen mondunk el a közönségünk tagjaival együtt. Délután a városi könyvtár által szervezett
versmaratonba kapcsolódott be néhány tagunk.
A csütörtöki városi rendezvényünkre dr. Fûzfa Balázs és hallgatói érkeztek Csepregbe. A professzor úr röviden beszélt a versünnep jelentõségérõl és Kányádi Sándor költõrõl. Az erdélyi poéta
verseibõl Lutor Katalin és Kocsis Marcell meghatóan szép összeállítással kápráztatta el a közönséget. Majd szóba került a 12 leg-

szebb magyar vers, s ezek slam poetry változatai (villámvers, mely
az utca emberéhez szól az utca nyelvén). E mûveket szerzõik, a
korábbi hallgatók olvasták fel, a közönség pedig a legtöbbrõl kitalálta, hogy melyik mû alapján született. Az est közös versmondással ért véget.
Szombaton, Dukai Takács Judit halálának 180. évfordulóján,
megkoszorúztuk a költõnõ síremlékét a dukai temetõben. Majd a
szülõhely közösségi termében mutattuk be az érdeklõdõknek Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsannának a poetriáról írt érdekes és értékes könyvét. Ez már a hetedik bemutatónk volt, melyet az ünnepi könyvhéten a soproni fog követni.
sf
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Május 16-án szombaton került sor a
Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény épületében kialakított sószobáért szervezett második gálamûsorra.
A rendezvény fõvédnöke az idei esztendõben is Vlasich Krisztián, Csepreg
Város Polgármestere volt, aki beszédében kiemelte, csodálatos látni, hogy egy
ilyen nagyszerû kezdeményezés milyen

A költészet hete
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en

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

MÁJUS

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

Május 28-án, szombaton 14 ó. a
csepregi szõlõhegyekben az Orbán keresztnél: Orbán napi boráldás és gyepûtiprás.
Május
29-én,
vasárnap
Csepregen és több más településen is:
Hõsök Napja.
Június 4-én, szombaton 10 órától
Bükön, a Kristály Toronynál (Nyárfa u.
2.): Egészségnap (spinnig, TRX, aerobik,
crossfit és még sok más mozgásforma).
Június 4-én, szombaton 17 ó.
Csepregen, a Sportpályán: Csepregi
SE–Tápláni KSK – megyei I. osztályú
labdarúgó mérkõzés. (U 19-es mérkõzés: 15 ó.)

MÁJUSI RENDEZVÉNYEI
• május 6. Olvasószemüveg
11.00 Mutassunk Szamárfület! Nagy Bandó András interaktív
verses-dalos mûsora gyerekeknek, szüleiknek és nagyszüleiknek. Gyermekeknek ingyenes,
felnõtteknek 500.- Ft. 18.00 A Kocka utcától Toscanaig - Találkozás
Nagy Bandó Andrással, belépõ:
1.000.- Ft, helyszín: Büki MSK - Színházterem
• május 16. 16.00 Királylányok és királyfik délutánja Viki nénivel. A részvétel díjtalan! Helyszín:
Eötvös utcai füves terület (rossz idõ
esetén: Büki MSK - Színházterem)
• május 19. 17.00 Ivó-napi
borkóstoló Borfelismerõ verseny –
borkóstoló belépõ: 1.200.- Ft,
amely korlátlan borkóstolást tartalmaz helyszín: Bük, Kóczán-ház,
Széchenyi u.
• május 26. 15.30 Mesebérlet Mesebolt Bábszínház – Az
égigérõ fa – mesejáték belépõ
bérleten kívül: 800.- Ft
• május 28. 09.00 „Részek az
egészért” Városi vetélkedõ Bükiekkel Bükieknek! helyszín: Büki MSK Atrium, Eötvös utcai zöld terület
• május 29. 15.00 4. Büki
Gyermeknap Kézmûves- és történeti játszóház, ugrálóvár, népi fajátékok. 16.00. A Sok-szín-pad Társulat Gyermekcsoportja bemutatja: Kovácsné Lapu Mária: A világ
legbutább cirkusza – Karinthyfantázia. 16.30. Inci-finci Gyermekfoglalkoztató. 18.30 Varró
Dániel: Kis unokám roppant cuki –
zenés mesejáték. A Pódium Színház elõadása. A részvétel díjtalan! Helyszín: Büki MSK – Atrium.

Május 1. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna • 2. Hétfõ Dr. Bencsik István • 3.
Kedd Dr. Nagy Mária • 4. Szerda Dr. Kator Miklós • 5. Csütörtök Dr. Müller András • 6. Péntek Dr. Földi Sándor • 7. Szombat Dr. Petró Andor • 8. Vasárnap Dr.
Petró Andor • 9. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna • 10. Kedd Dr. Bencsik István • 11.
Szerda Dr. Müller András • 12. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 13. Péntek Dr. Szilasi Imre • 14. Szombat Dr. Szilasi Imre • 15. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 16. Hétfõ Dr.
Földi Sándor • 17. Kedd Dr. Nagy Mária • 18. Szerda Dr. Kator Miklós • 19. Csütörtök Dr. Bencsik István • 20. Péntek Dr. Müller András • 21. Szombat Dr. Kator
Miklós • 22. Vasárnap Dr. Kator Miklós • 23. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna • 24.
Kedd Dr. Bencsik István • 25. Szerda Dr. Földi Sándor • 26. Csütörtök Dr. Szilasi
Imre • 27. Péntek Dr. Szilasi Imre • 28. Szombat Dr. Szilasi Imre • 29. Vasárnap
Dr. Szilasi Imre • 30. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 31. Kedd Dr. Földi Sándor
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02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–13.00 NYITVA
08. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Sanitas 9–14.00 ügyelet
16. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–13.00 NYITVA
29. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 17–20.00 készenlét

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

Május 21-én, szombaton 14 ó.
Csepregen, a Postától: Kerékpártúra:
Csepreg – Szakony – Egyházasfalu –
Sopronhorpács – Zsira – Répcevis –
Csepreg útvonalon a Csepregi Olvasókör szervezésében.
Május 25-én, szerdán Csepregen és több más településen is: A Kihívás Napja.
Május 27-én, pénteken 14 ó.
Csepregen: Városi gyermeknap.

• 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.

Készenlét és ügyelet
a térségben

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

Májusban is minden pénteken
16.00 - 20.00 óra Bükfürdõn: Termelõi
piac.
Május 7-én, szombaton 8.30 –
17.15 ó. Bük központjában több helyszínen: Mentõ- és családi nap – változatos programokkal.
Május 8-án, vasárnap 9 ó.
Csepregen,
a
Petõfi
Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban:
Sakkverseny.
16 ó. Csepregen a
Sportpályán: Csepregi SE–Vasvár VSE
– megyei I. osztályú labdarúgó mérkõzés. (U 19-es mérkõzés: 14 ó.)
Május 14-én, szombaton 10 ó. a
kiszsidányi buszmegállóból: Rododendron túra: Kiszsidány –Horvátzsidány – Ólmod – Kõszeg útvonalon.
Részletek: http://www.naturpark.hu/
honlapon.
Május 14-én, szombaton Kiszsidányban: Falunap és forrásrámolás.
Május 14-én, szombaton 14 ó. a
csepregi szõlõhegyekben: Pünkösdi
nyitott pincék napja.
Május 14-16. Bükön, a Kristály Toronynál (Nyárfa u. 2.): Pünkösdi Torony
Napok – a Kristály Torony királynõjének
és királyának megválasztásával.
Május 15-16. Bükfürdõn a Gyógyés Élménycentrumban: „Pünkösdölõ“ folklórmûsor – a „Fergeteg“ és a
„Háncs” Néptáncegyüttessel, majd
Pünkösdi Bingo.
Május 16-án, hétfõn 17 ó.
Csepregen, a Sportpályán: Csepregi
SE–Kõszeg FC – megyei I. osztályú
labdarúgó mérkõzés. (U 19-es mérkõzés: 15 ó.)

ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják
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Toborzó
2016. április 09-én elindult a Bozsikprogram idei szezonja, ami lehetõséget
ad a Sopronhorpács SE fiatal labdarúgóinak egy újabb, sok oklevelet bezsebelõ,
eredményekben bõvelkedõ évad lejátszására. Az OTP-Mol Bozsik-program olyan
országos labdarúgó utánpótlás fociprogram, amelynek keretein belül már több,
mint 130 ezer gyermek (fiú és lány) focizik. „A Bozsik program
fõ célkitûzései a tömegesítés, a tehetségkutatás és a tehetségek fejlesztése.
Ennek elérése érdekében a szövetség
egységes, átlátható
rendszert épít, amely
naprakész, hiteles és
ellenõrizhetõ formában regisztrálja a
programban résztvevõ labdarúgókat. A
verseny és képzési
rendszer kialakítása
megfelel az UEFA és a FIFA szakmai
követelményének“ - nyilatkozta Nyilasi Tibor, az MLSZ sportigazgatója. A program
fõ feladata továbbá, hogy minél több települést, iskolát, óvodát, fiatal tehetséget
vonjon be a játékba, a regisztrált labdarúgók számát folyamatos növelje. A gyerekekkel megszerettesse a mozgást, a játékot, a cél a technikák, a „labdával bá-

Könnyûzene
nás” alapos megtanítása. Óvodás és kisiskolás korban nem alkalmaz olyan szigorú
szabályrendszert, ami a késõbbi versenyeztetésben van. A résztvevõket figyelemmel kíséri az MLSZ egységes regisztrációs és nyilvántartási rendszerében, ezzel
lényegesen kiszélesítve a Bozsik Intézményi Programot. A Sopronhorpács SE várja

olyan 2010. január 01. után született gyerekek (FIÚK ÉS LÁNYOK) jelentkezését, akik
szeretnek sportolni, játékosan focizni, szívesen magukra öltenék az egyesületi mezt.
Edzések megtekinthetõk minden kedden
és pénteken 16:30-tól az SE sportpályán.
Jelentkezni lehet edzések alkalmával, ill. a
0620/3621660-as telefonszámon.
ZS.H.K.

örökzöld dallamokkal
A Farkas Sándor Egylet tagjai és vendégei április elsõ
vasárnapján ismét elvarázsolták a szép számú érdeklõdõt.
A vendégeket az egyesület új elnöke Rabiné Horváth Nóra
üdvözölte. Örömét fejezte ki, hogy ennyien megtisztelték a
rendezvényt, és megköszönte a szponzorok támogatását.
A bevezetõ szavakat követõen az egylet közös
számával (Te majd kézen fogsz és hazavezetsz…) indult a
mûsorfolyam. Ezután következtek a szólisták, részben a
tagok (Haizler Ákos és felesége, Horváth János, Horváth
Gyuláné, Kovács Antal, Rabi Imre és neje), illetve az
utánpótlás (Horváth Dorka és Németh Rebeka). A mûsor
hangulatát fokozták a testvércsoport, a Csepregi
Vegyeskar Egyesület és a Vocal Spirit Show Kórus közös
számai és szólistái (Gulyás Dániel, Gulyás Imre, Krukicsné
Gulyás Andrea és Vígh Gergõ), s a hozzájuk kapcsolódó
profi elõadó mûvészek: Ziembicki Dóra és Eredics Béla. A
szereplõk közül néhányan többször is színpadra léptek, s a
szóló énekek mellett duett, vokál területén is felcsillantották
tehetségüket. A délutánt az egylet újabb közös száma
zárta, mely a Csárdáskirálynõbõl választott operett
részletekbõl került összeállításra, és méltó lezárása volt a
végig magas színvonalú könnyûzenei délutánnak.
Egyes számok alatt Novák (Badankó) Judit és Majoros
János táncmûvészek, illetve ifjú tagjaink: Majoros Mirella,
Horváth Mira és Reseterits Enikõ (utóbbiak Vasvári
Imrénével közösen) táncai tették még látványosabbá és
élvezetesebbé a mûsort. Az énekeket Kádár Tibor elõadó
mûvész kísérete.
Az elõadás, melyet továbbra is Horváth Gyuláné –
most már alelnökként –rendezett, óriási sikert aratott, és
további mûsorok összeállítására és rendezésére biztatja az
egyesületet.
SF
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