Rövid hírek
• Iklanberény
Kis település az ország
legnagyobb házában
Iklanberényben hosszú ideje szokás, hogy a
falu lakói közösen mennek kirándulni. Ez idén
sem volt másként. Az úti cél pedig hazánk fõvárosa volt. Elsõként a Citadellára vezetett az út,
ahonnan csodálatos kilátás nyílt a városra. In-

nen a várba és a Mátyás templomhoz látogattunk el. Mindenkit lenyûgözött a látnivalók sokasága. Jó volt a forróság elõl a templomba menekülni, és megcsodálni hazánk egyik legszebb
építészeti remekét. A Halászbástyáról ismét a város legszebb képe tárult a szemünk elé. A buszos városnézés után a törvényalkotás színhelyével ismerkedhettünk meg. Ágh Péter képviselõ
meghívására, lehetõségünk volt betekinteni a
Parlamentbe. A szerencsés idõzítésnek köszönhetõen õrségváltást is láthattunk a korona ékszereknél. A finom ebéd elfogyasztása után a Terror Házában folytatódott a program. A sokkoló
látvány után fáradtan, de sok élménnyel indultunk haza.
Sulics Boglárka

Dupla szülinap
a csepregi fúvósoknál
Két napos fúvóstalálkozó keretében ünnepelte az együttes 85, illetve 35 éves évfordulóját. Csepreg Város Fúvószenekara 1930-ban
alakult, azóta többszöri átalakulással folyamatosan, jelenlegi formájában pedig 1980 óta
mûködik.
1995-ben Csepreg várossá válásával a
Csepreg Város Fúvószenekara nevet vette fel.
2002. áprilisától közhasznú egyesületként folytatja tevékenységét. Az 1980-as újjáalakulás
Sárváry László karnagy - zeneiskola igazgató irányításával kezdõdött, 2008 májusa óta Iliás
Attila karnagy vezeti az együttest. 2013-ban
koncertfúvós C kategóriában Kiemelt Arany minõsítést szereztek.

felébe. Különösen népszerûek a két világháború
közti magyar swing- és jazzdalok, filmzenék interpretációi. A népszerû dallamok felcsendülése

Vastag Csaba a Fúvóstalálkozón

táncra bíztatta a közönséget. A majdnem 2 órás
koncert után a könnyedebb mûfajé volt a színpad. A fiatalok körében
népszerû Jambo buli zenekar zárta az estet, közben
sztár vendégként Vastag
Csaba is megörvendeztette rajongóit néhány népszerû slágerrel.
A ta lál ko zó má so dik
nap ján fú vós ta lál ko zó ra
vár ták a szombathelyi és
Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai
kõszegi városi zenekart is.
A ze ne kar ok fo ga dá sa
A jubileumi rendezvény elsõ napján, pénte- után a mazsorettek kíséretével átvonultak a
ken a csepregi fúvósok adtak fesztiválindító kon- rendezvénysátorba, ahol minden zenekar a
certet. Õket a Kossuth-díjas Hot Jazz Band zene- mazsorett csopor tok közremûködésével egykar követte. Az együttes hangzásában, - mely egy órás mûsorral szórakoztatta a közönséget.
nagyban köszönhetõ az énekes hangjának, - Az estet a zenekarok örömzenélése és karaoke
Sulics Boglárka
visszarepítette a közönséget a XX. század elsõ party zár ta.
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Mosolygós Gyermeknap

délutánt gyermekeikkel, hisz mindenki találhatott magának kedvére valót.
A helyi általános iskola néptánccsoportjának mûsora már megtöltötte a teret,

majd a Kisvirág mazsorett csoport látványos elõadása vette kezdetét, melyet a közönség elismerõ tapssal jutalmazott.
A BUDO SE Aikidó csepregi szakosztálya
adott ízelítõt önvédelmi fogásokból, ezt követõen Hunyadi Mátyás Fekete Serege
idézte fel a középkor harci hangulatát.
A látványos bemutatókat követõen Lui
Világrekorder Bûvész tapasztotta a székhez
a gyerekeket és a
felnõtteket egyaránt.
A rendezvényt
a három apukából
álló, valamint a
gyermekek körében igen nagy sikerû, ismert és elismert Iszkiri zenekar
koncertje zárta.
A Malomkertbe
kilátogató gyermekek a színes elõadások mellett kísérõprogramok közül is kedvükre válogathattak, hiszen egész nap nyúzhatták
az ugráló várat és az óriáscsúszdát, de kipróbálhatták a csillámtetoválás és az arcfestést is.
O.T.
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„Ha végre
itt a nyár...”
Itt a hosszú nyári esték idõszaka, a hosszabb-rövidebb szabadságok ideje, a gyerekeknek kitört a vakáció. Ez az évszak több lehetõséget kínál a szórakozásra, az aktív pihenésre családoknak, gyerekeknek,
fiataloknak, idõseknek egyaránt. Az évnek ebben az
idõszakában több a szabadidõs program is, nem
csak a Balaton partján, a fürdõhelyeken, a nagy városokban, hanem a kisebb települések is kínálnak
programokat azoknak is, akik nem a hosszú szabadság hívei. Térségünkben is szinte minden településen
a nyári idõszakban tartják a falvak ünnepét, ahova
nem csak a saját települések lakóit várják, hanem
minden érdeklõdõt szívesen látnak. A falunapok szervezõi szinte minden településen úgy állítják össze a
rendezvények programjaikat, hogy minden korosztály
megtalálja a szívének kedves mûsort, eseményt. Érdemes figyelni a plakátokat, a postaládákat! Gasztronómiai rendezvényekben sem lesz hiánya a nyár

során a Répce-vidékre látogató ínyenceknek. A hagyományok is megelevenednek, a népi játékok is
elõkerülnek újra több településen is. Aki koncertekre
vágyik, annak sem kell messze utaznia, maradhat a
térségben, zenei élményben sem lesz hiány a nyáron!
És még a hûsítõ fürdõzésrõl nem is beszéltem! … Enynyi lehetõség felkínálása után még mit kívánhatnék?
Azt kívánom, hogy minden kedves Olvasó találja meg
azokat a programokat, amelyek számára a kikapcsolódást, az igazi szórakozást, feltöltõdést nyújtják! Vidám nyarat kívánok mindenkinek!
Baloghné Simon Erika
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Következõ lapszámunk 2015.
augusztus 6-án jelenik meg!

Május 29-én nyolcadik alkalommal rendezett városi gyermeknapot a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület. A programot
az idei esztendõben Csepreg Város Önkormányzata mellett a Vas Megyei Közgyûlés
Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottsága is támogatta.
Sokak látogattak ki családostól a rendezvényre, s tölthettek el egy tartalmas
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Rövid hírek
• Csepreg
Tiporták a gyepût
Május 30-án szombaton rendezték meg a
helyi boros gazdák a legfontosabb tavaszi
ünnepüket, az Orbán napi gyepûtiprást.
A Szent Orbán pápa emlékére állított szobornál Tóth Kálmán borosgazda köszöntötte a
kilátogató vendégeket, majd Finta József plébános megszentelte a hegyet, a termést és a
gazdákat. Ezt követõen Vlasich Krisztián
Csepreg Város polgármestere köszöntötte a

Új jármû segíti a munkát!
Ágh Péter országgyûlési képviselõ, Vlasich
Krisztián polgármester, Rabi Imre Városfejlesztési
és Pénzügyi Bizottság elnöke és Horváth Zoltán a
Városgazdálkodás vezetõje június 25-én adta át
hivatalosan a városgazdálkodás munkatársai
jelenlétében azt az új Peugeot Boxer típusú 3,5

tonnás tehergépjármûvet, mely ezt követõen a
városi zöld területek gondozásában és a városgazdálkodási feladatok ellátásában nyújt majd
nagy segítséget a mindennapokban.
Csepreg Város vezetése célul tûzte ki a modern városgazdálkodás felállítását, mely kereté-

ben nem csak a humán állomány képzése és
bõvítése szerepel, hanem további célként fogalmazódott meg a modern gépjármûvek és
eszközök beszerzése is. A közel 7 millió forint értékû gépjármû beszerzése mellett további közel
egymillió forint értékben kerültek beszerzésre
olyan kézi benzinmotoros és elektromos eszközök, melyek a zöldterületek gondozásában és a
karbantartási, felújítási folyamatokban is nagy
segítséget nyújtanak majd.
- Nagyon örülünk az új gépjármûnek és az új
eszközeinknek is, melyek segítségével könnyebben és szakszerûbben végezhetjük el azokat a
feladatokat, melyet polgármester úr ránk bízott.
Igyekszünk megbecsülni és sajátunkként tekinteni az új eszközökre, melyekkel sokkal hatékonyabban végezhetjük munkánkat – nyilatkozta
Szabó Zoltán a városgazdálkodás munkatársa.
A most átadott új Peugeot Boxer tehergépjármû és a benzinmotoros eszközök fedezetét teljes
egészében a fegyelmezett, racionális és következetes gazdálkodás tette lehetõvé.
O.T.

Hogy gondtalan legyen a pihenés...
san, vagy éppen két keréken felfedezni a környéket. Az akció keretében elhangzott, hogy a fürdõben a biztonságunkért mi magunk tehetünk a leg-

többet. Egyrészt azzal, hogy az otthon maradt értéktárgyakat biztonságban tudjuk, másrészt hogy
a velünk lévõket értékmegõrzõbe tesszük vagy
mindig valaki figyel rá.
Nóri
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Figyelemfelhívó bûn- és balesetmegelõzési akciót tartottak a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
munkatársai a Büki Gyógyfürdõnél is. A népszerû
turisztikai központ területén biciklis rendõrök is teljesítenek szolgálatot.
Bük-fürdõ frekventált úti célja a pihenni vágyóknak. Az idegenforgalmi területek és az üdülõövezetek környékén a rend fenntartására kerékpáros járõrszolgálat is ügyel. A rendõrök a vagyonvédelmi tanácsok mellett, a közúti ellenõrzések során felhívják a gépjármûvezetõk figyelmét az idõjárási viszonyokhoz történõ alkalmazkodásra. Nem
lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a balesetek
megelõzése érdekében meleg idõben fokozott türelemmel közlekedjenek, valamint figyeljenek a
közlekedés egyéb résztvevõire, a gyalogosokra és
a kerékpárosokra is; hiszen a tapasztalatok szerint
a pihenni vágyók gyakran indulnak el gyalogo-

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

boros gazdákat, megköszönte egész éves áldozatos munkájukat, mellyel megtermelték a
jobbnál jobb csepregi borokat. Az elkövetkezendõ idõszakra bõséges termést és jó egészséget kívánt nekik.
A megnyitót követõen a gazdák beszámoltak az elmúlt idõszakról, ezután kezdetét
vette a gyepûtiprás, mely jó hangulatban zajlott, hisz a résztvevõk a kijelölt szõlõbirtokoknál
megkóstolhatták a hegy levét, majd Tóth Kálmán borosgazda pincéjében egy nagyon ízletes vacsorát fogyaszthattak el.
O.T.
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Gólvágók és hálóõrök
csatája 10. alkalommal
Jubilált a Holnapért Kistérségi
Labdarúgó Kupanap, melyet a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület indított útjára 2005-ben.
Csepregen a Malomkerti Sportlétesítményben június 21-én vasárnap
minden adott volt ahhoz, hogy ismét
nekifeszüljenek egymásnak a csa-

patok a kistérségi trófeáért. A nevezéseket és a csapatsorsolásokat követõen megkezdõdtek a körmérkõzések, melyeket a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség játékvezetõi
Bereczky Csaba, Kovács Zsolt és Módos János szakmai irányítása mellett
bonyolítottak le.
A rendezvény célja a sport és a
labdarúgás népszerûsítése volt a fiatalok körében, mely egy újabb lehetõséget biztosított számukra, hogy
egymást még jobban megismerhessék és újabb barátságok szövõdjenek. A kiélezett párharcokat követõen hatalmas csata dúlt a dobogós

helyezésért, melyben a csapatok végig sportszerûen teljesítettek.
Az elsõ helyen Steiner Zsolt által
vezetett STEVA csapata végzett, õket
követte a Horváth Ákos vezette SC
Söralátét csapata, míg a dobogó
képzeletbeli harmadik fokára a
Pócza Zsolt irányította Unirív együttese állhatott. A negyedik helyen a Hódosi
Rajmund vezette Haverok csapata végzett. A torna gólkirálya
négy találattal, Mészáros Péter lett, a legjobb kapusnak pedig
Marton Alexet választották a játékvezetõk.
Az elismerésül szolgáló kupákat, okleveleket és az elsõ helyezettnek járó ajándékcsomagot az
egyesület elnöke, Vlasich Krisztián és
segítõi, Németh Ákos, Kocsis Ádám
Zoltán, Kocsis Imre Gábor és Vlasich
Dávid adták át.
Az egyesület tervei szerint meghívásos tornává bõvíti ki a kupanapot,
melyben a környezõ települések vezetõit kérik majd fel, hogy csapatukkal képviseljék az adott városukat,
községüket. Céljuk, még inkább szélesíteni a részvevõk körét, hogy még
több fiatal sportoljon és kedvelje
meg a labdarúgást, ezáltal népszerûsítve a sportágat.
O.T.

Élete elsõ nagy halával megnyerte a horgászverseny ifjúsági kategóriáját Török Rómeó.
Június 20-án került megrendezésre a Répcementi Horgász Egyesület
házi horgászversenye a csepregi
Téglagyári tavon. A tíz éves hagyományra visszatekintõ versenyre szép
számmal neveztek, hisz a rossz idõ ellenére 11 felnõtt és 3 gyermek indult
el az idei találkozón. A sikeres rendezvényen a résztvevõ versenyzõk felnõtt kategóriában 70 kg halat, míg a
gyermekek 15 kg halat pecáztak ki a
tóból, melyeket a verseny végét követõen visszaengedtek. Az ifjúsági
kategória párharca tartogatta a legnagyobb meglepetést a verseny során, hiszen a 8 éves Török Rómeó
horgára egy 8,5 kg-os busa akadt. A
gigászi fogást a kisfiú közel a parthoz
egy sneci bottal, kis horoggal és
csontkukac segítségével akasztotta
meg az összes résztvevõ nagy - nagy
örömére. A fogást vastaps jutalmazta, s természetesen az elsõ helyért járó trófea. A felnõtt kategória gyõzte-

se Varga Bálint lett, aki közel 25 kg
halat fogott ki a verseny során. A díjakat Vlasich Krisztián és Farkas Norbert egyesületi elnök adták át a
résztvevõ versenyzõknek. A jó hangu-

latú délelõttöt csülkös babgulyás fõzésével koronázták meg a szervezõk,
melyet célba dobó verseny követett,
így jó hangulatban, életre szóló élményekkel tele zárult az idei horgászverseny.
O.T.

2015. július V. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

Egyetlen fogás mindent vitt

5

Rövid hírek
• Bük
A környék ízét is hazavihetik
A Bükre látogató vendégek mostantól megkóstolhatják és otthonukba vihetik a környék ízeit. Június 19-én, ünnepélyes keretek között megnyílt a Bükfürdõi Termelõi Piac és alkalmi vásár,
ahol a nyári szezonban, péntek délutánonként
További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

• Tompaládony
Felújítunk…
Településünkön a nyári idõszakban a felújítási és karbantartási munkálatoké a fõszerep. Az idei költségvetési terveknek megfelelõen megtörténik a buszmegállók javítása, átfestése és virágokkal való díszítése. A faluházban megkezdõdött a fûtés korszerûsítése,
energiatakarékos üzemmódba való átszerelése. A képviselõtestület ezzel is csökkenteni
próbálja a kiadásokat. A régi, elavult nem
megfelelõ hatásfokkal mûködõ fûtési rendszer
átalakításával lényegesen csökkenthetõ az
energiafelhasználás. Ez egy szezonban jelentõs megtakarítást hozhat.
Fejlesztünk…
Az ifjúság utca arculata is megszépült, aszfaltburkolatot kapott a korábbi út. Az elmúlt hónap elõkészítési, tervezési, engedélyezési, forrásbiztosítási munkáit követõen sikerült a beruházást megvalósítani. A kivitelezést egy vasvári
cég végezte el. Az utca lakói nagyon örültek az
aszfaltszõnyegnek, hisz már régóta vártak rá.
H.H.R.

a büki iskolában

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskolában a hagyományokhoz hûen az utolsó tanítási napon a búcsúzó nyolcadikosok ballagási
dalokat énekelve járták végig az épületet, búcsúztak el a nyolc éven át második otthonukká
vált kedves tantermektõl, az itt maradó diáktársaktól, az õket tanító pedagógusoktól. Felelevenedtek az emlékek, leperegtek az arcokon a könnyek. A búcsúzás nem könnyû sosem, de tudni
kell, hogy itt lezárult egy korszak, és kezdõdik egy
újabb feladatokkal teli idõszak. A hetedikesek útravaló szavai remélhetõen megmaradnak az elköszönõ nyolcadikosok emlékezetében és igyekeznek a tanácsokat megfogadva, azok szerint
élni, tanulni tovább a választott középiskolában. A nyolcadikosok ballagása
a tanév végét, annak lezárását is jelenti. Ismét eltelt egy tanév, újabb elsõ osz-

tály járta be a Betû- és Számország birodalmát és
tanult meg olvasni, írni, számolni. Újabb ismeretekkel gazdagodtak minden évfolyamon a diákok,
melyekrõl számot adva alakultak ki az év végi bizonyítványba beírt érdemjegyek. Az iskola tanulói
ebben a tanévben is jól teljesítettek. Sokan büszkélkedhetnek kitûnõ és jeles bizonyítvánnyal, de
vannak sajnos, akiknek a nyári szünet nem lesz felhõtlenül boldog, hiszen augusztusban ismét számot kell adni tudásukról a pótvizsgán.

A tanévzáró ünnepély fontos része a nyolcadikosok búcsúzása mellett a megérdemelt jutalmak
átadása. Olyan jó volt látni, hogy õszintén tudnak
örülni kicsik és nagyok egyaránt egymás sikereinek, a kitûnõ és jeles eredményt elérõ tanulók jutalomkönyveinek, melyet igazgató úrtól vehettek
át. A jutalomkönyvek átadása mellett sor került az
idei évben is két díj átadására is. Bük Város Önkormányzata alapította a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat, melyet az a tanuló kapja meg, aki a jó tanulmányi eredménye mellett a sportban is kiemelkedõ teljesítményt nyújtott a tanév során, ezzel öregbítette nem csak az iskola, hanem a város hírnevét is. Ebben a tanévben ezt a díjat Baranyai Ró-

bert alpolgármester úr Szabó Noémi 8.a osztályos
tanulónak adta át, aki a kézilabda csapatnak
oszlopos tagja.
Dr. Gyurácz József alapította az Ablánc-díjat,
melyet a természet védelme érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenysége és jó tanulmányi eredménye elismerésül vehet át az iskola diákja. Baranyai Róbert alpolgármester úr és Pócza Csaba
igazgató úr az idei évben a díjat Balogh Annamária 8. b osztályos tanulónak adta át.
A tanév ünnepélyes lezárása ünnep a diáknak, ünnep a pedagógusnak, ünnep a szülõnek.
Közel tíz hónapig tartó szorgalmas munka után jöhet a megérdemelt pihenés, a feltöltõdés az
újabb tanévre. Vidám vakációt kívánunk hát mindenkinek!
bse
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kézmûves ajándéktárgyak, helybeli mézek és
házi készítésû lekvárok, sajtok, húskészítményeket, savanyúságok valamint termelõi borok közül
válogathatnak az ínyenc vásárlók.
A piac helyszíne a bükfürdõi Tourinfo melletti
tér, amely tavaly õszig autóbusz-állomásként
mûködött. Itt kerültek felállításra a TDM szervezet
faházai és kecskelábas árusító pultjai, amelyek
megfelelõ technikai hátteret biztosítanak a résztevõ termelõknek. A termelõi piac szeptember
18-ig, minden pénteken, 17,00 – 20,00 óra között várja látogatóit!
Nóri

Tanévzáró - ballagás
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Kiemelt cél az utak javítása
ELKEZDÕDÖTT A KÜLTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA
Csepreg Város új városvezetése
ciklusprogramjában célul tûzte ki az
egységes városkép kialakítását, ami
nem csak a köztereket, forgalmas utcákat és járdákat érinti, hanem a külterületeken található árkokat és utakat
is magában foglalja. A fõtér virágosítása és rendbetétele után a külterületi
árkok gondozása is megkezdõdött, hi-

szen a külsõ Visi út menti, a Szakony felé vezetõ út és a volt vasúti töltés árkainak a tisztítása is megtörtént. A külterületi szakaszok útjainak karbantartását
nem csak a mezõgazdasággal foglalkozó lakosok fogadták örömmel, hanem a hegytulajdonosok is, hiszen az
ezeket az utakat naponta használók
évek óta folyamatosan jelezték az Önkormányzat felé az utak rossz és tarthatatlan állapotát, ezt orvosolta most a
városvezetés.
Az útjavítások érintették a temetõ
melletti volt vasúti részt, a Hanga kaputól a Bene hegyi kemping elõtti útszakaszt és a Horvátzsidány felé tartó kive-

zetõ utat. A lyukas és gödrös szakaszok
esetében felületi profilozás történt, ezt
követte az úthibák kaviccsal és
bersteinnel történõ javítása. A belterületi utak esetében - Csokonai, Alkotmány, Zrínyi, Taksony utca, Taksony
köz, Tilosgyep utca, valamint a Bognár
Ignác utca híd utáni szakasza - állagmegóvás történt ez évben már második alkalommal. Ez egy
ideiglenes megoldás az
utak járhatóvá tétele
szempontjából, a szilárd
útburkolatra
azonban
még várni kell, ugyanis az
említett utcák esetében a
városvezetés elõször a
csapadékvíz elvezetését
kívánja megoldani. Jelenleg a Csokonai utca csapadékvíz elvezetésének és útjának tervezése zajlik, mellyel párhuzamosan a többi említett útszakasz tervezõi ajánlatbekérése is elkezdõdött.
Mindez egy hosszabb folyamat része, hiszen útszakaszonként a terveket
engedélyeztetni szükséges, ezután következhet csak a csapadékelvezetés
kiépítése, majd végül magának az útnak az aszfaltozása. A további munkálatok folytatásához központi források
lehívását tervezi a város vezetése, hiszen ez elengedhetetlenül szükséges a
munkák megvalósításához.
O.T.

Az idõsek sincsenek

egyedül Csepregen

Az új városvezetésnek kiemel- lás vagyok a Vlasich Krisztián Polten fontos az idõsek terheinek gármester úrnak, hogy gondol az
csökkentése, ezért ebben az év- idõsekre is!”
ben elsõ alkalommal került megAz arra rászorulók adatlapon
szervezésre a városi szociális fû- igényelhetik ezt a segítséget az
nyírás. A Városgazdálkodás mun- Önkormányzatnál, mely évente 6
katársai által végzett segítség- alkalommal vehetõ igénybe. Az
nyújtás, terigény lõk nek
mészetbeni
mindössze altámogatás az
kal man ként
ingatlanok
és üzemóránelõtti közterüként leg fel let karbantarjebb 1 li ter
tására vonat95-ös üzem kozik,
mely
anyaggal
Szociális fûnyírás
hatalmas
kell hozzájáNagy Sándorné Annus néninél
könnyebb sé rulnia a fûnyíget jelent a város idõs lakóinak.
ráshoz, a munkaerõt, a felszereNagy Sándorné Annus néni la- lést, és a kenõanyagot az Önkorpunknak kint jártunkkor azt nyilat- mányzat biztosítja. A kérelmet
kozta: „Ez egy csoda, ami most pozitív elbírását követõen a Vávelem történik! Örömömben fel is rosgazdálkodás munkatársai kivihívtam a fiam és elújságoltam ne- telezik a házak elõtti zöld terüleki, hogy mekkora terhet vett le a tek gondozását.
vállamról az Önkormányzat. HáO.T.

2015. július V. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

7

Rövid hírek
• Sajtoskál
Szépkorú köszöntése Sajtoskálon
Júniusban ünnepelte falunk hölgy lakosa,
Csûrös Béláné 90. születésnapját. Ebbõl az alkalomból köszöntötte fel Õt otthonában Sajtoskál
Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében Haller Imre polgármester úr, és Vincze
György jegyzõ úr, akik ajándékkosárral és virágcsokorral kedveskedtek az ünnepeltnek, és át-

50 éve boldogságban, szeretetben
Sajtoskál község tõsgyökeres lakói, Kelemen
Frigyes és Kelemen Frigyesné június hónapban
ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. Ez ünnep alkalmából a római katolikus templomban
Szabó Miklós plébános úr köszöntötte õket az oltár, és Isten szent színe elõtt, ahol egykor örök
hûséget fogadtak egymásnak. A mai felhajszolt
világban milyen ritka, és felemelõ érzés látni
ilyen házaspárt, akik már 50 évet megéltek
együtt boldog házasságban, és 50 éve kitartanak egymás mellett békességben, szeretetben.
Magdus néninek és Frigyes bácsinak 4 gyönyörû leánygyermekük van, és természetesen sok
unokában bõvelkedik a család. A vasárnapi
szentmisén is együtt ünnepelt a család, akik szívbõl gratuláltak a szülõknek, nagyszülõknek. E
házasság jó példa arra, hogy ,,amit Isten egybekötött, ember szét nem választhatja”, hiszen

az élet sok megpróbáltatás elé állít minket, de
ha két ember igazán szereti egymást, és betegségben, szeretetben, boldogságban, egészség-

ben is mindig egymás mellett állnak, akkor a
szeretet nem ismer határokat. Még nagyon
hosszú boldogságban, egészségben együtt tölBB.
tött életet kívánunk nekik!

Vakáció ünneplése
adták Orbán Viktor miniszterelnök által küldött
emléklapot. Marianna néninek szép nagy családja van, unokákban, és dédunokákban is bõvelkedik a család, nagyon szereti õket, mindig
nagyon örül, ha együtt van a család, így születésnapját is családi körben ünnepelték. Amikor
náluk jártam, elmesélték nekem azt is, hogy már
fiatal kora óta dolgozott, és még ma is szívesen
munkálkodna a kertben. Kívánunk neki még nagyon szép, boldog, hosszú életet, és egészséget. Az Isten éltesse sokáig!
BB.

gok személyiségébõl beleadni. A gyermekek és
felnõttek egyaránt nagyon ügyesen, gördülékenyen vették az akadályokat. Természetesen mindenki begyûjtött valamilyen nyereményt a délután végére. A gyermekek mosolyogva, jó kedvvel ünnepelték a vakációt, a szünetet. Bízunk
benne, hogy ez a töretlen jókedv egész nyáron
végigkíséri a gyermekek mindennapjait, és az
idei nyár is hosszú, és kellemes élményekkel teli
lesz mindenki számára.
BB.

Nyugdíjasok Ünnepén
Az idei évben ismét együtt ünnepeltek a kultúrházban Sajtoskál nyugdíjasai, akiket elsõként
Haller Imre polgármester úr köszöntött. A falu elöljárója nem csak a jelen lévõ
szép korúakhoz szólt, hanem
köszöntötte azokat is, akik valamilyen betegségbõl kifolyólag, vagy egyéb oknál fogva
nem tudtak részt venni ezen a
rendezvényen, és megemlékezett a már elhunyt sajtoskáli
nyugdíjasokról is.
A köszöntõ szavak után a büki Pannon Cigányzenekar néhány tagja szórakoztatta a vendégeket. Együtt énekelték a jelenlévõkkel az ismert slágereket, és a közönség közkívánatára is elhúzták a

kért nótákat. A szórakoztató mûsor után sem volt hiány zenében, és jó kedvben, hiszen a sajtoskáli
nyugdíjasok körében mindig jó a hangulat.
Hogy az éneklés és
tánc közepette éhen és
szomjan ne maradjék a
vendégsereg, az önkormányzat képviselõtestülete finom falatokat, süteményeket és a
nagy melegben szomjuk oltására italokat
szolgált fel a résztvevõknek. A szép számban összegyûlt nyugdíjasok estébe nyúlóan beszélgettek,
énekeltek, jól érezték magukat.
BB.
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Új járdák Sajtoskálon
Sajtoskál járdái felújításra kerültek. Az
adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztési támogatása keretében
Sajtoskál Községi Önkormányzat 6.500.000 Ft
vissza nem térítendõ
támogatásban részesült. Ezt az összeget
7.863.230 Ft-tal kiegészítve, teljes hosszában
kaphatott új aszfaltot a
Bük-fürdõi utca mindkét oldala, a Rákóczi
és Petõfi, illetve a Petõfi
és Kossuth utcát öszszekötõ járdaszakasz. Ezen felül a faluban található valamennyi járda hibáinak kijavítása
és az utak kátyúzása is megtörtént. A fejlesztés
teljes összköltsége 14.363 230 Ft.
BB.

Mindenki örül a nyárnak, a jó idõnek és természetesen a vakációnak. A sajtoskáli gyermekek sem tették ezt máshogy. Együtt ünnepeltük a
vakációt a kultúrház udvarán. A csapatvetélkedõre a gyermekek elõre elkészített zászlókkal érkeztek, melyeken ötletesebbnél-ötletesebb betûkbõl volt felírva a ,,Vakáció!” szó. Nem csak a
zászlók, hanem a csapatnevek is kreatívak és
egyénre szabottak voltak. Mindenki megpróbált
a kivitelezésben valamit magából, a csapatta-
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Felvidéki tantúra
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és
Szakiskola 7. évfolyamos diákjai a Határtalanul pályázat keretében 2015. június 3-6
között felejthetetlen napokat töltöttek a
Nyugat - Felvidéken. Céljuk a várak, kastélyok, templomok felfedezése volt.
Az utazást megelõzõen elõkészítõ órán
és fakultatív témanapon csoportokat alkot-

va ismerkedtek meg a kirándulók a tájegység földrajzi jellegzetességeivel, kultúrájá-

val, a nevezetes épületek történetével. Térképet készítettek a tervezett útvonalról.
Az indulás napján a korai idõpont ellenére üdén, kíváncsisággal telve indult útnak
a 29 diák és 3 kísérõ pedagógus, hogy a
tervezett program szerint megismerkedjenek
a határainkon túl élõ magyarság életével,
kincseivel. Az elsõ állomás Pozsony városa
volt, ahol a várat bevéve páratlan kilátásban volt részük a lábuk alatt elterülõ városra, a Dunára. A koronázó templom lenyûgözte mindannyiukat. A deáki kolostorban
egy nagyon kedves helyi néni fogadta a
csoportot, aki ízes tájszólással ismertette a
templom történetét.
A cikk folytatásaa
www.repcevidek.hu weboldalon!

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Fasírozott
A lenti receptet a konyhában kevésbé jártas emberek is
el tudják készíteni. Hozzávalók: fél kiló darált hús, 10 dkg reszelt sajt, 2 egész tojás, 3 zsemle áztatva, 3 gerezd fokhagyma (paszírozón átnyomva), 1 nagy fej vöröshagyma reszelve, 1 csomag szeletelt szalonna, 1 csomag zöldség zöldje,
só, bors, kicsi õrölt paprika (ízlés szerint).

„Kápolnák úján….”
aktívan kulturális értékeink nyomában címû program
Idén második alkalommal közösen
szervezte meg a Napnyugat Turisztikai
Egyesület és a Nyugat Bringa Kerékpárosközpont a „Kápolnák
útján…” elnevezésû
programot. Minden
térség törekszik, hogy
felhívja a figyelmet az
ér tékeire, a különlegességeire, nem felejtve a célt, hogy a helyben élõk indentitástudatát erõsítse és a távolról érkezõk számára vonzerõt jelentsen. Az értékmegõrzés mellett nem kisebb feladatot vállal-

tunk fel a program megálmodásakor,
minthogy a turisták számára is egyedi, a
maga nemében ritkaságnak számító,
élménydús eseményt
szervezünk. Az Alpokalja
az épített örökség mellett a táj érintetlensége
és tájképi szépsége, a
falvak csendessége és
az itt élõk vendégszeretete miatt szintén vonzó
a turisták számára.
A cikk folytatásaa
www.repcevidek.hu weboldalon!
Keszei Andrea – Tuli Lajos

A fentieket összedolgozzuk a szalonna kivételével. Kis fasírozottakat formázunk és a félbevágott szalonnával körbetekerjük. Sütõpapírral bélelt tepsibe tesszük és 180 fokon pirosra sütjük. A képen látható mennyiség dupla adag!
Jó étvágyat kívánok! Edy
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Rövid hírek
• Csepreg
Út a kútig - önkéntes
munka Csepregen
A Jobbik és a Jobbik IT idén meghirdették
az Önkéntesség Évét, ami azt jelenti, hogy a
párt országgyûlési képviselõiként fizetésük
10%-át minden hónapban jótékonysági célra
ajánlják fel, valamint havonta egy napot önkéntes munkával töltenek szociális, karitatív
vagy kulturális területen.

Nemrégiben Varga Dániellel, a Jobbik Ifjúsági Tagozat országos alelnökével Csepregen
végeztek önkéntes munkát a helyi párt tagok.
A Bene-kutat, a település legnagyobb forrását tették rendbe: füvet nyírtak, összeszedték
a szemetet, gyomláltak, kapáltak, növényeket metszettek, kitisztították a vízelvezetõ árkot,
végül a gaztól felszabaduló helyekre õszirózsát és legényvirágot ültettek.
nóri

• Tömörd
Pihenõsziget turistáknak
Az idei évben új pihenõhely várja a gyalogosan érkezõ turistákat Tömördön, a templom

a Napsugár játszóparkban

Nagygeresd Község Önkormányzata szeretettel hívott kicsiket és nagyokat, hogy egy vidám, kalandos délutánt együtt töltve ünnepeljük a gyereknapot. Falunk legifjabb tagjai, szülõi felügyelet mellett tölthették a kellemes órákat
Bükfürdõn. A gyerekek örömtõl sugárzó arccal
vették birtokba a játékokat. Mindenki megtalálta a neki megfelelõ helyet a csúszdától, a trambulinon át, a gokartokig. A merészebbek korcsolyát húztak, hogy bemutassák tudásukat a
mûjégpályán. Az idõsebbek bowlingozás közben mérték össze ügyességüket.
A bátrabbak, még a tó fölött kifeszített drótkötélpályát is kipróbálták. Jutott idõ falatozásra,
fagyizásra, beszélgetésre. A gyerkõcök szüleikkel karöltve, tortával köszöntötték kis játszótársukat Németh Patrikot, születésnapja alkalmából. A
tortaszeletek pillanatok alatt elfogytak, folytatódhatott a játék. A nap végén a gyerekek, az
intenzív játéktól kipilledve, és kipirulva, kissé szomorúan intettek búcsút a létesítménynek. Kö-

szönjük a résztvevõknek, hogy együtt tölthettük a
délutánt. Fontos, hogy a gyerekek, ne csak a
megszokott környezetben, (óvodában, iskolá-

ban) találkozzanak, hanem ilyen kötetlen, közösségformáló programokon is. Õk jelentik a jövõt!
Összefogásuk, közösségük – idõvel talán - kicsi
falunk javát szolgálja.
Németh Lajosné

Ezüstös csepregiek
Az elmúlt hetekben két csepregi mûvészeti
csoport is országos megmérettetésen vett
részt: Május végén a Nyugdíjas Énekkar Hajdúszoboszlón az Országos Nyugdíjas KI-MITTUD döntõjében, június közepén a Farkas Sándor Egylet színjátszói pedig a vasvári Nemzet-

közi Színjátszó Fesztiválon. A szakmai zsûri
mindkét csoport teljesítményét ezüstminõsítéssel jutalmazta.
Mindkét együttes vezetõjének és tagjainak
gratulálunk. A versenyekrõl pedig augusztusi
számunkban részletesen beszámolunk.

Májusfa kitáncolás
és Falufutás Egyházasfaluban
Május utolsó szombatján vidám este keretében került sor a falu Platán téren felállított májusfájának humorban bõvelkedõ, zenés kitáncolására. A hagyományos esemény különleges színfoltja volt a Falufejlesztõ Egyesület, a Tûzoltóság
és a Sportegyesület általi gulyásfõzés, ami igazi
bográcspartivá avatta a jeles eseményt. Az ízletes vacsora, s a hangulatos zeneszó hatására a
résztvevõk jókedvét még a falura éjfélkor lezúduló zápor sem tudta elrontani.
Ugyancsak nagy közösségi élményként élte
meg kis falunk immár ötödik alkalommal a daganatos betegekért rendezett falufutást, amelynek
idõpontja hagyományosan a Szent Iván napjához

legközelebbi szombat, ami idén június 27-ére
esett. A minden családot megmozgató rendezvény este 18 órakor vette kezdetét. A lelkes résztvevõk közül legtöbben kerékpárra ülve vállalták a
szolidaritást, de szép számmal voltak, akik futva tették meg a közel 10 km-es oda-vissza utat. Emellett
akadtak lóháton és gyalogosan közlekedõk is. A kiindulási helyre, a Keresztényi Pékség elé visszatérõket ízletes zsíros kenyér és frissítõ ital várta. Az est
második felében az élénk beszélgetések közepette tûzugrásra is nyílt lehetõség, a fiatalabb korosztály nagy örömére. Egyházasfalu ezúttal is hitet tett
közösségének legendás összetartása mellett.
Major Izabella
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melletti nyitott téren. Az Önkormányzat támogatásával esõbeálló készült, ahol megpihenhetnek az erre járó „kéktúrázók“ és ugyanitt
találják a tömördi látogatásukat igazoló régi
és új pecsétet is.
SzG

Vidám délután
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Falunap Mesterházán
Mesterháza község Önkormányzata 2015. június
13-án Falunapi ünnepséget rendezett.
Minden település számára fontos helyi ünnep a falunap. Ez az alkalom, amikor összegyûlnek a falu lakosai, hogy megálljanak egy pillanatra a napi rohanásban, és örüljenek az életnek, örüljenek egymásnak.

Már a délelõtti órákban elkezdõdött a
készülõdés, hiszen fõzõversenyt is hirdettek,
melyre négy lelkes csapat jelentkezett. Délután az elkészült ételekkel kínálták a rendezvény résztvevõit. Volt csülök pörkölt, marhapörkölt és kétféle gulyás. A zsûri nagyon nehéz helyzetben volt, hiszen minden csapat
szívét, lelkét beleadva készítette az ételeket.
A Programok szervezése a Nemzeti Mûvelõdési Intézet támogatásával történt.
A hivatalos falunapi megnyitó délután 15 órakor
kezdõdött a faluházban, ahol elõször a Polgármester
Úr köszöntött minden résztvevõt, akik jelenlétükkel
megtisztelték a rendezvényt, és akik segítettek a szervezésben, lebonyolításban, valamint külön köszöntötte a faluból elszármazottakat.

Majd Czibuláné Csicsman Erzsébet és kézmûves
szakkörének kiállítását nyitotta meg Majthényi László,
a Vas Megyei Közgyûlés elnöke. (porcelánbabák és
festmények) A szabadtéri programokon a
Rábahidvégi Hajnalcsillag Népdalkör és Citerazenekar mûsorát, a Sok-Szín-Pad Társulat elõadását, aztán
a Tarisznyások Együttest hallgathatta meg a
közönség. Végül pedig Hámori Balázs vezetésével a Sárvári Néptánc kör lépett a színpadra. Ezt követte a vacsora és a tombolasorsolás,
ahol értékes nyeremények találtak gazdára.
A program teljes ideje alatt kézmûveskedés
és arcfestés várta az érdeklõdõket, valamint a
helyi termelõk kiállított termékeit kóstolhatták a
résztvevõk.

Akik pedig nem fáradtak el, reggelig bulizhattak,
hiszen Sipõcz Miklós szolgáltatta a zenét hajnalig.
Elmondhatjuk: Jól sikerült!
DZs
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon!

Idõsek Napja
„Öleljük hát az öregséget szívünkre és szeressük: Tele van gyönyörûséggel, ha élni tudunk vele.”
Lucius Annaeus Seneca
Tömörd Község Önkormányzata
2015. május 16-án tartotta – a hagyományokkal rendelkezõ – idõsek
napi rendezvényét.
A programot 36 nyugdíjas tisztelte meg. Kollárits Gábor polgármester ünnepi köszöntõje után a helyi fi-

atalok verssel és tánccal üdvözölték
a falu idõs lakosságát, majd a képviselõtestület jelenlegi és régi tagjai
felszolgálták az ünnepi ebédet.
Desszertrõl a Dömötöri cukrászda
gondoskodott.
Ezután harmonika szó mellett
kezdetét vette a kötetlen beszélgetés, a közös nótázás.
Az idõsek nevében dr.Nikli János
köszönte meg a szervezõk munkáját. A nap végén minden vendéget
megajándékozott az önkormányzat,
további jó egészséget és sok örömöt kívánva!
K.SZ.Á.
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Rövid hírek
• Lócs
Gyermeknapok Lócson
Lócson a gyerekek ünnepe az idei évben
kiemelt esemény volt. Elsõként május utolsó
vasárnapján a büki Napsugárparkban ünnepelték a gyermeknapot a falubali gyerekek.
Aztán június utolsó szombatján falujukban köszöntötték a vakációt a lócsi és a településhez

kötõdõ gyerekek és szüleik. A Berzsenyi Dániel
Könyvtár által szervezett programmal vette
kezdetét a hangulatos rendezvény. Rosta Géza gyermekdalokkal szórakoztatta a nézõket,
akiket be is vont mûsorába. Együtt zenéltek,
énekeltek gyerekek és szülõk az elõadóval. A
dalolást követõen Lanczkorné Nagy Erika vezetésével vetélkedõn mérték össze tudásukat
a gyerkõcök. A „nagy munkában” elfáradt
résztvevõk éhüket a tábortûznél sütött szalonnával csillapították, majd folytatták késõ estig
az önfeledt játékot!
bserika

• Zsira

A három nap során tanáraink elõadásaikon kísérletekkel fokozták a gyerekek érdeklõdését a természettudományok iránt. A „természettudós” csapat kikapcsolódásként vetélkedõkön vett részt, interaktív városnézésen és
kalandparkban járt.

Az isteni és emberi gondoskodás látható jeleit mutató Peruska Mária kegyhely lélekemelõ,
meghitt csendet árasztó nyugalmát, a környezet
szívet megejtõ szépségét, varázsát, a tekintélyt
parancsoló, legendát õrzõ 300 éves hatalmas
tölgyfa méltóságát csak a madárcsicsergés
zökkenti ki a régi idõk kerekébõl. E helyen tartják
1983 óta a vadászok és erdészek immár hagyományos Hubertus-miséjét. A helyszín az idei évben új alkotással, egy környezetbe illõ emlékmûvel s annak gondolatiságával gazdagodott.
Ebbõl az alkalomból beszélgetek Horváth Józseffel, aki a megvalósítás tervét szívügyének
tartotta.
– Milyen elõzményei voltak az emlékhely kialakításának?
– Aki járt már a vadászkápolnánál, a nagy
tölgyfánál, azt biztosan megérintette a hely szelleme. Egy régi óhaj fogalmazódott meg abban
az elképzelésben, hogy emléket állítsunk azoknak, akik elõttünk járták be a vadászösvényeket, s teremtsünk egy helyet, ahol elõttük tiszteleghetünk. Több nekifutás, próbálkozás is történt, de a megvalósulás mindig valahol elakadt. Igazán az elmúlt év õszén gyorsultak fel
az események, amikor Nagy Imre kollegám egy
erdészeti fejlesztési projektben gondolkodott
egy pályázat keretén belül, ami a Peruska Mária-kegyhely környékén egy pihenõhely kialakítását célozta meg. Ekkor merült fel az emlékhely
elkészítésének terve. Azt azért hadd mondjam
el, hogy egykori vadásztársunk, a répcevisi Horváth József szinte a halála elõtti napon mondta
Dumovits István plébános úrnak, hogy szeretné,
ha az elhunyt erdészek, vadászok számára lenne egy emlékhely. Másnap bekövetkezett tragikus halála óhaját testamentummá tette számunkra. Mint említettem, felgyorsultak az események, több elgondolás, terv is született. Elsõ
jelentõs lépésként az Állami Erdészet felajánlotta
a fát, miután egy megbeszélésen a vázlatokat
bemutattuk. A tél elején szállították Tóth Laci bácsihoz a fûrésztelepre. Nagyon szép, 180 éves
tölgyfa volt. Ebbõl már lehetett valamihez fogni.
A vázrajz alapján fölfûrészeltük a fát, egy télen
át száradt, s tavasszal neki kellett állni ténylegesen kialakítani a formáját. Ez a fa nyers állapotban 20 mázsa volt. A tervezéskor arra is gondoltunk, hogy az öreg tölgyfa alá vékony fából készült kis emlékhelyet nem lehet állítani.
– Hogyan tervezted meg az emlékfa
üzenetét, szellemiségét?
– Igen, ez igazából rám maradt, a motívumokat én álmodtam meg. Próbáltunk olyan formát kialakítani, amilyen még nincsen. Tudni kell,
hogy több ilyen jellegû emlékfa van már az országban, de nem akartuk másokét lemásolni. A
négyméteres oszlop tetején egy fejrész van. Próbáltunk csúcsos, íves formát kialakítani, ami
majdnem egy stilizált madárvonalat adott ki. A
fejfára felkerült szöveget dr. Bán István erdõmérnök könyvében találtam, egyébként Wass Alberttõl származik, és Erdélyben több kegyhelyen
megtalálható.
Az idézet így hangzik: ”Õseidnek szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez, testvér ne légy
hûtlen soha!” Ezt a szép üzenetet, kiemelt betûkkel megvéste az öcsém, s aztán alája került egy

Hubertus-szarvasfej. A fejfa hátlapjára az Orra
pro nobis!, a Mária-imádság része, a „könyörögj
érettünk” került, s alatta van a szkíta szarvas, ami
az õsi hitvilágban az elmúlás és az újjászületés
szimbóluma. Érdekes a motívum: mindkettõ egy
ellipszisbe, egy külön fába van belevésve, mint
egy kép belesüllyesztve. A fának az éleit stilizált
tölgyfaág, gally és levelek motívuma díszíti.
Mindkét elemet, a motívumokat és a
szarvasfejeket is az öcsém, Horváth György asztalos faragta, aki hatalmas energiákkal végezte
a kivitelezést, az ácsolást és a faragást. Nagy kihívásnak éreztem az egészet, s szinte mindennap izgalommal töltött el a tervezés, az ötletek
megvalósítása.

A képen az Emékhely tervezõje Horváth József,
középen a répcevisi Horváth József özvegye,
Horváth György asztalos

– Milyen volt a társadalmi összefogás,
kik sorakoztak fel az ügy mellett?
– Nem panaszkodhatunk. Nagyon mellénk
állt az Országos Magyar Vadászkamara Vas Megyei Területi Szervezete, illetve annak elnöke,
Gagyi István, a környék vadásztársaságai, a Vas
Megyei Agrárkamara, valamint a Gyõr-MosonSopron megyei szervezetek és az OMVSZ is.
Gagyi István kért fel a mûvészt, Veres Gábort,
aki az emléktáblára rávéste az üzenetet: „Az elhunyt erdészek és vadászok emlékére állítatták
kegyelettel az utódok 2015.”
– A munkálatok folyamán milyen segítségre számíthattatok?
– Nagyon sokat segített a statikai kivitelezésben ifj. Übelher Gyula, több helyen több vadásztársam is közremûködött, de általában mindenki készséges volt, akit megszólítottunk.
– Hogy élted meg az idei vadászmise
utáni felszentelést, ünnepélyes átadást?
– Érezni lehetett, hogy az emberek már vártak egy ilyen megemlékezésre, régi óhaj valósult meg az emlékhely létrehozásával. Öcsémnek, az alkotónak is többen gratuláltak míves
munkájához Megható élmény volt az egykori
vadásztárs, a gondolatot mindig felszínen tartó,
s ránk hagyó Horváth Jóska özvegyével találkozni az emlékfa alatt.
Sárváry Zoltán
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Tehetséggondozó táborban
a Zsirai Általános Iskola tanulói
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma „A kisiskolák tehetségsegítõ programjának támogatása”címmel pályázatot írt ki. Beadott pályázatunk sikere nyomán 3 napos tehetséggondozó tábort tudtunk szervezni 23 tanulónk
részére, akik a természettudományi tárgyakban jó teljesítményt nyújtottak. A tábor során
tanulóink a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpontban
ismerkedtek a négy lételemmel: föld, tûz, levegõ, víz. Tapasztalatokat szereztek ezek gyakorlati megjelenésével hétköznapi életünkben
és a tudomány világában.
NPK

Emlékfa született
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Hõsök napja Simaságon
Idén is május utolsó vasárnapján tartottuk Hõsök napi megemlékezésünket. Az elsõ világháborús
emlékmûvet 1934-ben avatták településünkön. Azóta, a falut átszelõ
fõútvonal megnövekedett forgalma következtében állagában
nagyon
megrongálódott az
emlékmû. Az idei évben ezért új helyre, a
templom, a Szt.Isváni
kettõs kereszt és a király szobrok (Szt.István
és Szt.László) melletti
szakrális térbe került
át. A felújított emlékmû az Elsõ világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával, valamint egymillió forint
pályázati pénzbõl és 10% önkormányzati önrészbõl jött létre. Szabó Miklós plébános hathatós segítséggel pártfogolta az áthelyezést.
Molnár László polgármester megköszönte mindazok segítségét és
munkáját, akik nélkül ez az áthelyezés nem jöhetett volna létre. Az
ünnepséget a két nemzeti imádságunk foglalta keretbe. Közben
hangzottak el a beszédek és két
háborús költemény Csizmazia Tamara elõadásában. Hegedûs Atti-

la evangélikus lelkész szólt a száz
éve zajlott elsõ és a hetven éve
végetért második világháborúról,
majd a HÕS kifejezés értelmét boncolgatta. Mitõl válik valaki hõssé?
Faludit idézte, aki szerint attól EMBER az ember, ha
túl tud lépni önmagán, önmaga kicsinyességén, provincializmusán. A
hõs is ilyen ember!
Önmagán túllépve másokért, a hazáért, a nemzetért
cselekszik, él és
hal, ha kell. PRO
PATRIA - az emlékmû felirata is ezt
hirdeti. Szabó Miklós plébános méltatta a település
elsõ és második világháborús hõseinek emlékét, akik távoli harctereken áldozták életüket szeretett
hazájukért. De megemlékezett az
embertelenkor zsidó áldozatairól is.
Molnár László polgármester név
szerint is felsorolta e hõsök és áldozatok neveit. Ezt követõen Szabó
Miklós plébános felszentelte a
megújult, széppé varázsolt emlékmûvet, majd koszorúzások következtek. Idén elsõ ízben a roma önkormányzat is koszorúzott.
H.E.

Ez történt Tormásligeten
da, a vasútállomástól a buszfordulóig és a József Attila és a Wesselényi utca közötti járdaszakasz.

tak tájékoztatást a megjelentek.
Ezek után uzsonnával kínáltuk
meg a kedves vendégeinket,
majd következett a tombolahúzás, amelyen mindenki nyert valamit. A képviselõ-testület nevében még egyszer szeretném
megköszönni mindenkinek, aki
bármilyen módon hozzájárult a
rendezvény sikeres megrendezéséhez!
Az adósságkonszolidációban
részt nem vett települések fejlesztési támogatására pályázott az
Önkormányzat és 6.500.000 Ft támogatást nyertünk. Többek között
ebbõl a pénzbõl lett felújítva a jár-

Ezek a munkálatok már be is fejezõdtek, megtörtént a mûszaki átadás. Hamarosan elkészül a kastély vizesblokk fejújítása is. M.Á.F.

Kis szünet után ismét mûködõképes a Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány. Az alapítvány 1995-ben jött létre azzal a céllal, hogy összegyûjtse a
Répcevidék amatõr mûvészeti csoportjait. Idén februárban a kuratórium
megújult. Új tagokkal, új alapokra helyezték mûködésüket. Az alapítvány
még tavasszal írt ki egy pályázatot,
Répcevidék nyíló virága címmel. Fõ-

raik. Az elsõ alkalommal kiírt pályázaton 4 fiatal részesült elismerésben.
László Lili Moli, a bõi iskola tanulója, a
népdal éneklésben elért eredményei
és munkásága alapján lett kiválasztva. Zsigrai Hanna, büki diák, a
Répcemente meséi és mondái továbbadásában jeleskedik. Rudi Máté
és Papp Kira répcelaki diákok. Õket az
Ümmögõ néptáncegyüttes jelölte a

Pintér Anikó és László Lili Molli

leg a térség kultúráját megõrzõ alsós
és felsõs diákok jelentkezését várták. A
pályázók feladata az volt, hogy bemutassák eddigi tevékenységüket,
életútjukat, és eredményeiket. Az eddigi munkákat filmmel, fotóval is alá
lehetett támasztani, hogy minél jobban meg lehessen ismerni a pályázót.
A díjak átadására az iskolai tanévzárókon került sor. A sikeres pályázók
mellett a mentorok is elismerésben részesültek. Az üvegrózsa mellé könyvutalványt kaptak a díjazottak és taná-

díjra. De ne feletkezzünk meg a mentorokról sem. Lili énektanára Pintér
Anikó, Hanna pedig Horváthné Pados
Teréz tanítványa. Gömböcz Róbert
egyesületvezetõ a répcelaki gyerekek
mentora. A kuratórium tervei és reményei szerint jövõ év tavaszán újból kiírják a Répcevidék nyíló virága pályázatot, melyre már készülhetnek diákok
és tanárok.
Sulics Boglárka
További képek a
www.repcevidek.hu weboldalon!
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Május 23-án tartottuk a nyugdíjas napot. A falu jelenlegi helyzetérõl és jövõbeli terveirõl hallot-

Répcevidék nyíló virágai
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P R O G R A M A J Á N L Ó

FALUNAPI
PROGRAMOK

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

NEMESLÁDONYBAN

20 ó. Bükfürdõn, a Turinfo melletti téren: Helyi termékek piaca várja a nézelõdõket és vásárlókat.
Július 10-én, pénteken 18 ó. Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum, Parkolójában: IV. Etno-Folk Forgatag
Július 11-én, szombaton 7.30 ó.

Gyógy- és Élménycentrum 8. sz. medencéjében: „Merülj velünk!” – búvártanfolyam.
Július
18-án,
szombaton
Horvátzsidányban: Falunap.
Július 18-26. a Bükfürdõi Gyógyés Élménycentrum rendezvénysátrában: „Crazy Garage” – szabadulós
logikai játék.
Július 22-26. Bükfürdõn 4 helyszínen: X. Gyógy- Bor Napok - Büki Gasztrofesztivál – szuper programokkal.

2015. július 11-én, 13 órai kezdettel a település búcsúnapjához kapcsolódva - tartják Nemesládonyban a hagyományos falunapi rendezvényt. A szórakoztató programokra szeretettel várnak
a szervezõk minden érdeklõdõt.
Ízelítõ a programokból: Gerbert Judit
színésznõ, Sramli Kings, Két szoknya egy
nadrág operett mûsor, Kemenesmagasi
Néptánccsoport. A vacsorát követõen
falunapi bálban szórakozhatnak a kedves vendégek!

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

július

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

Bozsok – Rohonc – Bozsok gyalogtúra
során: A magyar történelem rohonci
emlékeinek megtekintése. A táv: kb.
14 km.
Július 11-én, szombaton a büki jubileumi XXV. Aratóünnep 11 órakor
kezdõdik könyvbemutatóval.
Július 11-én, szombaton Bükön, a
Kristály Toronyban (Nyár fa u. 2.) Éjszakai mászás.
Július 16-án, 23-án, 30-án és augusztus 6-án, csütörtökön a Bükfürdõi

Július 27-augusztus 13. A Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban:
Úszótanfolyam.
Július 28 – augusztus 2. Horvátzsidányban, a Peruska kápolnánál: Ifjúsági Peruska Tábor és Zarándok Mise.

Zsirai Napok
2015.07.10-11.

•
•

Központi
orvosi ügyelet

•

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.

•

(a mentõállomás mellett)

Július 4. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna, 5. Vasárnap Dr. Kator Miklós, 6.
Hétfõ Dr. Müller András, 7. Kedd Dr. Szirmai László, 8. Szerda Dr. Petro Andor, 9.
Csütörtök Dr. Kator Miklós, 10. Péntek Dr.
Szilasi Imre, 11. Szombat Dr. Szilasi Imre,
12. Vasárnap Dr. Szilasi Imre, 13. Hétfõ
Dr. Szilasi Imre, 14. Kedd Dr. Szirmai László, 15. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna, 16.
Csütörtök Dr. Kator Miklós, 17. Péntek Dr.
Földi Sándor, 18. Szombat Dr. Nagy Gábor, 19. Vasárnap Dr. Földi Sándor, 20.
Hétfõ Dr. Földi Sándor, 21. Kedd Dr.
Bencsik István, 22. Szerda Dr. Bencsik
István, 23. Csütörtök Dr. Bencsik István,
24. Péntek Dr. Szilasi Imre, 25. Szombat
Dr. Szilasi Imre, 26. Vasárnap Dr. Szilasi
Imre, 27. Hétfõ Dr. Szilasi Imre, 28. Kedd
Dr. Nagy Gábor, 29. Szerda Dr. Vágási
Andrea, 30. Csütörtök Dr. Kator Miklós,
31. Péntek Dr. Nagy Gábor.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programok:
Július 10. péntek
17.30. Babakiállítás megnyitója
18.00. Polgármesteri köszöntõ, Színpadon az Értelmi Fogyatékosok Otthonának lakói, Savaria TSE standard
és latin táncok
19.00. Tóthné Papp Piroska és
Erhardt György örökzöldeket énekel, Tombolasorsolás.
20.00. Néptánc bemutató és táncház
22.00. Bál - zenél a Joker zenekar
Július 11. szombat
09.00. Lövészet a lõtéren
14.30. Kézmûveskedés
15.00. Bábjáték
15.30. Tûzoltó bemutató, verseny
16.30. A csepregi majorettek mûsora
17.00. Kovács Albert Operettszínháza – színpadon a zsirai énekkar
18.00. Vacsora, Eredményhirdetés
(lövészet)
19.00. Éder Gabee mulatós mûsora
20.00. Tombolasorsolás
20.30. Karaokee party
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04. Sanitas 9–13.00 NYITVA
05. Sanitas 9–14.00 ügyelet
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–13.00 NYITVA
12. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 9–13.00 NYITVA
19. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 9–13.00 NYITVA
26. Sanitas 9–14.00 ügyelet
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
31.Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

Július 9–12. Csepregen az Ottó
Kempingben: VIII. Ismerõs Arcok tábor.
Július 9 – 18. Lékán a várban és a
plébániatemplomban: 34. Lékai
Nemzetközi Kamarazenekari ünnep.
Július 10-én, 17-én, 24-én és augusztus 7-én, pénteken Bükön a
szállodáktól a Koczán-házig: Büki
Mesevonat a Szamóca Színház bohócaival.
Július 10-én, 17-én, 24-én, 31-én
és augusztus 7-én, péntekenként 17-

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

Június 17. – aug. 29. között Bükfürdõn, a Sportparkban, szerdától szombatig: Sportanimáció. Program:
nordic walking, kerékpártúrák, gyermekkuckó. A részvétel ingyenes! Június 19. – aug. 21. Fertõrákoson, a kõfejtõben: Barlangszínházi elõadások.
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Július 31-én, pénteken 20 ó. A
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Strandok Éjszakája – Éjszakai fürdõzés – Sztárvendég: Copacabanana; latin táncshow.
Augusztus 1-én, szombaton Bükön: Horvát Nemzetiségi Nap.
Augusztus 1-én, szombaton 8 órától Csepregen a Promenádról indul a
Sportol a város: 20 év – 20 kilométer
– gyalogos és kerékpáros túra.
Augusztus 1-én, szombaton 13
órától Csepregen, a régi sportpályán: 37. Répce Kupa tûzoltóverseny.
Augusztus 7-9 Ostromnapok.

Augusztus 8-án, szombaton
Csepregen, a tûzoltóságnál és a régi
sportpályán: CSEPREGI CIVIL NAP.
Augusztus 9-én,vasárnap 20 órától a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium-ban: „Nejlon
és Bakelit”, avagy vissza a ‘60-as
évekbe! A nagy sikerû Csinibaba címû film dalaiból készült önfeledt idõutazás sok humorral és a kor örökzöld
slágereivel.

Beharangozó
2015. augusztus 1-jével indítja jubileumi programjait
a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és
Könyvtár az alábbi módon:
Pályázatot írunk ki „Az én Csepregem” címmel
2015. augusztus 12-i beadási határidõvel településfilm /dokumentum film/”életrajzi film”/ filmetûd / fotó
kategóriában.
Terjedelmi megkötés: településfilm, dokumentumfilm,
életfilm maximum 15 perc, filmetûd maximum 5 perc,
fotó: digitális formában 3 darab vagy 3 sorozat maximum 4 képpel.
A benyújtott pályamûveknek lehetõségük van a „Legyél településed filmese – Vasi Mozgó Kép Tár töltsd tele
Vassal!” pályázati felhíváshoz kapcsolódniuk, amelyet a
táplánszentkereszti Jókai Mór Mûvelõdési Ház, KözségiIskolai Könyvtár és Teleház vezetõje: Meskó Krisztián projektmenedzser gondoz. Nevezési lappal bekapcsolódhat az elõkészítõ mûhelymunkába is.
A pályamûveket ifjabb Varga Zsolt Balázs – Varga
Zsolt – Ziembicki Erzsébet értékeli.
A három legjobb pályamû bemutatását a TRIÓ televízió vállalja.
A pályamûvek 2015. augusztus 20-án nyilvános vetítésen bemutatásra kerülnek, a beadott fotókból kiállítást
rendezünk a Mûvelõdési Ház aulájában.

2015. augusztus 1-jén 8 órától Sportol a város: 20 év
– 20 kilométer programunkra várjuk a kerékpárral és
gyalogosan túrázni vágyókat, akik szeretnék teljesíteni a
20 km –es távot. Induló és érkezõ pont a csepregi Promenád. A túra résztvevõi 5 nevezetes, a csepregi történelem során jelentõs helyként rögzített helyszínt érintve
tehetik meg a távot a teljesítménytúrák szabályainak
megfelelõen.
A Csepregi Ünnepi Hetek keretében megvalósuló
Csepregi Búcsú – Jubileumi Polgárõr Nap kiemelt rendezvényei mellett a Hazahívó programra várjuk a
Csepregrõl elszármazottakat is 2015. augusztus 15-én
délután.
20 évesek találkozójára invitáljuk augusztus 20-ra az
1995-ben született csepregi fiatalokat, akikkel közösen
szeretnénk elültetni egy tölgyfát a jeles nap emlékére. A
további ünnepi programokról az augusztusi számban, illetve a csepreg.hu és a csepregikultura.hu oldalakon
tájékozódhatnak.
ZE

Egyházasfalui események!
Tavalyi munkánk gyümölcse beérett idén, a várva várt engedélyt megkaptuk az örökség védelemtõl. Mivel az Ebergényi kastély fekete színû mûemléknek minõsített, sem homlokzati, sem külsõ változást nem lehet rajta eszközölni. Varga Gábor helyi történet-kutató
segítségével azonban bizonyításra került, hogy eredetileg cserépfedés volt az épületen.
Így újulhat meg a nagyon leromlott állapotú épület tetõje, amely, több mint 1000 négyzetmétert tesz ki. A pályázat nagysága 10.000.000 Ft.
Sándor József
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