Rövid hírek

Kormányablakot

avattak Bükön

• Csepreg
Borászati mûhelymunka

képviselõ, kiemelve, hogy jelentõs fejlesztési támogatásokat kapott a település, melynek köszönhetõen számos területen lesz elõrelépés. A
rendezvény végén dr. Kapiller Sarolta mondott
pohárköszöntõt.
A Büki Kormányablak címe:
Torkos sor 3.
A hívható telefonszámok:
94/795-338 és 94/795-339
A hivatal e-mail elérhetõsége:
kab.buk@vas.gov.hu
Az ügyfelek hétfõn már reggel hét órától intézhetik ügyeiket, délután öt óráig. Kedden és
szerdán reggel nyolctól délután négyig tart nyitva a kormányablak, csütörtökön reggel nyolctól
délután hatig, péntekenként pedig reggel nyolc
és délután kettõ óra között.
yde

A Csepregi Férfi Dalkör, a Szombathelyen megtartott I. Vas megyei
“Most Mutasd Meg” tehetségkutató versenyen, az énekkar kategóriában
a zsûri különdíját nyerte el.
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Áron, a Kerttrade Kft. borászati vezetõje tartott
tájékoztatót a legújabb borászati technológiákról, borkezelõ anyagokról. Bolfán Csaba, a
Lider Utiro Térségfejlesztõ Egyesület részérõl tájékoztatta a megjelent gazdákat egy szõlõbõl, gyümölcsbõl készült helyi termék elõállítását célzó pályázati lehetõségrõl, és meghívta a gazdákat egy tanulmányi kirándulásra
Lukácsházára. A forró nyári estén az Anonim
Borpince borait kóstolva diskuráltak a gazdák
a várható szüretrõl.
Horváth József
agrármérnök, mérnöktanár

Tavaly készült el a büki városházával szemben, a Torkos soron az önkormányzat új épülete:
kétszintes, az alapterülete háromszáz négyzetméter, de mivel a padlásteret is raktárrá
alakították, csaknem hatszáz négyzetmétert tudnak hasznosítani. Az épületet
többfunkciósra tervezték: itt kaptak helyet az önkormányzati cégek, szervezetek, intézmények raktárai, valamint itt
alakították ki a kormányablakot.
– Különleges Vas megye tizenharmadik kormányablaka, hiszen azt nem
kormányzati forrásból építették – emelte
ki az avatóünnepségen Harangozó Bertalan kormánymegbízott. A hivatal és az
önkormányzat közösen hozta létre a
régóta vágyott intézmény. – A most
megnyitott kormányablak jól mutatja a város áldozatkészségét a lakói és a vendégei iránt – tette hozzá Harangozó Bertalan. Harangozó Bertalan elmondta: az eddigi 12 Vas megyei kormányablakban 2016-ban 287 ezer ügyfél fordult meg, 345 ezer ügyet intéztek el. Idén júliusig 162 ezer ügyfél 191 ezer ügyben kereste fel
a kormányablakokat – jól látszik, hogy idén túlszárnyalják az elõzõ évi adatokat. A kormánymegbízott szerint ez annak is köszönhetõ, hogy
az elintézhetõ ügyek száma folyamatosan nõ. –
Külön öröm, hogy Bük várossá válásának tizedik
évfordulóján avathatjuk fel a kormányablakot –
mondta dr. Németh Sándor, Bük polgármestere.
Korábban nem volt okmányiroda a településen,
eddig pedig nem volt lehetõség arra, hogy méltó épülete legyen a kormányablaknak. Hosszú
folyamat volt, mire elérhettünk idáig, de most
valóban örömmel állhatunk itt – hangsúlyozta a
polgármester. Köszönetet mondott a kormánymegbízottnak, Ágh Ernõnek a Vas Megyei Kormányhivatal fõigazgatójának, dr. Kapiller Sarol-

tának a Kõszegi Járási Hivatal vezetõjének és
Ágh Péternek, a térség országgyûlési képviselõjének is. Ágh Péter erre válaszolva megjegyezte:
megtiszteltetés volt most is a bükiekért tenni, és
mint mondta, bízik abban, hogy a kormányablak hozzájárul az emberek szolgálatához. – Idén
tízéves a város, a kerek évfordulót számos pozitív történés koronázza meg – hangsúlyozta a
Fotó: facebook

A tavaszi fagyokat, a korai jégesõket egy
nagyon meleg, de csapadékban kiegyensúlyozott nyár követett, ami végül is kedvezett a
szõlõnek. A szõlõ korán megzsendült és a gazdák bízhatnak egy jó szüretben. Már évek óta
augusztus végén összejönnek a szõlõsgazdák
Horváth Gábor borospincéjében egy borászati-technológiai továbbképzésre. Szövényi

Vas megye tizenharmadik kormányablakát adták át Bükön. Az önkormányzat és
a kormányhivatal együttmûködésének köszönhetõen jött létre az új intézmény.
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Kell, legyen gyerekkor

Mindenki tûzoltó

akart lenni!

Tûzoltó bemutatót szervezett a
zsirai fogyatékkal élõk otthonában
a Peresznyei Önkéntes Tûzoltó
Egyesület Orbán Gyula parancsnok
vezetésével. Hogy a bemutató
még látványosabb legyen, a parancsnok segítséget kért a Szombathelyi Hivatásos Tûzoltóságtól:
egy gépjármû fecskendõvel érkeztek. A lakók megtekinthették a szereket, kipróbálhatták azokat a tûzoltók segítségével. Tüzet oltottak
porral oltóval, és gyors beavatkozó-

val vizet locsolhattak, a végén a
nagy meleg miatt egymást hûsítették. Látszott az arcokon a felszabadult öröm, és nagyon hálásak voltak a bemutatóért. Tapssal és kézfogással búcsúztak el a tûzoltóktól,
és már kérdezték, mikor jönnek legközelebb. Azon a délelõttön nem
volt kérdéses: mindenki tûzoltó
akart lenni. Az intézmény vezetõje
köszönetét fejezte ki a peresznyei
és szombathelyi egységeknek.
Tûzoltó Egyesület Peresznye

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.
Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Berényi Boglárka,
Béres Péter, Galavics Adrienn, Gazdag Rita,
Horváthné Pados Terézia, Kincse Anda,
Kissné Szabó Ágota, Mittl Attila, Major Izabella,
Nagyné Polgár Katalin, Sági Ferenc, Sárváry Zoltán,
Sulics Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu
Tördelés:
Insideapp Kft.
Terjesztés:
5800 példányban postaládás terjesztéssel
Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány,
Lócs, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony,
Ólmód, Peresznye, Répceszentgyörgy, Répcevis,
Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ lapszámunk 2017. október 5-én jelenik meg!

2017. szeptember VII. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

Kiadó: Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt.
Felelõs vezetõ: Lakatos Imre ügyvezetõ
ISSN: 2062-5138

A szeptember hónapról legtöbbször az õsz beköszönte és az iskolakezdés jut az ember eszébe. És éppen ezért, most
nem errõl, hanem „csak” a gyerekekrõl szeretnék néhány gondolatot
írni, természetesen az iskolakezdés kapcsán.
A mai kor szülõinek fontos, hogy gyerekük sikeres emberré váljon és
a felnõtt életben is megállja a helyét. Sokan úgy gondoljuk, hogy ami
nekünk nem adatott meg gyerekként, azt most mi megadjuk saját gyerekeinknek. Ennek érdekében sokszor hozunk rossz döntéseket, eltúlzott,
gondoskodásnak hitt ambícióinkkal többet ártunk a
gyereknek, mint használunk. Nem „kis felnõtteket
kellene alkotnunk”, hanem
korának megfelelõ értelmi
és érzelmi intelligenciával
rendelkezõ, felhõtlen gyermekkort megélõ gyerekeket. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a médiában ez a
téma és erre hivatott szakemberek is egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet arra, hogy mi is az
igazán fontos a gyereknevelésben. Jót teszünk-e azzal, hogy ha minden szabadidejét kitöltjük a gyerekeknek: nyelvtanulással, sportfoglalkozásokkal, zeneórákkal?
Nem kicsinyíteni szeretném ezek fontosságát, de hagyjunk idõt a játékra, töltsék az idõt a szabadban, mozogjanak sokat, olvassanak,
hagyjunk idõt arra, hogy gyerekek legyenek. Csináljanak õrültségeket,
hibázzanak néha, hogy legyen mibõl tanulniuk. Ismerjük fel azt, hogy
miben igazán jók és ezeket a képességeket próbáljuk fejleszteni. Hallgassuk meg õket, ha segítséget kérnek, akkor a lehetõségeinkhez mérten igyekezzünk a segítségükre lenni. De várjuk meg, amíg kérnek
vagy kérdeznek, ne próbáljuk mindenáron megoldani az õ gondjaikat,
hiszen akkor hogyan alakulhatna ki bennük a problémamegoldó képesség? És természetesen szeressük õket és ezt tudassuk is velük, bár
úgy gondolom, hogy a szülõk többsége számára ez egyértelmû.
Tehát, a gondos odafigyelés mellett se feledkezzünk meg arról,
hogy a gyerekkornak nagyon gyorsan vége lesz, és csak rajtunk múlik,
hogy azt milyen élményekkel élik meg gyerekeink.
Az új tanévhez sok sikert kívánok a diákoknak, és türelmet a szülõknek, pedagógusoknak.
N.P.K.
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Ünnepi programok
a 10 éves városban
Négy napos rendezvénysorozattal ünnepelte várossá nyilvánításának 10. évfordulóját Bük.
Augusztus 18-án este az 1960-70-es évek
táncdal-fesztiváljainak neves elõadói, Soltész
Rezsõ, Zalatnay Sarolta, Koós János és Dékány

kitüntetés(eke)t. Idén a Bük Városért oklevelet
Pintér Anikó tanítónõ kapta a város népzenei
életének felvirágoztatásáért. A jelenlevõk hosszú
tapssal értettek egyet a döntéssel.
Az új kenyeret Jász László katolikus plébános
szentelte, Bakay Péter evangélikus lelkész áldotta meg. Miután a polgármester felszelte, a résztvevõk meg is kóstolták.
Az ünnepséget Fülöp Zsuzsanna, Sudár
Gyöngyvér és Szilágyi Éva operaénekesek mûsora színesítette.
A testületi ülés után Csepregi Tibor, Tibu fotográfus elsõ kiállítását Tóth Tamás igazgató
méltatta, majd a pályatárs, Büki László, a Vaskarika fõszerkesztõje nyitotta meg az Atrium Galériában.

Este a 10 éves jubileumát ünneplõ Sok-SzínPad Társulat mutatta be Petõfi Sándor: A helység
kalapácsa c. eposzparódiáját H. Nagy Katalin
rendezésében. A darab kocsmai táncait az
Ungaresca Táncegyüttes tagjai valóságos táncszínházi produkcióvá változtatták. Szemérmetes
Erzsók szerepében a kitüntetett Pintér Anikó színészi képességeit is megismerhettük. Egyébként
õ állította össze az elõadás zenéjét.

képesen ott van minden büki teljesítménye. A
mai évforduló a büki büszkeség napja is. A város büszke lehet teljesítményére, mellyel az országot is gyarapítja.
Hagyományosa az augusztus 20-i ünnepélyes képviselõ-testületi ülésen adják át a helyi

A darabot primadonna show követte: Fülöp
Zsuzsanna, Sudár Gyöngyvér és Szilágyi Éva
operaénekesek áriákkal, operett- és musicalrészletekkel varázsolták el a nézõket. A programsorozatot tûzijáték zárta.
Sági Ferenc
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Sarolta igazi retró hangulatot teremtve szórakoztatta a szépszámú közönséget az Atriumban.
Majd a Best Of zenekar az 1980-as évek zenéjével az utcabál résztvevõinek szolgáltatta a talpalávalót. A következõ napon – a rossz idõ ellenére – is megtelt a nézõtér a Quimby Együttes
koncertjén.
Vasárnap, az államalapításra és a 10 éves
jubileumra is emlékezve ünnepélyes képviselõtestületi ülést tartott az önkormányzat. Dr. Németh Sándor polgármester bevezetõjében kiemelte, hogy az 55 éve megnyitott fürdõre építve gyors fejlõdésnek indult Bük. Ez a folyamat
hozta meg a várossá válás lehetõségét. A rendezvény szónoka, Ágh Péter országgyûlési képviselõ hangsúlyozta, hogy az államalapító Szent
István király öröksége mindnyájunkat tenni akarásra, alkotásra ösztönöz. Mindannyiunknak a
magunk mozaikképét kell hozzá tenni a nagy
egészhez. A városháza bejáratánál levõ címer
sok kicsi mozaikkockából épül fel. Mögötte jel-
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Rövid hírek
• Csepreg
Épül a járda
a Mátyás utcában
A tavaly elkezdõdött út- és járdafelújítási
program keretében zajlanak jelenleg is a járda felújítási munkálatok a Mátyás utcában.
A városvezetés ígérete szerint megemelt
kommunális adó egy részét járdafelújításra
fordítják. Így is történik, hiszen az adó megnövelt részébõl 2016-ban befolyt kétmillió forintot, kiegészítve további önkormányzati forrásokkal, az adott szóhoz híven járdafelújításra
fordítja a városvezetés.
Szarka Anikó, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, minden adódó lehetõséget megragadnak azért, hogy minél több utcát, gyalogjárdát fel tudjanak újí-

sem kímélte a vihar

Rengeteg fakidõléshez és káreseményhez riasztották a katasztrófavédõket az augusztus 10-i
ítéletidõben. Egyed László tûzoltó alezredes, a Vas
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott szóvivõje kérdésünkre elmondta: rengetek kár-

esemény történt az adott területen. Egyik ezek közül a csepregi Fõ téren történt ahol az egyik cég
autóiban anyagi kár keletkezett. Emellett számos
helyen kellett beavatkozni és a kidõlt fák által okozott útelzárást megszüntetni.
yde
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tani, s utóbbiban nagy segítség a városgazdálkodás munkatársainak szakmai munkája.
A Fehér utca teljes megújulását követõen
Horváth Zoltán képviselõ vezetésével a Városgazdálkodás munkatársai már el is kezdték a
munkálatokat. A korábbi burkolat már több
helyen repedezett volt, szükségessé vált a feltörése. A terveknek megfelelõen a tereprendezést követõen, augusztus 21-ével el is kezdõdött a járdák betonozása is. Az utca teljes,
négyszázméteres hosszában mindkét oldalon
új járda kerül kialakításra, mely összesen 800
méter megújult járdát eredményez majd a
munkálatok végére.
Az érintett lakóingatlanokhoz a zavartalan
be- és kijutás biztosítása érdekében folyamatosan tájékoztatják majd a lakosságot az aktuális munkafolyamatokról.
HZ

A Répcevidékét
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Ahol megbecsülik az idõseket
Tizenöt év alatt jóformán megfelezõdött
Szakony lakossága és hiába van 47 üres
ház, ha nincs azokra vevõ. Az ÖTE Farkas
Gyula polgármester büszkesége és mesélt
még a turizmusról és a diófákról is.
KOMFORT
– Igyekszünk, hogy minden régi hagyományt
fenntartsunk, hiszen Szakonyban régen ültették
már a diófákat, csak azokat vágtuk ki, amit mu-

KEVESEN
A falu létszámáról nem szívesen beszélt Farkas Gyula, de azért utánaszámolt: – 2002-ben
678-an voltunk, idegenekkel együtt 840-en.
Most 447-en vagyunk, 15 év alatt ez majdnem
fele. És olyan 70 százalék a nyugdíjasok aránya
– sorolta. – Volt olyan év, hogy több mint harmincan haltak meg és egy gyerek született – mérlegelt a népességrõl. A lakosságszám alakulását
úgy kommentálta: megszûnt a téesz, megszûnt
az iskola, az óvoda is, az óvónõ nyugdíjba
ment, egyszerûen nem lehetett fenntartani. –
Ahol nincs iskola, ott hosszú távon nem lehet

szélességre. Azért jó lenne olyan tíz évenként
egy nagyobb összeget ráfordítani – kommentálta. Az infrastruktúrához még elmondta: már 1015 éve elkészült a csapadékvíz-elvezetés terve,
hogy ha lesz pályázati lehetõség, azonnal meg
tudják csinálni, de még nem volt lehetõség.

megtartani a lakosságot – mondta el véleményét Farkas Gyula. A betelepülõket szívesen fogadnák, és azt is hangsúlyozta, hogy a szakonyi
lakosok olcsóbban vásárolhatnak önkormányzati telket. – Szerettünk volna egy lakóparkot,
meg is vettünk több területet, de a külföldi tulaj-

Olyan 160 millió forint volt az elõzetesen számolt
költségvetés, ez önerõbõl nem menne soha a
faluban – summázta.

2017. szeptember VII. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

száj volt. Már csak a tiszta levegõ miatt is fontos
– mondta a falu gyönyörû diófáiról Farkas Gyula polgármester. Kis házi iparban hasznosul a
gyümölcs: a diót mindenki a saját háza elõtt
szedi össze, készül belõle likõr, lekvár. Saját célra
használják a szakonyiak, és kivétel a település
abból a szempontból is, hogy sok helyen van
még kiskert, itt-ott fóliasátorban is termesztenek.
A komfortot nemcsak a diófák látványa és
árnyéka adja: a rendszerváltozással nem tûnt el
a sok kis pad az utcák mentén. Farkas Gyula elmondta: 1965 óta él itt, már akkor felfigyelt a
sok kiülõre. Azóta sajátja Szakonynak ez a fajta
„fórum”. Hasonló örökség a közkutak: a legtöbb
más településsel ellentétben is vannak, ápolják
azokat, még kerekes kút is díszíti Szakonyt, és
gyakorlati haszna is van a közkutaknak, sokan
viszik ma is azokról a vizet.

KÖZLEKEDÉS
Teljes járda van Szakonyban, mindenütt a
háztól indul – mutatta a polgármester. A régi betonlapokból kialakított járdát felnyomták a diófák gyökerei: – Olyan volt, mint egy hullámvasút, nemhogy menni, még söpörni sem lehetett a
járdán – mondta a polgármester. Szerinte fontos, hogy lehessen kényelmesen közlekedni,
ezért ezt minél elõbb helyre tették és minden utcát leaszfaltoztak. A kerékpárút pályázati forrásból készült Bükfürdõtõl Locsmándig – emlékeztetett Farkas Gyula. – A karbantartásra már nem
kaptunk, elég sokba van a falunak. Persze megéri, hiszen biztonságosabban tudnak kerékpározni. Volt, ahol nem rendesen szedték ki a fák
gyökereit, azokat megoldottuk. Akkor nem volt
szegélykõ, meg nem volt ilyen a szabvány a
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donosok nem adták el, így nem tudtunk egybefüggõ, megfelelõ területet kialakítani. Márpedig
a rendezési tervben az van, hogy 750 négyzetméter alatt ne lehet telket kialakítani, nem jegyezték be a földhivatalban. Sokat kínlódtunk

A civilek kapcsán az összejövetelekrõl, a falu
rendezvényeirõl is szót ejtettünk. Farkas Gyula elmondta: fontos esemény Szakonyban az évente
megrendezett idõsek napja. – Mindig jó hangulatú, ének és zene is van, meg egy kis ajándék, a
hölgyeknek desszert, csokoládé, kétféle vacsora,
és 5 ezer forintot kapnak a falu idõsei – sorolta a
jeles napról a polgármester. Látszik: Szakonyban
megbecsülik az idõseket. – Mindenkit megyek köszönteni, aki eléri a 80 évet. Egy képviselõvel vagy
falugondnokkal szoktunk menni. És akkor minden
öt évet, tehát 80, 85, 90, 95, és volt már, hogy
százévest is köszöntöttünk – mondta.
ÉRTÉKEK
A község gazdálkodásáról Farkas Gyula elmondta: Szakonyban nincs iparûzési adó. Azért
nincs, mert nincs iparos. Se fuvarozó, asztalos,

képére Szakony. A turizmus kapcsán emlékeztetett a látványosságokra: két temploma van a falunak, hiszen Szakony egykor négy kis részbõl állt
a település. Két felekezet, két-két temetõ, plusz
az egy-egy templom – ez a településszerkezet
maradt a szakonyiakra. – Alsószakonyban és
Felsõszakonyban is volt evangélikus és katolikus
temetõ is, márpedig négy temetõt rendben tartani nem akármi – mondta. Az idegenforgalomról elmondta még: falusi turizmust is ki tudnak
szolgálni, van szálláshelyük, a polgármester maga alakíttatta ki. A turizmusról máris a kultúrára
kanyarodtunk: – Itt van egy kultúrotthonunk,
amit már szintén fel szerettünk volna újítani. Önerõbõl nem megy, 160 millió forintot nem lehet
elõteremteni – számolt be. Felidézte: amikor az
iskola megszûnt, akkor abban az épületben tudták kialakítani a közösségi teret. – 15 millió forint-

vagy autószerelõ – sorolta. – Egy van, akik vaskereskedéssel foglalkoznak, de azt nem fogjuk
megsarcoltatni, inkább mûködjön jól, hiszen
visszajön, kedvezménnyel vásárol a vállalkozástól az önkormányzat – magyarázta. – Akármilyen
segítség kell, mindenben megkaptuk a kedvezményt – mondta.
A vállalkozásoknál maradva azt is elmondta,
hogy egy jó nevû csárda mûködik a faluban,
ezzel pedig felkerült a térség gasztronómiai tér-

ból teljesen felújítottuk, a tetõtõl a fûtõrendszerig, nyílászárókat cseréltünk, az udvart füvesítettük, pihenõpadokat tettünk ki – sorolta.
– Még azért kellene oda is pénz, hogy tényleg szép legyen, de azért már jó. Most székeket
tudtunk venni, és ahogy lesz pénzünk az elektromos rendszert kellene kicserélni – mondta, hiszen ha lehetõségbõl nincs is sok, de tervekbõl
és fejlesztési szándékból nincs hiány Szakonyban.
yde

ezzel, de nem lett belõle semmi – összegezte az
egykori kezdeményezést. – Most 47 ház lakatlan. Az mind magántulajdonban van, az önkormányzatnak pedig egy telke van, az adóhátralék nyomán maradt az önkormányzatra, azt tudná eladni a község, de nem nagyon jelentkeznek Szakonyban – mondta a polgármester.

2017. szeptember VII. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

CIVIL
Szakonyban van bejegyzett civil szervezet,
az Önkéntes Tûzoltó Egyesület. – Úgy féltem,
mint egy kis ereklyét, mert ez az egy civil szervezet van Szakonyban. Én vagyok az elnök, amit
lehet, mindent biztosítok nekik – mondta. Külföldrõl behozott, jó állapotú autójuk van már a
szakonyi lánglovagoknak, a polgármester vásárolta. Pályáztak: nagyobb szertárat szerettek volna, az nem jött össze. A közösségi házban van
irodájuk, társalgó helyiségük. Amikor lehetõség
volt, akkor kisbuszra pályáztak: azt meg is nyerték, használják az esetkocsit.
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Rövid hírek

Átadták a felújított

Fehér utcát

• Csepreg
Zarándoklat a Mária-úton
Csepregig a gyermekre várókért
A Mária út Egyesület idén augusztus 26-án
rendezte meg a már hagyományos, a
Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó
1Úton nevû egynapos nemzetközi zarándoklatát, melynek során a Répce-menti hívek a
csepregi Boldogasszony kápolnához gyalogolnak mindkét irányból. Idén a gyermekre
várókért ajánlották fel a rendezvényt. Az egyik
csoport Kõszegrõl indult reggel 8:30-kor. Útközben csatlakoztak hozzájuk ólmodiak,
horvátzsidányiak, répcevisiek, peresznyeiek.
A másik csoport tagjai, köztük csényeiek,
szelesteiek, Ablánc irányából érkeztek.

te megyei képviselõ, Vlasich Krisztián polgármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármestere
és Szarka Anikó a Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elnöke adta át ünnepélyes szalagátvágással. Számos jelenlévõ helyi polgár mellett
jelen volt az eseményen Horváth Gábor a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke és
Horváth Zoltán képviselõ, a Városgazdálkodás

szönhetõen, több út is megújult a városban az
elmúlt idõszakban, hiszen a Csokonai és Szombathelyi utca után, most éppen a Fehér utcai útfelújítás ért a végéhez.
Az augusztus 13-án tartott átadó ünnepségen, az utca összes lakója megjelent, süteménynyel, üdítõvel készültek a jeles eseményre. A
polgármester megköszönte az utca lakóinak
kedvességét, támogatását és türelmét, a kivitelezés alatti hozzáállásukat. Kiemelte, hogy a fejlesztés megvalósulásához a lakossági igénye
mellett a városvezetõk elkötelezettségére, az országgyûlési képviselõ közbenjárására, megyei
támogatásra, és a Magyar Kormány anyagi támogatására volt szükség.
Az új utat Ágh Péter országgyûlési képviselõ,
Dr. Kondora Bálint megyei alelnök, Gagyi Leven-

vezetõje is. Az ünneplést követõen a hagyomány szerinti a hordógurítás is megtörtént.
Ágh Péter elmondta, hogy: „az Orbán Viktor által vezetett Kormány már sokszor bizonyította, hogy
elkötelezett annak érdekében, hogy Vas megye és
azon belül Csepreg városának az elõrelépéséhez
is hozzájáruljon. Megtiszteltetésnek tartom, hogy ott
lehettem az avatáson, hiszen a közös munkánk
már számos látványos eredményt mutathat fel,
azonban még több látványos fejlesztés hátra van.
Sok még a dolgunk a városban és az egész térségben, ennek az elkötelezett munkának a folytatásához kérjük az emberek támogatását!”
A felújításnak hála a város lakossága ezen
az útszakaszon is megújult, jó minõségû burkolaton közlekedhet a jövõben.
HZ
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Több pihenõhelyen megálltak, imádkoztak, gyaloglás közben Szûz Máriát dicsérte
énekük. A kõszegiek egyik megállója a
Peruska Mária zarándokhely volt, ott csatlakoztak a csepregiek. Innen együtt vonultak a
Szentkút-kápolnához, majd az Ady utcán keresztül a Boldogasszony-kápolnához, ahol 18
órakor kezdõdött az ünnepélyes szentmise.
Fõcelebráns Finta József csepregi plébános
volt, a prédikációt Kovács Richárd kõszegi
káplán mondta. Agapé zárta a felemelõen
szép napot. Az 1Úton zarándoklat egységet
teremt: minden szakaszon százak mennek
egymás társaságában, egymás mellett, egymást segítve, egymásra figyelve. Békében,
harmóniában és biztonságban – tehát egységben. A több országot, Ausztriát, Magyarországot és Erdélyt is érintõ rendezvény lelki élményt ad mindenkinek. A résztvevõk nemcsak
egymást ismerik meg, hanem közelebb kerülnek önmagukhoz is. Olyan értékrenddel találkoznak, amelyre egyre nagyobb szükség van
a mai széthúzó társadalomban.
Horváthné Pados Teréz

Befejezõdtek a nagyszabású munkálatok a
Fehér utcában. Hagyományos hordógurítással
egybekötve adták át a teljes burkolatrekonstrukción átesett utcát a Récepementi Napok –
Csepregi Búcsú programsorozat alkalmával.
Vlasich Krisztián polgármester egyik fõ célkitûzésének tekinti a város kritikus útjainak, járdáinak felújítását. Eredményes törekvéseinek kö-
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Úti szilánkok
meg a zöld gombot, nekem sem nyílt ki az ajtó.
Észrevettem, hogy van oldalt egy kis kar, melyet elhúzva, lassan mégis csak engedett a zár. Mivel a
kalauz még nem volt a vonatnál, az összes utas itt
szállt fel, és ment át kisebb-nagyobb csomagjával
a saját kocsijába. A nagyobb probléma Gyõrben
adódott, mert a zöld gombot megnyomva, ott
sem nyílt ki egyetlen ajtó. Végül egyik felszállónak
kint sikerült mechanikusan kinyitni, s a le- és felszál-

lók kezdtek oda tódulni. Majd az utasok zörgetése
és mutogatás után kalauzunk is nyitni kezdte az ajtókat, lassan le- és felszállhattunk, majd indulhatott
a vonat tovább.
A gyõri állomáson más balkáni látványban is
volt részünk: az összes szeméttartó csordultig tele. A
peronon és az állomás épületében kávés poharakat, mûanyag flakonokat sodort a szél. Több a gu-

rulós bõröndök alatt lapult össze, vagy az utasok
tapostak rá, s rúgták be a padok alá vagy a sínek
közé. Ide vezet a dolgozói létszámok erõteljes
csökkentése, és már hazánk nyugati nagyvárosának e fontos “kapujában” megszemlélhetik az ideés átutazók a Balkánt.
A határhoz közeledve, Hegyeshalomnál feltûnt
néhány szélkerék. Jólesõ érzéssel nyugtáztam,
hogy lassan, de nálunk is fejlõdik az alternatív
villamosenergia elõállítása. Igaz, ebben is óriási a lemaradásunk.
Ezt a határ osztrák oldalán látható szélkerék-erdõ ékesen bizonyította. Eszembe jutott, hogy pár éve a
csepregi
határban
nem tudták elindítani a
szélerõmûpark építését. Ennek oka az,
hogy a kiszemelt terület
gazdája nem volt hajlandó napi áron eladni
a beruházónak a szükséges földet. Ennél már
csak az volt rosszabb,
mikor az 1800-as évek második felében gazdáink
nem voltak hajlandók egyenként megválni néhány tíz négyszögöl földtõl a kisbirtokaikból a
Csepreg felé tervezett Déli vasút építéséhez.
Elég a füstölgésbõl. Örüljünk, hogy letették a
napelempark alapkövét “iparterületünkön”. Ha
buktatókkal is, de lassan haladunk elõre.
igás
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Az elmúlt hónapokban többször utaztam fõvárosunkba és Münchenbe is. Érdekes tapasztalatokat szereztem. Korábban a GYSEV színvonalasabb,
utas barátabb volt a MÁV-nál, mára a különbség
kiegyenlítõdött. A MÁV színvonala fejlõdött, a
GYSEVÉ viszont romlott a korábbi helyzethez képest.
Az egyik hétköznapi utunk során a szombathelyi állomásról nem indult el idõben a 9 óra 10-es
IC. Megszoktuk, hogy indulásakor a vonaton üdvözölnek minket, és bemondják a következõ állomást. Most nem kapcsolták be a mikrofont és a
hangszórót, és nem közölték a késlekedés okát.
10-15 perc várakozás után egyre türelmetlenebbül kérdezték az utasok egymástól: miért nem indulunk? Többen le is szálltunk, kérdeztük a kalauzt.
Õ elmondta, hogy a vonat elektronikájával van a
probléma, nem tudják bezárni a hátsó kocsi ajtóit. A szerelõ lázasan próbálta megszüntetni a hibát,
de nem sikerült. Fél óra várakozás után átküldték
az utolsó kocsi utasait az elsõ kettõbe – így is kényelmesen elfértünk. Az IC azonban még sem indult el. Kiderült, hogy sokat késik a szentgotthárdi
vonat, melyen néhány utasnak erre az IC-re van
helyjegye, ezért megvárjuk õket. Az, hogy más
utasok Gyõrben nem érik el a Rail Jetet, amire pedig õk váltottak jegyet, kit érdekel. Idõközben az is
kiderült, hogy már a 7 óra 10-es IC sem tudott elindulni, az utasok zöme gyorsvonattal utazott el
Szombathelyrõl, és érte el a tervezettnél jóval késõbb a célállomást. Aki pedig a gyorsvonattal
nem érintett állomása miatt megvárta a következõ
IC-t, az duplán rosszul járt.
Egyik vasárnapi utazás során feltûnt, hogy senki sem szállt be a 7 óra 10-es IC zöld-sárga kocsijaiba, a peronon várakoztak. Hiába nyomtam
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Nem lehet panasz a termésre
– ZÁRUL A GABONABETAKARÍTÁS

termett-e a földeken – összegezte az idei betakarítás tapasztalatait dr. Nagy István, az agrártárca parlamenti államtitkára. Elmondta még: –
Ugyancsak ezekben a napokban dõl el az is,
vajon ki és milyen áron veszi majd át az idei ter-

A Földmûvelésügyi Minisztérium adatai szerint 2017-ben Magyarországon 958 ezer hektáron vetettek õszi búzát. Az aratást követõen 5

ként. Az idei búzatermés minõsége igen változónak mondható. Az ország búzaszükséglete az
idén megtermett, sõt mintegy 2,3 millió tonna
exportra is jut. A felvásárlási árak jelenleg 42
ezer- 43 ezer forint körül alakulnak malmi búzánál tonnánként,
ami magasabb a
tavalyinál. De öszszességében a
gabona ágazatban nyomott piaci árakról beszélhetünk.

millió tonna kenyérgabona kerül a magtárakba,
ami 5,22 tonna termésátlagot jelent hektáron-

Minderrõl a búza aratásának lezárása alkalmából adott tájékoztatást az
agrártárca Chernelházadamonyán. – Ezek a napok a számvetésrõl szólnak. A gazdák ilyenkor
szembesülnek azzal, vajon
egész éves erõfeszítésük sikerrel járt-e, azaz
megfelelõ mennyiségû és minõségû gabona

mést. A mi meglátásunk szerint jól sikerült az idei
aratás. A termés mennyisége és minõsége tekintetében ugyan nem volt kiugróan jó év az idei,
de a belföldi szükségleteket gond nélkül ki tudjuk elégíteni. A termésbõl bõven jut exportra is,
hiszen a géntechnológiai módosításoktól mentes, jó minõségû magyar gabona keresett árucikknek számít Európában – sorolta.
– Bár a téli és késõ tavaszi fagyok, a csapadékhiány és az aratás idején tapasztalható vi-
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Mennyiségben és minõségben megfelelõ volt idén a magyar búzatermés – derült
ki az idei betakarítást lezáró sajtótájékoztatón, Chernelházadamonyán. A megtermett gabona bõségesen fedezi a hazai
szükségleteket, így az idén is lesz lehetõség exportra. A magyar búza felvásárlásában és feldolgozásában fontos szerepet
játszik a Nestlé is.
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koricát vásárolt fel. Ebbõl 327 ezer tonnát, vagyis 36 százalékot más európai üzemében dolgozott fel.

lentette ki Jean Grunenwald, a Nestlé Hungária
ügyvezetõ igazgatója. Hozzátette: – Nem csak
gabonaféléket vásárolunk. A büki gyárunkban
például a felhasznált összetevõk 60 százaléka
Magyarországról származik. Az itteni alapanyagok jó minõségûek, ami döntõ jelentõségû
a késztermék minõsége szempontjából. Ezért
magyar beszállítóink termékeit jelentõs mennyiségben közvetítjük más külföldi gyárainkba is.
Búzából például az elmúlt tíz évben 176 ezer
tonna került az ország határain túli gyárakba –
sorolta a számokat az ügyvezetõ igazgató.
A társaság gabonafelvásárlási tevékenységével egyrészt piacot teremt itthon és külföldön is a
magyar gabona számára, másrészt hozzájárul
Magyarország külkereskedelmi mérlegének javításához, hiszen a Nestlé export volumene tizenötszöröse az importjának. A társaság ezzel jelentõs mértékben járul hozzá a magyar nemzetgazdaság és

házadamonyai gazdálkodó. Kifejtette: – Büszkén mondhatom, hogy a termésátlag 6,8 tonna lett hektáronként, és a búza minõségére
sem lehet panaszunk. Utóbbi különösen fontos
számunkra, hiszen lassan 20 éve az egyik legfontosabb felvásárlónk, a Nestlé magas minõséget vár el, amit csak folyamatos fejlesztéssel
és nagy odafigyeléssel tudunk folyamatosan
biztosítani – magyarázta a gazda. A fáradságos munkáknak azonban meg is van az eredménye, hiszen, ha megfelelünk a szigorú elvárásoknak, akkor az általunk termelt gabona
nemcsak a Nestlé büki, hanem más európai
gyárába is eljut, ami többletbevételt jelent a
gazdaságunknak – közölte.
A magyar gabonapiac egyik fontos szereplõje a Nestlé. A multinacionális élelmiszergyártó
vállalkozás az elmúlt tíz évben több mint 900
ezer tonna magyar gabonát, fõként búzát és ku-

– A kezdetektõl fogva elkötelezettek vagyunk
magyar beszállítóink mellett. A felvásárolt gabonából összesen 594 ezer tonna volt a búza – je-

ezen belül a magyar mezõgazdaság fejlõdéséhez, versenyképességének javításához.
yde
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haros idõjárás megnehezítette a dolgunkat,
összességében mégis elmondható, hogy nem
volt rossz évünk – ér tékelt Bodorics Pál chernel-
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Búcsú zenével, vásárral,
misével és kitüntetésekkel
dora Bálint, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke.
Ezt követõen az Energy Dance Team lépett a
színpadra, majd átadták Csepreg Város díjait.
Az elismeréseket Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje és Vlasich Krisztián, a település polgármestere nyújtotta át. A Csepreg Város
Ifjúságáért díjat Fillinger Antalné vehetett át, kimagasló pedagógiai munkájáért. Csepreg Város Kultúrájáért díjban dr. Barityné Házi Ottília és
Horváth József részesült, akik a kulturális nevelésért folytatott lelkiismeretes munkájukért vehették át a díjat. Tisztelegtek a nemrégiben elhunyt
egykori polgármester, Molnár Sándor elõtt is,
Csepreg Város Posztumusz Életmûdíjat és a dísz-

csepregi gyökerekkel rendelkezõ, Steve Wolf
húzta a talpalávalót a retró diszkóban, vasárnap pedig igazi búcsúi forgatag fogadta a kilátogatókat. Délelõtt ünnepi szentmise, kézmûves
portékák, gyermekprogram, zenés, táncos fellépések, vidámparki és számos ügyességi játék
várta az érdeklõdõket. Délután kulturális programokkal kedveskedtek a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület szervezõ tagjai a családosoknak. A Malomkertben sokan voltak kíváncsiak a
MiaManó Színház elõadásában a Mesék Mátyás királyról címû darabra. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján beszédet mondott dr. Kon-

polgári címét adományozva. Polgármesteri elismerésben részesült, Németh Lászlóné aranydiplomás óvónõ, Horváth Ferenc városgazdálkodás
munkatársa, Szalkay Gergely diák, Szelestey
László köztisztviselõ és Varga Bálint sporthorgász.
A város polgármestere megköszönte Ágh Péter
országgyûlési képviselõnek az áldozatos munkáját és a fejlesztések elõkészítésében végzett
kiváló együttmûködését.
Ágh Péter képviselõ kifejtette, hogy a
csepregi búcsú a csepregi embereknek az az
ünnepe, amikor erõsödik az egész közösség.
Nagy öröm számomra, hogy idén is gratulálhat-
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Három napon keresztül tar tott idén a
csepregi búcsú, a Répcementi Napok. A Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület és Csepreg Város összefogásával megvalósuló hagyományõrzõ rendezvényen, pénteken a rocké volt a fõszerep, szombaton retró diszkó várta a 80-as,
90-es évek zenéinek szerelmeseit. A vasárnapi
búcsún sor került Csepreg Város Díjainak ünnepélyes átadására is.
Augusztus második hétvégéjén a jókedvvé
és a kikapcsolódásé volt a fõszerep Csepregen.
Pénteken és szombaton a zenék szerelmesei
örülhettek, fellépett a Lost Dreams, a Galeri, valamint a Rockmemories zenekar is. Szombaton a
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tam azoknak, akiket az önkormányzat a munkájuk elismeréseképpen kitüntetett. Meglepetés
volt számomra, hogy az átadások után a közönség elõtt a polgármester számomra is egy figyelmességgel kedveskedett. Mindez bátorítást je-

DÍSZELEG A KÖRFORGALOM
Az angyalok is óvják Csepreg kapuját, közel húsz négyzetméteres lobogó fogadja a
városba érkezõket.
Vlasich Krisztián polgármester, Pócza Antal, az Uniriv Kft. igazgatója, Szarka Anikó és
Horváth Gábor bizottsági elnökök, Oláh Imre
és Horváth Zoltán képviselõk jelenlétében

középcímeres zászlóval köszönti majd a
Csepregre érkezõket.
A 14,5 méteres zászlórúdon címert tartó angyalokkal ábrázolt magyar középcímeres zászló lobog, mellyel azt hivatott a két állíttató jelképezni, hogy Csepreg városát és a környezõ
településeket fõként katolikus vallású emberek

avatták fel augusztus 16-án az augusztus 20ai nemzeti ünnepre elkészített emlékzászlót,
mely jelképezi a kárpát-medencei magyarság összetartozását és a haza iránti feltétlen
hûséget.
A polgármester elmondta, az elsõ perctõl
fogva támogatták a Pócza Antal kezdeményezést, s mindent elkövettek azért, hogy a kiváló ötletet siker koronázza, s a kör forgalom
megszépüljön. A városkapu ezentúl, ezzel a

lakják, akik elkötelezettek az elszakított magyar
lakta területeken élõ honfitársaik iránt.
A tervek szerint a négy irányban található
települések címereit is elhelyezik a késõbbiekben majd a kör forgalomban, melyhez kérik
Tormásliget, Szakony, és Bük képviselõinek a
támogatását is. A város új ékköve a kezdeményezõ és Csepreg Város Önkormányzatának közös anyagi szerepvállalásával valósulhatott meg.
HZ
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lent számomra, hogy még elszántabban dolgozzam mindazokkal szövetségben, akik számára fontos ez a szép város!
Az elismerések után este az Ungaresca Táncegyüttes szórakoztatta a jelenlévõket, a Boglya
Népzenei Együttes kíséretében. Egészen hajnalig szólt a báli zene az Unikum zenekarral, melyet
az Irigy Hónaljmirigy fergeteges mûsora szakított
meg egy órára. A búcsúi programok keretében
adták át nemrégiben felújított Fehér utcát is.
A változatos, színvonalas programok között
mindenki megtalálhatta a kedvére valót, hiszen
ügyeltek arra a szervezõk, hogy a gyermekektõl
az idõsebb korosztályig mindenki igazán jól
érezze magát ezen a hétvégén!
HZ

HIT ÉS A HAZA JELKÉPÉBEN
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Forró hangulatú
nyár Nagygeresden

kis fejtörést okozott a résztvevõknek. Sokak számára nem kimondottan kedvelt zöldségféle, pedig
több módon is elkészíthetõ. Végül
kreatív megoldások születtek, ismert és szokatlan variációk egy-

hívtunk életre: elsõ alkalommal került megrendezésre a „Geresdi fakanál” elnevezésû fõzõversenyünk.
A versenyre hét csapat jelentkezett, ami dicsérendõ a falu lélekszámát tekintve. A fõzõeszközöket
mindenki maga választotta. Volt,
aki a bográcsot, vagy az üstöt részesítette elõnyben, de akadt, aki
villanysütõt használt a versenyen. A
szervezõk kikötése csak annyi volt,
hogy három meghatározott alapanyagból kellett elkészíteni az ételeket: hús, füstölt kolbász és spárgabab. Az utóbbi összetevõ, nem

aránt, melyek mind nagyon finomra sikerültek. Szálltak az ínycsiklandozó illatok a faluház udvarán.
Kóstolhattunk leveseket, tokányokat, töltött húst, mártást, sõt spárgababból készült tócsnit is. Szakmai zsûri állította fel a sorrendet, hiszen komoly nyeremény volt a tét.
Az okleveleken kívül, az I. helyezett
35 ezer forint, a II. helyezett 30 ezer
forint, míg a III. helyezett 25 ezer
forint értékû vacsorautalvány tulajdonosa lett.
Június utolsó szombatján, színházlátogatáson vehettek részt az

érdeklõdõk Egerváron, a Kastélyszínházban. A Turay Ida Színház társulatának vendégelõadásaként a
Helló Dolly! címû musicalt tekinthettük meg, Détár Enikõ fõszereplésével. A várkastély bejáratánál, a társulat direktorasszonya, Darvas Ilona fogadta a mûkedvelõ közönséget, é kívánt jó szórakozást. A darab egyszerre volt poénokban gazdag, és érzéki. A fülledt nyári esté-

repeltek a különféle próbatételekben: például mocsárt jártak, krumplit szedtek bekötött szemmel, asszonyokat cipeltek, létrával futottak,
zsákban ugráltak, bálát gurítottak,
kötelet húztak, talicskát toltak. Az
egyik legjobban várt feladat évrõlévre a tojásdobálás. Az asszonyoknak egy szénabála tetején állva,
köténnyel kell elkapni a feléjük dobott tíz tojást. Annyi pont jár a csa-

ken tartott szabadtéri színielõadásoknak, amúgy is van egy megmagyarázhatatlan varázsa.

patnak, ahány sértetlen tojás kerül
ki a köténybõl. Az idei volt az elsõ év,
amikor az egyik csapatnak mind a
tíz pontot sikerült begyûjtenie. A tréfás sorversenyeken kívül, fõzõtudományukat is megmutathatták a játékos kedvû résztvevõk. Lecsót kellett készíteniük, ami a fõzõversenyhez hasonlóan többféle módon érte
el a végsõ formáját. Fûszerek ide

Az év hetedik hónapját a már 5.
alkalommal szervezett játékos sportnappal, parasztolimpiával kezdtük.
Négy csapat mérte össze tudását,
az ügyességi és elméleti feladatok
során. A csapattagok felváltva sze-
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Nagygeresd Községi Önkormányzat szer vezésében, számos
program színesítette az év legmelegebb hónapjait. A szünidõ kezdetén, az ízlelõbimbók izzításával
indítottuk a nyarat, új programot
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vagy oda, az biztos, hogy a nap végére az összes remekmû elfogyott.
Zárásként a csapattagok, elõadták
saját indulójukat, melyben szerepelni kellett hat elõre meghatározott
szónak. Vicces szövegek születtek ismert dallamokra, melyek nagy derültséget okoztak a hallgatóság körében. Vidám, mozgalmas délutánt
tölthettünk együtt a Faluház udvarán, ahol a felnõttek és a gyerekek,
játékos sorversenyekkel, elméleti feladatokkal színesített program keretében fedezhették fel, a mozgás és
a játékok adta élvezetes idõtöltés
örömét.
Hagyományainkhoz híven, idén
is képviseltük településünket a büki
kézi kaszás arató bemutatón. Az
aratómisén való részvétel után a
bandánk tagjai lovas hintóra ülve
vonultak a megnyitó helyszínére. Az
ünnepélyes megnyitó után kezdõdhetett a bemutató: a kaszások,
marokszedõk, kévekötözõk munká-

Július utolsó szombatján tartottuk
a falunapot. Reggel zenés ébresztõre kelhetett a falu apraja, nagyja.
Délelõtt labdarúgás, és szkander
verseny szerepelt a programban. A
hivatalos megnyitó a felújított temetõ utak avatásával kezdõdött. Az átadáson Ágh Péter országgyûlési
képviselõ úr mondott ünnepi beszédet. Az egyházak áldását követõen,
Németh Lajos polgármester úrral közösen vágták át a nemzeti színû szalagot. A temetõk kerítése már tavaly
megújult, tavasszal elkészültek a kovácsoltvas kapuk, a nyár folyamán
az utak, így két teljesen felújított sírkertben róhatják le kegyeletüket az

a Matyi és a Hegedûs formáció
mellett a helyi asszonyok, lányok és
férfiak vidám jelenete váltotta ki,

vastapssal jutalmazta a hálás közönség a produkciót. Polgármester
úr tréfásan megjegyezte, hogy jövõre is szerzõdteti a csapatot egy fellépésre. A jó hangulatú, tartalmas
nap, hajnalig tartó bállal zárult.
Falunk Szent István napi búcsú nap já ra, au gusz tus 20-ára
idõzítjük a Nagygeresdi Kettes Fogathajtó versenyt. Idén immár IX.
alkalommal készültek a szer vezõk

és a fogatosok a bemutatóra. A
reggeli órákban már nagy volt a
nyüzsgés a verseny helyszínéül
szol gá ló sport pá lya kör nyé kén.
Sorra érkeztek a ló- és hintószállító

verõhiba összevetésébõl alakult ki
a végeredmény. Az akadályhajtás
gyõztese Varga Szilárd László, az
Uraiújfalu SE versenyzõje lett, míg a
vadászhajtásban Geröly Tibor, a

autók. Az idõ haladtával, egyre
több fogat állt készen a bevetésre. Végül a versenyen 16 kettes
fogat, kettõ egyes fogat, és egy
pónifogat vett részt. Az idõjárás
idén is kegyeibe fogadta a rendezvényt: a napsütéses, kellemesen meleg idõben rengetegen kilátogattak a rendezvényre. Délben a fogatosokat és családtagjaikat, terített asztal vár ta a faluház nagytermében. Ebéd után elsõként a kétfordulós akadályhajtásra került sor, ami a gyorsaság-

Fõnix LE versenyzõje remekelt.
Az eredményhirdetésre felsorakoztak a fogatok: átvették a kupákat, okleveleket és a díjszalagokat.
A kocsik egy tiszteletkör után, szûnni nem akaró taps kíséretében
hagyták el a pályát. A pálya mellett egész nap sétakocsikázni lehetett, amit a nézõk közül sokan ki is
használtak. Az esti tombolasorsolásra megtelt a faluház udvara Fortuna kegyeire szomjazó vendégekkel. A jegyeket árusító lányok mindent megtettek, hogy minél több
szám gazdára találjon. Munkájuk
nem volt hiába való, hiszen az öszszes tombolajegy elfogyott. Érdemes volt vásárolni, hiszen több mint
160 értékes ajándéktárgy, valamint
egyebek között wellness-, teke-,
vásárlási, tankolási, fürdõ-, és vacsorautalványt sorsoltak ki. Polgármester úr köszöntõt idézve: Településünk fogathajtó versenyének sikeres megvalósítása érdekében,
egy igazi négyes fogat alakult ki,
amelynek mindegyik összetevõje
hatalmas fontossággal bír, ezek
pedig a hajtók, a támogatók, a
nézõk és a szervezõk. Reményeink
szerint az idelátogató vendégek
nem bánták meg, hogy nemzeti
ünnepünkön a Nagygeresdi Kettes
Fogathajtó rendezvényt választották idõtöltésül!
Közben a nyár búcsút intett, de
településünk programjai, õsszel is
folytatódnak.
Németh Lajosné

ról, az ügyességrõl, a selybák közötti áthaladás megfelelõ kivitelezésérõl szól. Közben Mar ton Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke hivatalosan is megnyitotta
a programot. A lendületes és nagyon lát vá nyos va dász haj tás
elõtt, A jó Laci Betyár szórakoztatta a közönséget.
A hajtók tudását bizonyítva, a
rendkívül nehéz pályán remek
eredmények születtek, az idõ, és a
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ját sok érdeklõdõ kísérte figyelemmel. Az aratóuzsonna során elõkerültek a frissen sütött finomságok, a
sonka, és nem utolsó sorban az
aratópálinka. Továbbra is szeretnénk tiszteletünket tenni a rendezvényen, hiszen az idõsebbek szemléletét követve, a hagyományok
õrzése nem áll távol falunk fiatalabb generációjától sem.

elhunytak hozzátartozói. Az avatás
után, a Faluház udvarán folytatódott az ünnepség. Polgármester úr
beszédében kifejezte a közösség
erejében való hitét, és az összefogás fontosságát. A hivatalos ünnepség keretein belül köszöntötte
Udvardy Zita nyugalmazott aljegyzõ
asszonyt. Megköszönte segítõkészségét, megfontolt tanácsait, és azt,
hogy tíz évig kiválóan felügyelte a
törvényi elõírások betartását az önkormányzat munkája során. A megye részérõl dr. Galántai György, a
Sárvári Járási Hivatal vezetõje köszöntötte az ünnepeltet. A megnyitó
után ebéddel folytatódott a napi
program. Mûsoros összeállításunk a
Marcal Tánc- és Népmûvészeti
Egyesület tagjainak bemutatójával
kezdõdött. Fellépett még a nicki
Fergeteg Néptánccsoport, a Sárvár
Városi Mazsorett Együttes két csoportja, valamint a Be-Jó Tûztáncosok Kõszegrõl. A legnagyobb érdeklõdést, Oszvald Marika mûvésznõ és
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Születésnapos
fürdõ

– CSALÁDI NAPPAL ÜNNEPELTEK
55 éves lett a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum, és ahogy egy turisztikai létesítménytõl illik: az ünnepelt ajándékozta
meg vendégeit.

lékeztetett Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdõ
Zrt. vezérigazgatója. Szerinte egy születésnap
remek alkalom a nosztalgiázásra, a visszatekintésre. Márpedig hosszú 55 évre tekinthet vissza a
létesítmény.
MÚLT
1957 õszén határában kõolajat kerestek, de
a várakozásokkal szemben a fúrások meleg vizet hoztak a felszínre. A község felismerte a felfedezés jelentõségét: a meleg víz-kútra 1962-ben
építettek fürdõt. Vizét 1965-ben nyilvánították
gyógyvízzé, aztán 1973-ban gyógyfürdõvé,
1979-ben országos jelentõségû gyógyhellyé

zött dr. Németh Sándor,
Bük polgármestere.
Szoros kapcsolatról beszélt: a fürdõ és a város
szépsége és nívója a
másik vállán is nyugszik. Nincs szülinap torta és lufi nélkül: a legünnepibb pedig, amikor a
születésnapos logója díszíti mindkettõt, így volt az
55 éves fürdõben a nagy napon.
SZÓRAKOZÁS
A színes és mozgalmas kulturális programsorral egész Vas megye a büki fürdõt ünnepelte, hi-

szen jöttek fellépõk Szombathelyrõl, Kõszegrõl is,
a születésnap vidámságához pedig tökéletes
passzolt a sztárvendég, az Irigy Hónaljmirigy
produkciója.
Az nem kérdés, hogy a vendégek elismerése
az igazi ajándék: és a napokban kiderül, hogy
örülhet-e idén az Év Fürdõje címnek a bükfürdõi

létesítmény. A vendégek szavazatait augusztus
utolsó napjáig várták az online felületen. Idén kilenc Vas megyei fürdõ várta a szavazatokat,
persze különbözõ kategóriákban. A még nem
végleges eredmények szerint a Bükfürdõ Gyógyés Élménycentrum ott volt az ország tíz legjobb
fürdõje között.
yde
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ÜNNEP
Minden korosztálynak szólt a fürdõszületésnap. A legkisebbeket már reggeltõl Minimaxnap várta – a tizenévesek is szívesen pózoltak
egy-egy fotóra a népszerû televíziós mesecsatorna életnagyságú figuráival. A délután volt az
igazi ünneplésé, meg persze a köszöntéseké.
– Az elsõ épített medence 1962. augusztus
19-én nyílt meg, mely az emberek hatalmas öszszefogásának köszönhetõen jöhetett létre – em-

lett. A fedett fürdõ 1972-ben nyílt meg, ezzel alkalmas lett mind a négy évszakban gyógyüdülésre. Az 1970-es évek során nemzetközi hírû fürdõvé épült ki – ma Magyarország második legnagyobb gyógyfürdõje.
– A fürdõt ápolni és szeretni kell, de ezt természetesen a fürdõzõk nélkül nem is lehetne teljesíteni – mondta Ágh Péter
országgyûlési képviselõ. Kijelentette: Vas megye fürdõnagyhatalom. Bük város és a fürdõ remek kapcsolatát
hangsúlyozta születésnapi jókívánságai kö-
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Már munkában
az új eszköz
Horváth Gábor képviselõ, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnökének és Horváth
Zoltán képviselõ, a Városgazdálkodás vezetõjének és dolgozóinak jelenlétében, 2017. augusztus 22-én Vlasich Krisztián polgármester adta át,
a Chery típusú traktorhoz újonnan vásárolt rézsûkaszát, mely egy újabb jelentõs fejlesztést és
elõbbre lépést jelent Csepreg Város számára.

HETEDSZER RÚGTÁK A BÕRT A FOCITÁBORBAN
labdarúgásé volt a fõszerep, kedden és csütörtökön pedig az önfeledt kikapcsolódásra
fektették a hangsúlyt.
Kerékpáros kirándulással egybekötve a
büki gyógyfürdõbe látogattak el, majd a sárvári kalandpark és kötélpark különleges,
adrenalindús kihívásait teljesíthették.
Kocsis Imre Gábor a sportegyesület elnöke szerint a rengeteg mozgás mellett, gondoskodtak arról is, hogy a gyermekek egészségesen étkezzenek a tábor egész ideje alatt.
A mindennapi edzéseken pedig a kis focisták
elsajátíthatták a technikai alapokat, fejleszthették ügyességüket, állóképességüket. A tábor végén, augusztus 11-én a gyermekek a
7. Rúgd a bõrt nyári focitáborból rengeteg
nagyszerû élménnyel gazdagodva és új barátságokkal térhettek haza.
HZ
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A racionális városvezetésnek és gazdálkodásnak köszönhetõen, ezentúl egy hatékony és
gazdaságos új eszközzel gondozhatjuk a város
zöldfelületeit - nyilatkozta Horváth Zoltán a városgazdálkodás vezetõje.
A közel 4 millió Forintért vásárolt Procomas
BSH 4F100L típusú rézsûkasza dinamikus kezelhetõsége mellett egyaránt alkalmazható az útpadkák, kerékpárutak és árkok rézsûinek megtisztítására és karbantartására is, mellyel jelentõs idõt
és pénzt is megtakarítunk – nyilatkozta lapunknak Horváth Gábor képviselõ, aki a beszerzésben és a gép beüzemelésében is jelentõs szerepet vállalt. Neki köszönhetõen az új eszköz már
munkába is tudott állni.
yde

A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és
a Csepregi Sportegyesület közösen, idén immáron hetedszer szervezte meg az egyhetes
nyári focitáborát Csepregen. Az augusztus
elején tartott eseményre a fiúk és lányok jelentkezését egyaránt várták.
A tábor megnyitóját augusztus 7-én az
eseménynek otthont adó Malomkerti Sportlétesítményben tartották.
A szervezõk fõ célkitûzései a labdarúgás és
a sport népszerûsítése, az egészséges életmódra nevelés, továbbá a Csepregi Sportegyesület
jó hírnevének további öregbítése volt.
A két egyesület gondoskodott arról is,
hogy a játékos vetélkedõk és az edzések mellett a kirándulásra, tartalmas idõtöltésre is sor
kerüljön. Az idei táborba jelentkezett 29 gyermek számára hétfõn, szerdán és pénteken a
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Répce-vidék nyíló virágai
szánsz táncot is gyakorolhattak, megismerkedtek a reneszánsz zene hangszeres világával, ismereteket kaptak a korban meghatározó szerepet betöltõ zeneszerzõkrõl, az akkoriban használt és kedvelt hangszerekrõl. A gyerekek a mûsorhoz szükséges díszleteket saját kezûleg, közösen készítették el. A Csepregi Csicsergõk közös
munkája azóta is töretlen maradt, jól mûködõ
állandó közösséggé alakult, melynek tagjai folyamatosan veszik ki részüket Csepreg és a környék kulturális életébõl. Az eltelt majdnemnégy
év alatt az általános iskolából kimaradt fiatalok
a Csepregi Vegyeskar Egyesület és a Vocal Spirit
kórustagságát erõsítik, ám a Csicsergõk zömmel
felsõ tagozatosokból álló 12 fõs csoportja is folyamatosan bõvül kisiskolások belépésével.
Csepreg énekes kultúráját a hosszú évek óta
mûködõ vegyeskar és Vocal Spirit mellett ma
már a Csepregi Csicsergõk is ápolják. A csoport
tagsága az eltelt évek során szép szakmai fejlõdésen ment keresztül, így változatos formációknak és repertoárnak örülhet a közönség. Óriási
szereppel bír az a tapintható közösségteremtõ
erõ, amely létrehozza a generációk együttes
munkáját, megadja az együtt éneklés örömét,
átadja a következõ nemzedéknek hagyományaink ápolását, és az énekes kultúra jelenlétét,
miközben megteremtõdik a civil szervezetek
utánpótlása is. Mind az egyéni, mind a csoportos jelölésben szereplõ fiatalok „életútja”, a városban, iskolájukban végzett hagyományõrzõ és

egyéni jelölésben Gyurácz Boglárka 6.a osztályos tanuló és mentora Horváth Katalin kapta.
Boglárka már az alsó tagozatban is több versenyen, mûvészeti találkozón vett részt, amelyeken zenei és irodalom kategóriában többször

hirdetett „A reneszánsz Csepreg üzenete a XXI.
században” címû pályázati projekt hívta életre.
A csepregi általános iskolások és a 18 év alatti
fiatalok vállalták szabadidejükben a pályázati
részvételt. A résztvevõk az éneklésen túl rene-

értékteremtõ tevékenysége, versenyeken, fellépéseken elért kiemelkedõ teljesítménye bizonyítja, hogy mindkét esetben méltó helyre került a
„Répce-vidék nyíló virága-díj”.
ildi
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díjat, amit azon általános iskolások kapnak, akik
tevékenyen részt vesznek e hagyományok õrzésében, ápolásában. 2017-ben ezt a díjat az

dobogós helyezést ért el, valamint Nívó-díjban is
részesült. A felsõ tagozatban is folytatódott ez az
út; a Répce-menti mese-, monda- és balladamondó versenyeken, valamint a Répce-menti
diákok mûvészeti találkozóin nem egyszer sikeresen szerepelt, irodalom kategóriában a kiemelkedõ Nívó-díjat ötödik osztályban is megkapta.
Megyei versmondó versenyen a rangos 1. helyet szerezte meg. 2015 óta minden évben részt
vesz a Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Versenyen. Meséi: a Játékok értéke, A zene varázsa
és a Hová lett a víz? – több száz munka közül kerültek az elõdöntõbe. Egyik alkotása, a Tavasztündér meséi idén jelenik meg mesekönyvben.
A zene varázsa címû írása 2017. évi XIII. Országos József Attila Mese- Vers- és Novellaíró Pályázaton a felsõ tagozatos mese kategóriában különdíjat kapott a rangos zsûritõl, ez a Muzsikál az
erdõ antológiában nyomtatásban is megjelent.
Születtek versei is, ezek közül néhányat a közelmúltban bemutatott Akik tollat fogtak címû
Répce-vidék költõinek antológiájában olvashatjuk. A zeneiskolában elsõ osztály óta furulyázni tanul. Tagja az iskolai énekkarnak, kamarakórusnak és a Csepregi Vegyeskar Egyesület
mellett mûködõ Csepregi Csicsegõk kórusnak.
A Csepregi Csicsergõk énekkar és mentoruk,
Kancsó Zoltánné szintén díjazásban részesült az
alapítvány által. A másik üvegrózsát a csoportos
jelölésben õk vehették át. A Csepregi Csicsergõk énekes kamaracsoportot a 2013-ban meg-

A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány célul
tûzte ki, hogy a Répce-menti térség hagyományait õrizze és ápolja. Meséi, mondái, zenéi és
táncai köteléket jelentenek a múltunkhoz. 2015ben hozták létre a „Répce-vidék nyíló virága”
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Ismét gyarapodott a város
- hat újszülöttet köszöntöttek
A hagyományokhoz híven Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere minden újszülöttet születését követõen meglátogat otthonában, s ajándékkal kedveskedve köszönti õket, mint a város új polgárait. Így történt ez most is hat kis csöppség esetében.
Igazi ajándékként, elsõ gyermekként 3530
grammal és 51 cm-el érkezett a családba

A nyári hónapok alatt, július 6-án elsõ kisfiúként született meg a városban, Kolompár Rajmund, Vajda Dóra és Kolompár Rajmund kisfiaként, a szülõk nagy büszkeségére. A kisfiú 3040
grammal és 46 cm-el, éjfél után 12 perccel érkezett a világra, akit már Leila 3 és fél éves testvére nagyon várt.
Második gyermekként érkezett meg a Taksony utcába az a csodaszép kisbaba, aki a vá-

Dalma 3840 grammal és 50 centivel látta meg
a napvilágot, egészen pontosan hajnali 1 óra
30 perckor. Szilvia és Balázs már nagyon szerettek volna a négyéves Csenge és a hatéves Hunor mellé egy kistestvért.

ros legifjabb polgára jelenleg Csepregen.
Pócza Ingmar, július 11-én 3950 grammal és 52
centiméterrel született Kosztur Renáta és Pócza
Günther szülõk nagy örömére.
Az újszülött érkezését a 2 éves testvér,
Adalind is nagy örömmel fogadta, s már nagyon várta.
Az ifjú szülõknek ezúton is szívbõl gratulálunk,
sok boldogságot és nagyon jó egészséget kívánunk az egész családnak!
H.Z.
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Bogyai Tifani, aki 2017. június 11-én 20 órakor
látta meg a napvilágot, Lakatos Erika és Bogyai
Dániel gyermekeként.
Galántai Mónika és Molnár Gergõ leánya,
Molnár Bogi, június 18-án 17:35 perckor, 3000

grammal és 47 cm-el született szülei nagy-nagy
örömére.
A város új polgárainak nõi szakaszát erõsíti
ezentúl, Sinkovicz Lotti, aki 3120 grammal és 48
centivel érkezett a világra, június 22-én. A szülõk,
Katalin és László, valamint a kétéves Levente is
már nagyon várta a csöppség megszületését.
Június 30-án ismét egy csodaszép kislánnyal
gyarapodott Csepreg Város lakossága. Istenes
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50 éves találkozó
nítottak, neveltek. Anci néni elmondta, hogy
bennük is mély nyomokat és szép emlékeket
hagytak a csepregi évek, s ehhez a mi osztályaink és szüleink is hozzájárultak.
A rendhagyó osztályfõnöki óra folytatásában mindenki beszélt egy kicsit magáról, nem
hagyva ki természetesen a hir telen felvillanó

lassan halványuló, de soha el nem feledett arcvonásokat, mosolyokat.
Az osztályfõnökök közül sajnos már csak Varga Zoltánné lehetett jelen. Anci néni megosztotta velünk a fiatal tanárházaspár örömteli
csepregi pályafutásának élményeit. Zoli bácsira, jóságára, finom, szép beszédjére már csak
emlékezhetünk, hiszen korán elragadta a halál.
Számunkra õk szinte egy új világot jelentettek, vidáman, hittel, szeretettel, mély emberséggel ta-

régi emlékeket, csínytevéseket, de útnak indító tanulságokat sem. Felidéztük elhunyt tanáraink, fiatalon eltávozott osztálytársaink, barátaink emlékét.
A finom vacsora után zeneszó mellett folytatódott az élmények sorolása, az idõbeli távolság
homályába veszõ történések kontúrjai újra kiélesedtek, oly közel kerültünk egymáshoz, mint hajdanán.
S.Z.
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Izgatott várakozással gyülekeztek a Csepregi
Általános Iskola 1967-ben végzett diákjai az osztálytárs, Reseterics Ferenc vendéglõjében, hogy
újra felelevenítsék immár félévszázados élményeiket, megkopott fényképek által õrzött idõtálló emlékeiket. Akik évtizedek óta nem találkoztak egymással, örömmel fedezhették fel a már
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Megújul a közös önkormányzati hivatal
a BAUWERK-N– Kft. végezte, mely precíz kivitelezést
végzett a városvezetés nagy megelégedésére. A
második emeleten most zajló beruházására is õk
adták a legkedvezõbb ajánlatot, így a jelenleg
zajló felújításokat is õk végezhetik el az épületen. A
tervek szerint a felsõ szinten az elsõ emelettel összhangban új nyílászárókat építenek be és hasonló
stílusban alakítanak ki új házasságkötõ termet, új

vizesblokkokat, konyhát és közlekedõket, de a településfejlesztési, mûszaki és a pénzügyi részleg is új
irodákkal bõvülhet majd.
A felújításokhoz szükséges 62 millió Forint induló
forrást, 2015 évben a Magyar Kormány központi
forrásból biztosította, melyet a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal épületének átalakítására és
bõvítésére ítélt meg két részletben a döntéshozó,
melyhez a város jelentõs önerõt is biztosított.
A második emelet felújításával az épület átalakítása még nem fejezõdik be, hiszen két ütem a
tervezett felújításból még hátra van - nyilatkozta
Vlasich Krisztián polgármester. Aki hozzátette, hogy

az elsõ két ütem terveinek megvalósulását a Magyar Kormány mellett, Ágh Péter országgyûlési
képviselõ is kiemelten támogatta, mely az õ hathatós közremûködése nélkül nem jöhetett volna létre.
A jövõre nézve kifejtette: „Terveink szerint a 3.
ütemben az épület teljes energetikai felújítását is
elvégezzük, s a földszinten is kicseréljük az elavult
nyílászárókat, teljesen leszigeteljük az épületet.
A szükséges 100%-os
forrás elnyeréséhez a
pályázatot augusztus
30-án benyújtottuk, így
reméljük, hogy egy sikeres pályázat esetén a
tervezett fejlesztés maradéktalanul megvalósulhat majd a Magyar Kormány hathatós támogatásával.
A végsõ fázisban, a
negyedik ütemben az
épület külsõ díszburkolatot, árkádot és egy új tetõt is kap majd, melyhez
központi támogatásra lesz szükségünk, de a munkafolyamatok maradéktalan elvégzéséhez a korábbiakhoz hasonlóan a város saját erõt is tervez
biztosítani a következõ években.
Úgy gondolom, hogy a megvalósuló teljes beruházás után, egy olyan modern 21. századi arculattal rendelkezõ hivatali épület áll majd a város
közepén, mely nemcsak Csepreg Város büszkesége lesz, hanem a hozzánk tartozó településeké is.
Biztos vagyok benne, hogy az új épület kivívja
majd magának az egész kistérség új központja
címet.”- nyilatkozta a város elsõ embere.
H.Z.
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Az elmúlt idõszakban zajló fejlesztések: óvoda,
iskola tornaterme, járdák és útfelújítások mellett,
megkezdõdött a város intézményeinek további fejlesztése is Csepregen. Jelenleg a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal épületének második emeletét teljesen felújítják, hiszen az épület átépítését
végzik a szakemberek.
A négy település: Csepreg, Lócs, Tömörd és
Tormásliget önkormányzati feladatait is ellátó közös hivatal felújítása az évek során szükségessé
vált, hiszen a 2007-es Fõtérfelújítás során csak részben költöttek az épületre, mondhatni, csak a legszükségesebb beavatkozásokat végezték el akkor.
Vlasich Krisztián polgármester célul tûzte ki,
hogy a 2019-re a több településnek is otthont adó
épületet teljesen felújítják, ezzel méltó helyet biztosítanak a négy településnek, s megfelelõ munkakörülményeket is biztosítanak a lakosság érdekében, nap mint nap itt tevékenykedõ köztisztviselõknek is. A fejlesztést követõen az állampolgárok közérzete is jelentõsen javulhat majd, hiszen egy ügyfélbarát, mûszakilag jól felszerelt hivatalban intézhetik ügyes-bajos dolgaikat az emberek.
Az épületen a fejlesztést a tervek szerint 4
ütemben végzik majd el, melybõl az elsõ 2016.
decemberében már megvalósult, hiszen ekkor
elkészült az épület elsõ emeletének átépítése és
teljes felújítása is.
Új titkársági részt, vezetõi és ügyintézõi irodákat,
tárgyalókat és konyhát alakítottak ki, de a lépcsõházat és a vizesblokkot is teljesen felújították ekkor.
A korábban elkorhadt nyílászárókat is újakra cserélték, melynek következtében 10 százalékos fûtési
költségcsökkentés várható majd éves szinten. A
beruházást a csepregi székhelyû, helyi vállalkozás
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„Lócsinak lenni büszkeség”
A MÚLT AD ERÕT A JÖVÕ ÉPÍTÉSÉRE
Térségünk egyik legtakarosabb, rózsákkal díszített falujában, Lócson, Szent István ünnepének elõ napján tartották a hagyományos falunapot, melyet 23. alkalommal rendeztek meg.
Mint minden évben, így most is szentmisével kez-

gítõ kezet, a támogatásokat a tombolához,
hogy a rendezvény sikeres legyen. Köszöntõ beszédében Ágh Péter országgyûlési képviselõ ön-

ázva, százéves adatokat említve emlékezett a
régi szép idõkre, mikor sokan laktak itt, volt két
bolt, két kocsma, két iskola. Ma nem laknak
ilyen sokan, és sajnos szolgáltatások sincsenek,
de a mai emberekben is megvan a régi összefogás. A mai ünnep is az összetartásról szól, amikor a falu lakói szórakozva tudják a közösséget
formálni. Megköszönte polgármester úr a sok se-

magát is az elszármazottak közé sorolta, hiszen
több kedves hozzátartozója is a temetõben
nyugszik, akiket kisgyermekként gyakran látogatott. Napjainkban pedig országgyûlési képviselõként ezért, a számára kedves településért is
dolgozik. Hangsúlyozta, hogy lócsinak lenni jó,
lócsinak lenni büszkeség, hiszen egy csodálatos
helyen élnek. Látható, hogy az itt élõk törõdnek
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dõdött az ünnep, melynek keretében Jász László plébános úr megszentelte az új kenyeret. Kérte az Aratás Urát, adjon minden ember asztalára minden napra ételt. A rendezvénytéren megnyitó beszédében Horváth István polgármester

úr köszöntötte az egybegyûlteket.
A település magyar és külföldi lakóit, az elszármazottakat, a vendégeket. Kicsit nosztalgi-
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a közösséggel, törõdnek az örökségükkel.
Gondolt itt a szépen felújított templomra, a
gondosan rendben tartott önkormányzati épületekre, hiszen ez is azt mutatja, hogy a falunak
van gazdája: nemcsak a képviselõtestület, hanem a falu teljes közössége. Az államalapítás

tunk Pyka Alexandra és Sárkány Krisztián tolmácsolásban. Õket követte egyenesen Ausztriából
Rilan, aki nagy lelkesen Európa dallamait hozta
el Lócsra és kápráztatta el a népes közönséget.
A lócsi Schimmer Attila magyar és német nyelven elõadott dalaival egyaránt sikert aratott. A
finom vacsorát Karda Bea fellépése követte. Az
énekesnõ a szinte õszi idõjárás közepette varázsolt forró hangulatot a nézõk közé, akik közül
sokan a mûvésznõvel táncra is perdültek. A nap

tette a hagyományok világába a nézõket. A táncot zenei
mûsorok követték:
nagyon hangulatosan bemutatott operett slágereket és
sanzonokat hallhat-

folyamán a hagyományos tekeverseny sem maradt el természetesen, és biciklóra is pattanhattak a mozogni vágyók. A tombolasorsoláson
sok-sok értékes nyeremény talált gazdára, majd
a Mega együttes zenéjére mulattak vidáman a
falubeliek és vendégeik, dacolva az idõjárás
minden kellemetlenségével.
bserika
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ünnepére utalva képviselõ úr kifejtette: ez az ünnep is arra figyelmeztet minket, hogy a múltból
erõt tudjunk meríteni, s csak így tudjuk összefogással építeni a jövõt. A hûvös idõjárás ellenére
sokan gyûltek össze a sátrak alá, hogy együtt élvezzék a mûsorokat a falu napján. Elsõ fellépõként a szinte már
„hazajáró” Fergeteg
Néptáncegyüttes
táncos játéka repí-
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Falunap és Sajtvásár Sajtoskálon
A 13-as egy megosztó szám. Vannak olyanok, akik szerencsésnek, de sokak szerencsétlen
tartják. Sajtoskál községben szerencsésnek tekinthetõ ez a szám, hiszen immáron 13. alkalommal került megrendezésre a községben a Falu-

tak gazdára. Az este sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy volt, akik nagyszerû zenéjükkel és elõadásukkal fokozták a jó hangulatot. Az est továb-

Zsuzsa és Harsányi Gábor: Nyertes páros címû
mûsora, és nem utolsó sorban a Tesók együttes.
A tombolasorsoláson értékes nyeremények talál-

napra és mindenki pozitív élményekkel gazdagodva tért haza községünkbõl.
BB.

bi részében az utcabálhoz és a tánchoz a Csiszár
Duó és Kati játszotta a talpalávalót. Az idei évben is sokan ellátogattak Sajtoskálra, reméljük,
mindenki szívesen emlékezik vissza az idei Falu-
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nappal egybekötött Sajtfesztivál és vásár. A 13.
alkalom arról is árulkodik, hogy már hagyománnyá nõtte magát a faluban ez az országszerte ismert esemény. A rendezvényen elsõként
Haller Imre polgármester úr köszöntötte a meghívott vendégeket, a helyszínre látogatókat, és
nem utolsó sorban a falu lakóit. A köszöntõ szavak után Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke mondott beszédet. Az ünnepi
szentmisén Szabó Miklós plébános úr és dr. Pápai Lajos nyugalmazott gyõri megyéspüspök úr
áldotta meg az új kenyeret, amelybõl a szentmisét követõen sokaknak jutott egy-egy falat. A
sajtvásár a Sajtlovagok bevonulásával és a
megnyitóval vette kezdetét. Az idei sajtvásáron
részt vettek olyan sajtkészítõk, akik már évek óta
résztvevõi a vásárnak, de volt olyan sajtkészítõ
mester is, aki elõször mutathatta be termékeit a
vendégeknek, és az amatõr és szakszerû bíráknak. Megérte a részvétel, hiszen õ nyerte el a
közönség tetszését, a közönség kategóriában
övé lett az 1. helyezés. A díjátadó ünnepségen
az önkormányzat képviselõ-testülete és a Ma-

gyar Sajtlovagrend díjjal jutalmazta a bírák által
legjobbnak vélt sajtokat. Immáron második alkalommal adták át a Sajtmûvész díjat.
Délben a vendégeket, és a helyszínre látogatókat finom ebéd várta, amelyhez a Német
Tûzoltózenekar adta meg a kellemes
hangulatot.
A délután a kulturális programoké
volt: a színes programsorban kicsik és
nagyok egyaránt
megtalálhatták a
nekik tetszõ mûsort.
Fellépett a Gyórói
Ha gyo mány õr zõ
Dalkör és a Répcementi Citerazenekar, Tóth Tünde
operett és könnyûzenei mûsort hozott,
hallható és látható volt Kovács Levente néptánc
elõadása, a Veszprém-Bakony Néptánccsoport,
László Lili és Várkonyi Gabriella mûsora, Nyertes
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Országos szakmai
Rangos elismeréssel térhetett haza 2017. augusztus 20-án, Soproni Attila cégvezetõ és a
Csepregi Pékség a nemzeti ünnep alkalmával
megrendezett harmadik Kenyérlelke Fesztiválról.
Az államalapítás és az új kenyér ünnepén lezajlott eseményen az ország legjobbjai, 14 pékség versenyzett, ahol a
csepregi Babusgatós
fantázianevû kézmûves
kenyerüket az elismerõ
második helyezéssel díjazták.
A rangos zsûriben hazai gasztro szakértõk mellett jelen volt Cristian
Maurice, aki 20 éve pékoktató Párizsban, és Mike
Zakowsky, kaliforniai kézmûves pék is.
A Csepregi Pékség a
profi pékségek versenyén a fõ kategóriában:
fehér- és félbarna kenyér kategóriában indult,
ahol elõkelõ 2. helyen végeztek, mely egy
nagyszerû eredmény és a cég számára egy hatalmas elismerés.
Soproni Attila ügyvezetõt, Vlasich Krisztián
Csepreg Város polgármestere személyesen kereste fel és egy jó palack csepregi borral köszöntötte az országos szakmai díj elnyerése alkalmával. A város vezetõje egyúttal megköszönte a pékségben dolgozó valamennyi munkatárs
áldozatos munkáját is, mely során finomabbnál-

finomabb termékeket készítenek a lakosság
nagy örömére.
A fesztiválon díjazásban részesült kézmûves
kenyér nem tartalmaz adalékanyagot és élesztõt sem. Összetevõi csupán vízbõl, lisztbõl és sóból áll, hagyományosan kovásszal készül. A ke-

nyér eredetiségét a pihentetés hossza, a hozzávalók aránya és a sütés ideje egyszerre határozza meg, ezeken múlik a kiválóság.
A tervek szerint a Csepregi Pékség jövõre is
indul a megmérettetésen, bízva abban, hogy az
elsõknek járó díjjal gazdagodhatnak majd a
megmérettetésen.
A most begyûjtött díjjal, nem csak a
Csepregi Pékség, hanem Csepreg Város számára is elismerést szereztek, mellyel még tovább
öregbítették a város jó hírnevét.
yde
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Fotók: facebook

elismerés a fesztiválon
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Játszóház Sajtiban
Milyen egy tábor részesének lenni? Milyen a
gyerekkel együtt játszani? Milyen vidáman tölteni az idõt? Milyen érdekes, kreatív, kalandos
programokon részt venni? Ezekre a kérdésekre
választ adhatnak azok a gyerekek, akik ott voltak a Sajtoskáli Játszóházban.
Hogy mi is várt a gyerekekre ezen a néhány
napon? A támogatásoknak köszönhetõen tartalmas programok várták a sajtoskáli és a faluból
elszármazott szülõk gyermekeit. Kicsik és nagyok
együtt játszottak, felszabadultan szórakoztak és

Táborozók a Peruska
Mária kápolnánál
A Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális
Egyesülete idén már 24. alkalommal rendezte
meg a Peruška Mária ifjúsági nomád táborát. Ez
katolikus hitüket, horvát gyökereiket is erõsíti. Az
erdei tábor helyszíne Horvátzsidány település
mellett elterülõ Péruska Mária zarándokhely és
környéke.
Célja hagyományok megismerése, anyanyelv ápolása, a közösséghez tartozás megélése. A programban a megszokott napirend mellett helyet kapnak a sportversenyek, hittanórák,
énekpróbák, kézmûves foglalkozások, egész napos kirándulások, csapatépítõ foglalkozások, játékok, számháborúk, bátorságpróbák. Idén
Peresznyére túráztak a táborozók: megismerkedtek a helyi nevezetességekkel, mint a peresznyei
Széchenyi-kastély, a Magyarországi Horvátok
Keresztény Gyûjteménye, a halastó és sok más

érdekesség. Strandolás is volt a programok között, mégpedig Bükfürdõn élvezhették idén a
gyerekek a fürdõzés élményét. A gyerekek minden nap részt vettek a tábori szentmisén, délelõttönként pedig kis csoportokban elõadásokat hallhattak világi és egyházi témákban. Az
egy hét alatt a gyerekeknek lehetõségük van kicsit megpihenni, lelassítani ebben a mai rohanó
világban a természet lágy ölén, kicsit elszigetelõdve a külvilágtól.
A tábor 2017. július 31-én kezdõdött és augusztus 6-án zárult szentmisével. A tábor lakói
többnyire Horvátzsidányból, Sopronhorpácsról, Kiszsidányból, Undról, Bezenyérõl, Kõszegrõl és Szentpéterfáról érkeztek. A gyerekek az
egy hetes nyaralás alatt feltöltõdtek: hitben és
szeretetben.
H. Pados Teréz
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megtelt a kultúrház udvara vidámsággal, gyermekek mosolyával. Kipróbálhattak régi táblajátékokat. Egy apuka elhozta 2 lovát és 1 póniját
a kultúrház udvarára: a gyermekek kedvükre lovagolhattak, nagy sikere volt a lehetõségnek. A
kézmûves foglalkozáson is jól érezték magukat a
táborozók és a kincskeresés is érdekes, izgalmas
játéknak bizonyult.
A programból nem hiányozhatott a gyermekek által kedvelt csapatvetélkedõ sem, ahol bemutathatták a tudásukat a rajzolás, mutogatás,
körülírás területén, tesztelhették ismereteiket
Sajtoskál történetérõl, és az akadálypálya teljesítése, és a kidobó labdajáték sem maradhatott
el. Az idõjárás is kedvezett a táborozóknak, így
zárásként a tóparton a tábortûz mellett sütöttek
együtt a kicsik és nagyok. A rendezvény utolsó
napján pedig az önkormányzat képviselõ-testületének támogatásával jutalomkirándulás járt
azoknak a gyerekeknek, akik az év során kivették részüket a falu kulturális mûsoraiból, ezzel pedig sokat tettek a hagyományõrzésért. A jutalomkirándulás célpontja a veszprémi állatkert
volt – a gyerekek nagy örömére.
BB.
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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

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

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.

www.repcevidek.hu

(a mentõállomás mellett)

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/,
http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/
https://www.facebook.com/iatabor és a
http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

• Szeptember 22-24. Kõszegen: KÕSZEGI SZÜRET 2017.

Szeleste-Pósfa SE. megyei II. o., Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye

• Szeptember 23-án, szombaton Csepregen a PSMSK-ban:
ROMANAP.
• Szeptember 24-én, vasárnap 16 ó. Csepregen a Sportpályán: Csepregi SE.–Jáki SE. megyei
II. o., Simaságon, a Sportpályán: Simaság SE.–Mesteri SE., Sopronhorpácson, a Sportpályán: Sopronhorpács-Mészáros SE–Fertõrákos, Répcevisen, a Sportpályán: Répcevis–Csapod, Undon, a Sportpályán:
Und–Balf megyei III. o. labdarúgó
mérkõzés.
• Október 1-én, vasárnap 16
ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK.–

SK.–Hegyhát SE. Sótony, Egyházasfaluban, a Sportpályán: Egyházasfalu– Sopronhorpács-Mészáros SE,
Undon, a Sportpályán: Und–Zsira
megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
• Október 2-8. Bükön, Csepregen és más településeken: „Csak
tiszta forrásból“ Országos Könyvtári
Napok rendezvényei.
• Október 6-án, pénteken 18
órakor a Csepregi Dr. HJ. Ált. I. és
AMI elõtt: Emlékezés Batthyány Lajosra és az aradi vértanúkra.
• Október 7-én, szombaton
10-23 ó. Bükön, a Koczán-háznál:
Szent Mihály-napi Civil Forgatag.
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S Z E P T E M B E R

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

• Szeptember 30-ig Csepregen, a
PSMSK-ban: A 20 éves CSEPREGI MOZAIK KÖR jubileumi kiállítása.
• Szeptember 8., 15., 22., 29. és
október 6-án, pénteken Bükfürdõn:
TERMELÕI PIAC.
• Szeptember 8-9. Bükfürdõn:
MiSTER CLASSiC - Oldtimer találkozó és
Oldtimer SzuperkupaTM futam.
• Szeptember 9-én, szombaton 17
ó. Sopronhorpácson, a Sportpályán:
Sopronhorpács-Mészáros SE–Csapod
megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
• Szeptember 10-én, vasárnap
16.30 ó. Csepregen, a Sportpályán:
Csepregi SE.–Rábahídvég KSK. megyei
II. o., Simaságon, a Sportpályán: Simaság SE.–Ostffyasszonyfa SE., 16 ó.
Egyházasfaluban, a Sportpályán:
Egyházasfalu–Fertõrákos megyei III. o.
labdarúgó mérkõzés.
• Szeptember 14-16. Csepregen:
CSEPREGFEST - 14-én, csütörtökön: Kézmûves foglalkozások. 15-én, pénteken
a PSMSK-ban: A 20 éves Répce-vidék.
Kultúrájáért Alapítvány díjazottjainak
bemutatkozása: 17 ó.: Kiállításmegnyító. 17.30 ó. Gálamûsor. 16-án, szombaton 14 órától: Szüreti felvonulás és fúvós
zenei találkozó a város civilszervezeteinek, intézményeinek részt vételével.
• Szeptember 15-17. Kõszegen,
Sopronban, Sopronkövesden, Szombathelyen és sok más településen: Kulturális Örökség Napok.
• Szeptember 17-én Horvátzsidányban, a plébánia pajtájában: Pajtaszínházi elõadások.
• Szeptember 17-én, vasárnap
16.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK.–Püspökmolnári KSK., Csepregen, a
Sportpályán: Csepregi SE.–Gyöngyöshermáni SE. megyei II. o., Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye SK.–Alsóújlaki SC., 16
ó. Zsirán, a Sportpályán: Zsira–Újkér megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
• Szeptember 18-án, hétfõn 18 ó.
a Büki MSK színháztermében: Olvasószemüveg – Barangolás irodalmi hegycsúcsokon: „Beviszlek az erdõbe” - Karafiáth Orsolya beszélgetõs mûsora Koncz
Zsuzsával.
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