Rövid hírek
• Bõ
„KiBÕvítünk”
A Bõi Általános Iskola korszerûsítése

vízrendezés Bükfürdõn

A gyógyfürdõ fejlesztése mellett Bükfürdõ városrész egyéb területein is fontos beruházások
történtek és zajlanak a közeljövõben is. Szeptember 20-án zárult a csapadékvíz-elvezetési
program elsõ üteme.
Dr. Németh Sándor polgármester a projektzárón elmondta, hogy az önkormányzat által elfogadott városfejlesztési koncepció fontos része
az infrastruktúra modernizálása. Ennek elsõ üteme volt a csapadékvíz-elvezetõ rendszer korszerûsítése Bükfürdõ városrészen. A 420 millió forin-

tos beruházáshoz a megyei önkormányzat koordinálásával 50 milliót kaptak Európai Uniós forrásból, 112 millió forint jutott az adósságkonszolidációban részt nem vett települések állami támogatásából. A fennmaradó részt pedig önerõbõl egészítették ki. A beruházás, melyet a Vértes
Út Kft. valósított meg, jó alapot nyújt a jövõre
esedékes további fejlesztésekhez. Ismer tette
ezek várható költségeit is, melyek milliárdos
nagyságrendûek. Ezek mellett a többi városré-

szen is folynak korszerûsítések, beruházások.
A ki vi te le zé si mun kák a Ma gyar Köz út
Nonprofit Zrt. kezelésében lévõ országos közút,
valamint az önkormányzati tulajdonban és kezelésben lévõ Termál körút területét érintették.
Az utóbbi helyen a csapadékvíz elvezetõ hálózat az út nyugati oldalán épült ki a közút és a
járda közötti zöldfelületben. Arra átkötötték a
közút területén található összes meglévõ víznyelõ aknát. Az új rendszer a Répcébe vezeti
el a csapadékvizet.
A megyei közgyûlés alelnöke, dr.
Kondora Bálint azt
hangsúlyozta, hogy
nem látványos e
föld alatt levõ beruházás, de nagyon
fontos. A Területi
Operatív Program
Vas megyei csapadékvíz elvezetésre
jutó 1958 millió forintját a megyei önkormányzat koordinálta, s huszonhét
település részesült
belõle. A büki beruházás 208 ingatlant
érint, melyek értéke
nõtt a fejlesztéssel.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ szerint kiválóan
sikerült megvalósítani e projekt kapcsán a közösségi forrás, az állami szerepvállalás, a megyei koordináció és a helyi források összehangolását. A település fejlesztésének fontos láncszeme a csapadékvíz-elvezetõ rendszer korszerûsítése, mely hozzájárul Bükfürdõ 21. századi
képének kialakításához.
A három elõadó és a kivitelezõ képviselõje
végül egy csapadékvíz-elvezetõ csövet formázó
tortát vágott fel.
Sági F.
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A napokban befejezõdött EFOP-4.1.317-2017-00254 számú projekt célja a Sár vári Tankerületi Központ fenntar tásában lévõ Bõi Általános Iskola korszerûsítése. A beruházást teljes egészében a Széchenyi 2020
Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív Program támogatása fedezte. A projekt összköltsége: 39.922.788 millió forint.
A mindennapos testnevelés feltételeinek
javítása érdekében új szabadtéri sportpálya építésére került sor 42x22 méter méretben, aszfaltborítással, kézilabda és teniszpálya vonalazással és kosárlabda palánkokkal, körben labdafogó hálóval, mely
nem csak az iskolás, de az óvodás gyerekek és a község lakóinak spor tolási lehetõségének is színtere lehet. Sor került a XXI.
századnak megfelelõ korszerû, 22 fõs nyelvi
labor kialakítására. A projekt során megvalósult 4 interaktív tábla beszer zése, a tantermek, szaktanterem és a tanári szoba elavult
bútorainak cseréje, továbbá a köznevelési
intézményben tanulók és dolgozók biztonságához szükséges fejlesztés (életmentõ készülék beszer zése). A projekt megvalósítása
2017 szeptemberében kezdõdött, és 2018
augusztusában fejezõdött be. A beruházás
az Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív
Program „Az állami fenntar tású köznevelési
intézmények tanulást segítõ tereinek infrastrukturális fejlesztése” címû, európai uniós
forrásból mûködõ pályázat keretében valósult meg.
yde

Belterületi
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Véradás

Nagygeresden

A Magyar Vöröskereszt nagygeresdi alapszer vezete véradást
szervezett a faluházban.
Az idei évben második alkalommal vár tuk a donorokat, hogy

segítõ kezet nyújtsanak beteg ember társaiknak. Felhívásunkra 17 fõ

jelentkezett, akiknek ezúton is szeretném megköszönni önzetlenségüket.
Németh Lajosné
Következõ lapszámunk 2018. 11. 07-én jelenik meg!
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Október minden magyar számára, a nemzeti ünnepek hónapja. Ebben a hónapban elsõként, 1849. október 6-ra emlékezik a magyar nemzet. Ezen a napon az ország minden részén félárbocra
eresztik az állami zászlót, és az épületekre kitûzik a gyászlobogót. 2001-ben
a magyar kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította október hatodikát.
1849-ben Aradon 13 bátor, hõsies, magyar hazafit végeztek ki, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos, volt miniszterelnök kivégzését, felségárulás végett. Ifjú Ferenc József császár a bécsi
forradalom évfordulójára idõzítette, ezen 13 honvédtábornok kivégzését,
mellyel demonstrálta, hogy birodalmában nem tûri a lázadást. Mind a tizenhárman egy ügyért harcoltak, mely nem volt más, mint a szabadság.
Mindannyian hittek abban, hogy a reformkor nagyjainak sikerül, egy modern, új Magyarország alapjait letenni, véget vetve az országban dúló középkori feudális viszonyoknak.
Az aradi tizenhármak, valamint Batthyány halálával a bécsi udvar a
magyarság függetlenségi törekvéseit büntette, mely által a tizennégy férfit joggal nevezhetjük nemzeti ügyünk mártírjának, kiknek nevét a történelem sosem felejti el. Október hónap második nemzeti ünnepén, az 1956os forradalom és szabadságharcra emlékezünk. A szabadságharc október 23-án a budapesti diákok az egyetemrõl kiinduló békés tüntetésével
kezdõdött. A fiataloknak elegük lett a félelembõl, a kiszolgáltatottságból,
és az elhurcolásokból, s úgy döntöttek szembeszállnak a megszállókkal,
és szabad önálló nemzetként élik tovább életüket. Petõfi szobornál elhangzott a Nemzeti dal, illetve a 16 pontos követelés listája. Ezután a Bem
térre vonultak, ahol megszületett a forradalom jelképe, a középen lyukas
nemzeti zászló, melybõl kivágták a kommunista címert. Nagy Imre megtartotta beszédét a Parlamentnél, mellyel egy idõben a Városligeten ledöntötték a Sztálin szobrot, mely a magyaroknak az elnyomást szimbolizálta. A lázadók elfoglalták a Bródi Sándor utcában található rádiót, mely
a 16 pont közzé tétele végett volt fontos. Ekkor jelentek meg az elsõ hõsi
halottak nevei a szabadságharc késõbb hosszúra nyúló áldozatai listáján.
A forradalom második napján tankok jelentek meg Budapest utcáin. A
magyar felkelõk viszont egybõl szembeszálltak velük és Molotov koktélokat készítve megindították a szabadságharcot, amely november 11-én
fejezõdött be a fegyveres felkelõk ellenállásának felmorzsolásával Csepelen. Kádár János ekkor mondta el rádióbeszédét, amelyben a felkelést
levertnek nyilvánította. Ezzel egy idõben a Népköztársaság Elnöki Tanácsa
formálisan ekkor mentette fel a Nagy Imre-kormányt, s választotta meg a
Kádár-kormányt. Ezúton is emlékezzünk meg az 1849. október 6-án, és
1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt hõsi halottainkra.
Ebben a hónapban, nemzeti ünnepeink során akasszuk ki mi is a nemzeti
zászlónkat, és tisztelegjünk a magyar nemzet hõsei elõtt, kiknek nagyon
sok mindent köszönhet Magyarország.
Kovács Vivien
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ott van a haza” – Petõfi Sándor
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Horgászverseny Sajtoskálon
Szeptember 23-án délután 13 órakor került
megrendezésre az idei év második horgászversenye. A versenyt eredetileg 22-én, szombaton tartották volna meg, de a rossz idõ végett a szervezõk a verseny elnapolása mellett
döntöttek. A rendezvényt Haller Imre polgármester nyitotta meg, melyet a horgászhelyek
sorsolása követett. Az eseményen 13 horgász
vett részt. Egy kis melegítõ pálinka után mindenki elfoglalta helyét, és el is kezdõdött a
verseny. Eleinte nagyon kevés kapás volt, de
a délután vége fele egyre több hal akadt a
horogra. A verseny 16 órakor ért véget, és az
eredmények összegzése után a Polgármester

nevezetességihez kirándultak

Szeptember 22-én, szombaton hagyományos buszos kirándulásra invitálták a csepregi
polgárokat, Vlasich Krisztián polgármester kezdeményezésére, Visegrádra és Esztergomba látogattak el.

kupola erkélyéhez mintegy 400 lépcsõfokot kellett megtenni, hogy gyönyörû panorámára tekinthessenek le a túrázók. Szemük elé tárult a
szomszédos Párkány, s a szélesen elterülõ Duna
vizén átívelõ, 2001-ben átadott Mária Valéria

A két busznyi lelkes utazó elsõ ízben Visegrádra látogatott, ahol a csodaszép környezetben álló Fellegvár volt az úticél. Innen a legimpozánsabb az egész táj, a várteraszról szemlélõ
tekintet elõtt hever az egész Dunakanyar. Volt
még látnivaló bõven, hiszen a pazar kilátás mellett vártörténeti kiállítás, erõdrendszer makett,
különféle múzeumok és panoptikum is várt az
érdeklõdõkre.
Innen, a szerpentinen leereszkedve Esztergom városába vezetett útjuk, ahol a Szent István
téren álló Bazilikát tekintették meg. A 100 méteres kupolájával ez az ország legmagasabb épülete, mely a csepregiknek nem jelentett akadályt, idõsek és fiatalok egyaránt vállalkoztak a
csigalépcsõk megmászására. Felfele még a Panorámateremben is megpihenhettek, majd a

híd. A fõoltár és az altemplom megtekintését követõen egy-egy szuvenír megvásárlása után tértek vissza a buszokhoz a csepregi kirándulás
tagjai.
A csapat utazását rengeteg vidám hangulatú fénykép és emlék õrzi, bár fáradtan, de
élményeben gazdagon indulhattak haza, s a
szervezõk jóvoltából Komáromban még egy közös vacsorát is elfogyaszthattak.
Korábban már szerveztek kirándulást Tihanyba, Balatonfüredre, Pozsonyba, Bécsbe és Budapestre is, de a jövõre nézve is vannak már elképzelések – számolt be a kirándulásról a város elsõ
embere, aki hozzátette: a város fejlesztése mellett,
fontos a helyi közösség megerõsítése is, melyek az
ilyen közös programok által jöhetnek létre.
KM

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
w w w. r e p c e v i d e k . h u
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Úr kihirdette a gyõzteseket. Az elsõ helyen
Horváth Ervin képviselõ testületi tag végzett,
aki összesen 4,48 kg halat fogott, a második
helyen Ifj. Dancs Péter végzett 2,9 kg -mal, a
harmadikon pedig Böröndi József 2,51 kgmal. A délután folyamán összesen több mint
20 kg halat fogtak ki a résztvevõk. Eredményhirdetést követõen pedig a versenyzõk, illetve
a versenyre látogatók közösen sütögettek a tó
partján. A falu közössége ismételten, egy remek hangulatú eredményes versenyt tudhat
maga mögött.
Kovács Vivien

A Dunakanyar
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Rövid hírek
• Csepreg
Megújult a Hunyadi utca is
Szeptember 1-én ünnepélyesen átadták
a felújított Hunyadi utcát Csepreg város lakosságának, az út- és járdafelújítási program
keretében ez immáron a nyolcadik felújított
utca. Vlasich Krisztián polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, lépésrõl lépésre dolgoznak tovább, hiszen még az idén megújulhat a Petõfi utca útburkolata is. Most az önkormányzat anyagi szerepvállalása adott lehetõséget arra, hogy az utat felújítsák, hiszen

ünnepelte a büki Nestlé Purina gyár
Nyílt nap keretében ünnepelték meg a büki
Nestlé Purina gyár huszadik születésnapját. A
Nestlé által 1998-ban megvásárolt üzem a régió
egyik legfontosabb gyártási központja, ahol naponta több millió adag állateledel készül, és
több mint 50 kamionnyi állateledel indul útnak a
világ 42 országába. A kerek évfordulón a gyár
leköszönõ igazgatójának ünnepélyes búcsúztatására is sor került.

Majthényi László, a
Vas Megyei Közgyûlés elnöke és Dr. Németh Sándor Bük polgármestere is
részt vett azon az ünnepségen, amelyet a Nestlé
Purina gyár fennállásának 20. évfordulója alkalmából rendeztek. A szeptember 15-i születésnapi
ünnepség egyben nyílt
nap is volt, amelynek keretében bárki betekintést
nyerhetett a Nestlé állateledel-gyár tásának keletközép-európai központjának mûködésébe.
Az elmúlt 20 évben jelentõs beruházásokat
valósított meg a Nestlé Bükön, csak az utóbbi 7
évben több mint 43 milliárd forintot fektetett be
a cég. A beruházások kizárólag saját forrásból,
EU-s vagy hazai támogatás felhasználása nélkül

valósultak meg. A világszínvonalú üzemben jelenleg 40 robot teljesít szolgálatot. A 2017-ben
átadott, 20 milliárd forintos beruházás keretében megvalósított új gyáregység világviszonylatban is egyedülálló technológiát alkalmazva
teljes mértékben automatizált.
Az utóbbi évek fejlesztéseivel a Nestlé tovább erõsítette magyarországi pozícióját, jelenleg a legnagyobb svájci befektetõ és munkáltató az országban: a budapesti központban és a
három vidéki gyárban (Bük, Szerencs, Diósgyõr)
összesen 2400 fõt foglalkoztat.
Az ünnepségen Kai Herzke, a gyár leköszönõ
igazgatója elmondta: „Amikor a vállalat megvásárolta az üzemet, mindössze kétszáz ember
dolgozott ott. A Nestlé Purina gyár jelenleg 920
fõt foglalkoztat Bükön, a beruházásoknak köszönhetõen pedig az elmúlt 10 évben megháromszorozódott a dolgozók száma. Boldog és
büszke vagyok, hogy részese lehettem annak a

folyamatnak, amely során egy európai szinten is
fontos gyártóközpontot hoztunk létre egy kisebb
méretû üzembõl. Kollégáimnak és utódomnak is
sok sikert kívánok a folytatáshoz!”
Majtényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
képviseletében oklevelet adott át Kai
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a pályázati feltételek csak a nyomvonalas
burkolathelyreállítást támogatták. Az átadóünnepségen a Zsuzsi Fitness csapta tar tott
látványos sportbemutatót, majd képviselõtestület megjelent tagjai vágták át a nemzeti
szalagot, s gurítottak hordót az új út tiszteletére. Az utcabeliek is kitettek magukért, süteménnyel, üdítõkkel kínálták az ünnepi eseményen az egybegyûlteket. A Hunyadi utcában, a Deák utca és a Vasút utcák között,
mintegy 260 méteren új aszfaltburkolattal
látták el az útpályát, és szintbe emelték a víznyelõket is a kivitelezõ szakemberei. Így
ezentúl itt is megújult úton közlekedhetnek az
erre közlekedõ csepregiek.
KM

20. születésnapját
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Herzkének, a térség fejlõdéséért tett erõfeszítéseinek elismeréséül.
A búcsúzó vezetõ a stafétát a gyár új igazgatójának, Arthur van Raalténak adja át. A menedzser a kanadai London 401 gyárból érkezik
Magyarországra.

Peresznyei
falunap képekben…

Dr. Németh Sándor, Bük polgármestere elmondta: „Bük életében nagyon fontos szereplõ
a Nestlé Purina gyára, számos helyi család
megélhetését biztosítja, az üzem által fizetett
adók pedig jelentõsen hozzájárulnak a település fejlõdéséhez. Gratulálok mindazoknak, akik
részesei voltak ez elmúlt 20 év sikertörténetének
és bízom benne, hogy Bük és a Nestlé Purina
együtt fejlõdik a jövõben is.”
yde
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Rövid hírek
• Csepreg
Csepregi ovisok az autómentes napon

Közlekedj biztonságosan
munkába jövet-menet Bükön is
Folytatódik a Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Baleset-megelõzési Bizottsága által a balesetek megelõzése érdekében életre hívott, „Közle-

látási viszonyok között lakott területen kívül kötelezõ
jól láthatóságot biztosító ruházat viselete: láthatósági mellény. Már létezik egy újfajta láthatósági

kedj biztonságosan munkába jövet-menet!” elnevezésû program. Ezúttal a Nestlé Hungaria Kft. büki gyáregységénél hívták fel a rendõrök a kerékpárosok figyelmét a balesetmentes közlekedés
fontosságára.
A rendõrök olyan gyárakat keresnek fel, amelyek a városok külterületén mûködnek és mûszakváltáskor megnõ a kerékpáros és gyalogos forgalom, ez fõleg a reggeli 6, és az este 10 órás váltáskor fontos, mivel korlátozottak a látási viszonyok.
A program célja a kerékpáros balesetek
megelõzése: Látni és látszani! Felhívják a figyelmet a kötelezõ biztonsági felszerelésekre: • kormány • 2 fékberendezés (elsõ, hátsó fék) • elsõ
kerékre 2 küllõ prizma • elõl fehér fényû világítás,
ami 150 méterre jól látható • hátulra piros lámpa,
piros prizma • csengõ. Kiegészítõ felszerelésnek
ajánlott a visszapillantó tükör. Éjszaka és korlátozott

hám, ami biztonságosabb érzetet nyújt, nem fújja
szét az ellen szél kerékpározás közben, így biztonságosabb láthatóságot nyújt, elõröl és hátulról is!
Az ellenõrzésekkor ezekre kell figyelni.
Hiány esetén: figyelmeztetés • helyszíni bírság
• szabálysértési feljelentés. Tehát kerékpáros ne felejtse! Látni és látszani! Biztonságos közlekedést!
yde

Tavalyi programhoz hasonlóan idén is
csatlakoztak a csepregi óvodások az autómentes naphoz. Természetesen õk nem az autójukat hagyták otthon, hanem a biciklijüket
vették elõ.
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Az óvónénik vezetésével és polgárõri biztosítással vonultak a Nádasdy utca, Rákóczi utca, Széchenyi tér, Hunyadi utca, Vasút utca,
Téglagyári-tó útvonalon. A tóparton különbözõ
játékok és szalonnasütés várta a gyerekeket.
119 gyermek, szülõ és 22 dolgozó vett részt az
eseményen.
yde
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Harmadszor rendeztek Családi Napot
Szeptember 8-án rendezett harmadik alkalommal Családi Napot, Csepreg Város Önkormányzata és a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület a családok örömére. Idén új együttmûködõ partner a Szebb Holnapért Család- és
Karrier Pont is segítette a rendezvény sikeres
megvalósulását. A Malomkertben felállított stan-

dok körül palacsintát és málnaszörpöt kínáltak,
a játszótéri eszközökön, s a légvárban önfeledten szórakozhattak a gyermekek. Míg a család
édesebb szájú tagja a lekvárral és kakaóval töltött édességet kóstolta, s a szülõk a sörcsapnál
álltak sorba, addig a színpadnál a büki Fitt Box
sportolói látványos bemutatóval kötötték le az
érdeklõdõk figyelmét. Mozgásból, aktív kikapcsolódásból ezt követõen sem volt hiány, hiszen

a Zsuzsi Fitness csoport tagjai álltak színpadra. A
kisgyermekek által legjobban várt program a
Holle Anyó színház elõadása volt, akik az aranyszõrû bárány meséjét vitték színre ezen a napon.
A kicsik tömött sorokban, lankadatlan figyelemmel követték végig az elõadást. Nagy örömükre színes léggömbökbõl sem
volt hiány, mindenkinek jutott egy-egy, de népszerû
volt körükben a csillámtetoválás is, mely a Területi
Gondozási Központ Család-és Gyermekjóléti Szolgálat jóvoltából jöhetett
létre. A napot Vlasich Krisztián, Csepreg város pol-

gármesterének köszöntõje nyitotta meg. A rendezvény célja a közösségépítés, hiszen a városvezetés nem csak a fejlesztések iránt dolgozik elkötelezetten, hanem a fontosnak tartja a helyi
közösség megerõsítését is, hiszen egymásért
tenni akaró, segítõkész polgárok azok, akik fel-

lendítik a város életét. A programokból a képviselõ-testületi tagjai is kivették részüket, Hárominé
Orbán Erika alpolgármester és Szarka Anikó bizottsági elnök a palacsintasütõsben jeleskedett,
de Oláh Imre városi képviselõ is szorgosan se-

gédkezett a feladatokban.
A 2017. szeptemberét követõen született gyermekek tiszteletére elültetésre
került a város születésfája
is, idén egy vadcseresznyére esett a választás. A
Malomkertben elültetett
csemete ágaira a szülõk,
egy a gyermekük nevével,
születési dátumával és az
„Isten hozott!” felirattal díszített medált is akaszthattak, mely azt hivatott kifejezni, hogy ez a fa mindannyijuké. Vlasich
Krisztián köszönetet mondott minden lelkes
együttmûködõnek, akik segítették a színvonalas
rendezvény létrejöttét.
KM
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Rövid hírek
• Csepreg
Újabb járdát építenek Csepregen
Az Arany János utcában folytatódik az önkormányzat út- és járdafelújítási programja,
az utca teljes egészében, mintegy 180 méteres szakaszon építenek betonos járdát a Városgazdálkodás munkatársai és kõmûves
szakembere. Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere a fejlesztéssel kapcsolatban
elmondta, az idei esztendõben a Dr. Szemes
Zoltán utca páratlan oldalán építettek térköves járdát, de a nyár végén új gyalogút készült a Bognár Ignác utca végében is. Mint fogalmazott, a városvezetés a lakossági észrevételek mentén építette ki tudatos, városépítõ
programját, így jut kellõ figyelem és lehetõség
is arra, hogy lépésrõl-lépésre pontot tegyenek

Szeptember 15-én Sajtoskál elcsendesedett.
A falu 73 lakója indult el szombaton hajnalban
az idei falukirándulásra. A nagy létszám miatt
reggel két busz várta a kirándulókat a sajtoskáli
mûvelõdési ház elõtt. Miután mindenki elfoglalta a helyét, el is indultak az elsõ megállóhoz,
mely nem volt más, mint a Sümegi-vár. Itt elsõ
soron mindenki kapott egy kis ébresztõ kávét,

majd a pihenõ után megnézhették a sümegi kiállítást, ahol többféle lovas kocsit, hintót, illetve
középkori fegyvereket láthattak. Miután mindenki körülnézett el is indultak a buszok a következõ
állomáshoz Tapolcára. Elsõként a tapolcai Malom-tó látványában gyönyörködhettek, majd a
nagy létszám miatt két csoportban, idegenvezetõvel megismerhették a Tapolcai Cseppkõbarlangot. Rengeteg érdekességet tudhattak meg
a barlang kialakulásáról, valamint a cseppkövekrõl. Az idegenvezetés után, akik akartak egy
kis csónakkal körbe evezhettek a barlangban.
Miután mind a két csoport bejárta a barlangot,
a buszok elindultak Badacsonyba. A Halászkert
étteremben már várták a 73 fõs csoportot, ahol
finomabbnál finomabb ételek közül választhattak a kirándulók. Az ebédet kávézás, majd kö-

zös fagylaltozás követett, ezután pedig mindenki kedvére nézelõdhetett a gyönyörû Balaton
partján.
A szabadprogram után pedig elindult a csapat Herendre. A nagy létszám miatt itt is két csoportra kellett osztani a sajtoskáliakat. Elsõ soron
a nagy manufaktúra megtekintésére volt lehetõség, ahol különbözõ, más-más korban készült
porcelán tárgyakat lehetett megtekinteni. A túra
második részében egy 3
dimenziós kis mozifilmben
mutatták be a porcelángyárat. A látogatás utolsó
harmadában pedig megismerkedhettek a porcelán elõállításának fázisaival. Az ott dolgozók bemutatták, hogy mégis mennyi
munka van ezekben a
gyönyörû tárgyakban. Bizonyos edények, bögrék,
dekorációk
elkészítése
akár több napot is igénybe vehet. A porcelángyár
áttekintése után elindultak
az utolsó állomáshoz,
Noszlopra. A Lucullus Fogadóban már hangos zene várta a kirándulókat.
Rövid idõn belül már meg
is kapták a vacsorát,
amely után kezdõdhetett
is a mulatozás, fiatalok,
idõsebbek együtt táncoltak késõ estig. Zugonits Arnold biztosította a jókedvet zenéjével, melynek hatására a tánctér
zsúfoltságig volt emberekkel. S bár még nem fáradt el kellõen a csapat, éjfélkor el kellett indulni haza, hiszen hosszú út volt még hátra. Hajnali
2 óra magasságában állt meg a busz a mûvelõdési ház elõtt, s a kellõen fáradt tömeg hazaindult. Biztos, hogy aznap éjjel mindenki nagyon
jól aludt, hiszen nagyon jó, ellenben nagyon fárasztó napot tudhattunk magunk után. Ezúton is
szeretnénk köszönetet nyilvánítani a Sajtoskáli
Önkormányzatnak, hogy ilyen programokat biztosít a falu lakói számára. Hatalmas élménnyel
lehettek idén is gazdagabbak a község lakói.
Reméljük jövõre is hasonló élményekkel gazdagodhat majd a falu apraja nagyja.
Kovács Vivien
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az évtizedek alatt felgyülemlett hiányosságokra. A több helyütt repedezett, igencsak elhasználódott járdafelületek elbontása augusztus 29-én kezdõdött meg, s hamarosan
be is fejezõdik. Az Arany János utca felújításával természetesen nem érnek véget a munkálatok, hiszen még az idei évben tervezik a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal elõtti
parkoló kialakítását, valamint a Dr. Szemes
Zoltán utca páros oldalán a térköves járda kiépítését is.
KM

Sajtoskáli falukirándulás
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Csepregi szüret képekben
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Rövid hírek
• Csepreg
Hargitai Tûzoltók Csepregen
Vas Megye testvérmegyéjének tûzoltói látogattak Szombathelyre. A Hargitai vendégek
felkeresték a csepregi tûzoltóságot. Dénes
Károly tûzoltó alezredes kísérte a küldöttséget.

Chernelházadamonyán
Az ország leghosszabb nevû községe, a 205 fõs
lélekszámú Chernelházadamonya vezetõje, Németh László beszélt az elmúlt év történéseirõl, a lezárult fejlesztésekrõl, a nem várt kivitelezési nehézségekrõl. „Régi terveink között szerepelt a falubusz
cseréje, ami nemrég meg is történt. Egy 18 személyes buszunk volt, amit el kellett adnunk, mert nem
találtunk rá „megfelelõ” sofõrt. Ezekre a jármûvekre már „D” kategóriás jogosítvány kell, az meg
nincs mindenkinek. A vizsga viszont nagyon ko-

több helyen is belekezdtünk. Sajnos az egyiknél
olyan szerencsétlen helyzetbe kerültünk, hogy menet közben derült ki, az érintett szakasz nem
Chernelházadamonya tulajdona. A mai község
két falu, Csernelháza és Damonya egyesítésébõl
jött létre 1925-ben. Mint kitudódott, a két falurészt
összekötõ út a mai napig külterületnek van bejegyezve a Földhivatalnál, így elestünk ettõl a pályázati lehetõségtõl. Az eddigi út-és járdafelújítási projektek alatt ilyen problémába még soha nem üt-

moly összeg, így a képviselõ testület úgy döntött,
hogy eladjuk a nagy buszt, és veszünk helyette
egy „B” kategóriával is vezethetõ 8+1 személyes
kisbuszt. A régi buszunk sem ment messzire, Répcelakra került. Maximális kihasználtsággal fut az új jármû, bár nem kevés logisztikába került, hogy zökkenõmentesen menjen a gyerekek óvodába, iskolába szállítása, valamint, hogy emellett még az orvoshoz készülõ idõs emberek is eljussanak a rendelõbe. Ezt a buszcsere projektet sikerült egy az
egyben önerõbõl kivitelezni. A Szent Vendel iskolakápolna tervezett tetõcseréje sajnos még nem realizálódott, viszont a ravatalozó tetejét meg tudtuk
csináltatni, illetve egy esõbeállóval is megtoldottuk az épületet. Az élõk dolga a holtak eltemetése,
ami nem esemény, hanem szertartás. Ehhez próbáltunk egy, -ha lehet így fogalmazni – kedvesebb, kellemesebb környezetet teremteni, még
akkor is, ha ez egy negatív dolog az ember életében. Ezt az adósságkonszolidációból befolyt
összegbõl és önerõbõl együttesen tudtuk megvalósítani. A ravatalozóhoz vezetõ gyalogutat már
korábban térköveztük, az elöregedett tujákat kivágtuk és fiatal örökzöldekkel pótoltuk. Igyekszünk
rendben tartani a temetõt és környékét. A faluban
több szakaszon készült új járda és út, a Mezõ utcánk például teljesen megújult. Járdafelújításba

köztünk. A jogviszonyok rendbetétele után lesz
lehetõségünk újra pályázatot benyújtani. A hagyományos falunapunkat július elsõ hétvégéjén tartottuk, ami nagyon-nagyon jól sikerült. Már most nekiálltunk a 2019-es falunap szervezésének, amit

rendhagyó módon június utolsó hétvégéjére tervezünk. Minden évben két alkalommal tart búcsút a
falu, nyáron a Jézus Szíve Búcsút tartja Chernelháza, októberben a Vendel-napi Búcsút pedig
Damonya. Szent Vendel tiszteletére, aki az állattartók és jószágaik védõszentje, tavaly október 20-án
Dóka Ferenc atya egy Vendel Kiállítást nyitott meg
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Csepregen Kovács András egyesületi elnök
fogadta õket. Történeti áttekintést nyújtott a
csepregi tûzoltóság történetérõl és fejlõdésérõl. Ezek után megtekintették a szertárt.
yde

Megújult a ravatalozó
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a könyvtárunkban. Ez egy állandó kiállítás, ami a
könyvtár nyitvatartási idejében bármikor megtekinthetõ. Idén, egy KEOP pályázat keretében
több témában is hallgathattak meg elõadást a
község lakói. Elsõ este egy rendõrségi ismeretterjesztõ elõadáson vehettek részt, ahol a répcelaki
rendõrõrs vezetõje, Varga Gyula rendõr alezredes
beszélt a bûnmegelõzésrõl, a kábítószer használat

veszélyeirõl, az emberi életet közvetlenül vagy közvetetten veszélyeztetõ helyzetekrõl. Következõ alkalommal két vendégünk is volt, elõször az elsõsegélynyújtással kapcsolatban tartott egy nagyon
érdekes beszámolót a büki mentõállomás vezetõje, Dr. Kenyeri Ferenc mentõtiszt. Ezt követõen
egy Budapestrol érkezett elõadó hölgy adott tájékoztatást az allergiával kapcsolatban, annak fajtá-

iról, fokozatairól, intenzitásáról, a megelõzésrõl, a
kezelésrõl, az enyhe allergiától az azonnali hypersensitivitáson át az anafilaxiáig. Sikerként könyveljük el, hogy több résztvevõnek is tudott segíteni étkezési, táplálkozási, életviteli tanácsaival. Reméljük, hogy a jövõben is lesz alkalmunk ilyen beszélgetések szervezésére, lebonyolítására. „
Zsoldosné H.Kati

Gyalogosan a testvérfalvak között
2018. július 20-án telefonhívás érkezett a
felvidéki Lodice (Lédec) község polgármesterétõl, hogy az falu alpolgármestere elindult
gyalog a mi kis falunkba. Ugyanis szeptember
8-án váltjuk valóra a testvérkapcsolat hivatalossá tételét itt Sopronhorpácson. Farkas László alpolgármester a maga 70 kilógrammjával,
9,8 kg-os hátizsákkal július 20-án délután 4
órakor elindult, hogy egyedül, gyalog tegye
meg a távolságot a két falu barátsága jeléül.
Elmondása szerint volt mikor az esõ frissítette,
majd a feje felett cikázó villámok is követték
útját. A hõség sem kímélte, a nap sugarai szintén átvarázsolták testét, az aszfalt égette a lábát, gyorsan kellett szednie. Gyaloglása során
a szél is megmutatta létezését, mert midig
szembe fújt vele, de õ nem adta fel, szaporázta lépteit. Útja során, amely 220 km távolságot
jelentett csupán egy autó állt meg, hogy felvegye, de õ nem élt ezzel a lehetõséggel.
Meghált parókián, buszmegállóban, turista
szállón, szalmabálán, vendéglõ udvarán. Útja
során a természet adta gyümölcsöt fogyasztott. Almát, kör tét, szilvát, õszibarackot. Az étkezéssel csínján bánt, mert a nagy meleg végett inkább csokoládét és vizet fogyasztott,

valamint üdítõre és egy kis pihenésre be-be
tért egy büfébe, ahol némi meleget is fogyasztott. Így érkezett meg 6 nap kitar tó gyaloglás

után Sopronhorpácsra, július 26-án csütör tökön amikor templomunk órája 10:50 percet
mutatott, melyet meg is örökített. Tovább foly-

tatta útját a „Lédec” nevezetû falurészbe. Látván egy idõs bácsit, - aki kint ült egy padon –
gondolta megkérdezi tõle jó helyen jár-e. Õ
Mészáros Anti bácsi, falunk legidõsebb lakója,
aki elkezdett mesélni, csak arra nem válaszolt,
amit kérdezett tõle. Sajnos a hallásával van
gond, de a mi turistánk Laci ezt nem tudhatta,
ezért aztán tovább cipelve terhét folytatta útját. S lám, vannak véletlenek az általános iskola elõtt találkozott Talabér Jenõ polgármesterünk kel, Far kas Krisz ti án al pol gár mes ter rel.
Megér zéseim azt súgták, üljek kerékpárra s talán érkezni fog, ugyanis telefonkapcsolatban
voltunk. Úgy is lett, TALÁLKOZTUNK!!! Ideért szerencsésen, megtalált bennünket, elér te célját.
A Lédec táblánál megcsókolta földünket, annak jeléül, hogy kitûzött célja megvalósításra
került. Megvendégeltük ebéddel, szállást adtunk a vándornak, délután megnéztük falunk
nevezetességeit, majd este közös vacsora keretében beszélgettünk. Másnap kamion vitte
Gyõrig, majd onnan folytatta útját immár nem
gyalog, hanem autóbusszal otthonába.
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne” (Tamási Áron)
Major Istvánné
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Rövid hírek
• Csepreg
Négy újszülöttet
köszöntött a polgármester
Hagyománnyá vált Csepreg városában,
hogy a családokra és a gyermekekre kiemelt
figyelmet fordítva, Vlasich Krisztián polgármester meglátogatja az újszülötteket otthonukban,
s a kedves szavak mellett ajándékcsomaggal,

levendula hazájában

Enyhe reggelre ébredt Nagygeresd község
kirándulásra induló csoportja, szeptember második szombatján.
Faluházunk elõtt gyülekeztünk, hogy útnak
indulva, Sümegen felfedezzük hazánk egyik legjobb állapotban lévõ várának környezetét. Érkezésünkkor elõször a Vár büfé kínálatából választhattunk reggeli frissítõket.
Az álmosság ûzõk elfogyasztása után nekiindultunk, hogy múltunk egy darabkájával megismerkedjünk.
Lovagi ruhába öltözött tárlatvezetõnk segítségével, bepillantást nyerhettünk a hintó- és kocsi múzeum, valamint a vadászati- és fegyver
kiállítás rejtelmeibe. A bejáratnál egy idézet fo-

nyékéért dolgozik. A templom épületébe átsétálva szembesültünk, az arannyal gazdagon díszített oltárokkal és falképekkel. Érdekességként
megtudhattuk, hogy a fából készült hatalmas
szószék, harminc évig készült és egy ember keze
munkáját dicséri. A tihanyi bencés monostort I.
András király alapította, akinek a sírja az altemplomban található. Az alapító oklevél a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt írásos
emléke a magyar nyelvnek, mert latin nyelvû
szövegében magyar szavakat, kifejezéseket is
használtak. Az eredetit Pannonhalmán õrzik,
csoportunk a teljes mértékben hû másolatot láthatta. Továbbhaladtunk az apátsági épületbe,
ahol felkerestük azt a szobát, melyben az utolsó

gadja a látogatót, gróf Széchenyi Istvántól: „A
múlt megbecsülésén épül a jelen.” A kiállításon
végig érezhetõ az idézetben található szemlélet. A múzeum alsó szintjén, különbözõ társadalmi rangú emberek –orvosok, fõurak, - hintóit láthattuk. A hatalmas kiállító teremben helyet kapott még többek között postakocsi, tûzoltókocsi,
talyiga, az orosz vidékekrõl ismert trojka, lovas
szán, paraszti szekér, valamint régi gazdasági
gépek.
A felsõ szinten mûvészien megmunkált puskák, szablyák, kardok, ágyúk, páncélok mutatták
be a lovagi korban használt fegyverzetet és öltözetet. A múltidézés után átsétáltunk a váristállóba,
amely ma is az eredeti rendeltetése szerint mûködik. Lovagi tornák, lovaskocsizások, lovastáborok
nélkülözhetetlen résztvevõinek, gyönyörû paripáknak a lakhelye. Sümegtõl a Történelmi Élményparkban búcsúztunk, ahol a hadigép kiállítással, ezen belül is az ostromgépekkel, kõhajító
géppel, dárdavetõvel ismerkedtünk. Továbbhaladva a Balaton felvidéken, rövid pihenõt tettünk
Révfülöpön egy ebéd erejéig.
A gyönyörû napsütötte délutánt, a levendula és visszhang hazájában, Tihanyban töltöttük.
A páratlan szépségû félsziget, rengeteg látnivalót kínál a kirándulók számára. Csoportunk
elõször a Bencés Apátsági Múzeumot fedezte fel
idegenvezetõ segítségével. A látogatóközpontban filmvetítéssel kezdõdött a tárlatvezetés, ahol
bemutatták a szerzetesi közösséget, melynek az
apátság az otthona, és amely Tihanyért és kör-

magyar király IV. Károly és Zita királyné a számûzetésük elõtti napokat töltötték. Idegenvezetõnktõl elköszönve, kötetlen idõtöltés következett: fagyizás, sörözés, borozás, séta és nézelõdés a Pisky sétányon, gyönyörködés a balatoni
panorámában. Programunk a városnézõ kisvonattal tett barangolással folytatódott.
Körbejártuk a félszigetet: a Belsõ tótól kezdve, a kompkikötõn át, a hajóállomásig.
Tihanynak búcsút intve, Csopak felé vettük
az irányt, ahol a korai idõktõl kezdve a szõlõtermesztés és a vízimalmok mûködése jelentette a
fõ bevételi forrást. A környezõ területrõl hat egykori malom létezése ismert, ezek közül a ma is
mûködõképes Plul-féle vízimalomban tettünk látogatást. A helytörténeti gyûjteménnyel gazdagított ipari mûemlék, szépen felújítva várja az érdeklõdõket. Házigazdánk részletesen szemléltette a gabonaõrlés fortélyait, valamint bemutatta
a régen használatos eszközöket. Csoportunk
idõsebb tagjai ismerõsen szemlélték a látnivalókat, hiszen a 80-as évekig Nagygeresden is mûködött egy vízimalom, amely nagyobb teljesítményû volt a Csopakinál. Sajnos ma már csak a
romjai árválkodnak a Répce partján, a régmúlt
emlékeként, amikor még a Vas megyei patakokon is malmok sora õrölte a környéken termelt
búzát. Kirándulásunk utolsó állomásaként a
Somló hegy közelében lévõ Noszlopra érkeztünk, ahol a Lucullus Fogadó vendégszeretetét
élveztük egy vacsora erejéig.
Németh Lajosné
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pelenkatortával köszönti a város legfiatalabb
polgárait. Übelher Lujza Viktória június 1-én született, egészen pontosan negyed egykor, 3480
grammal és 51 centivel szülei, Hajnalka és
Gyula nagy boldogságára. Az újszülött érkezését nõvérei, a hat éves Anna és a három esztendõs Júlia örömmel fogadta. Petrõczi Gréta
Mimi június 7-én éjjel fél tízkor született. Az ifjú
szülõk, Andrea és Ferenc csodaszép gyermeke
2880 grammal és 48 centivel látta meg a napvilágot. A városvezetõ Vámos Dorkát is köszöntötte, aki június 24-én, 21 óra 25 perckor látta
meg a napvilágot, 55 cm-el és 3680 grammal
szülei, Brigitta és József, valamint a hároméves
testvér, Ádám örömére. Dienes Dorka augusztus 3-án érkezett közénk 19 óra 25 perckor. A
csöppség 3380 grammal és 52 centivel született az ifjú szülõk, Enikõ és Róbert nagy boldogságára. Isten hozta Õket!
KM

Látogatás az ezerarcú
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Tûzoltó és Civil Nap Csepregen
Rekkenõ nyári melegben ismét tûzoltó rendezvénnyel – most az Országos Kismotorfecskendõszerelési Bajnokság idei 5. fordulójával – összeköt-

ve rendezte meg a Csepregi ÖTE és a Csepregi
Önkormányzati Tûzoltóság a VII. Csepregi Civil Napot augusztus 4-én. A versenyen hat település hét
csapata vett részt. A civil szervezetek közül hat
egyesület több-kevesebb tagja jött el, közülük
négy csapat a fõzõversenyre is benevezett a tûzoltók két csapata mellett. Több családból a felnõttekkel együtt gyermekek is érkeztek. Nekik ugráló vár és óriás csúszda adott lehetõséget a szó-

rakozásra. A felnõttek viszont a büfében és a boros gazdáknál vásárolható italokkal pótolhatták a
folyadékveszteséget.
Az Országos Kismotor fecskendõ-szerelési Bajnokság nyolc éve kerül megtartásra, 8 fordulós
futamokkal az ország különbözõ településein. Az
éves értékelésben a hivatásos-, önkéntes- és létesítményi tûzoltóságok, továbbá az önkéntes
tûzoltó egyesületek résztvevõ csapatainak 4-4
legjobb eredménye kerül összesítésre. A versenyek „Retro”, avagy hõskor kategóriában, a volt

ÖTE. Modern: 1. Sárosd ÖTE fér fi csapata, 2.
Sárosd ÖTE nõi csapata, 3. Égis LTP, 4. Répcevis
ÖTE (Gyõr-Moson-Sopron megye), 5. Zalahaláp,
6. Csepreg ÖTE.
Idõközben az ételek is megfõttek. A zsûri a boros gazdák által fõztjét értékelte a legjobbnak.
A gyõztes tûzoltók „megfürdetése” és a finom
ebédek elfogyasztása után a Farkas Sándor
Egylet szilvafát ültetett a „Tündérkert” részére
fenntartott területen. A fürdetés a civilek egyes
hölgy tagjaival folytatódott. Majd a gyerekek és

keleti szférából, illetve „Modern”, avagy korszerû kategóriában, a nyugati országokból származó kismotor fecskendõvel zajlanak. A hivatásos-,
önkéntes-és létesítményi tûzoltóságok között kategóriabontás nincs, mindenkire a versenykiírásban szereplõ feltételek érvényesek.
A délelõtt folyamán lezajlott versenyeken az
alábbi eredmények születtek: Retro nõi: 1. Kunsziget ÖTE Láng Angyalai (Gyõr-Moson-Sopron
megye), 2. Sárosd ÖTE (Fejér megye). Retro fér fi: 1. Égis LTP (Budapest), 2. Sárosd ÖTE (Fejér megye), 3. Zalahaláp (Zala megye), 4. Csepreg

a „fürdõzõk” nagy örömére habparti következett. Közben a burgenlandi alsóõri (ma
Unterwart) tûzoltók, a helyi egyesület régi partnerei is megérkeztek, s bekapcsolódtak a programokba.
Lezajlott a korábban is nagy sikert arató kocsi fecskendõ-szerelés. Majd árnyékba húzódva
folyt tovább a beszélgetés, barátkozás a résztvevõk között.
Az est sötétjében gyönyörû tûzijáték tette fel
a koronát a tartalmas napra.
SF
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Rövid hírek
• Csepreg
Lovasok hálaadó szentmiséje
a Peruska Kápolnánál
Lovasok, íjászok találkoztak a történelmi zarándokhelyen 2018. szeptember 8-án
Kisboldogasszony / népies elnevezése Kisaszszony / napján a környékbeli lovasokat, fogathajtókat, íjászokat hagyományteremtõ szándékkal zarándok szentmisére hívták a szervezõk
a horvátzsidányi Peruska Mária kápolnához. Ez
a kezdeményezés Marton Ágoston ötlete volt
és még sokan mások is segítettek, hogy ez a jó
szándék valóra váljon. A találkozásra a
Kisboldogasszony ünnepét választották, hiszen
ez a nap országszerte kedvelt búcsújárónap.
Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívõk
szívében. Úgy gondolták a szervezõk, hogy
szeptember elején, ezen a szép egyházi ünnepen tartják miséjüket. A lovasok és a fogathajtók a kápolnai harang hívó szavára vonultak
fel a szoborpark köré. Az ünnepélyes bevonulás után Dumovits István plébániai kormányzó

adtak át a csepregi ovisoknak
Az óvodások bemutatójával, ünnepélyes átadó keretében avatták fel a Csepregi Óvoda és
Bölcsõde KIKI udvarán megvalósult több célú
sportpályát. A beruházás teljes költsége meghaladja a 12 millió forintot. A rendezvényen Vlasich
Krisztián, Csepreg város polgármestere köszöntötte
elsõként a megjelenteket, aki hangsúlyozta: a jelenlegi városvezetés elsõ és meghatározó beruházása az óvodát és az iskola tornatermét érintette,
hiszen elkötelezettek az ifjúság nevelés fontossága

tartására a fenntartó önkormányzat biztosít forrást
a jövõben - foglalta össze a városvezetõ a pálya
fõbb ismérveit. Ágh Péter, a térség országgyûlési
képviselõje az alapítvány „Nagy lépés kis cipõben” mottóját említette, mint fogalmazott, most
Csepregen is elõre léptek, a gyermekek és szüleik
nagy megelégedésére. Kijelentette: továbbra is a
városvezetéssel szövetségben szolgálja Csepreget! Az ünnepélyes szalagátvágás jelen volt
még Maximovics Veronika, az óvoda intézményve-

iránt, s hogy annak korszerû körülményeket teremtsenek. Ennek a tudatos fejlesztési irányvonalnak
egy újabb elme a most megvalósuló mûfüves pálya is. Az egészséges életmódra nevelés fontossága hosszú távon meghatározza gyermekeink életét, ez semmi mással nem pótolható, mint rendszeres testmozgással, s ez kiegyensúlyozottság alapozza meg társadalmi létünket is. Ennek tudatában döntött a képiviselõ-testület 2017. márciusában arról, hogy pályáznak az alapítványál, melyhez 3.850.000 Forint önerõt is biztosítanak. A polgármester közbenjárására a szükséges társasági
adó forrás egy részét egy Vas megyei vállalkozó
ajánlotta fel, így jöhetett létre ez a hiánypótló létesítmény, mely elõsegíti az aktív kikapcsolódást. Mûfüves burkolatú, esésvédõ palánkkal körül határolt,
6 x 12 méter alapterületû pálya épület, mely fölé
labdafogó háló is került. A focipálya intézményi
célra épült, célja a gyermekek sportfoglalkozási és
oktatási színvonalának növelése. A pálya karban-

zetõje és Pál Dávid, az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány marketing munkatársa. A napra a legkisebbek is készültek, látványos sportbemutatóval avatták fel a pályát. A folyamat itt nem áll meg, a most
átadott fejlesztés hamarosan újabbak is követik.
Közös összefogással, ütemezetten újul meg a
csepregi óvoda, hiszen az Ovi-Sport mûfüves pályája mellett a játszótéri eszközök is megújulnak,
melyhez több mint egy millió forintos forrást biztosít
a város önkormányzata, de jelentõs támogatásokat gyûjtött az óvodai alapítvány, valamint az I.
Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton nevezési díjaiból további 700 ezer forinttal járulnak hozzá a kivitelezés
sikerességéhez. A kormányzati Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrásából
valósíthatja meg az óvoda energetika fejlesztésének újabb ütemét Csepreg Város Önkormányzata,
mely részprojektre közel 42 millió forintot nyertek el,
így aztán ennek köszönhetõen tovább korszerûsödhet az óvoda.
KM
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és dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános, aki
Ausztriából érkezett, megáldották a lovasokat
és lovakat, valamint a fogatokat és hajtóikat. A
kétnyelvû szentmisén Dumovits István plébániai
kormányzó szentbeszédében méltatta Szent
Márton érdemeit. Szent Márton a lovasok védõszentje, akinek tiszteletére tavaly állítattak
szobrot ebben kápolnánál lévõ szoborparkban. A szentmisét a horvátzsidányi Peruska Mária énekkar éneke tette még ünnepélyesebbé.
A szentmise végén a lovasok a Marton szálláson táboroztak le.
Horváthné Pados Teréz

Mûfüves pályát
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Jól végzõdött
a nyár Nemesládonyban
Jól végzõdött az idei nyár a nemesládonyi
gyermekeknek. 2018. augusztus 25-én nyárbúcsúztató rendezvénnyel zárult a VAKÁCIÓ. A képviselõ-testület vidám játékos délutánra invitálta a falu minden lakóját. Csokievõ, kötélhúzó versenyt
szerveztek a gyerkõcöknek, valamint a közkedvelt
foci sem maradhatott el. A nap fénypontjaként a
Berzsenyi Dániel Könyvtár szervezésében Fabók

Sopronhorpácsi
falunap képekben…

Mariann kacagtató bábelõadása, a Székely menyecske és az ördög címû darab volt látható. A
mûvésznõ hamar megtalálta a közös hangot a
publikummal és játékosan be is vont minket a mûsorába. A falu asszonyai közt süteménysütõ versenyre is sor került. Az idei legfinomabb sütemény,
a zsûri döntése alapján, Rubóczkiné Börczi Viktória
konyhájából került ki. Gratulálunk a nyertesnek, a
többi versenyzõnek pedig köszönjük a részvételt. A
napot közös lakmározással zártuk, hiszen tábortûz
mellett szalonnát sütöttünk, amit mindenki jóízûen
fogyasztott el. Talán még a gyermekeket sem keserítette el annyira a szeptemberi iskolakezdés a
szép délután után és kedves nyári emlékekkel térhettek vissza a suliba.
Pietrowskiné Végh Andrea
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Avatás és falunap Nagygeresden
Az idei nyarunk kétség kívül egyik legkülönlegesebb programja a falunap volt, amelyre már
12. éve hívjuk és várjuk településünk elszármazott lakóit.
Jubileumi ünnepségen vehettek részt az érdeklõdõk, hiszen településünk egyesítésének 90.
évfordulójához érkeztünk. Ez alkalomból önkormányzatunk emléktáblát készíttetet, amelyet a fa-

Kora reggel óta folyamatosan érkeztek a fogatok, hogy a technikai megbeszélésre mindenki készen álljon.
Császár Antal pályaépítõ úr egy 710 m hoszszú, nagyon összetett, igazi döntõhöz méltó versenypályát alakított ki a fogatosok számára. Az elsõ megmérettetés a kétfordulós akadályhajtás
volt egyszeri összevetéssel, amelyre tizenhét kettes- fogat és egy egyes-fogat nevezett. Az idei évben Vas, Zala és Gyõr-Moson-Sopron megye mel-

lett, már a Felvidékrõl is érkeztek fogatok. A küzdõtársak, legjobb tudásuk szerint indultak neki a versenynek. Többen is alapidõn belül teljesítettek, de
a verõhibák miatt hibapontot kaptak, ami jelentõsen rontott az eredményeken. Végül az akadályhajtásban négy hibátlan eredmény született, így
az összevetésnek is jelentõs szerep jutott. Az összevetés során egy versenyzõ teljesített hibátlanul, így
õ nyerte meg a versenyt Geröly Tibor a Fõnix LE
versenyzõje. Gyõzelmével kivívta a megyebajnoki
címet, ahonnan egyenes út vezetett az országos
versenyre. Rajta kívül még ifj. Szájer József a

Katafai Lovas SE és Varga Szilárd az Uraiújfalu SE
versenyzõje képviseli megyénket.
Az ünnepélyes megnyitó után a pontgyûjtõ
akadályhajtás, más néven joker-hajtás következett, amelyre szintén mind a tizenhét fogat benevezett.
A fogathajtó verseny jelentõs eseménnyé
vált falunk életében. Sokak összefogásának,
munkájának eredményeként, vendégszeretõ településünk szívesen fogadja
az évrõl-évre visszatérõ, és
az újonnan érkezõ hajtókat. Mindig nagy öröm számunkra, ha benépesül a
nagygeresdi sportpálya és
környéke.
Az elmúlt tíz év során elértük a kitûzött célt, miszerint egy színvonalas rendezvény keretein belül,
egyre szélesebb társadalmi rétegnek biztosítsuk a
lovakkal való találkozást.
A verseny során a pálya körül helyet foglalók, izgalmas és látványos
megmérettetés tanúi lehetnek.
A lovak és a kocsik részletes ismertetése még
azok számára is érdekesen, figyelemfelkeltõen
mutatja be ezt a szép sportágat, akik csak laikusként figyelik az eseményeket.
Az önkormányzat által szervezett rendezvények minden esetben díjtalanok, programjainkról szórólapok, meghívók, plakátok segítségével
értesülhet a lakosság.
Németh Lajosné
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luház elsõ homlokzatán helyeztek el. Az avatáson
beszédet mondott Németh Lajos polgármester úr,
és Dr. Galántai György a Sárvári Járási Hivatal vezetõje. Felidézték településünk múltját, méltatták a
jelenét és bizakodva szóltak a jövõrõl.
Polgármester úr így fogalmazott: Emlékeztessen e tábla mindenkit mindarra, ami egy Vass
Albert idézetben található: „A falu mindig megmarad, a falu mindig egy marad: a falu mindig
szent marad!“
Szabó Miklós plébános úr áldásával közösen
leplezték le az emléktáblát, ami az elõdeink
elõtti tisztelgés és egyben az összetartozásunk
jelképe is. Az avatás végeztével átsétáltunk a faluház udvarára, ahol az ünnepélyes megnyitóval folytatódott programunk.
Visszatekintést kaptunk az elmúlt évtizedekrõl, megtudhattuk, hogy milyen sorsot szánt a
történelem ennek a Répce menti kis falunak.
Megemlékeztünk híres szülötteinkrõl, akik között
akadt festõmûvész, gõzmozdonyt tervezõ gépészmérnök, vagy éppen latin-magyar szakos
tanár, író, színházi szerzõ, aki a budai Werbõczy
gimnáziumban érettségiztette József Attilát. A jubileumra képkiállítást szerveztünk régi fotókból,
és képmontázst állítottunk össze ilyen volt, ilyen
lett címmel. A képek láttán felidézõdtek a régmúlt történései, eseményei, megjelentek olyan
emlékképek, amelyek szinte már a feledés homályába vesztek.
Az ünnepség végén átadásra kerültek az oklevelek és serlegek, a délelõtti horgászverseny
díjazottjai számára.
Ajándékcsomaggal gazdagodtak a hetesrúgó és kapura-rúgó verseny nyertesei, valamint
a legjobb tanulmányi eredményt elért általános
iskolás Babos Míra is könyvjutalomban részesült.
A hivatalos részt követõen ebéddel folytatódott a program. A délelõtt folyamán három üstben rotyogott a vaddisznó és sertés pörkölt,
szakavatott kezek felügyelete mellett. A zamatos
étel sikerét mutatta, hogy két órán belül a kondérok kiürültek, mindenki jól lakottan várta a
délutáni mûsorokat. A mûsor folyam a Bükrõl érkezett SOK-SZÍN-PAD Társulat fellépésével kezdõdött. A Sitkei Citerazenekar népdalokból, népies
mûdalokból, és magyar nótákból álló elõadása
után, a helyi asszonyok, fér fiak, lányok vidám je-

lenete következett. A tavalyi sikeres bemutatkozáson felbuzdulva, az idén már egy saját összeállítású történetet adtunk elõ, amelyben kimondottan a falusi élet és a falusi kocsma eseményei rajzolódtak ki, sok zenével fûszerezve. Megalapoztuk a jó hangulatot, amit az utánunk következõ fellépõ még tovább fokozott.
A zene és a humor nagykövete, a fonogram
díjas Polgár Peti állt színpadra, hogy zenei átirataival szórakoztassa a közönséget. Az embereknek jól esett kicsit kilépni a hétköznapok fogságából és a jól ismert dallamokat hallgatva vidáman mosolyogni. Az elõadó is jól érezte magát a
befogadó közönség elõtt,
akik vele énekelték a dalokat. A néptánc sem maradt
ki a programból, hiszen az
Ümmögõ Néptáncegyüttes
jóvoltából Dél-alföldi, Szigetközi és Moldvai táncokból kaptunk ízelítõt. A nap
utolsó fellépõje a nemzet
harmonikása, Márió volt. A
XXIII. alkalommal megrendezett nagygeresdi falunap, „Geresdi találkozó”
hajnalig tartó bállal zárult.
Nyarunk másik kiemelkedõ rendezvénye a Szent
István napi búcsúnkhoz
idõzített kettes-fogathajtó
versenyünk, amely az idén a jubileumi X. alkalommal került megszervezésre. Másodszor érte
falunkat a megtiszteltetés, hogy utolsó állomásként nálunk érhetett véget a Vas Megyei C kategóriás versenysorozat.
A szoros küzdelem miatt az itt elért eredmények határozták meg, hogy kik képviselhetik
megyénket az országos döntõben.
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Kétszáz éve születtek
a csepregi „alsó kastély” hajdani urai
ja, Jankovics Izidor pedig Csepreg
és környékének ura volt 1813-tól haláláig, 1857-ig. A négy testvér közül
Ernesztina a Medgyes és Szentkirály
majorokat örökölte. István és
Ernesztina 1847. május 3-án kötött
házasságot Csepregen. Három fiúk
született. Ketten felnõttek, a harmadik (Kálmán, 1851–1857) azonban
hatéves korában meghalt. Testvérei
közül Ernesztina kötõdött a legjobban Csepreghez. A város krónikása
ezt írta a helyi szent Miklós plébániatemplomról: „Egyházi szerekkel elég
gazdagon el van látva.” „Melyek kiváltképp a boldogult angyali jóságú
Jankovich Eleonóra (Markovich
Istvánné) kegyúrnõnek bõkezûségét
hirdetik, kinek kifogyhatatlan jóté-

konyságát” „nem kis mértékben”
utánozta menye, „b. Risenfels Erzsébet” a templom késõbbi patrónája.
Férjével együtt világi téren is adakozók voltak. Gyakran vállaltak kereszt-

és a két fia, István és Sándor 3500 Ftot adakozott annak az alapítványnak a céljára, amely három tanító
apáca eltartására szolgált. (A ház
ma Idõsek Otthona.) Eleonóra, Kál-

szülõséget szegény emberek gyerekénél és adtak ajándékot a szülõknek. Miután elvesztette férjét, 1870
után Ernesztina a fiaival, fõleg Istvánnal folytatta a jótékonykodást. 1873ban az akkor 25 éves István a helyi
Takarékpénztár elsõ alelnöke lett.
Amikor 1877-ben a Markovicskastély közelében leányiskola nyílt és
apácazárda épült, akkor Eleonóra

mán és István sírköve a csepregi temetõben ma is áll. Pontosabban: újra áll. Mert már régóta omladozott
mindhárom, Ernesztina síremléke le is
borult és a földön hevert. 2016-ban
újíttatta fel ezt a családi emlékhelyet
Csepreg Város Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
Budapest

Fotó: Horváth Tímea

A csepregi Alsóvárosban még áll
a több építészettörténeti elemet ötvözõ, eklektikus stílusú Markovich/Markovics-, késõbb Rottermann-kastély néven ismert épület.
Noha elhagyottan, elhanyagoltan.
Az a horvát származású házaspár,
aki 1857–1881 között építette, 1818
szeptemberében született. Igen, egy
hónapban. A férj, Cserneki Markovics István (1818–1870) magyar királyi testõr fõhadnagy szeptember
20-án látta meg a napvilágot. Felesége, Daruvári Jankovich/Jankovics
Eleonóra/Ernesztina (1818–1885) kicsit idõsebb volt, õ 2-án született,
soproni házukban. A férj családja az
egykori Pozsega vármegyében rendelkezett birtokokkal, az asszony ap-

Erzsébet napközis

tábor Zsirán

háború nagyon népszerû foglalatosság volt a gyerekek körében. Nagyon kreatívak voltak, s ez leginkább
a kézmûves foglalkozások alkalmával mutatkozott meg. Egy alkalommal Vértes Ildikó segítségével mézes-

kalácsot készítettek, aztán egy másik
alkalommal makramézni tanultak,
de készült fényképtartó is. Közösen
sütöttünk lángost, készítettünk vattacukrot. A mozizáshoz kukoricát pat-

togtattunk. A csütörtöki napon ellátogattunk Gyöngyösfaluba, a Holdfény
Ligetbe, ahol a gyerekek a kalandpark drótkötélpályáin próbálhatták ki
bátorságukat. Kísérõnk ismertette a
pálya helyes használatát, az eszközök megfelelõ csatlakoztatását és a
gyerekeknek be kellett mutatni azt is,
hogy mennyire tudták elsajátítani a
hallottakat, s csak ezután vehették
birtokba a pályákat. Egy nagyon tartalmas és izgalmas napot töltöttünk
el a kalandparkban, ahol a gyerekek kellemesen elfáradtak, de élményekkel telve tértek haza. A pénteki
napon a táborlakók munkáiból kiállítást készítettünk, amit aztán a szülõk
megtekinthettek és persze haza is vihettek. A tábort szalonnasütéssel zártuk. Reméljük, hogy minden gyermek
jól érezte magát, és ha lehetõségünk
lesz rá, megrendezhetjük majd jövõre is, újra!
N.P.K.
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Idén 25 zsirai iskolás tölthetett egy
hetet a helyben megrendezett napközis táborban, egy nyertes pályázatnak köszönhetõen költségmentesen. Ez a program amellett, hogy a
résztvevõk számára nagy élményt nyújtott, a szülõknek is
segítség volt, hiszen egy hétig
meg tudták oldani a gyerekek nyári elhelyezését. A tábori programok között a sok
mozgás mellett helyet kaptak
a kézmûves foglalkozások,
vetélkedõk, a kirándulás.
Szinte minden nap használtuk
a kerékpárokat, kisebb túrákat szerveztünk a környéken. A szám-
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Rövid hírek
• Marizell
Zarándoknap az édesanyákért
Ötödik alkalommal indította az 1Úton zarándoknapot a Mária út Egyesület, és a Mária
Rádió 2018. augusztus 25-én szombaton. Az
idén az ”ÉDESANYÁKÉRT!” mottóval vállalta a
védnökséget Erdõ Péter bíboros és Novák Katalin államtitkár. Kõszegen és környékén évente több százan vállalnak 3 napos zarándoklatot Mariazellbe, vagy Andalgón át „sétát” a
Rõtfalva Nagyboldogasszony Búcsújára. Minden év augusztus 15-én, az 1300 Km-es Nemzetközi Mária út e kis szakaszán. Nem csoda,
ha az egy napi járásra szervezett 1Úton zarándoknapnak is van vonzása Keletre is Nyugat-

ra is. Így indultak Kõszegrõl Kirschlagba is és
más egy napi szakaszokra mindenféle módon. Még babakocsis zarándoklat is szervezõdött az idén a Fõ tértõl a Kálvária aljáig a lila
Mária úton. Ugyan tervezett a Kõszeg-Szent
Vid-Léka-Kõszeg nagy körút, de már ezen is
volt, aki „Ép testben ép lélek” elvbõl futott
vagy biciklizett, Hegyalja és Kõszeg között.
1Úton, Kõszeg-Csepreg szakaszon ez történt:
Kõszegrõl 14, Kõszegfalváról is 14 fõ és még
13 településrõl 250 fõ zarándokolt Csepregre
az 1Úton Zarándoknapon, a szélrózsa minden
irányából (Simaság, Csénye, Szeleste, Ölbõ,
Szombathely, Vasasszonyfa, Olmód, Peresznye, Zsira, Répcevis, Gyöngyösfalu és a Nógrád megyei Mihálygergérõl regisztráltak). Mindenkinél volt esõkabát, mindenki örült a frissítõ egészséges Peruska-erdei levegõnek. A
Belovits kápolnánál találkoztunk az olmódi, a
Peruska Mária kápolnánál a horvátzsidányi és
a kõszegfalvi társainkkal. Röviddel ezután
elénk zarándokló új és régi csepregi barátoknak örülhettünk. Innen már sokkal hangosabban visszhangozták az erdõk a legszebb hagyományos és új zarándokénekeket.
A csepregi Anna testvérünk szerint: „TURISTAKÉNT INDULTAM, ZARÁNDOKKÉNT ÉRKEZTEM“
yde

Egyházasfaluban

Zeneszóval búcsúzott augusztus és zeneszóval köszöntött be szeptember Egyházasfaluban
a hónap elsõ napján, a Platán téren megrendezett falunapi vigasságon. Ugyanis a pénteken
zajló elõesti rockzenére még szombat hajnalban is frissen ropták a táncot a fiatalok.

A jeles napra örömmel készülõdõ kis falunk
reggelijéhez meglepetésként különös hangverseny társult. A tûzoltóautó zenés ébresztõje, s az
éppen kezdõdõ égiháború szinte versenyben
zengtek egymással. A haragosnak mutatkozó
szeptember mintha büntetni akarta volna a jókedvet. Egész álló nap zúdította ránk a rohamokban meg-megújuló záport és zivatart. Azonban a körültekintõ sátras szervezés, a lakosság
töretlen ünnepvárása és hozzáállása úrrá lett a
természet mostohaságán.
A délelõtti órákban rendre zajlottak az elõre
meghirdetett sportversenyek és lelkesen serénykedtek a hagyományos fõzõversenyre vállalkozó szakácsjelöltek is. A rekordszámú jelentkezésnek köszönhetõen 12 bográcsban rotyogtak
egyszerre a jó illatú húsételek, amelyeknek ízét,
zamatát ezúttal is a polgármesterünk vezette

zsûri véleményezte. Ezt követõen kezdetét vette
szívélyes kínálásokkal, örömteli kóstolásokkal és
megérdemelt dicséretekkel a falunapi ebéd. A
fenséges falatok elfogyasztása mellé a Freedom
Cafe személyzete gondoskodott a bõséges italválasztékról.
Kora délutántól nagyszámban érkeztek továbbra is ünneplõ helybeliek, ki-ki falubuszon,
vagy egyéb módon, a viharos idõjárással dacolva. Polgármesterünk, Sándor József és országgyûlési képviselõnk, Barcza Attila megnyitó
szavai után kezdetét vette a szentmise, Kovács
Pál atya celebrálásában.

A mély áhítat percei után a következõ órák
történéseivel végérvényesen beteljesült a jókedv diadala. A színpadon sorra pörögtek a sikeresebbnél sikeresebb mûsorszámok, teljesen
feledtetve az idõjárás okozta bosszúságokat, az
elmaradt ígéretes programok hiányát.
Nagy tetszést arattak sztárvendégeink, a Varga Feri és Balássy
Betty páros, népszerû, könnyûzenei slágereikkel valósággal lenyûgözték a közönséget. Fergeteges
hangulatot varázsolt közénk a
Csepregrõl érkezett Big Mouse
Band együttes, élükön Kálmán Tamással, aki különösen feledhetetlen, igazi gondûzõ szerepléssel
ajándékozott meg mindannyiunkat. Boldogan tapsoltunk óvodásaink és iskolásaink kedves mûsor-

csokrának is, valamint a lövõi Kangoo Jumps
magas színvonalú táncos elõadásának.
Óriási várakozás elõzte meg a Dili buli címszó
alatt futó mûsorszámot, melyet a Falufejlesztõ
Egyesület lányai-asszonyai adtak elõ tomboló sikerrel az est fénypontjaként. A jól megérdemelt
közönségsiker mellé, több éves sok-sok áldozatot kívánó felkészülésük és elõadásuk elismeréséül polgármesterünk szenzációs jutalomban, helyi „Oscar-díjban” részesítette õket, egy méteres nagyságú,
marcipán Oscar-szobor tortával.
A csodás mûsoráradat után többfogásos, ínycsiklandozó és bõséges
vacsora várta a résztvevõket, melynek
készítõi ezúttal is az önzetlen áldozatvállalás apostolai, a helyi Nyugdíjas
klub tagjai voltak. A Farkas Zoltán mesterszakács vezette fõzõcsapatnak idõt
és erõt nem kímélõ helytállásáért ezúton is hálánkat fejezzük ki.
Az est folyamán került sor a délelõtti versenyek eredményhirdetésére, majd hangulatos tombolahúzás következett, nagy értékû
nyereményekkel. Kisvártatva pedig Szkanderversenyen mérhették össze erejüket a jelentkezõk, ahol a falu legerõsebb embere Szepesi Ferenc lett. Majd a késõ éjszakáig nyúló jó hangulatot a Hélium zenekar biztosította.
Sikeres és örömteljes volt Egyházasfalu falunapja. Ékes bizonyítéka annak, hogy a jó szervezés, kitartó helytállás és összefogás mindig elvezet a kívánt eredményhez. Ahogy esetünkben
is történt, ezúttal a jókedv diadalához.
Major Izabella
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Olmódiakkal, és Hergovics Vince
polgármesterrel a kuruc hûséget hirdetõ
Belovits kápolnánál

A jókedv diadala

20

A Madárvárta lakói … (1.)
Ha Tömörd neve elhangzik egy-egy társaságban, sokaknak egy gyerekkori élmény, egy
kirándulás, a Kéktúra állomása vagy a Madárvárt jut eszébe. A Nagy-tó és környéke a XX. század elején még a Chernel család birtokához
tartozott. Chernel István, a kõszegi ornitológus
naplójában még közel 19 hektáros nyílt vízfelületet említett a századelõn, amely mára 1 hektárra zsugorodott. Mélysége 60-150 cm, s mindenkori csapadékmennyiség függvényében jelentõsen ingadozik. Az igen gazdag növény- és
állatvilágban bõvelkedõ területet 1996-ban felvásárolta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a környezõ rétekkel, füves-bokros területekkel együtt, hogy a természetes környezetet védve figyelhessék meg az itt élõ és átvonuló madarakat, egyéb állatokat. 1998-tól indult be a madárgyûrûzési program, azóta évrõl
évre minden tavasszal és õsszel megszervezik
egy több napos eseménysorozat keretében. Az
óriási hálókkal befogott szárnyasokat gyûrûzik,
mérik, nyilvántartásba veszik.
Az egyik közösségi oldalon érdekes és izgalmas beszámolókat olvashatunk dr. Gyurácz Józsefnek, a Chernel István Madártani és Természetvédelmi Egyesület elnökének tollából a 20
éves megfigyelésekrõl. Tõle idézzük az írásokat
abból az apropóból, hogy a különleges látogatókról a Répcevidék olvasói is értesüljenek!
Az ökörszem (Troglodytes troglodytes) a költés utáni diszperziós idõszakban (július, augusztus, szeptember eleje) ritka, az õszi vonulási idõszakban szubdomináns énekesmadár a vizsgált
területen. Összesen 1105 példányt gyûrûztünk

az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (105 példány) 2015-ben, a legkevesebbet (12 példány) 2012-ben gyûrûztük.
Az éves fogások nem mutattak sem növekvõ,
sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között.
Az ökörszem õszi vonulása szeptember közepén
kezdõdött a 2001-2017-es idõszakban. A vonulási csúcs október második felére (október 19 –
26) esett. A vonulás csúcs idõszakában érkezõ
erdei szürkebegyek gyorsan tovább is vonultak,

többségük november elejére elhagyta a vizsgálati területet. A visszafogott madarak aránya 8
és 18 % volt, ami évente jelentõsen változott. A
visszafogott madarak leghosszabb minimum tartózkodási ideje 11 nap volt. Az utolsó madár befogásának dátuma november 11. (2000) volt. A
vizsgálati területen áttelelõ ökörszemek aránya
valószínûleg kicsi volt. A Tömördön gyûrûzött
madarak 38%-át a sûrû bokrosban fogtuk be.

Szeptember 15-én 50 éves osztálytalálkozó volt Bõben az 1968ban végzett diákoknak. Az esemény
kezdetén rövid megemlékezésre került sor a helyi temetõben a már elhunyt tanárokról és diáktársakról. A

dogan emlékezett vissza a vidám
diákévekre és az elmúlt 50 év örömteli (néha szomorú) pillanataira is. A
felhõtlen hangulathoz Gyurácz Tamás zenélése is hozzájárult. A találkozó annyira felhõtlen és jó hangu-

Balról jobbra: Gyurácz Tamás, Liszkainé Östör Erzsébet, Némethné
Karcsics Katalin, Orbánné Horváth Zita, Dr. Albertini Béla Professzor Úr,
Cingláberné Tamás Mária, Kovács József, mögötte Horváth Gusztáv,
Döméné Fenyvesi Ilona, mögötte Pócza András és Varga József.

találkozón részt vett Dr. Albertini Béla
Professzor Úr is, aki 1964-ben tanította az osztályt. Az Erhardt panzióban
tartott vacsora után mindenki bol-

latú volt, hogy az egykori osztálytársak úgy döntöttek, a jövõben 2
évente fognak találkozni.
Döméné Fenyvesi Ilona

az õszi vonulási idõszakokban 1998 és 2017 között. A legtöbbet (708 példány) 2005-ben, de
nem fogtunk egyet sem 2003-ban és 2011-ben.
Az éves fogások nem mutattak sem növekvõ,
sem csökkenõ tendenciát 2001 és 2017 között.
A fenyõpinty õszi vonulása október elején kezdõdött, amit egy nagyobb vonulási hullám követett október 20. és 30. között a 2001-2017-es
idõszakban. Az elsõ madár befogásának dátuma október 29. (2016) volt. A gyûrûzött madarak
mindössze 1,5%-át fogtuk vissza 2005-ben. A
visszafogott madarak leghosszabb minimum tartózkodási ideje 20 nap volt. Egy-egy Tömördön
gyûrûzött hím példány került meg Szlovákiában,
illetve Lengyelországban. A Tömördön gyûrûzött
fenyõpintyek több mint 90 %-át a sûrû bokrosban fogtuk be.
KszÁ
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50 éves osztálytalálkozó

A fenyõpinty (Fringilla montifringilla) szubdomináns és irrupciós (csak egyes években vonul át és fogjuk be kiugróan magas számban a
vizsgálati területen) énekesmadár a vizsgált
területen. Összesen 1309 példányt gyûrûztünk

21

P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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)

a Büki Gyógyfürdõben: Egészségnapra
várják a vendégeket.
Október 13-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK–Mosonmagyaróvári KC U22 NB II-es nõi kézilabda
mérkõzés.
Október 14-én, vasárnap 10 óra:
Egyházasfaluban, a Sportpályán: Egyházasfalu–Újkér; Répcevis–Sarródi Ászok, Zsira–Nagylózs, 15 ó. Simaság-Keléd megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés. 15 ó. Csepregen,
a sportpályán: Csepreg-Egyházasrádóc
megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 20-án, szombaton 13 órától
Csepregen, a szõlõhegyekben: Õszi túra.
Október 21-22. Kõszegen: A Natúrpark ízei Gasztronómiai fesztivál – Orsolya
napi vásár.
Október 21-én, vasárnap, 14. 30 ó.
Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Honvéd Sé
megyei II. o., 15 óra: Sopronhorpács-Mészáros SE–Répcevis megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 23-án, kedden településeinken: Megemlékezések az 1956-os forradalomról és szabadságharcról.

Október 25-én, csütörtökön 15.30 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: Csipi-Csupi Bábszínháza - zenés mesejáték a Szamóca Színház elõadásában.
Október 27-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK–Sárvári Kinizsi SE NB II-es nõi kézilabda mérkõzés.
Október 28-án, vasárnap, 10 óra:
Répcevis–SVSE, Zsira–Sarródi Ászok, 13.30 ó.
Bõben: Répcevölgye SK.–Csénye, SimaságKenyeri, 14.30 óra: Egyházasfalu–Pereszteg
megyei III. o. labdarúgó mérkõzés. 14.30 ó.
Csepregen a sportpályán: Csepreg-Vép
megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
November 2-án, pénteken 13.30 ó.
Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Sitke megyei II. o. labdarúgó
mérkõzés.
November 4-én, vasárnap, 10 óra:
Sopronhorpács-Mészáros SE–Zsira, 13.30
ó. Bõben: Répcevölgye SK.–Alsóújlak megyei III. o. labdarúgó mérkõzés, 13.30 ó.
Csepregen, a sportpályán: CsepregIkervár megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
November 9-én, pénteken: Szent
Márton lampionos felvonulás Horvátzsidánytól Ólmodig.

A Büki MSK 2018. októberi programjai
Október 2-6. Országos Könyvtári Napok Bükön: 02. 16:00 - Szorongó anya, szorongó gyermek – Farkasné Búzás Tünde,
gyógypedagógus – logopédus – mûvészetterapeuta interaktív elõadása. 03. 18:00 Csak egy tánc – az Olvasószemüveg vendége Fejõs Éva írónõ. 04. 10:00 - Egy pöttyös
nap – papírszínház, játék az óvodásokkal.
04. 14:30 - Kreatív pöttyös foglalkozás - kézmûves foglalkozás a kisiskolásokkal és a
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. 05.
10:00 - A sirálykirály Bükön – egy tanóra Bosnyák Viktória írónõvel. 05. 18:00 - Éjszaka a
könyvtárban nagycsoportos ovisoknak és elsõ osztályosoknak - kalandok Pöttyföldön
pöttyös mesékkel pöttyös ruhában. 20:00
órától a 2-4. osztályosoknak kezdõdik az említett program. Elõzetes bejelentkezés szükséges 94/558411 telefonszámon. 06. 10:00 Csibenevelde – dalos, mondókás, mocorgós családi délelõtt Tóth Viktóriával. Egész
heti akciók: „Pörgesse ki szerencséjét!” –
mindazok, akik a könyvtári héten iratkoznak
be a büki könyvtárba, egy szerencsekeréken kiforgathatják a beiratkozáshoz megnyerhetõ kedvezményüket vagy ajándékukat. Zsákbamacska – a bükfürdõi fiókkönyvtárunkba betérõket is ajándékok várják. Am-

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu és a
www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

nesztia a feledékenyeknek – a régen lejárt
határidõs dokumentumokat büntetés nélkül
hozhatja vissza minden olvasónk. A programsorozatot támogatta a NKA.
Október 5. 17.00 Vincze László „Harmóniában a természettel” címû tárlatának
megnyitója. A tárlatot megnyitja: Torjay Valter festõmûvész, mûvészettörténész. Helyszín:
Büki MSK Galériája. Megtekinthetõ 10. 20-ig.
Október 5-6. X. Sok-szín-Feszt
Október 5. 18.00 dESZKA Társulat Varázsszavak/musical két részben, belépõ
1.500 Ft.
Október 6. délelõtt vásári komédiák:
Szó és Kép Színpad - A Három kívánság / mesekomédia és Sok-szín-pad Társulat - Hans
Sachs - Kel a borjú/vásári komédia. 14:15
Fesztivál megnyitó. 14:30 Kék Holló Színtársulat – Fele is igaz /humorkavalkád. 15:15 Szó
és Kép Színpad – Palermói szerelmesek / zenés vicc- skicc. 16:15 KASZT – Három komédia /bohózat. 17:15 Sok-szín-pad Társulat –
Helén, s a tehén, avagy gyalog, mint Balogh/ pajzán komédia. 18:15 „Üss a
hasadra“ Színpad – A „Tûz lángjai „ /Móricz
Zsigmond válogatás. 19:30 Just for Fun
Linedance Club bemutatója. 20:00 Fesztiválzárás. A belépés ingyenes! Helyszín: Büki

MSK Színházterme. A rendezvény a Nemzeti
Kulturális Alap támogatásával valósul meg!
Október 6. 10.00 – 14.00 Szent Mihálynapi lecsófõzõ verseny. Vásári komédiák:
Szó és Kép Színpad - A Három kívánság /mesekomédia. Sok-szín-pad Társulat - Hans
Sachs - Kel a borjú/ vásári komédia. Helyszín:
Eötvös utca. A részvétel ingyenes! A rendezvény rossz idõ esetén elmarad!
Október 10. 19.00 Vigyázz, kész, KABARÉ! különleges kabaré két felvonásban. Az
elõadás egyedülálló módon ötvözi a klasszikus pesti kabaré, a bûvészmûsorok és a ma
hatalmas népszerûségnek örvendõ standup comedy mûfajának legjobb pillanatait.
Konferál és fõbb szerepekben: Beleznay
Endre. Játszótársak: Éles István, Szép Bence,
Ürmös Zsolt és Valkó Eszter. Belépõ: 1.000.- Ft.
Helyszín: Büki MSK Színházterme
Október 23. 10.00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából. Ünnepi beszédet mond Dr. Szapáry György közgazdász. Helyszín: Bük, Városháza és parkja.
Október 25. 15.30 Mesebérlet 2. elõadása. Szamóca Színház: Csipi-Csupi Bábszínháza – zenés mesejáték. Belépõ bérleten
kívül: 800. t. Helyszín: Büki MSK Színházterme.
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

www.repcevidek.hu

Gyógyszertár

Október 1-7-én Bükön, Csepregen
és az ország több száz településén: Közös
tudás - Közösségi hozzáférés. Országos
Könyvtári Napok – színes programok minden korosztály tagjainak.
Október 5-én és 12-én, pénteken
15-18 ó. Bükfürdõn: TERMELÕI PIAC.
Október 5-én, pénteken 18 órakor a
Dr. Csepregi Horváth J. Általános Iskola és
AMI elõtt: Emlékezés gróf Batthyány Lajosra és az aradi vértanúkra.
Október 6-ig Csepregen, a PSMSKban: Cornelia Hartmann festõmûvész kiállítása.
Október 6-án, szombaton 10-21 ó.
Bükön, a Koczán-háznál: Szent Mihály-napi Civil Forgatag.
Október 6-án, szombaton 15 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki TK–Honvéd Sé
megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 7-én, vasárnap 15 ó. Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye SK.–Nemeskocs, 15 ó. Répcevis–Fertõrákos megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 13-án, szombaton, a Magyar Fürdõkultúra Napján 10-16 óra között
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