Rövid hírek
• Sajtoskál
NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
Június elején a sajtoskáli kultúrházban ünnepeltek a falu nyugdíjasai. Évrõl-évre hagyomány, hogy ebben az idõszakban Haller Imre
polgármester úr, és a képviselõ-testület tagjai
egy kellemes délután keretében vendégül látják a falu szépkorú lakosait. A polgármester úr
köszöntõ szavai után Szabó Miklós plébános úr is
szeretettel beszélt a nyugdíjasokhoz. A közös étkezés elõtti imát követõen finom falatokat, hûsítõ
italokat fogyasztottak a vendégek. A Soltis Lajos
Alternatív Színház növendékei vidám, vicces
színdarabukkal gondoskodtak a kellemes hangulatról. A délutánból nem maradhatott ki a zene, a tánc, és a vonatozás sem.
BB.
GYEREKNAP
Sajtoskál Községi Önkormányzat támogatásával gyereknap alkalmából lehetõségük volt a
sajtoskáli gyerekeknek egy vidám délutánt közösen eltölteni. Felkerekedett a falu apraja,
nagyja és ellátogatott Bükre, egy játszóparkba.
A délután fagyizással kezdõdött, a nagy melegben jól esett egy kis hûsítõ. Ezután a csipet-csapat néhány óra erejéig a játszóparkban szórakozhatott. Kicsik és nagyon egyaránt jól érezték
magukat a délutánon, kedvükre játszhattak, a jó
idõ ellenére is sokat ugráltak, fociztak, csúszdáztak. A nap zárásaként pedig a mozgás után jól
estek a finom pizzafalatok és a hûsítõ ital. Ez a
nap a gyerekekrõl szólt, de legyünk kicsi, nagyok, vagy felnõttek, a jó kedv, a mókázás, szórakozás nincs korhoz kötve.
BB.

Eseménydús
nyárkezdet Egyházasfaluban
Kis falunkban a kora nyár beköszöntével felpezsdültek az események.
Május 28-án, szombaton a helyi Tûzoltóság
nagyszabású versenyprogrammal tisztelgett a
120 éves évforduló elõtt. Délelõtt a környékbeli
résztvevõkkel együtt összesen 13 csapat nevezett az élménygazdag versenyszámokra, me-

lyeknek boldog gyõztesei a völcsejiek lettek. Az
élénk érdeklõdéssel kísért esemény ízletes
ebéddel és zenés délutánnal folytatódott, majd
vidám esti bálozással zárult.
A következõ hétvégén, június elsõ szombatján a helyi Simonyi Károly Általános Iskola rendezett hagyományteremtõ szándékkal batyus bált.
A viharra hajló idõjárás ellenére szép számmal
gyülekeztek, és bõkezûen adakoztak a résztvevõk a jó hangulatú jótékonysági esten, ahol a
talpalávalót is a lelkes szülõk egyike szolgáltatta.
A vidám júniust kis falunk népszerû vendéglátó helye, a Major Miklós úr által létrehozott és
szponzorált Freedom Cafe gazdagította tovább,

amikor a hónap 3. szombatján falunapra emlékeztetõ programokat szervezett. Délelõtt a Falukupa elnyeréséért küzdöttek a fér fi és nõi labdarúgó csapatok. A jóízû déli ebédet pedig zenés
délután és esti bál követte népszerû sztárvendégek közremûködésével.
A júniusi közösségi események zárásaként
községünk Önkormányzata idén is
megrendezte a ”daganatos betegekért” történõ falufutást. A tikkasztó hõség ellenére a múlt évekhez hasonló
létszámmal és lelkesedéssel aktivizálta
magát falunk lakossága. Fõként kerékpárosok, de jelentõs létszámú futó, sõt
lovaskocsival indulók is erõsítették a
közös összefogást szimbolizáló eseményt. Jólesõ érzés volt aktív résztvevõként látni a daganatos betegségükbõl az évek során már sikeresen felgyógyult embertársainkat, akik személyes példájukkal biztatják a még betegséggel küzdõ
sorstársaikat. A közel 6 km-es távról visszatérõket
a Keresztényi Pékség felajánlásának, s a szorgos
asszonyi kezeknek köszönhetõen, ugyancsak
hagyományos „zsíros kenyeres-ásványvizes” frissítõ vacsora várta, amely ismét remek alkalmat
adott az összetalálkozásokra, beszélgetésekre,
ahol a fõ téma természetesen „nemzeti tizenegyünk” Európa bajnoksági szereplésének további latolgatása volt. Az éjszakai órákba nyúló
rendezvény ismételten bizonyította községünk
közösségi életének erõs voltát, az összetartozási
igény felemelõ érzését.
Major Izabella
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Tavaszi ünnepek Lócson
Lócs község életében is mozgalmasan teltek a szép tavaszi hónapok.
Rendezvények sora követte egymást,
amikor a település lakói együtt szórakozhattak, ünnepelhettek.
Május elsõ vasárnapján a drága
édesanyákat, nagymamákat köszöntötték a gyerekek, akik versekkel,
dalokkal és saját készítésû ajándékokkal – nemez virágokkal - kedveskedtek az ünnepelteknek a képviselõ-testület élõvirága
mellett.
Aztán a gyerekeket ünnepelte a falu,
nem is egy, hanem
két alkalommal is.
Május közepén egy
büki játszóparkban
látta vendégül a település önkormányzata a lócsi gyerekeket, akiknek vidám játékban, felhõtlen kalandozásban volt része a
játékbirodalomban. Aztán a településrõl elszármazott unokákkal kiegészülve május utolsó hétvégéjén is a
gyerekekre irányult a falu figyelme,
hiszen a Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer támogatásában Kanta Judit elõadómûvész Ka-

lendárium címû gyermekmûsora szórakoztatta a fiatalabb lakókat és szüleiket, nagyszüleiket. Az uzsonnát lufi
hajtogatás és vidám, játékos vetélkedõ követte. Este nem maradt el az
idén sem a rendezvény zárásaként
fellobbantott tábortûz és a parázsnál
a hagyományos szalonnasütés.
Június elsõ vasárnapján pedig a
legidõsebbeket várta a faluházba a
képviselõ-testület. A vendégeket

Horváth István polgármester úr köszöntötte. Szalai Gábor atya imával
kérte a Jóisten áldását az egybegyûltekre. A köszöntõk után Varga
Kata-Lina mûvésznõ Hova jut a nõ?
címû elõadását élvezhették a nyugdíjasok. Majd vidám zene mellett
múlatták az idõt a szépkorúak, közben pedig finom vacsorával látták
vendégül õket.
Bse
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Az iskola bezárta ajtaját, és kinyitja kapuit a nyár. Számtalan lehetõséget kínál nekünk ez a pár hónap, hogy kellemesen, jó hangulatban, vidáman, és feltöltõdéssel teljen az idõ. Töltsük meg élményekkel, izgalmakkal, vidámsággal a nyarat!
Ez a nyár a sportról is szól. Már az elsõ néhány hét izgalmakkal
telt, hiszen kezdetét vette a Labdarúgó EB. A szurkolás a nyár további részében is töretlen marad, hiszen hamarosan pedig izgulhatunk
azokért a magyar sportolókért, akik részt vesznek a riói Olimpián.
Ha a szabadidõnket nem a televízió elõtt töltjük, akkor várnak
minket a szabadtéri fesztiválok, falunapok, kulturális rendezvények.
Koncertek sorozata kínál lehetõséget az idei nyáron is a fesztivál
kedvelõinek.
Megkezdõdik a strandszezon. A közeli fürdõk, vagy a hazai tavak nagyszerû pihenõhelyek a családok, baráti társaságok részére,
ahol kellemesen eltölthetõ az idõ, és vízben, vagy a vízparton a
napsütéses meleg is könnyen elviselhetõ.
A gyerekek a nyári táborokban változatos, sokszínû programokon vehetnek részt, sokat nevethetnek, barátokat szerezhetnek, és
ami nagyon fontos, élményeket gyûjthetnek.
Ezzel még mindig nem ér véget a lehetõségek sorozata, hiszen
nem feltétlenül kell kimozdulnunk ahhoz, hogy jó hangulatban teljen a nyár. Otthon a kertben egy grillparti is nagyszerû lehetõség arra, hogy a barátok, családtagok a finom illatok, és a tûz mellett jókat beszélgessenek, nevessenek.
Azonban ahhoz, hogy a nyár igazán jól, és vidáman teljen, fontos, hogy vigyázzunk magunkra, és egymásra. Balesetmentes, napsütéses, szép nyarat kívánok mindenkinek!
BB.

VÁLASZTÁS
SZEPTEMBERBEN
Határozat született 2016. június 17-én,
melyet Dóra György, a Helyi Választási Iroda elnöke ismertetett. A választás idõpontja Csepregen: 2016. szeptember 25.
Kampány kezdete: 2016. augusztus 6.
Következõ lapszámunk 2016. 08. 04-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Szakony
RUHAGYÛJTÉS
A Magyarországi Evangélikus Egyház
Diakóniai Osztálya ruhagyûjtést szervezett elsõsorban a nyírségi hátrányos helyzetû családok megsegítésére és hajléktalanok támogatására. A Büki és Szakonyi Evangélikus Egyházközségek, Szakony Község Önkormányzatának közremûködésével és a Szakonyi Kistérségi Könyvtárellátással együttmûködve kapcsolódott be a ruhagyûjtésbe. A büki, és a

szakonyi adakozók a számukra már feleslegessé vált, ugyanakkor jó állapotú, használható ruhákat a Szakonyi Polgármesteri Hivatalba jutatták el. A közel száz zsáknyi adományt
egy budapesti központi raktárba szállították,
majd onnan kerülnek szétosztásra, kiszállításra
a rászorulóknak.
ada

Feszültség Csepregen
Vlasich Krisztiánt, Csepreg város polgármesterét kérdeztük a képviselõ testület feloszlatásáról és a lehetséges következményekrõl.
– Mi vezetett Csepreg Város képviselõ testületének feloszlatásához?
– A Répcevidék olvasói bizonyára már tudják, hogy a testület feloszlatását Rabi Imre képviselõ kezdeményezte, azzal a mondvacsinált
indokkal, hogy nem látnak rá a város pénzügyi
mûködésére. Azóta már többször bebizonyosodott, hogy mindez csak ürügy volt, Rabi Imre és
csapata (Király Árpád, Kovács András, Ziembicki
Erzsébet) valójában azért oszlatták fel a testületet, mert nem tudták elfogadni, hogy személyem vezeti Csepreg városát. Mára egyértelmûen látszik, hogy a háttérben egy korábbi bukott
polgármester-jelölt áll, Dénes József, akire 2014ben a csepregiek nagy többsége mondott nemet. Most is õ mozgatja a szálakat, jelenleg éppen Kovács Andrást szeretné a polgármesteri
székbe ültetni.
2014-ben vettem át a polgármesteri staféta
botot, azóta azon dolgozom, hogy Csepreg fejlõdjön. Jelentõs mértékû források érkeztek a városba és bátran mondhatom, a velünk hasonló
méretû településekhez képest lényegesen több
támogatást kaptunk. Õszintén kell szólni arról is,
hogy ma, a 21. században úgy éreztem, sokkal
lendületesebb, hatékonyabb munkára van
szükség. Büszke vagyok arra, hogy kiváló szakemberek és hivatali dolgozók segítségével egy
igazi ütõképes csapatot építettünk, akikkel
eredményes munkát tudunk folytatni.
– Jelenleg mi a helyzet és mi a törvényileg
meghatározott következõ lépés?

– A Helyi Választási Bizottság összeült, és meghatározta az idõközi választások idõpontját. 2016.
szeptember 25-én, vasárnap járulhatnak a választópolgárok az urnák elé. Addig igyekszünk legjobb
tudásunk szerint dolgozni, hiszen továbbra is az a
célunk, hogy Csepreg fejlõdjön. Többször elmondtuk, hogy így jóval nehezebb a dolgunk, hiszen
minden döntéshozó a helyi politikai helyzetrõl érdeklõdik, de személyes kapcsolataimnak köszönhetõen minden követ megmozgatunk annak érdekében, hogy a lehetõ legjobban tudjuk kihasználni az elõttünk álló lehetõségeket.
– A város életében milyen hatásai lehetnek a kialakult helyzetnek?
– A csepregiek tudják, hogy most valóban a jövõnkrõl van szó. A következõ idõszakban rengeteg
EU-s pályázatot írnak ki, melyek nagyban meghatározzák a város fejlõdését. Hiszem, hogy káosz és
zavarkeltés helyett összefogásra és kemény munkára van szükség. Az idõközi önkormányzati választásokon nem egyedül, hanem egy széleskörû öszszefogásnak köszönhetõ csapattal méretjük meg
magunkat. Hamarosan megismerhetik képviselõ
jelöltjeinket, akikrõl már most bizton állíthatom,
hogy kiváló emberek. Bízom benne, hogy az itt
élõk nemet mondanak az internetes hazugság
gyárak újabb és újabb rémhíreire, valamint Dénes
József és csapatának rágalmaira. Sok még a közös feladatunk, most az a legfontosabb, hogy káosz helyett végre egymással összefogva, egymást
tiszteletben tartva tegyünk a fejlõdésért. Hiszem,
hogy a fejlõdés garanciája, ha széthúzás helyett
stabil és reális módon vezetjük a várost. Jómagam
nem kívánok részt venni a sárdobálásban, hiszen
meggyõzõdésem, hogy most még inkább kemény munkára és nem káoszt eredményezõ veszekedésre van szükség.
H.N.
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Választások Csepregen
Megkérdeztük Rabi Imre képviselõt, aki
egyike volt azoknak, akik kezdeményezték a
Csepregi képviselõtestület feloszlatását.
– Mi vezetett a képviselõ testület feloszlatásához?
– A Képviselõ testület tagjaiként az átlátható
gazdálkodást vártuk el. Hiába. Döntéseinkhez szükséges adatokat késve, hiányosan kaptuk meg. Kérésünk ellenére a testületi ülések idejét szándékosan a bizottsági elnökök munkaidejére hívták
össze. A többségi testületi döntéseket rendszeresen
felülbírálta a Polgármester. Saját hatáskörében hozott kötelezettségvállalásairól nem tájékoztatott. A
politikai tanácsadó munkakört nem tartjuk hatékonynak és eredményesnek. Vlasich Krisztián 2014ben sokkal több támogatást ígért, mint amennyi
most érkezik.
– Mi a jelenlegi jogi helyzet, mi a következõ lépés?
– A jogi helyzet egyértelmû. Az idõközi választás
lebonyolításáig szeptember 25-ig hivatalában marad a polgármester, s ellátja feladatait. A Képviselõ-testület tagjai az új testület felállásáig ellátják feladatukat. A munka folyamatossága a jog által biz-

tosítva van. A jelölt állítás során a régiek mellé újak
jelentkezhetnek. Nyitott a pálya mindenkinek, aki
tenni akar a városért és érti a demokrácia nyelvét.
– Milyen hatással lehet a város életére a
kialakult helyzet?
– Hangulatkeltésre nincs ok. Ha az esküjét mindenki komolyan gondolja, akkor a nyár ellenére
végig dolgozza a választásokig tartó idõszakot,
mert tennivaló akad bõven. A fejlesztési és mûködési támogatások nem egy személyre szólnak. Bizonyíték erre az is, hogy a megyében lévõ független, vagy nem kormánypárti települések is szép
összegû támogatásokat kapnak. Nézzenek körbe
Bükön, Répcelakon, Celldömölkön. A kialakult
helyzetben a választóknak a szerepe nagy. Nem kívánunk Vlasich Krisztián stílusában kampányolni,
de tesszük a dolgunkat mi is, hiszen ezer szállal kötõdünk Csepreghez. Ezt várják el a minket megválasztók, de ezt várják a kritikusan szemlélõk is. Mi
abban bízunk, hogy a település választópolgárai
bölcs döntéseket hoznak, s az idõközi választás
után befejezõdik az árokásás, a egyének és a közösségek egymásra haragítása. Egy új polgármesterrel és egy kompromisszum kész testülettel folytathatjuk a város érdekében vállalt munkát.
HN

NEMESLÁDONYIAK NAPJA
A nemesládonyi képviselõ-testület 2016. június 9-én, szombaton délután 14 órai kezdettel tartja a
hagyományos falunapi rendezvényét. A nap programja: 14.00 – Ünnepi köszöntõt mond Németh
László polgármester, Dr. Galántai György a Sárvári Járási Hivatal vezetõje és Szabó Miklós plébános úr,
Nemesládonyi gyerekek, fiatalok mûsora • 15.00 – Geri Betli Duó • 16.00 – „Három az egyben”
szórakoztató mûsor – gyerekmûsor, magyar nóta, sanzonok • 17.30 – Tombolasorsolás, majd vacsora
• 19.30 – Zenés est – hajnalig. A szervezõk mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a rendezvényre!

Nemesládonyi

gyerekek vidám napja

Már hagyománnyá vált Nemesládonyban is,
hogy gyereknap alkalmával a képviselõ-testület
kedveskedik a helyi gyerekeknek, egy nap csak
róluk szól. Június 5-én gyerekek és szülõk reggel
9 órakor izgatottan várták a Bükrõl érkezõ kisvonatot, amellyel egy büki játszóparkba utazott a
vidám kis csapat. Néhányan még sosem utaztak ilyen módon, így bizonyára örök emlék marad számukra a kisvonatozás. A közel egy órás út
során megcsodáltuk a környezõ falvakat és Bük
város rejtett kis utcáiban is kalandoztunk. A park
közelébe érkezve rövid séta várt ránk. Az érkezéskor megismertük a játszóházban betartandó
szabályokat, és már birtokba is vehettük a sok
játékot. A bátrabb szülõk csatlakoztak a gyerekekhez a csúszdákon, trambulinon és követték a
piciket a többszintes játszólabirintusban is. A felhõtlen szórakozás késõ délutánig tartott.
bse
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• Simaság
DÓCZI FERI 50 ÉVE A FOCIBAN!
Vasárnap délután mintegy százan gyûltek
össze a simasági focipályán, hogy köszöntsék
id. Dóczi Ferencet. Sportvezetõk, régi és mai játékosok, futballt szeretõ vidékiek és helyiek jöttek
el, hogy együtt tölthessenek el egy kellemes délutánt az ünnepelttel. Volt öregfiúk meccs, gulyásparti és megannyi jó beszélgetés.
Id. Dóczi Ferenc 50 éve Simaság futballjának szíve – lelke, motorja. 50 éven át - idõt,
pénzt, energiát nem kímélve- tanúja és cselekvõje volt Simaság futballéletének, átélve a
helyi foci sikeres és kevésbé sikeres korszakait.

Molnár László polgármester is
köszöntötte id. Dóczi Ferencet

megszerettük Erdélyt!

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola 27 fõ 7. évfolyamos tanulója, és 4 fõ kísérõ pedagógusa 2016. június 1-4. között a HATÁRTALANUL! pályázat keretében egy felejthetetlen
erdélyi tanulmányi kiránduláson vett részt.
Az utazást megelõzõ elõkészítõ foglalkozáson
és fakultatív témanapon csoportokat alkotva ismerkedtünk meg Erdély történelmével, történelmi
helyeivel, földrajzi jellegzetességeivel, természeti
kincseivel, a határon túli magyarság értékeivel,
hagyományaival, a meglátogatandó terület –
Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Máréfalva, Homoródfürdõ, Csíksomlyó, Madéfalva, Gyergyószentmiklós, Gyilkos-tó,
Békás-szoros, Farkaslaka, Korond, Parajd - nevezetességeivel, múltjával és jelenével.
Elsõ nap hosszú buszozás után érkeztünk Bihar megye központjába, Nagyváradra, ahol
megtekintettük a római katolikus bazilikát,
amely Románia legnagyobb barokk stílusban
épült temploma. Itt található Szent László hermája, amely koponyájának egy darabját õrzi.
Ezután a kincses Kolozsvárra vitt az utunk. Hunyadi Mátyás és Bocskai István szülõházának
megtekintése után a Szent Mihály székesegyház, Mátyás király szobra, a Farkas utcai református templom majd a híres Házsongárdi temetõ (nyulak kertje) következett. Felkerestük volt
nagyjaink Kós Károly, Apáczai Csere János és
Reményik Sándor sírjait. Az emlékezés koszorúját
Dsida Jenõ sírjánál helyeztük el.

Délután Erdély hatodik legnagyobb városával, Marosvásárhellyel ismerkedtünk meg. Térkép segítségével, csoportokat alkotva felkerestük a Közigazgatási Palotát, a Kultúrpalotát, a
Bolyai-líceumot, a Teleki Tékát. Bolyai Farkas és
fia, Bolyai János szobránál felelevenítettük a két

nagy matematikus életét és munkásságát. Este
10 órára érkeztünk meg szálláshelyünkre, Oroszhegyre, ahol vendéglátóink finom kaláccsal,
majd a szállás elfoglalása után vacsorával várA cikk folytatása a
tak bennünket.
www.repcevidek.hu oldalon

15 éves a kõszegi Tourinform
Hivatalosan 2001.06.22-én avatták fel a kõszegi Tourinformot. A 15 éves évforduló alkalmából
ünnepséget rendeztek. A július 20-án megrendezett évfordulós rendezvényen Huber László polgármester, Bakos György, Írottkõ Natrúaprkért Egyesület elnöke, a Tourinform fenntartója valamint Tama
István, a Nemzeti Turisztikai Ügynökség Regionális
marketing igazgatója Sopronból vett részt.
yde
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Sokan köszöntötték e jeles napon: Molnár
László községünk polgármestere, Gerencsér
Tibor, a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség elnöke, Csizmazia Gyula, a jelenlegi csapat
szakosztály- vezetõje, régebben volt simasági
edzõk, a vendégként meghívott bõi öregfiúk
csapatkapitánya.
Sok kedves ajándékkal is meglepték õt.
Mind közül talán kedvenc csapatának, a Vasasnak a legendája, az un. szõke szikla, Mészöly Kálmán üdvözlõ szavai és ajándéka hatotta meg, aki még 50 évet kívánt id. Dóczi
Ferencnek a simasági futball életében. Vele
együtt mindannyian ezt kívánjuk és köszönjük
az 50 évet. Szép volt Dóczi Feri!
Haller Erzsébet

Határtalanul
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Terítéken a csepregi fejlesztések
A Miniszterelnökség európai uniós források
felhasználásáért felelõs államtitkárával egyeztetett a Csepreg Város polgármestere.
– Az elmúlt másfél évben munkatársaimmal
közösen tudatosan felkészültünk és konkrét terveket dolgoztunk ki azért, hogy megfelelõ módon tudja kihasználni Csepreg Városa az Európai Unió következõ fejlesztési ciklusának lehetõségeit – nyilatkozott lapunknak Vlasich Krisztián,
Csepreg Város polgármestere azt követõen,
hogy Vitályos Eszterrel, a Miniszterelnökség Európai Uniós források felhasználásáért felelõs államtitkárával egyeztetett.
- A találkozónk alkalmával, Államtitkár aszszonynak is felvázoltam Csepreg fejlesztési elképzeléseit és átadtam azt a dokumentumot,
mely összefoglalja a konkrét csepregi terveket.
Az államtitkárnak átadott dokumentumban
számos fontos fejlesztési elképzelés olvasható,
olyanok, melyek nagyban meghatározhatják a
város jövõjét. A tervek között szerepel az Alsóváros csapadékvíz-elvezetõ rendszerének rekonstrukciója néven futó projekt, mely konkrétan a
Taksony, Taksony köz, Alkotmány, Zrínyi, Bognár
Ignác és Csokonai utcákat érinti. A tervezett beruházás nagyban hozzájárulhat az itt élõk életszínvonalának javulásához, ráadásul a jövõbeni
útépítés elengedhetetlen feltétele is a fejlesztés.
Az intézményfejlesztések területén is komoly
tervekkel rendelkezünk, hisz fontosnak tartjuk,
hogy a csepregi gyermekek megfelelõ körülmények között tudjanak bölcsõdébe, óvodába és
iskolába járni – mondta a polgármester.
Vlasich Krisztián, elmondta azt is, hogy a fejlesztési koncepcióban helyet kapott az intézmény

elképzeléseit is tartalmazó óvoda belsõ tereinek
felújítása, játszótér megújítása és az udvar újra
parkosítása is. Több intézményben, így az óvodában és az iskolában is folytatódhat a már korábban megkezdett energetikai fejlesztés.
Mint ismeretes ugyanis az óvodai fejlesztésre
korábban az elõzõ városvezetés és az intézmény vezetése által beadott pályázat sikertelen

volt, így a tervezett felújításokat más forrásból
kellett megoldani.
A már megvalósult energiahatékonysági beruházásokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott KEOP-2015-5.7.0 Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése
pályázat, óvoda esetében 45 654 171 Ft, az iskola tornaterme esetében 26 474 420 Ft biztosította. A tervek szerint tovább folytatódhatna
mindkét intézmény fejlesztése, hisz a tervek szerint napelemekkel és hõszivattyúkkal látnák

majd el mindkét gyermekekkel foglalkozó intézményt.
A Vas Megyei Önkormányzattal közös konzorciumban pályázatot adott be a város a belterületi kerékpárút fejlesztésre. Jelenleg Csepreg város területét a Bõ és Zsira közötti (az osztrák-magyar határig húzódó) kerékpárút metszi. A projekt keretében ezt a meglévõ kerékpárutat tervezzük összekötni a város központjával – ismertette a polgármester.
A Zöld város projekt keretében a Malomkerti
sportlétesítmény fejlesztése is terítékre került,
ahol egy városi szabadidõs központot hoznának
létre, mely során a kiemelt cél, hogy többfunkciós létesítmény jöjjön létre, mely több más
sportágnak is helyet ad, s a beruházás során a
rendezvényeknek helyet adó Malomkerti környezet is teljesen megszépülhet majd.
Vlasich Krisztián szólt arról is, hogy a tervek
között szerepel a Városgazdálkodás új nemrégen vásárolt telephelyének fejlesztése is, mely
nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy még színvonalasabb munkát végezhessenek az ott dolgozók, s a megvásárolt gépeket és eszközöket
tárolása mellett a tervek szerint további új funkciókat is létrehoznak az épületben.
– Persze ezek egyelõre tervek, de amíg tehetem, minden követ megmozgatok annak érdekében, hogy sikerre vigyük Csepreget. Kiváló lehetõségek állnak elõttünk. Most ugyan kicsit kanyargósabb lett az egyenes út, de továbbra is
hiszem, hogy káosz helyett összefogásra van
szükség, hiszen ez a fejlõdés garanciája –
mondta a polgármester.
yde
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Rövid hírek
• Szakony
KONFIRMANDUSOK KÖSZÖNTÉSE
Szakonyban az idei évben is ünnepi istentiszteleten köszöntötték a konfirmációjuk jubileumi évfordulóját ünneplõket. A szép alkalmon részt vettek a 70, 60, 50 és a 25 évvel ez-

elõtt konfirmált gyülekezeti tagok. Simon Réka
lelkésznõ mellett Tóth Kornél 1. évfolyamos teológushallgató segédkezett a liturgiában.
ada

Gyermeknapi
forgatag Csepregen

BÜKI HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI
A Büki Horgász Egyesület 2016. augusztus
11 – 13. között, naponta 9-tõl 18 óráig ismét
horgásztábort szervez 14 éven aluli gyermekek
részére a Büki tónál és a horgásztanyán. Jelentkezni – szülõi beleegyezéssel – Szabó József
HE-elnöknél, vagy a két tógazdánál: Kadarkúti
Andrásnál és Németh Zsigmondnál lehet.
sági

sabb lett, s eleredt az esõ. Persze ez nem szeghette kedvét a tombolasorsolást váró izgatott
közönségnek, akik szelvényeiket szorongatva
csillogó szemmel várták, hátha az õ számukat
húzza ki a közönség soraiból felkért kislány.
Miután a tombola összes nyereménye is gazdára talált, a következõ fellépõ, Juhász Marcell
interaktív bûvész látványos mûsorát már az általános iskola aulájában élvezhette végig a nagy-

érdemû közönség. Akik kitartottak szájtátva figyelhették az érdekesebbnél érdekesebb bûvész trükköket is. A tartalmas délutánt a Póker
együttes gyermekkoncertje zárta.
A színes programok mellett kísérõ programok
is várták a Malomkertbe kilátogató kicsiket és
nagyokat, hisz nagy volt az érdeklõdés a Bicikló,
a kerekeken guruló lovacska iránt, de hosszú sorok kígyóztak az ugrálóvár és az óriáscsúzda
elõtt is. De sokan kipróbálták a csillámtetoválást
és az arcfestést is. Tartalmas programokkal zárult
az idei gyermeknap is Csepregen.
ot

ARANYOS ÉS EZÜSTÖS CSEPREGIEK
Varga Dorottya, a Büki Birkózó Club csepregi
versenyzõje az elsõ félévben két aranyérmet is
szerzett nemzetközi versenyeken. A Farkas Sándor
Egylet június végén ismét ezüstminõsítést kapott a
Vasvári Nemzetközi Színjátszó Találkozón. Gratulálunk a nagyszerû eredményekhez, melyekre augusztusi számunkban részletesen visszatérünk.
sági
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Kilencedik alkalommal ünnepelték Csepregen a gyermekeket a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület által rendezett gyermeknapon május 27-én.
A rendezvény létrejöttét, csak úgy, mint a
múlt évben számos támogató, köztük Csepreg
Város Önkormányzata is segítette.
A programok ismét rendkívül sokszínûek voltak, így mindenki találhatott köztük kedvére valót, nyilatkozta Vlasich Krisztián az
egyesület elnöke. A jó hangulatot
elsõ fellépõként a Csepregi Óvoda Süni csoportja alapozta meg
fergeteges Casino Twist elõadásával. A táncos lábú apróságok láttán az embernek szinte kedve támadt velük együtt táncra perdülni. Õket egy újabb energiabomba, a Dr. Csepregi Horváth János
Általános Iskola Kötélugró csoportja követte. Produkciójukat lelkesen
figyelte az egyre növekvõ számú
közönség. A kötélugrók után pedig újabb színes és mozgalmas élményben részesítette a nézõket Csepreg Város Mazsorett
Csoportja. Látványos mûsorukat, csak úgy, mint
az elõzõ produkciókat, elismerõ taps követte.
A szervezõ egyesület tagjai az Ákom-Bákom
Bábszínházat hívták el ezúttal a Gyermeknap
színpadára, hogy elmeséljék és felelevenítsék a
lusta kiskondás kalandjait. A színház „Egyszer
volt…A kiskondás” címû elõadását nagy érdeklõdéssel kísértek figyelemmel kicsik és nagyok
egyaránt.
Sajnos a korábbi napsütésnek már nyoma
sem volt ekkor, hisz az idõjárás egyre szomorká-
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Újabb siker
A Csepregi Nyugdíjas Énekkar már negyedik éve, minden évben részt vesz, az Országos Nyugdíjas KI-MIT- Tud rendezvény
sorozatán. Ezt tette az idén is. A jól sikerült
elõdöntõt, Májusban egy még jobban sikerült középdöntõ követte ahol is a csapat a
maximálisan megszerezhetõ 50 ponttal
megalapozta a helyét a döntõben, amit
múlt héten, 24-25-26-án rendeztek meg

Harkányban. Szeretnénk mindenkivel tudatni, hogy ezen a versenyen az énekkar KIEMELT ARANY MINÕSITÉSSEL tért haza, ezzel
öregbítve városunk CSEPREG hírnevét. Köszönet az énekkar valamennyi tagjának az
állhatatos, odaadó munkájáért, kitartásért.
A jó munka meghozta a gyümölcsét. Azonban nem lehet elmenni bizonyos dolgok felett sem, mert ehhez sok tényezõ hozzá járult. Elsõsorban nem tudjuk megannyiszor
elmondani hálás köszönetünket Hárominé
Orbán Erikának aki nemcsak vezeti, hanem

egyénileg szponzorálja is az énekkart, valójában neki köszönhetjük hogy idén is részt
tudtunk venni ezen a versenyen, KÖSZÖNJÜK. Másodszorra szeretnénk megköszönni
Pintér Anikónak és Hujber Ferencnek, hogy
citera játékukkal és a csapattal összetartva
ezt a szép eredményt elértük, szintén KÖSZÖNJÜK. Harmadszorra pedig szeretnénk
megköszönni korábbi támogatóinknak/helyi kisvállalkozóinknak/, Valamint
szeretnénk megköszönni Baranyai
András csepregi vállalkozónknak,
hogy eredményeink eléréséhez
hozzájárultak, és az utazásaink
megkönnyítésére biztosította a kisbuszokat. És mint már korábban írtam bizonyos tényezõk zavarnak is.
Mint például, hogy hol vannak a
többi vállalkozók? vagy, hogy az
Önkormányzat miért nem támogat
minket is, vagy, hogy a mûvelõdési
ház akihez „állítólag” tartozunk, miért nem segít bennünket csak egy
kicsit és miért vagyunk Fekete bárányok. Mi
is Csepreget képviseljük mi is a kultúráért tevékenykedünk és nem is akár milyen eredményekkel. Bízom benne, hogy a jövõben
több támogatásban lesz részünk, hogy be
tudjuk bizonyítani az énekkar méltó az emberek bizalmára és támogatására. És csak
egy kis érdekesség: 2013-ban az elsõ versenyen szintén Harkányban ezüst minõsítéssel, most 3 évvel késõbb kiemelt aranynyal tértünk haza.
Makkai Sándor

Nyár, napsütés,

Sonnentherme:
Családi élmények felsõfokon
Unalomnak itt nincs helye! 2016. július 11-tõl ugyanis indul
a szuper nyár a Sonnentherme élményfürdõben és a környezõ
partnerhotelekben. A kis vízipockokra változatos program és
menõ rendezvények várnak az óriáscsúzdákon. A kültéri hely-

színek játékparadicsommá és szabad ég alatti rendezvénytérré alakulnak. Pluszpont a családi kassza javára, hogy a heti
programjaink ingyenesek minden gyerek számára. A Sonnentherme nyári programjairól további információt a következõ
honlapon talál: http://www.sonnentherme.at/hu
(x)
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Rövid hírek
• Csepreg
TRIANONRA EMLÉKEZTEK
2016. június 4-én Csepreg városában is
megemlékeztek az 1920-as trianoni békeszerzõdés aláírásának 96-ik évfordulójára. A megemlékezés az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen Taródi Tamás családjának portáján került megrendezésre a Térkép Kulturális
Egyesület és Csepreg Város Önkormányzata
szervezésében.
Az ünnepséget Baranyai András nyitotta
meg, melyen Dr. Varga Tibor történész mondott ünnepi beszédet. A „rendhagyó történelem óra” – ahogy Baranyai András aposztro-

5. Etno-Folk Forgatag: július 8. - Bükfürdõ,
Gyógy- és Élménycentrum parkolója. Ebben az évben közremûködik a 2014-ben a World Music
Charts Europe második helyéig jutó, saját meghatározása szerint magyar világi népzenét játszó Buda Folk Band, a beat és a költészet egymásra találását bemutató Sebõ együttes, a Kárpát-medencei népzenei hagyományt szabadon variáló,
Góbé zenekar, a táncházi
muzsikát, történeti zenét,
énekelt verseket játszó Regös együttes és Mihó Attila prímás.
26. Aratóünnep: július 9. - Bükfürdõ, Gyógyés Élménycentrum parkolója. A város legnagyobb múltú - kulturális értelemben is vett - hagyománya az Aratóünnep, amit hintós felvonulással, kézikaszás aratóbemutatóval,
könyvbemutatóval, fotókiállítással, folklórmûsorral
és aratóbállal tesznek színessé a szervezõk. Az aratóbandák a mûvelõdési háztól vonulnak - szokás
szerint - a fürdõ parkolója melletti búzamezõre.
11. Gyógy-Bor Napok – Büki Gasztrofesztivál: július 20-24. – Bükfürdõ, Gyógy- és Élménycentrum parkolója. A Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár Szent György napjától Szent Mihály
napjáig tartó kulturális rendezvénysorozatának, a

KulturWellnessnek a legnagyobb szabású, legnagyobb érdeklõdésre számot tartó eseménye a
fesztivál. A program Bükfürdõn, a Gyógy-és Élménycentrum melletti parkolóban felállított színpadokon, egy kisebb gyermek színpadon, a
Gasztro udvarhoz kapcsolódó ún. Gasztro színpadon, valamint a Fürdõ Étteremmel közösen szervezett Jazz-Blues Udvarban zajlik. A helyszíneket egy kézmûves-kereskedõ utca köti
össze.
A nagyszínpadokon fellép többek között a Magna
Cum Laude, a Csík Zenekar,
a Budapest Bár, az Intim Torna Illegál, a Deák Bill Blues
Band. A fesztivál öt napján
jeles meghívottak tartanak elõadást, illetve mutatják be fõzõtudományukat, név szerint Búza Sándor,
Dömötör Tamás, Majthényi László és Nika Róbert.
A Történelmi Udvar résztvevõi is csatlakoznak a
gasztronómiai programokhoz. A Korok, történetek,
ételek hívószavak köré épített tematikus helyszínen
a Nádasdy Bandérium, a Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes, a Hunyadi Mátyás
Fekete Sereg Hagyományõrzõ Csoport és az AJAGUR Hagyományõrzõ Ifjúsági Egyesület mutatja be
az általuk megjelenített korszak életmódját, szokásait, és fõzi meg egy-egy jellegzetes ételét. H.N.

33. Vadászmise a Peruska Máriánál
A Peruska Mária kegyhely Csepreg, valamint
a horvátlakta települések Tömörd, Horvátzsidány, Kiszsidány, Peresznye határában fekszik.

A környék vadásztársaságai és a szombathelyi Erdészeti Zrt. minden évben június elsõ vasár-

napján Dumovits István plébános úr vezetésével
itt tartják zarándok miséjüket.
A háromnyelvû vadászmisét a kórusok éneke
és a vadászkürtök hangja tette felemelõbbé. A
szentmisét elhunyt vadászok, erdészek és erdei
dolgozókért ajánlották föl. Majd a tavaly felállított Emlékhelynél koszorúzással tisztelegtek az
elõdök elõtt. A koszorúzáson részt vettek a celebráló tisztelendõ urak, a Megyei Közgyûlés Elnöke, a Vadászkamara elnöke, és a környezõ
vadásztársaságok vezetõi.
A vadászok a mise után agapéra várták a
zarándokokat.
H. Pados Teréz
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fálta –, visszarepítette a hallgatókat a múltba,
felelevenítette az akkori eseményeket, s felhívta a figyelmet az emlékezés fontosságára.
A megemlékezést tovább színesítette ifjabb Taródi Tamás szavalása, Móra László:
Magyar zászló címû versével. Nagy Julcsi és
Radics Eliza énekét pedig Kovács Miklós kísérte gitáron.
Taródi Tamás beszédében kiemelte, hogy
több mint tíz éve õ ad otthont a megemlékezésnek, de az idei volt az elsõ alkalom, hogy
Csepreg Város Önkormányzata is szerepet
vállalt a rendezvény szervezésben. Az ünnepségen Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere is tiszteletét tette.
A közel két órás megemlékezés a Székely
Himnusz közös éneklésével zárult, majd mindenkit szeretettel marasztaltak egy-egy pohár
frissítõre, s közös beszélgetésre.
ot

Bük: hagyomány, gasztronómia, zene
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Szociális lakás felújítási

program indult Csepregen

Csepreg Város Önkormányzata
az idei esztendõben már több lakáshitelével bajbajutott családon
segített, hiszen voltak olyanok, akik
olyan élethelyzetbe kerültek, melynek következtében közel álltak ah-

hoz, hogy elveszítsék fejük fölül a
fedelet. Sajnos azonban volt olyan
család is, akiket kilakoltattak így
azonnali segítséget kellett nyújtania számukra az önkormányzatnak.
Két kisgyermekét egyedül nevelõ asszonyon, sikerült a Nemzeti
Eszközkezelõ közbenjárásával segíteni, egy másik család lakását egy
külföldi pénzintézettõl a város vásárolta vissza, megmentve õket a
kilakoltatástól, de volt olyan család
is, akiket kilakoltattak, s nekik az önkormányzat városgazdálkodása
alakított ki emberi körülményeket,
ahhoz hogy a fogyatékkal élõ

gyermekükkel együtt legyen hol
ezután is lakniuk.
Sajnos az elõzõ ciklusok alatt a
szociális bérlakások állapota jelentõsen leromlott, mivel nem kerültek
visszaforgatásra a bérleti díjakból
befolyt összegek az
állagmegóvásra. A
jelenlegi városvezetés
egy átfogó szociális
lakás felújítási programba kezdett, melynek elsõ lépéseként a
2015-ös esztendõben
az összes városi tulajdonú lakás, ereszcsatornáját kicserélték.
Most azonban a szociális lakások energetikai felújításába és komfortfokozatuk növelésével folytatódik a lakás
felújítási program, hisz számos lakás nem éri el az elvárt 21. századi
színvonalat. Több lakásban ugyanis nincs WC, nincs fürdõszoba, beázik a tetõ, rossz állapotúak az ablakok, sok helyen omlik a vakolat.
Ahol hiányoznak a feltételek, ott
mindennapi nehézséget okoz még
a mindennapi tisztálkodás is. Ezzel
a programmal kíván változást elérni a jelenlegi városvezetés.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu oldalon
yde

Kihívás Napja Csepregen
2016. május 25-én Csepreg Város Önkormányzata is csatlakozott
ahhoz az országos programsorozathoz, melynek gyökerei egészen
1982-ig nyúlnak vissza. Ebben az
esztendõben ugyanis két szomszédos kanadai város próbálta egy
verseny keretében eldönteni, hogy
melyik település a sportosabb. A
rendezvény 1991-ben Magyarországra is megérkezett, s azóta
évrõl-évre egyre
többen csatlakoznak a kezdeményezéshez.
Csepreg Város Önkormányzatához csatlakoztak a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, a Területi
Gondozási Központ és a Csepregi Óvoda és Bölcsõde dolgozói is, ezáltal közösen
felhívva a figyelmet mozgásra és
az egészséges életmódra.
Az általános iskola már évek óta
egész napos programsorozattal
csatlakozik a rendezvényhez, hiszen a tanintézmények külön is nevezhetnek.
Délután 14 órától vette kezdetét
a sportprogram, melyhez bárki csatlakozhatott. Elõször kispályás labda-

rúgó mérkõzésen ûzték a labdát a
futball kedvelõi, majd traktorhúzáson adhatták ki magukból a felgyülemlett feles energiát a résztvevõk. A
sorverseny válogatott feladatai során aztán a csapatmunkáé és a nevetésé volt a fõszerep, végül kosárlabda meccsel zárult a délután. A
résztvevõk választhattak még a
csocsó, a tollaslabda és a ping-

pong közül is, így biztosan senki nem
maradt ülve a délután során.
A rendezvény a sport és mozgás fontosságán kívül a csapatszellem erõsítésére is felhívta a figyelmet, melyrõl elmondható, hogy
maradéktalanul teljesült a délután
során.
Jó hangulat, sportszerû játékok
és sok közös élmény jellemezte a
Kihívás Napját! 2017-ben biztosan
folytatása következik!
yde
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Rövid hírek

Traktoros napok
és épülõ lakópark

• Tompaládony
LÁTOGATÁS AZ EURÓPAI
PARLAMENTBEN
Május végén huszonöt Vas megyei polgármester és jegyzõ vett részt azon a tanulmányúton, melyet Ágh Péter országgyûlési képviselõ szervezett Brüsszelbe. Az Európai Parlament
kapujában Schöpflin György - Vas megye
képviselõje - nagy szeretettel fogadta a delegációt. A résztvevõk megismerkedhettek az
Európai Parlament részletes szervezeti felépítésével, szerteágazó mûködésével és törvényalkotási folyamataival. Tájékoztatást kaptak a
képviselõk feladatairól, mindennapi munkájukról, illetve a különbözõ döntéshozatali me-

Az önkormányzat a pályázatok mellett önerõbõl is sok beruházást végez. A településvezetõ kiemelte, hogy tavaly 24 millió forintot tudtak költeni a belterületi utak felújítására. Ami az ellátórendszert illeti: az egészségügy szempontjából
már a tanácsi rendszerben is központi szerepe
volt Sopronhorpácsnak – idézte fel Talabér Jenõ.
A szabad orvosválasztás miatt nem csak az ide
tartozó három település, vagyis Sopronhorpács

lenleg csak két-három eladó ház van, ugyanis a
fiatalok felvásárolták, nagyon sok kisgyerek van
– sorolta a polgármester. Ezért is kellene a bölcsi,
ha az nem jön össze, akkor családi napköziben
gondolkoznak Sopronhorpácson. Az óvoda felújítására három elutasító válasz érkezett sorban,
de nem adják fel, az idén is beadják, de most
bölcsiépítéssel együtt tervezik, összesen 110 millió forintos fejlesztés lenne. A már megvalósult,
nemrégiben realizálódott fejlesztések közül a lakópark terveit emelte ki Talabér Jenõ.
– Az egyik legfontosabb az, hogy sikerült a
régi futballpályát megvásárolni a mostani tulajdonosoktól, már elkészült a víz- és csatornarendszer terve, hiszen lakópark lesz – hangsúlyozta.
Az elsõ tervek 16 telekrõl szólnak, de bõvíthetõ
lesz, 38-40 telek is lehet a jövõben.

mellett Und és Völcsej lakosait látja el a háziorvos,
hanem sokan járnak hozzá a környék többi településérõl is. Ugyanez a helyzet a fogorvosukkal és
fontos a védõnõi szolgálat is – húzta alá a polgármester. A kultúrát, a közösséget említve azt emelte ki: – Szeretnénk közösségi napokat, hogy legyen idõ egymásra. Tíz-tizenegy éve volt falunap
utoljára, azóta csak kisebb eseményeket rendeztünk évente. Idén kétnapos lesz a falunap augusztus elején – mondta a szervezés alatt álló
programról. A Szeged melletti testvértelepülésüktõl vesznek példát: Csólyospálos községgel a tûzoltókkal együtt ápolnak szoros kapcsolatot. A
Bács-Kiskun megyei faluban sokan élnek mezõgazdaságból, éppen ezért tartanak traktoros napokat, az nagy ünnep náluk. Ilyet, hasonlót terveznek Sopronhorpácson is.
yde

TÖMÖRDIEK

A LABDARÚGÓ EB-N
MARSEILLE-BEN!
Tömördi szurkolók is buzdították a magyar
válogatottat a 2016-os Labdarúgó Európa Bajnokság második Izland elleni meccsén a franciaországi Marseille-ben! Jól szurkoltak, mert a
selejtezõcsoportból való szenzációs továbbjutást itt sikerült megalapozni! Köszönjük!
SzG
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chanizmusokról. A brüsszeli tartózkodás alatt
szinte végig szakadt az esõ, de ennek ellenére a város nevezetességeibe és kulturális látnivalóiba is betekintést nyerhettek a küldöttség
tagjai. Ezúton is szeretnénk megköszönni Ágh
Péternek és Schöpflin Györgynek, hogy lehetõséget biztosítottak a kis települések vezetõi
számára is.
„A közösség olyan, mint a szivárvány, látszódnak a különbségek, de nem lehet szem
elõl téveszteni az egységét.”
H. H. R.

Kétnapos falunap lesz, évtizednyi szünet
után és bõvíthetõ lesz a lakópark – mozgalmas
az idei év Sopronhorpácson.
Az óvodafelújítás és bölcsõdekialakítás tervével kezdte Talabér Jenõ polgármester. Ugyanis van igény a legkisebbek ellátására, szerencsére gyarapszik a falu.
– Most 826 fõs a lakosságszám, nem sok, de
nem is vagyunk kevesen és sok a beköltözõ, je-
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Jubileumi Foci- és Gyermeknap
Sopronhorpácson
A Sopronhorpácsi Sportegyesület Utánpótlás
Szakosztálya idén ünnepli 10 éves fennállását.
Ebbõl az alkalomból az egyesület és
Sopronhorpács Önkormányzata közösen, a
Lami-Véd Kft. támogatásával 2016. június 04-én

megszervezte a Jubileumi Foci- és Gyermeknapot. Az ezt megelõzõ két hétvége is mozgalmasan telt az SE számára, hisz nálunk rendezték a
Bozsik fesztivál aktuális fordulóit elõször az U7-U9,
majd pedig az U11-U13 korcsoportokban. A június 04-i délelõtt is hasonlóan telt, a Bozsik torna
mintájára zajlottak a sorsolásos mérkõzések,
ahol vendégszerepelt a SFAC, Lövõ és Kópháza
csapata is. A fiatal focisták több kategóriában
vehettek át okleveleket, díjazva lett a legeredményesebb játékos, a legjobb kapus és a legszebb gól is. Az oklevelek tulajdonosait azok a
„régi” futballisták választották ki, akik 10 évvel
ezelõtt az SE színeiben kezdték pályafutásukat,
és azóta komoly eredményeket értek el. Az
ebédet követõen, a délelõtt lezárásaként Hor-

váth Zoltán szakosztályvezetõ jubileumi köszöntõt mondott, felidézve az elmúlt 10 év eredményeit, legjobb pillanatait, hangsúlyozva, hogy a
gyerekek nélkül nem mûködhetne a szakosztály
sem. Jubileumi ajándéktárgyakat adott át a leigazolt sportolóknak,
az edzõnek, a LamiVéd Kft. képviselõjének nagylelkû támogatásáért, ill. az SE
kötelékébõl kikerült
„régi” játékosoknak,
akik példaként szolgálhatnak a mostani
generációnak.
A
délután a sokszínûség jegyében telt, a
felnõttek és a gyerekek is megtalálhatták a számukra legizgalmasabb programokat. Játszottak anya-gyerek és
apa-anya focimeccseket, megnézhettek rendõrautót, a Soproni Történelmi és Hadijátszó Baráti Kör jóvoltából második világháborús fegyvereket, aknavetõt, katonai rendészeti autót, a
Sopronhorpácsi Mazsorett Csoport legifjabbjainak bemutatóját, a helyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület Steyr tûzoltóautóját, ami hatalmas sikert
aratott a nyári melegben vízfüggöny permetezésével. A gyerekek kedvükre ugrálóváraztak,
élõcsocsóztak, régi népi fajátékokkal ügyeskedtek. Szerencsére az idõ is kegyes volt hozzánk.
Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta a rendezvényt!
Zsoldosné H. Kati

MÁJUSI, JÚNIUSI TÖRTÉNÉSEK

TORMÁSLIGETEN
Május 14-én nyugdíjas délutánt tartottunk. A
megjelent 43 fõ a falu elmúlt történéseirõl és a tervekrõl, elképzelésekrõl hallott beszámolót, majd
uzsonnával kínáltuk a vendégeinket. Ezután egy
jókedvû beszélgetésre került sor, majd következett
a tombola sorsolása. Idén is minden megjelent
nyert valamit! Ezúton is szeretném mindenkinek

megköszönni aki bármivel hozzájárult ennek a
délutánnak a sikeres megrendezésében!
Gyereknapon bábszínház járt nálunk, a gyerekek élvezték az elõadást.
Június 22-én Berkes Gyula kanonok Úr, volt
Csepregi és Tormásligeti plébános látogatott
meg minket a több mint 100 fõs hittantáboros
diákokkal. Megnézték a templomot, majd foci
és játék volt a program.
M.Á.F.

GYERE TE IS BOXOLNI CSEPREGRE!
Minden héten kettõ alkalommal tart
edzést a soproni sportegyesület szakosztálya
Csepregen. Ide várjuk a box iránt érdeklõdõ
fiatalokat. Információt: Szilágyi Józseftõl kaphat a 70/4315-510 számon.
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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

JÚLIUS

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

A Csepregi PSMSK 2016. július 18 –
augusztus 5 között LEÁLLÁS miatt zárva
tart. A könyvtár júl. 19-én, 26-án és aug.
2-án látogatható lesz.

Július 8. 5. Etno-Folk Forgatag: 17.00
Regõs együttes, 18.15 Góbé Zenekar, 19.45
Buda Folk Band, 21.30 Sebõ Együttes, 22.45
Mihó Attila. Gyermeksarok, Népi és ügyességi
játékok, Kirakodóvásár. A belépés díjtalan!
Helyszín: Bükfürdõ, Gyógy- és Élménycentrum
parkolója.
Július 9. 26. Aratóünnep. 10.00 Balogh
Lajos: Büki tájszótár c. könyvének új, bõvített
kiadásának bemutatója. Helyszín: Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár (Bük, Eötvös u. 11.) 11.00 „Arattunk” címmel fotókiállítás megnyitója - Büki László és a Trió- Tv Dunántúl munkáiból. Helyszín: Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár (Bük, Eötvös u.
11.) – Atrium. 15.00 Ünnepi ökumenikus istentisztelet a Katolikus templomban. 16.00
Színes felvonulás hintókkal, lovas kocsikkal
Bükfürdõre. 17.00 Ünnepélyes megnyitó Kézikaszás aratóbemutató. 19.00 Folklórmûsor – Senior Néptáncegyüttes, Körmend, kísér a Tulipán Zenekar. 20.30 Expressz együttes koncertje. 22.15 Aratóbál – Chubby
Band. Gyermeksarok - Népi és ügyességi játékok, Kirakodóvásár. Helyszín: Bükfürdõ, a
Gyógy- és Élménycentrum parkolója. A belépés díjtalan!

Július 15. 09.00 Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal. Részvételi díj: 1.500.- Ft,
amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az elõadások árát. Az elõadás helyszíne: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u.
Július 17. Roma Kulturális Nap. szervezõ:
Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Július 20-24. 11. Gyógy-bor Napok – Büki Gasztrofesztivál.
Július 20. Bük színpad 18.30 Ünnepélyes
megnyitó, 21.45 A Kutya Vacsorája. Bor színpad 20.00 Budapest Bár, 23.15 Best Of. Gyermekszínpad 17.00 Inci-Finci gyermekfoglalkoztató. 18.00 Fabula Bábszínház – Vitéz László –hagyományõrzõ vásári bábjáték. Fürdõ Étterem - Jazz-Blues Udvar. 19.00 Esszencia,
21.00 Solid Jazz Band.
Július 21. Bük színpad 17.30 Parno
Graszt. 21.45 Cimbaliband. Bor színpad. 20.00
Csík Zenekar. 23.15 Gypo Circus. Gyermekszínpad 17.00 Tarisznyások Együttes gyermekkoncertje, 18.00 Portéka Színpad – Vásári komédia. Fürdõ Étterem - Jazz-Blues Udvar 19.00
Tarisznyások Együttes, 21.00 Papa Jazz Seven.
Július 22. Bük színpad 20.00 Mystery
Gang, 23.15 Mokka Tribute. Bor színpad 18.00
Soulwave, 21.30 Deák Bill Blues Band. Gyer-

mekszínpad 17.00 Szamóca Színház – Csipicsupi bábszínháza - zenés mesejáték élõjátékkal és bábokkal, 18.00 Langaléta Garabonciások. Fürdõ Étterem - Jazz-Blues Udvar 19.00
Török Ádám és a Mini, 21.00 Mandala.
Július 23. Bük színpad 20.00 Margaret
Island, 23.15 Magashegyi Underground. Bor
színpad 18.00 Karak, 21.30 Intim Torna Illegál,
00.30 Ernest C. & Scott Free special ”GyógyBor Napok” edition. Gyermekszínpad 17.00 Pál
Petra és Tánckara - Disney hercegnõs interaktív koncert, 18.00 Langaléta Garabonciások.
Július 24. Bük színpad 17.00 Az Orfeum
Vándorszínpad operett mûsora, 20.00 KállaySaunders Band. Bor színpad 19.00 BigBox,
21.30 Magna Cum Laude, 23.00 Fesztiválzáró
tûzijáték. Gyermekszínpad 17.00 Langaléta
Garabonciások. 18.00 Inci-Finci Gyermekfoglalkoztató.
Július 20 – 24. Gasztro-Show (Búza Sándor, Bock Bisztró, Dömötör Tamás, Majthényi
László, Nika Róbert) • Történelmi Udvar – Korok,
történetek, ételek (Nádasdy Bandérium,
Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes, Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Hagyományõrzõ Csoport, AJA-GUR Hagyományõrzõ Ifjúsági Egyesület) A belépés díjtalan!

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

Július 23-án, szombaton Tömördön: FALUNAP.
Július 25-29. Csepregen, a PSMSK-ban:
Szövõ tábor.
Július 29-én, pénteken a Bükfürdõi Gyógyés Élménycentrumban: Strandok éjszakája – éjszakai fürdõzés – változatos programokkal. Sztárvendég: Irigy Hónaljmirigy.
Augusztus 2-7. Horvátzsidányban, a
Peruska Mária kápolnánál: XXIII. Ifjúsági
Peruska tábor.
Augusztus 5-7. Kõszegen: Félhold és Telihold – Kõszegi OSTROMNAPOK.

A BÜKI MÛVELÕDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR JÚLIUSI RENDEZVÉNYEI

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

udvar. (E szervezett programokhoz a sporteszközöket ingyenesen biztosítják.)
Júliusban és augusztusban is minden
pénteken 16.00 - 20.00 óra között Bükfürdõn:
Termelõi piac.
Július 7-9. Csepregen, az Ottó kempingben: IX. Ismerõs Arcok Tábor - Blues és rock zenekarok – népzene - néptánc – kézmûvesek –
gyermekprogramok – bortúra.
Július 9-én, szombaton Kõszegen, az
Írottkõ Szálloda halljában: Biczó Antal,
répcementi festõmûvész kiállítása.
Július 11-15. Csepregen: A PSMSK-ban:
Mesemoly Olvasó Tábor. A tûzoltó szertárnál:
Tûzoltó tábor.
Július 17-én, vasárnap Bükfürdõn: Családi nap – változatos programokkal. - Sztárvendég: Dér Heni.

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

Készenlét és ügyelet
a térségben

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

Május 29-tõl – július 10-ig Csepregen, a
Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban (PSMSK): Válogatás Bálinth Zoltán (Erdély –
Árkos) VÁNDOR SZÉKELY néprajzi gyûjteményének anyagából. A kiállítás megtekinthetõ hétköznapokon 10-18 óra között, illetve bejelentkezés alapján egyéb idõpontokban is.
Június 17. – augusztus 27. között Bükfürdõn, a Sportparkban, szerdától szombatig:
Sportanimáció. Program: szerdán és szombaton 17-18 ó. Nordic Walking oktatás és
minitúra, csütörtökön 17-18 ó. kerékpártúrák,
pénteken
17-21
ó.
gyermekkuckó
ugrálóvárral és a legkülönfélébb játékokkal,
egyéb idõpontban: sportversenyek, stb. Részvétel ingyenes! A Nordic Walking - és kerékpártúrákra elõzetes jelentkezés szükséges a
Tourinfo irodában: Bükfürdõ, autóbusz pálya-

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/,
http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják
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Hétméteresekkel, Bõ

nyerte a Holnapért Kupát!

Tizenegyedik alkalommal „rúgták a
bõrt” Csepregen a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület által szervezett Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanapon.
2016. Június 25-én, szombaton tizenegyedik alkalommal népesült be ismét
a Malomkerti Sportlétesítmény, ahol már
reggel 8 órától minden készen állt, hogy a
futballrajongók ismételten egy remek napot tölthessenek el barátaik, ismerõseik
társaságában.

A ragyogó, napsütéses idõben kilenc
csapat mérhette össze tudását a kistérség
településeirõl érkezve, hisz kiváló bírói irányítás mellett, három pályán folyamatosan zajlottak a csoportmérkõzések, melyeket a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség
játékvezetõi: Kiss Lajos, Egyed Tibor,
Berecky Csaba vezényeltek.
Jól felkészült, sportszerûen játszó csapatok vágtak neki a tornának azért, hogy

összemérhessék erejüket és technikai tudásukat. A csoportmérkõzések során, jó
hangulatú, szoros, kiélezett mérkõzéseket
játszottak egymással a csapatok.
Nem volt hiány a kiélezett párharcokból sem, hisz már a négy közé jutásért is
hatalmas csata dúlt, melyet az elsõ helyért
való küzdelem csak tovább fokozott. A küzdelmek ellenére a kulturált magatartású
csapatoknak köszönhetõen minden résztvevõ számára pozitív élmény maradt a kistérségi labdarúgó torna.
A Kupanapon: Tömörd,
Tompaládony, Chernelházadamonya, Bõ, Tormásliget, List FC, Gigant FC,
Steva, Black Guys csapatai
küzdöttek egymással.
A Holnapért Kupát az
idei esztendõben Babos Tamás irányításával a tornán
végig
kiválóan
játszó
Bõ csapata nyerte, õket követte a nagy csatában hétméteresekkel alul maradt Molnár Imre vezette Tompaládony csapata, míg a dobogó harmadik fokára a Németh László polgármester által irányította Chernelházadamonya együttese állhatott. A negyedik
helyen a Tausz András csapatkapitány által vezette Tormásliget csapata végzett.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu oldalon
yde

Sopronhorpács
a Mini-EURO Bajnokságon
A Sopronhorpács SE U9-es korosztálya meghívást kapott június 11-én az ausztriai Grestenbe, a Mini-EURO Bajnokságra. Nagyon örültünk a meghívásnak, és nagy kihívásnak éreztük, mivel
egyedüli magyar csapatként mi képviselhettük hazánkat. A torna elõtti napon elindultunk Grestenbe, ami 250 km-re van
Sopronhorpácstól. A csapat szponzora, a Hubegger Kft. biztosította a szállást, az étkezést és a mini EB-n való szereplést. Az ese-

ményen 240 gyerek, 24 csapat és 700 szurkoló vett részt. Mi maradhattunk magyarok, a többi csapat sorsolás útján kapta meg
„nemzetiségét”, és abban a színben, az adott ország hivatalos
mezében játszottak. Mint a nagyok, mi is az F csoportba kerültünk. Ausztriát 5:0-ra, Izlandot 1:0-ra, Portugáliát 3:2-re vertük
meg, így csoportelsõként jutottunk tovább. (Tényleg, mint a NAGYOK!) A legjobb 8 közé jutásért az olaszokat 1:0-ra vertük. A negyeddöntõben az Albánoktól 2:0-ra kikaptunk, így a 6. helyen
végzett Sopronhorpács. A bajnokság legjobb kapusa viszont tõlünk került ki Varga Krisztián személyében. A játék mellett a legnagyobb élmény minden gyereknek, edzõnek és szülõnek az
volt, amikor hallották felcsendülni a magyar Himnuszt. A csapat
tagjai: Varga Krisztián, Bertha Marcell, Gosztom Martin, Nagy
Dániel, Markó Martin, Bertha Márton, Hanis Kristóf, Horváth
Joachim, Molnár MátéSzakmai stáb: Horváth Zoltán, Stummer
Zoltán, Molnár Barna, Varga Tamás.
Horváth Zoltán szakosztályvezetõ
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