Rövid hírek
• Bük
Büki ünnepi megemlékezés képekben

Nyugdíjasok köszöntése
„Amíg fiatal vagy, nincsen semmi gondod,
nem érdekel semmi, csak a saját dolgod. Pedig
gondolnod kell sok azon emberre, akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Törõdjél és szeress, mindenki azt mondja: hogy amennyit most adsz, anynyit kapsz majd vissza.”
Az elõbbi szép gondolatokkal hívta és várta
Nagygeresd Község Képviselõ-testülete október
5-én településünk nyugdíjasait egy közös ünneplésre. A szép számmal megjelent ünnepeltek mel-

fokozza a jelenlévõk jókedvét. Egyre többeket
vonzott a táncparkett a remek dallamok hallatán.
A találkozó végére szinte mindenki táncra perdült,
és a közös vonatozás sem maradt ki a mulatozásból. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb nyugdíjastalálkozóját sikerült megszervezni. Köszönet érte a
résztvevõknek!
Németh Lajosné

2019. november IX. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

lett meghívást kaptak – már kilencedik alkalommal – az általános iskolai tanulmányaikkal 60 éve
végzett volt diákok. Németh Lajos polgármester úr
kedves szavakkal méltatta, majd egy csokor virággal köszöntötte az egykori osztálytársakat. Késõbb a nyugdíjasokról szólt elismerõen, akiknek
tapasztalata, kitartása példaértékû lehet a fiatalabb generációnak. Külön megbecsülést kért
mindazoknak, akik ma is aktív szerepet vállalnak
településünk életében. A köszöntõ beszédeket követõen az óvodás és általános iskolás gyermekek
léptek a színpadra. A mûsor elsõ felében versek
hangzottak el, amelyeket a legkisebb ovisok is
magabiztosan tolmácsoltak a résztvevõknek. A továbbiakban megelevenedett a színtéren a róka
és a nyúl, valamint a farkas és a bárány találkozása. Rövid, humoros párbeszédeik mosolyt csaltak a hallgatóság arcára. A kicsik még elõadták
a szívtelen csiga történetét, a nagyok a süket király meséjével örvendeztették meg a nyugdíjasokat. A vidám percek után elérkezett az ebéd elfogyasztásának ideje, majd asztalra kerültek a házilag készült finom sütemények, édes és sós változatban egyaránt. Közben megérkeztek a nap
vendégfellépõi, a Baráti Dal Színház tagjai
Gyõrújbarátról. Operettegyveleggel kedvesked-

tek az egybegyûlteknek, ami olyan sikeresnek bizonyult, hogy a közönség még három ráadás
után is nehezen engedte le õket a pódiumról.
Mûsorukkal megalapozták a remek hangulatot, így Zsugonics Arnoldnak – aki a délutáni zenét
szolgáltatta – már csak annyi dolga akadt, hogy
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Bál a templomért
A Völcseji Plébániai Tanácsadó
Testület 2019. október 19-én hagyományteremtõ céllal Egyházközségi

közremûködött hegedûn Rákóczi
Sarolta és a Völcseji Népdalkör. Köszönetet mondunk mindazoknak,

Bált szervezett. A jótékonysági est
bevételét a templom szigetelésére
fordítja az egyházközség. A bálon

akik bármilyen módon támogatták
a rendezvényünket!
Neumann-Tóth Judit

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

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.
Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó Ágota,
Kovács Vivien, Mittl Attila, Major Izabella,
Nagyné Polgár Katalin, Németh Lajosné,
Sági Ferenc, Sulics Boglárka, Zsoldosné H. Kati

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

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Albert Schweitzer szerint: „A fiatalság mércéje
nem az életkor, hanem a szellem és a lélek állapota: az akarat- és képzelõerõ, az érzelmek intenzitása, a jókedv és a kalandvágy gyõzelme a lustaságon.”
November eleje rögtön az elmúlásra emlékeztet bennünket, hiszen a
halottak napjával kezdõdik a hónap. És éppen ezért érdemes egy kicsit
körüljárni az öregedéssel kapcsolatos témát. Hajlamosak vagyunk gyakran emlegetni – bizonyos kor fölött – hogy öreg vagyok én már ehhez.
Persze erre jöhet a válasz, hogy mindenki annyi, amennyinek érzi magát.
De valóban ez kell, hogy a központi kérdés legyen, vagy sokkal fontosabb, hogy milyen minõségû életet élünk. A gyerekek felnõnek, kirepülnek a családi fészekbõl. A szülõk otthon maradnak, s néha rengeteg szabadidejük lesz hirtelen, amivel nem is tudnak mit kezdeni. Na ilyenkor kell,
hogy elõkerüljenek azok a bizonyos – manapság nagyon divatosnak
számító – bakancslisták. A megvalósulatlan álmok, melyek nem is olyan

elérhetetlenek, csupán az idõ hiánya miatt maradtak álmok. Egy utazás,
színházba, koncertre járás vagy csak egy felhõtlen kirándulás. Kiülni a
kertbe egy jó könyvvel és olvasni vagy rejtvényt fejteni. Megkeresni azt a
sportot, ami nem csak a szabadidõ eltöltésére, de egészségmegõrzésre
is alkalmas. Összejönni a barátokkal egy-egy esti borozgatásra. S ami nagyon fontos, a pozitív gondolkodás s a szellem frissen tartása.
Ne fogjuk vissza magunkat, manapság már nem megbotránkoztató, ha az idõsebb korosztály is jól ér zi magát, urambocsá’ felhõtlenül szórakozik
Lehet szépen megöregedni és lélekben örök fiatalnak maradni. Ne
írjuk le idõ elõtt magunkat, adjunk életet az éveknek!
N.P.K.

Következõ lapszámunk 2019. 12. 04-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Répcevidék
Befejezõdött a Tormásliget–Iklanberény–Lócs és a Halogy és Daraboshegy települések vízminõség-javítása program

nagy lépés...
Nagy öröm érte a napokban Nagygeresd
elsõ emberét, Németh Lajost, hisz végre megoldódni látszik a község több évtizedes problémája. Több Gyõr-Moson-Sopron megyei település
konzorciumi együttmûködést kötve pályázta meg a csatornahálózat kiépítését,
amihez mi is csatlakoztunk. Augusztus 16án árazták újra a már meglévõ költségvetésünket, amit az Innovációs és Technológiai Minisztériumba küldtünk tovább. Egy aláírásra várunk, és belefoghatunk a projektbe, ami végre lehetõséget ad arra, hogy összközmûves legyen
a településünk! A január elsejei állás szerint 271 fõ a falu lakossága. 1990-ben
372 fõ volt, ami azt jelenti, hogy 29 év
alatt 100 fõvel csökkent a lakosság létszáma. Szerencsére az utóbbi idõben
sok baba született, így megállt és stagnálni látszik az a tendencia, hogy „elöregednénk”. Újabb családok betelepülését nehezíti, hogy jelen pillanatban csak
egyetlen eladó ház van a faluban.
Munkanélküli a lakosok között nincs,
közmunkás egy fõ, de sokszor szükség
lenne több kézre is. Falubusz is van már
a tulajdonunkban, az önkormányzat saját pénzbõl vásárolta 2 éve. Szeptember
9-én adtunk be egy új busz vásárlására
pályázatot a Magyar Falu Programban.
Nem elhanyagolandó megemlíteni,
hogy mindkét temetõben elkészült az urnafal, amit pályázati pénzbõl és önerõbõl valósítottunk meg, összesen 1.8 millió forintból.
A belterületi horgásztó is elkészült, a halak már
telepítve vannak, csupán a terület bekerítése van
vissza. Ez magánkézben van. A Tompaládony és
Nagygeresd közti másik horgásztó is üzemel, közmûvesítve lett, itt tervben van több vízparti horgászház kihelyezése is. Nemrég egy olyan belügyminisztériumi pályázatot adtunk be, amihez

önrészt kell biztosítanunk. Ez a projekt a Szabó Lajos utca portalanító rétegének újraaszfaltozását
és a járda felújítását teszi lehetõvé, közel 15 millió
forint értékben. Ehhez kell a 15% önrész. A Petõfi

Sándor utcát az idén sikerült teljes egészében leaszfaltozni, és a járdafelületet is megújítottuk, ami
26 év után már rá is fért. Beadtunk a Faluház szigetelésére és eszközbeszerzésre egy pályázatot,
ami sajnos nem nyert, így újra próbálkozunk. Most
a polgármesteri hivatal felújítását pályázzuk meg
25 millió forint összköltséggel. Beadásra került továbbá egy másik 15 milliós járda- és útfelújítási
pályázat, egy önkormányzati zöldterületek kar-
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A Széchenyi 2020 program keretében Tormásliget Község Önkormányzata, valamint négy
további konzorciumi tag 170,73 millió forint viszsza nem térítendõ európai uniós támogatást
nyert el a „Tormásliget–Iklanberény–Lócs és
Halogy és Daraboshegy települések vízminõség-javítása program” elnevezésû, KEHOP-2.1.215-2016-00009 azonosítószámú projekt megvalósítására.
A beruházás összesen 189,7 millió forintból
valósult meg, amit 90%-ban az Európai Unió, a
fennmaradó részt pedig a központi költségvetés
finanszírozott. A projekt támogatási összegébõl
Tormásliget, Daraboshegy, Halogy, Iklanberény
és Lócs községek részesülnek az NFP Nemzeti
Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság konzorciumi vezetésével.
A tormásligeti vízellátó rendszer Tormásliget,
Iklanberény és Lócs településeket látja el, míg
Halogy és Daraboshegy községek ivóvízellátását a halogyi vízmûtelep területén üzemelõ két
darab mélyfúrású kút biztosítja. A két vízellátó
rendszer vízbázisa nem szolgáltatott egészséges
ivóvizet, mivel a vízellátást biztosító kutak arzén,
vas és mangán tekintetében nem feleltek meg
az elõírt paramétereknek. Ezen okból a projekt
során az elavult és bizonytalanul, valamint gazdaságtalanul mûködõ gépéket és berendezéseket cserélték ki.
A „Tormásliget–Iklanberény–Lócs és Halogy
és Daraboshegy települések vízminõség-javítása program” címû projekt elszámolható összköltsége 189 699 997 forint, melybõl az európai uniós támogatás összege 170 729 998 forint, a
fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt
a megvalósításával hozzájárult Magyarország
derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.
yde

A régóta várt
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bantartását célzó eszközbeszerzés, valamint szeretnék támogatást nyerni a temetõk közvilágításának megújítására, mert 30 éves a rendszer, így
szükség van oszlopcserére, LED-világításra, vezetékezésre. Ez a két temetõ esetében 4,5 millió forint. Összegezve jelenleg 6 pályázatunk van bent,
mindegyik a Magyar Falu Program kiírásainak
megfelelõen. Nálunk szinte minden hónapra jut
valamilyen rendezvény.
Márciusban kezdünk a nõnappal, május elsõ
vasárnapján anyák napi program, júniusban már
hagyomány a Parasztolimpia. Idén ismét meghirdettük a Geresdi Fakanál fõzõversenyt, amire 7
csapat nevezett be. 29 éve járunk aratni Bükfürdõre a kézikaszás aratóversenyre, innen jött az ötlet, hogy a régi kezdõ csapat 3 hölgytagját hívjuk
zsûrizni. Július utolsó szombatján tartjuk a falunapot, ezt követi augusztusban a fogathajtó verseny, amit idén 11. alkalommal rendeztünk.
Szeptemberben van minden évben a falukirándulás. Ebben az évben Vas megye és az Õrség klasszikus és közkedvelt szegleteit látogattuk
meg, és egy kis kiruccanást tettünk Szlovéniába
is. Ez volt a 12. év, hogy kirándulni mentünk. Októberben tartjuk a nyugdíjas-találkozót, november végén (ahogy épp esik) az adventi gyertyagyújtást, decemberben a Mikulás-ünnepséget
és a falukarácsonyt. Büszkék vagyunk az eddigi
eredményeinkre, bizakodva tekintünk a jövõbe,
és igyekszünk megragadni a fejlõdésünket szolgáló lehetõségeket.
Zsoldosné H. Kati

Kamper Natália
a 20. Kõszegi Borkirálynõ
Egy hónapja már, hogy a szüreti borkirálynõválasztáson a 29 éves, nagycenki születésû
Kamper Natália nyerte el a kõszegi borkirálynõ

OLVASS
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címet, így ismét Csepregbe került a korona. Nati
állattenyésztõ mérnökként végzett. 1,5 éve él
Csepregen, ahova borosgazda barátja, Tóth

Marcell miatt költözött. Õ ismertette meg a szõlõmûvelés rejtelmeivel.
Egy játékos vetélkedõ, az izgalmas megmérettetés, melynek minden feladata a szõlõ
és bor körül forog! Ez a feltétele, hogy
az értékes jutalmak mellett a Borkirálynõ 1
éven át képviselje Kõszeg város borászati
hagyományait. Az elõre kiadott elméleti
ismeretanyagból tudtak felkészülni, de
számos gyakorlati feladatot is meg kellett
oldani: étel- és borpárosítás, „pecázás”
idõre, borversírás „Óda a város borához”
címmel, borvidékek felismerése stb. A felkészülésben mind a csepregi, mind a kõszegi borosgazdák, volt borkirálynõk segítettek Natinak. Amikor kimondták a nevét,
alig hitte el, csak másnap tudatosult benne, mi is történt. Õ lett a 20. Kõszegi Borkirálynõ, egy évig viselheti ezt a címet. A
borok közül a sauvignon blanc-t mondja
a kedvencének, kedveli a fahordóban érlelt fehérborokat, a chardonnay-t, furmintot is, de szívesen kóstolja a vöröseket is.
Szabadidejében szeret minél több idõt a
természetben tölteni, túrázni, kirándulni.
Szeretne jobban megismerkedni a helyi
borkultúrával, még többet tanulni a borokról, a termõhelyrõl, szõlészetrõl, borászatról, ezáltal méltón képviselni Kõszeget
és Kõszeg-Hegyalját a különféle rendezvényeken. Szívesen lenne borkirálynõként a kõszegi boros közösség aktív tagja.
SBogi
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Bük város és Bükfürdõ Thermal & Spa
A 2019-ES TURISZTIKAI NYÁRI SZEZON ÉRÉKELÉSE
Szeptember 26-án délelõtt sajtótájékoztató keretein belül értékelte a 2019-es turisztikai fõszezont
Bük Város Önkormányzatának képviseletében Németh Violetta, a Pénzügyi, Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság elnöke, valamint Boros László Attila, a
Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója.

A városhoz hasonlóan a fürdõben is kimagasló a cseh és az osztrák vendégek száma a
magyar turisták mellett. Olyannyira, hogy arányaiban a budapesti Széchenyi Gyógyfürdõ és
Uszoda után a Bükfürdõ Thermal & Spa büszkélkedhet a második legmagasabb külföldi látogatóaránnyal.
A nyári hónapok sikerei mellett további jó hírekrõl és komoly tervekrõl számolt be Boros László Attila. A vállalatnál az elmúlt idõszakban csök-

kent a fluktuáció mértéke, köszönhetõen a 2017
óta tartó folyamatos béremeléseknek, így a fürdõ munkatársai egyre versenyképesebb bérezés mellett dolgoznak, míg a menedzsment béreit gyakorlatilag befagyasztotta a vezérigazgató. Boros László Attila szerint igazán örömteli,
hogy az elmúlt évtizedben nem dolgozott ilyen
sok büki lakos a fürdõnél, mint most: több mint
40 büki munkavállaló erõsíti a Büki Gyógyfürdõ
Zrt. csapatát, közülük pedig 6 fõ vezetõ pozíciót
tölt be. Hangsúlyozta, hogy a büki fürdõt immár
ténylegesen Bükrõl, és nem a környékbeli településekrõl vagy Szombathelyrõl irányítják.
Másfelõl szintén biztató a jövõre nézve, hogy
az elmúlt két évhez hasonlóan jelenleg is több
komoly fejlesztés van tervben, folyamatban
vagy éppen célegyenesben. Utóbbiakhoz tartozik az október 10-én átadásra kerülõ Bükfürdõ

Medical Wellness. Ez a projekt az utolsó eleme
annak a 1,5 milliárd forintos beruházási csomagnak, melynek keretén belül valósult meg az
Acapulco medence, a Szív medence, a Spray
Park, a 7/2-es „buborékos” medence, a teljes
Szent Kelemen medence, valamint az új fõbejárat építése is. Ezen munkálatok is jól mutatják,
hogy komoly minõségfejlesztési törekvések jellemzik a fürdõt, amelyek révén a következõ
években hazánkban elsõként Bükfürdõ érheti
utol az osztrák piac színvonalát.
Boros László Attila vezérigazgató szerint élre is
kell állnia a fürdõnek és irányt mutatnia a város
turisztikai fejlõdésében. A Bükfürdõ Thermal &
Spa ugyanis alapvetõen meghatározza a desztináció márkapiaci pozícióját.
yde
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A sikeresnek nevezhetõ 2019-es nyári szezon
értékelését Németh Violetta nyitotta, aki kiemelte, hogy a többnyire borús, esõs július ellenére is
sikeres nyarat zárt turisztikai szempontból Bük városa. Július hónap elsõ két hete a szokásosnál
hûvösebb volt, így érthetõ módon kevesebben
érkeztek a városba, viszont látványosan megnõtt az idegenforgalmi kereslet a Gyógy-Bor Napok idejére, szinte minden szálláshely teltházas
volt a rendezvény ideje alatt.
A 2018-as fõszezonhoz képest 1%-kal nõtt a
szállások kihasználtsága, amelyhez nagyban
hozzájárult az augusztusi csúcs, amikor 85,31%os foglaltsággal üzemeltek a szállodák. A nyár folyamán Bükre látogató vendégek több mint
201.000 vendégéjszakát töltöttek el a városban,
amely szintén elõrelépés a tavalyi esztendõhöz
képest. A magyar látogatók aránya 49%, a
cseh/szlovák területrõl érkezõk aránya 29%, a németországi vendégeknél ugyanez a szám 13%,
míg az osztrákoknál 8%. A maradék 1%-a a vendégeknek pedig különbözõ országokból érkezik.
Belföldi turisták átlagos tartózkodási ideje 3
nap, míg a külföldieké 4,2 nap, mely értékak
hasonlóak a tavalyi évhez, és még mindig az országos átlag fölöttiek.
Az idei évi eddigi beérkezett adatok szerint a
város idegenforgalmiadó-bevétele 100.552.000 Ft
volt a június–július–augusztusi idõszakban.

Ezután Boros László Attila vette át a szót, aki a
Bükfürdõ Thermal & Spa esetében szintén növekvõ vendéglétszámról (1,2%-os emelkedés) számolhatott be a tavalyi fõszezonhoz képest a nyári
idõjárási hullámvasút ellenére. A fürdõ vezérigazgatója kiemelte, hogy a szállodai jegyértékesítés
10%-os növekedésébõl is
látszik, hogy az egy napra
szóló fürdõlátogatások mellett komoly potenciál rejlik a
hosszabb tartózkodást tervezõ vendégek megszólításában, amely egyértelmû cél
a jövõben is.
A fejlõdés a bevételek
terén még látványosabb: a
fürdõ árbevétele több mint
100 millió forinttal haladta
meg idén a 2018-as adatokat. Ebben a kemping
(+28%), a fürdõ (+14%) és hosszú idõ után a
gyógyászat (+7%) bevételének növekedése is
komoly szerepet játszott.
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A Bükfürdõ Thermal & Spa®
Medical Wellness átadása
A Bükfürdõ Thermal & Spa új Medical
Wellness szolgáltatása az október 10-i hivatalos
megnyitó ünnepséget követõen október 11-tõl
várja vendégeit.
A Büki Gyógyfürdõ Zrt. most befejezett projektje a régi fürdõgyógyászat alapjain éledt újjá egy nettó 650 millió forintos beruházás keretében. A felújítás során az épület kívül-belül
egyaránt megújult, a tavalyi évben átadott új
fõbejárattal együtt minden részletébõl a minõség sugár zik.
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Az esztétikus környezettel és a modern
kezelõberendezésekkel a szolgáltatási paletta is
kibõvült. A Magyarországon körülbelül egymillió
embert érintõ csontritkulásra specializált vizsgálatokat és kezeléseket a Bükfürdõ Osteoporosis
Program fogja össze egyénileg testreszabható
csomagokká. A program már a 30-as éveiben
járókat is megcélozza, hiszen a csontritkulás
megelõzéséért már ebben a korban is hatékonyan tehet bárki. A programban részt vevõ vendég nem csupán a betegségrõl szerez hasznos
tudást, de igénybe veszi a már meglévõ panaszait enyhítõ vagy a prevenciót segítõ hagyományos gyógyászati és kényeztetõ spakezeléseket egyaránt. A Medical Wellness központ egyik különlegessége, hogy lehetõség van
a helyszínen elvégeztetni a fájdalommentes
csontsûrûségmérést is az egyik legmodernebb
mérõberendezéssel, így a Bükfürdõre érkezõ

vendégeknek nem szükséges elõzetesen kórházi vizsgálaton részt venniük.
A kiváló minõségû, új Medical Wellnessben
az Osteoporosis Program elemei kiegészülnek
a test és a lélek harmóniáját megteremtõ,
stresszoldó spa-kezelésekkel is. A Bükfürdõ
Thermal & Spa Medical Wellness a fürdõ saját
gyógyvizével készült kozmetikumai mellett a
német Kurland cég termékeit is használja, ezzel
egyúttal a német márka egyik magyarországi
referenciahelyévé vált.
A spa-kínálatot tekintve
megújult és bõvült a masszázsok
skálája, megtalálhatók benne a
természetes hatóanyagokban
gazdag alapanyagok felhasználásával végzett pakolások,
testkezelések, wellness kádfürdõk és néhány igazi különlegesség is. Magyarországon elsõként Bükfürdõn próbálhatják ki a
vendégek a Kraxenofen alpesi
széna gõzfülkét, mely már megjelenésével és hangulatával is
az Alpokba repíti a látogatót. A
gõzfülke elõnye a hagyományos szaunákkal
szemben, hogy a fej és a lábak szabadon vannak, így a magas vérnyomással és visszérproblémákkal küszködõk is bátran használhatják.
A Bükfürdõ Thermal & Spa Medical Wellness
másik különlegessége a Soft-Pack wellness vízágy, mely a súlytalanság érzetét keltve teremti
meg a testi és szellemi harmóniát. A kezelés során a vendég testére felkenik a választott algavagy iszappakolást, majd a pakolás jótékony
meleg „ölelésében” lebegve a kellemes meleg
hatására a hatóanyagok teljes mértékben fel
tudnak szívódni a bõr legmélyebb rétegeibe.
A vendégek a sör fürdõzéstõl és a kávés
peelingtõl a masszázsokon át a kecsketejes
fürdõig számtalan egyedi kezelés mellett többféle csomagajánlatból, hagyományos gyógykúrákból vagy az Osteoporosis Programból is
választhatnak.
yde
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Rövid hírek
• Bük
Büki alakuló ülés fotókon

Köszönetet mondunk
Vlasich Krisztiánnak!
(Aki anno megválasztását követõ székfoglalójában jövendõ munkáját édesanyja emlékének
ajánlotta.)
Köszönetet mondunk azok nevében, akik végig melletted álltunk, élvezed bizalmunkat, tisztelünk és szeretünk.
Köszönjük, hogy soha nem kellett csalódnunk
az elkötelezettségedben, szíved, lelked csepregi
és Csepregé volt mindvégig, mint ahogy 8 évig
képviselõként is.
Köszönjük a tetemes munkát, amit elvégeztél a
városért, évtizedek óta nem tapasztalt módon.
Köszönjük, hogy idõt, fáradságot nem kímélve
minden lehetõséget megragadtál városunk felemelkedéséért! Aki nem vak, és nyitott szemmel
jár, az láthatja mindennek az eredményét!
Köszönjük feleségednek, Anettnek, hogy számtalanszor tevõlegesen is segített és melletted állt,
mindig, nem kis áldozatok árán!
Köszönjük, hogy képviselõinkkel olyan csapatot alkottatok, akik egyetértéssel, közös munkával,
a város javat szolgálva ilyen sikeresek lettetek!
Köszönjük azt, hogy mindent megtettetek
azért, hogy a csepregi emberek jó közösséget alkothassanak, bár úgy látszik, ez mégsem mindenkinek tetszik. Pedig lett Babaköszöntõ, Családi nap,
Palacsinta Fesztivál, lettek nemzeti ünnepek, soksok alkalmi rendezvény, mûsorok nyugdíjasoknak,
kirándulások, és még hosszan sorolhatnánk.
Köszönjük Szarka Anikó képviselõnk áldozatos,
odaadó munkáját, aki négygyermekes anyuka-

ként hathatósan segítette a város gazdálkodását
és eredményes mûködését mint a Pénzügyi Bizottság elnöke. Nagy szomorúság, hogy a következõ
ciklusra ez nem volt elég a csepregieknek! Nekünk
megelégedésünkre szolgált! Köszönjük, Anikó!
Szégyenteljes, hogy ennyi kézzelfogható és látható eredmény után a csepregi polgárok zöme
elvtelenül bedõlt a nemtelen vádaskodásoknak,
üres ígéreteknek! Gyõzött az irigység és gyûlölködés, viszont megalapozott munkát a városért eddig közülük senki nem tud felmutatni! DE! Sikerült
véget vetniük egy sikeres idõszaknak! Gratulálunk!
Csak nehogy megbánják késõbb, amikor majd az
ígérgetéseket be kell váltani!
Kívánunk az új polgármesternek, Horváth Zoltánnak jó egészséget!
Kívánjuk, hogy munkáját végezze legalább
úgy, mint elõdje, Vlasich Krisztián, de a választói
akaratának és elvárásának megfelelõen; még
jobban és eredményesebben, mert azzal bizonyíthatná nemtelen kritikái és rágalmai megalapozottságát! Csak remélni tudjuk, hogy a polgármesteri
feladatokkal és kihívásokkal jobban sikerül megbirkóznia, mint a városgazdasággal.
Pedig hát... van egy hangyányi különbség!
Végezetül csak azt mondhatjuk: Krisztián! Édesanyád nagyon büszke lenne Rád, ahogy mi is!
Sokak nevében:
Tóthné Anna
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Büki lány bangkoki kalandjai
Nem mindennapi lehetõség kinálkozott a
büki Simon Virágnak. A középiskolás lány
pár éve úgy gondolta, hogy kipróbálja a
modellkedést.
– Mikor kezdtél el modellkedni, és honnan jött az ötlet?
– A közösségi médián keresztül találtak meg
2 éve, majd belevágtam és nem bántam meg.

Annak ellenére, hogy mindent magamnak
kellett megszervezni, az utazást, étkezést, imádtam a kint töltött idõm minden pillanatát.
– Középiskolai tanulmányaidat a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban
folytatod a nyári kaland után. Az iskolával
össze tudod a karriert egyeztetni?
– Kaptam lehetõséget, hogy Bangkok után
tovább utazzam, de az iskola miatt ezt nem tud-

tam volna összehozni, vállalni. Ebben az évben
érettségizem, és most arra akarok összpontosítani, majd utána jöhet a többi. Persze itthoni munkák továbbra is beleférnek.

– Lehet tudni a távolabbi céljaidról?
– Most, hogy láttam ennek a szakmának
több oldalát is, még jobban megtetszett ez az
életforma, ezért szeretnék minél több lehetõséget megragadni a késõbbiekben, imádok utazni, új emberekkel és kultúrákkal megismerkedni.
Jövõre felsõoktatásba szeretnék jelentkezni,
még nem tudom pontosan, hogy melyik nyelvi
szakirányba indulok. Kicsi korom óta vonz a stewardess szakma, ez is a céljaim között van.
SulicsHeni

Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért
Október a Rózsafüzér hónapja, és ennek kiemelkedõ eseménye, hogy október 18-án, helyi
idõ szerint 9 órakor világszerte gyermekek imádkoznak fél órán át a békéért
és az egységért.
A kezdeményezés keresztény közösségektõl, Venezuelából indult: miközben 2005
nyarán gyermekek közösen
imádkozták a rózsafüzért, a
mellettük lévõ asszonyok
kézzelfoghatóan érezték a
Szûzanya jelenlétét. Napjainkra nemcsak Dél-Amerikában, hanem szerte a világon
elterjedt ez a kezdeményezés. Kiinduló gondolata az a
Szent Pio atyától származó

gondolat, hogy „ha egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért, akkor a világ meg fog változni”.
Ferenc pápa döntése szerint 2019 októbere a

világmisszió rendkívüli hónapja. A Szentatya kérésére az idei „Egymillió gyermek imádkozza a
rózsafüzért” elnevezésû, világméretû imakezdeményezésnek a misszió lesz a témája, és a gyermekekkel fõként a misszionáriusokért és új missziós hivatásokért imádkoznak. Az a cél, hogy a
gyermekek imája legyen különös módon is az
egyház miszsziós megújulásának a lelke.
Az elmúlt esztendõkben hazánkban is számos helyen csatlakoztak az eseményhez. Idén
már a sopronhorpácsi és egyházasfalui hittanosok is bekapcsolódtak, melyet Kovács Pál atya
és Farkas Zoltánné Mária néni vezetett. Zsirán 90
gyermek Sulics Istvánné Heni vezetésével imádkozta a rózsafüzért. Külön köszönet az iskolák vezetõinek, pedagógusainak, hogy a tanítást is
felfüggesztették erre az idõre.
SulicsHeni
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– Indultál a Miss Alpok-Adria szépségversenyen is, ott közönségdíjasként
debültáltál.
– A szépségverseny egy pozitív emlék számomra. Élveztem a nyüzsgést, a szép ruhákat, a
színpadot, de nem hiszem, hogy a késõbbiekben újra indulok.
– A nyár végén 3 hónapos külföldi
castingon vettél részt Bangkokban. Mit csináltál, hogy telt ez az idõszak?
– A budapesti modellügynökségem által kerültem ki Bangkokba, Thaiföld fõvárosába. A kint
töltött napjaim legnagyobb része castingokból
és fotózásokból állt, de azért mindig volt idõ tu-

ristáskodni és megnézni mindazokat a nevezetességeket, amik a bangkoki bakancslistámon
szerepeltek.
A város szép, az emberek kedvesek, nagyon
jó benyomást keltett számomra ez a kultúra.
Bangkok nyüzsgõ metropolisz, a nyugati és a keleti kultúra jól megfér egymás mellett. A thai embereknek fontos a vallás, ezért a mentalitásuk is
a nyugalmat tükrözi, tisztelik királyukat, a tradíciókat, barátsággal fogadják a turistákat. Bangkok tele van gyönyörû, rendezett parkokkal. A
felhõkarcolók mellett a kulturális örökségük is figyelemre méltó.
Visszagondolva olyan érzés, mintha az egészet csak álmodtam volna, és el sem mentem
volna itthonról.
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Rövid hírek
• Bük

Csepregi ünnepi
megemlékezés képekben

Elkészült, és át is adták
Bük városát átszelõ fõutat adtak át a forgalomnak október 9-én. Az ünnepségen Dr. Németh Sándor, Bük Város polgármestere elmondta, hogy több évszázados út ez, mely a
helyieket kapcsolja össze a külvilággal. Ez a
2,5 km-es út volt az elsõ burkolt útszakasz az
akkori faluban. Többször felbontották: 1946-

1956-os megemlékezés

tyákat, melyeket az esemény iránt érdeklõdõ simaságiak elhelyezhettek az emlékmûnél.
Haller E.
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ban villany-, 1970-ben víz-, majd 1980-ban
szennyvízépítés miatt. Ágh Péter országgyûlési
képviselõ kiemelte: a beruházás 1,2 milliárd forintba került. Az összeget 408 millió forint állami
és 850 millió forint önkormányzati forrásból finanszírozták.
yde

Szikrázó októberi napsütés fogadta településünkön az 1956-os forradalom 63. évfordulóján
rendezett megemlékezés résztvevõit. Az eseményre a temetõben, a kommunista diktatúra
helyi áldozatainak emlékmûvénél került sor. A
Himnusz közös eléneklése után, a község új polgármestere, Simon Dániel idézte fel az 56-os történelmi eseményeket. A helyi mártírokról név
szerint is megemlékezett. Beszéde elõtt és után
versek hangzottak el, két helybéli fiatal,
Reichardt Kitti és Hancz Hanna elõadásában.
A megemlékezés közös gyertyagyújtással zárult. Az önkormányzat képviselõi osztottak gyer-

10

Tisztelt Csepregi Polgárok!
mû-értékesítésbõl, lakbérekbõl származó bevételek), tehát nem marad egy váratlan esemény
esetén, szabadon mozdítható pénze.
Az igazsághoz természetesen hozzátartozik,
hogy a fenti kimutatás 2019. október 13. napi
pillanatnyi állapot. A költségvetési helyzet egy
dinamikus, folyamatosan változó rendszer. A bevételi és a kiadási oldal napi szinten változik.
Ami 13-án még igaz volt, az 14-én már nem feltétlenül, hiszen jönnek be még adóbevételek,

egyéb állami pénzek és természetesen idõközben lejárnak számlák, ha nem fizetjük ki, jönnek
be új számlák.
Mindenesetre egy közel 1 milliárd forintos
éves költségvetésnél nem túl rózsás a helyzet,
fõleg ha kinullázzuk a tartalékainkat.
Mindezt csak tetõzi, hogy a 2019. évben a
saját erõs beruházás meghaladta a 91 millió forintot. Ez úgy gondolom becsülendõ, de egyben meggondolatlan is, hiszen az így felhasznált
összeggel lényegében az önkormányzat a teljes
2019. évre beszedni tervezett adóbevétele felhasználásra került. Amivel megint nem lenne
semmi gond, de október van és van még több

mint 2 hónap az évbõl. Az állami finanszírozás
nem fedi a béreket, ahhoz mindig hozzá kell
tenni. A közétkeztetési számlákat fizetni kell. Az
MLSZ mûfüves pályázat tekintetében át kellene
haladéktalanul
utalni
hozzávetõlegesen
10.000.000 Ft önerõt, hogy a beruházás megkezdõdhessen és az önkormányzat eleget tegyen a pályázati feltételeknek, nem beszélve a
többi vállalásról, melyekrõl a milliós nagyságrendû számlák hamarosan megérkeznek.
Halkan jegyzem meg,
hogy a rendezvényekre
közel 9 millió forint kiadása volt az önkormányzatnak saját erõbõl.
A fenti költekezéssel az
a nagy gond, hogy tartalékok hiányában a jövõ
évi és az azt követõ évek
fejlesztési
lehetõségei
csökkentek. Persze ott
vannak az EU-s és hazai
pályázatok, de azok célhoz kötöttek, nem biztos, hogy arra a területre tud az önkormányzat
pályázni, amit feltétlenül fejleszteni szeretne.
Nyilván vannak követelései is önkormányzatnak, amiket csökkenteni kell, hiszen ezek is tényleges bevételt képezhetnek, azonban azzal jelenleg a mindennapi mûködésben nem lehet
számolni.
A külsõ partnereinket azonban szeretném
megnyugtatni, hogy nem fizetésképtelen az önkormányzat. Azon leszünk, hogy minden számla
rendezve legyen és a jövõben is számítunk rájuk!
Tisztelettel: Horváth Zoltán
Csepreg Város Polgármestere
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Nem szándékozom borzolni a kedélyeket, de
ígéretemhez híven engedjék meg, hogy beszámoljak Csepreg Város Önkormányzata anyagi
helyzetérõl. Szeretném hangsúlyozni, hogy a kialakult helyzetért nem az elõzõ ciklus képviselõit
tartom felelõsnek, és nem azért mert én is, mint
egykori képviselõ a testület tagja voltam. A lentebb olvasható beruházási és fejlesztési tételek
többségében polgármesteri hatáskörben kerültek megrendelésre, illetve a polgármester által
elõterjesztett módon fogadta el azokat a testület.
Az Önkormányzat számlaegyenlege:
319.837.247 Ft.
Ebbõl: • szabadon felhasználható: 42.678.734
Ft • kötött felhasználású: 277 158 513 Ft (szennyvíz
használati díj, eu-s és hazai elnyert pályázatok forrásai, kötött felhasználású közhatalmi bevétel)
Tartozások (tehát lejárt fizetési határidejû számlák): • szállítói tartozás: 38.715.156 (már elvégzett
munkák, szolgáltatások még ki nem fizetett számlák, melyeket saját erõbõl kell rendezni.) • Adótúlfizetések: 9.633.502 (adózók által túlfizetett adók,
melyek vissza kell fizetni vagy át kell vezetni).
Ami a lényeg, az a szabadon felhasználható
pénzeszköz. Hiszen hiába van több mint 300 M Ft
a számlán, ha abból csak 42.678.734 Ft használható fel szabadon.
A lejárt számlák kiegyenlítése után marad a
számlán 4.150.654 Ft. Az adótúlfizetések esetleges visszafizetésével – mely bármikor bekövetkezhet – már 5.669.924 forint hiány van, nem
beszélve a polgármesteri végkielégítés és szabadságmegváltás összegérõl. Ehhez fontos
megemlíteni, hogy az önkormányzat a szállítói
tartozások kiegyenlítésével valamennyi eddigi
tartalékát feléli (ingatlan-értékesítésbõl, gépjár-
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Rövid hírek
• Csepreg
Családi nap a csepregi
Répcevölgye Vadásztársaságnál
2019. szeptember 29-én az éves taggyûlés után a hagyományokhoz híven ebben az
évben is családi napot tartottak a Vadásztársaság tagjai. Erre az alkalomra a vadászok
meghívják a feleségeket, gyerekeiket, unokákat, mintegy engesztelésként a sok lesen töltött óráért.
A taggyûlés után a vadászok és a vendégek megszemlélték a szeptemberben elejtett
gímbikák trófeáit és feleleveníttették a vadász-

esküvõ Meszlenben
Szeptember 14-én a kora délutáni órákban
lázasan gyülekeztek a falubeliek, és kíváncsian
várták, hogy megjelenjen az ifjú pár, hiszen rég
lehettek részesei egy igazi, ízig-vérig falusi esküvõnek. A menyasszony – aki a faluban nõtt fel,
és kinek a szíve még mindig Meszlenért dobog
– elmondása szerint az esküvõ koncepciója az
volt, hogy megpróbálták az egész ünnepséget

helyben lebonyolítani és a násznépet is
itt megvendégelni. A feladat nem volt
egyszerû, de a közös összefogás eredményeként életük egyik legszebb napját ünnepelhették meg így, „hazai” környezetben. Az esküvõi elõkészületek,
egyeztetések már hetekkel az esemény
elõtt megkezdõdtek: tereprendezés, sátor felállítás, fûnyírás, szalmabála-rendelés, evõeszközök és poharak összeszámolása, menü összeállítása stb. A vendégek
már az esküvõ elõtti napokban megérkeztek.
Õket a meszleni panzió épületében és az idén
megújult evangélikus parókián szállásolták el.
Sok szorgos kéz segédkezett abban, hogy a
nagy nap zökkenõmentesen zajlódjon. Szombaton a távolról érkezett vendégeket a panzió udvarán szeretetvendégség várta, akik megismerhették a vasiak vendégszeretetét. A võfély szerepét szintén helybeli lakos, Sztrókay Attila vállalta,
aki a jó hangulat ezermestere. A násznép a võlegénnyel fél 4-kor átsétált a lányos házhoz,
hogy a menyaszszonyt kikérjék. Bolondmenyasszonyos lánykéréssel kezdõdött az esküvõi program, az „álmenyasszonyt” Fejes Tihamér alakította, a nevetéstõl könnyeikkel küzdõ emberek
nagy örömére. A võlegénynek nem volt egysze-

rû dolga, de jól vizsgázott, így az igazi menyasszony is csatlakozhatott a nászmenethez. A polgári szertartásra a panzió udvarán, a természetben került sor. A vendégek szalmabálákon ülve
hallgathatták meg a boldogító igent. Ezt követõen a lakodalmi menet cigányzenészek kíséretével vonult végig a falun az idén felújított evangélikus templomhoz, közben pedig pogácsát
osztogató lányok kínálták a falu népét.
A menyaszszonynak mély érzelmi kötõdése van a meszleni templomhoz, hiszen itt keresztelkedett, konfirmálkodott,
sõt a szüleinek és a nagyszüleinek az
esküvõje is itt volt. A templomban a
szolgálatot Németh Katalin lelkésznõ
végezte, akinek szintén sok kötõdése
van kicsi falunkhoz. Az istentisztelet
után a vendégeket frissítõvel, süteménnyel kínálták, illetve az ifjú párral fotókat készíthettek. A templomkertben felállított sátorban tartották a lakodalmat.

Romantikus és felejthetetlen élmény volt a sötétben szépen kivilágított templomtorony mögül,
ahogy a Hold kíváncsian kémlelte a szokatlan
nyüzsgést. A talpalávalót egy öttagú cigányzenekar biztosította, igazi felejthetetlen hangulatot
teremtve. A vacsora felszolgálásában is természetesen meszleniek segédkeztek. Utolsó gondolatként a boldog ara elmondta, hogy mindez
nem valósulhatott volna meg a polgármesterünk, Õri Zoltán és családja, valamint Kalincsák
Balázs és Kalincsák Balázsné Varga Katalin
evangélikus lelkészházaspár, a meszleni lakosok,
rokonok, barátok, ismerõsök nélkül. Hálás volt az
ifjú pár, és köszönetet mondott a segítségért. A
kis falu ismételten bebizonyította, hogy mire képes összefogásával.
Balázs Anikó
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élményeiket. Szakmailag is értékelték a trófeákat és a szeptemberi vadászidényt. Megtisztelte a rendezvényt a Vas Megyei Vadászkamara
elnöke, Gagyi István és felesége is.
A rendezvénynek a Tömördi Faluház adott
otthont. Finom ételeket is lehetett kóstolni. Természetesen a helyben készített langalló sem
maradhatott el, amit Éva asszony vezetésével
készítettek. Több vadászfeleség is segített neki ebben.
A finom ételek mellé csepregi borokat és
mustot kínáltak. A hangulatot fokozták a tangóharmonikán megszólaltatott szép dallamok, a délután folyamán lehetett íjászkodni is.
A légpuskás lövészetben is kipróbálhatták magukat az érdeklõdõk, a játszóteret pedig a
gyerekek vették birtokukba. A baráti beszélgetésekre is jutott idõ.
A kellemes õszi idõ kedvezett a szabadtéri
programoknak, mindenki kedves élményekkel térhetett haza.
Horváthné Pados Teréz

Igazi falusi
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Hazahívó – elszármazottak találkozója Zsirán
„Mert nekünk ott van az otthonunk,
Ahol gyermekként játszottunk.
Apánk az ajtóban állt, anyánk étellel várt,
Ahol ébren is álmodtunk.”
Ismerõs Arcok
Elsõ alkalommal várta haza valamikori lakóit
Zsira szeptember 28-án, s egy régi álom teljesült
ezzel. A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán az
igényelt 800 ezer forint helyett csak 300 ezer forintot sikerült elnyerni, de ez már lehetõvé tette
a szervezés megkezdését.

Aztán elérkezett szeptember 28-a, és a templom elõtt elkezdtek gyülekezni a vendégek. Az
idõjárás sajnos nem kedvezett a rendezvénynek,
de úgy tûnt, hogy ez senkit sem zavart. Öröm volt
nézni a nagy egymásra találásokat, a könnyes
szemeket, melyekben örömkönnyek csillogtak a
hosszú évtizedek utáni találkozás miatt.
A szentmisét Kovács Pál atya celebrálta, õ is
örömét fejezte ki, mert a templom megtelt az alkalomból.
A mise után a vendégek a kultúrház udvarán
felállított sátorba mentek át, ahol regisztráció után
egy kis kedves ajándékot kaptak az elszármazottak, majd a köszöntõk után ebéd következett.
Az iskola diákjai énekkel, Németh Liliána
verssel, az énekkar egy dalcsokorral köszöntötte

a vendégeket. A mûsor után érkezett egy dottó,
mely egy félórás út során mutatta be a települést az elszármazottaknak.
A programnak nagy sikere volt, s ezt a vendégkönyv bejegyzései, valamint az azóta érkezett sok-sok köszönõ telefon, üzenet is tanúsítja.
De természetesen a rendezvény nem jöhetett volna létre, legalábbis nem ilyen színvonalasan, ha a falu nem áll a kezdeményezés mellé és nem támogatja azt. Köszönet mindenkinek, aki az elõkészületekben, a lebonyolításban és a rendezvény utáni rendrakásban kivette a részét! Köszönet a nyugdíjasoknak a cí-

mek összegyûjtésében, a rendezvény helyszínének berendezésében tevékenykedõknek, a
takarításban segítõknek, az ebéd elõkészítõinek, fõzõinek, a tálaló lányoknak, asszonyoknak, fotósunknak, Derdák Szabolcsnak és nem
utolsósorban azoknak, akik süteménnyel támogatták a rendezvényt – ezek külön dicséretet
kaptak a vendégektõl.
Köszönjük, hogy egy jó ügy érdekében össze
tudtunk fogni!
N.P.K.
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Nem volt könnyû dolgunk, hiszen a valaha itt
élt lakosok felkutatása nem kis feladat volt. Elszármazottnak tekintettünk mindenkit, aki Zsirán
született. Egy nagyon aktív, segítõkész csapat állt
össze – a munkának ebben a szakaszában a helyi nyugdíjasok voltak a legaktívabb segítõink –,
hiszen nagyon régre kellett visszamenni az idõben, hogy a lehetõ legalaposabban feltérképezhessük a falut, melyik házban ki lakott, és
megtaláljuk az elszármazottakat. Végül 350 levelet küldtünk ki. Voltak azonban olyan nevek is,
melyekhez nem találtunk elérhetõséget, és sajnáljuk, de õket nem tudtuk meghívni.

Aztán elkezdtek jönni a telefonhívások, levelek, és nagyon örültünk, hogy pozitívak voltak a
visszajelzések, sorra érkeztek a jelentkezések.
Minden nap egyre több, és a vége felé már
kezdtünk aggódni, hogy nem lesz elég nagy a
sátor. Végül több mint 200 jelentkezés érkezett.
Többen jelezték, hogy a távolság vagy egészségi állapotuk miatt nem tudnak részt venni az
eseményen, de lélekben a többiekkel vannak.
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Rövid hírek
• Nagygeresd
Bringázz velünk!

Sikeres az õsz

Sopronhorpács községben…

Az idei évben Sopronhorpács Község Önkormányzata több pályázatot is benyújtott, melyek
közül októberben kettõ is nyertesen került ki. Az

Nagygeresd Község Önkormányzata ezzel
a felhívással várta az érdeklõdõket szeptember 22-én az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap keretein belül szervezett rendezvényre. A délelõtti gyülekezõt követõen kerékpártúra vette kezdetét a szomszédos telepü-

egyik a Magyar Falu
Program által kiírt
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” témában került beadásra,
mely pályázat keretein belül egy közterület rendezõ Iseki
TXG 237 típusú kompakt traktor megvásárlására kapott 11
millió forint támogatást a község. A kistraktor egyéb felszereléssel is el lesz látva, mely
által a közterületek karbantartási munkálatainak
széles körét el tudja majd látni. A másik a TOP1.4.1-19 kódszámú, „Bölcsõdei férõhelyek kiala-

kítása, bõvítése” címû felhívásra beadott pályázat volt, ezen Sopronhorpács község 80 millió forint támogatási összeget nyert el. A projekt célja
a településen található régi pártház épületének
teljes körû felújítása, benne mini bölcsõde létrehozása. A tervek szerint 2021 szeptemberére az
épület befogadóképes lesz, így még több lehetõséget fog kínálni a falu az itt élõ, illetve ide
költözõ családok számára. Jó hír még községünkben, hogy elkészült az általános iskola mögötti sportpálya, melyet részben önerõbõl, részben pedig egy korábban elnyert pályázatból finanszírozott a település. Célunk minél több pályázati lehetõség megragadása, melyek által

még nagyobb mértékben tudunk fejlõdni, mert
mindig van hova! Köszönjük a támogatásokat a
Magyar Államnak!
Igler Patrícia

dr. Veres András gyõri megyéspüspök

lésre, amelyen minden korosztály képviseltette magát az ötévestõl a hetvenévesig. A viszszaérkezõ túrázókat különbözõ sportfelszerelések várták a faluház udvarán.
Az Autómentes Napot támogató pályázaton elnyert összegbõl többek között kosárgyûrût, focikapukat, kosárlabdákat, focilabdákat,
rollereket, elektromos dartsot, íjászfelszerelést
vásárolt az önkormányzat.
A gyerekek és a felnõttek is boldogan vették
birtokukba az új sporteszközöket. Közben az üstben rotyogott a gulyás, amit a játékban és a túra során megéhezett résztvevõk jóízûen elfogyasztottak. A délután folyamán a gyerekek kerékpár- és rollerszlalomversenyen és dartsversenyen vehettek részt. A késõbbi órákban került sor a KRESZ-totó és a közlekedéssel kapcsolatos jogi totó kitöltésére. A kicsiknek az egészséges életmóddal összefüggõ rajzos feladatokat
kellett megoldaniuk, és egy, a kerékpározást
népszerûsítõ rövidfilm is levetítésre került. Összességében egy mozgékony szabadidõs napot
tölthettek együtt a rendezvény résztvevõi.
Németh Lajosné

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongreszszust (rövidítve NEK, IEC2020) 2020. szeptember
13–20. között tartják Budapesten. Az 1881 óta
rendszeresen megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen a katolikus egyház tanítása
szerint az oltáriszentségben jelen lévõ Jézus
Krisztust hirdetik és ünneplik. Magyarországon 1938 májusában tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, így a 2020-as
esemény a második ilyen alkalom lesz.
Sopronhorpácson is megkezdõdött a
visszaszámlás. Március óta rengeteg rendezvényt, zarándoklatot szervezett Kovács
Pál atya a hozzátartozó 5 plébánia híveinek. Október 20-án, a missziók vasárnapján
dr. Veres András gyõri megyéspüspök mutatta be a szentmisét. A szentmise elején a
fõpásztor megáldotta a templom új üvegablakait, amelyek Balogh Eszter üvegfestõ
alkotásai. Az üvegképek az angyali üdvözletet,
Kalkuttai Szent Teréz anyát és a NEK logóját ábrázolják. Veres András megyéspüspök áldását
adta azokra a NEK logójával ellátott, vert fém kitûzõkre is, amelyeket a plébánia készíttetett a hívek számára, hogy viseljék tanúságtételük jeleként, ezzel is kifejezve összetartozásukat és közös
céljaikat. A szentbeszédében a mindennapi

evangelizáció fontosságára hívta fel a hívek figyelmét. Az ünnep az öt testvérplébánia,
Egyházasfalu, Keresztény, Und, Zsira és
Sopronhorpács búzatáblájánál folytatódott,
ahova közösen imádkozva, körmenetben érkeztek a hívek. Püspök atya megáldotta a földet és

a búzaszemeket, majd elvetette az egyházközségek búzáját, hogy abból jövõre ostya készülhessen. A püspöki szentmisén is már a plébánián készített szentostyát vehették magukhoz a hívek. A plébániákon a következõ idõszakban is
több NEK-es esemény segíti a felkészülést a
2020-as Eucharisztikus Kongresszusra.
SHeni
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Sopronhorpácson járt
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Évfordulók a Répce-vidéken 2019/V.
Száz éve, 1919. augusztus 28-án Zsirán született Végvári Lajos mûvészettörténész. A Wikipédia a következõkben összegzi életútját:
„Alap- és középfokú tanulmányait Sopronban és Sümegen végezte, 1937-ben érettségizett. Ezt követõen 1938-tól a budapesti Pázmány
Péter Tudományegyetemen mûvészettörténetet,
keresztényrégészetet és összehasonlító irodalomtudományt hallgatott. Tanárai Hekler Antal,
Gerevich Tibor és Kerényi Károly voltak. A második világháború idején, 1943-ban besorozták
katonának, majd szovjet hadifogságba esett.
1947-ben tért vissza, és 1948-ban szerezte meg
bölcsészdoktori diplomáját.
1947-ben a Fõvárosi Népmûvelési Intézetben helyezkedett el tudományos tanácsadóként, majd 1948-tól öt évig a Fõvárosi Képtárban dolgozott, 1950 és 1953 között az igazgatója, egyben a Szépmûvészeti Múzeum fõigazgató-helyettese volt. 1950-tõl tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Képzõmûvészeti Fõiskolán, utóbbin 1954-ben a mûvészettörténeti tanszék vezetõje lett. 1971-ben Miskolcra
költözött. Fõiskolai állása megtartása mellett a
Miskolci Képtárban, majd Herman Ottó Múzeumban dolgozott mûvészettörténészként, és tevékeny részt vállalt a gyûjtemény kialakításában, bõvítésében. Tanácsadója volt a neves
miskolci mûgyûjtõnek, Petró Sándornak is. 1981-

es nyugdíjazása után már csak a múzeum képzõmûvészeti gyûjteményével foglalkozott. Elõadásokat tar tott az ország számos egyetemén, Debrecenben, Pécsett, Miskolcon, és számos közönségtalálkozón vett részt. A Miskolci
Bölcsész Egyesület egyik alapító tagja volt, ahol
1997-ben díszdoktorrá avatták. 1999-ben életmûdíjat kapott a Magyar Fotómûvészek Szövetségétõl, és ekkor tüntették ki a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével is. 1993-ban Miskolc városa Pro Urbe-díjjal tüntette ki, 2001-ben
pedig a város díszpolgára lett. 75. születésnapján Miskolcon kiállítást és ünnepi hangversenyt
rendeztek tiszteletére.
Munkássága során – a rendszeres múzeumi
munka mellett – folyamatosan publikált és kutatómunkát folytatott, fõleg a 19–20. századi egyetemes és magyar festészet története foglalkoztatta.
Több mint negyven könyve jelent meg, emellett
tanulmányokat, katalógus bevezetõket, kritikákat
is írt. Legfontosabb mûve a Munkácsy Mihály életének és mûvészetének bemutatását tartalmazó
monográfia. A festészet története mellett fotóelmélettel és fotóesztétikával is foglalkozott, különösen szerette a diaporámát. Mûvészettörténészi
munkáján kívül számos kiállítást is rendezett és
megnyitókon mûködött közre. 2004. május 29-én
hunyt el Miskolcon, és a Mindszenti temetõ evangélikus sírkertjében nyugszik.”

Száz évvel ezelõtt, 1919. szeptember 10-én
aláír ták az osztrák békeszer zõdést SaintGermainben. A béke eredményeként Ausztria
területe a korábbi negyedére (84 ezer km²-re)
csökkent; az országnak 6,5millió lakosa maradt. (Csehország, Mor vaország, Cseh-Szilézia és néhány Alsó-ausztriai önkormányzat az
újonnan megalakult Csehszlovákiához került.
Északon Galícia a helyreállított Lengyelország része lett. Dél-Tirol, Trentino (németül: Welschtirol) ma együtt a Trentino-Alto
Adige régió, valamint Tarvisio környékén elterülõ Friuli-Venezia Giulia keleti része (németül: Kanaltal) és az isztriai partvidék az Olasz Királysághoz került. Bukovinát megkapta Románia. Alsó-Stájerország szlovénül: Štajerska, Krajna
és Karintia egy része a Szerb–Horvát–Szlovén Királyság része lett.) A szerzõdés elrendelte Moson,
Sopron és Vas vármegyék német lakosságú részének és Sopron városának Ausztriához való
csatolását.
125 évvel ezelõtt, 1894. október 17-ént született Nemesvisen (ma Répcevis) Sarang Krizológ
Péter bencés szerzetes. Magyar-német szakos
tanári oklevelet szerzett. Esztergomban, Budapesten és Pápán volt gimnáziumi tanár. Pannonhalmán hunyt el 1978. július 11-én.
Sági Ferenc

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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Gyalogolni jó!
A Magyar Szabadidõsport
Szövetség által meghirdetett Világ Gyalogló (hó)Nap versenykiírását óvodánk, a Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda is
szívügyének tekintette.
Fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet a gyaloglás
egészségmegõrzõ hatására, illetve az is, hogy a mozgás szeretetére neveljük óvodásainkat.
Ez az esemény lehetõséget
adott arra is, hogy gyermekek,
felnõttek egy élménnyel teli, jó
hangulatú délutánt töltsenek
együtt. Mivel az idõ is kegyes
volt hozzánk, nagy örömünkre

átalakított román kori katolikus
templomát és a mellette elhelyezkedõ kõtárat jártuk körbe.
Sajnos mind a tatárjárás,
mind a török dúlás nyomott hagyott az épületen. A tatárok felégették, Szulejmán hada pedig
szinte teljesen lerombolta. Majd
száz évig volt a pusztulás hona,
csak a mellékhajó állt, ahol az
istentiszteletet tartották.
Az 1700-as években aztán a
Széchenyi család segítségével
teljesen helyreállították a templomot. Egy hosszabb séta után
érkeztünk meg a „körmagtárhoz”, mely alakjánál és belsõ kiképzésénél fogva az országban
egyedülálló épület. Túránk végállomása az 1891-ben épült
lédeci kápolna volt, melynek
szép környezetében megpihenve, újult erõvel indultunk vissza
az óvodába. Itt aztán kicsit fáradtan, de lelkiekben feltöltve
köszöntünk el egymástól.
Igler Patrícia

Október 13-án az egész ország
az önkormányzati választásokra figyelt. A régió legkisebb településén,
Iklanberényben 61 választásra jogosultból 52 helyi tett eleget állampolgári kötelezettségének. 2 polgármester közül lehetett választani, és 3
képviselõjelölt várta a szavazatokat.
A megmérettetésbõl 27:24 arány-

Amit tudunk, mindenre beadjuk. Továbbiakban folytatni szeretnék a
falu szépítését, közösségi programok szervezését a lakossággal. Jelenleg folyamatban 2 pályázatunk
van. Az egyiket már elnyerte a település, ami a jelenlegi játszótér helyén megépülõ sportpark létesítése. A másik pályázat a temetõi ke-

ban Mészárosné Nagy Mária került ki
nyertesen, így 5 évig õ lesz a település polgármestere. A képviselõ-testületbe Mészáros Péterné került 37
vokssal, így õ lett az alpolgármester;
Berényi György és Sulics Istvánné 2727 szavazatot kapott, így sorshúzás
után Berényi György kapott helyet.
A polgármester asszony Bükrõl
került Iklanberénybe, mikor 30 éve
férjhez ment. 2 gyermeke van, akik
itt nõttek fel. 25 éve aktívan részt
vesz a település életében. Volt képviselõ, alpolgármester és 8 évig
polgármester. A beiktatásra október 21-én került sor, ezután beszélgettük a tervekrõl.
- Többen megkerestek a lakosok közül, hogy szeretnék, ha indulnék polgármesternek, és támogatnának is benne. Hosszas mérlegelés után döntöttem, mivel csak
képviselõnek szerettem volna indulni, és úgy gondoltam, mégis megpróbálom.
Terveim között szerepel a falura
vonatkozó pályázatok beadása.

rítés cseréjére lett beadva, de ezt
még nem bírálták el. Ezt is nagyon
várjuk, hogy megkapjuk.
Jövõ évben Iklanberényben kerül megrendezésre a Berények Találkozója, ami utoljára 2007-ben
volt itt a településen. Akkor magánszer vezésben (a Mészáros és a
Sulics család vállalta fel a vendéglátást) jöttek a társtelepülések képviselõi.
Továbbra is szeretnénk a már jól
bevált falugondnoki szolgálatot
folytatni, mert ez a falunak – fõként
az idõsebb lakosságnak – hatalmas segítség (gyógyszerkiváltás,
vérvételre való szállítás, vásárlás,
ügyek intézése stb.).
Továbbá szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a lakosságnak, hogy támogattak. Minden erõmmel azon
leszek, hogy munkámmal meg legyenek elégedve, és igyekszem
azért is, hogy mindenkinek mindenben tudjak segíteni.
SulicsHeni

2019. november IX. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

szép számmal gyûltünk össze az
óvoda udvarán, ahonnan a
majdnem négy kilométeres távnak nekivágtunk 2019. október
11-én délután.
Mivel minél tartalmasabbá
is szerettük volna tenni sétánkat,
úgy terveztük, hogy utunk során
Sopronhorpács fõbb látnivalóit
járjuk körbe, így szûkebb hazánk építészeti és történelmi nevezetességeirõl szerzett ismereteinket is gyarapíthatjuk, s erõsíthetjük gyermekeinkben a szülõföldhöz való kötõdést. Elsõ állomásunk a Széchenyi-kastély
volt, melynek valaha gyönyörû
parkjában még mindig ott áll
az a nagylevelû hárs, melyet
1802-ben Széchényi Ferenc ültetett.
Szintén itt magasodik néhány még élõ példánya annak
a 13 platánnak, melyeket az
aradi vértanúk kivégzésének hírére Széchenyi Lajos gróf ültetett. Ebben a kastélyban volt az

a könyvtár és régiséggyûjtemény, mely késõbb a nagycenki kastélyba került, ahonnan
Széchényi Ferenc nemzeti közcélra ajánlotta fel, így alapítva
meg a késõbb róla elnevezett
Országos Széchényi Könyvtárat,
régiséggyûjteményével pedig
a Magyar Nemzeti Múzeum
alapjait.
A sopronhorpácsi kastély
vendégei között olyan prominens személyek is voltak, mint
Ferenc József, Liszt Ferenc, Andersen, Donizetti és Metternich.
Második állomásként a falu 12.
században épült, és többször

Iklanberényiek választása

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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Tök Jó Napunk volt
Ha Tök Jó Nap, akkor már szinte biztos, hogy
esik az esõ is, és ez most sem volt másképp. De
a versenyzõ csapatok kedvét ez cseppet sem
szegte. Gyorsan sátrakat állítottak, nagy ernyõket tettek e kondérok fölé, és kezdõdhetett is a
jó hangulatú fõzõverseny.

Összesen 13 csapat vett részt a megmérettetésben. Fõtt a kondérokban: marha, csirke, nyúl,
disznó… s közben hangos nótaszó töltötte be a
teret. Valószínûleg a jó hangulathoz a finom italok is hozzájárultak – s persze „Margit bácsi”, aki
a csepregi röpisek csapatával érkezett és fantasztikusan adta elõ magát.
Csapatok érkeztek Mosonmagyaróvárról,
Révfülöprõl, Sopronból, Csepregrõl és természetesen Zsiráról.
A fõzés 9 órakor kezdõdött és 13 óráig tartott, s aztán munkához látott a háromtagú zsûri.
Õk a verseny ideje alatt is figyelemmel kísérték
a csapatok munkáját.
A zsûri tagjai Keszei Andrea, a Napvirág Ház
tulajdonosa, Turcsányi Tamás, a Piros Ház séfje,

valamint Fábián György, a Patent Kft. vezetõje
voltak.
Nem volt egyszerû a feladatuk – elmondásuk
szerint –, mert nagyon finom ételek kerültek a
zsûri asztalára, nehéz volt a döntés.
Végül a következõ eredmények születtek: 1.
Tökös röpisek csapata (Csepreg) 2. Önkéntes
Tûzoltó Egyesület (Zsira) 3. Volán és társai (Zsira).

A zsûri három különdíjat is kiosztott a Csak csajok
csapatának, Irénke és lányai csapatának és a
SzeszFakt mosonmagyaróvári különítményének.

Horváth Péter fafaragó szintén különdíjat ajánlott fel munkáiból.
Az eredményhirdetés után az elkészült ételeket meg lehetett kóstolni, és mondhatjuk, hamar
kiürültek a kondérok.

A süteményeket is versenyeztettük, döntés a
közönség véleménye alapján született. E szerint: 1. Éberhardtné Oláh Anikó 2. Mészáros
Györgyné.
A délután további részében a tervezett programok egy részét tudtuk csak megtartani a záporok miatt. De így is sor került a baseballmeccsre, a country táncra, kisorsoltuk a kamratombolára felajánlott ajándékokat, és aki még
bírta, az táncolhatott is.
S végül szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik felajánlásaikkal segítették a
rendezvény megszervezését, díjazását: A Patent
Kft-nek, a Vinora Pincészetnek Csepregbõl, a
kópházi Pairits Pincészetnek, a Pellet-Brikett
Bioenergetikai Kft-nek, Horváth Péter népi iparmûvésznek és Zsira Község Önkormányzatának.
N.P.K.
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Táblázatban mutatjuk,
terjesztési területünkön
kik lettek a megválasztott
polgármesterek.
Település
Bõ
Bük
Chernelházadamonya
Csepreg
Egyházasfalu
Gór
Gyalóka
Horvátzsidány
Iklanberény
Kiszsidány
Lócs
Mesterháza
Meszlen
Nagygeresd
Nemesládony
Ólmod
Peresznye
Répceszentgyörgy
Répcevis
Sajtoskál
Simaság
Sopronhorpács
Szakony
Tompaládony
Tormásliget
Tömörd
Und
Völcsej
Zsira

Polgármester
Hajós Attila
Dr Németh Sándor
Horváth Károly Zsolt
Horváth Zoltán
Sándor József
Németh László
Kincse Attila
Krizmanich István
Mészárosné Nagy Mária
Bánó Zoltán
Horváth Ildikó
Dohi Zsolt
Õri Zoltán
Németh Lajos
Rubóczkiné Börczy Viktória
Hergovich Vince
Orbán Gyula
Kovácsné Kelemen
Gertrúd Margit
Hollósi Péter
Haller Imre György
Simon Dániel
Talabér Jenõ
Farkas Gyula (ügyvivõ)
Molnár Ildikó
Mester Árpád Ferenc
Kollárits Gábor
Pintér Tamás
Szõke Attila
Nagy Ferdinánd

2019. október 26-án különleges halloweenparti vettünk részt a tömördi faluházban. Az ünnep egy kiváló alkalom volt arra,
hogy egy közösségépítõ, közösségformáló

halloween jelmezbe öltözött kívül-belül.
Köszönjük Bódizs Tibornak és családjának
(Er zsinek és Dalmának), hogy idõt és energiát nem sajnálva gondoskodtak a finom

estére ismét összehívjuk a helyi tánccsoport
tagjait egy kötetlen beszélgetésre, egy kis
szórakozásra.
A vidám hangulatot a tematikus zenei
háttér és a halloween koktél biztosította. A
zártkörû rendezvény tiszteletére az épület

ételrõl, az ötletes dekorációról és az arcfestésrõl. A sikerre való tekintettel a rendezvényt – hagyományteremtési szándékkal – jö võ re is mé tel ten meg ren dez zük,
melyre belépés kizárólag jelmezben!
PB
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Halloweenparti
Tömördön!
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Mobilitási nap Nemesládonyban
A tavalyihoz hasonlóan idén is részt vett
Nemesládony a mobilitási pályázaton, melyen
ötszázezer forintot nyert. Az összeget sportszerek
vásárlására fordították. További kerékpárokkal,

trambulinnal, labdákkal, fittball-labdákkal, súlyzókkal, rollerekkel, dartssal, röplabda hálóval és
még nagyon sok hasznos eszközzel gazdagodott az Önkormányzat, és ezáltal a falu lakói.
A rendezvény lebonyolítására szeptember
21–22-én került sor. Az égiek kegyesek voltak
hozzánk mindkét napon. A szombati nap gyerek-foglalkoztatóval indult. Itt a kisebbek színezhettek, a nagyobbak KRESZ-totót tölthettek ki.
Késõbbiekben a délelõtt ügyességi versenyekkel folytatódott, ahol nagyon jól érezték magukat a résztvevõk.
A sport versenyeket megszakítva, 11 órakor
átadásra került az újjáépített hõsi emlékmû.
Beszédet mondott Németh László polgármester
úr, va la mint meg ál dot ta az em lék mû vet
Pécsinger Éva lelkész asszony és Szabó Miklós

plébános úr. Kancsér Szabolcs középiskolás diák, verssel emlékezett meg hõseinkrõl. Az emlékmû átadása után ebéd vár ta a falu lakóit. A
közösen elfogyasztott ebéd után gyalogtúra in-

térhez, kerékpáros ügyességi versenyek következtek, valamint az új sporteszközöket lehetett
kipróbálni. Azon családok, akik leadták gépjármûjük forgalmi engedélyét, és vállalták,

dult Tompaládonyba. Minden korosztály képviseltette magát. Mindenki teljesítette a mintegy
5 km hosszúságú távot. Visszatér ve a közösségi

hogy aznap nem használják autójukat, tombo la sor so lá son vet tek
részt, ahol hasznos tárgyakat lehetett nyerni.
Az est szalonnasütéssel
zárult.
Másnap délelõtt biciklitúrán vehettek részt
az érdeklõdõk. A szomszéd településre, Nagygeresdre teker tek át,
majd hazafelé a horgásztavat
tekintették
meg. Köszönjük a képviselõ testületnek a tartalmas napokat!
Pietrowskiné Végh Andrea
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Rövid hírek
• Csepreg
Ásóval a Biblia nyomában

találkozója Szakonyban
Szeptember 28-án elsõ alkalommal rendezték meg a Szakonyból elszármazottak találkozóját. A település vezetõsége és lakói nevében
Farkas Gyula polgármester
és Barcza Attila országgyûlési képviselõ köszöntötte a
megjelenteket.
Az ünnepi mûsort a Büki
Nõi Énekkar elõadása nyitot ta meg. Mû so ru kon a
népdalcsokrok mellett felcsendült Bar tók Béla Levél
az otthoniakhoz címû mûve
is. A településen élõk nevében Tóth Ildikó tolmácsolta
Wass Albert gondolatait az
otthonról. Szolnokiné Bognár Ilona elszármazott Káldy
Já nos Rá ba-par ti elé gia
versével lepte meg a hallgatóságot. Szakonyi
Ferenc köszönetet mondott mindazok nevében, akiket a település befogadott, s otthont
leltek nevelõszülõknél. A településen élõ fiatalok mûsora után Farkas Gyula polgármester ünnepi gondolataiban Szakony múltjáról, jelenérõl beszélt. Vázolta azokat a feladatokat, kihí-

vásokat, melyek a település életében megoldásra várnak. A délután folyamán Boros János
és barátai szolgáltatták a zenét.

A település vendégül látta a megjelent vendégeket. Vadászok által készített vadpörkölt került a terített asztalokra. Majd a beszélgetés vette át a fõszerepet. A visszaemlékezések, újratalálkozások szép élményt adtak elszármazottaknak, itt élõknek egyaránt.
ADA

Tormásliget község alakuló
ülésének polgármesteri beszéde
Tisztelettel szeretném megköszönni az ismételt bizalmat!
Nagyon meg vagyok hatódva, hiszen a hatodik ciklusomat kezdem meg mint Tormásliget
polgármestere. Köszönöm mindenkinek, aki rám
szavazott, és azoknak a részt vételét is, akik nem
rám adták a voksukat. Ez is mutatja, hogy van
(lesz) még mit tennünk.
Emlékszem, 1998-ban, amikor elõször tettem
polgármesteri esküt, azzal kezdtem, hogy ezzel
a bizalommal élni kell, és nem visszaélni. A testület és jómagam – ahogy eddig is – a település érdekeit szem elõtt tartva a faluért, Önökért,
Értetek fogunk dolgozni!
A megválasztott testületi tagoknak gratulálok, és kérem õket, hogy a legjobb tudásuk szerint segítsék a munkámat! A település minden
lakóját kérem, hogy adjanak ötletet, tanácsot,
hogy mi az, ami szerintük megoldásra vár, mi az,
amit szeretnének megcsinálni!
Ami biztató, hogy a falu pénzügyi helyzete
stabil. A kastély, a volt italbolt sorsát át kell gondolni, és a lehetõségekhez képest rendezni. Ha
az italboltot nem tudjuk kiadni, akkor funkciót
kell neki találnunk.
A falu lakóit tájékoztatni kell az önkormányzat
munkájáról, elejét véve a pletykáknak, amelyek
rendszerint nem valós információn alapulnak.
Idõsödõ falu vagyunk, folyamatosan figyelnünk kell, mint ahogy eddig is tettük, a nyugdíjasokra, egyedül élõkre.
Szeretném, ha az eddigi programjaink továbbra is megrendezésre kerülnének, hiszen

ezeknek kell összetar tani, összekovácsolni a
közösséget. Ezen van mit javítanunk, de remélem, hogy a testületi tagok közremûködésével
és a település lakóinak segítségével itt is elõre
tudunk lépni.

Minden olyan pályázatot be fogunk adni, amit
úgy látunk, hogy számunkra eredményes lehet!
A célok közösek, ha megvalósulnak, akkor a
siker is közös lesz! Csak akkor érhetjük el a céljainkat, ha közösen gondolkodunk, közösen cselekszünk.
Akinek bármilyen ügyben segítségre van
szüksége, mint eddig is, nyugodtan kereshet!
A pozitív együttmûködés reményében kívánok a képviselõ-testület tagjainak jó egészséget, erõt, kitartást és sok sikert az önkormányzati
munkához!
Mester Árpád
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Ásóval a Biblia nyomában címmel kiállítás
nyílt a csepregi mûvelõdési házban. A független magánkiállítás régészeti replikákból, híres
kéziratos és nyomtatott Bibliák hasonmás kiadásaiból
és
eredeti régiségekbõl áll.
Az Adeia Biblia-történeti Gyûjtemény és Bibliatör téneti Társaság
hatéves
múltra tekint vissza. Céljuk elsõsorban az ismeretterjesztés.
Az elmúlt hat évben közel 40 városban
mutatkozott be a gyûjtemény különbözõ tematikus kiállításokkal. A magángyûjtemény
célja bemutatni a Biblia kialakulását, a fordítások történetét, valamint a történelemre, kultúrára, gondolkodásra gyakorolt hatását. A
hasonmás kiadások segítségével egy tárlaton
belül tekinthetõk meg történelmi Biblia-hírességek és a Biblia történetéhez kapcsolódó régészeti leletek.
A tudomány számos olyan kéziratos és
nyomtatott Biblia-kiadást, valamint a bibliai
idõkbõl származó régészeti leletet tart számon, amelyek felbecsülhetetlen ér tékûek.
Ezek a könyvek és tárgyak a világ különbözõ
könyvtáraiban, múzeumaiban, kutatóintézeteiben találhatók. A modern technika elérhetõvé teszi e Bibliák és tárgyak hasonmásait –
pontos, hiteles másolatait – a kutatók, gyûjtõk
és múzeumok számára.
A kiállításon – a modern technika által elérhetõvé tett – pontos, hiteles másolatok, valamint eredeti régiségek láthatók. A gyûjtemény anyaga kutatási céllal elérhetõ, intézmények számára kiállítások és elõadások formájában értékes kulturális programlehetõség.
A kiállítás a csepregi mûvelõdési házban
november 15-ig látható.
SHeni

Elszármazottak
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Felhívás
A klímaváltozás és a globális felmelegedés
egyik és talán leghatásosabb ellenszere, ha fákat ültetünk és így csökkentjük az emberi tevékenység által elõállított légköri szén-dioxid felhalmozódását, amely a globális felmelegedéshez vezet.

Erre hívja fel a figyelmet a 10millió fa – Magyarország elnevezésû civil kezdeményezés,
ami egyre nagyobb pozitív visszhangot kap az
országban. A fürdõváros adottságai, valamint a
klímaváltozás turisztikában is érezhetõ hatása arra ösztönözte a turizmus helyi résztvevõit, hogy
kapcsolódjanak a kezdeményezéshez.
Amennyiben egyetértesz a fenti elvekkel és
szeretnél tenni környezetért, az alábbi lépéseket
kell megtenned:
JELENTKEZÉS: Facebook-oldal Bük–Bükfürdõ:
www.facebook.com/groups/2137484639894581/
Az oldalon elhelyezett szabályok elfogadásával várjuk a civilek, egyesületek, hotelek, panziók, magánszállásadók, az ipar szereplõit, az itt
élõk és fürdõvárosunkat és annak zöld környezetét kedvelõk csatlakozását.
• Információs irodánk: A faültetési programhoz személyesen az információs irodáinkban is lehet csatlakozni, Bükön a Tourinform

Irodában (9737 Bük, Eötvös utca 11.) és Bükfürdõn a Tourinfo Irodában (9740 Bükfürdõ, Termál krt 32.)
• Emailben: az info@visitbuk.hu címre a tervezett terület és fafajta megadásával. (Az is
megoldható, ha az alábbiakban javasolt fafajtákból szeretnének vásárolni.)
FAÜLTETÉS
Javasolt területek
• alapvetõen saját tulajdonban álló területek – kert, udvar stb. – minden beleszámít, ahová új telepítést/ültetést terveznek ill. végrehajtanak – saját kivitelezésben.
• közterületek, az alábbi bontásban és javasolt fafajtákkal – Parkom Kft. kivitelezésében.

A fenti ár tartalmazza az ültetés költségét karózással, viszont NEM tartalmazza a 27% ÁFA-t.
Faültetés jelentése: kép feltöltése a
Facebook-csoportba • kép elküldése emailben az info@visitbuk.hu címre (jelezve, hogy a
neveteket megjelenítsük-e)
Csoportszabályok:
• Politikamentesen mûködünk. Semelyik politikai párt semmilyen célját nem szolgáljuk, és

szembe sem megyünk azokkal. Mûködésünket
jogszerûen, a törvényeket betartva kívánjuk biztosítani.
• A megelõzés és elõvigyázatosság elvén
cselekszünk. Nem javaslunk telepíteni az invazív
fajokat, amelyek nem õshonosok Magyarországon és agresszív terjeszkedésükkel elnyomják a
hazai flórát.
• Fát ültetünk, hogy védjük a klímánkat. A
fák szén-dioxid (CO2) megkötõ képességére
építve védjük a Föld klímáját, de telepített fáink
egyúttal árnyékot vetve, párologtatva, port
megkötve a mikroklímánkat, közérzetünket is javítják.
• Invazív fajokat nem ültetünk. Nem támogatjuk az invazív és jogszabályokban tiltott/nem
engedélyezett fa- és cserjefajok és változatait telepítését. Ezek ugyanis agresszív,
hazai flórától idegen fajok,
amelyek a hazai biodiverzitást romboló, esetenként
az emberi egészséget veszélyeztetõ hatásúak.
Tervezett közös ültetés idõpontja:
2019. november 08.
Folyamatban van egy interaktív térkép kialakítása, amelyen jelölni fogjuk azokat a pontokat,
ahol a kezdeményezés hatására fát ültettek –
esetlegesen a név megjelölésével.
Várjuk jelentkezéseteket!
Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai
Szervezet (TDM)
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Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

01. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
02. Sanitas 9–14.00 készenlét
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 9–14.00 készenlét
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 9–14.00 készenlét
17. Sanitas 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 9–14.00 készenlét
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 9–14.00 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)

Állandó kiállítások Csepregen, a PSMSK-ban:
• Az elõcsarnokban: Magyarország nemzeti parkjai.
• A Városi Könyvtárban: Sárváry Hajnalka kiállítása.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu,
a www.csepreg.hu, gyor.mlsz.hu, vas.mlsz.hu és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

Egyházközösségi
események Csepregen
2019. november
Aki a temetõt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1–8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa
szándékára. Az év többi napján részleges búcsút
lehet nyerni a temetõ meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelõzõ
nap delétõl a halottak napját követõ éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel.
A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet
kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhetõ a megelõzõ
vagy következõ vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
November 6. – szerda: 18:45-re szülõi értekezletre hívjuk és várjuk az elsõ osztályosok szüleit a
plébániára.
November 16. – szombat: 14.30-ra várjuk a
templomba az elsõ osztályosokat az Árpád-házi
Szent Erzsébetrõl szóló elõadás fõpróbájára.
November 17. – vasárnap: A Szent Miklós
templomban a 8 órás szentmiséhez kapcsolódva
az elsõ osztályos hittanos gyerekek elõadásában
Árpád-házi Szent Erzsébet életébõl láthatunk jeleneteket.
November 18. – hétfõ: 15.15-kor az elsõ osztályos hittanos gyerekek a csepregi idõsek otthonában is elõadják az Árpád-házi Szent Erzsébet
életébõl megtanult jeleneteket.
November 23. szombat: „Aki többre
vágyik…” A bérmálkozásra készülõ fiatalok közösségi összejövetelei. Az november havi találkozás
9:30-kor kezdõdik a plébánián.
November 24. - vasárnap: Krisztus, A Mindenség Királya. Az egyházi év vége. A Szent Miklós
templomban a 8 órakor kezdõdik a szentmise. Országos gyûjtés a katolikus karitász javára.
November 25. – hétfõ: Szent Katalin kápolna
búcsúja. 9 órakor szentmise, majd szentség kitétel.
A szentmisét Bors Imre gyömörei plébános mutatja
be. A nap folyamán ima órák a hívek részvételével
és vezetésével. A 14 órakor kezdõdõ imaórát a
vendég lelkipásztor vezeti. 17.00 szentség eltétel
és szentmise zárja az ünnepet.
November 27. - szerda: A pásztorjáték szereposztása 16 órakor kezdõdik az iskolában.
November 30. – szombat: 13 órára hívjuk és
várjuk a közösségükért tenni akaró fiatalokat és
örök fiatalokat, akik szívesen segítenek a templom
körül a falevelek összegyûjtésében és elszállításában. Hálás és köszönet a segítségért!
Csütörtöki napokon az esti szentmisék elõtt
szentségimádást végzünk a szokott rend szerint.
DECEMBER HAVI ELÕZETES
December 1. - Advent elsõ vasárnapja
14.30-tól immár a több éves hagyománnyal
rendelkezõ adventi koszorú készítésre várjuk a családokat a plébániára.
December 2. – hétfõ: Reggel 6 órakor kezdõdik az elsõ hajnali szentmise a Szent Miklós templomban.
2019-ben összesen 12 hajnali szentmise lesz.
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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.)

November 15-ig Csepregen, a Városi Könyvtárban: Biblia-történeti kiállítás.
November 7-én, csütörtökön 18 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
A pihenés luxus vagy életmentõ? – ea.: Molnár Miklósné (Nyitott
Szemmel Magazin).
November 9-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban
(Eötvös u. 13.): Büki TK–SZSE, Gyõr – nõi NB-II-es bajnoki kézilabda
mérkõzés.
November 9-én, szombaton 18 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
Csepreg Város Fúvószenekara õszi koncertje – közben: a 25 éves
Csepreg Város Mazsorett Csoportja minõsítése.
November 9–10. Több vendéglátó egységben vidékünkön is:
Márton napi vacsora – libás, stb. ételekkel.
November 10-én, vasárnap 10.30 ó. Acsád–Meszlen–Gyöngyösfalu, 13.30 ó.: Répcevölgye–Bõ–Csénye, 15 óra: Zsira–Sopronhorpács megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
November 13–15. között Csepregen, a Városi Könyvtárban:
Északi Irodalmi Hete – napközben gyermek- és ifjúsági rendezvények. 13-án 18 ó. A skandináv krimik sikere – beszélgetés, élménymegosztás felnõttekkel.
November 16-án, szombaton 13.30 ó. Bükön, a sporttelepen (Széchenyi u.): Büki TK–Király SE megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
November 17-én, vasárnap, 13.30 ó. Csepregen, a sportpályán (Nádasdy F. u.): Csepreg–Jánosháza megyei I. o., 14 ó.:
Répcevis–Fertõszéplak, Sopronhorpács–Lövõ, Zsira–Fertõd megyei
III. o. labdarúgó mérkõzések.
November 23-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.): Büki TK–Mosonmagyaróvári KC SE – nõi NB. IIes bajnoki kézilabda mérkõzés.
November 23-án, szombaton 18 ó. Csepregen, a PSMSKban: Erzsébet nap. A mûsorban közremûködnek a Farkas Sándor
Egylet citerásai és énekesei, a Lukácsházi Nyugdíjas Színjátszó
Csoport és az Undi Tamburazenekar.Az újbor bemutatása, megáldása és kóstolása a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete és a
Hegyközség gazdáinak közremûködésével.
November 24-én, vasárnap 10 ó.: Acsád-Meszlen–Újperinti
SE, 13 ó.: Répcevölgye-Bõ–Jákfa és Simaság–Sótony megyei III.
o. labdarúgó mérkõzések.
November 29-én, pénteken, Csepregen: Jubiláló házaspárok köszöntése.
December 1-én, vasárnap településeinken: Az 1. adventi
gyertya meggyújtása, egyes helyeken: Adventi hangverseny is.
December 5-én, csütörtökön településeinken: Mikulásváró
foglalkozások, illetve Mindenki Mikulása, több helységben: Házhoz
megy a Mikulás.
December 7-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban
(Eötvös u. 13.): Büki TK–VKL SE, Gyõr – nõi NB. II-es bajnoki kézilabda mérkõzés.
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