Rövid hírek
• Sajtoskál
Kalandos délután
Sajtoskál Községi Önkormányzat támogatásával lehetõségük adódott a sajtoskáli gyermekeknek egy kalandos napot eltölteni a Sárvári Kalandparkban. A hûsítõ fagylaltozás után
birtokba vették a kötélpályákat. A különbözõ
nehézségû, és fokozatú pályák teljesítéséhez

a Szent György-hegyen

A Tapolcai-medencébe vezetett a csepregi
borosgazdák és Borbarát Hölgyek idei tanulmányútja. A Szent György-hegyre, amelynek
szõlõskertjei a Balatoni borrégió Badacsonyi
borvidékének részét képezik. Ez a tanúhegy vulkáni bazalt és bazalttufa rétegekbõl épült fel.
Sajátos szubmediterrán mikroklímája, vulkanikus,
üledékes talaja és a magas napsütéses órák
száma miatt borszõlõ termelésére kimondottan
alkalmas. Oldalán hatalmas bazaltoszlopok, az
úgynevezett Bazaltorgonák sorakoznak és teszik
festõivé a látványát. Majdnem harmincan utaztunk erre a vidékre. Két pincészetet látogattunk
meg. Mindkettõben hat fajta, ottani jellegzetes
fehér bort kóstolhattunk meg.

lésének történtét, egyedülálló ízek megteremtésével, hagyományos és korszerû borászati technológiákat is alkalmazva. Jó minõségû fehér boraik közül például Rajnai rizlinget, Olaszrizlinget,
Sauvignon Blance-ot kóstolhattuk meg. Másik állomásunk az 1978 óta mûködõ Nyári Pince volt
a hegy déli oldalán. Fáradoznak ott is a hagyományok megmentésével, 2009 óta az ászoktérben kísérletezgetnek. Náluk a finom gyümölcsillatú, zamatos borokból Chardonnay-t, Szürkebarátot és a híres badacsonyi Kéknyelût is ízlelgethettünk. A házigazdák meséltek a biogazdálkodásról, szõlõtermelésrõl. Mûhelytitkokat árultak el a hidegerjesztésrõl, a fajélesztõs és vadélesztõs eljárásokról. Hallottunk a hordós és a

Elõször a Gilvesy Pincészetet kerestük fel a
Hegymagason, ahol a teraszról gyönyörû panoráma tárult elénk. Gilvesy Róbert az egykori Esterházy-birtokon kezdett bele a Gilvesy borászbirodalom felépítésébe. Az elmúlt évek munkájának köszönhetõen ma már egy modern épületegyüttes és majdnem 13 hektár szõlõ képezi a
pincészetét. Célja tovább írni a hegy borterme-

tartályos borok házasításáról, a cuvé készítésérõl
is. A szép kiránduló idõben hazafelé jövet megálltunk az útba esõ hangulatos tapolcai Malomtónál: nagyra nõtt, telepített aranyhalakban
gyönyörködhettünk. Ismeretekkel, élményekkel
gazdagodva tértünk haza estére. Köszönjük a
szervezõknek ezt a szép programot.
Horváthné Pados Teréz
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szükség volt a gyermekek bátorságára, kitartására, és csapatmunkájára. Nagyon ügyesek
voltak, és bátran vágtak neki a pályáknak. Érdekesebbnél érdekesebb feladatokat kellett
megoldaniuk, és néha bonyolultnak látszó
akadályok teljesítésénél szükség volt a társak
bátorítására, és az ügyességre is. A gyermekeknek nem csak az akadályokkal, de a szél
erejével, és a magassággal is szembe kellett
nézniük, azonban az élmény, amit a délután
nyújtott, felejthetetlen volt. Talán a legélvezetesebb mégis az volt, amikor hosszasan, több
méter magasban csak csúsztak a pálya egyik
részérõl a másikra. Voltak, akik a pingpongozáshoz is kedvet kaptak. Nagyon jó hangulatban telt a délután, melyen a mozgásé, a
sportolásé, és a vidámságé volt a fõszerep.
BB.

Tapasztalatszerzés
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Kultúr Kúrára fel

Beköszöntõ

– GASZTRONÓMIA ÉS LAZULÁS A FÜRDÕVÁROSBAN
emelkedõ eseménye a várossá nyilvánítás 10 éves évfordulójára szervezett Bük Város ünnepnapjai nevet viselõ háromnapos ünnepi rendezvénysorozat, amelynek elsõ napján,
augusztus 18-án, az 1950-es évek
táncdalfesztiválját idézik meg olyan

tóünnepen, amit hintós felvonulással,
kézi kaszás aratóbemutatóval, folklórmûsorral és aratóbállal tesznek színessé a szervezõk. Idén 12. alkalommal lesz a megye fesztiválszékhelye
Bükfürdõ: ötnapos lesz a gasztronómiai és kulturális attrakció, a XII.
Gyógy-Bor Napok és Büki Gasztrofesztivál. Történelmi korok étkei, számos pincészet borkínálata és hat
színpadon zenei- és gyermekprogramok várják a vendégeket július 19-e
és 23-a között. Fellép többek között a
Wellhello, Fenyõ Miklós, a Kiscsillag,
az Anna and the Barbies, az Ocho
Macho és a Tátrai Band. Augusztusban a Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében hamisítatlan horvát hangulattal kezdõdik a
kulturális kínálat. Ahogy júliusban,
úgy az utolsó nyári hónapban is közlekedik a város utcáin a Mesevonat a
Szamóca Színházzal. A hónap ki-

fellépõk, mint Koós János, Zalatnay
Sarolta és Soltész Rezsõ. A nosztalgikus hangulat után másnap a Quimby
ad koncertet. Augusztus 20-át szabadtéri kiállításmegnyitóval, ünnepi
gálamûsorral és tûzijátékkal ünnepli
a város. Ha szeptember, akkor Magyar Dal Napja. Bük idén is helyszíne
az országos rendezvénynek: itt lesz
mások mellett a Vad Fruttik, a Bëlga,
az Európa Kiadó, és a Nagy-Szín-Pad
gyõztes Lóci Játszik.
Októberben az Országos Könyvtári Napok egyhetes programsorozata, a Szent Mihály Napi Civil Forgatag
és az október 23-i Ismerõs Arcok koncert várja az érdeklõdõket. A népszerû Olvasószemüvegben Devecsery
Lászlóval, Karafiáth Orsolyával, Koncz
Zsuzsával, Dragomán Györggyel és
Szabó T. Annával barangolhatunk irodalmi hegycsúcsokon.
yde

Júliust Szent Jakab havának hívják, de sok helyen
Áldás havaként tartják számon. Egészen a 18. századig a nagyon hasonló nõi keresztnévbõl, a Júliából származtatták. A katolikus egyház július 2án ünnepli Sarlós Boldogasszony ünnepét, és arról az eseményrõl emlékezik meg, amikor Szûz Mária (méhében Jézussal) meglátogatta unokatestvérét, az ugyancsak gyermeket (Keresztelõ Jánost) váró Erzsébetet. A viszonylag kései ünnepet könnyû a többi Mária ünneptõl megkülönböztetni:
az aratás patrónája Szûz Mária. A
pap megáldotta a szerszámokat, de
ténylegesen ezen a napon nem dolgoztak. Az aratás az ünnep másnapján, július 3-án kezdõdött. Sarlóval az
asszonyok arattak, és a férfiak kötözték a kévét. Ezeket az aratási szokásokat még néhány helyen napjainkban is tartják, például Bükön. Július 1e magyar egészségügy és a köztisztviselõk és kormánytisztviselõk napja
volt. Július 2. vasárnapja: Vasutasnap, valamint július 3. vasárnapja: Polgárõrnap Magyarországon. Ezeken az ünnepeken kívül július a táborok, fesztiválok szezonja is. Fiatalok ezrei sátoroznak, fürdõznek. Azonban nem árt
odafigyelni a vizek kiszámíthatatlanságára és a nap okozta leégésre. Mindenkinek kívánok élményekkel teli tábort, fesztivált és pihenést.
„Esõs Illés rossz, mert áldást nem hoz.
Jakab napja vihart szül, Magdolna sárban csücsül.
Anna asszony reggele, már hûvös, ne játssz vele.
Mihelyt a pók széttépi hálóját, jön a felhõ, s rögtön tartós esõt ád. „
- népi mondóka
Sulics Bogi

Következõ lapszámunk 2017. augusztus 03-án jelenik meg!
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Bük kiemelt nyári programjai a július 7-ei Etno-Folk Forgataggal kezdõdnek: immár hatodszor varázsol az
etno zene. Hagyományosan másnap sorakoznak fel a búzatáblák
elõtt az aratóbandák a város legnagyobb múltú rendezvényén, az Ara-
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• Csepreg
Folytatódik az út- és járdafelújítás
Zajlanak a járda építési és felújítási munkálatok a Fehér utcában. Ez is egy kiemelten hangsúlyos része annak az út- és járda felújítási programnak, amely tavaly indult el. Ezzel is nõ a lakosság komfortérzete. Szarka Anikó, a csepregi

megelõzése érdekében

A Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Csepreg önkormányzata hagyományteremtõ szándékkal rendezte meg június 20-án a
„Polgármesterek Szakmai Fórumát” a Dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola aulájában. A szakmai rendezvényen
Seper András tûzoltó ezredes, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese
köszöntötte a megjelenteket, majd Vlasich Krisztián polgármester rövid elõadásban mutatta be
Csepreg városát. Hangsúlyozta, hogy a fórum
célja, hogy a települések vezetõi áttekintést kapjanak a katasztrófák elleni védekezéssel kapcso-

fák elleni védekezés során. Vigh Ádám közbiztonsági referens az ezzel kapcsolatos feladatok tervezését, szervezetését mutatta be, míg Horváth
Zoltán, a Városgazdálkodás vezetõje azokról a
mûszaki fejlesztésekrõl, eljárásokról beszélt, melyek a megelõzés hatékony ellátásához járulhatnak hozzá. Mindezt a gyakorlatban is bemutatták
a résztvevõknek, hiszen a mentesítõ övárkok tisztításán hosszú hónapokat dolgoztak a Városgazdálkodás munkatársai, ezzel pedig több évtizedes problémát számoltak fel.
Csepreg polgármestere a helyszíni bejárást
követõen ízletes ebéddel látta vendégül a szak-

latos aktuális feladatokról, az irányításuk alá tartozó közbiztonsági referensek tevékenységérõl. A
fórum szerves része volt a közigazgatási vezetõk
katasztrófavédelmi felkészítésének. Lakatár Gábor tûzoltó alezredes, Adorján Tibor tûzoltó alezredes, iparbiztonsági felügyelõ, Egyed László tûzoltó alezredes, tûzoltósági felügyelõ, Kiss Péter tûzoltó százados, polgári védelmi felügyelõ tartott
tájékoztatót, majd Vlasich Krisztián polgármester
tartott elõadást arról, hogy gyakorlatban milyen
feladatok várhatnak a településekre a katasztró-

mai fórum résztvevõit és a szép számmal megjelent Vas megyei polgármestereket. Horváth Gábor borosgazda által vezetett, Répcementi borpince jóvoltából egy borkóstolón is részt vehettek a meghívott vendégek. A fórum zárásakor
értékelték az aznap elhangzottakat, melyeket a
résztvevõk be tudnak építeni a mindennapi
munkájukba. A Csepregen most megrendezett
szakmai fórumnak a tervek szerint minden évben más-más város ad majd otthont.
B.B
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önkormányzat Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága elnöke elmondta: minden lehetõséget
megragadnak annak érdekében, hogy minél
több utcát és járdát tudjanak felújítani. A polgármester 2016-ban tett ígéretének megfelelõen a megemelt kommunális adó egy részét járdafelújításra fordítják. Az adó mértéke évente 12
ezer forint egy fõre, 4 ezer forinttal volt több, mint
2015-ben. Az adó megemelt összegének részébõl 2016-ban kétmillió forint folyt be, ezt járdafelújításra fordítják. A Városgazdálkodás munkatársai elkezdték a munkálatokat, azok nem csak
a Fehér utcára terjednek ki. A tervek szerint idén
a Fehér utca templom melletti szakasza újul
meg, mintegy 150 méter hosszon, térköves járda épül. A maradék részen, amely a Vörösmarty utcával ér egybe, beton fedi majd a járdát. A
tervek szerint a Dr. Szemes Zoltán utca mindkét
oldalán is térköves járda kerül, de a Mátyás utcában is lesz felújítás. Ott, ahol szükséges, kicserélik a régi elavult betonos járdát a gyalogosok
nagy örömére. A munkafolyamatokról a lakosságot folyamatosan tájékoztatják, hiszen a járdafelújítás a lakóingatlanokhoz való be- és kijutást is érinti.
B.B

A katasztrófák
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„Ladik”-ban a csepregiek a legjobbak
A MEGYEI GYÕZTES LETT A TERÜLETI DÕNTÕ ELSÕ HELYEZETTJE
nyeket, személyeket kellett felismerni és képaláírásokat szerkeszteni. A következõ feladat napilap készítése volt. Mi a facebookos lapunkat, a
MÚFFIN-t alakítottuk át a Vas Népéhez hasonló
formájúvá, színes cikkekkel és sok képpel. Végül
mindegyik csapat tudósítást készített egy-egy
eseményrõl. A mi feladatunk: Anyósfesztivál

és felkészítõ tanár kapott egyéni ajándékot, s
csapatunké lett a százezer forintos elsõ díj. Ezt az
õsszel indítandó iskolai újság költségeire szeretnénk felhasználni. Köszönjük Hetyésy Katalin tanárnõ áldozatos felkészítõ munkáját.
– A média szakkörös lányok milyen lapokat, könyveket olvasnak szívesen?

Kádártán. Frappánsan, humorosan sikerült megoldani azt is, s így nyertünk.
– A megyei után következett a területi
vetélkedõ. Hol és hogyan zajlott le?
– Egy héttel a megyei után a kislõdi Sobri kalandpark fából készült közösségi épületében
rendezte a Pannon Lapok Társasága négy megye legjobbjainak a területi döntõjét. A feladatok itt is érdekesek és változatosak voltak. A népdal szövegét átírva, csapatindulót készítettünk
“A jó lovas katonának” dallamára. Tudósítást írtunk egy idõs néni szemszögébõl a feldübörgõ
Harlye Davidson motorokról. Apróhírdetést fogalmaztunk megadott szavak beillesztésével.
Majd egy képen látható esményrõl TV-tudósítást
készítettünk, s adtuk elõ fakanál-mikrofonba beszélve. Itt is volt villáminterjú és sok mûfajismereti
kérdés. Míg a zsüri elkészült az értékeléssel, játszhattunk a kalandparkban. Örömmel hallottuk,
hogy mi lettünk a gyõztesek. Minden versenyzõ

– Az érdekes, színes, képes ifjúsági lapokat
szeretjük, melyekben sok kaland és akció van.
Leginkább a Garfieldet és a Kozmopolitát forgatjuk, de van, aki a Nõk Lapját is. A vetélkedõ
idõszakában olvastuk a Vas Népét is, persze sokszor csak a vaol.hu-n. A könyvek közül szívesen
kézbevesszük Rowling Harry Potter sorozatát, s
nagyon szeretjük Mac Cabot írásait. A magyarok közül Leiner Laura a kedvencünk, de szívesen hallgatjuk és olvassuk az Idõfutárt is.
– Hamarosan nyolcadikasok vagytok, s
jön a pályaválasztás. Akartok-e újságírók
lenni?
– Hanna könyvet írna, szívesen kipróbálná az
újság írást is, de nem fõállásban. A többieknek
is tetszik a média, de még nem döntöttek arról,
hogy milyen iskolában tanuljanak tovább.
Gratulálunk a csapat tagjainak és Hetyésy Katalinnak a nagyszerû eredményekhez. További lelkes munkát és újabb sikereket kívánunk.
SF

forrás: vaol.hu
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Május végén ismét a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI csapata nyerte meg a
Ladik (Lapot a diákok kezébe!) médiavetélkedõ
megyei döntõjét. Majd a Pannon Lapok Társasága által rendezett területi döntõn is a csepregi
hetedikesekbõl álló vasi csapat (Ambrus Angelika, Gaján Réka, Horváth Hanna, Szabó Laura és
Vígh Adrienn) gyõzedelmeskedett.
A csapat felkészítõje, Hetyésy Katalin,
történelem-rajz-médiaszakos tanár elmondta, hogy már nyolcadik alkalommal szerepeltek tanítványai a vetélkedõ
megyei döntõjében. Hatszor meg is nyerték azt a csepregiek, s már a területin is
volt dobogós helyezésük. Több egykori
diákja médiaszakon tanul tovább, néhányan rendszeresen készítenek fotókat, írnak cikkeket iskolai és helyi lapban. A
mostani hetedikesek is szorgalmasan készültek, és a lelkes csapat a megyei után
a területi versenyen is elsõ lett. A részleteket kérdezem a lányoktól.
Az öt lány a beszélgetés során is igazi
csapatot alkotott, s felváltva, egymást kiegészítve válaszoltak kérdéseimre.
– Mekkora felkészülés van a dupla siker
mögött?
– Ketten a 6. osztályos korunktól, hárman az
idei tanév elejétõl járunk a Média szakkörbe,
ahol sok érdekeset hallunk és tanulunk. Készítettünk fotókiállítást a Répce-menti diákok idei találkozójára, de facebook oldalunk is van: a
MÚFFIN (Mindig Új, Friss, Fontos Információk). Mikor a tesztkérdések megjelentek a Vas Népében, mi öten vállaltuk a szakkörben e selejtezõ
feladatok megoldását. Mivel jók voltak válaszaink, megkaptuk a 2. Forduló feladatait. Ezeket
szétosztottuk egymás között, s idõben beküldtük
a megoldásokat.
– Milyen feladatokat kaptatok, s oldottatok meg a megyei döntõben?
– Elõször minden csapatnak - interjú keretében – be kellett mutatkoznia. Majd az összes
csapat ugyanazzal a három személlyel készített
villáminterjút. Ez után képeken szereplõ esemé-
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• Bük
A strandon is vigyáznak ránk
A nyár veszélyeire figyelmeztet a Vas Megyei Rendõr-Fõkapitányság: a Bükfürdõ Gyógyés Élménycentrumban hívták fel a figyelmet az
egyenruhások arra, hogy a strandszezonban
sem árt az óvatosság. A rendõrségi kampány
célja a bûn- és balesetmegelõzés. Némethné
dr. Zsigó Zita alezredes, a megyei Bûnmegelõzési Alosztály vezetõje a nyári szünetre adott jó
tanácsokat. Például azt, hogy beszéljük meg
gyermekeinkkel, kiben bízhatnak, és azt is, hogy
kit hívhatnak fel baj esetén. Jó ha tudják a legfiatalabbak is: bármikor segítséget kérhetnek a
107 és 112 segélyhívó számokon. László Péter
alezredes, a Közlekedésrendészeti Osztály vezetõje a fokozott kerékpár,- motoros közlekedésre
hívta fel a figyelmet. Kérte a közlekedés alapvetõ szabályainak betartását, megfelelõ védõ
felszerelés ellenõrzését, viseletét, illetve a gép-

– és hamarosan megy
A MÚLT
1979. tavaszán a MÁV igazgatóság hozzájárulásával érkezett meg Répceszentgyörgyre a
mozdony. Az itt tanuló Nevelõintézet diákjainak,
a jövõ vasutas nemzedékének akartak vele kedveskedni. Saját tengelyein utazott Pécsrõl egészen Hegyfaluig, onnét az adományozó vonta-

tókat itt készíttetõ házasulandók részére is. Az eltelt
idõ a mozdony állapotán természetesen meglátszik, hiszen felújítására a csaknem negyven évnyi
itt tartózkodása alatt nem került sor. Eszmei értéke
több 10 millió forint, becsült súlya a szerelvénnyel
együtt hatvan tonna. Répceszentgyörgy arculatához hozzátartozik, a helyi emberekhez és az

tási fõnökség szocialista brigádjának tagjai, és
több közremûködõ jóvoltából hatalmas daruk és
gépek segítségével közúton gurult be a nevelõintézet parkjába. Ide a tanárok és diákok közös
összefogással vasúti pályát építettek az öreg
mozdonynak. Az intézmény akkori igazgatója
Csöndes János elhatározta, hogy egy kocsit is
„szerez” a szerelvényhez. Ez késõbb meg is érkezett. Sok-sok diák szép emléke, az ünnepségek
helyszíne lett az ipari mûemlék.

egykori diákokhoz érzelmi szálak fûzik. Mára kettõ
maradt ebbõl a pályaszámú mozdonyból hazánkban, és talán az egyetlen, ami szállítható állapotában maradt meg.

A JELEN
A Kastély jelenleg magántulajdonban van.
Kapuja mégis nyitott az ide betérõ egykori növendékek, az érdeklõdõ látogatók vagy éppen a fo-

ÉS A JÖVÕ…
Mivel a mozdony tulajdonjoga a Kastély értékesítésével nem került az ingatlan tulajdonosához, most nem is rendelkezhet felette. A MÁV
hosszútávú bérleti szerzõdést kötött egy Budapesti székhelyû céggel, amelyben a mozdony
és szerelvénye felújítását vállalja a bérlõ. Ezt követõen irodaháza elõtt egy forgalmas csomópontban a fõvárosban kerül kiállításra.
Kovácsné Kelemen Gertrúd
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kocsivezetõk türelmesebb részvételét az utakon.
Schaffer Adrienn, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. értékesítési és kommunikációs igazgatója kiemelte,
fontos a vendégek biztonsága. Megköszönte a
rendõrség fokozott járõrözését, a kerékpáros
rendõrök jelenlétét. A büki fürdõn a strandolók
több nyelvû szórólapokat kaptak, azokon hívták
fel a figyelmüket, hogy vigyázzanak értékeikre.
yde

A mozdony jött
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Új medence és cáprabarlang
– ÍGY KÉSZÜLT A SZEZONRA BÜKFÜRDÕ
– A fejlesztéseknek köszönhetõen már 34 medencét használhatnak a vendégek, változatlan
áron – mutatta be Boros László Attila, a Büki
Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója. Az egyik újdonság a gyógyvizes Szív medence és szintén
az élményfürdõ területén alakították ki a Cápabarlangot. Az egy vízi gyermekvilág: az óvodásoknak, kisiskolásoknak kínál felhõtlen szórako-

várossal. Napernyõk kerültek az Acapulco medencébe, mögötte, az erdõs részen pedig függõágy-parkot alakítottak ki.
Az új és megújult fürdõ-területek mellett a
szezonban fontosak lesznek a rendezvények a
Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrumban. A nyáron ötször lesz Minimax Családi Napok, ahol a
gyerekek ügyességi, logikai játékokon vehetnek

zást csúszdákkal, interaktív játékelemekkel. Új
nevet kapott a vizes játszótér: a fürdõ új kabalafigurája után Toboz Ottó néven kereshetik a gyerekek. Az ÖKO mókus egyébként egyben a helyi
TDM kabalaállata is, a vezérigazgató kiemelte:
ezzel is jelezik a szorosabb együttmûködést a

részt, találkozhatnak a mesecsatorna két közkedvelt figurájával, Minivel és Picicicával. Lesz
strandok éjszakája is: július 28-án az Acoustic
Planet zenekar és a Groovehouse együttes gondoskodik a szórakozásról, a hûsítõ koktélokról
pedig a helyi étterem, a SMEKK Bisztró.

A fürdõ augusztus 19-én ünnepli 55. jubileumát: egész napos nyereményjátékokkal telik
majd az ünnep. Másnap, a nemzeti ünnepen a

magyar hagyományoké lesz a fõszerep: népi
fajátékokat próbálhatnak ki a gyermekek, érkezik a Háncs néptáncegyüttes és Paprika Jancsi
bábszínháza.
yde
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Rövid hírek
• Sajtoskál
A sajtoskáli nyugdíjasok
mindig jókedvûek!
Idén ismét együtt ünnepeltek a kultúrházban Sajtoskál község szép korú lakói. A nyugdíjasokat Haller Imre polgármester úr köszöntötte. Aztán énekes-zenés mûsorral kedveskedett a képviselõ-testület a vendégeknek. A
meghívott sztárvendéggel együtt énekelhette
az ismert slágereket a dalos kedvû, jó hangulatú társaság. A szórakoztató mûsor után sem
volt hiány zenében, és jó kedvben, hiszen a
sajtoskáli nyugdíjasok körében mindig jó a
hangulat. Hogy az éneklés és tánc közepette
éhen és szomjan ne maradjon a vendégsereg, az önkormányzat képviselõ-testülete finom falatokat, süteményeket szolgált fel a
résztvevõknek. A szép számban összegyûlt
nyugdíjasok estébe nyúlóan beszélgettek,
énekeltek, jól érezték magukat.
BB.

• Csepreg

A június... A hónap, ami hozza magával a
tanév végét, az osztálykirándulásokat, a bizonyítványosztást, a ballagást. Amikor már nyakunkon a nyár, a vakáció, a kánikula, a nyaralások. Méltán a gyerekek kedvenc hónapja. Az idei június
nem szûkölködött programokban
Sopronhorpácson sem. Mindjárt a
hónap elsõ napján a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer finanszírozásában 3D-vetítésen vehettek részt
az ovisok és az alsó tagozatos diákok a Dr. Sedlmayr Kurt Mûvelõdési
Házban. Másnap a felsõ tagozatos
diákoké volt a „terep”: Logikai Bajnokságon vehettek részt. A tavalyi
évhez hasonlóan idén is egy „világnaphoz“, a
Nemzetközi Pí Naphoz kötöttük az eseményt,
legalábbis ami a feladatokat illeti (az idõponttal
csúsztunk egy kicsit a tavaszi járványos megbetegedések miatt). Az egyházasfalui Simonyi Károly Általános Iskola és a Sopronhorpácsi Általános Iskola diákjai vettek részt a megmérettetésen, melyet a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Élményközpont szponzorált majdnem 40
ezer forint értékben ingyenes belépõjegyek fel-

ajánlásával. Június elsõ hetében indult a Mûvelõdési Házban egy, a digitális írástudás fejlesztését célzó számítógépes tanfolyam, amely segítséget ad az internethasználat alapjainak elsajátításához. Június 13-án délelõtt a könyvtárban
Ferenczi Tamás tartott egy mozi -és filmtörténeti
elõadást az ötödikes évfolyamnak. Elmesélte saját tapasztalatait a filmgyártás területén, beavatta a hallgatóságot a mozifilmek, forgatások
rejtelmeibe. A beszélgetést egy természetfilm-

vetítéssel zártuk, melyre a Nemzeti Kultúrális Alap
KönyvtárMozi projektje adott lehetõséget. Június
17-én tartottuk a Családi Sportnapot, melyen

idén a labdarúgók mellett a nemrégiben életre
kelt gyermek és nõi röplabdacsapat is helyet
kapott. A rendezvény a Sopronhorpács SE, a
Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete és az önkormányzat anyagi támogatásával, valamint
magánfelajánlások segítségével valósult meg.
A programot Horváth Zoltán szakosztály vezetõ,
edzõ és Talabér Jenõ polgármester köszöntõjét
követõen az utánpótlás sorsolásos körmérkõzései nyitották, amit a SFAC csapatai ellen játszottak. Késõbb sorversenyek zajlottak kicsiknek és nagyoknak,
majd helyben szervezõdõ csapatokkal barátságos labdarúgó, a
gyakorlópályán pedig gyermek
és felnõtt röplabda mérkõzések
folytak. Június 21-én a Logikai
Bajnokság nyertes csapataival kirándultunk Mosonmagyaróvárra
a Futurás nyereményútra. Az élményközpontban a gyerekek interaktív kiállításon, science shown, vagyis látványos fizikai és kémiai kísérleteken, planetáriumi
elõadáson, 5D-s vetítésen vehettek részt, és megnézhettük ahogy
egy Tesla transzformátorral látványos és hangos
villámokat generálnak. A nap programját a
dunakiliti víztározó és duzzasztómû látogatásával zártuk. Ha ezekhez az eseményekhez hozzávesszük a megvalósult számos iskolai és egyházi
programot, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy
nem unatkoztak a sopronhorpácsiak júniusban
sem! Mindenkinek hasonlóan mozgalmas, és élményekkel teli nyarat kívánok!
Zsoldosné H. Kati
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Gyalog és hintóval a szõlõhegyen
Pünkösd szombatján, vagyis pünkösd elõtti
szombaton hívták bortúrára a természetbe vágyókat a Csepregi Hegyközség borosgazdái,
valamint a Csepregi Borbarát Hölgyek. Aznap
12 pince nyitott ki: finom boraik mellett borkorcsolyákkal és szíves vendéglátással várták
a látogatókat. Jöttek is az ország minden részérõl, de határainkon túlról is az érdeklõdõk.
Igyekeztek a szõlõhegyen keresztül-kasul minden hegyhátat bejárni, mert szinte minden
hegyháton találtak nyitott pincét. Többen ismerõsökkel, barátokkal, kisebb csapatokban
látogatták sorra a vendégvárókat, ismerkedtek „a hegy levével”, a helyi zamatokkal.
Egyesek gyalog, mások lovashintóval közlekedtek. Nagyon szép napsütéses nyári idõnk
volt és ellepték a hegyet a szebbnél szebb virágok. Sokszor felcsendült a nóta:
„Piros pünkösd napján imádkoztam érted
Piros pünkösd napján vártam visszatérted
Tele volt a határ nyíló vadvirággal…”
A megfáradt túrázókat idén is Szabó László
várta pihenésre a Bene-kút melletti zártkertjében. Akinek kedve volt, ott jó szólózenére táncra
is perdülhetett.
Horváthné Pados Teréz

Sopronhorpácsi tallózó
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A gyerekeknek

és a gyerekekért

– MESÉS, MOZGALMAS NAP A BÕI FÕTÉREN
Gyerekzsibongástól, jókedvû felnõttek nevetésétõl és beszélgetésétõl harsonázott a fõtér Bõben: júniusi gyermeknapot ünnepeltünk. Ha
kicsit megkésve is, de elengedhetetlennek tartottuk a gyermeknap
megtartását, hiszen a gyerekek által
él tovább nemzetünk, õk viszik tovább a hagyományokat, szokásokat. Ez a nap a gyermekekrõl szólt,
és mégis csak különösebb, mint a
többi, még akkor is, ha mi szülõk
mindennap a gyermekeink körül
szeretettel forgunk. Ezen a napon

né Baksa Eszter, mesemondó, a Vas
Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer jóvoltából. Eszti néni meséit egy akadályverseny követte,
majd a büki Inci-Finci Gyerekfoglalkoztató elõadásában, a gyerekek
interaktívan bohókázhattak Nevesincs kapitánnyal, majd zumbázhattak a kedves jelenlévõk
Edussal. A sok mozgást követõen
pedig közösen fogyasztottuk el a
helyszínen készült vacsorát: gulyásleves volt a menü. A programok
ideje alatt légvárazhattak a gyere-

kek, csillámtetoválást készíthettetek,
pattogatott kukoricát, vattacukrot
fogyaszthattak, a büférõl pedig a
helyi Dan Borozó gondoskodott. Ezúton szeretnék köszönetet mondani

kat jelent lelkileg a gyermekeinknek. Gyújtsuk a gyermekeink szívét
„szeretet lángra”, és ne csak gyereknapon, hanem mindennap, mert
a gyermekeinken keresztül Isten, a
Mindenen túli Fény érint meg bennünket, s ami összeköt mindnyájunkat. Igyekeztünk ezt a napot „örömünneppé” varázsolni gyermekeink
számára, a folyamatos programokkal: vendégünk volt Németh István-

mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez: Bõ község polgármestere, Hajós Attila, a büki Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat, a bõi Kemencés Falusi Vendégasztal, a Napos Mezõ Pékség, a Bõi
Általános Iskola tanárai és Berzsenyi
Dániel könyvtár mind-mind hozzátettek a mozgalmas gyereknaphoz.
Jákó Melinda
(IKSZT munkatárs) Bõ

– NAPVIRÁG EGYÜTTES
A Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány kuratóriuma 2015-ben alapította a „Répce-vidék nyíló virága” díjat.
Az alapítvány célja, hogy a Répcevidéken élõ és a Répce-vidék kultúráját, hagyományait ápoló tehetséges tanulók és mentoraik elismerést
kapjanak értékõrzõ tevékenységükért. A Felsõbüki Nagy Pál Általános

dalokat. A csoport létszáma folyamatosan bõvült: megtetszett a barátnõknek is a szereplés, az új dalok tanulása, ismerete, így egyre többen
jöttek énekelni. Anikó nagy örömére
két fiatalember is erõsíti bátor hangjával, biztos kiállásával a cserfes kislányokat. A lelkesedésük, elhivatottságuk, kitartásuk megvan, rendszere-

Iskola és Szakközépiskola idei tanévzáró ünnepélyén Benkõné Klára Júlia, a kuratórium elnöke adta át az elismerést az 1-4. évfolyamos korosztályban. A vidék népzenei hagyományainak megõrzéséért és ápolásáért a Napvirág Együttes, és mentoruk Pintér Anikó vette át a megérdemelt üvegrózsát.
A Napvirág Együttes a büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár
kereteiben mûködõ 6-10 éves kisdiákokból álló mûvészeti csoport 2014ben alakult. Kezdetben hat kislány
énekelte együtt a játék- és gyermek-

sen, szorgalmasan járnak gyakorolni.
Tudják, ezáltal még biztosabb lesz a
kiállásuk, még csengõbb, erõteljesebb a hangjuk – igazi együttessé
válnak. A játékdalokat az évek múlásával felváltották a népdalcsokrok.
Elõször szûkebb hazánk, Vas megye
népdalkincsét ismerték meg, tanultak belõle csokrokat, de kitekintettek
a környezõ tájegységekre is, hogy az
ott élõ népek dalait is megismerjék,
énekeljék.
A cikk folytataása a weboldalon:
www.repcevidek.hu
bse
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még inkább igyekszünk velük több
idõt kellemesen eltölteni, még melegebben körül ölelni õket. Kedvükbe járunk, az „együtt” melegségben
eltöltött idõ bizony sokat számít, so-

Répce-vidék nyíló virága
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Rövid hírek
• Szakony
Múlt és jelen
találkozása

– KÉT KERÉKEN JÁRTAK KULTURÁLIS ÉRTÉKEK NYOMÁBAN
Negyedik alkalommal rendezte meg a „Kápolnák útján...” címû kulturális kerékpártúrát a
Napnyugat Turisztikai Egyesület és az Innovatív
Platform Nonprofit Kft. A program során az Alpokalja Gyõr-Moson-Sopron megyei részét kerekezték be a résztvevõk, Sopronkövesdrõl, a Szent
László kápolnától indulva Nagylózson, Ebergõcön, Röjtökmuzsajon, Lövõn, Völcsejen,
Egyházasfalun, Sopronhorpácson, Undon és
Zsirán keresztül vezetett az út a célállomásra,
Répcevisre. Idén új helyszín Ebergõc és Egyházasfalu települések lettek. Egyházasfaluban egy
magánkápolnát fedeztek fel a résztvevõk, Molnár Tamás és családja újította fel nemrégiben a
lepusztult, erdõ és falu széli külterületi gógánfai
kápolnát. A szép kápolna, a helyi nyugdíjasok
kórusa és a természeti környezet élményt jelentett a túrázóknak. Az útvonal kilenc település kilenc kápolnáját érintette. Az egyes önkormányzatok és a falvakban mûködõ civil szervezetek
nagy gonddal készültek a túrázók fogadására.
Mindenütt frissítõvel és finom falatokkal, azok
mellé rövid kulturális mûsorral várták a megfáradt kerekezõket. Hol templomi énekeknek, hol

a vendéglátó falu polgárai is csatlakoztak a látogatókhoz, így rácsodálkozva saját értékeikre,
esetenként egy rövidebb szakaszon csatlakozva
a túrához.
Testi-lelki feltöltõdést jelentett a program a
csaknem ötven fõs csapatnak. Sokan már visz-

lakodalmas játéknak, hol horvát néphagyománynak tapsolhattak a túrázók. Néhány helyen apró meglepetés ajándék, például kitûzõ,
útravalóul személyre szabott üzenet is került a biciklizõk poggyászába. Természetesen a kezdeményezés alapvetõ célkitûzésének megfelelõen
mindenhol megismerkedtek a felkeresett kápolna történetével is. Szinte valamennyi helyszínen

szatérõ kerékpárosai ennek az útnak, de évrõl évre feltûnnek új érdeklõdõk. Remek hangulatban,
káprázatos napsütésben tekerték le a több mint
negyven kilométeres távot. Amellett, hogy jó alaposan megdolgoztatták izmaikat, számos ismerettel és kulturális élménnyel is gazdagodtak. A jól
sikerült nap után egyértelmû a döntés: jövõre ismét találkozunk a Kápolnák útján!
Keszei
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A Szakonyi Kistérségi Könyvtár szervezésében 2017. június 11-én Lovagok a modern korban címmel beszámolót hallgathattak meg az érdeklõdõk.
Az izgalmas és cseppet sem hagyományos elõadáson Kovács Dániel fegyver és
páncélkészítõ beszélt azokról az élményekrõl, hatásokról, melyek segítették õt abban,
hogy ilyen fiatalon érdeklõdése a XIV-XV.
század lovagkor öltözetei, harci eszközei, és
azok elkészítési munkálatai felé terelték. A
kép és videó anyagok még szemléletesebbé tették a hallgatóság számára azokat a
munkafolyamatokat, melyekkel készül egyegy páncél, sisak, fegyver.
A beszámoló másik fõ vonala arról a
nemzetközi viadalról szólt, mely a Battle of
the Nations nevet viseli. A 2015-ös csehországi világversenyen a magyar csapat tagja volt Dani is, aki a mezõny legfiatalabb
versenyzõjeként vett részt ezen a kemény
versenyen. A páncélos küzdelemben lehet
ütni fegyverrel pl. kard, falchion, buzogány,
fejsze, alabárd, hosszú falchion. Lehet ütni
a pajzzsal is, könyökkel, illetve rúgni, gáncsolni, fejelni. Történelmi okokból a vértek a
13-16. századból „valóak”. Egy felszerelés
átlagos súlya 30-35 kilogramm között van.
A küzdelemben részt vevõk maguk készítik
el páncélzatukat, fegyverzetüket, mely szintén nagyon komoly kutató- és kovácsmunkát igényel.
Dani elhivatottsága, kitartása, lelkesedése példaértékû lehet minden fiatal számára.
A beszámolót követõen a jelenlevõk kipróbálhatták a bemutatott tárgyakat, illetve a könyvtárban a témához kapcsolódó
könyvekben kutakodhattak az érdeklõdõk.
ada

Kápolnák útján
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Sikeres turisztikai terv

– határokon átnyúló együttmûködés

A Fischbachtól Kõszegig vezetõ Alpannónia
hosszú távú túraútvonal mottója: Határtalan
vándorlás. Hamarosan megvalósulhatnak az
Alpannónia Plus projektelemei is, mely egy egységes, magas színvonalú túradesztináció létrehozása a stájerországi Joglland térségtõl Burgenlandon és Alsó-Ausztrián át egészen a Kõszegi-hegységig és az Írottkõ Natúrparkig. Ennek
egyik állomása Csepreg lesz. A határon átnyúló
panoráma túraútvonal a Keleti-Alpokat köti öszsze a Pannóniával. A 2007-2013 közötti támogatási idõszakban sikeres projekt valósult meg ebben a témában az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében.
Akkor egységes tábla- és jelzésrendszert, áttekintõ térképpel felszerelt indulókapukat létesítettek, és az útvonal több pontján kiépült a turisztikai infrastruktúra. Most, az Alpannónia plus projektben, az útvonal optimalizálása és bõvítése
valósulhat meg, és a túradesztináció egészére
hosszú távú mûködtetési stratégia készülhet. Ebben a határon átnyúló összefogásban vesz részt
Csepreg is. Vlasich Krisztán polgármester elmondta: június 9-én az Alpanónia plus pályázat
kapcsán a stájerországi Joglland régióban, a
Rabl Kreuz menedékházban egy projektindító
sajtóreggelin vettek részt, ahol az érintett települési vezetõk, 7 magyar és 3 osztrák régió volt jelen. A projekt idõtartama 3 év, egészen pontosan ez év július 1-jétõl 2019. 12. 31-ig tart. Az
összköltségvetése: 1.866.029 euró, amelybõl a
magyar partnerek költségvetése: 806.000 euró,
vagyis majdnem 250 millió forint. A magyar

partnerek koordinátora a kõszegi székhelyû
Írottkõ Natúrparkért Egyesület. – Az elejétõl fogva támogattam a közös együttmûködést, mivel
ebbõl nemcsak a térség, hanem Csepreg városa is sokat profitálhat – emelte ki a polgármester.

két helyreállítjuk, turistabaráttá alakul. A forrás
felújítása során megtörténik a tisztítás is, így a túrázók számára fogyasztható lesz a vize. A projekt
során létrehoznak egy hétállomásos tanösvényt,
melynek témája a csepregi szõlõhegy és bor

– Csepreget több fejlesztés is érintheti, információs pontot alakítanak ki a Rumi-házban. A felújításra kerülõ ingatlan hármas feladatot lát majd
el: pihenõhely és információs pont lesz, mosdókat építenek ki, és létrejön egy kiállítótér is. Az
Alsó-Hangán komplett pihenõhelyet hoznak létre, amely a túrázók részére kulturált körülményeket biztosít a megpihenésre és étkezésre. Az útvonal mentén található Sajbók-forrást és környé-

története. Helyreállítják az Új Bene kutat és környékét, itt is iható lesz a kút vize. A Bene-hegyi
tónál magaslest és ismeretterjesztõ anyagokkal
ellátott bemutatóhelyet alakítanak ki, ahonnan
az élõvilág zavarása nélkül figyelhetõ meg a tó
madárvilága. A csepregi beruházások mintegy
52,5 millió forintba kerülnek majd. A pályázati
támogatottság 95 százalékos, melyhez a város
2,6 millió forint önerõt biztosít.
B.B
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Fotók: Tompaládonyi Önkormányzat

Rövid hírek
• Csepreg
A List FC nyerte
a 12. Holnapért Kupát!
Tizenkettedik alkalommal „rúgták a bõrt”
Csepregen a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanapján, a Malomkerti Sportlétesítményben.
A meleg, nyári idõben kilenc csapat mérhette össze tudását a kistérség településeirõl:
Young Boys, Tompaládony, Drago SC, Boci Betérõ, Tormásliget, List FC, Life Style, Haverock
Alpokalja, Csepregi Gipszy csapatai küzdöttek egymással.

a társadalmi munkát: Tompaládony
Gazdasági és munkaügyi helyzet, lakosság és népesség, meg persze a rendezvények – sorra vettük a tompaládonyi aktualitásokat. Hodvogner László polgármester
válaszolt a felvetett témákra.
GAZDÁLKODÁS – Mindannyiunk számára
közismert tény, hogy az önkormányzatok költségvetése sokszor sok helyen, borotvaélen táncol – kezdte Tompaládony anyagi helyzetérõl
Hodvogner László polgármester. Szerinte pénzügyi szempontból a legnagyobb hangsúlyt a
folytonosságra, a mindenkori munka folytatására kell helyezni. – Önkormányzatunknak van egy
elõkészített és elfogadott egy évre szóló gazdasági programja, amelynek mentén haladva tehetjük településünket még élhetõbbé. Fõ cél az,
hogy tudjuk mûködni, lehetõség szerint fejleszteni, bõvíteni, tevékenységünket kiszélesíteni. Fontos feladat a település tisztán tartása, a közterületek, zöldfelületek, takarítása, ami nemcsak az
itt élõk jó közérzetéhez elengedhetetlen, hanem
az itt átutazó vendégek, vagyis az idegenforgalom szempontjából sem mellékesek – hangsúlyozta.
– Településünkön hangsúlyos hely lett a posta elõtti tér, mert az utóbbi idõben már közösségi térré alakult. A jövõben ezzel kapcsolatos terveket lenne szükséges „szövögetnünk”, mivel az
ott álló épületet visszakaptuk a postától, újra kellene hasznosítani.
LAKOSSÁG, NÉPESSÉG – Kiemelkedõ feladat a falu lakosságmegtartó szerepének erõsítése, a magunk eszközeivel minden lehetõséget
meg kell ragadnunk annak érdekében, hogy fiataljaink itt maradjanak, itt alapítsanak családot, esetleg más településekrõl költözzenek hozzánk – fogalmazta meg a célt Hodvogner László. Vannak a falunak eladó építési telkei: az Ifjúság utcában. A község lakosságszáma stagnál,
a születés és elhalálozás mutatói arányosak. A
lakók többsége az iparban, Sárváron, Bükön,

Sopronkövesden, valamint a szolgáltatásban,
jórészt Bükön és Sárváron dolgozik. – Néhányan
szorgoskodnak a mezõgazdaság területén is.
Szerencsére a munkanélküliség egyáltalán nem
jellemzõ – összegezte.

ELÕNYÖK, HÁTRÁNYOK – Jó dolognak tartom a helyben történõ ügyintézések lehetõségét,
amelyek zökkenõmentesen mûködnek is. Mindenki rendelkezésére állnak napi szinten a polgármesteri hivatal dolgozói, illetve alkalmanként
a kormányablak, a gyermekjóléti szolgálat munkatársai, a falugazdász és a védõnõ – sorolta a
polgármester a tompaládonyi mindennapokról.
– Településünket érintõ problémákat nézve,
sajnos elég gyakoriak a balesetek. Túlzás nélkül
mondhatom, hogy hetente, jómagam is jó pár
esetnél voltam kint mentõsként is.
A közlekedésrõl elmondta még: új útburkolati
jeleket festettek fel és rendszeres a sebesség-ellenõrzés. Sokan bosszankodnak ezért, de a falut
és lakóit védik.
PROGRAM ÉS CIVILEK – Az ez évi nyári rendezvényünk egy kicsit eltér az eddigiektõl. A korábbi évekhez képest most nem falunap, hanem hagyományos búcsú kerül megrendezésre
augusztus második vasárnapján. Kicsit szerényebb, de annál családiasabb formában – tekintett a nyárra a polgármester. Ami a civil hátteret illeti Tompaládonyban: az Õszirózsa Nyugdíjas Klubot és a Fiatalok Társulatát sorolta
Hodvogner László.
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Kiváló bírói irányítás mellett, két pályán folyamatosan zajlottak a csoportmérkõzések,
melyeket a Vas Megyei Labdarúgó Szövetség
játékvezetõi: Kovács Zsolt és Varga Zsolt vezényeltek. Jól felkészült, sportszerûen játszó csapatok vágtak neki a tornának azért, hogy öszszemérhessék erejüket és technikai tudásukat.
A csoportmérkõzések során jó hangulatú, szoros mérkõzéseket játszottak egymással a csapatok. Nem volt hiány a kiélezett párharcokból
sem, hisz már a négy közé jutásért is hatalmas
csata folyt, 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 Holnapért Kupát Tóth Péter irányításával
a tornán végig kiválóan játszó List FC csapata nyerte, õket követte a nagy csatában alul
maradt Molnár Imre vezette Tompaládony
csapata, míg a dobogó harmadik fokára a
Buday László irányította Boci Betérõ együttese
állhatott. A negyedik helyen a Schimmer Dániel csapatkapitány által vezette Young Boys
csapata végzett.
A Holnapért Kistérségi Kupa gólkirálya 7
találattal Kovács Gábor lett a Boci Betérõ csapatából, míg a legjobb kapusnak Németh Tamást választották látványos, sokszor továbbjutást érõ védéseiért a játékvezetõk. Az elõ három helyezettnek járó kupát, oklevelet és az
elsõ helyezettnek járó ajándékcsomagot a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület elnöke,
Vlasich Krisztián adta át, de minden résztvevõ
csapat teljesítményét is elismerõ emléklappal
ismertek el.
A csaknem kilencven résztvevõ a kellemes
délelõttöt követõen egy finom ebéddel és kötetlen baráti beszélgetéssel zárta a 12. Holnapért
Kistérségi Labdarúgó Kupanapot Csepregen.
B.B

Ahol még ismerik
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FELÚJÍTÁS, FEJLESZTÉS – Adósságmentes
falu Tompaládony, így részesülhetett a kormány
kompenzációs támogatásában idén is. A támogatást két ütemben használják fel: egy részét
felújításra, másik részét fejlesztésre költik. A cél a
Hunyadi utca páros oldali járda felújítása, valamint egy fedett színtér építése, mely a rendezvényeinkhez biztosít esõmentes területet majdnem
száz négyzetméteren. Ennek munkálatai már
zajlanak. – Fontosnak tartom elmondani, hogy e
színtér aljzatának betonozása társadalmi munkában, önkéntes segítõkkel valósult meg –
hangsúlyozta.

TERV – A legnagyobb terv Tompaládonyban a szennyvízelvezetõ csatornarendszer kiépítése. – Ez hatalmas feladat és felelõsség, de úgy
gondolom, hogy kell vele foglalkozni, hisz ez a
jövõ útja – mondta a falu vezetõje. Pályázati forrás, összefogás és önerõ – mindre szükség van a
nagyszabású beruházáshoz. – Bízom benne,
hogy e kitûzött célok a közeljövõben meg is valósulnak.
yde

Letették a csepregi
napelem park alapkövét
Június 22-én ünnepélyes keretek között rakták le a Csepregi Iparterületen megvalósuló
napelem park alapkövét. A megtermelt energia
1000 háztartás ellátásához elegendõ éves szinten. A munkálatok július elején kezdõdnek.
Pusztai Péter, a beruházást végzõ kft. képviseletében elmondta: a céljuk az, hogy Földünk
unokáink számára is elérhetõ legyen. Ám ez
csak akkor lehetséges, ha minél nagyobb mértékben megújuló energiaforrásokra támaszkodunk, így csökkentve az üvegházhatású gázok
nagymértékû kibocsájtását. Kiemelte, hogy a
napenergia egy rendkívül tiszta és kiszámítható
energiaforrás, melyet ki kell használnunk. Hozzátette, nagy öröm számukra, hogy cég
Csepregen hazánk harmadik legnagyobb naperõmûvét építheti meg, és ezzel hozzájárulhatunk országunk fenntartható fejlõdéséhez.
A Csepregen megvalósuló 5,52 MWp teljesítményû naperõmû az Öreg Malom Hotellel
szemben levõ ipari területen mûködik majd.
Vlasich Krisztián polgármester szerint ez a lehetõ
egyik legjobb beruházás Csepregnek, mivel teljesen megújuló energiával tudják biztosítani a
lakosság ellátását, csatlakozva ezzel hazánk
uniós felzárkóztatásához. Azt is hangsúlyozta,
hogy más szempontból is elõnyös a városnak a
beruházás, hiszen a helyi iparûzési adó mértéke
évente 4,5 millió forinttal gyarapodik. Elmondta
még, mindig is nagy hangsúlyt fektettek a környezetünk védelmére, ennek megóvására tanítják az óvodában, az iskolákban is gyermekeiket.
Ma példát mutathattak nekik, hiszen olyan beruházás alapkövét rakták le, mely hozzájárul ha-

zánk uniós szén-dioxid kibocsátás csökkentési
kötelezettségeinek teljesítéséhez. Ezzel utat mutathatnak nekik a jövõbe.
Az alapkõ letételén Ágh Péter országgyûlési
képviselõ is jelen volt. Nagyon frappánsan fogalmazott: „Csepregnek már a Nap is a szövet-

ségese”- mondta. Ezt követõen a városba érkezõ jelentõs forrásokról beszélt, kiemelte az út és
csapadékvíz elvezetésének kiépítésére kapott
több mint 300 milliós forrást. De megemlítette a
Malomkert 100 milliós összegét és a nemrégen
bejelentett Rákóczi utcai kerékpárútra nyert,
több mint 150 milliós központi forrást is. Hangsúlyozta, hogy sok még a feladat, de bátran kijelenthetjük, hogy Csepreg lendületben van - fogalmazott Vas megye fejlesztési biztosa.
Az ünnepi beszédeket követõen, Vlasich Krisztián polgármester, Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Pusztai Péter a Solar Markt Kft vezetõje idõkapszulát helyeztek el a létesítendõ park területén, majd lerakták a létesítmény alapkövét is.
B.B
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PROGRAMAJÁNLÓ

Nyolc újszülöttet
köszöntöttek Csepregen

Június 16 – augusztus 26. Minden
szerda-szombat 17-21 ó. Bükfürdõn, a
Sportparkban: SPORTANIMÁCIÓ. A játékok és a sporteszközök használata ingyenes.
Július 7, 14, 21, 28. és augusztus
4-én, pénteken 16-20 ó. Bükfürdõn:
TERMELÕI PIAC.
Július 15-én, szombaton Csepregen, a Malomkertben: I. PALACSINTA
FESZTIVÁL.

A hagyományokhoz híven
Vlasich Krisztián, Csepreg polgármestere minden újszülöttet meglátogat az otthonában, és köszönti
õket, mint a város új polgárait. Így
történt ez most is nyolc kis csöppség esetében.

jött a világra január 19-én. Gábor
és Katalin nagyon várta már a kisfiút, aki a hároméves testvére, Izabella Mária mellett a második gyermek. Drázsnyák Tibor április 5-én
született, szülei, Rita és Tibor nagy
örömére. A kisfiú 3560 grammal és

Dömötör Kadosa András december 14-én született, igazi karácsonyi ajándékként érkezett a családba, Valériához és Péterhez. A kisfiú 3140 grammal és 47 centivel érkezett, már nagyon várta kétéves
testvére, Barna. Az év utolsó napján
3051 grammal és 50 centiméterrel
látta meg a napvilágot Ajtai Attila
Noel, szülei, Gabriella és Attila elsõ
gyermekeként. A 2017-es év elsõ
csepregi babájaként született Kiss
Olivér Szabolcs, szülei – Szabolcs és
Barbara – nagy örömére. A kisfiú január 3-án 3150 grammal és 51
centiméterrel lett Csepreg legifjabb polgára. Radics Nimród István
3540 grammal és 50 centiméterrel

49 centiméterrel lett a család legfiatalabb tagja. Április 9-én 2370
grammal és 47 centivel látta meg
a napvilágot Lukács Dominik, szülei
Barbara és Szabolcs nagy-nagy
örömére. Elsõ lányként érkezett Ramóna április 22-én, 3060 grammal
és 48 centiméterrel, szülei Krisztina
és Tamás boldogságára. 2100
grammal és 42 centivel született
május 11-én Lara, Diána és Csaba
kislánya, hogy örömöt vigyen szülei
és kétéves testvére, Szalvátor napjaiba.
Az ifjú szülõknek ezúton is szívbõl
gratulálunk, sok boldogságot és jó
egészséget kívánunk!
B.B.

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

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

www.repcevidek.hu

(a mentõállomás mellett)

Július 15-én és 29-én, szombaton
Bükfürdõn, a Gyógy-és Élménycentrumban: Minimax Családi Nap.

Július 17-én és 31-én 15 ó. Kõszegen, a Sziget u. – Erdõ u. sarkától: DINOSZAURUSZOK NYOMÁBAN – Idõutazásos
geotúra, geológus szakvezetéssel. Részvételi díj: 500- Ft/fõ. Elõzetes bejelentkezéssel!
Július 22-én, szombaton Tömördön: FALUNAP.
Július 28-án, pénteken 18-21 ó.
Bükfürdõn, a Gyógy- és Élménycentrumban: FÜRDÕK ÉJSZAKÁJA.
Augusztus 4-6. Kõszegen: FÉLHOLD
ÉS TELIHOLD – KÕSZEGI OSTROMNAPOK.
Augusztus 5-én, szombaton 16 ó.
Bükfürdõn, a Gyógy- és Élménycentrumban: HALMAY ÚSZÓVERSENY
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/,
http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/
https://www.facebook.com/iatabor és a
http://www.naturpark.hu/ honlapokon. A rendezõ
szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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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.)
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