Rövid hírek
• Egyházasfalu
VIHARÛZÕ HARMONIKA
AZ EGYHÁZASFALUI BATYUBAN
A mozgalmas június után július elsõ szombatján is jeles eseményre virradt kis falunk. Lázasan
készülõdtünk a Falufejlesztõ Egyesület hagyományos batyus báljára, ahol az eddigi években
a jó hangulat is mindig hagyományosan garantált volt. Este nyolc órára már valamennyi asztal
foglalt volt a szélfogóval bõvült Platán téren,
ahol a vidám zeneszó mellett jókedvû terefere
folyt a finomságokkal teli asztaloknál, a nagy érdeklõdéssel kísért tombolahúzásra várva. Az
egyre emelkedõ hangulatot azonban beárnyé-

kolták a gyülekezõ viharfelhõk, amelyekbõl este
tíz órakor hatalmas zápor zúdult a falura. Mármár veszni látszott a báli hangulat, néhányan távozni készültek, hiszen a zene is megszûnt a
hangszereket féltve. Kisvártatva Mihalicz Zsolt
batyujából elõkerült a vihart feledtetõ harmonika, amely csakhamar tovaûzte a mostoha idõjárás okozta ijedelmet. Sátras lakodalmat idézõ
jó hangulat kerekedett egészen a késõ éjszakai
órákig. Ezúton is hálásan köszönjük a viharûzõ
harmonikaszót!
Major Izabella

Mesés nyár Fonyódligeten
Csepreg Város Önkormányzata a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti szolgálatával együttmûködve az idei évben is sikeresen pályázott az Erzsébet-program nyári gyermektáboroztatására.
Az elnyert pályázatnak köszönhetõen 20
csepregi gyermek tölthetett el egy vidám és tartalmas hetet Fonyódligeten.
Az összesen 1100 fõ részére nyaralást nyújtó tábor közvetlenül a Balaton parton helyezkedik el,

lompos együttes koncertjén, Táncházban jártak,
és utolsó estén egy közös discoval zárták a tartalmas hetet.
A táborban meghirdetett tisztasági versenyen
egy városnézõ dottózást nyert a legjobb csapatnak hirdetett csepregi csapat Fonyód és
Fonyódliget területére.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere
a tábor hetében meglátogatta a csepregi gyermekeket és gyümölccsel, élelemmel lepte meg

ahol a gyerekek részére faházakban biztosították a
vendéglátást.
A részvevõ csepregi gyermekek a strandolás
mellett különbözõ vetélkedõkön, természetismereti, lovas íjász - és harci bemutatón vehettek
részt, továbbá kedvükre használhatták a szabadtéri sakktáblát, asztaliteniszt és sportpályákat. A tábor elsõ estéjén közösen szurkolhattak a
rendezvénysátorban vetítésre kerülõ Magyarország - Belgium mérkõzésen, részt vehettek a Ko-

Õket, akik nagy örömmel fogadták a városvezetõt.
A polgármester a gyermekekkel együtt részt vett a
sakkversenyen, de kedvükért a játékból és a mókából is kivette a részét.
Köszönet jár a Területi Gondozási Központ munkatársainak, és a George Sorel Alapítványnak, hiszen nekik köszönhetõen egy fejlejthetetlen nyaralásban volt részük a Családsegítõ és Gyermekjóléti
szolgálattal kapcsolatban álló gyermekeknek.
ot
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Bokrétánkhoz hûen

„A pletykás asszonyok”
is ott voltak a tömördi falunapon!
kezdõdött a kora esti vacsora: egy
tál vadpörköltre, egy italra és egy
szelet tortára mindenki az önkormányzat vendége lehetett. A vacsorát követõen a kõszegi
MULATÓSOK(K) „húzták” a talpalávalót, kezdõdhetett az utcabál,
melyet este tízkor a várva várt tombola szakított meg, majd folytatódott a tánc, a bálozás hajnalig.

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

Mindenki megtalálhatta a nap folyamán a legérdekesebb, legjobb
programokat! Köszönjük a magánszemélyek, a vállalkozók és vállalkozások felajánlásait, továbbá a
szervezõk, az önkéntes segítõk és a
fellépõk munkáját.
KSzÁ
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Az elõzõ éjszakai villámlás,
mennydörgés megijesztette a szervezõket, de a borús napindítás ellenére szép idõ kerekedett a tömördi
falunapra! Az önkormányzatunk
képviselõ-testülete várta július 23-án
a falubelieket, az elszármazottakat.
A Faluház környéke délelõtt tíz
órától megtelt élettel: légvár épült,
vízigömböt lehetett kipróbálni a
medencében, íjászat is
volt. Zajlottak a kispályás
lab da rú gó-mér kõ zé sek.
Készült a langalló a szabad téri kemencében. Lehetett lovagolni, lovas kocsikázáson részt venni. A
Csepregi citerások játéka,
a tömördi táncosok elõadása után a Farkas Sándor Egylet vidám mûsora
következett. Igazi meglepetés volt a tömördi kisszínpad mûsora: Baranyai Tamara
vezetésével a lelkes csoport A
pletykás asszonyok címû elõadással készült. A fur fangos történet, a
váratlan történések mindenkit megmosolyogtattak. Kollarits Gábor
polgármester köszöntõje után el-

„Ha a Föld Isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta!” – Nagy nemzeti költõnk, Petõfi Sándor 170 évvel ezelõtt ezzel a felkiáltással fejezte ki csodálatát országunk történeti értékeit és páratlan szépségû természeti, földrajzi kincseit számba véve. Majd fájdalmasan
mutatott rá arra a szomorú tényre, hogy a bokrétás szépség ellenére mégis: „Messze tõlünk a világba, / Idegen nép kincstárába, /
Szánk-szemünket tátjuk.” Petõfi ezen szomorúságát sajnos ismerõs
jelenségként tapasztaljuk napjainkban is. Természetes, hogy ki-ki lehetõségeihez mérten szívesen látogat el más országokba, de az ott
szerzett gazdag élmény ellenére mégis szegényebb maradhat abban az esetben, ha nem ismeri eléggé saját szülõföldjét, országát.
A honismeret hiányával könnyen csorbát szenvedhet a hazaszeretet is. Hiszen a megismerés élménye az, amely egyúttal magával
hozza a hazához való erõsebb kötõdést, ami különösen fontos a felnövekvõ nemzedék életében. Országunk csodálatos tájainak felfedezése, a történelmi emlékhelyek látogatása, a különféle kulturális
rendezvényeken való részvétel, mind-mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy kialakulhasson bennünk az az egészséges szemléletû magyar
mérce, amellyel hitelesebben tudjuk megítélni saját magunk, s a világ dolgait. Ahhoz hasonlatos ez, amit nemzeti imánk, a Himnusz sorainak írója, Kölcsey Ferenc, anyanyelvünk ápolásáról gondolkodva örökségül reánk hagyott, miszerint: „Idegen nyelveket tudni szép,
a hazait pedig lehetségig mûvelni kötelesség.” Így van ez a honismereten alapuló hazaszeretettel is. Éljünk hát és tanítsunk élni bokrétánkhoz hûen!
Major Izabella
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Rövid hírek
• Iklanberény
SZÉP SZÁMMAL JÖTTEK
A VOLT IKLANBERÉNYIEK
Iklanberényben minden évben megrendezik a falunapot. Idén július 16-án tartották, és
második alkalommal az elszármazottakat is
meghívták a jeles napra. 2011-ben Berényi Pál
polgármester ötlete alapján látták vendégül
elõször a falu volt lakóit. Akkor ígértetett tett,
hogy ötévente megismétlik ezt a találkozót. Bár
az idõjárás nem kedvezett, az esõ ellenére is

gyógyszer, nagymértékben orvosság”

Dr. Kondora Bálint, a Vas megyei közgyûlés
alelnöke ajánlotta többek közt e szavakkal a 11.
Gyógy-Bor Napokat és Gasztrofesztivált a közönség figyelmébe a július 20-i megnyitón. Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje arról beszélt, hogy Bükön úgy kapcsolódik össze a pihenés, a wellness, a gasztronómia és a kikapcsolódás, mint a borsó meg a héja. Dr. Németh Sán-

dor polgármester köszöntõjében megállapította, hogy a Gyógy-Bor Napok egy évtizedes fejlõdést követõen a kisváros és a térség egyik legjelentõsebb eseményévé váltak. A fõszervezõ,
Tóth Tamás intézményvezetõ és fesztiváligazgató
megköszönte az önkormányzat támogatását –
most is õk adták az anyagiak nagyobb részét –,
de jelentõs összeget nyertek pályázaton is, és
egyre több szponzoruk és segítõjük van.
A megnyitó elõtt egy héttel a Rigótanya Étteremben a szakmai és társadalmi zsûrik kiválasztották 8 pincészet 21 benevezett borból a legjobbakat. Az eredményt a vas megyei, pontosabban a csepregi, kõszegi és lukácsházi borbarát hölgyek koszorújában Tóth Béla ismertette:
Borbarát Hölgyek Bora: Badacsonyi Pinceszövetkezet, Badacsonytomaj - Badacsonyi Tramini 2015. Fesztivál Bora: Tornai Pincészet,
Somló-hegy - Nagysomlói Zenit 2015. Bük Város Bora díjazottjai: 1. Tornai Pincészet, Somló-hegy - Nagysomlói Zenit 2015. 2. Alasz Pince,
Kõszeg - Gála Cuvée 2015. 3. Alasz Pince, Kõszeg - Blauburger 2015.

A vendégek a fesztivál ideje alatt ezeket és
16 pincészet egyéb borait, pálinkákat, kézmûves söröket, üdítõ italokat fogyaszthattak. Az innivalók mellett a kézmûves-kereskedõ utcákban
ennivalót és a hagyományos magyar kézmûves
kultúra sok féle termékét is lehetett vásárolni. Az
idén a korábbinál nagyobb hangsúlyt kapott a
gasztronómia. Külön színpadon minden este
egy-egy neves személyiség (Buza Sándor,
Majthényi László, Bánszky Péter, Dömötör Tamás
és Nika Róbert) látványfõzés keretében mutatta
be szakácstudományát. A hagyományõrzõk pedig sátruk mellett, az általuk megelevenített kor
ételeibõl készítettek és kínáltak ízletes falatokat.
A fesztivál programjában minden korosztály
megtalálta a nekik szóló rendezvényeket. A legkisebbek a hagyományõrzõk fegyvereit és sok-

féle népi játékot próbálhattak ki. A Konferenciaközpont mellett gyermekfoglalkoztató, a Fabula
Bábszínház, a Portéka Színpad, a Szamóca Színház, Páli Petra és tánckara, a Tarisznyások Együttes és a Langaléta Garabonciások szórakoztatták õket. Az ifjúság és a felnõttek mûsorai három
színpadon zajlottak. Ezekrõl következõ számunkban tudósítunk.
Az öt napos fesztiválhoz az idõjárás kegyes
volt, így látogatottsági rekord születhetett. A helyiek és az üdülõ vendégek mellett sokan jöttek
a szomszédos és közeli településekrõl, de távolabbi városokból is.
SF
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szép számmal eljöttek a volt iklanberényiek. A
polgármester köszöntõje után özv. Horváth
Jánosné Nagy Margit szólt az elszármazottak nevében. Az ebéd elõtt a Pannon Cigányzenekar
húzta a talpalávalót, majd ebéd után elsõként
a hegyhátszentjakabi tánccsoport mûsorát láthatták. Õket a táplánszentkereszti Tavaszi szél citerazenekar népdal összeállítása szórakoztatta a
falu lakóit. Végül Nagy Johathan bûvész mutatványain ámultak az egybegyûltek. A délután
„háziasszonya“ Sulicsné Sági Henrietta volt. Az
estére tervezett „utcabál“ a rossz idõ miatt elmaradt, de úgy gondolom, mind a falu lakói, mind
az elszármazottak tartalmas délutánt, kellemes
beszélgetéseket tudhatnak maguk mögött. Köszönet illeti Berényi Pál polgármestert és feleségét, Mészárosné Nagy Mária alpolgármestert és
Róka Lajos falugondnokot, valamint minden
olyan falulakót, aki munkájával hozzájárult a
rendezvény lebonyolításához.
Sulics Bogi

A „bor kismértékben
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Új útburkolatot kap a Csokonai utca
Július elejével megkezdõdtek az útfelújítási
munkálatok abban a csepregi utcában, melynek
lakói évek óta rengeteg megkereséssel fordultak a
korábbi városvezetés felé.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere
megválasztását követõen egyik fõ célkitûzésének
és feladatának tekintette a Város kritikus útjainak
felújítását, s ezzel elõre tervezett a Város költségvetésének összeállításakor is.
A 2015. évi költségvetésben több mint 20 millió forintot különítetett el erre a célra, melyet aztán
a sikeres egyeztetéseket követõen a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton elnyert további 18 millió forint egészített ki.
A korábbi városvezetés még évekkel ezelõtt
megbízott egy tervezõt a Csokonai utca felújításának megtervezésével, azonban akkor közel 100
millió forintosra kalkulálták a költségeket, melyet
aztán meg sem próbáltak elõteremteni.
A Város jelenlegi polgármestere kereste a lehetséges alternatívákat, melyek közül végül sikerült
egy elérhetõt és megvalósíthatót jó megoldást
megtalálni. A döntést és a közbeszerzést követõen
ígéretének híven, július elején meg is indulhattak a
munkálatok.
A felújítás a csapadékvíz elvezetõ árokrendszer
tisztításával és a folyásfenék profilozásával kezdõdött, ezt követõen került sor a lejtésviszonyok beállítására. A munkálatok jelenleg is zajlanak, de a
tervek szerint egy sor burkolólapot is kapnak majd
az árkok a késõbbi tisztántartás és karbantartás
megkönnyítése végett. Kicserélésre kerülnek a
nem megfelelõen kialakított kocsibejárók alatti átereszek is.
A felújításnak köszönhetõen a Csokonai utca
teljes útfelülete megújul, az egész pályaszerkezetet

stabilizálják, az aknafedeleket szintbe hozzák,
majd pedig új aszfaltréteggel borítják be az utcát.
A munkafolyamatokról az érintett lakosság irányába folyamatos a tájékoztatás, hiszen az egyes
folyamatoknál, korlátozásra, útlezárásra is számítani kell majd. A kivitelezõ úgy szervezi majd a mun-

tot nyújtottunk be a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében, hiszen a csapadékvíz elvezetés rendbetétele szükséges és elengedhetetlen feltétele a késõbbi új utcák kialakításának
is. Az utak mellett a járdák állapota is sok kívánnivalót hagy maga után. Ezen a területen a Városgazdálkodás saját kivitelezésben, önerõbõl igyekszik eredményeket felmutatni. Az Ady utca teljes
felújítását követõen a lehetõ legtöbb, kritikus állapotú járda állapotán igyekszünk javítani. Terveink
szerint saját erõbõl és saját kivitelezésben utcárólutcára haladunk elõre.”- nyilatkozta Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere.
yde

TÛZ ÉS TEKE – IDÉN IS
LESZ LÓCSI FALUNAP

kálatokat, hogy azok ne okozzanak a lakóknak felesleges esetleg több napos fennakadásokat.
„Minden lehetõséget megragadunk annak érdekében, hogy minél több utca felújítására sor kerülhessen. A korábbi ciklusokban ugyan ez a terület is el volt hanyagolva, most viszont hamarosan
elkészül a Csokonai utca. A Szombathelyi utca felújítására a Belügyminisztériumhoz pályázatot nyújtottunk be, s a Fehér utca felmérése pedig folyamatban van. A Taksony utca, Taksony köz, Zrínyi, Alkotmány és Bognár Ignác utca végének csapadékvíz elevezetésére, pedig egy átfogó pályáza-

Huszonkettedik alkalommal várja szeretettel 2016. augusztus 13-án, szombaton a lócsi
képviselõ-testület az érdeklõdõket a falunapi
rendezvényükre. Hagyományosan az Ünnepi
szentmisével, benne az Új kenyér szentelésével
kezdõdik az ünnep. A polgármesteri köszöntõt
követõen 16 órától a „fõtéren” szórakoztató
programok várják a vendégeket. Ízelítõ a mûsorokból: a Fekete Sereg, a Kõszegi Darabontok bemutatója, a Gencsapáti Hagyományõrzõ Néptáncegyüttes fellépése, Big Mouse
Band szórakoztató zenéje. A vacsorát utcabál
követi a Mega együttessel. Késõ este a BE-JÓ
táncegyüttes Tûztánc Showját láthatják az érdeklõdõk. Nem marad el idén sem délelõtt a
gyerek, délután a felnõtt tekeverseny. A gyerekek ugrálóvárban is szórakozhatnak!
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• Csepreg
Boldog születésnapot, Annus néni!
90. születésnapját ünnepelte Nagy Sándorné Annus néni, akit népes, szeretõ családja köszöntött a jeles nap alkalmából.
Annus nénit két fiúgyermeke, öt unokával és
öt dédunokával ajándékozott meg, s bár a család tagjai Bécstõl Budapestig az ország különbözõ pontjain élnek, nem volt kérdés, hogy
együtt, egy helyen ünneplik a dédnagymama
születésnapját. A népes család az ünnepséget
Bükön egy étteremben tartotta, melyre szeretettel meghívták Vlasich Krisztiánt, Csepreg város
polgármesterét is, aki saját ajándékai és jókí-

Útõr program segíti
a Városgazdálkodás munkáját
Sikeres és eredményes a közfoglalkoztatás
Csepregen, melynek hatékony mûködtetéséhez
újabb kormányzati támogatás nyert el a Város.
A közfoglalkoztatás mellett minden egyébként
minden egyéb pályázati lehetõséget is megragad
a Város annak érdekében, hogy a Városgazdálkodás kiegészített létszámmal tudjon dolgozni.
Fontos kiemelni, hogy a kötelezõen ellátandó
feladatok, tehát a zöldterület gondozás és a város tisztántartása mellett olyan feladatokat is ellátnak a Városgazdálkodás szakemberei, melyekhez más esetben külsõs megbízásra lenne szükség. A megerõsített létszám azonban lehetõséget
teremt a szakmai munkák elvégzésre, így költséghatékonyabb mûködést érnek el, ráadásul a
megtakarított összegeket egyéb felújításokra lehet majd fordítani.
Csepreg Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Útõr programra, melynek köszönhetõen
2016. március 16. és november 30.-a között öt személy foglalkoztatására nyílt lehetõség a programnak köszönhetõen. A közfoglalkoztatáshoz nyújtha-

tó támogatásokról szóló 75/2010. (XII. 31.) Korm.
rendelet alapján 5.388.959 Ft összegbõl a személyek foglalkoztatása mellett több mint 1,5 millió forint összegben a feladathoz szükséges eszközöket
is biztosította a pályázatból a Magyar Kormány, így
a Városgazdálkodás eszközparkja újabb, hatékony gépekkel és eszközökkel bõvülhetett.
Egy utánfutóval felszerelt teherhordó kerékpárral, egy láncfûrésszel, egy fúrógéppel, két motoros
fûkaszával és további útkarbantartáshoz szükséges
munkaeszközzel bõvült a Városgazdálkodás eszközállománya.
„Ezúton szeretném megköszönni a szakmai
együttmûködést Harangozó Bertalan kormánymegbízott úrnak, hiszen a program indulása elõtt
sikerült egyeztetnünk a Város eszközigényét, így
ezentúl hatékonyabban tudjuk ellátni majd mindennapi feladatainkat. Nagy segítséget nyújtanak
a program megvalósítása során elnyert munkaeszközök, melyeket a dolgozók is nagy örömmel fogadtak.” – nyilatkozta lapunknak Vlasich Krisztián,
Csepreg város polgármestere.
yde

„A lovak iránt érzett szeretetünk független a korunktól”
– A LOVAKRÓL SZÓLT HÁROM NAP ZSIRÁN
Az idei nyáron is lehetõség volt több turnusban táborozni a lovakat szeretõ, a lovak iránt érdeklõdõ gyerekeknek. Több településrõl
érkeztek gyerekek, például Csepregrõl, Bükrõl, Kõszegrõl, és természetesen Zsiráról is. A Manótáborban hat éves kor alatt vehettek részt.
A kicsik július 14-én, 15-én és 16-án lovagolhattak, sétakocsikázhattak a napközis táborban. Ismerkedtek a lóápolással és voltak kézmûves foglalkozások, vidám játékok. Játszhattak Ubullal, a magyar vizslával és elsõsorban élvezhették a természet közelségét. A visszatérõ
gyerekek már név szerint ismerték a lovakat, és szívesen hoztak otthonról sárgarépát, azzal kedveskedtek az állatoknak. Az oktatók mellett a nagyobbak, a haladók
is nagy örömmel segédkeztek a kicsiknek. Bátorságuk, ügyességük átragadt az apróságokra, példát vettek róluk. Az érdeklõdõ szülõknek, nagyszülõknek lehetõségük volt megnézni, hogy „üli meg
a lovat” a lurkó. Öröm volt nézni a vidám gyermekarcokat! Remélik, hogy jövõre is megszervezik a
tábort, és újra eljöhetnek. Köszönet a szervezõknek.
Horváthné Pados Teréz
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vánságai mellett Orbán Viktor Magyarország Miniszterelnöke emléklapját is átadta a szép korú
ünnepeltnek.
Annus néni örömmel emlékezett vissza munkával eltöltött évire, s idézett fel egy-egy emlékezetes pillanatot. Amilyen szorgalommal dolgozott egész életében, olyan aktívan tölti most is
mindennapjait. Napi szinten fõz, s nem hagyja
másra a kerti munkát sem. Annus néninek ezúton is további jó egészséget és sok boldog esztendõt kívánunk!
ot
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MESÉS SIKER
ÉS KÖZÖS SZURKOLÁS
– NYÁR A SZAKONYI KÖNYVTÁRBAN

Ahová érdemes betérni

FREEDOM CAFE & SPORT BAR

Egyházasfalu Szent György temploma közelében a múlt évben megújult, színvonalas vendéglátó egység várja a falu lakóit és a településre látogatókat. Pálfi Patrik üzletvezetõtõl megtudtuk, hogy a volt ÁFÉSZ-kocsmát a községbõl
az amerikai Pittsburgh-be elszármazott Major
Miklós üzletember vásárolta meg, és teljesen
modernizáltatta. A korszerû berendezés részben
a tulajdonosé, részben pedig a bérlõé. Az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások (mint pl. bérleti díj, rezsi, árukészlet) természetesen az üzletvezetõt terhelik. Az elegáns vendéglátóhelyen étkezhetnek meleg szendvicset, hamburgert, kemencéjükben sokféle pizzát tudnak sütni. A pizzát kérésre házhoz is szállítják. Baráti, családi és
egyéb összejövetelekhez több fogásos ételt is
tudnak biztosítani a közeli melegkonyhás egységekbõl. Gazdag az italválasztékuk (csapolt és
üveges sörtõl, a folyó és üveges boron, rövid italon keresztül a kávéig, teáig, üdítõig minden
megtalálható), sütemények és a nyár slágere,
fagyi is kapható náluk.
A tulajdonos, Major úr évek óta bõkezû adakozója a falunak: karácsony elõtt a nyugdíjasokat látja vendégül, szponzorál rendezvényeket,

Két szakonyi könyvtártag is ajándékot kapott: Horváth Emma és Galavics Gergõ Balázs sikerrel szerepelt a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára olvasópályázatán. Kalandozás Csukás István mesebirodalmában – ezzel a címmel hirdették
meg a színes és érdekes megmérettetést,
amelyen sikerrel szerepelt a két szakonyi
könyvtártag. A sikeres részvételéért emlékla-

támogatja a sportkört. A vidám juniálist közösen
rendezték, s a költségeket részben Major úr, részben Pálfi úr állta.
Az üzletvezetõ reméli, hogy az olimpia alatt
is tele lesz a vendéglátó egység, hiszen a versenyeket ugyan úgy kivetítik majd, mint nemrég a
labdarúgó EB mérkõzéseit. Máskor viszont

billiárd, õsztõl automata játék is várja a fiatalokat és idõsebbeket.
A négy kisközségbõl egyesült Egyházasfalu
2. búcsújához kapcsolódva augusztus 26-27-én
a Freedom Cafeban pénteken este: szintetizátor-zenére, majd diszkóra, szombaton az Unikum
Együttessel búcsúi bálra várják a szórakozni vágyókat.
(X)

pot és ajándékot kaptak. A kistérségi könyvtár életében fontos, hogy a kötelezõ szolgáltatások mellett minél szélesebb lehetõséget
biztosítson a közösségi alkalmakra. Bár a fociláznak vége, az együtt szurkolás sokáig emlékezetes marad mindazoknak, akik figyelemmel kísérték a labdarúgó EB mérkõzéseit.
Nem volt ez másképp a helyi könyvtári tagok
életében sem, akik kihasználva a jó technikai
lehetõségeket, a közösségi házban kivetítõn
nézték a magyar válogatott utolsó mérkõzését a bajnokságon.
ADA
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Rövid hírek
• Iklanberény
IDÉN IS FÕZTEK AZ IKLANBERÉNYIEK!
A Szajki-tavaknál gyûltek össze idén is, immár tizennegyedszer egy tóparti partyra a vasi polgármesterek és csapataik. A július 2-i
programon igyekeztek fõzõtudományukat
csillogtatva dicsõséget szerezni településüknek. Iklanberény idén is képviseltette magát.
Magyaros ételeket kértek a mintegy negyven
résztvevõ csapattól és ezt figyelembe is vették
a többnyire polgármesterek által instruált szakácsok. Míg a csapatok az ízletes ételeket ké-

Répceszentgyörgyöt

Bõvül és újul a ravatalozó és a buszforduló, a csok-kal bõvülne a falu és szívesen
látnák, ha szépülne a kastély, valamint:
lenne mit kutatni az értéktárhoz. Répceszentgyörgy 2016 nyarán.
BÕVÜLÉSEK, BÕVÍTÉSEK
– A közösségi tér nyertes pályázatból újult meg
– mutatta a legutóbbi legnagyobb fejlesztést a beszélgetés elején Gróf Istvánné, Répceszentgyörgy
polgármestere. A kistelepülésen most útfelújításra
pályáznak, beadták a szükséges dokumentumokat. Nem minden fejlesztési tervnél várnak pályázati forrásra, lehetõségre: például a buszfordulót
pályázat nélkül, önerõbõl újítják.
– Most az árajánlat kérésénél,
engedélyeztetésnél tart a munka,
augusztusban lehet jóváhagyás,
utána választunk kivitelezõt – sorolta Gróf Istvánné. A buszforduló
a nagy esõk után nehezen használható, megáll a víz, elengedhetetlen már a elújítása. Van
olyan eset is, amikor „jön” pénz,
ilyen az adósságkonszolidációs
kormányzati keret. Pontosabban
a kompenzációs pénz, hiszen
nem volt adóssága a répceszentgyörgyi önkormányzatnak, nem
volt mit elengedni, átvállalni az
állami kasszának, így kompenzálják a fegyelmezett gazdálkodást. – Az idei terv
ebbõl a pénzbõl a ravatalozó felújítása, és bõvítjük is elõtetõvel, az építési engedélyt már beadtuk – sorolta a polgármester.
A központi támogatási forrást a könyvtár és a
kultúrház szépítésére költötték tavaly: parkettázás is belefért és egy laptop vásárlása is, hiszen
elavult volt a korábbi eszköz. Idén is 1,2 millió forint lesz a központi támogatás, abból beltéri
pingpongasztalt vásárolnának és rendbe tennék a lépcsõket.
– Fontos, mert a kultúrházé egyben az orvosi
rendelõ bejárata is, és ugyan akadálymentes, de
egy rámpára nagy szükség lenne – mutatta a polgármester. Emlékeztetett, hogy a mûvelõdési házban tavaly kézmûves, idén pedig fotókiállítást ren-

deztek. A fényképek rendezéséhez, úgy döntöttek,
nem kérik kölcsön a tompaládonyi paravánokat,
hanem készíttetnek maguknak sajátot – talán hamarosan, egy újabb nagyszabású tárlathoz szükség lesz az eszközökre.
DEMOGRÁFIA
Fogyott idén a falu – a félévi visszatekintés apropóján Gróf Istvánné elmondta: 104 lakos volt január elsején, most hivatalosan 101-en vannak. A
falu elsõ embere egy kelöltözésrõl és kettõ halálozásról tud. – Most hat 18 éven aluli gyerek van, három óvodás és három iskolás, utánpótlásról egyelõre nincs hír – összegezte a demográfiai mutatót
a polgármester. Az mindenesetre biztató, hogy sok

a fiatal család és szerencsére sok munkalehetõség
van a környéken. Munkanélküli egyáltalán nincs a
faluban. Csábítanák a beköltözõket: önkormányzati tulajdonú telkeket kínálnak eladásra, ehhez
pedig igazán 21. századi innovációval törekednek, készül ugyanis a település honlapja. Azon keresztül hirdetnék az akár a családi otthonteremtési
kedvezményhez, a csok-hoz igazítható telkeket. –
Érdeklõdõ kettõ is volt nemrég, de nehezen megy
– fogalmazta meg Grófné. Az mindenesetre tendencia, hogy az olcsóbb házak sorban elkeltek a
faluban. Ami kevésbé kelendõ, az a felújított ingatlan: – Vannak olyan házak, amelyeket korábban
külföldiek renováltak, meg is kérik az árát, nehezebben is kelnek el – mondta a településvezetõ. Az
önkormányzat két ingatlanától is megvált nemrégi-
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szítették, addig többen a horgászversenyen
mérték össze a szerencséjüket. Idén is begördültek a motorosok, akik a szelestei veterán
motoros találkozó résztvevõi voltak. Az elkészült ételek kóstolása és elfogyasztása után
kulturális programok szórakoztatták a jókedvû
csapatokat és kilátogatókat. Aki nem nyert a
fõztjével, az sem távozott üres kézzel, hiszen
minden csapat oklevéllel és rengeteg élménnyel térhetett haza.
SulicsBogi

Építik, szépítik
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ben: egy saját tulajdonú épület, amelyben egy
vállalkozó alakít ki magának irodát, és egy, csak
részben önkormányzati tulajdonú épület is elkelt.
Csendes, nyugodt, zöld faluként aposztrofálja magát Répceszentgyörgy. Igaz, amióta az M86-os

megnyílt, nagyobb a forgalom, hiszen Bük és Bõ
felõl is itt hajtanak fel, de ez inkább csak közelebb
hozta a környezõ településeket.
KASTÉLY ÉS KRIPTA
Amire büszke lehetne és lenne is Répceszentgyörgy, az a kastély. Gróf Istvánné felidézte:
1995. óta van külföldi magántulajdonban az
egykori Szentgyörgyi Hor váth kastély, illetve
Szentgyörgyi-Horváth-Zinner-Nedved-kastély.
Nem fejleszti a tulajdonos, nem épül, nem szépül a csodálatos kastély. – Visszavásárolni nem
tudná az önkormányzat, de szívesen leülnénk a
tulajdonossal, hogy legyen végre vele valami,
újítsa, vagy adja el – mondta a polgármester,
aki úgy tudja, voltak érdeklõdõk, potenciális vásárlók a kastélyra.

Ami szintén az épített értékekkel kapcsolatos
répceszentgyörgyi aktualitás, az az, hogy megalakult a települési értéktár bizottság – viszont
rengeteg munka lenne az alapos érték-lajstrom.
Szeretnék, ha pályázati forrásból fõállásban fog-

lalkoztathatnának valakit, aki elvégzi a kutatásokat – mondta a polgármester. Konkrét példának a buszváró mögött található Mária-szobrot
említette. Nem tudnak sokat, eleget a mûemlék
történetérõl.
Akár a megye, de a régió egyik óriási turisztikai vonzereje lehetne a Szent György templom
kriptája. – A templomot is a Horváth család építtette, azt mindig tudtuk, hogy kripta van alatta –
idézte fel a polgármester. Aztán tavaly meglettek a szükséges dokumentumok, engedélyek, és
felnyitották a kriptát: 17 koporsóra bukkantak,
mind a Horváth család elhunytjai. – A plébános
korábban úgy gondolta, hogy föltáratja, ha lesz
rá forrás. Mondtam neki, hogy van pályázat, de
majd eldönti, hogy „kinyitják-e”, biztosan elég
nagy vonzerõ lenne a falunak – mondta Gróf
Istvánné.
yde

FOCI, FÕZÉS,
CUKORESÕ ÉS OPERETT
– Közösségi nap Tompaládonyban
A faluház udvarán lesz 2016. augusztus
13-án szombaton Tompaládony közösségi
napja, melyre mindenkit szeretettel várnak a
szervezõk! Délelõtt lesznek a kispályás focimérkõzések: a Tompaládony-Vasegerszeg
meccs és a helyi lányok-asszonyok összecsapás. Lesz fõzõverseny, a gyerekeknek pedig ügyességi játékok, például csokigyûjtés!
A hangolódás után, délután lesz az ünnepélyes megnyitó, a versenyek eredményhirdetése, a nyertesek jutalmazása. Mûsort adnak
a bõi ovisok, operettslágereket pedig Novák
Elemér hoz a faluház udvarára. A
Rába(P)ART Társulat „A szénapadlás” és „A
beteg disznó” címû színdarabokkal készül,
ezt a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer koordinálja és finanszírozza. A
helyi erõket a Tompaládonyi Fiatalok Társulata képviselõ, az õ mûsoruk sem marad ki a
közösségi napból! Lesz még mentõ-, tûzoltóés rendõrautó bemutató, egészségsátor
egészségügyi mérésekkel – és persze vacsora, a készlet erejéig. A gyermekek biztosan
nem fognak unatkozni: lesz légvár, kirakodóvásár és cukoresõ cukorágyúval! A tombolához szívesen fogadják a felajánlásokat! Az
idei sztárvendég a BALANCE BAND, a csapat
a Muzsika TV állandó elõadója. A nap zárása: Falunapi bál Bakos Rolanddal.
„Legyen ez a nap örömteli, vidám, nevetésbõl, jókedvbõl ne legyen hiány.”
H. H. R.
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Rövid hírek
• Zsira
SZELES, ESÕS, DE SIKERES
VOLT A XVII. ZSIRAI NAPOK
Minden rendezvényszervezõ rémálma vált
valóra július közepén Zsirán. Ha programot
szervezünk, és nincs megfelelõ nagyságú fedett helyünk, esetleg sátrunk, akkor egy nagyobb program „halálát” jelentheti a rossz idõ.
Az utolsó pillanatban átszervezni mindent, nem
könnyû dolog. A pénteken este kezdõdõ rendezvény a helyi fellépõkkel indult. Ezt még szabadtéren tudtuk lebonyolítani, igaz már nagyon fújt a szél és hideg is volt. Felléptek a helyi Értelmi Fogyatékosok Otthonának lakói egy
tánccal, valamint a kötélugró lányaink is,
Jandrasits Andrea vezetésével. Utánuk a
sopronhorpácsi mazsorett csoport mûsorát láthattuk. Este hét órától a Maya Trió ismert olasz
slágerekkel igyekezett lázba hozni a közönséget, több-kevesebb sikerrel. Az est további részében szintén egy zenész szórakoztatta a hideg ellenére kitartó vendégeket.

Varga Dorottya, a Büki Birkózó Club
csepregi versenyzõje az elsõ félévben két
aranyérmet is szerzett nemzetközi versenyeken. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk
az ifjú tehetséggel.
– Mikor kezdtél birkózni és milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
– Lassan 10 éve lesz, hogy 1. osztályos koromban elkezdtem edzésekre járni. Elõtte csak a
lelátóról néztem a két bátyámat. Elsõ edzõm,
Szalontai Imre tehetségesnek
látott, s irányításával – sokszor
fiúkat is legyõzve – jó helyezéseket értem el különbözõ versenyeken. Néhány év után
Szabó Gábor lett az edzõm.
Korosztályomban a lányok között kétszer az országos diákolimpiai bajnokságot is megnyertem. 2012-ben megkaptam a „Jó tanuló, jó sportoló”
címet. Ezt követõen megsérültem az egyik versenyen, s egy
egészségügyi félreértés miatt
két évet kihagytam. 2014ben Gábor visszahívott a klubhoz, s néhány heti felkészülés után 3. helyezést
szereztem egy versenyen. Majd az országos bajnokságon a serdülõ 52 kilós lányok között 2. lettem. Ezzel bekerültem a magyar ifjúsági vagy
más néven kadet válogatottba. Ezt az eredményt tavaly már az ifjúsági kategóriában sikerült elérni. November végén Helsinkiben a nemzetközi versenyen az elõdöntõben megsérültem. Így 4. lettem, s három hónap kiesett. Idén
május elején Horvátországban junior kategóriában, a 60 kilósok között lettem elsõ. Majd június
elején Ausztriában szereztem aranyérmet az 58
kilógrammos lányok közötti nemzetközi mezõnyben. A magyar válogató versenyeken sikerült
megtartani a 2. helyezést.
– Mennyi munkával érhetõk el ezek a
nem mindennapi eredmények?

– Bükön hetente három edzésünk van. Mivel
kevés az edzõpartner, ezért egy héten kétszer a
Haladás edzésein is részt veszek. A tanév utolsó
hetében a Haladás nyári edzõtáborában voltam, július végétõl pedig Balatonföldváron
edzõtáborozunk.
– Melyik középiskolában tanulsz, s öszszeegyeztethetõ az iskolai munka és a
sport?
– A Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolába járok. A tanulmányi

átlagom 4,8 volt a 9. évfolyamon a tanév végén. Ebbõl is látható, hogy a sport nem megy a
tanulás rovására.
– Milyen terveid vannak?
– Sikeresen befejezni az iskolát, s érettségi
után közgazdasági egyetemen szeretnék tovább tanulni. A sportban pedig minél jobb
eredményeket elérni a versenyeken, s bekerülni
a junior válogatottba. Ha majd felvesznek a budapesti egyetemre, az Újpestben (tavaly már
hívtak) vagy a Vasasban szeretném folytatni a
birkózást.
– Kívánom, hogy terveid váljanak valóra, és még sokszor örvendeztesd meg
nagyszerû eredményekkel kisebb és nagyobb közösségeinket.
Sági Ferenc
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Szombaton délelõtt a homokbányában
lövészverseny volt, majd a délutáni programok az esõ és a szél miatt a Kultúrházba szorultak be. Fellépett nálunk a Kajárpéci
Vízirevü a Hany Istók, a láp fia címû vásári dagonyával, Nagy Jonathan bûvész elvarázsolt
minket, és természetesen a zsirai énekkar mûsora is osztatlan sikert aratott. A vacsorára
Zsira Község Önkormányzatának képviselõtestülete hívta meg a falu lakóit, és vendégeiket, ehhez az iskolaudvar fedett kerékpártárolójából rögtönöztünk étkezõt. Egy tál gulyásra volt mindenki hivatalos. Az estét a Joker
zenekar bálja zárta a Kultúrházban. Voltak fellépõk, akiket még le tudtunk mondani, volt
aki elfelejtett eljönni, de összességében, ha
az idõ is kedvezett volna, akkor egy igazán
kellemes rendezvényünk lehetett volna. Azért,
azt gondolom, hogy aki eljött, az nem bánta
meg, akik pedig felléptek (fõleg helyi fellépõk), nekik nem kevés munkájuk volt így is az
elõkészületekkel. Mindenesetre reméljük,
hogy az elkövetkezendõ években szerencsésebbek leszünk az idõpont kiválasztásával.
N.P.K.

Aranyos Dorottya
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Parasztolimpia,

fõzõverseny és aratóünnep
– MOZGALMAS A NAGYGERESDIEK NYARA

Ügyességi, erõnléti, valamint szellemi feladatokban mérték össze erejét a négy társaság
idén is a már hagyományos „Nagygeresdi Parasztolimpián”. A játékos, sportos vetélkedõt negyedik alkalommal rendezte meg az önkormányzat. Délutáni program volt a játék, a fõzõcsapatok Jókai bableves elkészítését kapták
feladatul. Az elkészült
ételt jóízûen falatozva
fogyasztották el a résztvevõk.
Desszertként
minden csapat egy, Kati néni által sütött tortát
kapott a rendezõségtõl.
Mindent összevetve, ismét egy jó hangulatú
délutánt töltöttünk el
együtt a Faluház udvarán. Nem volt elég a
gasztronómiából: ellátogatott Nagygeresd
csapata 2016 júliusának második napján, a
Szajki-tavaknál megrendezett Polgármesterek
Fõzõversenyére. Idén gombás csülökpörkölt készült petrezselymes újburgonyával, mely mellé
helyben sütött, és háromféle házi lekvárral megtöltött palacsinta szolgált desszertként. Az étkeket a zsûri oklevéllel jutalmazta. A fõzõbrigádot
ez évben is többen is elkísérték az eseményre –
aki eljött, az nem maradt éhesen, az biztos. Bü-

kön aratni volt a nagygeresdi delegáció: július
9-én zajlott a hagyományos kézikaszás
aratóbemutató és aratóünnep. A program misével kezdõdött, ezt követõen az aratóbandák kivonultak a fürdõ parkolójában felállított színpadhoz. A bemutatóra sokan voltak kíváncsiak: sõt,

aki tehette, az fényképezett, videózott, megörökítve az élményt. Az aratás után a bandák megpihentek, uzsonnáztak, a különbözõ településekrõl érkezett emberek jóféle borokat, pálinkákat kínálva ismerõsként köszöntötték egymást,
hisz sokadik alkalommal találkoztak a fürdõ melletti búzatáblán. Kimondhatjuk: ez is egy jól sikerült nap volt.
Béres Péter

A lap elõzõ számában megjelent interjúban
az esetleges újraválasztásáért küzdõ csepregi
polgármester olyan valótlan állításokat fogalmazott meg személyemmel kapcsolatban, melyekre – jó hírnevem védelme érdekében –
kénytelen vagyok röviden reagálni. Azt a tiszteletlenséget, ami a nevem pontatlan használatában jelentkezik a részérõl, csak zárójelben említem meg. Az azonban már végképp elfogadhatatlan, hogy alaptalan vádakat, rágalmakat fogalmazott meg. Szégyen ez nem csak õrá, hanem azokra is, akik egy ennyire elfogadhatatlan, a polgárokat támadó, rágalmazó, diktatóri-

kus stílust képviselõ polgármestert képesek a bizalmukban részesíteni.
Abban, hogy a helyi nyilvánosság gyakorlatilag megszûnt s helyette csak egyoldalú polgármesteri propaganda mûködik, felelõssége van az
idõközi választást kikényszerítõ képviselõknek is.
Korábban kellett volna felismerniük a helyzet tarthatatlanságát és sokkal kritikusabban kellett volna
már eddig is dolgozniuk. Ami csekély eredményt
az eltelt közel két esztendõ hozott, azonban nekik
is köszönhetjük! Nagyobb azonban a vétkük azzal,
hogy sokáig eltûrték egy súlyosan jogsértõ, a város egészének érdekeire nézve hátrányos dönté-

seket hozó, alkalmatlan városvezetés mûködését.
Csak az enyhíti a felelõsségüket, hogy képesek
voltak saját személyes érdekeiken túllépve, valóban a város javát szolgálni a feloszlatás május 30i kimondásával.
Megteremtették a lehetõséget arra, hogy a
polgárok szeptember végén egy jobb vezetéssel válthassák fel a mostanit. A város ne egy-két
ember, vagy egy-két család hitbizománya legyen, hanem valamennyiünké.
A tisztességhez hozzá tartozik egymás megbecsülésén túl az egyenes és igaz beszéd is.
Dr. Dénes József, Csepreg
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Rövid hírek
• Csepreg

Április 23-án a Büki Városi Sportcsarnokban
országos mazsorett fesztivált rendeztek a Petõfi
Sándor Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban
mûködõ csepregi csoportok. A rangos eseményen hazánk legjobb együttesei vettek részt. Az
erõs mezõnyben a házigazdák is eredményesen szerepeltek: Csepreg Város Rózsaszirom Mazsorett Csoportja az I. korcsoportban Kiemelt
Arany Oklevelet kapott. Csepreg Város Csillag-

fény Mazsorett Csoportja felnõtt show kategóriában Arany, felnõtt pompon kategóriában Kiemelt Arany Oklevelet érdemelt ki. A június 9-i,
III. Kapuvári Országos Mazsorett Fesztiválon
mindkét csoportunk ismét ugyanezeket az okleveleket szerezte meg látványos produkciójával.
Kapuváron a felnõtt pompon kategóriában Boros Evelin, a csoportok vezetõje megkapta a
legjobb koreográfia díját.
Június 23-26-án a Farkas Sándor Egylet színjátszói ismét minõsítést kértek a Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon. A
csapat Petõfi Sándor: A helység kalapácsa c. eposz-paródiájával nevezett be rendezvényre. A darabot öt éve
már bemutattak Csepregen,
de most teljesen átdolgozták,
újabb szereplõket vontak be,
s a régies és dagályos szöveget szinte teljes egészében
betanulták a fõszereplõk. Hónapokig, heti két-három próbával készült a csoport Horváth Gyuláné rendezõ vezetésével a megmérettetésre.
Az elõadásokat hét tagú, rendezõkbõl és színikritikusokból álló zsûri figyelte és
értékelte naponta. A csepregiek elõadásáról
sok jót hallhattunk: kiemelték a karakterek remek megformálását, s nagyon kreatívnak minõsítették a terek (templom, kocsma, stb.) és az idõ
használatát. Megdicsérték a csoportot a külön-

bözõ korosztályú szereplõk bevonásáért, s ez által az utánpótlás kineveléséért. Néhány apró hiányosságot is említettek, melyeken változtatni
szükséges. Összességében ismét ezüstminõsítést

kapott a csoport, s a Kiemelkedõ Együttes Munkáért járó különdíjat is a Farkas Sándor Egylet
színjátszói érdemelték ki. Szombaton este
Petõmihályfán, a második elõadásunkon már
nyoma sem volt a lámpaláznak. Valóságos
örömjátékkal kápráztattuk el a kis falu közönségét. Õk viszont szíves vendéglátással tették emlékezetessé számunkra az estét. Az egyesület köszönetet mond Baranyai Andrásnak, aki mikrobuszaival lehetõvé tette a csoport utazását.
Július 2-3-án Szombathelyen, az Aréna Saváriában rendezett VIII. Országos Ifjúsági Tûzoltóversenyen Vas megyét a Csepregi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület csapatai képviselték. A leányok Váltófutás versenyszámban országos harmadik helyezést értek el. A több poszton új csa-

pattagokkal felvonuló fiúk is tisztességgel helyt
álltak a versenyen. A csapatok Horváth István és
fia, ifjabb Horváth István készítette fel.
Gratulálunk a csoportok tagjainak és vezetõinek, további eredményes munkát és sikereket
kívánunk.
igás
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TISZTELT SZERKESZTÕSÉG!
A Vas megyei Csepreg városának fõterén,
a Széchenyi-téren hatalmas varjú-kolónia él,
az illetékes Õrségi Nemzeti Park Igazgatósága
szerint 65 fészekben. Régi gondja ez a lakosságnak, meg a Csepregre látogató turistáknak is. A telep azután alakult ki, hogy 2007ben az addig általános iskolának helyet adó
mûemlék Nádasdy-kastély épülete, a kiürítését követõen elcsendesült. Az addig csak a
város labdarúgó pályája melletti ún. Malomkertben fészkelõ varjak, szépen fokozatosan
birtokba vették a kastély elõtti hatalmas platánokat is. Legújabban már a híres csepregi
Promenád, egy védett sétány vadgesztenyefáin is megjelentek.
Mint erdészeti tapasztalattal is bíró szõlõsgazda, már évek óta teszem szóvá lakossági
fórumokon, közmeghallgatásokon a varjak által okozott piszkítást, a védett fákon keletkezõ
károkat. Legutóbbi megkeresésemre Csepreg
polgármestere kérelmezte ugyan a természetvédelmi hatóságnál a fészkek eltávolítását,
de egyelõre semmi sem történt.
A Széchenyi-téren és a Malom-kertben
összesen 169 megszámlált varjúfészek található. Közülük egyelõre egy darab eltávolítását engedélyezték az október 1. és február 1.
közti idõszakban. Megnyugvással fogadom,
hogy lehetõség van a lakosságot zavaró és a
mezõgazdasági termelõknek, szõlõsgazdáknak súlyos károkat okozó varjúfészek eltávolítására. Ezek szerint lehetséges a probléma
egészének átfogó kezelése is.
Nem a védett madarak ellen vagyok, de
a túlságosan elszaporodott, a fõtérre nem illõ
állandó piszkítás, károgás ellenemre van.
Nem értem, hogy ezt a szapora és mifelénk
közönségesnek számító madár fajt miért kell
ennyire kiemelten védeni? Pláne egy város
közepén. Tavaly októberben jeleztem legutóbb a gondot a helyi közmeghallgatáson.
Kérem a segítségüket annak érdekében,
hogy ezek a gondok végre or voslásra kerüljenek.
Csepreg, 2016. július 21.
Köszönettel:
Horváth Antal
92 éves, aktív szõlõsgazda

Sikeres csepregiek
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Sanzonokkal

és csülkös babbal

– HAJNALIG TARTOTT A NEMESLÁDONYI FALUNAP
kedves versei színesítették a mûsort. Három órától a Geri Betli Duó szórakoztatta
a nézõket. A mulatós zene megtette hatását: a lelkes közönség együtt énekelt
a zenészekkel. Az egy órás mûsort a Há-

kezdték a készülõdést, elõkészítették a
másnapi fõzéshez az alapanyagokat.
Másnap reggel kilenckor újra nekiláttak
a munkának, elõkerültek a sörpadok,
még egyszer ellenõrizték a technikai
berendezéseket. Ugyan az idõjárás
okot adott az aggodalomra, de csak
egy frissítõ nyári esõt kaptunk a készülõdés idején. Két üstben fõtt a vacsora:
idén csülkös babgulyás és vadpörkölt
volt. A tombola felajánlások is folyamatosan érkeztek egész délelõtt. Délután
kettõ órára minden készen állt, hogy elkezdõdhessen az ünnepség, amelyet
Németh László polgármester köszöntõje
nyitott meg. Ezután Dr. Galántai György
és Szabó Miklós plébános úr beszéde
következett. A nemesládonyi gyerekek

rom az egyben elõadás követte, amelyet a legkisebbektõl a legidõsebb korosztályig mindenki érdeklõdve fogadott. Az elõadás gyerekmûsorral kezdõdött, de nem csak gyerekeknek. A szülõk is csatlakozhattak a lufifújó- vagy az
énekversenyhez. Ezt követõen örökzöldek és sanzonok hangzottak el, ami tovább fokozta az amúgy is remek hangulatot. A fellépõk mûsora után vacsorát szolgáltak fel a szervezõk. A szintén
izgatottan várt tombolasorsolás követte
a vacsorát. Nyolc órától élõzenés bálon
folytatódott a mulatság, éjjel kettõig. A
zene ekkor ugyan véget ért, de a jó
hangulatú beszélgetések hajnalig tartottak.
Bencsik Gabriella

büszkesége

Ünnepélyes keretek közt,
június 17-én, a Bõi Általános Iskola tanévzáró ünnepélyén és
ballagásán vehette át az iskola végzõs tanulója, a tompaládonyi Molnár Brigitta Dr. Vincze
György körjegyzõtõl a „Répcevidék nyíló virága”-díjat sokéves kulturális tevékenységéért. Az elismerésben olyan fiatalok részesülhetnek,
akik már általános iskolai éveik alatt jelentõs
ér tékõr zõ tevékenységet végeznek a Répcevidék kultúrájáért, hagyományaiért. A szép
üvegrózsát és a 10 ezer
forintos könyvutalványt
a pályázat készítõje,
Vincze Veronika, Brigi
osztályfõnöke és magyar tanára, mentora is
megkapta, aki a felsõ
tagozatban segítette a
különbözõ vers-és prózamondó versenyekre
való felkészülését.
Brigitta már egész kis
korától aktív szereplõje volt
Tompaládony kulturális eseményeinek. Általános iskolásként számos vers-, mese- és
prózamondó verseny, kulturális
szemle sikeres résztvevõje volt.
Nívó-díjak, kiemelt arany minõsítések kötõdnek nevéhez
Csepregtõl, Bükön át egészen
Sárvárig. Az alsó tagozatban

felkészülését tanítója, Hajós
Attiláné, Gabi támogatta, de
a háttérben mindig ott állt az
édesanya Molnárné Ozsánna
Beáta, aki maga is igazi közösségi ember.
Brigitta édesanyjával és
nõvérével tagja a Tompaládonyi Fiatalok Társulatának és
a csepregi Mosoly Tánccso-

Brigitta és mentora
az üvegrózsákkal

portnak is, valamint éveken át
szerepelt iskolája színjátszó
csoportjában. Rendszeresen
részt vesz falunapokon, bálokon a térségben. Kulturális tevékenységét valószínûleg gimnáziumi évei alatt is folytatja
majd, hisz számára ez már
„életforma”.
yde

ÚJ PADOKKAL BÕVÜLT A SZÉCHENYI TÉR
Július elsõ hetében három új paddal bõvült a Közösségi Szolgáltató Központ elõtti árnyas
terület, egy új pad pedig a fagylaltozó mellé került elhelyezésre. Régóta igényelték már ezt
a kis figyelmességet a város lakói és az ide látogató turisták is, mely kérésnek az Önkormányzat most eleget tett. Örömmel fogadták a Területi Gondozási Központ idõs lakói is az új lehetõséget, akik szívesen fogyasztják el fagylaltjukat az árnyas fák alatt.
HZ
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Talán egész évben erre a napra várt
a legjobban egész Nemesládony: idén
július 9-én, szombaton délután tartottuk
a falunapot. A szervezõknek már elõzõ
nap volt dolga: pénteken délután el-

Tompaládony
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en

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

AUGUSZTUS

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

PROGRAMOK
• augusztus 06. I. Sopronhorpácsi Traktoros
Nap. A programból: 8:00- Traktoros felvonulás, 09:00- Ügyességi, gyorsulási és erõhúzó verseny, 14:30- 120 éves a sopronhorpácsi ÖTE, 17:00- FRADI ÖREGFIÚK-SHSE
labdarúgó mérkõzés, 22:00- Unikum
Bulizenekar, 00:30- Irigy Hónaljmirigy
• augusztus 07. Sopronhorpácsi Falunap.
A programból: 14:00- Tábori szentmise,
15:00- Veszkényi Dalkör, 16:00- Fókusz
Együttes, 17:00- PETER SRÁMEK

Augusztus 12-15. Rohoncon az ünnepi sátorban és a mezõn: Cséplõ-búcsú
– Történelmi földnapok. Életre keltik a régi cséplõ- és mezõgazdasági gépeket.
Motoros, Oldtimer és Autós Találkozó. Borés sörkóstoló, pop- és sramlizene, traktortombola.

Augusztus 13-án, szombaton
Lócson: Falunap.
Augusztus 13-án, szombaton
Csepregen, a PSMSK-ban: 14.30 ó. A
Csepregi Mozaik Képzõmûvész Kör és
Éder Vilmos kiállításának megnyitása. 15
ó. Baráti beszélgetés és langalló parti a
Hazalátogató Csepregbõl elszármazottakkal. Közben Csepreg Város Mazsorett
Csoportjainak mûsora.
Augusztus 13-14-én: Csepregen, a
Malomkertben: Répcementi napok –
Csepregi búcsú.
Augusztus 19-20. több településen:
Megemlékezés Szent Istvánról és az Államalapításról.
Augusztus 24-28. A gradistyei horvátok nagy zarándoklata Máriacellbe.
Augusztus 26-27. Egyházasfalu 2.
búcsúja. A Freedom Caféban pénteken
este: szintetizátor-zene, majd disco; szombaton: Búcsúi bál az Unikum Együttessel.
Augusztus
28-án,
vasárnap
Peresznyén: Szent Egyed búcsú.
Szeptember 9-10. Bükön: Mister
Classic – Oldtimer találkozó és Szuperkupa™ futam.

KULTÚRWELNESS – BÜKI KULTÚR KÚRA 2016 - NYÁR
augusztus 6. Horvát Nemzetiségi
nap. Szervezõ: Büki Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat.
augusztus 12. 09.00 Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal. Részvételi díj:
1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az elõadások
árát. Az elõadás helyszíne: Bük, Kóczánház, Széchenyi u.
augusztus 12. 20.00 Forgószínpad
– Büki Színházi Esték. Eisemann Mihály –
Szilágyi László: Én és a kisöcsém. Zenés
vígjáték. A Körúti Színház elõadása. Be-

lépõ: elõvételben: 2.500.- Ft, az elõadás napján: 3.000.- Ft. Helyszín: Büki
Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár –
Atrium (rossz idõ esetén: Színházterem)
augusztus 19. 09.00 Büki Mesevonat a Szamóca Színházzal. Részvételi díj:
1.500.- Ft, amely tartalmazza a vonatozás, a vendéglátás és az elõadások
árát. Az elõadás helyszíne: Bük, Kóczánház, Széchenyi u.
augusztus 19. 19.00 Büki Retró. Fekete Lakkcipõk – Komár László Emlékzenekar. Újvári Timi és a Hot Stuff. A belépés

ingyenes! Helyszín: Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár – Atrium.
augusztus 20. 10.00 „Apa, gyere
Te is!”- Bütykölõ- játszóház. 10.30 A l ma Együttes koncertje (rossz idõ esetén: Színházterem). A belépés ingyenes! Helyszín: Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár – Atrium. 19.00
Ünnepi Operettgála – Az Or feum Vándorszínpad mûsora. A belépés ingyenes! Helyszín: Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár – Atrium. 22.00
Ünnepi tûzijáték.

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

SOPRONHORPÁCSI

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

Augusztus 12-én, pénteken Csepregen a Malomkertben: Roma nap.
Augusztus 12-én, pénteken 19 ó.
Csepregen, a PSMSK-ban: A Big Mause
Band 15 éves jubileumi koncertje.

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

Készenlét és ügyelet
a térségben

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

Június 17. – augusztus 27. között
Bükfürdõn, a Sportparkban, szerdától
szombatig: Sportanimáció. Program: szerdán és szombaton 17-18 ó. Nordic
Walking oktatás és minitúra, csütörtökön
17-18 ó. kerékpártúrák, pénteken 17-21 ó.
gyermekkuckó ugrálóvárral és a legkülönfélébb játékokkal, egyéb idõpontban:
sportversenyek, stb. Részvétel ingyenes! A
Nordic Walking - és kerékpártúrákra elõzetes jelentkezés szükséges a Tourinfo irodában: Bükfürdõ, volt autóbusz pályaudvar.
(E szervezett programokhoz a sporteszközöket ingyenesen biztosítják.)
Augusztusban és szeptemberben is
minden pénteken 16.00 - 20.00 óra között
Bükfürdõn: Termelõi piac.
Augusztus 5-8. Locsmándon, a falu
parkjában (egykori piacterén): Nemzetközi borünnep – minden este ingyenes élõ
zenével.
Augusztus 6-án, szombaton: I.
Sopronhorpácsi Traktoros Nap.
Augusztus 6-án, szombaton Csepregen, a Tûzoltó szertárnál: Civil nap.
Augusztus 7-én, vasárnap Sopronhorpácson: Falunap.

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