Kiválóan mûködõ
közösségi tér
Egyházasfaluban a Platán tér ismét helyet adott az Unokatestvér
találkozónak. Felvetõdött az ötlet,
hogy rég nem látott unokatestvére-

ez a közösségi tér erre lett kitalálva.
Megköszönöm minden meghívottnak még egyszer, hogy elfogadta
meghívásunkat. Örülünk neki, hogy

ket összehívjuk, valakivel 28-éve találkoztunk utoljára. Javaslom mindenkinek, hogy a rokoni szálakat
ápolja ebben a sajnos rohanó világban. Egyre inkább háttérbe szorulnak az ilyen összejövetelek és
sajnos a búcsúk is elvesztették az
összetartó erejüket. Vasárnapi nap
ismételten megtöltöttük a teret hisz

ha a rendezvények vannak minden
feltétel adott az eseményekhez,
költségek nélkül lehet rendezni bármit, vannak katlanok, gázégõk,
egyetlen kérés van csupán, hogy
ugyan úgy kérjük vissza a teret,
ahogy volt.
Sándor József
polgármester
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A július az év hetedik hónapja a Gergely naptárban. A 18. századi
nyelvújítók szerint a július: kalászonos. A Székely naptár szerint Áldás hava. A népi kalendárium Szent Jakab havának nevezi. Innentõl a nappalok már rövidülnek.
Több jeles egyházi ünnepünk is van ebben a hónapban. Az egyik ilyen
július 2-án a Sarlós Boldogasszony. A katolikus egyház az áldott állapotban
lévõ Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon. A
Boldogasszony a várandós anyák, a szegények, a szükségben szenvedõk
oltalmazója. Csakúgy, mint Péter-Pál napja, ez is az aratás kezdõnapja. A
„sarlós” elnevezés az aratás módjára utal. A gabona, amibõl a kenyér készül, rendkívül fontos szerepet töltött be a közösség életében. A bõ termés,
sikeres aratás biztosította, hogy lesz elegendõ élelem télre. Népi megfigyelés szerint, ha a kakukk meglátja az elsõ kévét elhallgat.
Delelõjéhez érkezett a nyár, tombol a kánikula. A természet pazarlóan bõkezû. Aratásidõ van. A szél a megérett gabonák leheletét hozza, ha feltámad. Nemcsak a
gabona érik meg, hanem sok
gyümölcs, zöldség is. Ilyenkor
a virágos kertek is gyönyörû
színekben pompáznak, lassan
zsendülnek a szõlõk. Ebben az
idõszakban a szõlõ életében
a fürtök fejlõdése a jellemzõ,
a bogyók folyamatosan nõnek, elérik teljes nagyságukat,
itt a fürtzáródás idõszaka.
A réteken tovább szólnak a fürjek, a fogolykakas cserregve szólítja
valami miatt felriadt családját, párját hívja az õzsuta, búgnak a vadgerlék és ebben a hónapban halljuk utoljára a kakukk kedves kiáltását. Elhallgatnak az énekes rigók.
A diákoknak is ez kedvelt hónapja, hiszen tombol a nyár. A táborozások, kirándulások, nyaralások hónapja is. Igazi feltöltõdés a családok számára is, hiszen a nyári szabadságot sokan ebben a hónapban
veszik ki.
„Szikráztak fönn a csillagok
És lenn a rõt pásztortüzek:
Az ég és föld szerelmesen
Egymásnak titkokat üzent.” /Juhász Gyula/
Horváthné Pados Teréz

Következõ lapszámunk 2018. 08. 01-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Csepreg
35. Vadászmise a Peruska
Mária zarándokhelyen
Idén 2018. június 10-én tartották a vadászok és erdészek háromnyelvû zarándoklatát
a Peruska Mária kegyhelynél. A búcsújáróhely
Csepreg, valamint a horvát lakta települések
Tömörd, Horvátzsidány, Kiszsidány és Peresznye határában fekszik. A környék vadásztársaságai, a szombathelyi Erdészeti Zrt. Dumovits István plébános úr vezetésével itt tartották
három nyelvû miséjüket. A 35. évforduló kapcsán plébános úr beszélt a kezdetekrõl, hogy
hogyan is kezdõdött a vadászmise története.
Majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik
tettek ezért a zarándokhelyért. A szentmisét a
horvátzsidányi kórus felemelõ éneke, valamint
a vadászkürtök felhangzása még ünnepélyesebbé tette. Ezen a szentmisén részt vett egy
Sopronból érkezett zarándokcsoport is.

és király zenék!
GASZTRONÓMIA, KULTÚRA ÉS LAZULÁS
A FÜRDÕVÁROSBAN JÚLIUSTÓL AUGUSZTUSIG
A tradíció kötelez: júliusban folytatódik a Büki Kultúr Kúra, azaz Bük hagyományõrzés és
gasztronómia köré szer vezõdõ programjai!
Utóbbiban markánsan megjelenik az emlékév
kapcsán Mátyás király és a korabeli konyha.
Számos étel fog ebbõl a korból készülni hagyományõrzõ csoportok „kondérmûvészetének” köszönhetõen, emellett a
Bükfürdõi Esszencia®
szezonális helyi termékeibõl fog fõzni többek
közt Harsányi Levente,
Majthényi László, valamint Serényi Zsolt, a tetovált séf. A könnyûzene
sem hiányozhat a nyári
kultúr kínálatból, többek közt olyan nagyágyukat köszönthetünk
a nagyszínpadokon,
mint Lovasi András, Rúzsa Magdi, Szikora Róbert és az R-Go, Bródy
János, Szabó Balázs Bandája, a KFT, a Csík zenekar és a Lord.
Bük nyári programjait idén nem csak a Bük
Város Önkormányzat és a Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület, hanem a Büki Gyógyfürdõ Zrt., valamint a Nestlé Hungária Kft büki állateledel gyára is támogatja, így megalapozott
anyagi háttérrel ismét nívós programok sorát vonultatja fel a város.
A fürdõváros kiemelt nyári programjai a július
6-i Etno-Folk Forgataggal kezdõdnek, ami immár hetedik alkalommal tárja fel az etno zene
kiapadhatatlan kincsesládáját a fürdõre látogató közönség elõtt. A fürdõ parkolójában olyan
fellépõk gondoskodnak a várhatóan remek
hangulatról, mint a Tímár Sára és Zenekara, valamint a Sebõ Együttes, a Muzsikás Együttes és
Szabó Balázs Bandája.

Hagyományosan másnap, azaz július 7-én
sorakoznak fel a búzatáblák elõtt az aratóbandák a város legnagyobb múltú rendezvényén,
az Aratóünnepen, amit hintós felvonulással,
kézikaszás aratóbemutatóval, folklórmûsorral és
aratóbállal tesznek színessé a szervezõk. Az aratóbandák a mûvelõdési háztól vonulnak - szokás

szerint - a fürdõ parkolója melletti búzamezõre,
ahol a kézikaszás fér fiak és a marokszedõ asszonyok mutatják meg, hogy a múlt század közepéig hogyan történt az aratás, a kéveszedés. A
nap sztárvendége a KFT együttes lesz. A programok mindkét napon ingyenesek!
6 nap, 7 színpad, 8 helyszín több mint 40 koncert, avagy a szerencsés 13-as - idén 13. alkalommal lesz a megye fesztiválközpontja Bükfürdõ, fókuszban hatnapos gasztronómiai és kulturális attrakciójával, a XIII. Gyógy-Bor Napok, Büki Gasztrofesztivállal, ahol történelmi korok étkei, számos
pincészet borkínálata és hét színpad zenei- és
gyermekprogramja várja a zene és a gasztronómia szerelmeseit július 17. és 22. között.
A Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár
Szent György napjától Szent Mihály napjáig tartó kulturális rendezvénysorozatának, a Kultur
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Könyvet jelentetett meg az Országos Magyar Vadászkamara 2018-ban „Fejet hajtunk
II. Vadászati emlékhelyek Magyarországon”
címmel, amelyben a Peruska Mária Emlékfája
is szerepel. Néhányan ebbõl a könyvbõl is
kaptak az OMVK helyi szervezetétõl.
Az Emlékfánál pedig koszorúzással emlékeztek az elhunyt erdészekre, vadászokra.
A himnuszok elhangzása után a zarándokokat agapéval várták a környezõ települések vadásztársaságai.
Horváthné Pados Teréz

Királyi étkek
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nyukat, itt lesz többek közt Harsányi Levente,
Majthényi László, Serényi Zsolt, azaz az a tetovált
séf, Nika Róbert és Bánszki Péter, valamint
Meczker Tomi és szombathelyi konyhafõnök társa, Kalmár Dóri.
A Tör ténelmi Udvar résztvevõi idén is csatlakoznak a gasztronómiai programokhoz. A korok, tör ténetek, ételek hívószavak köré épített
tematikus helyszínen a Nádasdy Ferenc Bandérium és a Hunyadi Mátyás Fekete Sereg Ha-

Július 25-29. között a Szélrózsa Országos
Evangélikus Ifjúsági Találkozónak ad otthont Bük,
aminek zenei programjában fellép többek közt
a Bagossy Brothers Company, a PASO, a
Blahalouisiana és a Soulwave.
Július és augusztus hónapban is várja a Piroska Hotel elõl induló Büki Mesevonat a családokat,
akik öt alkalommal láthatják a két bohóc, Csiperke és Csuporka, azaz a Szamóca Színház zenés,
interaktív mesejáték a Koczán-ház udvarán.

gyományõr zõ Csoport mutatja be az általuk
megjelenített korszak életmódját, szokásait, és
fõzi meg egy-egy jellegzetes ételét. 2018-at
Mátyás király Emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság - Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója tiszteletére – így
az udvarban Mátyás király és a korabeli konyha étkei is megjelennek.
A jól mûködõ térségi összefogásnak köszönhetõen a csepregi és lukácsházi szõlõhegy nedûit is megkóstolhatjuk a fesztiválon, az UTIRO
LEADER Egyesület munkatársai pedig Mátyás király korabeli, illetve helyi termékekbõl készült
ételeket fognak felszolgálni. A helyszín neve:
Csepregi Fröccsterasz.
A Gyermek színpadon sok új játék és vidámságot hozó fellépõ várja a gyerekeket, de a felnõttek is szól például a szabaduló szoba, ami
belépõs szolgáltatása lesz a rendezvénynek.
A fesztivál területén megjelenõ új térbútorok
várhatóan még hangulatosabbá teszik az idei
rendezvényt, aminek fõvédnöke Ágh Péter, a
térség országgyûlési képviselõje.

Augusztusban a Büki Horvát Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében nemzetiségi nappal
kezdõdik a hónap kulturális kínálata. Az ünnep
elõtt, augusztus 18-án Fábry Sándor önálló estje, a
„80 nap alatt a Föld körül” hívja egy várhatóan humoros utazásra az érdeklõdõket, míg másnap Géniuszok címmel Máté Péter és Cserháti Zsuzsa dalaiból hallhat emlékkoncertet a közönség olyan
elõadókkal, mint Koós Réka, Auth Csilla és a Mistral
Band. A hónapot egy kétnapos, nagyszabású verseny zárja, a 2018-as TFA (Toughest Firefighter Alive)
Ország Legerõsebb Tûzoltója Nemzetközi Tûzoltóverseny, ami a gyógyfürdõ parkolójában várja a
„tüzes izgalmakra” vágyókat.
Kultúr Kúrára fel!
•

•

•

Kiemelt támogatók: Bük Város Önkormányzata • Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület • Büki Gyógyfürdõ Zrt. • Nestlé Hungária Kft. Purina Büki Állateledelgyára • Nemzeti Kulturális Alap, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma
A rendezvényeket támogatja még: Hotel Piroska****
• Apartman Hotel Bükfürdõ • TITI&ÕRI Apartmanok • Polmetal
Pruszynski • Hungest Hotel Répce Gold • Hungest Hotel Répce
• Danubius Hotels Group • Soproni Vízmû Zrt.
Médiapartnereink: Vaskarika.hu, TrióTv, Répcevidék, SzombathelyiTV
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Wellnessnek legnagyobb érdeklõdésre számot
tartó ingyenes eseménye a fesztivál. A program
Bükfürdõn, a Gyógy-és Élménycentrum melletti
parkolóban felállított színpadokon – Bük színpad, Bor színpad, Gyermek színpad, Gasztro
színpad, Jazz-Blues Udvar - zajlik, 6 napon keresztül izgalmas és változatos idõtöltést biztosítva
a vendégek számára. A helyszíneket egy kézmûves-kereskedõ utca köti össze, ahol többek
között a hagyományos magyar kézmûves kultúrát és népi mesterségeket bemutató árusok, valamint a neves bortermelõk standjai helyezkednek el. A hatodik színpadot a fürdõben alakították ki – Fürdõ színpad -, ahol a programok fürdõbelépõvel látogathatók. A fesztivál kitolta eddigi helyszínhatárát, aminek eredményeként új,
külsõ helyszíne is lesz: a Rigótanya Étterem Nóta
színpadán a „Muzsikáló Magyarország“ pályázatnak köszönhetõen cigányzene szól május 19tõl augusztus 20-ig, így természetesen a fesztivál
ideje alatt is.
A naponta tematikusan összerakott nagyszínpadi programokon fellép többek között az
Európa Kiadó, Lovasi András, a Csík zenekar, a
Balkán Fanatik, a Lord, a TörökMuck – Funk &
Soul Su/Group, Bródy János, Szikora Róbert és az
R-Go, a Magashegyi Underground, az Irie Maffia, a Lóci játszik és Rúzsa Magdi. A meghittebb,
intimebb kikapcsolódást nyújtó Jazz-Blues Udvar
vendége lesz mások mellett a Kéknyúl, az Eszszencia, a Fourtissimo és Ripoff Raskolnikov. A
legkisebbeket többek közt az Aranykapu zenekar, Rosta Géza és a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia szórakoztatja a Gyermek színpadon. A Fürdõ színpadon délután lesznek elõadások, koncertek, többek közt az Ungaresca
Táncegyüttes, a Mesebolt Bábszínház, Rosta Géza, a Garagulya Gólyalábas Komédiás Kompánia fellépéseit, valamint a Zrínyi Pop, a
Gargantua, a Clap 4 What és a Kedveskovács
koncertjeit élvezhetik a fürdõbe látogatók.
A gasztro program hármas hívó szava továbbra is: hagyományos, helyi, egészséges ételek. A Gasztro színpadon a Bükfürdõi Termelõi Piac termékeire vonatkozó, védjegyoltalom alatt
álló Büfürdõi Esszencia® szezonális helyi termékeibõl fognak fõzni, illetve az egészséges népi
táplálkozás népszerûsítése is fontos feladata lesz
a gasztro bemutatóknak. A fesztivál ideje alatt
neves meghívottak mutatják be fõzõtudomá-
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• Csepreg
Kóbor Ferenc a Csepregi Általános Iskola
nyugdíjas tanára 2018. május 26-án a Pécsi
Tudományegyetemen ünnepi díjátadón átvette gyémánt-diplomáját.
60 évvel ezelõtt matematika-fizika szakos
tanárként végzett Pécsen.
Tanári pályáját Ölbõn kezdte, majd 1960ban a Bõi Általános Iskolába került, ahol 1962tõl az iskola igazgatója volt. 1971-ben sikerült
hazajönnie a csepregi iskolába.

Kisvárosok találkozója Csepregen
Csepreg városa adott otthont a Vas megyei kisvárosok soron következõ találkozójának, melyre
május 29-én, került sor. Bük, Csepreg, Jánosháza,
Õriszentpéter, Répcelak és Vasvár települések polgármesterei és jegyzõi, aljegyzõi vettek részt a baráti találkozón, amit
a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatal dísztermében
tartottak.
Vlasich Krisztián
polgármester, dr. Balogh László jegyzõ,
dr Herczeg Krisztina
aljegyzõ és Bakos Erzsébet pénzügyi osztályvezetõ fogadta
a vendégeket.
Számos témában értekeztek a városok vezetõi, áttekintették a
TOP pályázatok tapasztalatait, szó esett a Településképi Arculati Kézikönyv alkalmazásáról, de
megvitatták a településekkel kapcsolatos aktuális
kérdéseket és az önkormányzati szociális bérlakások felújításával kapcsolatos tapasztalatokat is.

A tanácskozást követõen a csepregi Promenád végén megtekintették a 1956-os emlékmûvet, a Büszkeségpontot, valamint a nemrégiben átadott 5,5 MW teljesítményû napelem
park üzemeltetésébe is bepillantást nyerhettek

a fogadó város jóvoltából. A délelõtt jó hangulatban, baráti beszélgetéssel és ebéddel zárult
az Öreg Malom négycsillagos hotel éttermében ezzel is elmélyítve a már kialakult jó kapcsolatot.
KM

Adományt kaptak

a csepregi óvodások

A Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár,
Csepregi Önkormányzat, Büki Gyógyfürdõ Zrt. által

szervezett I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaratonon összegyûjtött felajánlást a Csepregi Óvodásokért

Alapítvány részére június 15-én adták át ünnepélyesen a csepregi óvodában. A 700 000 Ft értékû
adományt az óvoda alapítványának elnöke vette át. Elmondta 22
éve mûködõ alapítvány most is fejlesztésre, mûködésre és hagyományápolásra fogja fordítani. Az idei
két rendezvénnyel és a most kapott
pénzzel 2 millió forint felett van az
alapítvány számláján. Legfontosabb
most az udvari játékok javítása, cseréje, ami õszre fog elkészülni, hangsúlyozta az intézményvezetõ.
yde
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1990-tõl tölti megérdemelt nyugdíjas éveit.
Volt diákjai ma is emlegetik az élmény teli
táborozásokat, a szakkörök jó hangulatát, a
rádiótávírászok sikereit.
Nyugdíjasként is sokáig részt vett Csepreg
kulturális- és közéletében.
Nemrég töltötte be 85. életévét.
Gratulálunk a jubileumi diplomához, és további jó egészséget kívánunk neki!
yde
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Köszönetnyilvánítás
Az Orbán napi gyepûtiprás ünnepsége után
- mellett egy végtelenül szomorú, de mégis
örömteli esemény apropóján gyûltünk össze.
Szomorú, édesapánk búcsú nélkül hagyott itt
minket hirtelen, de mégis megnyugtató, kellemes érzéssel tölt el bennünk az a tudat, hogy
ilyen sokan eljöttek néhai Molnár Sándor emlékének adózva.
Amikor családunk eldöntötte, hogy a Benekút felújítását célozzuk meg, nem gondoltuk,
hogy ilyen csodaszép és hasznos emlékhelyet
sikerül létrehozni, ezért az ünnepség napja számunkra a köszönetrõl szól:
Szeretnénk megköszönni a Borosgazdáknak
és a Borbarát Hölgyeknek, hogy ezen az édesapánk számára fontos csepregi szõlõhegyi ünnepen avathatjuk fel a pihenõhelyet.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, akiktõl Sanyi papa halála óta rengeteg vidám történetet, sok jó szót és szép anekdotákat kaptunk,
akik a mai napig gondolnak rá, kilátogatnak a
temetõbe, vagy a pincéjéhez egy kis virággal,
emlékére gyertyát gyújtanak, vagy egy pohár
borral emlékére koccintanak.
Külön szeretnénk megköszönni azoknak az
ismerõsöknek, barátoknak, kollégáknak, társaknak, akik édesapánk, Molnár Sándor búcsúztatóján a virágra, koszorúra szánt összeget felajánlották e nemes célra, amely összegbõl a Benekút pihenõhelyének felújítása megtörténhetett.
Szeretnénk megköszönni név szerint a felújításban segédkezõ szorgos dolgozóknak, segítõknek:
Horváth Györgynek, feleségének Ancinak és
lányuknak Móninak, az asztalos szakmunkát,

épületet, asztalt, padokat és a libikókát, a tetõcserepet és a tetõfedést, festést, Horváth Józsefnek az asztalos munkák mellett a tuják felajánlását, Csóka Attilának a kavics, zúzalék felajánlását, Bindics Tamásnak a markolózást, tereprendezést, Tájmel Tamásnak a Jankovich Izidor
csepregi téglagyárából származó Daruvári-címeres bontott téglát, Horváth Jánosnak a kõmû-

vesmunkákat és a pihenõhely burkolását,
Berencsi Attilának és Horváth Beának az elektromos áram felajánlását a munkálatokhoz, az Önkormányzat dolgozóinak a fák kivágását és a
régi bútorok elszállítását, Bencsik Gézának a felügyeletet és a kavics felajánlását, a további segítõknek, amikor szorgos kezekre volt szükség: A
Borbarát Hölgyeknek, Hor váth Gábornak,
Réczeg Zoltánnak, Doma Lajosnak és Horváth
Tamásnak.

Szeretnénk megköszönni a Fér fi Dalkörnek a
szép nótákat, Finta József Plébános Úrnak az
emlékhely megszentelését, Horváth Edinának, a
Borbarát Hölgyek Egyesülete Elnökének az emlékezõ gondolatokat és Vlasich Krisztián Polgármester Úrnak az ünnepségen való részvételt.
Örömmel mondhatjuk, hogy a Savaria Takarékszövetkezetben nyitott alszámlára és a búcsúztatón kihelyezett hordóba
összegyûlt 369. 800 Ft-ot a
Molnár Család 250. 000 Ft tal támogatta, az emlékhelyet megálmodta, a munkákat irányította, rengeteg társadalmi munkával segítette
és az átadási ünnepséget
megszervezte. A pihenõhely
és kis játszótér és a Bene-kút
környéke a temérdek társadalmi munka segítségével és
összesen 620 ezer forint felhasználásával újult meg.
Végül csak annyit szeretnék kérni, kedves Borbarát Hölgyek, boros gazdák,
hegytulajdonosok, csepregi lakosok, kirándulók:
Ha erre jártok, kortyoljatok a forrás hûs vizébõl, üljetek le a padra, esetleg koccintsatok egy
pohár borral az öreg emlékére, de ha véletlenül
erre fúj egy szemetet a szél, hajoljatok le érte,
vagy ha a növények kókadoznak, öntsetek rájuk
egy kis forrásvizet. Úgy bánjatok e kis pihenõhellyel, mintha a sajátotok volna!
Köszönjük szépen!
Tisztelettel: Molnár Család
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Rövid hírek
• Bükfürdõ
Biztonságban a strandokon is
Immár második alkalommal a nyár veszélyeire figyelmeztet a Vas Megyei RendõrFõkapitányság: a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrumban hívták fel a figyelmet az
egyenruhások arra, hogy a strandszezonban
sem árt az óvatosság. A rendõrségi kampány
célja a bûn- és baleset megelõzés.
Némethné dr. Zsigó Zita alezredes, a megyei
Bûnmegelõzési Alosztály vezetõje a nyári szünetre adott jó tanácsokat. Csak a legszükségesebbet vigyük magunkkal a strandra, a
parkoló autóban ne hagyjunk értéket, illetve
gondoskodjunk az otthonunk biztonságáról.

járt Horvátországban
Május 19-20-án, Vlasich Krisztián polgármester és Kissné Krály Mária elnök vezetésével
Pakrácon és Daruváron jártak a csepregiek.
A kialakuló együttmûködés alapjait az a
Jankovics család adja, akik nagybirtokos nemesek voltak nem csak Csepregen, ahol 1869-ben
Jankovich Gyula gróf a Boldogasszonyról nevezett
templomot is építette, hanem Daruváron is.
A Pakráci Magyar Közösség meghívásából elsõként a helyi magyar napokat látogatták meg, ahol Jankovics Róbert országgyûlési képviselõ és Josip Fa a helyi
magyarok vezetõje szívélyes fogadtatásban részesítette a városi küldöttségnek. A
negyven fõs helyi közösség szívét, lelkét beleadta a rendezvénybe, igazán kitett magáért: lángost sütött, pálinkát kínált, s a kórus magyar népdalokkal szórakoztatta az
egybegyûlteket. A jóízû és bõséges megvendégelést követõen a római-katolikus
templomot és az ortodox katedrálist tekintették meg, de jutott idõ Horvátország legátfogóbb hadtörténeti múzeumára is, a kiállítás a közelmúlt kegyetlensége mellett a régmúlt és a jelenkor hadieszközeit és a katonai, rendvédelmi ruházatait is felvonultatja.
A város a délszláv háborúban súlyos károkat
szenvedett, a lakóépületek falain a mai napig
látszanak a harcok nyomai. A várostörténeti kiállítás után egy erdei vadászházba foglalták el
szállásukat a csepregiek, mely 655 méterrel helyezkedett el a tengerszint felett, és csodálatos
panorámával mutatta be a szlavóniai tájat.
Másnap, a Jankovics család egykori városá-

ban Daruváron Sabo Snjezana, a városi tanács
elnökasszonya és Marcel Medak polgármester
helyettes fogadta a küldöttséget.
A hivatali baráti beszélgetést és egyeztetést követõen városnézésre invitálták a küldöttséget, mely során megtekintették a Jankovics
kiállítást a nagybir tokosokról elnevezett kas-

télyban, de a helyi gyógyfürdõ meglátogatása sem maradt el.
A napot egy közös ebéddel zárták mely során a város vezetõi megállapodtak abban,
hogy közös együttmûködéseket alakítanak ki, s
ennek elmélyítésére közös turisztikai pályázatok
benyújtását is elõkészítik a következõ idõszakban. Vlasich Krisztián polgármester meghívta a
Sabo Snjezanát és Josip Fa vezette magyar közösséget a július 14-én, szombaton megrendezésre kerülõ II. Csepregi Palacsinta Fesztiválra,
melyet a vendéglátók örömmel elfogadtak.
KM

Mese Mátyáskirályról
Berzsenyi Dániel Könyvtárnak köszönhetõen
Sajtoskálra vándorolt a Tihanyi Vándorszínpad.
Június 10-én vasárnap délután egy hatalmas
élménnyel ajándékozta meg Tihanyi Tóth Csaba
mesetársulata Sajtoskál apraja-nagyját. Az öt fõbõl
álló csapat ’ Mese Mátyás királyról ’ címû színdarabot adta elõ, a község kultúrházában. Az elõadás
Mátyás király, az õ udvari bolondja, Csicseri, a kegyetlen Gyevi Bíró, Panni a belsõkomorna, Róza a
kulcsárasszony, az Udvarmester, valamint a Nagyváradi Basa történetét mesélte el. A színdarab két

helyszínen játszódott Buda várában és Gyevi határában. A gyönyörû saját kezûleg készített háttérelemek, kellékek és jelmezek, valamint az elõadók
gyönyörû hangja, és színvonalas elõadásának köszönhetõen a jelen lévõk igazi színházban érezhették magukat. A mûsort mindenki nagyon élvezte.
Az összegyûltek nagy tapssal köszönték meg a fellépõknek ezt a mókás, felejthetetlen mûsort. Remélhetõleg hamarosan ismét ellátogat községünkbe a társulat.
Kovács Vivien
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Továbbá beszéljük meg gyermekeinkkel, kiben bízhatnak, kit hívhatnak fel baj esetén,
valamint a neten való kommunikációra. 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 gépkocsivezetõk türelmesebb részvételét az utakon. Boros
László Attila a Büki Gyógyfürdõ Zrt. igazgatója fontosnak tartja a vendégek biztonságát,
minden megtesznek ennek érdekében. Kiemelte, hogy Bükfürdõn kifejezetten magas a
biztonság. 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

Városi küldöttség
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Bõ csapata nyerte
a 13. Holnapért Kupát
Június 23-án, szombaton tizenharmadik alkalommal „rúgták a bõrt” Csepregen a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület által szervezett
Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanapon.
A Malomkerti Sportlétesítményben, már reggel 8 órától minden készen állt, hogy a futballrajongók ismételten egy remek napot tölthessenek el barátaik, ismerõseik társaságában.
A labdarúgásra igazán alkalmas idõben kilenc csapat mérte össze tudását, melyek a kistérség településeirõl érkeztek. Két pályán folyamatosan zajlottak a csoportmérkõzések, melye-

ket Egyed Tibor és Mónos János a Vas Megyei
Labdarúgó Szövetség játékvezetõi vezényeltek.
Jól felkészült, sportszerûen játszó csapatok
vágtak neki a tornának az A csoportban 5 csapat versengett, s záporoztak a gólok, - összesen
28 gól született - addig a B csoportban 4 csapat
mérte össze tudását, mindösszesen 7 gól kísére-

tében. A kupanapon: Cák, FC Söralátét, F/List,
Gigant FC, Meszlen, Random, Répcevölgye-Bõ,
Tompaládony, Tormásliget, csapatai küzdöttek
egymással. A csoportmérkõzéseket követõen a
legjobb négy közé: FC Söralátét, F/List,
Répcevölgye-Bõ, Tompaládony, csapata jutott.
A Holnapért Kupát az idei esztendõben Simon
Géza irányításával a tornán mindvégig taktikusan
és megfontoltan játszó Répcevölgye-Bõ csapata
nyerte, a második helyet az FC Söralátét csapata
kapta, míg a dobogó harmadik fokára a F/List
együttese állhatott. A negyedik helyen
Tompaládony csapata végzett. Gólkirály öt találattal Németh Gergõ lett
a Répcevölgye-Bõ csapatából, míg
a legjobb kapusnak Taródi Ádámot
a Tompaládony csapatából választották látványos és eredményes védéseiért a játékvezetõk.
Az elõ három helyezettnek járó
kupát, oklevelet és az elsõ helyezett nek já ró aján dék cso ma got
Vlasich Krisztián egyesületi elnök
és Maximovics Zsuzsanna adta át,
de díjazták a legjobb negyedik
helyezettet is, s minden résztvevõ
csapatnak elismerõ emléklapot
nyújtottak át. A rendezvényt Mester Árpád Tormásliget község polgármestere is megtisztelte.
A mérkõzéseket követõen a résztvevõk finom
ebéddel és kötetlen baráti beszélgetéssel zár ták az idei XIII. Holnapért Kistérségi Labdarúgó
Kupanapot.
KM

TÜNDÉRMESE
Nagy örömmel vettem, hogy megjelent egy
tündérekrõl, virágokról, zenérõl szóló mesekönyvem június elején. Ez azért nagy dolog számomra, mivel még soha nem adtak ki írásomat, fõleg

úgy, hogy én illusztráltam a verseket, meséket.
Ajánlásomat a könyv végén mindenki figyelmébe ajánlom. Köszönöm a biztatást mind a családom és munkatársaim részérõl, nagy segítség és
erõforrás volt ez nekem. A gyerekek világa sokszor már távolinak tûnik a felnõtteknek. Játszunk
a kicsikkel, de mégis valami meghitt, varázslatos
világ felejtõdik el a túlhajszolt, állandó megfelelést váró nagyok világában. Ez a könyv szeretne
segítséget nyújtani, hogy tovább maradhassunk
egy kicsit gyerekek, felnõttként újra álmodozóvá,
vágyakozóvá, reményt adóvá váljunk. Szeretettel ajánlom minden kedves olvasónak, akik szívesen kalandoznak a mese kalandos világában.
Köszönettel:
Szalkayné Sárváry Hajnalka
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Rövid hírek
• Sajtoskál
’Nemcsak a húsz éveseké a világ’
- ezt bizonyítja a késõ estig tartó nyugdíjas
napi mulatozás Sajtoskálon. A községi önkormányzat képviselõtestületének jóvoltából június
2-án összegyûltek a falu nyugdíjasai, hogy
együtt ünnepeljenek ezen a szép napon. Szombaton egy órakor kezdõdött a mulatság.
Miután megérkezett mindenki és a vendégek elfoglalták helyüket, Haller Imre polgármester úr köszöntette szép szavakkal az egybegyûlteket, továbbá üdvözölte Csajbi Lívia aljegyzõt,
aki szintén részt vett ezen az eseményen.

jubileuma Csepregen
100 éve, az I. világháború utolsó esztendejében a fér fiak jelentõs része a fronton vagy fogságban volt településünkrõl is. Ezért a háborús
években még több munka nehezedett a nõkre,
akik persze addig is eleget dolgoztak. Hogy ezt
kisgyerekek mellett is elvégezhessék, szükségszerûen létrehozták – elõször csak a nyári idõszakban – Csepregen is az óvodát. Erre a Katolikus Legényegylet Cser utcai helyiségében (ma
Bajcsy-Zsilinszky utca, a Hangya étterem mûködik benne) került sor. A gyermekekrõl az Isteni
Megváltó Leányai rend helyi zárdájában lakó
nõvérek gondoskodtak a következõ nyarakon is.
Majd 1921 –tõl már egész éven át, 1924 -tõl pedig a zárda mellett kialakított kisdedóvóba vitték
a szülõk a csepregi gyermekeket.
A centenáriumi megemlékezésre hónapok
óta izgatottan készültek a gyerekek és az óvoda
személyzete. A rendezvényt
június 9-én tartották az intézmény bejárata elõtt a
Nádasdy utcában. Vlasich
Krisztián polgármester köszöntõjében visszaemlékezett az óvodában töltött éveire. Beszélt az intézményen
2015-2016-ban történt hõszigetelésrõl és nyílászáró-cserérõl. Kiemelte a 42 millió forintos Európai Uniós forrásból
hamarosan megvalósuló
energetikai korszerûsítést, melyet követõen napelemek és hõszivattyú biztosítja majd a fûtést és
a melegvíz-ellátást az épületben.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ említette
az I. világháborút, mely sok településen szükségessé tette az óvodai ellátás megszervezését.
Egy óvoda létrehozása, fejlesztése azt is jelenti,
hogy a közösség bízik a jövõjében. Csepregnek
nem csak jelentõs múltja van, hanem perspektívát is láthat maga elõtt. Ezt õ továbbra is a legjobb tudásával fogja segíteni.
Lebanov József, az Emberi Erõforrás Minisztérium Oktatási Államtitkárságának fõosztályvezetõje ismertette a kormány elképzeléseit az óvodai és a bölcsõdei neveléssel kapcsolatban.
Hangsúlyozta, hogy az óvodai fejlesztések célja,
hogy egészséges és biztonságos környezetben
segítsék a gyermekek fejlõdését. Ehhez biztosítják a személyi feltételeket is.

Maximovics Veronika intézményvezetõ öszszegzéséhez 23 ezer nevelési napot számított ki
az óvoda fennállása alatti idõt tekintve. Több
ezer gyerek került innen az iskolába. A különbözõ rendezvényeken sok könnycseppet ejtettek a
szülõk a meghatottságtól, vagy csaltak mosolyt
az arcukra kicsinyeik. Megköszönte a fenntartók
támogatását és az elõdök munkáját.
Hor váth Anita intézményvezetõ-helyettes
szakdolgozatát a 80 éves csepregi óvodáról írta
húsz évvel ezelõtt. Ebbõl idézte a magyar óvodai nevelés kezdeteire, s a csepregi intézmény
és a benne folyó munkára vonatkozó fontosabb
részeket. A legényegyleti elhelyezés után, Frank
József kanonok-plébános erõfeszítéseit követõen, 1924-tõl mûködött a zárda iskola mellett a
csepregi kisdedóvó. 1951-ben a felsõvárosi
Drexler-házban alakították ki a második

csepregi óvodát, hogy a másik település rész lakói is a házuk közelébe vihessék a gyermekeket
a létesítménybe. Bemutatta a közös, illetve az iskolai igazgatás alá kerülõ intézmények fejlõdését, az új óvoda létrejöttét. Beszélt a gyermeklétszám alakulásáról és az óvodai nevelési programokról is. A rövid intézménytörténetet egy kiállítás is szemléletessé tette.
Az óvoda néptáncosai gyermekjátékokból
összeállított mûsorukat mutatták be nagy sikerrel. A fenntartó települések polgármesterei emléklapokat adtak át az óvoda nyugdíjas és jelenlegi dolgozóinak. A nem rég elhunyt munkatársakért egy-egy gyertyát gyújtottak, s koszorúztak az udvaron levõ emlékkõnél.
Majd a gyerekek 100 lufit engedtek a magasba. Díjazták a jubileumi gyermekrajz-pályázatot,
melynek alkotásait kiállításon is bemutatták.
Sági Ferenc
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A beszédet követõen felszolgálták az ebédet. A bõséges lakoma után megérkezett Tóth
Tünde énekesnõ, aki egy órán keresztül szórakoztatta a falu nyugdíjasait. Tóth Tünde nem elõször járt Sajtoskálon, hiszen fellépett a tavalyi falunapon is. Az énekesnõ az évek során több elismerést kapott; mint például a Popper Péter
100. piano & voice énekverseny elért I. helyezése, valamint a 2014. évben megtartott Magyar
Dalversenyen a közönségszavazáson elért II. helyezése. Bemutatkozása során megemlítette,
hogy szívesen tért vissza ebbe a kis községbe.
Gyönyörû hangjával és természetével ismételten elvarázsolta a jelenlevõket.
A mûsor után egy kis tánctér került kialakításra, majd Zugonits Arnold muzsikájára megkezdõdött hát a mulatozás. Amint felszabadult a
hely, a jelenlévõk egy része már táncra is perdült, s kifáradásig ropták az „ütemes zenére”.
Volt, aki a tánc helyett inkább a dalolászást
választotta, vagy éppen csak beszélgetett.
Az összegyûlt emberek jól érezték magukat,
melyet nem bizonyít más, mint a sokáig tartó vigasság.
Kovács Vivien

Az óvodai nevelés
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Tapasztalatszerzõ, ismeretbõvítõ
kirándulás a móri borvidéken
A csepregi „Nyitott pincés boros gazdák” és a
Csepregi Borhölgyek 2018. június 2-án a móri borvidékre kirándultak, ugyanis miden évben egy szõlõtermelõ helyet választanak, ahol ismereteiket tovább tudják bõvíteni, tapasztalatokat tudnak szerezni. Céljuk, hogy megismerkedjenek hazánk borvidékeivel. Több borvidéken jártak már, de az idei
évben a móri borvidékre esett a választásuk.

A móri borvidék Magyarország 22 borvidéke
közül a legkisebb, de a híresebb borvidékek közé
tartozik. Két hegység, a Vértes és a Bakony között
húzódik a Móri árok. Itt terül el a mindössze hat települést magába foglaló móri borvidék. A borvidék klímája hûvösebbnek mondható az átlagnál,
enyhe a tél, sok légmozgás jellemzi. A nyári napsugarak a szõlõk nagy részét éri, a legtöbb csapadék is ebben az évszakban esik. Közepesen hûvös
viszonylag csapadékos idõ jellemzõ.
Mórnak, a Vértes és a Bakony völgyében
fekvõ település életében mindig meghatározó
volt a szõlõ- és a bortermelés. A borvidék borai

jellemzõen a fehérborok. Meghatározó bora az
Ezerjó, amely ma már a hungarikumok közé tartozik. A XIX. századi filoxéra-vészt követõ újratelepítések során lett a fõ szõlõfajta ezen a borvidéken. A móri bor, így az Ezerjó is kemény, késõn
érõ szõlõfajta. Kedvezõ idõjárás esetén a szõlõfürtök aranysárgára érnek és csodálatos zamattal rendelkeznek. A móri bor fér fias jellegét a
magas savtartalmának köszönheti.
Három pincészetet látogattak meg, elõször a
Varga és fia Pincészetet, majd a Geszler Pincét,
harmadiknak pedig a Bozóky Pincészetet. Mindhárom családi vállalkozás és mindegyikben szépen kialakított, hûvös, boltíves, téglaboltozatos
pincéket láthattak.
Mind a három gazdánál finom, fehér móri borokat kóstolhattak meg, pl. Leányka, Olaszrizling,
Zöld veltelini, Tramini, Ezerfürtû stb. Az Ezerjó bor
mindegyik pincészetben megtalálható volt, s különbözõ legendákat is hallhattak errõl a borról.
Találkozhattak a Móri Borbarát Hölgyek Egyesületének néhány tagjával is. Tapasztalatokat cserélhettek, de sor került baráti beszélgetésre is. Délután a barokk Lamberg- kastélyt és a Sváb tájházat nézték meg. A késõ barokk Lamberg-kastélyt
Fellner Jakab tervei alapján építette gróf Lamberg
Ferenc Antal. Bensõséges tereket, érdekes építészeti megoldásokat láthattak. A sváb tájház az ide
telepített német lakosság életébe engedett bepillantást nyerni. Kézi hajtású mosógépet és õsrégi
hûtõszekrényt is mutatott az idegenvezetõ.
A Móri borvidék csodálatos látványa lenyûgözte a csapatot és „Ezerjó” élményekkel térhettek haza.
Horváthné Pados Teréz

MEGKEZDÕDÖTT A KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE
Június 18-án, kezdõdött meg nyertes pályázati
forrásból a Rákóczi utcában a kerékpárút építése.
A Magyar Kormány támogatásának köszönhetõen, több mint 153 millió Forint ráfordításával valósulhat meg a város fejlesztési elképzelése.
Az utca páratlan felén a régi, repedezett burkolatú járdát elbontották, egyirányú kerékpárút kialakítására kerül sor a járda kiszélesítésével, mintegy két és fél méter szélességben, egészen a Fehér utcáig. A Rákóczi utca ezen oldalán a buszmegálló áthelyezésre kerül a Répce híd elé, új
buszöblöt és térköves leszálló szigetet alakítanak ki
az egykori malom épülete elõtt.

Az utca páros oldalán, a városba beérkezõ kerékpáros forgalom részére kerékpársávot alakítanak ki, mely legalább egy méter, kiemelt szegély
mellett 1,5 méter széles lesz. Fontos tudnivaló az erre közlekedõnek, hogy a zárt kerékpársávra személyautóval tilos ráhajtani. Az új létesítmény egészen a Széchenyi térig vezeti a kerékpárra ülõ
csepregi polgárokat, s az erre kerekezõ turistákat,
a Fehér utca és fõtér között kerékpáros nyomot is
felfestenek, mely szintén segíti a biciklis közlekedést. A kormány TOP finanszírozta beruházásában
Csepreg Város Önkormányzat konzorciumi partnere a Vas Megyei Önkormányzat.
KM
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Móka és kacagás
a sajtoskáli gyereknapon
Hagyd a mesekönyvet olvasatlan,
Itt a helyed, ma egy ilyen nap van!
Így, sokan együtt ünnepeljük a gyereknapot,
Ennek örömére most kiabáljunk egy jó nagyot!
– énekelte Pregitzer Fruzsina.

haladunk elõre
Aki Lövõ felõl érkezik Sopronhorpácsra, láthatja
a frissen kialakított telkeket, melyekkel a falu
vezetõjének nem titkolt szándéka, hogy fiatal
családokat csalogasson a községbe. Szerencsés
helyzetben van Sopronhorpács, mert több nagy
cég is megtalálható a faluban és környéken,
illetve a határ közelsége is sok lehetõséget ad a
dolgozni akaróknak. A községben iskola, óvoda,
orvosi és fogorvosi rendelõ, védõnõi szolgálat,
étterem, élelmiszerbolt és postahivatal mûködik,
tehát minden adott ahhoz, hogy „élhetõ” legyen a
település. A fejlõdés folyamatos, jelenleg is több
projekt fut. Ezekrõl beszélgettem Talabér Jenõ
polgármesterrel.

Két évvel ezelõtt sikerült megvásárolnunk a régi futballpályát, melyen 16 telket alakítottunk ki a
tavalyi évben, ezeket az idén kezdtük értékesíteni.
Komplett közmûves mindegyik, aszfaltos út is lesz,
de azt majd az építkezések után csináltatjuk meg.
Az utca végén a falu felé egy híd fogja könnyíteni
a közlekedést. 730 és 1040 négyzetméter közötti
telkekrõl van szó, 4600 Ft-os négyzetméter áron
szeretnénk õket eladni, de kedvezményeket biztosítunk. Ha valaki úgy dönt, hogy nálunk szeretne letelepedni és már van gyermeke, akkor egy gyermek után 300.000, két gyermek után 600.000 forintot el tudunk engedni a telekárból. Ugyanezt a
kedvezményt kapja egy gyermektelen házaspár,
ha elõre vállalja egy vagy több gyermek születését. Jelen pillanatban a 16 telekkel számolunk, de
a késõbbiekben további 24 is kialakítható. Most
készül az útcsatlakozás, de több fejlesztés is tervben van, ahogy jönnek be a pénzeink, úgy tudunk
tovább lépni. Sajnálatos módon az óvoda felújítására és bölcsõde létesítésére beadott TOP pályázatunk idén sem nyert, elutasították, ezért legközelebb már taktikát váltunk, kétfelé vesszük, külön
adjuk be a bölcsõdeit és külön az óvodait. Csalá-

di napközi elindításán, egyenlõre nem gondolkodhatunk, mert az iskola felújítása miatt szükség van
a régi Pártház épületére, mint tárolóhelyiség, a
napközit pedig csak ott tudnánk megvalósítani.
Jelenleg a saját beruházásainkra összpontosítunk.
A Ságvári Endre utcáról a sportpálya felé menõ
bekötõút felújítása júliusban megkezdõdik, ide
50% önerõt kell biztosítsunk. 7.800.000 Ft-ot nyertünk, ugyan ennyit hozzá is kell tennünk, ami nem
kevés pénz. Sajnos nem minden utunk és járdánk
jó állapotú, az óvodához menõ is problémás, de
mivel a fõ közlekedési utak melletti területek állami
tulajdonban vannak, elõször ezeket külön helyrajzi
szám alá kell vetetni ahhoz, hogy visszaigényelhessük, és nekiállhassunk a rendbetételüknek. Ez el lett indítva, így
remélhetõleg idõvel meg is oldódik. Emellett elkezdõdött az iskola felújítása is a Széchenyi
2020 program keretében, amit
szintén támogatnunk kell. Lehetõségeinkhez mérten a beruházási költségek egy részét magunkra vállaltuk, így a Soproni
Tankerülettel együttmûködve
dolgozunk. A beruházás során
megújulnak a tantermek, a
könyvtár, a folyosók, sok más
mellett teljes aljzatszigetelés és
burkolatcsere, nyílászárócsere, tetõfelújítás és
homlokzati szigetelés is készül, valamint új bútorok
kerülnek beszerzésre. Hamarosan megkezdõdhet
az önkormányzat épületén, illetve az iskola új tetõszerkezetén a napelem rendszer kiépítése is. Szeptember 8-án harmadik alkalommal szervezzük
meg a Traktoros Napot, ami most egy kicsit más
lesz, mert idén a Lédeci Nappal együtt fogjuk
megtartani. A Szlovákiában, Felvidéken lévõ
Lédec községgel testvérkapcsolatot szeretnénk kiépíteni, ezért meghívjuk õket is az eseményre. Délelõtt megtartjuk a traktoros versenyeket, majd
Lédecben lesz egy kis ünnepség, amit a hagyomány szerint a létracipelés követ. A vendéglõ udvarán folytatódik majd a program, estére pedig
bált tervezünk. A kastély parkjának felújítása is remélhetõleg elkezdõdik, de a teljes befejezéshez
több lépcsõben fogunk eljutni. Próbáljuk életképesen tartani a települést, ide csalogatni a fiatalokat.
Sok projektben benne vagyunk, ami rengeteg háttérmunkát ad, viszont látványos változást csak a
megvalósulásakor ad. Ezt az idõt kell türelemmel
kivárnunk, így apró lépésenként, de biztosan fejlõdik a falu.
Zsoldosné H. Kati

70 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A CSEPREGI ISKOLÁT
A csepregi iskolások gálamûsorral ünnepelték a Dr.
Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola fennállásának 70-dik évfordulóját. A
2018. június 8-án az iskola aulájában tartott rendezvényt Rozmán László tankerületi igazgató nyitotta
meg. A mûsorban felléptek az iskola diákjai és tanárai
is. Aranydiplomát kapott Márczi Józsefné. A program
lezárásaként megtekintették a fotókiállítást, ami az elmúlt 70 évbe enged betekintést.
yde
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Sajtoskál községben május utolsó vasárnapja a gyermekekrõl szólt. Idén a falu apraja
nagyja vidám játékokkal ünnepelte a gyereknapot. A program délután egy órakor kezdõdött és este hét órakor ért véget. A gyerkõcök
életkoruknak megfelelõen különbözõ vicces
szellemi és fizikai vetélkedõkben mérhették öszsze tudásukat. Az ügyességi feladatok közé tartozott a különbözõ csokoládék, meseszereplõk,
illetve mesék betétdalainak felismerése, keksztorony építése a játékostárs homlokára, egyensúlyozás egy pohár vízzel a fejükön, aszfaltrajz,
valamint a gyerekek bokájára kötött lufik kilyukasztgatása. A vetélkedõkön kívül tollaslabdával is elüthették az idõt a gyerkõcök, melyben a
szülõk is szívesen részt vettek. A nagy melegnek
köszönhetõen hamar kiderült, hogy a gyerekek
számára a legjobban a vízibomba tetszett,
csak úgy repkedtek a színes vízzel teli ballonok
a kultúrház udvarán. A gyerekek egymásnak
dobálva várták, hogy melyikük kezében durrannak el a lufik. Néha már-már direkt, a fejük
felett lyukasztották ki, hogy felfrissüljenek egy kicsit a nagy melegben.
Négy órakor a jelenlévõk legnagyobb
örömére megérkezett a fagylaltos autó, s mindenki kedvére válogathatott a különbözõ
fagylaltok közül. A kis pihenõ után pedig tovább folytatódtak a kora estig tartó játékok.
Az összegyûlt gyerekek felszabadult, õszinte
kacajából, valamint a nap végi fáradt tekintetekbõl ítélve az idei gyereknap is nagyon jól
sikeredett.
Kovács Vivien

Kis lépésekkel
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Tegyünk együtt
környezetünkért!
A Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda a KÖRNYEZETVÉDELMI
VILÁGNAPON idén elõször hagyományteremtõ szándékkal hívta
meg a környék óvodás gyermekeit
egy kellemesen okosító, játékosan
vidám délelõttre.
Az ENSZ az elsõ környezetvédelmi világkonferencia nyitónapját
1972. június 5-én rendezte, s azóta
ez a nap a környezetvédelem világnapja. Vajon hányan tudnak errõl?
Ma már szinte mindennek van világnapja, de mindenki érdeklõdési körének, neveltetésének, környezetének hatására csak néhányat tart
fontosnak, megjegyzendõnek.
E világnap célja, hogy széles
körben felhívja a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elõsegítse az együttgondolkodást és a közös cselekvést, terjessze

A FALU SZERETETT ORVOSÁTÓL
Május 28-án hétfõn délután
Újkér és Egyházasfalu települések
lakossága összegyûlt Újkér Község
mûvelõdési házában, hogy búcsút vegyen Dr. Tóth Kálmán háziorvostól, aki 42 évnyi szolgálat
után Dr. Fürtös András Józsefnek
adja át a praxist.
Nagy tömeg jelent meg hétfõn
délután az újkéri mûvelõdési házban, ahol kicsit és nagyok izgatottan várták, hogy Dr. Tóth
Kálmán háziorvos feleségével megjelenjen és
kezdetét vegye a búcsúztató ünnepség.
Az
ünnepségen
részt vett a praxist átvevõ Dr. Fürtös András József háziorvos és felesége is.
A búcsúztató az
újkéri és egyházasfalusi óvodások
kis mûsoraival kezdõdött, majd a
két település iskolásai versekkel,
népdallal, virágokkal köszöntötték
a mindenki által csak Kálmán bácsinak nevezett doktor urat.
Ezt követõen Répceiné Gazdag Emõke Egyházasfalu alpolgármestere mondott megható beszédet, aki 18 éven keresztül volt a
doktor úr asszisztense:
Nagy megtiszteltetés számunkra, amikor olyasvalakit köszönthe-

tünk, aki nagyon sokat tett a településekért, az itt élõ emberekért.
Ha röviden akarnám összefoglalni,
a pályafutását, eredményeit, fontos eseményeit, valószínûleg holnap reggelig itt ülnénk. Kálmán
bácsinak több mint 52 éves értékes szakmai tevékenysége volt.
Orvosi pályafutása az egyetem elvégzése után a szegedi szülészetnõgyógyászati klinikán kezdõdött,

ahol 12 évet dolgozott. Már régebb óta érlelõdött benne, hogy
valami mást kellene csinálni és ekkor jött az ötlet, hogy háziorvos legyen. Tabon 10 hónapot töltött
háziorvosként, de ekkor jött egy
jobbnak ígérkezõ lehetõség. 1976
augusztusában került ide hozzánk,
feleségével Gabi nénivel és két
kisfiával.
A cikk folytatása
a repcevidek.hu oldalon
Sándor József
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a fenntartható fejlõdés eszméjét.
Szinte mindennap halljuk: takarékoskodjunk az energiával, hasznosítsuk a megújuló természeti erõforrásokat, csökkentsük a szemét – és
hulladékképzõdést, a környezetszennyezést. De vajon hogyan? Mit
tehetnek e téren a gyerekek?
A Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvodában a természetközelség, a környezetvédelem már
régóta meghatározza a fejlesztéseket, a programokat, az újonnan teremtett hagyományokat. 2005 óta
madárbarát óvoda, majd 2009ben elnyerték a Zöld Óvoda címet
is. Az intézmény néphagyományõrzõ, természet közeli pedagógiai
programja egy tudatosan átgondolt munka eredménye, melynek
célja, hogy a gyerekek saját élményeiken keresztül tapasztalják meg
környezetük megbúvó csodáit.
Azét a környezetét, amelyért õk
maguk is már sokat tehetnek.
Ennek jegyében született az ötlet: egy vidám tartalmas délelõtt,
együtt a környék óvodáival. Meg-

hívást kaptak a zsirai, az egyházasfalui és a sopronkövesdi óvoda apróságai és óvónõik.
Gondos elõkészítõ munka, sok
ötlet, kellemes környezet, jó idõ…
kezdõdhetett a program. A csapatokat egy térkép segítette a délelõtt
folyamán (természetesen újrahasznosított papírból készült!), az ezen
lévõ jelek, rajzok alapján tájékozódhattak az egyes állomások közt
a gyerekek, s ezen gyûjthették a
feladatok megoldásáért járó pecséteket is. Képzeletbeli patakmedret kellett az ösvényszerûen felgyûlt szeméttõl megtisztítani, természetesen szelektíven kiválogatva.
Nem mindegy, hogy üveg, fém, papír vagy mûanyag? Már az ovisok is
tudják, hogy nem! Egy másik állomáson virágból szõhettek képet, az
apró kezek által csuda dolgok születtek. Az állatokról
sem
feledkeztek
meg, hiszen errõl
annyit
mesélnek,
beszélgetnek az oviban. Kiderült, hogy
ismerik élõhelyeiket
is, tudják mely állatok élnek az erdõben, a ház körül, a
mezõn, avagy a vízparton. Beszélgettek
arról is, hogyan kell
viselkedni egy erdei
kiránduláson, hogyan óvhatjuk környezetünket, hogy majd a késõbbi
korok ovisai is sétálhassanak
ugyanott. Újrahasznosítottak sokféle hulladékot: papírt, mûanyagot,
kupakokat, szívószálakat… Az üzletekben kapható játékokat legyõzték az itt készült találmányok,
ügyességi játékok: a szívószál gyûjtögetõ, a gólyacsõr, a flakon kugli,
a gyûjtögetõ kismadár, a titokzsák.
De a vállalkozó kedvûek játszhattak
élõbábokkal társast is. A játék végén senki nem maradt ajándék
nélkül, ha megtalálta saját kincsesládáját. A program ideje alatt mini
kiállítás nyílt azokból a munkákból,
melyet a gyerekek újrahasznosított
anyagból otthon készítettek, mintegy ráhangolódva a közös napra.
Bodzaszörp, és cseresznye mellett
vidáman mesélték egymásnak a
legjobb kalandokat. A tanulás
öröm is lehet. A saját élmény bevésõdve valóban mély nyomokat
hagy, s talán segít abban, hogy az
igazán fontos dolgokra figyeljünk,
például környezetünkre.
Sodicsné Horváth Gyöngyi
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Családi Sportnap

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben

fotó: Iglerné

Az elmúlt két évhez hasonlóan idén is megrendezésre
került a Sopronhorpácsi Családi Sportnap. Június 23-án
délután a sportegyesület színeiben játszó gyerekek és
szüleik vették birtokba a sportpályát, ahol légvár, büfé és
italpult gondoskodott a szórakozásról és a vendégek ellá-

Mini, Manó és ovis rölabdacsapat

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

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

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

SHSE utánpótlás csapata

kicsit összehozzák a falu apraja-nagyját, ezzel is kovácsolva a sportközösséget.
Zsoldosné H Kati

RENDEZÕDNEK A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÕ ÁRKOK CSEPREG VÁROS UTCÁIN

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

A TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00025 számú
projekt célja, hogy a város csapadékvíz-elvezetõ árkok rendezésével illetve újak kialakításával csökkentse a település és a térség
víz veszélyeztetettségét. A tervezett mûszaki
megoldások között számításokkal alátámasztottan szikkasztóárkok kialakítására is
sor kerül.
A beruházás keretében Csepreg Alsóváros komplex csapadékvíz rendezése valósul
meg a Csokonai, Alkotmány, Zrínyi, Bognár

Ignác, Taksony utcák és Taksony köz csapadékvíz-elvezetõ rendszerének rekonstrukciójával. Az út- és járda felújítási program ezen
ütembe magába foglalja az ároktisztítást,
átereszek bontását és újak építését, árokburkolást és új árkok kialakítását. A projekt
befejezését 2019. április 30-ára tervezi a kivitelezõ. Mindezeket Csepreg Város Önkormányzata 100%-os pályázati finanszírozásból biztosítja, melynek teljes összege
153.599.177 Ft.

P R O G R A M A J Á N L Ó
Július 5-7. között Csepregen, az Ottó
kempingben: XI. Ismerõs Arcok Tábor
Július 6, 13, 20, 27 és aug. 3-án 1620 ó. Bükfürdõn, a Turinform-iroda elõtti
parkolóban: TERMELÕI PIAC.
Július 14-én, szombaton Csepregen,
a Malomkertben: II. Palacsinta Fesztivál.
Július 14-15-én Zsirán: Falunapi
programok.
Július 21-én, szombaton Tömördön:
Falunapi programok.

Július 25-29. Bükön: 12. Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó.
Július 27-én, pénteken 19.24-00.19
ó között: Teljes HOLDFOGYATKOZÁS.
Augusztus 3-5. Kõszegen: Félhold és
Telihold Kõszegi Ostromnapok

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/,
és a http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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J Ú L I U S

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

fotó: Dongó István.

Üdvözítõ

tásáról. Délután kettõkor kezdõdtek a programok a futballpályán és az elõzõ este felállított röplabdapályán.
Korcsoportos mérkõzések keretében mutathatták be a
gyerekek tudásukat, fejlõdésüket, sportszeretetüket. A legkisebbektõl a legnagyobbakig mindenki töretlen jókedvvel vetette bele magát a
játékba. 16 órakor ünnepélyes éremátadás keretében mondott köszönetet Horváth Zoltán
utánpótlás edzõ, a futballista gyerekeknek kitartó munkájukért, lelkesedésükért, az egész
éven át tartó szorgalmukért. Külön díjazásban
részesítette az U14-es korosztályt, akik ezüstérmesek lettek a megyei bajnokságon, megelõzve ezzel Szany, Sopronkövesd, Sopron, és Beled
csapatát. Az efölött érzett örömbe viszont üröm
is vegyült, ugyanis ekkor búcsúzott el Horváth
Zoltán a gyerekektõl, mert hosszas mérlegelést
követõen úgy döntött, hogy átadja másnak az
utánpótlás-nevelés felelõsségteljes és sokszor
nem könnyû feladatát. Sajnos állandó kihívást jelent az
utánpótlás megfelelõ létszámának biztosítása, mert a
gyerekek többségének hamar elfogy a kezdeti lendülete,

rajongása és igyekezete. Viszont a legkitartóbb, legelszántabb gyerekek, akik hajlandóak áldozatot hozni a fociért, minden megmérettetésen szépen szerepeltek. A
szakmai munka eredménye mindig igazolta, hogy a gyerekeket olyan edzõk veszik körül, akiktõl tanulhatnak, akik
által fejlõdhetnek. Ez megmutatkozott a
Bozsik-tornán és a bajnokságon elért sikereiken is. A rengeteg felhõ, az erõs szél és a
hûvös idõjárás eleinte nem nagyon kedvezett, de szerencsére 5 óra után már élvezhettük a napsütést és annak melegét. A
röplabdás Mini és Manó csapat is nagyszerûen teljesített a házi bajnokságon, itt is
szép számmal kaptak érmeket a résztvevõk.
A versenyeket és az eredményhirdetéseket
követõen helyben szervezõdõ csapatokkal,
kötetlen formában játszottak tovább a gyerekek és a felnõttek. Köszönjük a szer vezést a
Sopronhorpácsi Sportegyesület azon aktív tagjainak, akik
most is rengeteg munkát és idõt fektettek bele, hogy egy
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