Rövid hírek
• Csepreg
Új burkolatot kapott
a Hunyadi utca
Ismét egy sikeres fejlesztésen van túl
Csepreg városa, a Hunyadi utcát látták el új
aszfaltburkolattal július 12-én csütörtökön.
Vlasich Krisztián, a város polgármestere elmondta, hogy mintegy 260 méteren, a Deák
és a Vasút utcák közt zajlott az útfelújítás. Új
aszfaltburkolattal látták el az útpályát, és szint-

élmény, életre szóló barátságok
Idén, 11-edik alkalommal adott otthont, a
Csepregi Ottó kemping, az Ismerõs Arcok tábornak. A mottó ezúttal, a nélküled volt, utalva arra,
hogy maga a zenekar, egyéb okok miatt nem lépett fel. Ez mit sem változtatott, azon a meghitt
családias hangulaton, ami az egész hetet jellemezte. Hiszen, már sokaknak ez vált megszokottá,

Kalapács-Rudán páros, az Õs P. Box, vagy a legendás Karthágó. De, hogy ne csak a Rock zenérõl szóljon a tábor, volt bortúra, néptánc bemutató és fúvós zene is. A szívélyes fogadtatás és a
kemping idilli környezete hozza össze, évrõl évre
azokat az embereket, kiket a zene szeretete mellett, a barátság is összeköt. Az újonnan érkezõ el-

hogy nem csak a fõrendezvényekre utaznak ide,
az ország minden pontjáról, és határon túlról is,
hanem nyaralás is egyben. Éjszakába nyúló beszélgetések, spontán zenélés, ami közel hozza az
embereket egymáshoz. Ez egyébként egy sehol
máshol nem tapasztalható, összetartozás élményt
nyújt a rendezvényre érkezõknek. Mint az elmúlt
években, ezúttal is kitettek magukért a rendezõk.
Olyan fellépõknek tapsolhatott a közönség, mint a

sõ táborlakók némi csodálkozással szemlélték ezt
a fajta érzést, és csak annyit reagáltak: ide újra
jönni kell. Mi lesz ezután? Ami biztos, mi ott leszünk.
Remélhetõleg, a névadó zenekar is visszatér majd,
hiszen ez a 11 év vitathatatlanul az õ érdemük is.
Újabb felejthetetlen élmények, friss barátságok, ezzel zárult ez az év. Búcsúztunk a leggyakrabban elhangzó mondattal, Jövõre, újra itt, veletek.
„Badface”
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be emelték a víznyelõket is, ez a nyolcadik
felújított út ciklusában- jelentette ki a település
vezetõje. Korábban a Csokonai, a Szombathelyi, a Fehér, az Alkotmány, a Zrínyi, a Taksony utcát és a Taksony közt láttak el új aszfaltburkolattal.
A polgármester kiemelte, a kivitelezõ korábban már elvégezte az utca szennyvíz gerincvezetékének megújítását, valamint a város határában jelenleg is gõzerõvel dolgoznak a szennyvíztisztító telep korszerûsítésén is.
Magyarország Kormányának támogatásával, pályázati forrásból több mint 539 millió
forintból fejlesztik a város és a környezõ falvak
igényeit kiszolgáló telepet. Lépésrõl lépésre
dolgozunk tovább, hiszen még az idén megújul a Petõfi utca útburkolata is, melyet nagyon várnak már az itt élõk - zárta szavait a
város elsõ embere.
KM

Óriási siker, hatalmas
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Önfeledt
szórakozással indult a nyár
Jól kezdõdött az idei vakáció a
nemesládonyi gyermekeknek. Az
önkormányzat kirándulást szervezett
nekik és szüleiknek, Zalaszabarra a

ret. Pihenés gyanánt a park mini állatkertjében töltöttük el az idõt. Sajnos hamar elrepült a kirándulásra
szánt nap, a gyerekeket úgy kellett

Zobori Élményparkba. Az idõjárás
kegyes volt hozzánk, egész nap örülhettünk a szép idõnek. A gyerkõcök
(és persze a bátrabb felnõttek) kipróbálhatták a park valamennyi lehetõségét- a kiszuperált jármûveket,
a jobbnál-jobb csúszdákat, trambulinokat, kisvonatot és a vizes játszóte-

kikönyörögni az élményparkból. Természetesen a fagylaltozás sem maradhatott el. Hazafelé Sümegen hódoltunk eme kulináris élvezetnek. Új
élményekben gazdagodva tértünk
haza. Köszönjük a képviselõ testületnek ezt a csodás napot!
Pietrowskiné Végh Andrea
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Fésûs Éva
versének eme
néhány sora hûen tükrözi harmadik
évszakunk utolsó hónapjának hangulatát. Elkezdõdik egy folyamat,
ami lassan, de biztosan az õszt fogja
eredményül hozni. Ilyenkor még javában nyár van, még normális jelenség a rekkenõ hõség. Nem véletlenül hívják áldás havának is, hiszen
augusztusban teljesedik ki a természet gazdagsága, szezonja van a dinynyének, a tejes kukoricának, a paradicsomnak, a paprikának, érik a nektarin, a körte, a nyári alma, a szõlõ, a szilva. Dömping van a veteményeskertben, dunsztba kerül az uborka, a csalamádé, a lecsó, és a különféle
lekvárok. Az állatok is most készülnek intenzíven a szûkös idõkre, de javában tart az õzek násza, a hó második felében pedig- ha valaki szemfüles
és kitartó- a Perseidák meteorraj hullócsillagait szarvasbõgés kíséretében
figyelheti. Nem leszünk híján a programoknak sem, legyen az kulturális
vagy kulináris. Ilyenkor tartják a bornapok és a gasztronómiai fesztiválok
nagy részét, idén 26. alkalommal lesz Gyõrben Barokk Esküvõ, de aki zenei programra vágyik, találhat magának azt is. Mindenki igyekszik valami
módon kihasználni a nyár utolsó heteit, csobbanni egy nagyot tavaink
vagy élményfürdõink valamelyikében, grillezni, bográcsozni a barátokkal,
kirándulni, sátorozni, nõsülni és férjhez menni, szusszanni egyet az aratási
szezon után. Ilyenkor az aranyló gabonatáblák helyén már csak a tarló,
és a nyár melegét magukba záró szalmabálák maradnak, míg a frissen
betakarított búzaszemekbõl elkészül az Új Kenyér. Ebben a hónapban tartjuk a nyári idõszak egyetlen munkaszüneti nappal járó nemzeti ünnepét.
Augusztus 20-án az államalapító Szent István király tiszteletére Budapesten felvonják a Nemzeti Lobogót, tisztet avatnak, állami kitüntetéseket
adományoznak, Szent Jobb körmenetet és kenyéráldást tartanak, bemutatják Magyarország tortáját, és szemet gyönyörködtetõ tûzijátékot rendeznek. Az idillbe viszont „belerondít” a tudat, hogy hamarosan mindennek vége, õszbe fordulunk, a gyerekek nagy bánatára véget ér a vakáció. A gyermekes családok egyik kötelezõ feladata lesz az iskolaszerek
megvásárlása, a következõ évi tankönyvek és füzetek bekötése, és a
gardróbellenõrzés, mert az a gyerek egy nyár alatt megint nõtt vagy 10
centit, így lehet ruhatárat is újítani. Sajnos visszafordíthatatlanul vége lesz
a nyárnak! Próbáljuk meg kihasználni ezt a pár hetet, magunkba szippantani egy jó adag D-vitamint és egy évre elegendõ napsütéses, izzadós,
napozós, fagylaltozós, nyaralós, vidám emléket.
Zsoldosné H. Kati

Vidám nyárutót
„Augusztusban már a nyár
kissé õszben sántikál,
ábrándozik, nem nevet,
falevelet festeget.
Körte pottyan, totyakos,
már a sün is pocakos…

Következõ lapszámunk 2018. 09. 05-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Bük
Képekben a büki Etno-Folk
forgatag és az Aratóünnep

Zarándoklat szoborszenteléssel
a Peruska Mária kápolnánál
Szent Kvirin Siscia püspöke volt. Szenvedéstörténete elbeszéli, hogy a Diocletianus-féle üldözésben
fogták el. Szembeszegült a parancsnak, hogy áldozzon a birodalom isteneinek, ezért megvesszõzték és bebörtönözték. A börtönben megtérítette az
õrt. Három nappal késõbb Alsó- Pannónia kormányzója elé állították. Nem tudták rávenni a hittagadásra, ezért malomkövet tettek a nyakára és

Dumovits István plébániai kormányzó, Bali Tibor
plébános és Dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános voltak. A Horvátzsidányi Peruska Mária kórus, a
kõszegfalvi kórus, valamint a Horvátzsidányi tamburások közremûködése még felemelõbbé tette a
szentmisét. Akik nem tudtak eljönni, õk meghallgathatták a Mária Rádió élõ közvetítését. Különlegessége ennek az Emlékhelynek, hogy a kápolna
elõtti Európában egyedülálló szoborpark, folyamatosan bõvül. Ebben az évben az Országos Horvát Önkormányzat állíttatott szobrot Szent Kvirin vértanúnak. Gugán Iván a Magyarországi Horvát Önkormányzat Elnöke elmondta, hogy Kissné Krály
Mária, a Csepregi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javaslatára, a szoborparkban a
horvát közösség is állíttatna szobrot. Az ötlet valóra
is vált. Szent Kvirin a római katolikus egyház vértanúja, a pannonhalmi ókeresztény szentek egyike.

a Perintbe dobták. A vértanú szobrát ezen a szentmisén szentelték fel. Szent Kvirin alakja összeköti a
magyar és a horvát nemzetet. Az egyenruhás és
fegyveres szervezetek, lovagrendek, valamint a civil szervezetek vezetõi babérkoszorúval megkoszorúzták a védõszentjük szobrát. Így a Csepregi
Hegyközség boros gazdái és a Csepregi Borhölgyek Szent Orbán püspök szobránál helyezték el a
koszorút. A celebráló plébánosok megszentelték a
csepregi boros gazdák borait, a Csepregi Borhölgyeket és a Csepregi Hegyközség képviselõit pedig megáldották. Nemcsak a bort, hanem a Magyar Pálinka Lovagrend pálinkáit is megszentelték.
„A Boldogasszony anyánk” egyházi énekkel fejezõdött be az ünnepi szentmise, majd agapéra hívták
a zarándokokat. Mindenki lelkileg feltöltõdve térhetett haza.
Horváthné Pados Teréz
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A horvátzsidányi Egyházközség, a Fegyveres
Erõk, a Rendvédelmi Szervek, a Tûzoltóságok, a
Katasztrófavédelem, a Hagyományõrzõ Egyesületek, valamint a Lovagrendek 2018. július 1-én tartották hagyományos zarándoklatukat a Peruska
Mária kápolnánál. A háromnyelvû /magyar, német, horvát/ szentmisén a fõcelebráns Vladó Kosic
Horvátország sisaki püspöke, celebránsok
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Bõi falunap
dásuk bemutatásával bûvölték el a kíváncsiskodó szemeket. Itt említeném meg, hogy Bõben
nincs olyan rendezvény, melyen az óvodások ne
lépnének fel, illetve ne vonnánk be õket a programokba, azért, hogy hagyományainkat ápoljuk
és a közösség összefogására ösztönözzük a jövõ
nemzedékét. Éppen csak, hogy az óvodások
színpadra léptek, már
arról értesültem, hogy a
következõ fellépõ, a
parkolóban vár. Amikor
a fogadására indultam,
a maga lazaságával,

Bõben sem volt az másként, július 14-én, amikor a település apraja és nagyja gyûlt össze
azért, hogy egy délutánt együtt tölthessenek az
ismerõsökkel, rokonokkal, barátokkal. A programok 14 órától indultak a Szombathelyi Galaxy
Akrobatikus Rock and Roll csapat bemutatójával, Fülöp Vivien irányításával. Az ügyességük és
kitartásuk mellett, a szemet kápráztató, színes ruházatukkal is elbûvölték a nézõközönséget. Õket
követte, Richie King bûvész, akinek produkciója
két fõ részbõl állt: az elsõ egy zenés rész volt, látványos manipulációs trükkökkel, míg a második
egy beszélõs, vicces rész volt bevonva néhány
gyermeket. Harmadik fellépõkként, a Répcementi Fér fikórus tagjai, szám szerint tizenketten
foglalták el a színpadot, a maguk tekintélyt kívánó, határozott megjelenésükkel, és produkcióikkal szórakoztatták a kedves jelenlévõket, 40 percen keresztül. Majd, az idõsebb korosztályt felváltotta a Bõi Óvoda néptánccsoportja,
Babosné Simon Erika irányításával, akik tánctu-

egyszerûségével, mosolyogva köszöntött, és
várta, hogy bekísérjem
a rendezvénytérre, ahol
már nagyon várták a
minden korosztály számára szórakoztató, humoros, zenés mûsorának
elõadására. Õ pedig nem volt más, mint Polgár
Peti, aki fantasztikus hangulatot teremtett a falunapon. Ezt követõen a szórakozásban, táncolásban, bûvészkedésben elfáradt nézõközönség elfogyaszthatta a számukra (a polgármester úr, a
képviselõ testület és azok családtagjai által) készített vacsorát. Az ízletes marhapörkölt elfogyasztását követõen, A két zsivány elõadása vette kezdetét, mely már azzal tekintélyt szerzett magának, hogy a nézõközönség között hajtott be a
rendezvénytérre. Az együttes tagjai (Zsivány
Fecó és Zsivány Pityu), igazi zsiványos megjelenésükkel és a közönséggel történõ folyamatos

összhanggal énekeltek a modern mulatós popzenéket. De ezzel koránt sem ért véget a falunap, hiszen 20 órától utcabál vette kezdetét a
Horizont Zenekarral, akik Zalaegerszegrõl érkeztek a szórakozni vágyó közönséghez, és hajnali
02 óráig szünet nélkül énekeltek, valamint teljesítették a mulató társaság kívánságait.

A mûsorszámok alatt, a gyerekek számára
28 népi fajáték, fa körhinta és légvár állt a rendelkezésre, illetve kézzel kötött mesehõsök megvásárlására is lehetõség volt, melyeket Makk
Ferencné készített, de vattacukor vásárlásra is
kerítettünk lehetõséget. A büférõl, a Dan borozó
gondoskodott.
Ezúton szeretném megköszönni minden személynek, aki bármi módon hozzájárult a rendezvény megvalósulásához, illetve színvonalassá és
felejthetetlenné tételéhez.
Jákó Melinda
IKSZT munkatárs
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Minden település életében van egy nap,
ami az összefogásról, a szórakozásról, és a tartalmilag minõségi együtt eltöltött kellemes napról vagy délutánról szól, ez pedig a falunap. Egy
olyan alkalom, amikor összegyûlnek a falu lakosai, hogy megálljanak egy pillanatra a napi rohanásban, és örüljenek az életnek, örüljenek
egymásnak. A falunapok megszervezése nem
kis feladat, hiszen egy napba kell sûríteni mindent mérlegelve azt, hogy a programok legyenek érdekesek, szórakoztatóak, vidámsággal,
mulatsággal telítve és természetesen minden
korosztály igényeinek megfeleljenek.
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Rövid hírek
• Bük
Jutalom szabadnap
a nemdohányzóknak
A Büki Gyógyfürdõ Zrt. hazánk kiemelt
egészségturisztikai szereplõjeként fokozott figyelmet fordít nemcsak vendégei, hanem
munkavállalói egészségének megõrzésére is.
Nem titkolt szándéka a bükfürdõi menedzsmentnek, hogy kezdeményezése akár követendõ példaként szolgáljon más turisztikai

gyöngyszemei
A büki iskola hetedikes diákjaiként június 3–6.
között kirándulhattunk az EMMI „Határtalanul”
programja keretében a Felvidékre. Már májusban rendhagyó történelemórán készültünk, ismerkedtünk Szlovákia földrajzával, irodalmi és
történelmi személyiségeivel. Június 3-án, elõször
Komárnoban megnéztük az erõdöt, a régi Egyetem épületét, a városházát, Klapka György
szobrát, az Európa-udvart. Az Ipoly szlovák oldalán jutottunk el Szklabonyára, Mikszáth Kálmán
szülõfalujába. Alsósztregován a Madách kúriánál beszélgettünk Az ember tragédiájáról, majd
Losoncon sétáltunk.
A rimaszombati Tompa Mihály Református
Gimnáziumban a 7. osztályosok tetszéssel fogadták nemzeti mûsorunkat, meghatódtak a

pompájában, néhol még havasan üdvözölt minket a Magas Tátra.
Kedden a Dobsinai jégbarlangba mentünk, a
-4 Co–ban álmélkodva gyönyörködhettünk a csillogó képzõdményekben. Európában sehol nem
található ennyi, 25 méternél is vastagabb jég. A
Bélai cseppkõbarlangban a cseppkõ-vízesések,
tavacskák után a Zeneteremben fényjátékot és
koncertet élvezhettünk. Késmárkon a vár, s a fekete várúrnõ legendája várt minket. A városban temették újra Thököly Imrét, koszorúzással emlékeztünk a fejedelem sírja elõtt. Az evangélikus templomot fából tengerészek is építették, emléket hagyva maguk után: a tetõszerkezet egy felborított hajóra, a kerek ablakok kajütre emlékeztetnek. Lõcsét interaktív verseny keretében fedeztük fel, a lát-

Himnusz hangjaitól. Átadtuk a saját készítésû, illetve a Büki Önkormányzattól és Jankovics Beáta mézeskalácsostól kapott ajándékainkat, amiket nagyon köszönünk.
Rozsnyón sétáltunk, majd az Andrássy vadászkastély következett Betléren. A kastélynak óriási
könyvtára, értékes fegyvergyûjteménye van és a
hatalmas angolpark is gyönyörû. Megálltunk a
kastélynál Márkusfalván, majd Iglón. A város templomtornya 87 m magasságával emelkedik ki a tájból. Láttuk Csontváry Kosztka Tivadar házát, ahol
gyógyszerészként dolgozott. Délután a Szepesi várban fegyverek, kínzókamra, vártörténeti kiállítás és
idegenvezetõnk érdekfeszítõ tárlatvezetése várt
ránk. Néhányunkat kalodába zárt vagy szöges
trónra ültetett. Szállásunkon, Tátralomnicon teljes

nivalókkal fantasztikus szelfik készültek. Beszéltünk a
Lõcsei fehér asszonyról, a Fekete város c. regénybõl készült filmbõl ismert régi városháza épületét és
a szégyenketrecet, a Thurzó-palotát, Pál mester
házát is megnéztük. Utolsó napunkon Eperjesen
folytatódott a kreatív szelfi-verseny, itt is remek felvételek készültek! Kassán a Dómban koszorúztunk
Rákóczi fejedelem, Zrínyi Ilona és Bercsényi Miklós
szarkofágjánál. Márai Sándor szülõházánál és
szobránál idéztünk A füves könyvbõl. Megnéztük
Rákóczi rodostói házának másolatát, az egész város mély benyomást tett ránk!
Kirándulásunk minden pillanatát nem tudtuk
megosztani az olvasóval, de betekintést engedtünk az élményekben gazdag négy napunkba.
Bné Klára Júlia
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szolgáltatók számára is. A dohányzás, mint
egészség- és környezetkárosító tevékenység
semmiképp sem fér össze Magyarország
egyik legpatinásabb gyógyfürdõjének imázsával, ahol a gyógyulás és az egészségtudatos életmód a fõ vendégmotivációk.
A dohányzás elleni küzdelem jegyében júliustól évi egy plusz szabadnappal ismeri el a
fürdõ azon kollégáinak egészségtudatos magatartását, akik nem dohányoznak (dohányzás alatt értve az e-cigaretta, pipa, szivar
használatát is), vagy akár csak vállalják, hogy
a jövõben nem gyújtanak rá.
Meggyõzõdésünk, hogy ezt a munkaidõkedvezményt csak azon kollégák veszik
igénybe, akik valóban azt vallják, hogy a dohányzásmentes életmód hozzájárul saját és
környezetük egészsége megõrzéséhez, s ezért
tenni is hajlandók. Ezzel követendõ jó példával járnak elöl mind munkatársaik, családjuk,
mind pedig a fürdõvendégek elõtt.
A plusz szabadnap igénybevétele és a
nem dohányzó életmód választása természetesen szabad elhatározáson, a munkavállalók
önkéntes vállalásán alapul, bevezetésében a
menedzsmentet egyértelmûen a pozitív magatartás jutalmazása motiválta.

A Szepesség
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XII. Félhold
és Telihold
- Kõszegi Ostromnapok
12. alkalommal kerül megrendezésre a Kõszegi Ostromnapok augusztus 3-5 között, amely ismét széles
körû összefogással valósul meg, és
egész augusztusra kínál programot.
A rendezvénysorozat a kõszegi FittBoksz Ökölvívó Egyesület és a Magyar Ökölvívó Szövetség által idén
kétnaposra szervezett Ostrombox Nemzetközi Ökölvívó Torna mérkõzéseivel kezdõdik, melyet a Kõszeg Fõ

elõször szervezik meg Bozsokon az
Aranypatak Vers Fesztivált, mely Vas
megyei költõkkel, versekkel, dalokkal várja vendégeit. Augusztus 11-én
vezetett templomlátogatásra várják
az érdeklõdõket Kõszegen a 400 évvel ezelõtt épült Szent Imre templomba. Szintén augusztus 11-én szervezi
meg amatõr sakkversenyét a Kõszegért Egyesület. Augusztus 18-19-én
magyar és külföldi tûzoltók részvételével a kõszegi tûzoltók 150 éves jubileumi rendezvényeivel, tûzoltóversennyel, vásárral és szakkiállítással,
tûzoltó bemutatókkal és tûzoltó felvonulással, táncházzal és utcabállal,
folytatódik a kõszegi augusztusi
program. Augusztus 31-én egy új
kezdeményezést, a Hangzó Város
programját indítják el a kõszegiek,
Mizsei Zoltán, a Felsõbbfokú Tanulmányok Intézete Hangzó Város
programjához kapcsolódva.
yde

az energiát a tornatermen
Újabb sikeres pályázat eredménye valósulhat meg Csepregen, az
általános iskola tornatermének energetikai felújítását végezi el az önkormányzat egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetõen.
Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere ismertette, a Magyar
Kormány a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretébõl
több mint 35 millió forint támogatást biztosított Csepreg
Város Önkormányzata számára. A támogatási összegbõl az a komplex felújítási
program folytatódik, melynek
elsõ ütemében, 2015-ben a
közintézmény falazata és tetõszerkezete 20-25 centiméteres hõszigetelést és új, háromrétegû mûanyag nyílászárót is kapott.
Most a gépészeti fejlesztésre és a
megújuló energiahasználatra irányul
az önkormányzat fejlesztése, a megújuló energiaforrások arányának növelése a fejlesztés célja. Elsõként levegõ-víz hõszivattyú hõközlõ rendszereket építettek ki, ezek bekötésével
és a tetõn elhelyezett napelemekkel
is az épület energetikai jellemzõinek
javulását érik el.
A csepregi általános iskola 391
m2-es tornaterme 1978-ban épült, a
hõtechnikai tulajdonságai azonban
mára elavulttá váltak, ezért is döntöt-

tek a gázkazánok terhelését csökkentõ hõszivattyúk beépítése mellett
– tette hozzá a városvezetõ. Az épületre felszerelt közel 80 napelem panel segítéségével még tovább csökkenthetõ az ingatlan rezsiköltsége,
ami az iskola fenntartójának is nagy
segítség.
Vlasich Krisztián polgármester a
jövõre nézve hozzáfûzte, Ágh Péter

Csepreg országgyûlési képviselõjével végzett közös munkájuk eredményeként további öt intézmény vonatkozásában kezdõdhetnek meg épületenergetikai fejlesztések, köszönhetõen a pozitívan elbírált pályázatoknak. Összesen 392 millió forintból
újulhat meg a közös önkormányzati
hivatal, a szolgáltató ház, a mûvelõdési ház, az egészségház, valamint a
városi óvoda. A közintézmények hatékony üzemeltetéséhez nagyban
hozzájárul a jó energiagazdálkodás
is, ami fontos szempont lehet majd
városi költségvetések tervezésekor is.
KM
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terén felállított ringben tartanak
meg. Az Ostromhétvégén pedig Kõszeg falai alatt a Kõszegi Darabontok mellett szépszámú vendégcsapat is tábort ver, többek között a horvátországi Szentgyörgyvárból (Gyurgyevac) Jurisics nyelvét beszélõ katonák is csatlakoznak a várvédõkhöz. A felvonulás és a rendezvény
csúcspontját jelentõ várostrom megvalósulásához idén is nagy segítséget nyújtanak a kõszegi horvátok,
iparosok és tûzoltók, valamint a FittBoksz Ökölvívó Egyesület tagjai és
vendégeik. A várvédelem jelentõsen erõsödik a Soproni Rendészeti
Sportegyesület íjászainak csatlakozásával, akik 21 célállomással történelmi jelmezes íjászversenyt rendeznek Kõszeg belvárosában. Az Ostromhétvége programja idén is bõséges és sokszínû repertoárt kínál: a
harcos ütközetek, vásárütés, sereg-

szemlék, fegyver- és viselet bemutatók, valamint persze a Jurisics vár
ostroma mellett folyamatosan zajlanak a kiállítások, koncertek, táncbemutatók, gyermekfoglalkoztató játékok és próbák, valamint az elmaradhatatlan kirakodóvásár. A Kõszegi
Ostromnapok rendezvénysorozata a
szokott módon augusztusban tovább folytatódik, hiszen kísérõrendezvényeként augusztus 10-11-én

Napelemmel termelik
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Rövid hírek
• Kiszsidány
Veterán motorok
dübörögtek Kiszsidányban
XVIII. alkalommal rendezték meg a Szelestei
Veterán Motoros találkozót. Reggel indultak
Szelestérõl és Acsád, Nemescsó, Kõszeg, Kiszsidány, Csepreg, Acsád, Vasszilvágy útvona-

Helyesbítés
Júliusi lapszámunkban tévesen írtuk,
hogy Márczi Józsefné aranydiplomát kapott.
A tanárnõ munkásságát gyémántdiplomával jutalmazták. Elnézést kérünk a hibáért.

Önkormányzatunk július 14-re várta szeretettel községünk lakóit, a családokat, a meghívott
vendégeket egy felhõtlen, vidám, közös együttlétre. A címben szereplõ ½ falunap kifejezés arra utalt, hogy nem egész napos rendezvényt
szer veztünk, a programok csak délután 3 órakor kezdõdtek.
Az egész rendezvény
a „Családok éve” programsorozat részévé vált
azáltal, hogy kimondvakimondatlanul a család
és a benne felnövekvõ
gyermek
elsõségét
hangsúlyozta. A mûsorszámok kiválogatása is
azt a célt szolgálta,
hogy kicsik és nagyok,

A vacsora kétféle menübõl állt össze, a képzeletbeli étlapon kondérban fõtt marhapörkölt
és grillezett hús is szerepelt. A gyermekek örömét
kürtõs-kalácsos, pattogatott kukorica és vattacukor árus is szolgálta.

gyermekek és felnõttek egyaránt jól érezhessék
magukat. A kulturális mûsor tartalmas, pörgõs és
változatos volt.
A polgármester megnyitója után a Kenyeri
népdalkör mûsorát láttuk, hallottuk, majd Ritchie
King bûvésztrükkjeivel szórakoztatta a közönséget. A könnyû mûfaj kedvelõinek Bene Gabi slágerdallamokat énekelt, a Gráciák pedig
operettslágerek elõadásával teremtett nosztalgikus hangulatot. E mûsorok alatt a gyermekek
jól szórakoztak az ugrálóvárban és a csúszdán,
valamint Lufibohóc társaságában.

A nap már estébe hajlott, mikor meglepetés
vendéget is üdvözölhettünk. Falunapunkon tiszteletét tette Ágh Péter, körzetünk országgyûlési
képviselõje, aki Gagyi Levente megyei közgyûlési tag kíséretében látogatta meg szerény rendezvényünket.
Az est sokak által izgalommal várt eseménye
a tombola volt. A tombolatárgyakat helyi vállalkozók és magánszemélyek ajánlották fel. (A
tombola bevétel a játszótér bõvítésére fog szolgálni) Tombola után indult a fergeteges L’amour
buli, mely hajnalig tartott.
Haller E.
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lon érkeztek vissza. 5 éve szervezik Kovács László emléktúraként a felvonulást ezzel is emléket
állítva a rendezvény megálmodójának. A 200
motor és autó fõként veterán, de nincs kategória megkötés. Jövõre is várják a motorosokat az
útvonalat idõben közlik majd.
yde

Simaság ½ falunapja
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Fergeteges hangulat
és színes programok a falunapon
A hagyományokhoz híven, idén is megrendezésre került a
falunap Nemesládonyban, búcsú szombatján, július 7-én. A
szép idõt megrendeltük erre a napra és a jó Isten meg is adta.
A rendezvényt megtisztelték a környék polgármesterei, valamint
Szabó Miklós atya. Németh László polgármester úr köszöntötte a
megjelent vendégeket, majd 4 általános iskolai tanulót (Madarász Linda 1. osztály, Gasparics Nóra 2. osztály, Rubóczki Dorina
3. osztály, Kancsér Szabolcs 8. osztály) könyvjutalomban részesí-

hangulat Egyházasfaluban

– Van még rá jegy? – Hónapok óta ez
a kérdõ mondat hangzott el legtöbbször
kis falunk kedvelt szórakozóhelyén, a
Freedom Caféban. A betérõ vendégek
így jelezték részvételi szándékukat a júniusra meghirdetett, neves sztárvendégeket
fogadó zenés napokra. A hatalmas érdeklõdést a jó szervezésnek, s a fellépõk
magas színvonalú elõadásának köszönhetõen hatalmas közönségsiker követte. A

június 15-16-i hétvégén Egyházasfalu valóságos zenei zarándokhellyé vált. Az elsõ
napon kezdésként nagy örömmel üdvözöltük a már tavaly sikeresen bemutatkozott helyi együttest, a volt
Blendinget, amely idõközben Visionless Humanity néven építi egyre
magasabbra ívelõ zenei
karrierjét. Az utánuk fellépõ Újkérrõl érkezett Rockmemories csapata szintén nagy sikert aratott
szereplésével. Ezt követõen óriási lelkesedés fogadta a 21 órakor színpadra lépõ sztárvendég
Lord együttest, akiknek
tiszteletére több mint félezer rajongó gyûlt
össze. Jól ismert rockdalaikkal, és szimpatikus, sztárallûröktõl mentes emberi hozzáállásukkal tomboló sikerré varázsolták az
estét. A fergeteges hangulat a Road ze-

nekar színpadra lépésével tovább folytatódott valóságos rockbirodalommá avatva a helyszínül szolgáló tágas sörsátrat.
Hajnali 01 órától pedig a Crazy zenekar
hívta táncba a fáradhatatlan rajongókat.
A rockos elsõ nap után a következõ napi
fõszereplõ a disco zene volt. A disco est
elõtti órákban, késõ délután, a gyermekek örömére szervezett programot a rendezõség. Elõször a helyi óvodások kedves
mûsorának tapsolhattunk, majd a Tarisznyások
együttes szer zett kellemes, feledhetetlen órát
mindannyiunknak. A késõ esti óráktól felcsendültek a várva várt disco
dallamok. Elsõként helyi
büszkeségünk,
Tombstone, majd a népszerû
Bárány Attila, Voksán Virág, s Ernest C zenéje tartotta lázban a zenekedvelõket egészen hajnalig. „Vissza-vissza” – hangzik az ütemes
skandálás egy-egy sikeres koncert búcsúszáma után. A zenés két napra gondolva
ez a kérés visszhangzik szívünkben több

hét elteltével is, vissza-visszaálmodva az
átélt fesztiválos hangulatot, amelynek
nagyszerû megszervezéséért és lebonyolításáért köszönettel gratulálunk!
Major Izabella

Bük Város Bora Választás
Az idei évben is kiválóan sikerült a július
11-én megtar tott Bük város bora választás,
melyet a Rigótanya Panzióban ér tékelt a zsûri. Nem volt könnyû dolguk, hiszen 29 tétel
közül került ki a szakmai zsûri döntése alapján
a legjobb címet (Bük város bora) elnyerõ nedû, ami nem más, mint a Fekete Borpince
Szekszárd, Shiraz válogatás száraz 2015. bora
lett. A dobogó második fokára is Fekete Borpin ce Szek szárd, ke rült még hoz zá a
Cabernet Sauvignon válogatás száraz 2015.
év já ra tú bo rá val, a har ma dik he lyen a
Jagodics Pince Kõszeg, Blauburger száraz

2017. évi bora végzett. A versengés mindemellett több címért is folyt, hiszen a társadalmi zsûri a Fesztivál Borát választotta meg,
ami az Alasz Pince Kõszeg, Kékfrankos Rosé
száraz 2017. bora, míg a Borbarát Hölgyek és
a sajtó képviselõi közösen pedig Borbarát
Hölgyek és Média Borát is választott, ezt a címet pedig a Fekete Borpince Szekszárd,
Cabernet Sauvignon válogatás száraz 2015.
évjáratú bora nyer te. A hivatalos eredményhirdetésre július 18-án került sor a 13. GyógyBor Napok ünnepélyes megnyitóján. Ezúton is
gratulálunk a díjazottaknak!
yde
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tett kimagasló tanulmányi eredményükért, valamint kulturális tevékenységükért. További tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!
Szabó Miklós plébános úr a falu búcsúja alkalmából ünnepi
gondolatait prédikálta. A köszöntõk után következett a
nemesládonyi gyermekek kedves, énekes-verses mûsora.
Minden gyerkõc legyõzte lámpalázát és
nagyon ügyesen szerepelt. Meg is volt a
„jutalom”! Óriási légvárak várták õket egészen estig, itt mindegyikük, igazán jól
érezhette magát. A továbbiakban Tündi, a
Zenebutik Tv felfedezettjének, énekes elõadó mûsora szórakoztatta az összegyûlteket. A mûvésznõ a közönséget is bevonta
elõadásába. A délután a Vasvári Játékszín elõadásával folytatódott, vásári komédiákat (Férj a gyóntatószékben, Kalmár kosara) láthattunk. A publikum jól szórakozott és nagy tapssal jutalmazta a színészeket. A tánc sem maradhatott ki a sorból, így a
Nicki Fergeteg néptánccsoport táncosai ropták a színpadon. Ezt
követõen 17 órakor elérkezett a délután fénypontja, a vacsora.
Az egyik kondérban vaddisznópörkölt gõzölgött, a másikban
pedig csülkös babgulyás. A finom vacsora után a Potyautasokkal mulathattunk. Természetesen a tombolasorsolás sem maradhatott el, amire sok felajánlás érkezett a falu lakóitól. A jó hangulatot még tovább fokozta az est sztárvendége, Kadlott Karcsi. A
hajnalig tartó bálban a talp alá valót Karlos húzta.
Pietrowskiné Végh Andrea

Fesztiválos
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Rövid hírek
• Tormásliget
2018. június 2 -án tartottuk a már hagyományos nyugdíjas délutánt! A polgármesteri
beszámoló után megvendégeltük a megje-

II. Csepregi

Palacsinta Fesztivál

FERGETEGES KONCERTEKKEL PALACSINTÁZTAK A CSEPREGIEK
Július 14-én nagy érdeklõdés mellett zajlott
az idei második Csepregi Palacsinta Fesztivál. A
tavalyi évben hagyományteremtõ szándékkal
indították útjára a megye sokszínû fesztiválfelhozatalát gyarapító rendezvényt, ahol idén is sok-

A palacsintasütõ verseny ünnepélyes megnyitóján Dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke kiemelte, megyei kínálatban az
egész évet lefedik a térségi fesztiválok, fontos,
hogy a városépítõ stratégia mellett a közösséget

lenteket, majd tombola sorsolás következett,
ahol mindenki nyert valamit. Bízunk benne,
hogy az összes résztvevõ jól érezte magát!
Mester Árpád

• Csepreg
Folyamatosan újulnak meg
az önkormányzati lakások

sokkal jobban szigetelnek, így a jövõben az
ingatlanok rezsiköltségében is kimutatható
lesz a fejlesztés következtében a megtakarítás. Az épület külsõ homlokzatán elhelyezett
kétszárnyú, bukó-nyíló ablakok úgy lettek kialakítva, hogy azok a fõtér arculatába, a városképbe illeszkedjenek mind színezetükben,
mind kereszt formájú osztásukban is a hagyományos stílust hordozzák.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere elmondta, a 2018. évi önkormányzati
költségvetés terhére, 3,2 millió forintot fordítottak a fejlesztésre, de lakossági kérésre további két bejárati ajtót is lecseréltek, a Széchenyi
köz 7-szám alatti önkormányzati lakásokban.
Ez további 832 ezer forintot jelent, melyet szintén saját költségvetésükbõl finanszíroztak.
A város elsõ embere hangsúlyozta, a jövõben is tervezik a lakhatási körülmények folyamatos javítását, lépésrõl lépésre dolgoznak
tovább Csepreg város fejlõdéséért.
KM

Horvát vendégekkel
sok ezer palacsinta fogyott, méltán kitettek magukért a Malomkertben versengõ csapatok!
A rendezõk felkérésének Bük, Csepreg, a
Geroge Sorel Alapítvány, a Pakráci Magyarok
Közössége, Söpte, az UTIRO Térségfejlesztõ Egyesület, Vassurány és Vép csapata tett eleget és
állított standot a települése vagy az általa képviselt szervezet nevében. Palacsintákból természetesen nem volt hiány, számtalan variációt kí-

is építsék, ezt a célt hivatott képviselni Vlasich
Krisztián polgármester is, mikor a Palacsinta Fesztivál terveit elõször papírra vetette.
A délután folyamán elsõként a Vocal Spirit
Show Kórus növendékei töltötték meg zenével a
rendezvénysátrat, majd a Mosoly Tánccsoport
tagjai vették birtokba a színpadot. A nézõközönség figyelmét a Grimm Busz Színház társulatának
elõadása is lekötötte, a Hercules címû vígjátékot

náltak az érdeklõdõnek, a szusis palacsintának
keresztelt málnás-tejberizses mellett volt, spenótos-sonkás, harcsapaprikás, de a tudatos gondolkodás jegyében banános-nutellás is, ami
laktóz- és gluténmentes alapanyagból készült.
Emellett szinte magától értetõdõen százszámra
tekerték a túrós, lekváros és kakaós palacsintákat is, ezek azok a házi ízek, amiket már mindannyian megszokhattunk.

lankadatlan figyelemmel követték végig kicsik
és nagyok egyaránt.
Az elfogyasztott édességeket a Zsuzsi Fitness
tagjainak segítésével lehetett lemozogni, negyedórás, intenzív edzésbemutatót tartottak a
színpadon. Õket a Sár vári Senior Néptáncegyüttes tagjai követték, a hagyományos magyar kultúra kedvelõinek és tisztelõinek nagy
örömére.
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A 2014-ben meghirdetetett önkormányzati
bérlakás-felújítási program újabb fejlesztése
valósult meg Csepreg városában. A Széchenyi tér 25. szám alatti volt paplak épülete kapott új nyílászárókat, de a tavasz során egy
teljesen új tetõszerkezetet is kialakítottak.
Hárominé Orbán Erika alpolgármester kiemelte, négy új bejárati ajtót, utcafronti, valamint fürdõ és kamra ablakokat épített be a kivitelezõ. A háromrétegû mûanyag nyílászárók

10

Az eredményhirdetésre már csordultig telt a
színpad elõtti tér is, mindenki kíváncsi volt arra,
vajon ki viszi haza a Csepregi Palacsinta Fesztivál vándorkupáját.
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A díjakat Vlasich Krisztián polgármester és
Ágh Péter, országgyûlési képviselõ adta át a
nyertes csapatoknak. Az elsõ helyezést a Söptei
Palacsintaforgatók csapata érdemelte ki, a közönség is kitörõ lelkesedéssel fogadta a hírt. Másodikként végeztek az UTIRO Térségfejlesztõ
Egyesület – Répcementi Borpince tagjai, a harmadik helyezettnek járó elismerést és ajándékcsomagokat, a horvátországi Pakrác település
magyar közösségének tagjai vihették haza. Õk
a város kiemelt vendégeiként érkeztek Josip Fa
vezetésével a jeles eseményre, s két napot töltöttek a városvezetés meghívására Csepregen.
A legvidámabb csapat különdíjban részesült
a Vasssurányi KacarÁszok, a legjobb vendéglátás különdíját a Csepregi Csalafinta Palacsinta,
a legkülönlegesebb palacsinta különdíját a büki Mán megin’ leragadt! fantázianevû formáció
vehette át. A zsûri a legízletesebb palacsintának
a Vépi Csintalanok alkotását ítélte meg, a leg-

delek felajánlásával is hozzájárult a rendezvény
sikerességéhez.
Vas Megyei Önkormányzat különdíját, Gagyi
Levente a megyei közgyûlés Civil és Nemzetiségi Kapcsolatok Bizottságának elnöke adta át a
Vassurányi KacarÁszok csapatának. A Nyugat
Takarék Szövetkezet által felajánlott ajándékcsomagot Süle Tibor a csepregi fiók vezetõje adta
át a Söptei Palacsintaforgatók csapatának. A
Csepregi Pékség felajánlását a George Sorel
Alapítvány vehette át.
A kiváló hangulatot Jolly és Suzy fellépése
alapozta meg, sokakat vonzott a sztárpáros a
színpad elõtti elsõ sorokba. A Palacsinta Fesztivál
sztárvendége idén az Ocho Macho volt, akik
látványos fényvilággal is kiegészítették a páratlanul jól sikerült koncertszereplésüket. A közel
másfélórás zenei varázslat végére tartogatták
legismertebb
számukat is, a Jó
nekem címû dalt,
mely alatt a magasba emelt mobiltelefonok fénye mutatta meg
igazán, milyen
elképesztõen sokan voltak kíváncsiak a zenekarra. A kilátogatók
számára ezt követõen sem ért
véget a program, hajnalig báA nyertes söptei csapat
lozhattak az UniA Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum fel- kum buli zenekarral, míg a büfében a sört csaajánlásának köszönhetõen a dobogós helyezet- polták és az üdítõket mérték addig tetõfokára
tek fürdõbelépõvel is gazdagodhattak, de a hágott a hangulat.
KM
Nestlé Hungária Kft büki gyáregysége állatele-

kreatívabb csapatnak járó különdíjat pedig a
Söptei Palacsintaforgatóknak ítélték oda.
Lõke István mesterszakács vezetésével dolgozó testület a legszínesebb kínáló helynek járó különdíjat a George
Sorel
Alapítvány
standjának és csapatának ítélte oda, a
legbõségesebb kínáló hely különdíja
pedig a Csepregi
Csalafinta Palacsintát illette meg. A zsûri
munkájában Bencsik
Barbara, Enzsöl Gergely, Tóth Anna,
Völler László és Végh
György vett részt.
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Rövid hírek
• Tömörd
Falunap Tömördön
Immár hagyomány, hogy Önkormányzatunk
képviselõ-testülete július második felében várja
a falubelieket, az elszármazottakat és a kedves
vendégeket a Falunapra. Idén 2018.07.21-én,
szombaton volt. A Faluház környéke 10 órától
megtelt élettel: zajlottak a kispályás labdarúgómérkõzések 5+1 fõs csapatok részvételével. Készült a finom és ízletes langalló a szabad téri kemencében és lehetett lovasfogattal is utazni a
faluban. A gyermekeknek volt légvár, aki akart,
íjászkodhatott, s arcfestés után különbözõ mesehõsök voltak velünk.
Kollarits Gábor polgármester úr 16 órakor
mondta el köszöntõjét, kiemelte, különleges ez
az idei Falunap, mert Márczi Józsefné, Kati nénit

átadás és falunap

Kõszegtõl 4 km-re, az osztrák határvonalon,
már-már mesebeli környezetben, erdõk között
megbújva van egy kicsi falu, Plajgor, azaz Ólmod.
A község elsõ embere, Hergovich Vince optimizmussal, büszkeséggel és mérhetetlen szeretettel
mesélt falujáról, annak történetérõl, jelenlegi helyzetérõl. „Az elmúlt évben megtörtént a ravatalozó
teljes átépítése, és a megközelítését nagyban
megkönnyítõ térkövezés. Ezzel egy több évtizedes
problémát oldottunk meg. A temetõ körül a régi,
30 év körüli tujákat kivágtuk és új tujasort ültettünk,
továbbá megkapta a díszvilágítást a templom is.
A ravatalozó hivatalos átadása még nem történt meg, ezt terveink szerint az augusztusi falunappal kötjük össze. Idén egy Klastrom utcai járdaszakasz is elkészül, ezzel elérjük azt, hogy a falu mindhárom utcája pormentesített lesz. A Belovich kápolnára is ráférne egy felújítás. Ha jövõre ez sikerül,
akkor fogunk tartani egy kápolnás misét. Ennek
megvan a miliõje, mert ilyenkor a falu aprajanagyja felsorakozik, zászlós felvonulás keretében
felmegyünk a régi szõlõhegyre a kápolnához, ahol
megtartják az istentiszteletet. A szertartás után viszszajövünk a községházához, ahol agapét tartunk,
finom falatok mellett beszélgetünk. Mûködik horvát
önkormányzat a faluban, így rendszeresen szervezünk nemzetiségi programokat. Erre most kitûnõ alkalmat adott a Labdarúgó-világbajnokság, hisz kivetítõn néztük és izgulhattuk végig a francia-horvát
döntõ mérkõzést. Nagy örömünkre szolgált a horvát labdarúgó-válogatott ezüstérmes helyezése.

Összetartó a falu, szolgálatkészek az emberek, a
horvátság mindig besegít a közösségi munkába.
Alig 120 fõ a falu lakossága, de mindig van 2025 aktivistánk, akik a rendezvényeken segítenek,
kiszolgálnak, dolgoznak. Most épp a falunapra készülünk, ami augusztus 12-én lesz a Horvátzsidányi
Táncegyüttes és énekkar részvételével, de a farsangi busójárástól a Szent Márton ünnepen át a
Falukarácsony és Idõsek napjáig több rendezvényt is tartunk az év folyamán. Sokan eljönnek
ezekre az eseményekre, a már elszármazottak is
családostól térnek vissza. Horvátországba szervezünk idén is egy 6 nap 5 éjszakás kirándulást, melyet már egy évtizede minden évben megtesszük.
Jelen pillanatban a falu mondhatni gondtalan,
nincs komoly problémánk. Van egy falugondnoki
szolgálatunk, ami a munkába igyekvõket átszállítja Horvátzsidányba a buszcsatlakozásra, de napközben több alkalommal van Volán-járatunk, ami
a három mûszakos munkarendhez igazodva szállítja a dolgozókat Kõszegre. Regisztrált munkanélkülink nincs, sokan kijárnak Ausztriába. Van egy kiépí-

tett kavicsos útcsatlakozásunk Klostermarienberggel, ami könnyebb utazást biztosít az ingázók
számára. Hetente három alkalommal kinyit a
könyvtárunk, ami a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Megyei Könyvtár fiókkönyvtára. Évente több alkalommal szervez a könyvtárosunk programokat,
most éppen egy csokibemutatóra készül az augusztusi táborban résztvevõ gyerekek számára, de
rendezett már író-olvasó találkozót és könyvbemu-

tatót is, amin szép létszámmal jelentek meg érdeklõdõk. Büszkeségünk a Galéria és Alkotóház, melynek Mersich Ignác szülõháza ad otthont. Itt látható
fia, Mate Meršiæ-Miloradiæ (Mersich Máté)
gradistyei horvát plébános
emléktáblája, aki a gradistyeiek nagy költõjeként, tanítójaként és gondolkodójaként írta be magát a történelembe. Ebben az épületben
kapott helyet a Gyökerek
Helytörténeti Gyûjtemény. Itt
régi berendezések, viseletek,
öltözékek, használati tárgyak
láthatók, valamint egy állandó festménykiállítás is, melyen lekövethetõ a falu története. 2014-ben az Országgyûlés elfogadta a hûség falvairól szóló törvényt, így Szentpéterfa, Narda, Felsõcsatár, Horvátlövõ, Vaskeresztes és Pornóapáti mellett Ólmod is
megkapta a Leghûségesebb Falu címet. A trianoni békeszerzõdést követõen ezeket a javarészt horvátok és németek lakta falvakat Ausztriához csatolták, ami komoly tiltakozást váltott ki. Ennek eredményeként népszavazáson dönthették el, hogy
hova szeretnének tartozni. Magyarországot választották. A 2011-es népszámlálás adatai szerint a falu lakosságának fele horvátnak vallja magát, ezért
a horvát nemzetiségi tudat továbbadása és fejlesztése a fiatal generációk esetében nagyon fontos, mert ez már gyermekkorban kialakul, fõleg, ha
a szülõ, nagyszülõ nyelvi alapot biztosít. Nagy szívfájdalmam, hogy az iskolánkat be kellett zárnunk,
pedig a mai létszámokat nézve egy mûködõ intézmény lehetne. A jövõben a nemzetiség megtartásának egyetlen módját abban látom, ha horvát
nemzetiségi nevelést folytató iskolákat és óvodákat
hozunk létre.”
Zsoldosné H. Kati
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a gyémánt diplomás tanítónõt köszöntheti a falu apraja, nagyja! Polgármester úr ismertette a
Tanító néni életútját, szerepét a falu életében.
Gárdonyi Gézát idézve Õ valóban a „falu lámpása” volt: tanított, nevelt, mûsort szervezett,
nyaraltatott Balatonberényben, diákok százait
indította el az Életben! Majd átadta az önkormányzat ajándékát, s felhangzott a jelenlévõk
hosszú tapsa. Az elsõ tanítványai közül dr. Nikl János emlékezett vissza az elsõ tanítási évre 1959bõl. Megható szavakkal, örömkönnyeket csalva
a szemekbe, a régi emlékeket felidézve emelte
ki Kati néni érdemeit. Tanító néni is összegezte a
pályáját, büszke tanítványaira, hogy megállják
helyüket a szakmájukban. A köszöntõt követõen
kezdõdött a program: retro slágermix után az
oszkói tánccsoport modern táncokat mutatott
be, majd a kõszegi Hajnalcsillag néptáncegyüttes táncában és ruháiban gyönyörködhettünk. Közben elkészült a vacsora is: egy tál vadpörköltre, egy italra és egy szelet tortára mindenki az önkormányzat vendége lehetett. A vacsorát követõen elkezdõdött az utcabál, melyet
21.30 órakor a várva várt tombola szakított meg,
majd folytatódott a tánc, a bálozás. Mindenki
megtalálhatta a nap folyamán a neki megfelelõ legérdekesebb, legjobb programokat! Köszönjük a felajánlásokat, a szervezõk, az önkéntesek és a fellépõk munkáját!
KSzÁ

Ravatalozó
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Falunap a megye
legfiatalabb településén
gi Járási Hivatal vezetõje azt mondta,
Tamási Áront idézve, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne! Ahol kastély
van, ott komoly múltja van a telepü-

nete ott kezdõdött, hogy Bugovics István létrehozta az un. Tormásligeti Baráti kört és kezdeményezték Göncz
Árpád Köztársasági Elnök úrnál a település különválását Csepregtõl! Ekkor alakult meg az elsõ Tormásligeti
képviselõ testület és Bugovics István
lett a község elsõ polgármestere. Sajnos az 1998-as választást már nem
érte meg, de a mai napig köszönettel tartoznak neki a település lakói! A
falunapon Mester Árpád polgármester úr kiemelte, példaértékû, hogy az
önkormányzatnak likviditási gondjai
nem voltak soha, pénzügyileg kiegyensúlyozott gazdálkodást folytat,
de nagyobb fejlesztésre, beruházásra csak akkor nyílik lehetõség, ha arra központi, vagy pályázati forrás
van. Örömteli, hogy jelen pillanatban is zajlanak az ivóvíz minõség javítás munkálatai, valamint elkészült a
6 darabból álló térfigyelõ kamerarendszer, amelyet teljes mértékben
saját forrásból finanszírozott a település, lassan pedig megépülhet az a
pulykatelep is amely 6-7 helyi embernek adhatna munkát! A falunapon felszólalt Ágh Péter, országgyûlési képviselõ, aki méltatta a falu lakóinak összetartását, otthonuk iránt érzett szeretetét. Mint mondta, a tormásligetiek bebizonyították, hogy
hatékonyan tudják irányítani a saját
sorsukat! Dr. Kapiller Sarolta, a Kõsze-

lésnek. A beszédeket követõen emléklappal és ajándékkal köszöntötték
azokat, akik az elmúlt 25 esztendõben képviselõként, vagy civilként
dolgoztak a településért! Czetin Tamás alpolgármester emléklapot
adott át Mester Árpád polgármesternek, aki az elmúlt 25 évben minden
testületnek tagja volt, és idén 20 éve
polgármesterként szolgálja a telepü-

lést. A hivatalos megnyitó után programokkal szórakoztatták a közönséget, volt zumba bemutató, zenélt a
csepregi citerazenekar, majd a Farkas Sándor Egylet adott vidám mûsort! Utána a gyõri színház mûvészei,
Csikó Teodóra, és Takács Zoltán zenés mûsora következett, majd a Toronyi Aranypatak Asszonykórus csinált
jókedvet a továbbiakhoz! Ezt követte
a vacsora, majd a MEGA zenekar
csinált jó bulit, közben 10 órakor
meglepetés tûzijáték is volt!
yde

Évrõl évre nyár eleji faluprogramjaink kiemelkedõ eseménye a Szent
Iván napjához kapcsolódó falufutás
a legrettegettebb betegségben
szenvedõkért, amelynek megrendezésére immár hetedik alkalommal
igennel szavazott közösségünk. A Keresztényi Pékség elõtt szombat este
gyülekezõ tettre kész csapatot ezúttal
háromszoros meglepetés érte. Megtisztelt bennünket jelenlétével országgyûlési képviselõnk, Barcza Attila úr,
és nagy örömünkre együtt tartott ve-

lünk új háziorvosunk, dr. Fürtös András
is. A harmadik meglepetés pedig stílusosan, ugyancsak az életmentésrõl
szólt, amikor a helyi Sportegyesület
bemutatta legújabb nyereményét,
egy vadonatúj defibrillátort, amelyet
egyúttal felajánlottak községünk javára. Az indulás lelkesítõ hangulata
jellemezte a közel 6 km-es táv megtételét is, majd a visszaérkezés
ugyancsak nagyszerû meglepetéssel folytatódott. Hollósi János vendéglõs a tõle már hagyományos, re-

mek halászlével és gulyással invitálta
asztalhoz a résztvevõket, sõt gondoskodott a jó vacsorához illõ mulatós
zenérõl. Az évek óta megismételt, sok
fáradozással járó, önzetlen segítségéért ezúttal is köszönetet mondunk.
Kis falunk második nyári igenje a
mindig nagy érdeklõdéssel várt
batyusbált köszöntötte. A Metõc Parti
Falufejlesztõ Egyesület idén is szeretettel várta vendégeit a Platán téri
rendezvényre, ahol már délutántól
kezdve biztosítottak programokat. A
kisebbeket
a
mindig népszerû
ugrálóvár és soksok zsákbamacska várta. Emellett
értékes és érdekes Paverpool
képkészítõ foglalkozáson vehettek
részt Várallai Veronika vezetésével. A délutáni vidám
hangulat természetesen az esti felnõtt bálon is folytatódott, kitûnõ zenével, jókedvû koccintássokkal, finom süteményekkel és jóízû beszélgetésekkel. A helyi vállalkozók és a
lakosság által felajánlott, majd leleményesen összeállított tombolacsomagok is nagy sikert arattak. Az éjfél
után lassan elköszönõ báli közönség
elégedetten távozott, már elõre kérve és igent mondva a jövõ évi folytatásra is.
Major Izabella
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Tormásligetet még most is úgy
emlegetik, mint a megye egyik legfiatalabb települését, mert 25 éve, azaz 1993. július 1-jén lett hivatalosan
önálló település. Az önállóság törté-

Egyházasfalu nyári igenjei…
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Gyere és focizz
Sopronhorpácson!
A Sopronhorpácsi SE Utánpótlás Labdarúgó Szakosztálya várja
azok az 5 és 13 közötti lányok és
fiúk jelentkezését, akik szeretnének játszva gyakorolni, Bozsik tornákon versenyszerûen résztvenni.
Szép környezet, kiváló körülmények és 12 év szakmai tapasztalattal rendelkezõ edzõk várják a
focizni vágyó gyerekeket.

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben

További információ:
Horváth Zoltán
szakosztályvezetõ
06203621660

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

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

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

Minden település számára nagyon
fontos annak arculata!
Nekünk, tömördieknek, az egyik fontos tér a buszmegállónál található park
és váróterem környéke. Minden évszakban már évek óta megújul a helyszín,
ötletesnél - ötletesebb díszítéssel találkozhat a felénk járó. Az idei nyár megérkezése újabb ihletet adott a község szé-

Augusztus 3., 10., 17., 24., 31.
és szeptember 7-én, pénteken 1620 ó. Bükfürdõn, a Turinform-iroda
elõtti parkolóban: TERMELÕI PIAC.
Augusztus 3-5. Kõszegen: FÉLHOLD ÉS TELIHOLD – KÕSZEGI OSTROMNAPOK.
Augusztus 4-én, szombaton 13
órától Falunap Tompaládonyban
(plakát olvasható a Répcevidék
weboldalán)
Augusztus 4-én, szombaton 10
órától Csepregen, a régi sportpályán
(Deák u. 2.) VIII. Országos Kismotor fecskendõ-szerelési Bajnokság és
VII. Csepregi Civil Nap. (plakát olvasható a Répcevidék weboldalán)
Augusztus 4-én, szombaton 14
órától Bükfürdõn az úszómedencében: Halmay úszóverseny.
Augusztus 6-án, hétfõn 15 ó.
Kõszegen: Jelzetlen utakon – könnyû
geológiai- és gombatúra geológus
és gombaszakellenõr vezetésével.
Augusztus 10-12. Csepregen, a
Malomkertben és a Boldogasszony
kápolnánál: Répcementi napok és
Csepregi BÚCSÚ - MÁRIA ÚTI ZARÁNDOKLATTAL.
Augusztus 11-én, szombaton 15
órától Bükön: HORVÁT NEMZETISÉGI NAP.
Augusztus 11-én, szombaton
15.30 órától a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Fitt délután Béres
Alexandrával.
Augusztus 11-én, szombaton 16
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: A Mozaik Képzõmûvész Kör tárlata: Király

Mária és Király Árpádné életmû ki állítása megnyitása. – Az alkotások a
hónap végéig megtekinthetõk az intézmény nyitvatartási idejében.
Augusztus 11-15. Rohoncon, a
mezõn és az ünnepi sátorban: 8.
CSÉPLÕ-BÚCSÚ - TÖRTÉNELMI FÖLDNAPOK. Mûködés közben mutatják be a
régi mezõgazdasági gépeket. Motoros-, Autós- és Oldtimer Találkozó. Borés sörkóstoló, pop- és sramlizene,
traktortombola.
Augusztus 18-án, szombaton
14.30 órától Répceszentgyörgyön a
Közösségi Háznál: Falunap. (plakát olvasható a Répcevidék weboldalán:
www.repcevidek.hu)
Augusztus 18-án, szombaton 20
ó. a Büki MSK színháztermében: Fábry
Sándor önálló estje – „80 nap alatt a
FÖLD körül”
Augusztus 20-án, hétfõn településeinken: Szent István király és az Államalapítás ünnepe.
Augusztus 20-án, hétfõn a Büki
MSK Atriumában: 20 ó. A Pannon Cigányzenekar ünnepi koncertje. 22 ó.
Tûzijáték.
Augusztus 23-25. Bükön, a fürdõ nyári bejárata elõtti Nagyparkolóban: „TFA HUNGARI – BÜK” 10 ország
legerõsebb tûzoltója – nemzetközi
verseny.
Augusztus 24-26. Szombathelyen: SAVARIA KARNEVÁL.
Szeptember 1-én, szombaton
Csepregen, a Malomkertben: III.
Csepregi Családi nap.

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.

pítésén dolgozóknak! Kollarits Gábor,
Kovács Zoltán, Nikl Balázs, Bódizs Tibor,
Bódizs Tiborné, Bódizs Dalma és Pukler
Beatrix különleges „világot” varázsolt a
mindennapokba.
A színes esernyõk hirdetik szükségünk
lesz rájuk akár a rekkenõ kánikulában,
akár a viharok idején. A betûk mosolygós bárányfelhõcskéi üdvözölnek bennünket. Az örökzöld növényektõl megtudhatjuk tartózkodási helyünket, el nem
tévedhetünk! A cserepes virágok színei
még élénkebbé teszik a környezetünket,
s remélem az el-, és átutazókat is elvarázsolják!
Köszönet az ötletért és a kivitelezésért!
KSzÁ

2018. augusztus VIII. évfolyam 8. szám • www.repcevidek.hu

A U G U S Z T 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.)

Helló, Tömörd...

www.repcevidek.hu

Szt. Péter
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