Rövid hírek
• Horvátzsidány
ZARÁNDOKOK A PERUSKA
MÁRIA-KÁPOLNÁNÁL
2019. július 7-én a horvátzsidányi egyházközség, a fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, a tûzoltóságok, a katasztrófavédelem, a
hagyományõrzõ egyesületek, valamint a lovagrendek tar tották zarándoklatukat a
Peruska Mária történelmi zarándokhelyen.
Vártak mindenkit, aki ezen a zarándokmisén szeretett volna részt venni. A háromnyelvû
szentmisén a fõcelebráns Mogyorósi Márk

OLVASS

PROJEKTZÁRÓ A KISVÁROSBAN
A Répcementi Fér fikar Presser Gábor és
Adamis Anna Miénk itt a tér címû dalával nyitotta a városháza melletti, gyönyörûen megújított
terület átadását.
„Bár parknak hívjuk, igazából közösségi tér is
a Széchenyi utca kiöblösödõ része, az egykori
„Rájcsu”, mely a német Reitschule (lovasiskola)

szóból kapta népi nevét az I. világháború idején, mikor a Bükön állomásozó lengyel ulánusok
itt gyakorolták a lovaglást” – mondta el köszöntõjében dr. Németh Sándor polgármester. A TOP2.1.2-15-VS1-2016-00008 pályázat keretében
100 millió forint vissza nem térítendõ európai uniós támogatást nyert a projekt megvalósítására
a település a korábban megkezdett városközpont kialakítását folytatva. A beruházásokkal –
most folyik a Szent Kelemen-park (a templompark) felújításának tervezése – összefüggõ zöldterület alakult ki a centrumban. Az elnyert támogatást még 160 millió forinttal egészítette ki költségvetési tartalékából az önkormányzat. Így

nemcsak a Széchenyi park újult meg, hanem
öntözõrendszert is kiépítettek, az út- és járdaépítés elõtt kicserélték a közmûveket, bõvítették a
tanösvényt. A Koczán-ház udvarán kultúrpajta
készült, mely rossz idõ esetén védi a szereplõket
az ottani rendezvényeken. A polgármester megköszönte a Vas megyei közgyûlés és elnöke koordinálását a TOP-programban, illetve az országgyûlési képviselõ segítõ munkáját is. Végül elmondta,
hogy a beruházás terveit Gáspár
Péter építész készítette, a kivitelezést pedig a Szkendó Kft. végezte jó
minõségben és határidõre.
„A TOP-források segítségével
dolgozzák le a szint- és színvonalkülönbségeket a vasi települések, de
ebbõl a módosabbak sem maradtak ki” – fogalmazott Majthényi
László, a megyei közgyûlés elnöke.
Szerinte a most elkészült büki park,
tér a fõvárosban, de még a világon is bárhol
megállná a helyét.
A térség országgyûlési képviselõje, Ágh Péter
arról szólt, hogy Vas megyében vannak történelmi központtal rendelkezõ régi városok. A feltörekvõ települések azon dolgoznak, hogy behozzák a hátrányukat, kisvárost építenek a nagyközségbõl. Így van ez Bükön is, ahol a kormány
támogatja a befejezett és folyamatban lévõ fejlesztéseket, terveket.
Az ünnepélyes szalagátvágás után résztvevõk megtekintették a beruházást, s a projekthez
kapcsolódó, a gyerekek által a hivatal elõtti virágágyásokba készített kompozíciókat.
igás
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Ányos, tihanyi bencés szerzetes volt. Celebráltak Dumovits István plébániai kormányzó,
Bali Tibor plébános, Dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános.
A Peruska Mária Énekkar és a Kõszegfalvi
Énekkar éneke még felemelõbbé tette a
szentmisét. A szentmise keretén belül az
egyenruhás és fegyveres szervezetek, lovagrendek, valamint a civil szervezetek is koszorút
helyeztek el védõszentjük szobránál. Így a
Csepregi Hegyközség borosgazdái, valamint
a Csepregi Borbarát Hölgyek is koszorút helyeztek el a csepregi hegy védõszentjénél,
Szent Orbán pápa szobránál.
Szent Orbán szobrát 2014-ben szentelték
fel ebben a szép szoborparkban, azóta minden évben július elején koszorúzással tisztelgünk Szent Orbán szobra elõtt. Majd a celebráló plébános urak megszentelték a csepregi
bort, valamint megáldották a Csepregi Borhölgyeket és a Csepregi Hegyközség
borosgazdáit. A borszentelés után a Pálinka
Lovagrend pálinkáit is megszentelték, majd
Dr. Anton Kolic aranymisés plébános adott áldást a zarándokokra.
A Himnuszok elhangzásával és a zászlók kivonulásával lett vége a rendezvénynek, majd
agapéra várták a vendégeket. A délután kultúrmûsorral és litániával folytatódott. Akik eljöttek, olyan élmények birtokába jutottak, amely
megerõsíti hitüket.
Horváthné Pados Teréz

„Zöld Város kialakítása Bükön”
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Ingyenes elektromos autó töltés
a Bükfürdõ Thermal & Spa parkolójában
Július 29-én, hétfõ délelõtt sajtótájékoztató keretében adták át a
Bükfürdõ Thermal & Spa parkolójában újonnan telepített elektromos
autó töltõállomást. A töltõ az e-Mobi

és az ide látogató vendégek ingyenesen tölthetik autójukat a töltõállomáson, mely szolgáltatás elõsegítheti a desztináció további fellendülését, ugyanis így Bükfürdõ is felke-

Elektromobilitás Nonprofit Kft.-nek
köszönhetõen került Bükfürdõre, így
a cégnek már három töltõállomása
található Vas megyében. A büki
gyógyfürdõ parkolójában található
állomás váltóáramú töltõ, mely két
Type2-es csatlakozóval rendelkezik
és kétszer 22 kW-os teljesítmény leadására képes. A település lakosai

rülhet az elektromos jármûvel közlekedõ vendégek térképére. Az új töltõállomást Boros László Attila, a Büki
Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója, dr.
Németh Sándor, Bük város polgármestere, valamint Dr. Ugron Gáspár
Gábor, az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. ügyvezetõ igazgatója
avatta fel.
yde
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Augusztus az utolsó nyári hónap. Tombol a hõség, dübörögnek a fesztiválok! Térségünk városaiban és falvaiban folyamatosan egymást követik a
színvonalas rendezvények, amelyek programjaikkal csábítják nemcsak a települések lakóit, hanem a környékbelieket,
sõt a külföldieket is. Neves elõadók szórakoztatják a nagyérdemût, ki-ki
választhat a kedvére való mûsorszámok közül. Azonban nemcsak a zenei és kulturális mûsorokban csemegézhetünk, hanem a gasztronómia
is nagymértékben terítékre kerül. A palacsintakülönlegességektõl a séfek által készített ízletes finomságokon át a sajtkülönlegességekig dúskálhatunk a jóban, nem beszélve a falunapi finom pörköltekrõl, gulyásokról. Fontosak ezek az ünnepek, hiszen ezek adnak teret a találkozásoknak, amikor a
településekrõl elszármazottak hazalátogatnak, találkoznak a régen látott ismerõsök, barátságok
elevenednek újjá. Fontosak ezek
az ünnepek azért
is, mert a dolgos
hétköznapok között meg kell állni, hogy feltöltõdjünk. A falusi emberek számára fõként dolgosak a nyári hétköznapok,
hiszen itt a betakarítás ideje, a mindennapi kenyerünket adó gabona
aratása. Nem véletlen, hogy augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén az új kenyeret is megáldják minden település szentmiséjén,
megköszönve az Aratás Urának a termést. Sokan választják ezt a hónapot szabadságuk eltöltésére is, hogy a családok együtt pihenjenek,
nyaraljanak a vízparton napozva vagy a hegyekben nagy kirándulásokat téve. Pedagógusként nem mehetek el szó nélkül amellett sem,
hogy ez a vakációt záró idõszak, amikor a gyerekek és szülõk még
ugyan be nem vallva, de már kacsintgatnak az iskola felé, hiszen hiányoznak a társak, a barátok, s talán egy kicsit a mindennapi munka is.
Kívánom, hogy teljen mindenkinek vidáman, feltöltõdéssel az „aranyat
izzó augusztus”! István király ünnepén pedig méltóképpen tudjunk elsõ
királyunkhoz fohászt zengeni: „Ah, hol vagy magyarok tündöklõ csillaga, ki voltál valaha országunk istápja…”
Baloghné Simon Erika
Következõ lapszámunk 2019. 09. 04-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Szakony
HÍDFELÚJÍTÁS SZAKONYBAN
Ünnepélyes keretek között június 27-én adták át a felújított Répce-hidat Szakonyban.
Az alkalmon Farkas Gyula polgármester
beszámolt arról a hosszú útról, mely végül a sikeres megvalósításhoz vezetett. Elmondta,
hogy a település képviselõ-testülete már több
éve próbált forrást találnia a felújítási munkálatokra, sajnos sikertelenül. 2018 novemberében olyan rossz állapotba került a híd, hogy le

Július 6-án a Dunántúlon egyedülálló módon
immár 29. alkalommal elevenítették fel a kézi kaszás aratást, ami ezt a hagyományt élõvé teszi,
melyet folklórmûsorral, könnyûzenei koncerttel és
aratóbállal tettek színessé a szervezõk. Bük város
legnagyobb múltú rendezvénye az Aratóünnep.

Az ökumenikus szentmise után hintós felvonulással
érkeztek az aratók a helyszínre. A megnyitón elsõként dr. Németh Sándor polgármester, majd Ágh
Péter országgyûlési képviselõ és dr. Nagy István

agrárminiszter köszöntötte a résztvevõket, aki a
Nestlé-gyár meghívására érkezett a fürdõvárosba.
Ezután kedves gesztusként s néhány méltató gondolat kíséretében oklevelet és bort adtak át az
aratóbandák képviselõinek: Bük, Répcelak,
Bük–Törökbálint Baráti Társaság, Ikva Néptánc
Egyesület, Nagygeresd, Õrimagyarósd, Kisfalud,
Petõháza, Vitnyéd, Fertõszentmiklós, Levél,
Nagydém, Diósd és a büki Nestlé aratócsapatainak. Idén 15. alkalommal vettek részt az aratás-

ban a vitnyédiek. E jeles alkalomból egy új kaszát
is kaptak, melyet Ágh Péter országgyûlési képviselõ adott át a vezetõjüknek. Ezt követõen a fürdõparkolóban tizenkét aratóbanda sorakozott fel és
vették az irányt a búzatábla felé. Idén a búzamezõt a Vita Kft. bocsátotta az aratók rendelkezésére.
A táblák közt a kézi kaszás férfiak és a marokszedõ
asszonyok megmutatták, hogy a múlt század közepéig hogyan történt az aratás, a kéveszedés. Az
eseményt számos érdeklõdõ kísérte figyelemmel.
Új csapatként a Nestlé-gyár bandája is kaszát ragadott, élén az agrárminiszterrel és a gyár igazgatójával. Kézrõl kézre járt az aratópálinkás butykos,
némi hazai bor, pogácsa. Az aratást követõen lépett fel az Énekes Lenke Hagyományõrzõ Egyesület, akiket Péter Srámek és együttesének mûsora
követett a rendezvényszínpadon, majd a hajnalig
tartó aratóbál zárta a napot.
S.Bogi
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kellett zárni. Ezt követõen Barcza Attila országgyûlési képviselõ segítségével az újabb kérelmek meghallgatásra, pozitív elbírálásra kerültek. Így a munkálatokra 12 Millió forintos belügyminisztériumi támogatást kapott Szakony.
Szakony polgármestere köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik segítették a munkákat. Most már nincs szükség a hatalmas kerülõ utakra, melyekre a szakonyi és a környék
településeinek gazdái, vállalkozói kényszerültek. Az idei év aratási idényére már egy
biztonságos, húsz tonna teherbírású erõs híd
került átadásra.
ADA

29. Aratófesztivál Bükön
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Életmentõ defibrillátor

BÚCSÚ SZAKONY
DÍSZPOLGÁRÁTÓL VÖRÖS FRIGYESTÕL

áll szolgálatba Csepregen

(1926-2019)
Életének 94.
évében ment el
mindenki Frici
bácsija. Hosszú
és tartalmas
életet élt. Fontos volt számára
az a közösség,
ahonnan indult. Büszke volt arra, hogy
szakonyiként látta meg a napvilágot.
Elemi iskoláit itt végezte, majd 19421949 között a helyi körjegyzõségen
dolgozott. Bár sorsa más felé vitte, de
mindig szakonyinak vallotta magát. Figyelemmel kísérte a település sorsát.
Kapcsolatban állt a falu lakóival, vezetõivel. Lehetõség szerint minden közösségi alkalmon megjelent. Megtiszteltetésnek érezte, ha meghívták egy-egy
eseményre.
A jelen mellett fontos volt számára a
múlt ismerete, annak megörökítése, továbbadása. A személyesen átélt tapasztalatokat vetette papírra a Gyermekek tanulása a falusi egyházi iskolában, a harmincas években címmel. A
szakonyi iskoláról szóló visszaemlékezése nagyon szép helyre került, az
ópusztaszeri iskolamúzeumba.
Frici bácsi egyre elszántabban foglalkozott Szakony történetével, így a
kezdeti visszaemlékezéseket kibõvítette
az 1950-es évek elõtti eseményekkel,
történetekkel. Azzal a szándékkal vetet-

te papírra gondolatait, az addig összegyûjtött anyagot, hogy folytatják munkáját, valaki átveszi a történetírást. Sajnos nem tudtak senkit megbízni a folytatással, ezért ismét Frici bácsi vette kezébe a munkálatokat. 2000-ben hatalmas lelkesedéssel vágott bele az
újabb kihívásba. Járta a könyvtárakat,
levéltárakat, felkereste azokat az embereket, akik segíthették munkáját. Az
eredmény sem maradt el. 2002-ben
jelent meg a Szakonyi krónika, mely a
község életét intézményesítve mutatta
be. Majd 2007-ben elkészült, s nagyközönséget várja az a kézirat, mely a település múltját, lakosainak életét, szokásait öleli fel.
Frici bácsi munkásságát dicsérve
nem hagyhatjuk ki felesége lelkes támogatását, segítségét sem. Õ volt az,
aki biztosította a nyugodt hátteret hosszú évtizedeken át.
A szakonyiak köszönetüket fejezték
ki, amikor 2007-ben Frici bácsit a település díszpolgárává avatták. Farkas
Gyula a falu nevében átadta a község
címerét ábrázoló bronz plakettet, faluzászlót. Frici bácsi akkor is az alázat és
a szerénység hangján köszönte meg a
kitüntetõ figyelmet.
Így marad meg emlékezetünkben,
szívünkben. Munkáival bevéste magát
Szakony krónikájába.
ADA

Sikeres önkormányzati pályázat eredménye az új egészségügyi eszköz, mely nagyobb biztonságot nyújt a városi polgároknak és a labdarúgómérkõzésekre kilátogatóknak.
A Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásával egy laikusok
által is használható defibrillátort
vehetett át Dobány Lajos megyei igazgatótól Vlasich Krisztián
polgármester. Az
örömteli hírrõl Horváth Gábor bizottsági elnökkel számoltak be, aki városi képviselõként
szorgalmazta az
eszköz beszerzését.
Elmondták, a készülék segítségével
baj esetén hatékonyan lehet újraéleszteni, még a
mentõk kiérkezése elõtt meg lehet kezdeni a szakszerû egészségügyi beavatkozást. A mindennapokban a városi Egészségházban, vasárnaponként
pedig a Malomkerti Sportlétesítményben tartott mérkõzéseken
lesz megtalálható.
A városvezetõ kiemelte, látványos fejlesztéseket zajlanak a
Malomkertben. Elkészült az új ke-

rítés, a defibrillátor beszerzése
mellett hamarosan új kisméretû
mûfüves pálya is épül. A városvezetés számára fontos, hogy az
egészséges életmódra való nevelés már a legkisebb korban
elkezdõdjön, éppen ezért támogatják a helyi labdarúgás-utánpótlás nevelését, most egy új
mûfüves létesítménnyel is. Az
Ovi-Sport program keretében,

önkormányzati önerõvel egy
6x12 méteres mûfüves sportpályát alakítanak ki a Malomkerti
Sportlétesítmény északnyugati
szegletében. A kis mûfüves mellett az MLSZ pályázati lehetõségével egy nagyobb, 20x40 méteres labdarúgó pályát is építenek – ismertette a képviselõ-testületi szövetség elképzeléseit a
csepregi polgármester.
km
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Rövid hírek
• Bük
KÖZÖS KEDVEZMÉNYRENDSZERT
INDÍT A BÜKI GYÓGYFÜRDÕ ZRT. ÉS
A BÜKI SZOBAKIADÓK SZÖVETSÉGE
Közös sajtótájékoztató keretében jelentette
be a Bükfürdõ Thermal & Spa, valamint a Büki
Szobakiadók Szövetsége a közöttük létrejött új
együttmûködést. Az eseményt július 15-én, a
fürdõ fõbejáratánál tartották, melyen részt vett
Boros László Attila, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezér-

Már hetek óta a készülõdésé volt a fõszerep
Meszlenben. 2019. július 27-én, szombaton került
megrendezésre a falunap, ahova mindenkit sok
szeretettel vártak, és az idei évben rengeteg vendég volt kíváncsi a mûsorokra.
13.00 órakor a Himnuszt követõen
Ágh Péter országgyûlési képviselõ üdvözölte a falu lakóit, köszönetet mondott a falu polgármesterének odaadó munkájáért, és szó esett az évek
alatt elért szép teljesítményekrõl és
korszerûsítésekrõl. Ezután Õri Zoltán, a
falu polgármestere ünnepi beszédével nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntötte meghívott díszvendégeit, a
helybélieket, köszönt mindennemû
segítséget, amit ebben az 5 évben
kapott, és mindenki nagy kíváncsiságára és örömére elárulta, hogy az õszi
választásokon ismét megméretetti magát, és szeretné folytatni munkáját épp olyan lelkesedéssel és
hihetetlen szorgalommal, ahogy tette azt eddig is.
A mûsorokat 14.00 órakor a népszerû Csillag
születikbõl, vagy a Muzsika tévén vetített Dallamo-

kon át mûsorból is ismerõs, kiváló énekes, Kossuth
Gergõ zenei mûsora kezdte meg. Az énekes elvarázsolta a közönséget. Ismert dallamok, slágerek
és saját számok is helyet kaptak repertoárjában.
Mindenki énekelt, táncra perdültek a nézõtéren is.
15.00 órakor kezdetét vette a falunapi lakoma.
Az ínycsiklandó illatok bejárták az egész falut. Isteni vaddisznópörkölt, gulyásleves és székely káposzta is került az asztalra, de a sajtos és tepertõs pogácsa sem maradhatott el.
16.00 órakor következett a Kiszöv Senior Táncegyüttes egy igazi fergeteges mûsorral, akik között

megtalálhattuk a meszleni Péteri Zoltánt is, akire a
falu lakói mind nagyon büszkék. Ez a csapat mindig megmutatja, hogy a néptánc eredeti kultikus
szerepén kívül mennyire lehet élvezhetõ és szórakoztató!

A gyerekeknek közben elkészültek a csillámtetoválásaik a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársának köszönhetõen. Légvár,
popcorn, lufik és különbözõ fajátékok is várták a
legkisebbeket.
Fogathajtó állt egész délután az érdeklõdõk
rendelkezésére. A lovaskocsi nem várt érdeklõdést
mutatott a kicsik és a nagyok körében is. Mindenki, aki ki szerette volna próbálni, és ezt meg is tette, elégedetten jött vissza a kisebb túráról.
16.30-kor az Orfeum Vándorszínpad csillagai
kalauzoltak el minket az operett világába. Birinyi
Mónika szubrett és Bálint Csaba tenor felejthetetlen és igényes mûsorában felcsendültek az örök
klasszikusok, a nézõtérrõl visszhangzott a „Hajmási
Péter, Hajmási Pál”.
Ezután két táncos produkció következett Az
Acsádi Sokk formáció hölgyei igazi forró hangulatot teremtve adták elõ mûsorszámaikat. A közben
lezúduló esõvel a nézõk mit sem foglalkozva hatalmas tapssal ajándékozták meg õket. Majd egy
anya–lánya formáció, Nagyné Pálinkás Anita és
lánya, Cintia állt színpadra.
18.00 órakor a Gráciák együttes hozták el a
80-as és 90-es évek retró slágereit. A falu gyermekei pedig háttértáncosként közremûködtek a mûsorban. A tombolahúzás ezután következett – mindenki várta, hogy Fortuna mellé álljon. A falunapi
bálban a remek Maximum zenekar szolgáltatta a
talpalávalót. Hajnalig szólt a zene, ünnepeltek ,
buliztak a helybéliek.
Balázs Anikó
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igazgatója, dr. Németh Sándor, Bük város polgármestere, valamint Németh Gyula, a Büki
Szobakiadók Szövetségének elnöke. Mindhárman egyetértettek abban, hogy a kedvezményrendszer jótékony hatással lehet mind a
fürdõ, mind a magánszálláshelyek, mind pedig
a település jövõjére. Az együttmûködés keretében a Büki Gyógyfürdõ Zrt. a Büki Szobakiadók
Szövetségénél regisztrált tagok részére díjmentesen biztosít kedvezménykártyákat, így a magánszálláshelyeken megszálló vendégek ezen
kártya felmutatásával vehetik igénybe a fürdõ
szolgáltatásaira vonatkozó kedvezményt: a
masszázsok, valamint a sókabin árából 15%,
míg a gyógykúrák árából 10% kedvezmény
igénybevételére jogosít a kártya. A Szövetségnek közel 100 tagja van, ami mintegy 300 szálláshelyet jelent, így az együttmûködésnek köszönhetõen a kereskedelmi szálláshelyek mellett most már a magánszálláshelyek is aktívan
részt vesznek a fürdõ szolgáltatásainak értékesítésében, és ösztönözhetik vendégeiket a többletszolgáltatások igénybevételére.
yde

Hajnalig szólt a nóta...
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Iparterület
fejlesztése Bük városában
Bük Város Önkormányzata több területen is pályázott a Területi
és Településfejlesztési Operatív Programban, minden beadott pályázatukat pozitívan bírálták el. Ezek közé tartozik az iparterület fejlesztését célzó beruházás is. Pályázati forrásként 200 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást kapott az önkormányzat a projekt
megvalósítására, de tudták, hogy ehhez jelentõs saját önkormányzati forrást is kell biztosítani. A beruházás összköltsége az elnyert ki-

vitelezési szerzõdés szerint 800 millió forint lesz. Az önkormányzat és
a kivitelezõ 2019. május 31-én írták alá a szerzõdést a büki városházán, így elkezdõdhetnek a munkálatok.
Az ipari terület fejlesztése különösen fontos a város számára.
Bük azon kevés települések közé tartozik, amelyek több lábon állnak: az ipar és a turisztika egyaránt jelentõs bevételi forrásai a településnek, így mindkettõre nagy hangsúlyt fektetnek.
A most kezdõdõ beruházás során az állateledelgyár mögött
kijelölt területet teszik alkalmassá további ipar fogadására: az
infrastruktúrát fejlesztik, közmûveket építenek ki. A beruházás részeként a Darling utat kiszélesítik a mezõgazdasági út irányába,
valamint a keresztezõdés után a vasúti átjáróig szintén megújul
az út. A területen közvilágítást is kiépítenek, a közmûveket a telekhatárig viszik el, így a jövõbeli beruházóknak már csak rá kell
kötni a rendszerekre. A fejlesztés eredményeképp az egyébként is erõs és jelentõs büki ipar még tovább fejlõdhet, további
befektetõket vonzhat a városba.
yde

Szobor- és téravatás
Július 6-án településünkön felavatták
gróf Festetics Imre mellszobrát és átadták a róla elnevezett teret is.
Festetics Imre (1764-1846) Ságon született és Kõszegen halt meg. Felvilágosult
szellemû gróf volt, aki juhokkal végzett kísérleteket. Tapasztalatait 1819-ben tette
közzé az Oekonomische Neuigkeiten
und Verhandlungen címû folyóiratban.
Az öröklõdést tanulmányozta a beltenyésztés módszerével. Festetics négy
pontban foglalta össze
téziseit a beltenyésztéssel
és az öröklõdéssel kapcsolatban. Ezeket pedig
a természet genetikai törvényeinek nevezte. Itt találkozhatunk elsõ alkalommal a genetika szóval
mint szakkifejezéssel. Ennek bicentenáriumát is
ünnepeltük a szobor és
téravatással.
Simaságon a Festeticskultusz feltámasztója, kezdeményezõje és pártfogója dr. Seregi János professzor, Szabó T.
Attila biológus professzor és Takács Gyõzõ keramikus mûvész voltak. A kezdeményezést felkarolta és támogatta Molnár
László, községünk polgármestere, személyében termékeny talajra lelt a Festeticsek tudományos munkásságát bemutatni kívánó igény.
A polgármester köszöntõje után
Galavics Adrienn ismertette a gróf életút-

ját, majd Szabó T. Attila ünnepi beszéde
következett. A szobor leleplezése elõtt
még Östör Dominik szavalta el Juhász
Gyula A szobor címû versét. Az ünnepségen dr. Seregi Jánost Festetics Imre-emlékéremmel tüntették ki.
A mellszobrot Takács Gyõzõ keramikusmûvész készítette, az õ alkotása. Köszönjük neki, hogy újabb köztéri szoborral gazdagodhatott a községünk. Külön
köszönet illeti még az önkormányzat dol-

gozóit, akik éjt nappallá téve fáradoztak
a tér kialakításában, széppé tételében.
Az ünnepség záró akkordjaként koszorúzásokra került sor. A fent említett
professzorok mellett Simaság község
képviselõtestülete, valamint a rendezvényre érkezett társtelepülés, Vágfüzes
képviselõtestülete is koszorút helyezett el
gróf Festetics Imre szobránál.
Haller Erzsébet
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A falu, ahol a sajt

hagyományt teremtett…
orosz, osztrák, török lakóink is vannak. Sokuk már
több évtizede itt él. A fiatal generáció elvándorlása – mint jelenség – sajnos napjainkban számos vidéki települést érint. Úgy néz ki, nálunk ez
a tendencia szerencsére megállt. Több háznál
tetõtér kialakításba fogtak a fiatalok, vagy különálló házat vásároltak.
Az utóbbi években 10–15 ház is cserélt gazdát. Az ide települt fiatal családok igényelhetnek letelepedési támogatást, ami 200.000 Ft.
Telkeink is vannak eladók, de a tapasztalat azt
mutatja, hogy szívesebben vásárolnak családi

házakat az új lakók. Jelenleg is vannak eladó ingatlanok a faluban.
Óvodánk, iskolánk nincs, Bõbe, Bükre és
Rábapatyra járnak a gyerekek. Szociális támogatást minden gyermekes családnak tudunk
adni. Az iskolakezdési támogatás a középiskolások esetében 25 ezer, az általános iskolásoknál 15 ezer, de az óvodások is részesülnek, õk 10
ezer forintot kapnak. Szociális ellátásként biztosítunk, idén 32 köbmétert tudunk megigényelni.
Falugondnokunk van, közmunkásunk viszont
nincs. Pici falu vagyunk, igyekszünk folyamatosan szépíteni, virágosítani, zöldíteni a környeze-

tet. A falu szélén található Látványtó önkormányzati tulajdonban van. 2005 óta szolgál pihenõhelyként, rendezvényhelyszínként. Források
táplálják és a Metõc patakba folyik, 3600 m2
vízfelszínû. Folyamatosan telepítjük bele a halakat, így a helyi horgászoknak kiváló lehetõséget
ad hobbijuk gyakorlására. Kirándulást minden
évben szervezünk a település lakóinak, 60–70
fõt tudunk két busszal utaztatni. Idén Székesfehérvár lesz az úti cél.
Vannak állandó, minden évben megtartott
ünnepeink, rendezvényeink. Ilyen például a farsangunk, az anyák
napja, a Mikulás-nap,
a nyugdíjastalálkozó
és a karácsonyi ünnepség, illetve az I. és
a II. világháború hõsi
halottjainak emlékmûvénél minden évben
kétszer – március 15-én
és halottak napján –
koszorúzással tiszteleg
és emlékezik falu közössége. Jelenleg a falunapra
készülünk,
melynek fontos hagyománya van. A falunapot megelõzõen egy 4 napos programot tervezünk a helyi és az itt nyaraló, vendégeskedõ
gyerekeknek. Keddtõl péntekig, minden nap
délután 1-tõl egészen estig szórakoztató gyermekprogramokat szervez a kultúrvezetõnk. Magát a fõ rendezvényt – amely teljesen önerõbõl
valósul meg –, augusztus 4-én tartjuk, egybekötve a 25. Falunapot és a 15. Sajtfesztivált. Színes
programokkal, szórakoztató fellépõkkel és persze sajtkóstolóval és sajtvásárral várjuk a hozzánk látogatókat. A tombolatárgy-felajánlásokat ezúton is köszönjük támogatóinknak.
Zsoldosné H. Kati
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Sajtoskál történelmében már 1421-ben szó esik
a vásárokról. Évi két országos nagyvásárt, valamint
minden héten egy heti vásárt tarthattak. Több forrás is megerõsíti, hogy Kál a sajtvásárairól lett híres,
és az elnevezést is innen kapta. (Forrás:
sajtoskal.hu/falutortenet)
A nagy múltú település polgármesterével,
Haller Imrével beszélgettem. „A tavalyi évben nagyon eredményesek voltunk, ami a nyertes pályázatainkat illeti. Mint arról már korábban beszámoltunk, 2018 novemberében került sor a felújított ravatalozónk átadására, amit az adósságkonszolidációban kapott támogatás egy részébõl, egész pontosan 6,5 millió forintból tudtunk
megvalósítani. Mosdót alakítottunk ki, elõtetõt, új
cserépfedést és színezést kapott az épület, valamint a temetõ egész területét térköveztük.
Szintén a tavalyi évben adtunk be nyertes
pályázatot gépbeszerzésre, melynek bruttó öszszege közel 18 millió forint volt. A vásárolt traktor
és a hozzá tartozó kiegészítõk nagyban megkönnyítik a falugondnok munkáját a településen. Volt egy másik, 23 millió forintos pályázatunk, melynek célja az önkormányzat épületének bõvítése, az udvar rendbetétele, rendezvénysátor és színpad kialakítása lett volna, de
ez sajnálatos módon nem nyert, így tartaléklistára került a projekt. Másik nagy álmunk, hogy
végre realizálódjon a falu szennyvízhálózatának
kiépítése. 20 éve törekszünk a megvalósításra.
Ennek érdekében 12 település szennyvízelvezetési agglomerációt, azaz településtömörülést
hozott létre. Nagyon bízunk benne, hogy mihamarabb megvalósul ez a fejlesztés. A Magyar
Falu programban majd szeretnénk útfelújításra is
pályázni. Jelenleg nincs olyan épülete a településnek, melyen az utóbbi években ne végeztek
volna valamilyen korszerûsítést, felújítást.
Sajtoskálnak közel 400 lakosa van. Több nemzetiség is képviselteti magát, élnek a faluban
hollandok, németek, angolok, de svájci, ukrán,
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Új együttmûködés
KÍNAI DELEGÁCIÓT FOGADOTT
CSEPREG VÁROS POLGÁRMESTERE
Elfogadták a városvezetõ meghívását és a III. Csepregi Palacsinta
Fesztiválon is részt vettek a kínai
Nanning város képviseltében érkezõ népes delegáció tagjai.
Vlasich Krisztián, Csepreg város
polgármestere, Hárominé Orbán Erika alpolgármesterrel együtt köszön-

tötte a vendégeket az önkormányzati hivatal dísztermében július 12én, pénteken. A Kína délkeleti területén fekvõ Gunangxi tartományból
érkezõ delegáció tagjai helyi gazdasági és turisztikai szereplõkbõl álltak, akik nyitottak az új helyek, így
Csepreg iránt is, s szívesen ismerik
meg a helyben rendelkezésre álló
lehetõségeket. A Csepregen töltött
idõ alatt megismerkedhettek a vá-

ros fekvésével és természeti adottságaival, valamint a helytörténeti múzeum kincseivel és a helyi bortermesztéssel is.
A nanningi küldöttség vezetõje,
Qiao Jian a kapcsolatot tovább
erõsítve Csepreg városvezetõit a
CHINA-ASEAN expóra is meghívta,

ahol a szervezõk baráti kapcsolatok megerõsítésére, a területek közti együttmûködések elõsegítésére
adnak majd lehetõséget. A kínai és
a magyar fél is bízik a további sikeres együttmûködések kialakításában, melyre bizakodást adhat
Oiao Jian delegáció vezetõ és Vlasich Krisztián polgármester személyes jó kapcsolata.
km

Kerítéssel fejlesztették tovább
a Malomkerti Sportlétesítményt
Javában zajlik a labdarúgásnak otthont adó városi sportlétesítmény további fejlesztése, új kerítés
és három kapu épült.
Július elsõ hetében készült el a
csepregi városvezetés újabb sportfejlesztési beruházása, szakembe-

nöz a térnek, de a nemrégiben bejelentett közterületi kamerafejlesztéssel egyetemben a vagyonvédelmet is szolgálja – nyilatkozta
Horváth Gábor bizottsági elnök.
A kerítés kivitelezésérõl nyolc és
félmillió forint értékben döntött a

rek segítségével a régi betonpalánkok, az elhasználódott léc- és
drótfonatkerítések helyett építettek
egységes, új kerítésrendszert.
A Malomkerti Sportlétesítmény
bejárati oldalán és északkeleti végében összesen mintegy 380 méter hosszan készült lábazati betonelemmel, új oszlopokkal ellátott
horganyzott, szinterezett zöld színû
táblás kerítés. A létesítmény megközelítését új gyalogos kapu, s a
meglévõ mellett egy új gazdasági
bejárat is segíti. Az új kerítés rendezett, esztétikus megjelenést kölcsö-

városvezetés, az önkormányzat saját költségvetésének terhére.
A Malomkertet érintõ városépítõ
lépésekrõl Vlasich Krisztián Csepreg város polgármestere elmondta, a pingpong pálya mellett
teqballasztalt telepítettek le, folyamatban van egy 6x12 méteres OviSport mûfüves sportpálya kialakítása, valamint egy 20x40 méteres
mûfüves focipálya építését is tervezik, pályázati forrásból és jelentõs
városi saját erõ felhasználásával,
melyet a jó és tudatos gazdálkodás tett lehetõvé.
km
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Rövid hírek
• Csepreg
CSEPREGI BOROK SIKERE
„Bor, bor, bor, de jó a csepregi bor.”
2019. július 17-én volt a 14. Gyógy-Bor Napok megnyitója és a borverseny eredményhirdetése a Bükfürdõn. A megnyitó elõtt egy
héttel volt az a megmérettetés, ahol a szakmai és a társadalmi zsûri kiválasztotta Bük Város Borát, a Borhölgyek Borát, a Fesztivál Borát
és a Média Borát is. Erre az alkalomra mindig
meghívják a csepregi, a kõszegi és a
lukácsházi Borbarát Hölgyeket is. 10 pincészet
27 féle bora nevezett a versenyre. Az ország
több borvidékérõl hoztak borokat. A díjátadóra a megnyitón került sor illusztris személyiségek jelenlétében. 8 fõs szakmai zsûri döntött
arról, hogy melyik bor legyen 2019-ben Bük
Város Bora. Bük Város Bora a csepregi Vinora
Borház 2018-as évjáratú olaszrizlingje lett.
Molnár Sándor vette át a díjat. A Borbarát Hölgyek a csepregi Répcementi Borpince 2017es évjáratú Kékfrankosát választották. Horváth
Gábor vette át a díjat. Gratulálunk a csepregi
borászoknak a szép sikerekhez. A díjátadó
után meg is lehetett kóstolni ezeket a finom
borokat.
Horváthné Pados Teréz

Hatalmas tömeg várta
a palacsintafesztivált Csepregen
A harmadízben megrendezett Csepregi Palacsintafesztivál kibõvült programokkal kínált egész
napos gasztronómiai és kulturális felüdülést a Malomkertben július 13-án.

A városba érkezõ fesztiválozók kilenc térségi
csapat és két Csepregen vendégeskedõ delegáció különlegességeit kóstolhatták meg, a széles kínálat nem csak a legnépszerûbb kakaós és túrós
ízeket vonultatta fel, akadt levendulás, tiramisus,
de még sushis is, sõt a nemzeti trikolor színeit is
megjelentették a palacsinta tésztáján. A csapatok
standjainál saját arculatban vonultak fel a nagy
napra, s külön étlappal kedveskedtek az érdeklõdõknek, de volt olyan hely is, ahol saját színpadot,
vagy épp saját gyermekfoglalkozást szerveztek,
de gyümölcstálakkal és szomjoltó limonádékkal is

majd a Répce Party Country tagjai szólaltatták
meg az ismert farmerzenéket.
Míg az édes és sós tésztakészítményeket a
szakmai és társadalmi zsûri tagjai véleményezték a
megújult Malomkert zenepavilonjában, addig
Janklovics Péter humorista kedélyes történeteit
hallgathatta a színpad elõtt a közönség. A horvát
népzenét játszó undi Veseli Gradišæanci Tamburazenekar fellépését követõen Csepreg Város Fúvószenekara harsogta be a rendezvényteret.
A palacsintasütõ-verseny eredményhirdetésén
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, megköszönve minden
csapat megtisztelõ részvételét és kiemelkedõ teljesítményét. A legkiválóbb édes palacsintának járó
elismerést, és a hozzá tartozó díjat Maximovics Veronika óvodavezetõ és a Csepregi Óvoda és Bölcsõde KIKI csapata nyerte el, a legkiválóbb sós
palacsintának járó elismerést pedig Forrai Dániel
polgármester és a Vassurányi Kacarászok csapata
vehette át.

• Simaság
ADOMÁNYGYÛJTÉS

színesítették a kínálatot. A kínai delegáció tagjai
töltött palacsintához hasonló húsos táskával készültek, de a horvátországi Pakrác csapata is kitett
magáért: a lekváros óriáspalacsinták mellett csupros babot és lángost is kóstolhattak a fesztivál vendégei.
A rendezvénysátorban már délelõtt színpadra
álltak a Dirty Dance Sopron táncosai, majd a Holle
Anyó Színház Terülj, terülj asztalkám címû darabja
adott kedvet a palacsintakóstoláshoz. A szombathelyi Galaxy Fitness fellépését egy helyi elõadópáros, Vígh Gergõ és Jesztl Fanni mûsora követte,
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2019. 07. 26-án szörnyû tûz keletkezett egy
simasági lakásban, ahol életét vesztette özv.
Simon Pálné (Ági néni) és unokája Fülöp Bence. A családnak mindenük odaveszett! A szülõk az önkormányzat egyik lakásában lettek
ideiglenesen elhelyezve. Kérünk mindenkit,
hogy segítsük a szülõket a talpra állasban!
A következõ OTP BANK számlaszámra várjuk az
adományokat: 11773470-10902855. Aki készpénzzel (nem átutalással) szeretné támogatni
a családot, a simasági önkormányzaton elhelyezett gyûjtõdobozba lezárt borítékban is
megteheti reggel 08 és délután 15 óra között.
Aki egyéb adományt szeretne adni, kérjük
hívja a 0694/388-086 -os telefonszámot
MINDEN TÁMOGATÁST KÖSZÖNÜNK A SZÜLÕK
NEVÉBEN IS!

A legjobb vendéglátást is díjazta a Lõke István
mesterszakács vezetésével dolgozó zsûri, Szarka
Anikó városi képviselõ és a Csepregi Csalafinta Palacsinta csapat emelhette magasra a díjhoz járó
kupát. A legbõségesebb kínáló hely címet, és a
vele járó elismerést Josip Fa vezetésével a Pakráci
Magyarok Közössége vihette haza Horvátországba, akik immáron második alkalommal vettek részt
a fesztiválon. Qiao Jian, a kínai Nanning város küldöttségének vezetõje csapatával a legkülönlegesebb ételnek járó címet vehették át méltán megérdemelten. Az idei évben Tóth Tamás vezetésével
Bük városa vehette át a legvidámabb csapatnak
járó elismerést. A legkreatívabb csapatnak Zétényi
Irén és Kapitány Eszter vezetésével a George Sorel
Alapítványt választották.
A IV. helyezést és a Nyugat Takarékszövetkezet
különdíját Somogyi Györgyné vezette Írottkõ Na-
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túrparkért Egyesület Natur palacsintások „némi
extrával” csapata vehette át. A III. helyezést Nagy
Róbert polgármester és a Söptei Palacsintaforgatók csapata érdemelte ki, akik a Vas Népe különdíját is megnyerték. A II. helyezést Derdákné Rózsa Hajnalka képviselõasszony vezetésével a Vépi

Katicák vehették át, s az I. helyezést a Bucsui Önkéntes Tûzoltó Egyesület nyerte el, ahol a díjat és
az éves vándorkupát Gál Sándor emelhette a
magasba.
A tartalmas nap estéjét az Irigy Hónaljmirigy
sztárjai alapozták meg, majd Szikora Róbert és az

R-GO adott maratoni hosszúságú koncertet, telistele retró kedvencekkel, ismerõs dallamokkal. Éjféltõl az Unikum bulizenekar szólaltatta meg az aktuális és az örök klasszikus slágereket, s tombolhattak
a palacsinták szerelmesei.
km

Kis gyülekezet nagy álma valósulhatott meg
2019. június 30-án, vasárnap rendhagyó istentisztelet keretében adtak hálát Meszlen evangélikus temploma, oltára, orgonája és gyülekezeti háza felújításáért, illetve az ifjúsági tábor 25.
jubileumát is ünnepelhettük.

Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke és
Rostáné Piri Magda, a vasi egyházmegye esperese mellett Kalincsák Balázs és felesége,
Kalincsák Balázsné Varga Katalin helyi lelkészek
hirdették Isten igéjét. Felszentelték a felújított
templomépületet, a rendbehozott gyülekezeti
házat és a finn testvérgyülekezettõl ajándékba
kapott orgonát, majd áldást kértek a restaurált
oltárra is.

Tima Sándor meszleni felügyelõ beszámolt az
elvégzett munkákról. Sor került a templom tetõszerkezetének és tornyának javítására, illetve külsõ-belsõ festésre, a gyülekezeti ház tetõcseréjére,
szigetelésére és energetikai korszerûsítésére, illetve a melléképület helyreállítására is. Elmondta,
hogy részben európai uniós forrásból, részben a
Magyarországi Evangélikus Egyház és a Vasi Egyházmegye támogatásával, részben pedig önerõbõl sikerült ezt az álmot
megvalósítani. Az oltár restaurálásához egyházunk Gyûjteményi Tanácsa is hozzájárult
kétmillió forinttal. Az orgona a
finnországi Hirvensalmi gyülekezetének adományaként került a meszleni templomba.
Majd Rostáné Piri Magda és
Szarka István esperesek, JukkaPekka Sepperi, a finn testvérgyülekezet lelkésze, Sztrókay Attila, a társult egyházközség felügyelõje, valamint Joób Olivér és Keveházi László nyugalmazott lelkészek fejezték ki örömüket és mondták el jókívánságaikat.
A hálaadó ünnepség táborzárással, majd az
udvaron felállított sátor alatt tartott szeretetvendégséggel ért véget. A 25. meszleni tábor, mint
minden évben, felekezettõl függetlenül várta a

táborozni vágyó gyermekeket. A hét minden
napjára különbözõ programokkal készültek a
szervezõk. A délelõtti idõszak mindig reggeli ébresztõvel, tornával és áhítattal telt; a délutáni
órákban kreatív foglalkozásokkal, balatoni hajókirándulással, Sárvári fürdõzéssel és Pintér Bélakoncerttel varázsolták színesebbé a napokat.
Szombati nap szeretettel várták vissza a régi táborozókat, akik az idõ múlásával már felnõtté

váltak. Mindenki szeretettel gondolt vissza a régi
idõkre, emlékekre. A helyi lelkészek fiának, ifjabb Kalincsák Balázsnak támadt egy ötlete, miszerint a gyülekezeti ház falára festettek fel egy
életfát, ahová minden régi és új táborozó rátehette kézlenyomatát. A gyülekezetnek tényleg
nagy álma valósult meg, amire nagyon büszkék
lehetünk!
Balázs Anikó
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Rövid hírek
• Csepreg
SIKERES PÁLYÁZAT A SZENNYVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJÁRA
58 millió forintból újul meg Csepreg városában az utak alatti szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer, a sajtótájékoztatót követõen
konzorciumi megállapodást írtak alá.
Csepreg Város Önkormányzata és a
Vasivíz Zrt. közösen fejleszti és korszerûsíti a városi úthálózatok alatti szennyvízbekötéseket,
ezzel megalapozva a hosszú ideje elhanyagolt utcák aszfaltozását is.
A sajtótájékoztatón Vlasich Krisztián polgármestere ismertette: hetven százalékos támogatásban részesültek a Magyar Kormány
által, az 58 millió forinthoz pedig mintegy 24
milliót Csepreg Város Önkormányzata biztosít.
Köszönetét fejezte ki Ágh Péter országgyûlési
képviselõnek, a minisztériumi munkatársaknak
és minden szakmai megvalósítónak. A felújítási programban érintik a dr. Szemes Zoltán, a
Bognár Ignác, a Deák Ferenc, a Mátyás, a
Szabadság, a Petõfi, a Visi, a Jankovics Gyula
utcákat, a Széchenyi teret, valamint a Rákóczi
és a Kõszegi utcákat is – zárta szavait a városvezetõ.

Nemesládony a falunapi rendezvényét a falu búcsúja napjára szervezi. Az idén július 13-án
került megrendezésre. Ez jó alkalom arra, hogy
a lakók, a rég elszármazottak találkozzanak, beszélgessenek egymással.

majd könnyedebb rock and roll slágerek következtek Kovács Virág és Antalovics Péter elõadásában. Sztár vendégként a népszerû Cairo
együttes lépett porondra, Skinti Csaba vezetésével. A trió megmozgatta a publikumot.

Az egybegyûlteket Németh László polgármester köszöntötte, majd dr. Galántai György úr,
a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal vezetõje is megtartotta ünnepi beszédét.
A katolikus egyház részérõl Szabó Miklós plébános úr mondta el prédikációját a híveknek.
A Répcelaki Móra Ferenc Általános Iskola kiemelkedõ tanulmányi eredményt elért diákjait
könyvjutalomban részesítette az önkormányzat.
Jutalmat kaptak: Kancsér Natália 1. osztályos,
Nagykutasi Botond 2. osztályos, Gasparics Nóra
3. osztályos, Rubóczki Dorina 4. osztályos, Kancsér Gabriella 6. osztályos, Rubóczki Réka 8.
osztályos tanulók. A diákoknak gratulálunk, a
nyárra tartalmas kikapcsolódást kívánunk.
Már hagyománynak számít, hogy a falu rendezvényein a gyermekek mûsorral készülnek.
Nem történt ez másképp most sem, versekkel és
énekekkel álltak színpadra. Miután megtörtént
az elõadás, ugrálóvárak sokasága várta õket
önfeledt szórakozásra.
15 órától a zalaegerszegi Hevesi Sándor színház mûvészei (Kovács Olga és Barsi Márton)
operettdalokkal szórakoztatták a közönséget,

Ezt követõen 17 órakor elérkezett a délután
fénypontja, a vacsora. Az egyik kondérban vaddisznópörkölt gõzölgött, a másikban pedig csülkös babgulyás. Az estebéd után tombolasorsolás következett, amelyre rengeteg felajánlás ér-

kezett a falu lakóitól. Az est hátralévõ része a
mulatásról szólt, magyar nótákat énekelt Csóka
Szabi és kedves partnere, Barbi. A hajnalig tartó
bálban pedig a talpalávalót Bakos Roli húzta.
Pietrowskiné Végh Andrea
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Dr. Kohuth Viktor, a Vasivíz Zrt. vezérigazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, magas
színvonalú pályázatot tudtak összeállítani az
önkormányzat és a cég szakmai kollégáival,
azonban köszönetét adta át a megye három
országgyûlési képviselõjének is, hiszen Vas
megye országosan egyedülálló nagyságrendben ért el eredményeket a pályázaton. A
Petõfi és a Damjanich utca keresztezõdésében megtartott sajtóeseményen Ágh Péter kiemelte, ezzel az elnyert pályázattal egy
újabb régi problémát sikerül orvosolni, így
még otthonosabb lesz a város.
A 2016-ban megválasztott képviselõ-testületi szövetség lépésrõl lépésre dolgozik tovább a város fejlõdése érdekében, így a számos elnyert pályázati támogatás mellett folyamatos az út- és járdafelújítási programok is,
hiszen idén az Árpád utca mellett a Bognár Ignác utca vége is új aszfaltburkolatot kapott. A
városvezetés szándéka, hogy az utak alatti rekonstrukciókat mindenhol elvégezzék, így
újabb utcákat láthatnak majd el új aszfaltburkolattal.
km

Falunap Nemesládonyban
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Falunap és játszótérátadás Tormásligeten
Július 20-án tartották a hagyományos
falunapot Tormásligeten, mely meglepetéssel is szolgált az idei rendezvényen a
helyi lakosoknak. Mester Árpád 1993 óta
tagja az önkormányzatnak, és 1998-tól a
falu polgármestere. Erre az idõre tehetõ a
falunapok kezdete is. Az idei falunap volt
az elsõ, hogy 21 év után a megyei közgyûlésrõl is érkezet vendég a településre,
Majtényi László elnök személyében. Beszédében hangsúlyozta, hogy a faluna-

pok egyre inkább átveszik a települések
búcsúit. Pedig régebben több napig is eltartott ezek megünneplése. Az ilyen rendezvényeknek fontos szerepe van a közösségek életében. Mivel az emberek
életvitele, munkája megváltozott, így a falunapok azok az összejövetelek, ahol a település apraja-nagyja együtt szórakozik.
A mûsorok kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan fellépõk szórakoztassák a falu lakóit, akik még nem jártak
a településen. A délelõtti focimérkõzések

után így a Répce Party Country zenekar
nyitotta meg a délutánt a szabadtéri színpadon. Ezután volt Zumba Edinával, a helyi óvodások mûsora, Pintér Anikó és
Hujber Ferenc mûsora, majd õket követte
a Sok-Szín-Pad elõadása. Berentei Péter
táncdalénekes slágerei zárták a kulturális
programot. A falu kis lakói sem maradtak
meglepetés nélkül. Az önkormányzat játszóteret alakított ki saját erõbõl, pályázati
forrás felhasználása nélkül. Hiába volt

ugrálóvár, minden gyermek inkább az új
játékokat próbálta ki. Nemsokára a kerítés
is a helyére kerül, hogy még biztonságosabban élvezhesse a játékot a falu aprónépe. A meglepetések sora azonban ezzel nem ér még véget a település polgármestere és lakói számára, ugyanis ekkor
értesültek a jó hírrõl, hogy Tormásliget elnyerte az orvosi rendelõi mûszerek vásárlására benyújtott 1,4 millió forintos pályázatot. Az önkormányzat további pályázatok beadását tervezi.
S.Heni

Völcseji Népdalkör
a II. Soproni Kórusünnepen
2019. július 6-án került
megrendezésre a II. Soproni
Kórusünnep, melyen a Völcseji
Népdalkör is nagy sikerrel szerepelt. Három helyszínen lát-

elképzelhetetlen lenne bármely állami vagy egyházi ünnep, megemlékezés. Büszkék
vagyunk, hogy sok helyre elviszik kis falunk hírét. A sok fellé-

hattuk õket a délután folyamán: játszóházat tartottak a Fõ
téren kicsiknek-nagyoknak,
majd a Vasalóháznál mini koncertet adtak rábaközi és szigetközi népdalokból, este pedig ismét a Fõ téren a szabadtéri koncerten léptek fel, vasi
és zalai népdalokkal. Az 1997ben alakult kórus most sem
okozott csalódást senkinek, a
tõlük megszokott magas színvonalon adták elõ népdalcsokrukat.
Szerencsére sokszor hallhatjuk, láthatjuk õket Völcsejen
is, hiszen a Népdalkör nélkül

pés mellett minden évben farsangi mulatságot is szerveznek, amely hatalmas népszerûségnek örvend nemcsak a
helyiek, hanem a környezõ települések lakóinak körében is.
Hamarosan újra találkozhatunk velük, hiszen szerepelnek a 2019. augusztus 25-én
tar tandó, a felújított Kápolna
és Szent Flórián-, illetve Nepomuki Szent Já nos-szo bor
átadási, szentelési ünnepségén.
Kívánunk nekik ezúton is további sok sikert!
Balics Katalin
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

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

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

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

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

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu
www.csepreg.hu és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

XIX. Tûzoltótábor Csepregen
19. alkalommal adott otthont a
csepregi tûzoltóság 48 gyermek táboroztatásának, melyet július 8–12.
között tartottak. A tábor kezdetén
csak a tûzoltó szülõk gyermekeinek
szervezték, mostanra azonban már
nemcsak a helyi iskolások, hanem a
környékbeli diákok is várják ezt az
egy hetet. Nem titkolt szándék, hogy
felhívják e nemes szakma szépségeire a táborozók figyelmét. Az 5 nap
alatt sok színes élményben volt részük
a gyerekeknek. Jártak a celldömölki
tûzoltóságon, kirándultak, fürdõztek.
A szakmai napon kutyás rendõrök tartottak elõadást, és jártak játszóházban is. A gyerekek többsége nem
elõször vesz részt a táborban, a nagyobbak már visszatérõ vendégek. A
táborozók számára gyorsan elrepült
az egy hét, sokan már várják a jövõ
évi jubileumi, 20. tûzoltótábort.
S.Heni

A csepregi római katolikus egyházközség
2019. augusztus havi eseményei
Csütörtökönként 18.30-tól
szentségimádást végzünk a Szent
Miklós templomban.
Augusztus 13. 17 órakor Fatimai imatalálkozó a Nagyboldogasszony kápolnánál. 18 órakor
kezdõdik a koncelebrált szentmise, amit Mészáros Miklós peresznyei plébános mutat be. A szentmisét követõen gyertyás körmenet indul a kápolna körül.
Augusztus 14. ünnep elõ-esti
szentmise. Nagyboldogasszony
ünnepének vigiliáján a szentmise
19 órakor kezdõdik a Szent Miklós
templomban.
Augusztus 15. Nagyboldogasszony ünnepe – parancsolt ünnep. A Szent Miklós templomban
nem lesz szentmise. 9.30 órakor a
Boldogasszony kápolnánál lesz a
szentmise.
Augusztus 17. Búcsú elõesti szentmise. 18 órakor kezdõdik a koncelebrált szentmise,
amit Méry László újmisés atya a
magyaróvári plébánia segédlelkésze mutat be.

Augusztus 18. A Boldogaszszony kápolna búcsúja 10 órakor.
A Szent Miklós templomban nem
lesz szentmise.
Augusztus 20. Szent István király – Magyarország fõvédõszentjének ünnepe. Az ünnepi szentmise 8 órakor kezdõdik a Szent Miklós templomban.
Augusztus 24. ZARÁNDOKLAT
AZ ÉDESAPÁKÉRT, „1 ÚTON” – NEMZETKÖZI ZARÁNDOKLAT A MÁRIAÚTON. Csepreg – Ablánc puszta –
Boldogasszony kápolna útvonalon. Gyülekezõ és indulás a csepregi plébánia elõl 12 órakor.
Csepreg – Peruska Mária kápolna
– Boldogasszony kápolna útvonalon. Gyülekezõ és indulás a
csepregi plébánia elõl 12 órakor.
16 órakor találkozás a zarándokokkal a Szent-kúti kápolnánál.16:15-kor közös indulás a Boldogasszony kápolnához. A zarándok-szentmise 18 órakor kezdõdik
a Boldogasszony kápolnánál, fõcelebránsa Kovács Richárd, kõszegi iskolalelkész lesz.

Mindennapi gyógynövényeink
A Vas Megyei Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer támogatásával falunkba látogatott Fehér Zoltán gyógynövényszakértõ. Az elõadás keretében
megismerkedhettünk a
legnépszerûbb gyógynövényekkel, élettani hatásukkal és természetes
elõfordulási helyeikkel.
Egy kis kvízjátékkal fûszereztük meg az elõadást:
ki kellett találni a képen
látható növények nevét. A
tömördieknek ez nem okozott nehézséget, hisz a környezõ erdõknek
és réteknek köszönhetõen a falubeliek jól ismerik a gyógynövényeket. A bõ egy órában 30 féle nö-

vénnyel ismerkedhettünk meg, többek között csalánnal, csipkebogyóval, hárssal, pásztor táskával

stb. Az elõadás végén személyesen
is kérhettünk tanácsot Fehér Zoltán
szakértõ úrtól. Köszönjük minden
kedves résztvevõnek, hogy jelenlétével megtisztelte mûsorunkat!
Kurucz Enikõ
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

repcevidek.hu

Készenlét és ügyelet
a térségben

OLVASS MINKET ONLINE IS!

Gyógyszertár

Augusztus 16-ig Bükön, a BMSK ATRIUM
Rendezvényterén megtekinthetõ a: 10 éves a
BBKTE - jubileumi fotókiállítás.
Augusztus 9-én és 16-án, pénteken 9 órától Bükön, a Piroska Hoteltõl: Büki Mesevonat a
Szamóca Színházzal.
Augusztus 9-én, 16-án, 23-án és 30-án,
pénteken 16 órától Bükfürdõn, a Turinfo téren (a
régi buszpályaudvar mellett): Termelõi piac.
Augusztus 9. péntek borkóstoló(sör) a tóparton 19:30-tól Ólmodon.
Augusztus 10. szombat fûnyíró traktor verseny-bemutató 15:00-tól Ólmódon.
Augusztus 11. vasárnap Falunap-Horvát
nap 11:15 Szt Márton templomban misével kezdõdõen. Ólmodon.
Augusztus 16-20. Bükön, a BMSK-ban és az
ATRIUM Rendezvénytéren: 60 éves a mûvelõdési
központ – rendezvénysorozat.
Augusztus 16-20. Csepregen, a PSMSKban, a Malomkertben, a Szt. Miklós templomban
és a Boldog asszony kápolnánál: Répcementi
Napok – Csepregi Búcsú rendezvénysorozat.
Augusztus 17-én, szombaton 13 órától
Csepregen, a régi sportpályán (Deák u.) 40. (jubileumi) Répce Kupa Tûzoltó Verseny.
Augusztus 26-29. között Csepregen, a
PSMSK-ban: Bábos tábor.
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