Rövid hírek
• Csepreg
50 éves találkozó
1957. szeptemberében 37 diák kezdte
meg a tanulmányai a csepregi iskolában. A
8 osztály elvégzése után kit erre, kit arra vitt
az élet.
Egyben azonban közösek, hogy az együtt
eltöltött évekre nagyon szívesen emlékeznek
vissza. Így történt ez 2015. év vége felé is, hi-

Nemesládonyi

nyugdíjasok ünnepén

A Nemesládonyi Községi Önkormányzat képviselõ-testülete karácsony elõtti hétvégén hívta
a falu nyugdíjas lakóit, hogy az év legszebb ün-

szen az 50 éves találkozóra gyülekeztek. Az
osztályfõnökünk Kolbenheyer Ottóné volt, de
sajnos õ már nem él, ahogyan 7 osztálytársuk
sem. Remélik, hogy a következõ találkozóig
nem fogyatkozik a létszámuk és addig is aktívan töltik a napjaikat az „öreg“ diákok.
Sulics Bogi

tot a szombathelyi Melódia Együttes vidám operett slágerei változtatták vidámmá. Dalra fakadtak a vendégek is az ismert dallamokat meghallva, és jókedvûen kacagtak a nyugdíjas paródián, teljesen egyetértve annak humoros tartalmával. A mûsorokat finom estebéd, majd kellemes beszélgetés, vidám dalolás követte. A
nyugdíjasok nagyon jól érezték magukat a délutánon, a rendezvény hangulata az ünnepi napokra is elkísérte õket.
bserika
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nepe elõtt együttünnepeljenek a falu közösségében. Németh László polgármester köszöntötte
a szép számmal megjelent nyugdíjasokat, megköszönte életük során végzett tevékenységüket,
melyet legtöbben nemcsak a családjukért, hanem a falu közösségéért is tettek. Megköszönte

a falu elsõ embere az átadott tapasztalatokat,
az önzetlen együttmunkálkodást. A képviselõtestület a falu lakói nevében ezzel a délutánnal
is elismerte az idõs emberek tevékenységét.
A gyerekek idõseket köszöntõ, és ünnepre
hangoló kedves mûsorát Udvardy Zita aljegyzõ
asszony ünnepi dalai követték, melyeket együtt
énekeltek az egybegyûltek. A meghitt hangula-
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„A sors ezer rejtelem,
ahogy lesz úgy lesz”

Mikulás

ünnepség Mesterházán

A már évek óta hagyománnyá
vált Mikulás ünnepséggel kedveskedett a helyi önkormányzat a falu
gyermekeinek 2015 decemberében is.

Bábszínház színvonalas elõadását
is megtekinthette az aprónép és a
kísérõik.
Végül, de nem utolsó sorban átvette mindenki a várva várt ajándékokat a Mikulástól. Jó volt látni a
boldog és elégedett arcokat.
Gyerekek! Decemberben újra
eljön hozzátok a nagy szakállú „Tél
Apó“!
D.Zs.

Következõ lapszámunk 2016. 03. 03-án jelenik meg!
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Lázas várakozás elõzte meg a
Mikulás bácsi érkezését falunkba.

Hogy könnyebben és tartalmasabban teljen a várakozás,a Vásártér

G. Dénes György dalszövegébõl szól az idézet, amely Koncz Zsuzsa
hangján sokunk fülében cseng. Vajon mit hoz a 2016-os esztendõ?
A számmisztika szerint a 2016-os év a lezárások éve: a döcögõ párkapcsolat végét jelentheti, sokaknál lakáseladást, költözést hoz. Lezárulhatnak jogi és üzleti szerzõdések, megszabadulhatunk hiteleinktõl.
Az asztrológia szerint 2016, a Mars éve. Az uralkodó planéta ritkán
segít a mindennapokban, annál inkább hátráltat. Alapvetõ jellegzetességei: tûz, tetterõ, harc, konfliktus, akadály, háború... persze, azért ne
gondoljuk, hogy nem társítható hozzá a haladás, az akarat és a cselekvés lehetõsége.
Ha valami megfoghatóbbat keresünk, nézzük az ENSZ mit jelölt ki
nekünk. A szervezet egyébként az emlékidõszakok létrehozásával a
nemzetközi tudatosságot és akciót segíti elõ: 2016-ban épp a hüvelyes növények nemzetközi éve van, ezen növények jótékony hatására
hívják fel a figyelmet.
Magyarországon a 2016-os év Széchenyi-emlékév - Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából. Szent Márton-emlékév is, a Savariában (a mai Szombathelyen) 1700 éve, 316-ban született Tours-i Szent Márton, Magyarország egyik védõszentje emlékére
és tiszteletére. És 2016 az irgalmasság rendkívüli szentéve a római katolikus egyházban.
Kívánom, hogy a rengeteg információ között, ami napról napra ér
minket idén is, mindenki találja meg a számára hasznosat. A
Répcevidék oldalait lapozgatva pedig köszönjön vissza minél több jó
hír az Ön településérõl is 2016-ban!
Horváth Nóra
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Rövid hírek
• Csepreg
Kézmûves foglalkozással hangolódtak Csepregen a Karácsonyra!
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
hagyományos karácsonyi kézmûves foglalkozására került sor 2015. december 7-én a
Területi Gondozási Központban. A foglalkozást a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen
került megtar tásra gyermekek és az idõs lakók részvételével.

:: 25 éve, 1991. január 4-én halt meg: Flóderer
István dr., gyógyszerész, laboratóriumvezetõ.
Csepregen született 1907. szeptember 2-án. A Pázmány Péter Tudományegyetemen 1931-ban
gyógyszerészi, majd 1932-ben gyógyszerész doktori oklevelet szerzett. Apja, Flóderer Jenõ csepregi
Megváltó patikájában volt gyakornok. Majd az
Országos Közegészségügyi Intézet kémiai osztályán dolgozott, ahol a gyógyszerkülönlegességeken kívül, a gyógyszertárakat és az üzemeket ellenõrizte. Elnyerte 1935-ben a „sub auspiciis
gubernatoris“ doktori címet. Rockefeller ösztöndíjjal
1939-ben tanulmányutat tett az Amerikai Egyesült
Államokban. A budapesti Wander Gyógyszergyár
analitikai laboratóriumát vezette 1941-tõl. 1953ban elnyerte a gyógyszerésztudomány kandidátusa fokozatot. Ezt követõen a gyógyszerkészítmények stabilitását vizsgálta. A MTA kémiai osztálya
szaktitkára volt 1955-1957 között. Tagja lett a VI.
Magyar Gyógyszerkönyv galenusi albizottságának, továbbá az EGYT gyógyszergyár orvostudományi osztályának 1960-1967 között. 1978-tól a
haláláig részt vett a Magyar Gyógyszerészet
Pantheon Bizottság munkálataiban. Hobbija volt a
bélyeggyûjtés és a klasszikus zene. A tudományos
közleményein kívül filatéliai könyveket is írt.
:: 40 évvel ezelõtt, 1976. január 1-én kezdte
meg mûködését a Büki Gyógyfürdõ Zrt. jogelõdje,
a Büki Gyógyfürdõ Vállalat. A gazdálkodó egység
átvette a Szombathelyi Víz- és Csatorna Vállalattól
a büki gyógyfürdõ létesítményeit, a Vas megyei
Idegenforgalmi Hivataltól pedig az Éva Kempinget
és a Kastélyszállót, illetve az épülõ Hotel Büköt (ma
Corvus Hotel). Számos fejlesztés kapcsolódik a vállalathoz, ilyenek a fürdõ belsõ és külsõ átalakítása,
a Fizioterápiás Intézet és Fogászat, négyrekeszes
medence, 50 méteres úszómedence, pavilonsor,
parkolók, a SZOT Szálló (ma: Hotel Répce) összekötõ folyosója, Konferencia Központ, Bükfürdõi autó-

busz-állomás, stb. Mûködése alatt elérte a fürdõ a
904 000-es látogatószámot, és vált országos jelentõségû, nemzetközi hírû intézménnyé.
:: 100 éve, 1916-ban folytatódott az I. világháború, melynek térségünket érintõ eseményeit külön
cikkben fogjuk ismertetni.
:: 100 évvel ezelõtt, 1916. február 14-én született Szakonyban Kelényi Ferenc dr. pedagógus,
helytörténész. Sopronban végezte el 1937-ben a
tanítóképzõt. 1938 januárjától árvaházi nevelõként
tanított, majd 1947-ig Budapesten tanítóként dolgozott. Közben 1940-tõl 1945-ig tényleges katonai
szolgálatot teljesített. Megjárta a Don-kanyart.
1944 decemberében alakulatát Németországba
vezényelték. Ott azok között volt, akik megtagadták a németek bevetési parancsát. Megtorlásul
Dániába hurcolták munkaszolgálatra. Itt bekapcsolódott a dán ellenállási mozgalomba, majd a
fogolytáborból megszökve hazatért. 1947-ben
soproni tanítóképzõhöz került. Kollégiumi nevelõtanárként is dolgozott, majd iskolaigazgató lett.
1950-ben kinevezték tanulmányi felügyelõnek. Munkája mellett fõiskolai majd egyetemi tanulmányokat folytatott. Négy évig a Széchenyi
Gimnáziumban magyart, angolt, lélektant és etikát
tanított. 1960-ban került át a Soproni Óvóképzõ Intézetbe, ahol a Nyelvi Szakcsoportot irányította,
magyar nyelvtant és beszédmûvelést oktatott. Jelentõs tudományos kutatói munkássága is. Elsõsorban neveléstörténeti, irodalomtörténeti, helytörténeti témákkal foglalkozott. Bölcsészdoktori értekezését, melynek témája „A soproni kisdedóvás története a XIX. században”, 1967-ben védte meg
summa cum laude eredménnyel. Szerkesztõbizottsági tagja volt a Magyar Óvónõképzõ Intézetek
Neveléstudományi Közleményeinek, a Soproni
Szemlének pedig olvasószerkesztõje. Sopronban
hunyt el 1975. október 18-án.
Sági
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A gyermekek a foglalkozás keretében Tóth
Józsefné Anna néni, Bárány Réka, Bánóné
Prisznyák Katalin és Németh Nándor segítségével készíthették el saját kezûleg karácsonyi
díszeiket.
A Területi Gondozási Központ lakói szívesen vettek részt a gyermekekkel közös karácsonyi gömbkészítésben, s számos ötlettel és
tanáccsal segítették a csillogó díszek elkészítését. A karácsonyi gömb mellett többen
a megpróbálkoztak angyal készítésével is,
melyek Anna néni útmutatásai szerint egykettõre elkészültek.
A foglalkozás ismét elérte a célját a szervezõk pedig bíznak abban, hogy jövõre is hasonlóan sikeres rendezvényt zárhatnak.
Bárány Réka

Évfordulók 2016. I.
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Adventi vasárnap Bükön
a Tarisznyás együttes karácsonyváró énekeket,
téli dalokat, újévköszöntõket adott elõ. A Kapuvár Néptáncegyüttes a gartai városrészen gyûjtött „Szállást keres a szent család” szokással ismer tette meg a közönséget. Majd a
nagygeresdi fiatalok adták elõ a náluk a mai
napig élõ regölést. Ez a Répce-mellékinek egyik
változata. Ami meglepett, azok az éneket kísérõ
kellékek voltak. Míg a csepregieknél a hagyományos láncos botot, köcsögdudát és csengõt
láthattuk, a geresdi legény többségénél a köcsögdudát vagy szütyököt helyettesítõ, tejes

A mû a Szülõföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg, Haizler Bence és Sulyok Dorisz
hangulatos illusztrációi díszítik. Tóth Tamás intézményvezetõ köszöntõje után az egyik elsõdíjas, Spilenberg Maja Andrea olvasta fel meséjét. Majd a pályázat gondozója, Haizler
Lászlóné intézményvezetõ-helyettes ismer tette
az ötlettõl a megvalósulásig tar tó folyamatot.
Nika Róbert a Sok-szín-pad Társulat vezetõje és
Boda Zsuzsánna, a Társulat színjátszója is felolvasott egy-egy mesét. Iskolás és felnõtt kategó-

kozhatunk. A Makám együttes az erdélyi típus
dallamára írt új – nem regölõ – szöveget „Merre is van Zengõvárkony?” címmel. A nyugat-dunántúli típus tûnik a legõsibbnek, mert ebben
maradt fenn legteljesebben a csodafiú szar vas

riában adta át az elsõ három helyezettnek a
díjakat, majd a különdíjakat Farkas Csaba, a
kiadó vezetõje.
A könyvbemutatót az Atriumban karácsonyi
vásár és regös találkozó követte. A regölés szokása a Gergely-naptár bevezetéséig - az addig karácsony más napján kezdõdõ - újévhez
kapcsolódott. A néprajzosok nagyobb része azt

(a Répce-mellékén: csoda-féle szar vas) motívuma. E típus további részében a lányoknak legényt regölnek, párosítanak össze más formában, mint a Dunántúl többi helyén.
A regös találkozón elõször a csepregi Farkas
Sándor Egylet fér fi tagjai mutatták be a Répcemelléki (és részben a hasonló rábaközi) regösénekekbõl rekonstruált, kistáji változatot. Utánuk

kannából készült hangszer volt. Végül a vitnyédi
Énekes Lenke Hagyományõrzõ Csoport a Bölcsõcske címû, a lucázást, betlehemezést és újévi jókívánságokat kántáló népszokásukat mutatta be.
A büki regösöket viszont hiányoltam. Évszázadokig mindhárom Bük legénységének megvolt a maga, a
másikaktól némileg különbözõ regöséneke. A felsõ-büki kezdõsorait még a
XIX-XX. század fordulóján lejegyezték.
A közép-bükit Szabó József, a bükivé
vált alsó-bükit Tátrai Zsuzsanna, illetve
Hor váth Sándor szak mun kás ta nu ló
gyûjtötte össze és ír ta le. Az énekkar
fér fi tagjai 1970-ben felelevenítették
és TV-mûsorban is elõadták az idõsektõl betanult büki regölést. Talán a következõ regös találkozón már a helyiek is bemutatják ezt a régi szokást, hiszen énekkarok ma is mûködnek a kisvárosban, s vannak többen is, akik még emlékeznek e hagyományra.
A mûsorok után Baranyai Róbert alpolgármester beszélt az adventrõl, majd Simon Réka
evangélikus lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait a szép számúra duzzadt közönséggel. Õk
és a felkért vendégek gyújtották meg az adventi
koszorú negyedik gyertyáját.
SF
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feltételezi, hogy a magyarság kereszténység
elõtti idõszakából származik e népszokás. A regösénekeknek három típusa maradt fenn: a
nyugat-dunántúli, a dél- és részben közép-dunántúli, valamint az erdélyi. Bár a három típus
dallamában és részben szövegében is különbözik, valamikor egy tõrõl fakadhattak. A délés közép-dunántúli, illetve az erdélyi fõleg jó kívánságokat felsoroló, bõségvarázsló szokás
volt. A hagyományõr zõ csopor tok – az Állami
Népi Együttest követve – általában e dunántúlit tanulták be, s a Youtubon is fõleg ezzel talál-

A múlt évben több jubileumot is ünneplõ kisvárosban nem csak az elsõ, de a negyedik adventi vasárnapon is könyvbemutatót rendeztek.
Tavasszal a városi könyvtár meseíró pályázatot
hirdetett, melyre 58 mû érkezett az ország szinte
minden részébõl, sõt még a határon túlról is. Ebbõl választották ki azt a 29 történetet, melybõl
Varázsvíz címen új mesekönyv született.
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Eljött a Nagyszakállú
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület tizenegyedik alkalommal rendezte meg a „Mikulás a fõtéren” címû programját, mely több
együttmûködõ partner közös szervezésében
valósulhatott meg ismét.
December 4-én Lágler József jóvoltából
lovas hintón érkezett meg a Mikulás Csepreg
Városába krampuszlányai kíséretében. Elõször
a Területi Gondozási Központban lakó idõsekhez látogatott el, majd a Fõtéri Promenádon
örvendeztette meg apró ajándékaival az izgatottan várakozó gyermekeket, ahol mosolyt
csalt a szülõk, nagyszülõk arcára is.
Az összesereglett gyermekek verssel, mondókával és énekkel köszöntötték a nagyszakállú Mikulást, aki cserébe puttonyából édességgel lepte meg a legjobbakat. A gyermekeket és szüleiket hangulatos zene, karácsonyi
fények, forralt bor és forró tea várta, de süteményekbõl sem volt hiány, hisz a George

JUBILEUMI ÜNNEPSÉGSOROZAT
A település iskolatörténetének szerves, de
mégis jól elkülöníthetõ fejezete a Felsõbüki Nagy
Pál Általános Iskola és Szakiskolában folyó ma
már 20 éves múltra visszatekintõ szakképzés.

Bük város 750 éves évfordulójához kapcsolódva az iskola nevelõtestülete Húsz év – húsz
esemény címmel nyújtott be pályázatot. Ennek
keretében 20, a szakiskolások életéhez kapcsolódó eseményen emlékeztek meg diákok, pedagógusok a jeles évfordulóról. A jubileumi rendezvénysorozatot a tanévnyitó ünnepélyen nyitották meg. Iskolatörténeti kiállításon mutatták
meg az elmúlt évek legszebb, legemlékezetesebb pillanatait. Kiemelt helyet foglaltak el a
tablók, amelyeken az 526 végzõs diák arcképe
látható. Egy csokorba gyûjtötték azokat a diákokat, akik az évek során részt vettek a Szakma
Kiváló Tanulója Versenyeken, és kiváló helytállásukkal bizonyították rátermettségüket a pincér
és szakács szakmákban, és öregbítették az iskola, a város és egyben a térség hírnevét is. Az iskola vonzáskörzetében húsz kilométeres kerékpártúrán a vendéglátással kapcsolatos kvíz feladatokat oldottak meg a túrázók. Szállodalátogatásokon vettek részt a kilencedikesek, ezzel is
segítették a gyakorlati helyek választását.
Nyílt napot tartottak a nyolcadikos diákok és
szüleik részére, ahol a tájékoztató mellett megkóstolhatták az érdeklõdõk az éppen elkészült finomságokat. Sportversenyeken mérték össze
ügyességüket az alkalmi csapatok. A Fõzõcske,
de ökosan fõzõverseny keretében a paleo ételek
elkészítése volt a feladata a két-kétfõs szakiskolás
csapatoknak, illetve a pedagógusok is képviseltették magukat. A finom ételeket az iskola volt diákjai, ma elismert szakemberek zsûrizték, és a di-

áktársak fogyasztották el. Márton napi, illetve
adventi vacsorákkal vendégelték meg a szüleiket a szakiskolás osztályok, ahol az ételeket a
szakácstanulók készítették el szakoktatóik irányításával, a felszolgálást
pedig a pincér tanulók
gyakorolták szintén szakoktatóik vezetésével.
Egy hamisítatlan disznótornak is részesei voltak
a diákok, a 11. évfolyamosok vették ki leginkább részüket a munkából. A szakmai tanulmányút Budapestre vezetett. A Törley pezsgõgyárban ismerkedtek
meg a kirándulók a
pezsgõgyártás rejtelmeivel és kóstolhatták a finom nedûket. Majd az Operaház gyönyörû épületének megismerése nyûgözte le a kiránduló
csoportot. A szép asztalok terítési versenyen a közelgõ karácsonya készültek a pincérek. A jubile-

umi napon ünnepi mûsorral és fogadással zárták
a rendezvénysorozatot, melyen Pócza Csaba
igazgató úr emlékezett vissza az elmúlt húsz esztendõ legfontosabb eseményeire, a fejlesztésekre, nehézségekre és az elért sikerekre.
Bse
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Sorel Alapítvány a Területi Gondozási Központért és az Idõs Lakókért Alapítvány gondoskodott minderrõl.
A fõtéri program után a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában várták Mikulást, ahol a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat által gondosan összeállított csomagokat osztotta szét,
melyek tartalmához Csepreg Város Önkormányzata is hozzájárult.
Bárány Réka

Húsz éves a szakképzés Bükön
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Decemberi

pillanatképek Tompaládonyból

A posta elõtti téren immár 2. alkalommal állítottuk fel falunk közös adventi koszorúját és karácsonyfáját. Vasárnapról-vasárnapra összegyûltünk és együtt vártuk a megváltó megérkezését. Köszöntõt mondott Hodvogner László pol-

Nagycenk település önkormányzata meghívásának eleget téve, Mesterháza katolikus közössége kiegészülve településünk képviselõ testületének tagjaival, 2016 január 6-án részt
vett a „legnagyobb magyar“ , Gróf
Széchenyi István, születésének 225.
évfordulójára szervezett, koszorúzással egybekötött megemlékezésen és
az azt követõ szentmisén.

A rossz idõjárási viszonyok ellenére,
jó volt látni, hogy vannak még szép
számmal olyan honfitársaink, akik számára fontos Széchenyi István emléke,
munkássága, szellemisége.
Maradandó emlékekkel és feltöltõdve tértünk haza!
D.Zs.
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forró tea és forralt bor várta az idelátogatókat.
Advent utolsó vasárnapján a faluházban gyûltünk össze, ahol ökumenikus istentisztelet, illetve
a helyi fiatalok elõadásában pásztorjáték tette
meghittebbé karácsony szent ünnepét. December 5-én a Mikulás is ellátogatott
hozzánk és megajándékozta gyermekeinket.
December 19-én közmeghallgatás
keretében tájékoztatást kaptunk az önkormányzat 2015. évi munkájáról és
megismerhettük településünk részletes
költségvetését. A polgármester beszámolt az alapvetõ önkormányzati feladatokról, megvalósult fejlesztésekrõl,
beruházásokról, kulturális programokgármester és Szanyi Anikó képviselõ. Beszédük- ról. Kihangsúlyozta, hogy a jövõre nézve az elben az advent jelentõségét, a várakozást, a ké- sõdleges feladatunk az önkormányzat mûködszülõdést hangsúlyozták. A közösségben átélt tetése és fenntartása lesz, valamint a folyamatünnep varázsa mindig felemelõ érzést ad, de ban lévõ munkák befejezése, pályázatok beebben az idõszakban különösen fontos. A cél az nyújtása, illetve lehetõségek keresése fejlesztésvolt, hogy a rohanó, anyagias világban meg hez és az ehhez szükséges pénzeszközök elõteállni,
tudjunk
remtése áll céltudjunk örülni. A
ki
tûzéseink kö„Adjon Isten minden jót, jobb évet, mint tavaly volt!
karácsony valózött.
Mitõl félünk, mentsen meg, amit várunk legyen meg!
di tartalmat kapEzúton is köSzeretetet, békességet, egészséget, boldog új évet!”
jon, ne csak az
szönjük mindajándékot lássuk
azoknak a sebenne. A bevásárlóközpontok tárházában min- gítségét, akik részvételükkel, felajánlásaikkal, tádent meg lehet venni, de az örök emberi érté- mogatásukkal, s bármi egyéb segítséggel hozkeket nem. Az érzelmeknek belülrõl kell fakadni. zájárultak ahhoz, hogy a 2015. évi programjaink
Közös dalokkal, szívhez szóló versekkel hango- megvalósulhattak.
lódtunk rá e jeles napra. A mûsorokat követõen
H. H. R.

A „legnagyobb
magyarra”
emlékeztek
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Rövid hírek

90 év családi
szeretetben

• Csepreg
Vízkereszti szakmai borbemutató
és borkóstoló Csepregen 2016
Január elején Vízkereszt táján a hagyományokhoz híven a Csepregi Hegyközség boros
gazdái és a Csepregi Borbarát Hölgyek ismét
összejöttek a Petõfi Sándor MûvelõdésiSportház és Könyvtárban szakmai borbemutatóra és kóstolóra.
Erre az alkalomra már nem elõször, Kulka
Gábor borászati szakértõt hívták meg, aki értékeli a borokat. Az idei évben is sok bort hoz-

Egyházközségi

Január 15-én ünnepelte kilencvenedik születésnapját Hoós János,
akit e jeles nap alkalmából Vlasich
Krisztián, Csepreg Város Polgármestere otthonában köszöntött.

bál Csepregen

Éppen csak kihevertük a karácsonyi és szilveszteri lakomázás, ünneplés fáradalmait, máris itt van a vízkereszt, melynek ünnepe január 6-a. A katolikus egyházi kalendárium szerint a farsang ünnepe vízkereszt és hamvazószerda közé esik.
Idén ez az idõszak február 2-ig tart. A keresztény liturgikus
naptárban nem kötõdik hozzá jelentõs vallási ünnep.
Csepregen hagyományosan a báli szezon nyitásaként rendezték meg az Egyházközségi bált, melyre évrõl évre egyre
többen jönnek el kikapcsolódni, szórakozni. Január 9-én a fiatalokból álló alkalmi tánccsoport Palotás tánca nyitotta
meg az estet. Idén is Pomázi Alexandra tanította be a lelkes

János bácsi nagy családi összejövetel keretében ünnepelte a szép
kerek évfordulót, hiszen öt gyermeke
mellett hét unokával és két dédunokával is büszkélkedik, s bízik abban,
hogy az unokák, dédunokák száma
a jövõben még gyarapodni fog.
Ezúton is kívánunk neki nagyon
jó egészséget és sok, boldog esztendõt!
OT

A vörsi
Betlehem
Advent utolsó vasárnapján az
iklanberényiek kis csapata ellátogatott Vörsre, ahol a legnagyobb
templomi betlehem látható. A szép
csapatnak a táncot. A bál jellegzetessége a jótékonykodás.
A bevétel egy részét mindig más-más célokra fordítják. Idén
a kántorlakásban történik egy kis felújítás.
Szeretnének kialakítani a zarándokok fogadására egy kis
helység, ahol kényelmesen elférne pár ember. A bálon a
talpalávalót a Dancing Duo szolgáltatta.
sulics
látvány feledtette a nem éppen
kedvezõ idõjárást. Hazafelé Hévízen, egy igazi csárdai hangulatban, fogyasztották el az ebédet,
majd Sárváron sor került egy kis adventi vásári nézelõdésre. A fázósabbak forralt borral, teával melegítették fel magukat. Ez a kis kirándulás
karácsonyi ráhangolódást, lelki felkészülést adott.
Sulics Bogi
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tak a gazdák véleményezésre. Kõszegrõl,
Lukácsházáról, Csempeszkopácsról is került a
szakértõ elé portéka.
Elõször a fehér majd a rozé és végül a vörös borokat mutatták be a gazdák.
A szakértõ véleményezte a borokat, a gazdák megszívlelték a véleményt. A borszakértõ
összegzésként elmondta, hogy jók a csepregi
borok. Az agyagos erdõtalajokon díszlõ
csepregi szõlõk nem sínylették meg annyira a
nyári aszályos idõszakot, mint az ország többi
területe. Jó savtartalmú, harmonikus borok
születtek.
Az összejövetel lehetõséget adott szakmai
tapasztalatcserére és baráti beszélgetésekre is.
Horvátné Pados Teréz
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A hátsó szobában volt az esküvõ
pont volt az is, hogy mindkettejüknek a munkahelye közel legyen.
Így pont félúton van az otthonuk
János és Zsófi munkahelye között.
Még soproni évei alatt ismerkedett

meg Zsófival, néptáncon találkoztak, ugyanis mindketten néptáncosok. Zsófi Érdrõl származik, Gyõrben
tanult gyógypedagógiát, és Gyõrbõl költözött Sopronba Jánoshoz
albérletbe.
Sopronban élõ barátaiknak segítettek házat keresni Gyalókán. Az
interneten látták, hogy itt sok eladó
ház is van. A jelenlegi ház, melyben laknak már tavaly novemberben megtetszett nekik, és húsvétkor

a lánykérést követõen – ezután
még komolyabban tervezték a jövõjüket, megvásárolták a házat.
8300 négyzetmétert vásároltak, a
házhoz három telket is vettek. Ez is
a döntésük mellett szólt, hiszen éppen nagy telket szerettek volna a
ház mellé. Elsõ alkalommal már a
falu lakói kíváncsian fogadták
õket. Már kezdetekkor is nyitottak
voltak velük, ahova bekopogtattak, ott segítõkészen fogadták
õket, illetve tájékoztatták, amirõl
kellett. A település vezetése, valamint az önkormányzati dolgozók is
könnyen elérhetõek, rugalmasak
és segítõkészek velük, ahogy azt
János meséli. A ház elõzõ tulajdonosával azóta is ápolják a kapcsolatot, sõt mondhatni baráti viszonyban vannak, és majdnem szomszédok is. Segítik egymást, amiben
tudják. Ideköltözésükkel kapcsolatban még olyan érveket hoztak fel,
hogy a buszközlekedés nagyon jó, az iskola és óvoda is közel van, ami majd a
késõbbiekben fontos
szempont lesz a számukra.
„Gyalóka
mindenhez
közel
van”- mondja János.
Közel az osztrák-magyar határ, erdõk,
ahol lehet kirándulni,
fürdõk, stb. Zsófi annak is örül, hogy kollégiumi évei alatt
megismert barátnõje
nagyon közel lakik
most hozzá, a szomszéd településen, illetve, hogy a faluban minden héten van mise, annak ellenére, hogy
milyen kis létszámú a település.
Távlati terveik, hogy szeretnék a
házat szépen berendezni, nem modernizálni, ugyanis nekik pont az
akkori állapota miatt tetszett meg a
régi bútorokkal együtt. A szépítés

tehát a cél, nem a modernizálás. A
nagy teleknek meg különösen örülnek, így a falu elõnyeit ki tudják
használni. Tudják, hogy a falusi
életnek hátrányai is vannak, de
megpróbálják az elõnyeit kihasználni. Felszántatták a kertet, amibe
jövõre mindenféle zöldséget szeretnének ültetni. Örülnek, hogy a telkeken rengeteg gyümölcsfa van.
Háziállat tartással is szeretnének
foglalkozni, elõször tyúkokkal, aztán
jöhetnének a nagyobb háziállatok
is. János szerint „hely van a munkára, csak idõ kell és akarat”.
Örülnének, ha ismerõsök, fiatalok is ideköltöznének, akikkel tudnának barátkozni, de félre értés ne
essék, õk az itt élõ idõsebbekkel is
szeretnek beszélgetni, tanulni tõlük!
Zsófi szerint egy jó közösség úgy jöhet létre, ha fiatal és idõsebb is öszszefog.

2015. október vége óta pedig
hivatalosan már nem is jegyesek
teljesen, hanem félig házastársi viszonyban vannak, ugyanis a polgári esküvõt megtartották új házuk
hátsó szobájában. Az igazi lakodalomra is hamarosan sor kerül.
Kincse Anda
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Gyalóka, hetvennégy fõs település, lakosságának több mint a
fele nyugdíjas. A faluban már sok
ház üresen áll, de olyan is akad,
melyet osztrák származású idõsebb
párok
vásároltak
meg és költöztek ide
véglegesen illetve
idõszakosan. Nemrégiben azonban egy
fiatal pár költözött a
településre. Miért is
jön Gyalókára két fiatal otthont teremteni?
Mit lehet itt csinálni?
Miért
választották
pont ezt a környéket?
Milyen céljaik vannak itt?
Cseh Jánossal és
feleségével, Németh
Zsófival beszélgettünk.
A húszas évek derekán járó pár tavaly
novemberben barátaiknak nézték
meg azt a házat, ahova idén tavasszal végül õk költöztek be.
János Dömösrõl származik, ami
a Dunakanyarban található, Budapesttõl 45 km távolságra. Tíz évet
élt Sopronban albérletben, ezalatt
az idõ alatt tanult és dolgozott. Erdõmérnöknek tanult az erdészeti
egyetemen, nyaranta pedig egy
cégnél dolgozott Kapuváron. Mikor
Gyalókára költöztek, fontos szem-
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Rövid hírek
• Csepreg
95. születésnapot ünnepeltek
a Területi Gondozási Központban
Decemberben a Területi Gondozási Központ ban kö szön töt te Vlasich Krisz tán
Csepreg Város Polgármestere 95. születésnapja alkalmából Bencsik Józsefet, aki családtagjai és a lakók körében ünnepelte ezt
a szép születésnapot.
Józsi bácsit négy gyermeke, négy unoká val és két déd uno ká val aján dé koz ta
meg, akik, amilyen gyakran csak lehet,
meglátogatják Õt. Napközben legszíveseb-

– ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉLGETÉS NAGY FERDINÁND POLGÁRMESTERREL
Továbbra is megmaradtak a helyben
mûködõ intézmények: az önkormányzat,
az óvoda, az iskola, az egészségügyi ellátás. Nem csökken, hanem folyamatosan
nõ a falu lakóinak száma. Januári adat,
hogy jelenleg 849-en laknak Zsirán. Ezeket tartja kiemelendõnek a falu polgármestere, Nagy Ferdinánd az idei év értékelésében.
– Legfontosabb számomra, hogy az intézmények továbbra is helyben mûködhetnek. Ez
nagy érték a faluban, egyben vonzerõ is – kezdte értékelõjét a településvezetõ.
– Fontos továbbá, hogy a korábbi évek
megkezdett projektjei is sikeresen lezárultak. Bõvült a kultúrház. Ki kellett alakítanunk egy helyi
termékboltot. Így az építkezés során a vizesblokk és a fûtés is megújult.
Szintén az idei beruházások közt sorolta a faluvezetõ a zsirai és gyülevizi településrészek temetõinél a ravatalozó felújítását és a sírkertek
környékének rendbetételét.
Innovatív és környezettudatos gondolkodásra vall, hogy az orvosi rendelõre, az önkormányzatra, az iskolára és az óvoda épületére napelemeket telepítettek, hogy így spóroljanak az
energiafelhasználással. Ezt is nagyon fontosnak
tartotta kiemelni a polgármester.
– Ami visszás és nehéz még eldönteni, hogy
öröm vagy bánat, hogy az iskolát, amit eddig az
önkormányzat mûködtetett, szeptembertõl átadtuk a KLIK-nek. Ettõl függetlenül természetesen sa-

játunknak érezzük az intézményt továbbra is. –
mesélt az év dilemmáiról is Zsira polgármestere.
A megvalósult fejlesztések mellett van, aminek ter ve íróasztalfiókba került vissza, mert
nem sikerült rá pályázati forrást elõteremteni.

Ilyen, egyelõre megvalósítatlan terv maradt az
or vosi rendelõ és néhány járda felújítása és
egy fitness park kialakítása. Az önkormányzati
vezetõ bízik benne, hogy a következõ, európai
uniós pályázati ciklusban ezekre is sikerül
pénzt kapni.
A pályázatok egyébként is meghatározóak
Zsira életében. Ezek nélkül nem tudnak fejleszteni, önerõ hiányában.
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ben a televízió elõtt tölti idejét és ma mai
napig kedveli a labdarúgást. Ezúton is kívánunk neki nagyon jó egészséget és sok, boldog esztendõt!
OT

Zsira egy esztendeje
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pirenden van az átkelõ folytatásának megépítése, ahogy Kõszegnél, úgy Zsiránál is.
Az infrastrukturális kiépítettségrõl kérdezve,
a falu elsõ embere teljes ellátottságról számolt
be: Szennyvíz, gáz, ivóvíz hálózat, közvilágítás, kábeltévé rendszer mûködik a falu minden pontján. Nagy vágya ellenben a faluvezetõnek, hogy a településen átvezetõ közút is
megújuljon a jövõben. Talán a közútkezelõ a
következõ pályázati ciklusban nyer majd erre
is forrást. Az önkormányzat mindenesetre ezt
szeretné.

„

Büszkék arra, hogy
ennek köszönhetoen egy
új utca alakult ki a
faluban. Többen
telepedtek le itt, akár
távolabbról, a Duna
túloldaláról érkezve az
ausztriai munkavállalás
reményében.

„

A zsirai önkormányzati ingatlanokról kérdezve a polgármestert, elmondta, hogy vannak eladó ingatlanok és vannak lakóépületei is a falunak. Mindegyiknek van lakója. Ezeket korábban
azért is vásárolták fel, hogy aki itt letelepedne és
vállalja, hogy 2-5 éven belül építkezik, azoknak
kedvezményesen adják ki a lakásokat.
Zsira kulturális, közösségi életét górcsõ alá
véve, Nagy Ferdinánd az IKSZT pont és a Kultúrház jelentõségét emelte ki. A kisebb, IKSZT tér informatikai és klub foglalkozásokhoz, kézmûves

programok megtartására, könyvtár mûködtetésére alkalmas. A Kultúrház nagyterme tornateremként vagy nagy rendezvények, közösségi alkalmak befogadására kiváló.
– Civil egyesületeink is vannak: Köztük a
Tûzoltó Egyesület, a Zsiráért Alapítvány, a helyi
énekkar, az iskolatámogató Galagonya Alapítvány és Tömegsport Klub (a lövészklub, a futballklub), Fényfolt Egyesület – sorolta a polgármester.
– Szeretnénk, ha horgászegyesület is alakulna, hisz van egy különleges kis tava Zsirának,
mely szabadidõ eltöltésére alkalmas környezetben helyezkedik el.
A civil szervezetek aktivitása változó. De ha
kell, számíthat a falu rájuk. A polgármester azt
szeretné, ha Zsira közösségeinek összetartása tovább erõsödne a jövõben.
Programokról kérdezve a településvezetõt, sorolta: kézmûves foglalkozások, képes beszámolók, elõadások sorjáznak az év végi rendezvények közt. Volt véradó ünnepség a répcevisi és
zsirai véradó közösségeknek. December elsõ
napján a nyugdíjasoknak tartottak klub délutánt.
December 6-ára tervezi a falu a hagyományos
karácsonyi vásárt az iskolaudvaron, ahol a gyermekek találkozhatnak a Mikulással is.
De a december a folytatásban sem marad programok nélkül: 11-én karácsonyi mesedélutánt tar tanak kicsiknek, 12-én nyugdíjas találkozó lesz, 13-án pedig a helyi énekkar
szeretet vendégséggel egybekötött karácsonyi mûsort ad, végül 18-án iskolai karácsonyi
mûsor, falukarácsony és közösségi összejövetel zárja az évet.
– Nálunk mindig van valami. Aki keres, az talál programot helyben – zárta évértékelõjét
Nagy Ferdinánd polgármester.
yde

Tudósítókat keresünk!
Legyél a Répcevidék újságírója! Tudósítsd a térségi lapot településed eseményeirõl, önkormányzati híreirõl! Várjuk jelentkezésed az info@repcevidek.hu címen.
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A jövõ év tervei közt szerepel a falu harmadik temetõjének, a salamonfai részen fekvõ sírkertnek a rendbetétele. Ezt akár önerõbõl is elvégzi az önkormányzat, a falusiak megelégedésére. Az infrastrukturális ellátottságról kérdezve a
faluvezetõt, elõször a kerékpárút jelentõségét
emelte ki:
– Ez már most is nagyon jól kiépített: Bükre
Sopronhorpácsra, Ausztriába vezet. A turisták és
a munkába járók mellett a diákok használják
elõszeretettel.
Van a településen turista, de ebben is lehetne elõrelépni pályázatok segítségével. Zsira fõ
látványossága a Rimanóczy kastély, ami ma értelmi fogyatékosok otthona. Parkja védett. Emellett vannak Zsirán szálláslehetõségek, panzió,
apartman. A tulajdonosok nyitottak a bõvítésre.
Az idegenforgalmat az önkormányzat is továbbfejlesztené, de ez önerõbõl nem megy. A településnek azért fontos az ágazat, mert a foglalkoztatás bõvítésben is segíthetne.
Helyben ugyanis kevés a munkahely: A zsirai
kastélyban mûködõ szociális intézményben és
egy mezõgazdasági vállalkozásban tudnak dolgozni a helyiek.
Arra a kérdésre, hogy vannak-e külföldre ingázók, a polgármester felelete egyértelmû:
Ausztria közelsége miatt vannak. Büszkék arra,
hogy ennek köszönhetõen egy új utca alakult ki
a faluban. Többen telepedtek le itt, akár távolabbról, a Duna túloldaláról érkezve az ausztriai
munkavállalás reményében. A határ közelsége
mellett vonzerõ volt számukra, hogy van Zsirán
iskola és óvoda.
A korábbi, de máig meghatározó fejlesztések közül a településvezetõ a határátkelõ út építését emelte ki, ami magyar oldalon elkészült,
osztrák oldalon viszont még várat magára. A
kérdéssel állami szinten is foglalkoznak már. Na-
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Felhívás
Kérjük a térségben lakó, illetve ide kötõdõ
adófizetõ állampolgárokat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-át ajánlják fel az itt mûködõ kulturális alapítványok, ifjúsági és mûvészeti egyesületek számára. Segítsék ezzel is tevékenységüket az egyre nehezedõ gazdasági helyzetben. Az alábbiakban közöljük az
érintettek adószámát:

1%

– posztumusz kötet került kiadásra

Csepreg Város Díszpolgárának Wellner Lõrincnek elbeszéléskötete került bemutatásra december 3-án csütörtök este a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtár színháztermében.
Szép számban gyûltek össze az este 6 órakor
kezdõdõ rendezvényen a hajdani tanár úr elbeszéléskötetének bemutatásán egykori diákjai,
lelkes követõi, melyet sajnos a nagyra becsült
helytörténész már nem élhetett meg.
Wellner Lõrinc nagy köztiszteletben álló személyiség volt, hiszen tanári és helytörténészi
munkásságával is olyan maradandó tevékenységet alkotott, melyet mindenképpen meg kell
õrizni és tovább kell adni a jövõ nemzedéke számára.
A Város elismerését még 2006-ban kaphatta
meg, amikor is Csepreg Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy határozott, hogy
Csepreg Város Életmû Díját, valamint az azzal
járó Díszpolgári Címet adományozza Wellner
Lõrinc részére a Város oktatási, kulturális fejlõdéséért végzett kiemelkedõ munkásságáért, a Falumúzeum megalapításáért és életben tartásáért, a csepregi értékek felkutatásáért és megtartásáért.

A kötet bemutatásán közremûködött a Sági
Ferenc elnök úr vezette Csepregi Olvasókör,

melynek tagjai részleteket olvastak fel a megjelent gyûjteménybõl. Egy-egy történet felolvasá-

sa között Sudár Lászlóné szívhez szóló gondolatokkal emlékezett vissza Tanár úrra, így emlékei
felelevenítése során úgy érezhette a
közönség, mintha családjával együtt
a történetek írója is részt vett volna a
megindító rendezvényen.
Az író fia, Wellner Ervin saját emlékeinek felelevenítésével tovább mélyítette a könyvbemutató személyes
hangvételét és köszönetet mondott
mindazon támogatóknak, köztük
Csepreg Város Önkormányzatának
is, akik hozzájárultak a könyv megjelenéséhez.
OT
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• Répcevidék Kultúrájáért Alapítvány (9735
Csepreg, Széchenyi tér 31.) adószáma [a
továbbiakban:asz.]: 18887103-1-18.
• Büki Nõi Kar Egyesület (9737 Bük, Eötvös u.
1-3.) asz.: 18886724-1-18.
• Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület (9737
Bük, Eötvös u. 11.) asz.: 19244064-1-18.
• Sok-szín-pad Társulat (9737 Bük, Eötvös u.
11.) asz.: 18898914-1-18.
• Csepreg Város Fúvószenekara (9735
Csepreg, Rákóczi u. 1.) asz.: 18892963-1-18.
• Csepregi Olvasókör (9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.: 18899654-1-18.
• Csepregi Vegyeskar Egyesület (9735
Csepreg, Deák F. u.20.) asz.: 18880278-1-18.
• [Csepregi] Zeneiskoláért Alapítvány
(Csepreg, Széchenyi köz 8.) asz.:
18890349-1-18.
• CSIN-talan Ifjúsági és Turisztikai Egyesület
(9735 Csepreg, Széchenyi tér 31.) asz.:
18889071-1-18.
• Farkas Sándor Egylet (9735 Csepreg, Széchenyi tér 29.) asz.: 18882122-1-18.
• Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
(9735 Csepreg, Széchenyi tér 29.) asz.:
18894642-1-18.
• Nyitott Tér Közhasznú Kulturális Egyesület
(9653 Répcelak, Bartók B. u. 55.) asz.:
18892987-1-18.
• Tömörd Községért Közalapítvány (9738
Tömörd, Fõ u. 9.) asz.: 18897119-1-18.

Répcementi bokréta
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Jóléti erdõfejlesztés Csepregen
A szokatlanul csapadékos múlt évben többször arról olvashattunk, hogy lehetõleg hagyjuk
el az erdei sétákat, mert a felázott talajban
könnyen és váratlanul kidõlhetnek fák. A
Rámókon, a parkerdõ felé menõ erdei sétaúton
a korábban rádõlt, elszáradt gesztenyefák közelében a múlt év elején fenyõfák is az útra borultak. Decemberig ott is maradtak, bosszantva az
arra járókat és lovaglókat, akik kerülõvel, de tovább mentek. Év vége felé aztán egy kivételével – ez még ma is ott van a mélyedés alján az

esõbeálló felé menõ összekötõ úton – végre eltakarították e fákat.
Idén, õsz elején az erdei utak menti fákon új
jelzésekre lettünk figyelmesek: kerékpár és patkó rajza került a túra utat jelzõ kék és piros vonalak közelébe. A parkerdõ esõbeállója szomszédságában új szalonnasütõ hely készült, s elvitték a
régi, elkorhadt asztalokat és padokat. Néhány
hét múlva újak kerültek a helyükre, s a Téglagyári út erdõ melletti részén színes tájékoztató
tábla hírdeti: „AZ ÁLLAMI ERDÕK NYITVA ÁLLNAK a
természetszeretõk elõtt!“ A Szombathelyi Erdészeti Zrt. köszönti az arra járókat, s információkat
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A legöregebb, védett gesztenyefa

olvashatunk az Erdészeti Igazgatóság által ke- gesztenyefája mellett kivezet az erdei útra. Fõzelt területekrõl, a Rothermann kertrõl és a név- leg ennél az ösvénynél lesz még jövõre is tenniadó családról. Térkép mutatja be a Kõszeg és való, hogy könnyebben lehessen közlekedni rajCsepreg közti összefüggõ erdõséget, gímszar- ta. Az ide és a parkerdõhöz vezetõ út egyes szavas bika, galagonya, gomba és õszapó fotója kaszaira viszont ráférne néhány kocsinyi kavics
pedig az erdei élõvilág
sokszínûségére utal. Egyúttal kérik a látogatókat,
hogy mindannyiunk érdekében „védjük közösen az
erdei életközösséget”.
A táblán utalás történik
arra is, hogy ez év során a
Csepregi Parkerdõn kívül
az Alsó-erdõn is közjóléti
fejlesztés történt. Novemberben kíváncsian kerestem fel az egykori Tilos erdõnek ezt a területét,
melynek egy részét a népnyelv Madárerdõként ismeri. Itt, a 2007-ben lebontott Gesztenyés kunyhó helyén esõbeálló, is, hogy az esõsebb idõjárás után is megközelítaz út mellett pedig információs tábla fogadott. hetõek legyenek.
E fejlesztés is mutatja, hogy a 2012-ben kéTájékozódhatunk róla a közeli Madárerdõ védett, közel 200 éves kocsánytalan tölgyfáiról. szült ALPOKALJAI ERDÕTERVEZÉSI KÖRZET KÖZJÓOlvashatunk az itteni gesztenyés és bükkös er- LÉTI FEJLESZTÉSI TERVE (Tervezõ: Dávid József)
dõrõl, benne a híres, legalább 250 éves Betyár fáról. E fa törzsébe – kb. két
és fél méterre a földtõl – az
1914. évszámot véste be
egy akkori erdõjáró. A betyárok monogramjai viszont legalább négy és
fél–öt méteres magasságban láthatók. A táblán térkép mutatja be a Csepreg
környéki erdõket – egészen a horvátzsidányi
Peruska Mária zarándokhelyig, ahová a Mária út itteni szakasza a BoldogaszKollárits János bácsi kunyhója
szony
kápolnától
a
csepregi erdõkön is keresztülhalad. Az esõbeál- Csepregen is elindult a megvalósítás útján. Még
ló és az információs tábla közelében erdei pihe- sok munka van hátra, de Csepreg gyönyörû ternõt létesítettek asztalokkal, padokkal és szalon- mészeti értékei lassan elérhetõ közelbe kerülnek
nasütõ hellyel. Kialakítottak egy lovas-gyalogos a helyi és környezõ lakosság, a turisták, s a köösvényt is, mely nem ér véget a Betyár fánál, ha- zelben üdülõ természetbarát vendégek legnanem az egykori Öreg Gesztenyésen keresztül, a gyobb örömére.
csepregi erdõ legöregebb, legalább 300 éves
Sági Ferenc
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Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Január - február 21. Sopronban, a Liszt F. Konferencia és Kulturális Központ Munkácsy-termében: Istenek, emberek, halottak – kiállítás a
Szépmûvészeti Múzeum Egyiptomi
Gyûjteményének remekmûveibõl –
közben: február 6-án: 15 ó. Fáraók
farsangja, 20 ó. Múmiák éjszakája
címû programok.
Január 29-én, pénteken 19 ó.
Bükön, a Városi Sportcsarnokban:
Asszonyfarsang 2016.

FEBRUÁR

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

Január 30-án, szombaton 19 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Fúvós farsang 2016.
Január 30-án, szombaton 19 ó.
Kõszegen, a Jurisics vár lovagtermében: Horvát bál.
Január 30-án, szombaton 16 ó
Gyerekek farsangja. Sajtoskálon
Február 6-án, szombaton 15 ó.
Undon: Falufarsang (Mesopust)
Február 6-án, szombaton 20 ó.
Bükön a Fürdõétteremben: Iparos
bál.
Február 6-án, szombaton 20 ó.
Bükön a Greenfild Szállodában: Fürdõbál 2016.
Február 7-én, vasárnap 14 ó.
Ólmodon: Dede–Babe – farsangi
népszokás.

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)

2016. február
1. Hétfõ Dr. Kator Miklós
2. Kedd Dr. Nagy Gábor
3. Szerda Dr. Bencsik István
4. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
5. Péntek Dr. Szilasi Imre
6. Szombat Dr. Szilasi Imre
7. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
8. Hétfõ Dr. Kator Miklós
9. Kedd Dr. Nagy Mária

Február 13 – március 31. Kõszegen, a Jurisics vár lovagtermében: Csók István emlékkiállítás.
Február 13-án, szombaton 20 ó.
Szombathelyen az Agora MSH-ban:
Valentin buli – sztárvendégekkel.

Február 17-én, szerdán 19 ó.
Szombathelyen az Agora MSH-ban:
Dumakabaré – Fellépnek: Aranyosi
Péter és Dombóvári István.
Február 18-án, csütörtökön 12
ó. Bükön, a Városi Sportcsarnokban:
VII. TDM Fér fi Futball Kupa.
Február 18-án, csütör tökön
15.30 ó. a Büki MSK színháztermében:
Bubu kalandjai – zenés mesejáték a
Budai Bábszínház elõadásában.
Február 19-én, pénteken 17 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Ferkovics
József festõmûvész kiállítása. Megnyitja és a mûvészrõl készült filmet
bemutatja Boros Ferenc tanár, filmrendezõ. A kiállítás március 12-ig tekinthetõ meg.
Február 25-én, csütörtökön az
iskolákban és Csepregen a PSMSHKban: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlék napja.
Február 25-én, csütörtökön 19
ó. Sopronban, a Liszt F. KKK-ban: Dumaszínház: 120021 GRAMM - Dombóvári István önálló estje, mûsorvezetõ: Bellus István
Február 27-én, szombaton 18
ó. Bükön,a Fürdõ étteremben: Horgász bál.

Február 16-án, kedden 16 ó.
Bükön a kör forgalomtól az Attriumig:
Farsangi felvonulás.

Március 4-6. Bükön a Sportcsarnokban: Olimpici Grand Prix Párbajtõrverseny.

10. Szerda Dr. Bencsik István
11. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
12. Péntek Dr. Földi Sándor
13. Szombat Dr. Kator Miklós
14. Vasárnap Dr. Petro Andor
15. Hétfõ Dr. Müller András
16. Kedd Dr. Földi Sándor
17. Szerda Dr. Bencsik István
18. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
19. Péntek Dr. Nagy Gábor

20. Szombat Dr. Petro Andor
21. Vasárnap Dr. Földi Sándor
22. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna
23. Kedd Dr. Nagy Mária
24. Szerda Dr. Müller András
25. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
26. Péntek Dr. Szilasi Imre
27. Szombat Dr. Szilasi Imre
28. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
29. Hétfõ Dr. Müller András
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VAS MEGYEI ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁRAKAT
keresd az ingyenesen
letölthetõ alkalmazásban!

Február 9-én, kedden Tömördön: Csicsókázás.
Február 9-én, kedden Kõszegen: Farsangfarka - felvonulással.
Február 11-én, torkos csütörtökön 06 órától Bükön, a Koczánháznál: Torkos csütörtök – Városi disznóölés – délután kóstoló, folklór
programokkal.

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
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Évzáró foci
Sopronhorpácson
November utolsó szombatja a foci jegyében
telt a Dr. Sedlmayr Kurt Mûvelõdési Házban, mert
ekkor tartotta a Sopronhorpácsi Sportegyesület
Utánpótlás Szakosztálya a leigazolt gyermekek
számára évadzáró rendezvényét.
Az edzõk ( U-7 Horváth Zoltán, U-9 Varga Tamás, U-11 Molnár Barna, U-13 Stummer Zoltán)
úgy állították össze a programot, hogy a 4 korosztályban 33 gyereket megmozgató eseményen a sorversenyektõl az ügyességi és szabályismereti gyakorlatokig sok feladatban kipróbálhassák, és összemérhessék tudásukat a lelkes
focisták.
A gyerekeknek egész délutánra elfoglaltságot adó rendezvényen évértékelés is elhangzott, ahol sokan dicséretben részesültek az OTPMol Bozsik Labdarúgó Akadémia Soproni Alköz-

2015 december 6-án útavató ünnepséget
tartottak Sopronhorpácson.
Az ezt megelõzõ hónapokban a Strabag kivitelezésében, mintegy bruttó 25 millió forintos beruházással történtek úthelyreállítási és útfelújítási
munkálatok, melyek három utcát érintettek. (Park

utca, József Attila utca, Felszabadulás tér). Megtörtént az utak szegélykövezése az élettartam növelése érdekében, majd az aszfaltozása, 700
méter hosszan kapott új útburkolatot a felület.
A lakóközösség kezdeményezésére útavató
ünnepség keretében szimbolikusan átadták a
forgalomnak a felújított szakaszokat.
A program a tûzoltószertár elõtt szalagátvágással indult, majd - a Mikulás társaságábanlovaskocsin utazva Kovács Pál Plébános felszentelte az utat. Az elmaradhatatlan hordógörgetés

mellett a Sopronhorpács SE focistái labdavezetést mutattak be, a mazsorett csoport csinos
pompomlányai pedig a falu lakóival együtt járták be az új útszakaszt.
A szertár elé visszaérve következett a nap
leglátványosabb produkciója, Borbély Kornél lélegzetelállítóan izgalmas, helyenként igencsak
bravúros, benzingõzös, általában egykerekezõs, égett gumiabroncsfüstös motoros kaszkadõr
bemutatója, melynek végén a poroltó készülék
is elõkerült.
A 600 és 1000cm3-es motorok „kövérgázas”
nyomait és a gumikormos aszfaltköröket napokig lehetett látni az úttesten…

A látványos show után az önkormányzat látta vendégül az érdeklõdõket, üstökben készített
gulyással és magánfelajánlásból származó malacsülttel kínálták a vendégeket a Mûvelõdési
Házban. A programot a Drazsé Duó jó hangulatú bulija zárta.
Zsoldosné H. Kati
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pontja által szervezett Bozsik-tornán nyújtott kiváló játékukért. Az estébe nyúló program zárásaként az SE megvendégelte a fiatalokat, rengeteg pizza és üdítõ került az asztalokra és a gyerekek Mikulás-csomagot is kaptak. Reméljük jövõre hasonló sikerekben lesz részük!
ZsHK
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