Rövid hírek
• Simaság
Elköszönt a háziorvos
Sajnos településünket is elérte egy országos
szintû probléma. Háziorvosunk, dr. Nagy Gábor
huszonkét évnyi szolgálat után elhagyta Simaság székhelyû, öt települést magába foglaló
praxisát. Kedves kis ünnepség keretében köszöntünk el háziorvosunktól. A búcsúztatáson

Pozsonyban
jártak a tömördiek
kávézóba. Pozsonyban részesei voltunk egy kicsit a magyar történelemnek. Élményekkel gazdagodtunk, az pedig, hogy itt a magyar embert

nem sokan kedvelik, hamar elfelejtjük. A buszon
a jó kedvrõl polgármesterünk gondoskodott!
Puskerné Bea
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részt vettek a körzet polgármesterei, Simaság
község hajdan volt és regnáló polgármestere,
a képviselõ-testület tagjai, társszakmák képviselõi, és néhány meghívott vendég. Wellner
Emília negyedik osztályos tanuló megható verse után Molnár László simasági polgármester
búcsúzott a doktor úrtól, ajándékcsomaggal.
Háziorvosunk búcsúzó szavai sem voltak érzelmektõl mentesek. Elmondta, hogy döntése
nem egzisztenciális jellegû, inkább családi
okok állnak a háttérben, azokra vezethetõ viszsza. Tulajdonképpen csak visszatér oda, ahonnan hozzánk érkezett. Megköszönve doktor úr
több évtizedes áldozatos munkáját, sok sikert
kívánunk a továbbiakban, úgy a szakmai, mint
magánéletében egyaránt.
H.E.

Október 21-én szombaton indultunk útnak
Tömördrõl. Az idõ nem volt kegyes hozzánk, köd
borította a tájat. Elõször Ausztriába, a Schlosshof
kastélyfaluba mentünk. Végigjártuk a kastélyt,
majd a kertet, amely csodálatos virágágyásokkal gyönyörködtet. A szitáló esõ sem vette kedvünket. Kipróbálhattuk a gyerekekkel együtt a
fabiciklit, akadályokon keresztül – jó volt újra
gyereknek lenni. Innen Pozsonyba a várhoz
mentünk. Sajnos a köd miatt a várost nem igazán láttuk. Mire innen lesétáltunk a Szent Márton-dómhoz, addigra kisütött a Nap. Éppen
násznép gyülekezett esküvõre, de azért beosontunk megnézni, hogy hol koronáztak meg annyi
királyunkat és királynõnket. Útba ejtettük
Cumbilt, a csatornafedélbõl kukucskáló embert
és Schöne Náci szobrokat. Megnéztük a Prímás
Palotát és a Kék Templomot, ahova bemenni
nem tudtunk, de így is láttuk, hogy az oltár mögötti kép szinte ugyanolyan, mint a tömördi
templom oltárja mögötti. Végül beültünk egy

2

24 órás

szentségimádás Répcevisen

Október 14-15-én 24 órás szentségimádásra várták a híveket a
répcevisi Szent András-templomba.
A szentségimádás nem más, mint
az
oltáriszentség
elõtt végzett áhítat,
amely alatt olvasmányok, imák, énekek és szent csend
váltakozik egymással. Ez végezhetõ a
kihelyezett oltáriszentség elõtt, de a

zárt tabernákulum elõtt is. A Szentatya, Ferenc pápa is már több alkalommal buzdította már a katolikus plébániákat arra, hogy tartsanak 24 órás szentségimádást, vir-

rasztást. Óránként váltották egymást az imacsopor tok, amelyek
tagjai a környezõ településekrõl érkeztek, vállalva az egyórás imádko-

zást. A szentségimádási
nap kezdõ szentmiséjét
Németh István plébános
mutatta be. A szombat éjjeli misének fõcelebránsa
Finta József volt. A záró
szentmisét október 15-én
18 órakor tar tották, azt
Bodó Zoltán atya celebrálta. A részvevõk lelkileg feltöltõdve tértek haza, a házigazda Mészáros Miklós atyának megköszönve az
együtt imádkozás lehetõségét.
SH
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gyertyafényben...
Második „emberes” hónapunk, a november, õszutó és tél-elõ is egyben. Idõjárásunk mínusz-közelibe fordul, és a hideg északi szél átveszi
uralmát zörgõ avarrá varázsolva a fákról lehulló fáradt leveleket, és jeges lehelettel kergetve a kéményekbõl sûrûn felszökõ szürke füstkígyókat.
A természet zord változása azonban nem érinti szívünket, sõt a ránk
boruló, rideg szürkeség ellen sokasodó fények gyúlnak és világítanak
lelkünkben. Mert: „Novemberben égnek a gyertyák, / kicsinyek, véznák, teltek és nagyok, / Novemberben földig hajolnak a sötét kalapok.”
Így van ez, amikor elhunyt szeretteinkre emlékezvén a temetõbe lépve „halottas napi misecsend fogad”,
amelyben „fehér
virággal fedjük a
sírokat.”
Az emlékezés
gyer tyáit nemcsak elhunyt hozzátartozóinkért gyújtjuk meg, hanem ilyenkor „minden virág és kereszt,
/ könnyel köszönti az elesetteket”, az 1956-os forradalom tankok tiporta hõseinek emlékét, akik életüket áldozták szebb nemzeti jövõnkért, a
magyar szabadságért.
Gyertyafényes novemberi múltidézésünkkor a Mindenszentek életútjain elmélkedve különösen elidõzünk nagy magyar szentjeink, Szent
Imre herceg, Szent Márton püspök és Szent Erzsébet példás tettein,
amelyek hatására megerõsödik lelkünkben a segítõkész felebaráti szeretet.
Egyes népi megfigyelések, tapasztalatok is eszünkbe jutnak, miszerint megjósolható a téli idõjárás a Márton-napi libacsontból, illetve az
áhított fehér karácsony a faggyal, vagy éppen enyhüléssel beköszöntõ Katalin napból.
Novemberi jeles napjaink szürkeségoldó gyertyafénye tehát a múltidézés útján a jövõbe világít. Az emlékezés pillanatai mellett a továbblépésre ösztönözve, a holnap értelmének megláttatására, a lassan közelgõ adventi idõszak reményteljes, várakozó örömének átélésére.
Major Izabella

Következõ lapszámunk 2017. december 7-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Csepreg
„Az emberi lélek virágai”
Arany és Kodály nyomában

Fennállása 20 éves évfordulóját ünnepelte a
Zsirai Énekkar 2017. október 7-én szombaton. A
jubileum alkalmából megrendezett énekkari találkozóra meghívást kapott minden olyan énekkaros, aki valaha az együttest erõsítette. Szeretettel vártuk a vendégszereplõinket és segítõinket, és szívesen láttuk az érdeklõdõ falubeli kö-

lya az énekkar megalakulása óta kitartó és lelkes énekkari tagok. Õk külön elismerésben részesültek, megköszönve 20 éves énekkaros tevékenységüket. A találkozó különlegessége volt,
hogy minden énekkaros, a régieket is beleértve,
egy hangjegymintás sálat kapott, amely ezen a
napon az egység szimbólumát jelentette. A hi-

zönséget is. Az egybegyûlteket Jagadics Renáta köszöntötte, rövid tör téneti visszatekintést
adott a jelenlévõknek. Ezt követõen az énekkar
jelenlegi tagjai a legkedvesebb dalaikat énekelték el a közönségnek. A szívhez szóló dallamok után Bátky István Zsolt, az énekkar vezetõje,
és Tóthné Fejes Ildikó, az énekkar zenei felelõse
köszöntötte a jelenlévõket. Majd a 20 év történetének képeibõl összeállított zenés videót tekintett meg a közönség, amely mindenki számára felidézte a régmúlt és az elmúlt pár év eseményeit, emlékeit. Köszönetet mondott Nagy
Ferdinánd polgármester úr az énekkar alapítójának, Nagy Henriettnek a sok éves áldozatos és
kitartó munkájáért, és a jelenlegi vezetõknek,
akiknek további sikeres tevékenységet, erõt és
egészséget kívánt. A volt énekkarosok közösségének képviseletében Diczházyné Holler Anita
és Németh Ramóna mondott köszönetet, amiért
ez a találkozó megvalósult, átnyújtva egy kedves ajándékot, amelyrõl mindig eszünkbe jut
majd ennek a kedves napnak az emléke. Nagy
Henriett, Tájmel Antalné és Tajmelné Kövér Ibo-

vatalos mûsor végén megszólaltattuk a régi dallamokat és minden régi és jelenlegi énekkaros a
színpadon állva énekelte Babits Mihály versét,
amely ennek a szép délutánnak a mottójául
szolgált.
„Mindenik embernek a lelkében dal van
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
(Babits Mihály)

Finom vacsorával, Zsugonits Csaba fõztjével
vendégeltük meg a meghívottakat. Egy kis sütemény és ital mellett baráti beszélgetéssel, a régi
élmények felelevenítésével ért véget a találkozó. Szeretnénk megköszönni minden kedves jelenlévõnek, hogy elfogadta meghívásunkat és
egy igazán szép, felejthetetlen és élete szóló élménnyel lehettünk gazdagabbak.
Köszönettel:
Tóthné Fejes Ildikó
és a Zsirai Énekkar tagjai
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A zene világnapjához kapcsolódva, az Országos Könyvtári Napok keretében Ferge Béla
zenetanár idén már második alkalommal tartott elõadást az általános és középiskolás tanulóknak, tanáraiknak és érdeklõdõ felnõtteknek Csepregen, a mûvelõdési házban.
Két nagyságunk - Arany és Kodály - neve
szorosan összefonódik. Az ötven éve elhunyt
Kodály Zoltán sok mindenben folytatója volt
annak, amit a 200 éve született Arany János
elkezdett. A nagy költõ életútját áttekintve szó
volt a gyermekkorról, a barátságról, a szerelemrõl, az ünnepekrõl, a megpróbáltatásokról, a számvetésrõl, az elmúlásról és a reménykedõ hitrõl. Megtudtuk, hogy az egy
ideig kántortanítóként dolgozó Arany János
több hangszeren is játszott. Idõs korában pedig lekottázott 150, gyermekkorában megtanult népdalt.
A rendezvényen megismer tük két szerény, igazságkeresõ ember – költeményekben, levelekben és más írásokban megfogalmazott – egyéb gondolatait is. Ezek minden idõben fontos tar talmat közvetítenek és
min den ge ne rá ci ó nak hasz nos üze ne tet
hordozhatnak.
Az interaktív elõadáson közös énekléssel, zenéléssel, beszélgetéssel mélyítette el
az el hang zott idé ze te ket, gon do la to kat
Ferge Béla. Így a tanulók nem csak hallgatói, de elõadói is voltak a rendezvénynek. A
magyar népdalok mellett román, albán és
afrikai dalok tanulása, Kodály néhány mûvének bemutatása az életút megismerését
szolgálta.
Az ötven éve elhunyt Kodály Zoltán sok
mindenben folytatója volt annak, amit a 200
éve született Arany János elkezdett.
sági

20 éves a Zsirai Énekkar
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Simasági falukirándulás
Az idei évben újdonságként a simasági önkormányzat kirándulásra invitálta a falu lakóit. A
tervben a keszthelyi Festetics-kastély megtekintése, és egy szigligeti pince vacsorával és borkóstolóval egybekötött látogatása szerepelt.

és azok berendezéseit, megmutatkozott az arisztokrácia életvitele, szokásai. A kastélyparkban
található pálmaházat, majd a hintókiállítást, a
vadászati és modellvasút kiállítást is megtekintették a simaságiak.

tött vacsorán vettek részt a kirándulók. A vacsora
kemencében sült húsos finomságokból állt, a kulináris élvezetek után – és közben – a kóstolt bo-

Szent Antal pincészetben jó a hangulat

A kastélyból sétálunk a múzeumba

Ezután egyórás szabadprogram következett,
amelyet ki-ki saját igénye szerint használt fel. Volt,
aki Keszthely fõutcáján tett egy nagy sétát, mások a Magyarok Nagyasszonya-plébániatemplomot látogatták meg, és voltak, akik egy-egy
pizzériában vagy kávézóban múlatták az idõt.
Három órakor indult a busz Szigligetre, ahol a
Szent Antal pincészetben borkóstolóval egybekö-

Vadászmúzeumban

rok derítették jókedvre a társaságot. A jó hangulat bizonyítékaként hazafelé még egy kis nótázásra is sort kerítettek a simasági kirándulók.
H.E.
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Szombat reggel a buszmegállóban gyülekeztek a jelentkezõk. A busz megérkezése után
elfoglalták helyeiket és alig két óra múlva már
Keszthelyen a Festetics kastély elõtt várakoztak,
hogy megtekinthessék az egyik legszebb fõúri
kastélyt. Tárlatvezetõ irányításával járták körbe
az impozáns épület szebbnél szebb termeit, szobáit. Láthattak a fõúri enteriõröket, a szobákat
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Rövid hírek
• Bük
Új emlékmûvet avattak
az ünnep tiszteletére
Nagyszámú résztvevõ mellett emlékezett Bük
város az ’56-os forradalomra. A bensõséges
hangulatot Savanyu János Az éjféli ÁVO címû
verse alapozta meg Nika Róbert elõadásában.
Ezt követõen Majthényi László, a Vas Megyei

Megújult
a tormásligeti ravatalozó
A ravatalozó megfelel minden elõírásnak, fontos volt a higiénia: mosdó is készült az épületben.
– Úgy érzem, hogy méltán lehet büszke rá a
település. A tormásligetiek méltó módon búcsúzhatnak szeretteiktõl. A temetõ tisztasága, rendezettsége híven tükrözi az élõk lelkületét – fogalmazta meg.
– Azt gondolom, hogy így mindenszentek és
halottak napja elõtt, a virágokon és mécseseken kívül, a felszenteléssel is leróhatjuk tiszteletünket halottaink felé. Egy kicsit más érzés lesz ki-

látogatni szeretteink sírjához, látva ezt a szépen
felújított épületet – hallhattuk a ravatalozó avatóján a polgármestertõl. – Szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármivel is hozzájárult,
hogy most ezt a felújított ravatalozót felszenteltethetjük. Külön szeretném megköszönni Magyarország kormányának, szeretném megköszönni a tervezõnek, a kivitelezõnek, az igényes
munkát, és szeretném megköszönni a Czetin Istvánnak és családjának, a két szép keresztet,
amit ajándékba kaptunk tõlük – sorolta köszöntõjében a polgármester. Gróf Széchenyi Istvánt
idézve zárta gondolatait: „Ha tudni akarod,
hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját,
nézd meg a temetõit”
yde
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Közgyûlés elnöke tartotta meg ünnepi köszöntõjét utalva a helyi eseményekre. Igazán szívszorító beszédet Blaskó Péter, a Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színmûvész, érdemes mûvész tartott. A beszéd
felidézte az ‘56-os eseményeket, ha lehet úgy
mondani, testközelbõl. A színmûvész és családja
is a disszidálást fontolgatta, de édesapjuk úgy
döntött, hogy itthon maradnak. Az „Elindultam
szép hazámból” címû ’56-os emlékmûvet, melyet Blaskó János szobrászmûvész, Blaskó Péter
testvére alkotott, a katolikus és az evangélikus
egyház képviselõje is megáldotta. Az ünnep fényét a Büki Nõi Kar színvonalas elõadása tett
még emlékezetesebbé.
yde

Egy mondás szerint nézd meg a temetõt, és
megtudod, hogy milyen emberek lakják a falut
– ezt a régi mondást választotta köszöntõje bevezetõjének a ravatalozó ünnepélyes avatóján
Mester Árpád polgármester.
Kifejtette: – Egy falu életének egyik legfontosabb helyszíne a temetõ. Mert mindenkinek
vannak itt szerettei és fájó emlékei. A temetõ az
a hely, ahol nincsenek ellentétek, nincsenek vallási és politikai különbségek, mindig köszön mindenki mindenkinek, mert ahogy születtünk, amikor meghalunk is,
minden
ember
egyforma. Egyszer
valamennyien elindulunk az utolsó
útra, ahonnan már
nincs visszatérés,
ezért
mindenki
igyekszik megadni
szeretteinek a méltóságteljes végtisztességet. Az utolsó
hely, ahol még láthatjuk, a ravatalozó épülete, ezért
mindannyiunk számára kötelesség, hogy ez a hely is méltó legyen
arra, hogy végsõ búcsút vegyünk szeretteinktõl.
Egy tisztességgel bezárt életutat az utolsó út tisztessége koronáz meg. A végsõ búcsú helye méltó kell, hogy legyen az élethez, ennek a kötelességünknek tettünk most eleget – sorolta gondolatait.
A tormásligeti ravatalozó 14 millió forintba
került, több forrásból jutott rá, ismertette Mester
Árpád. – Talán sokan tudják, de a településünknek soha nem volt adóssága, ezért a kormánytól két részletben pályázati úton 13 millió forintot
kaptunk. A második pályázat 6,5 millió forintját
tette bele a képviselõ-testület, a többi saját erõbõl került kifizetésre – mondta el.
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Rövid hírek
• Csepreg
A legfiatalabbaknak
is ajándékkal kedveskednek

a polgármester invitálására

Vlasich Krisztián polgármester szervezésében október 1-jén, vasárnap lehetõségük adódott Csepreg polgárainak, hogy
megnézzék Tihany nevezetességeit. A kirándulás és csapatépítés immár hagyományosnak mondható, hiszen ez volt a negyedik ilyen alkalom.

tottak el a tihanyi kikötõbe. Elsõ útjuk a dombtetõn álló apátsághoz vezetett, ide kis vonattal érkeztek, majd egy belvárosi csárdában elköltött
közös ebéd mellett osztották meg élményeiket.
Természetesen a látnivalók közül nem hagyták ki
a Visszhang-dombot, a Marcipánmúzeumot és
a tájházakat sem. A kirándulók rengeteget be-

Elõször Budapestre kirándultak a helyiek, tavaly decemberben pedig Bécs nevezetességeit
és a híres adventi vásárt nézték meg. Tavasszal
a szlovák fõvárost, Pozsonyt fedezték fel, s mivel
mindegyik kirándulás nagyon népszerû volt, jó
hangulatban telt, így nem is volt kérdés, hogy
megszervezzék-e a mostanit is. A csapat vasárnap reggel indult el Csepregrõl, az elsõ megálló Balatonfüred volt, ahol a Tagore-sétányon és
a Vitorlás téren lehetett frissítõ sétát tenni. A kis
pihenõ után hajóra szálltak, a habokat szelve ju-

szélgettek és nevettek, sok közös fotó õrzi az
együtt töltött nap emlékét. Vlasich Krisztián elárulta: mivel ez a kirándulás is nagyon jól sikerült, rengeteg élménnyel gazdagodtak, már
most elkezdték szervezni a december 9-i budapesti kirándulást, amely során a Parlamentet és
az adventi fõvárosi vásárt is megtekintik majd,
hiszen az ilyen programoknak nagy közösségépítõ szerepük van, amelyre szükség van a mai
világban.
HZ
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A hagyományokhoz híven Vlasich Krisztán,
Csepreg polgármestere minden újszülöttet
meglátogat otthonában, ajándékkal köszönti
õket, mint a város új polgárait. Legutóbb három kisgyermeknél járt a város vezetõje.
Szep tem ber
4-én, 13 óra 30
perckor született
az õsz elsõ
csepregi kisfiúja, Varga Kristóf.
Alexandra és
Péter elsõ gyermeke 3200 grammal és 42
centiméterrel érkezett a szeretõ szülõkhöz.
A város lakosságának nõi
szakaszát erõsíti
Galavics Eliza,
aki ugyancsak
szeptember 4én látta meg a
napvilágot. Az ifjú szülõk, Krisztina és András
gyermeke 3500 grammal és 52 centivel született, pontosan 12 óra 30 perckor.
A
polgármester a napokban látogatta
meg otthonában Varga Sárát, aki szeptember 20-án született, 21 óra 7 perckor. A büszke szülõknek, Ágnesnek és Péternek a gyermeke 4800 grammal és 54 centivel érkezett a családba.
Vlasich Krisztián polgármester az ifjú szülõknek ezúton is szívbõl gratulál, sok boldogságot és nagyon jó egészséget kíván a családoknak!
HZ

Tihanyba kirándultak
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Õszi rendezvények Zsirán
Az õszi idõszakban három program is volt
Zsirán. Szeptember utolsó napján a nyugdíjasok indultak kirándulni Révfülöpre, ahová az ottani nyugdíjas klub tagjai hívták meg a csapatot. Azonban
mielõtt a Balaton-parti községbe érkeztek volna,
útjukat elõbb Nagyvázsony felé vették. A kellemes
napsütésben megtekintették a nagyvázsonyi Kinizsi várat, a bátrabbak megmászták a tornyot is,
majd a várral szemben található Posta Múzeumot
is meglátogatták. Petkovits János volt csepregi
postavezetõ egy érdekes felfedezést tett: a múzeumban van kiállítva egy „Betétkönyvecske”, amelyet 1911-ben a csepregi postán nyitottak. Ez egy
igazi kuriózum volt. A nagyvázsonyi kiruccanás
után a csoport Révfülöpre vette útját, ahol a helyi
nyugdíjasok ebéddel várták õket és természetesen mûsorral is készültek a vendégek szórakoztatására. Késõbb egy kellemes séta is belefért még az
idõbe a parton. Nagyon jó hangulatú, baráti találkozó volt ezen a délutánon. A két település nyugdíjasai közti kapcsolat már jó néhány évre tekint
vissza, s reméljük, sokáig fenn is marad.
Egy héttel késõbb, október elsõ szombatján a
Zsirai Énekkar fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte. Nagy dolog ez egy ilyen kis település
életében. Az énekkar tagjai meghívták a valamikori öszszes énekkarost, így nem kevesen állhattak

színpadra a mûsor utáni köszöntõn. A jelenlegi
énekkar tagjai egyórás mûsort adtak és majdnem
enynyi idõ volt annak a sok-sok fényképnek a
megtekintése, amelyet videóba foglaltak és levetítettek az érdeklõdõknek. Szép emlékeket ébresztettek a nézõkben. A község polgármestere egy-

egy csokor virággal köszöntötte Nagy Henriettet,
az énekkar alapítóját és Tóthné Fejes Ildikót, aki a
jelenlegi énekkar mûvészeti vezetõje. Köszönetét
fejezte ki az elmúlt évek munkájáért és azért is,
hogy a rendezvényeink rendszeres fellépõi voltak
és remélhetõleg lesznek a jövõben is. Zárásként

az énekkar vacsorával vendégelte meg a meghívottakat. További munkájukhoz kitartást és sok örömet kívánunk!
Október közepén egy nagyon kellemes szombati napon rendezték a faluban a Tök Jó Napot. Ez
volt a 10. alkalom, hogy összejött a falu aprajanagyja egy kis közös sütés-fõzésre. Délelõtt a kondérokban fõttek a finomságok, délután a háziaszszonyok mérhették össze sütési tudományukat. A fõzõverseny a helyi nyugdíjas csapat gyõzelmével járult, akik pincepörköltjükkel az
elsõ helyet szerezték meg. De készült
még temesvári sertéstokány, juhtúrós
sztrapacska, csülkös bableves, bakonyi
sertéspörkölt, hagymás, erdei gombás
vadmáj és chilis bab is. Az ételeket az érdeklõdõk megkóstolhatták. A délután
folyamán játékos vetélkedõn vehettek
részt a férfiak a nõk ellen, volt madárijesztõ verseny, kamratombola, kézmûveskedés, lámpásfelvonulás kicsiknek és este a sötétben bátorság próba, hangos sikításokkal kísérve. Hát így sikerült ez a nap. Remélhetõleg a programra látogatók jól érezték magukat és a hagyomány jövõre sem szakad meg.
N.P.K.
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„Akik tollat fogtak”
kón is, a doktor úron, Orbán Gyurin, mindenkin...”
Szerkesztõtársam véleménye: „Ugyanígy látom,
érzem a dolgokat. Amit csinálunk az egy kulturális
misszió, miközben mi is jó irányban változunk, toleranciát és emberséget tanulunk és adunk egymásnak. A közönségünk is mindig megértõ és elfogadó. Górban különösen figyelmes hallgatóságunk volt. Nagyon jól megszervezték az estünket.
Mindenki felszabadult és kinyílt.” S ez még nem
minden. Zsuzsa két éve nem írt verset. Most, a góri
est hatására ismét ihlete lett, s papírra vetette a következõ sorokat:
T. Molnár Zsuzsanna: Gór
Áldott, szép falusi est,
szelíd októberi ég alatt
hullnak a falevelek
s a versek levélszavai
benn a kultúrteremben.
Lebegnek, s lágyan, szelíden
megérintik az arcokat.
A szavak, a mondatok
lomb hullásában lámpásként
ragyognak a szemek.
Van még tér,
hol a gondolat megél,
hol a költõ szava szól,
az értelem, az érzelem
elidõz a lelkeken,
csillognak a szemek,
üzenetet küldenek –
mondd tovább a versedet!
Sárváry László már másnap verset írt góri tapasztalatairól:

Idén még várunk meghívást egyik közeli faluból. Jövõre pedig elvisszük a kiadványt és költõinket Szombathelyre és Sopronba is. Mert a profeszszor urat idézve „a versek borzasztóan fontosak, de
minden vers igazából csak ürügye a találkozásnak, emberek, szavak, idõk találkozásának… Valamilyen módon valóban igaz a szabály, hogy a
megértés legmagasabb rendû absztrakciója, eszköze, lehetõsége a nyelv, s a nyelvnek a legattraktívabb terméke a vers, a költészet…” Zene és „irodalom nélkül lehet élni, csak nem érdemes!”
Sági Ferenc
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Lapunk májusi számában adtunk hírt arról,
hogy a Farkas Sándor Egylet Olvasóköri Csoportja dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész, az élményközpontú irodalomtanítás úttörõje, moderálásával a Magyar Költészet Napján Csepregen mutatta be A Répcevidék költõinek antológiáját.
Kis csapatunk – több-kevesebb költõvel kiegészülve – azóta már Mihályiban, Bükön, az Ünnepi Könyvhét idején pedig Budapesten, a D18-as
könyvesboltban és kávéházban is tartott hasonló, sikeres rendezvényt.
Október 10-én helyi, bõi és répceszentgyörgyi
érdeklõdõk sokasága várta csapatunkat a Góri
Faluházban. Németh Lászlóné Tímea, a polgármester úr felesége és a volt bõi kulturigazgatónõ,
dr. Galiotti Csabáné Jutka szervezésében a kamarakórus és Kapolcsi Ottó citerás népdalokkal köszöntöttek bennünket. Fûzfa tanár úr remekül vezette be és irányította a bemutatót. A két szerkesztõ beszéltetése után tanárnõink elõadták a góri
születésû Lökkös Antal és dr. Rozmán József atya 22 versét. Ez után a jelenlevõ hét költõ mutatkozott
be röviden, s olvasta fel egy-két versét. Ezt könyvvásárlás és dedikálás követte. Majd a Lökkös vendéglõ specialitását, a sült kacsát kóstolták meg a
szereplõk.
Idézem a professzor úr véleményét a rendezvényrõl és a csapatról, melyet szerkesztõtársamnak írt: „…kellemes, szép, bensõséges este volt. Ez
egy nagyon emberi közösség, örülök, hogy Önökkel lehetek — itt mindenki önmaga, senki nem
akar többnek vagy másnak látszani, és mindenki
örül a másik sikerének. Ez az õszinteség hihetetlenül nagy érték. A kislányon is az látszik, hogy felszabadult velünk, a répcelaki költõnõn is, Szigeti Ildi-

Sárváry László: Akik tollat fogtak
A góri kötetbemutató utórezgése...
Akik tollat fogtak
Leendõ olvasóikkal találkoztak.
Bemutatkozás, életrajz mozzanatok,
Kötések, kötõdések, felidézett régi pillanatok.
Fûzfa árnyán „ifjú” költõk népe
Zsibaszõrû csibék nemzedéke
Verseivel kerül terítékre.
Napként sziporkáz kinek a Teremtõ
A szavak könnyedségét adta,
A hallgatóság kitörõ tapssal fogadta.
Elbûvölt az emberi közelség,
Már nem szigetelünk, közeledünk.
Baráti szó, kedélyes beszélgetés,
Nem erõszakos tér-nyerés.
Hab a tortán a vacsora.
A Lõkkös borozó asztala.
Ez kivételesen nem hírlapi kacsa!
Fogódzkodj meg! Igazi!
Krumpli köret, párolt káposzta,
S ha nem vezetsz, egy pohár burgundi.
Az egészbõl ami megmaradt,
az kellemes emlék, emelkedett hangulat.
A vacsora végén
a kacsa nyaka, csak a nyaka!
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Felavatták és felszentelték
az új ’56-os emlékmûvet
Az 1956-os Forradalom és
Szabadságharc 61. évfordulója
alkalmából rendeztek megemlékezést Csepregen, a Promenádon. Az ünnepségen Finta József
plébános felszentelte a Büszkeségpontot, mely méltó emléket
állít a hõsöknek.

Egyik oldalán mészkõ lapok rakódnak egymásra, melyeken Csepreg
számottevõ történései szerepelnek. A
másik oldal e sok történés közül kiragad egyet: ’56-ot és felidézi a helyi

lenül csatlakozik az ’56-os eseményekhez, mivel a tér padjain vitatták
meg a résztvevõk az aktuális eseményeket, formálták rendszerkritikájukat.
A Promenád már jelenleg is emléket
állít a város hõseinek. Hisz itt található
az 1621-es vérengzés 1223 vértanújának emléktáblája, az elsõ és második világháborús hõsi emlékmû és a
magyar ellenállási mozgalom
csepregi fegyveres összeesküvésének emléktáblája. Így nem is kerülhetett volna jobb helyre ’56 hõseinek
méltó emléket állító mû.
Az emlékmûvön bemutatják
Csepreg történelmének jelenõs eseményeit, és megjelenik a történelmi
város címere is.
A tér felõl az áthidaló kõbe vésve
látható az 1956-os évszám, és a jobb
oldali tartópilléren az 56-os megtorlás áldozatainak nevei egy-egy fekete gránitlapra vésve. A polgármester
kiemelte, hogy ezek a nevek azt üzenik, hogy mi, mai magyarok az önbecsülésünkkel, összetartozásunkkal
és kitartásunkkal megválthatjuk 21.
századi szabadságunkat és méltóságunkat. Hiszen ma is küzdenünk kell
azért, hogy az elõdeink által kivívott
értékek, a szabadságunk megmaradjon.
A polgármester után Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke mondott beszédet, aki köszöntõjében gratulált a térség országgyûlési
képviselõjének és a város polgármesterének az 1956-os emlékmû –
Büszkeségpont megvalósulásához.
Ágh Péter országgyûlési képviselõ
beszédében elmondta, hogy ez az
alkotás egy elbeszélõ emlékmû.

elítélteket. Ez az emlékmû elbeszéli
nekünk Csepreg múltját, amivel arra
törekszik, hogy büszkeséget ébreszszen bennünk. Hívhatnánk akár a
büszkeség ívének és kapujának is, hiszen ezt olvasva láthatjuk, hogy évszázadok viharain, oly sok kihívás ellenére megmaradt Csepreg. Mutassák meg ezért gyermekeiknek, unokáiknak, hogy tudják, hogy szüleik,

nagyszüleik milyen helyet tekintenek
az otthonuknak és ebbõl szülessen az
õ szívükben is büszkeség, amely motiválhat. Így ez az emlékmû ösztönöz.
Ha szemügyre vettük, akkor bátorít,
hogy miként Csepreg
minden nemzedéke, így az ’56-osok - úgy a
mi is és az utánunk következõk is építsük tovább a várost és a Hazát, munkánkkal és
helyt állasunkkal. Alkossunk olyat, ami jó
és maradandó!
Az
emlékmûvet
megáldotta Finta József plébános. Az ünnepi mûsorban közremûködött Csepreg Város
Fúvószenekara
Egyesület, valamint a
Farkas Sándor Egylet.
A résztvevõk megkoszorúzták a
város új, 1956-os Büszkeségpont emlékmûvét, a Fegyveres Összeesküvés
emléktábláját és a II. Világháborús
emlékmûvet is, majd ezután a színházba vonultak az emlékezõk, ahol a
Szent Mihály Szekere Vándorszínház
elõadásában nézhették meg az
1956. Nemzetünk „legtisztább áldozása” címû darabot.
HZ
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Október 23-án, reggel 9 órakor
kezdõdött az ünnepség, elsõként
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere mondott ünnepi beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy
október 23-a az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emléknapja, ez a nap a terror és az elnyomás
elleni hõsi küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. Hozzátette, hogy az 1956-os forradalom
történelmünk azon ritka pillanatai
közé tar tozott, amikor szinte az
egész ország egy emberként lépett
fel egy közös ügy érdekében. 1956.
október 23-án a magyarok a szabadságot választották.
- Ma elsõsorban azok emléke
elõtt tisztelgünk, akik azért áldozták
fel karrierjüket, szabadságukat, sõt
életüket is, hogy megteremtsenek
egy szabad, független, demokratikus
országot – folytatta a polgármester. Nem rajtuk múlt, hogy 1956-ban ez
nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma egy szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.
Kiderült, hogy Csepreg Város történetében kiemelkedõ szerepet játszik az 1956-os forradalom. A magyar ellenállási mozgalom csepregi
fegyveres összeesküvésének kapcsán már 1950-ben tetten érhetõek
azok a folyamatok, melyek a forradalom kirobbanásáig vezettek. Az
eseménynek azonban eddig csak
egy szerény emléktáblája volt a mûvelõdési ház falán, mivel a méltó
megemlékezéseknek helyet adó
színtér kialakítása eddig meghaladta
a város erõforrásait. Ágh Péter
Csepreg országgyûlési képviselõjének kezdeményezésére a Csepreg
Város Önkormányzata pályázatot
nyújtott be az 1956-os Emlékbizottsághoz, mely sikerrel járt.
Az ’56-os Emlékbizottság 7 millió
Forint támogatást biztosított, Karácsony Sára tervezõ és Veres Gábor
szobrászmûvész által tervezett és kivitelezett mû megvalósításához. Az önkormányzat további 8 millió önerõt
vállalt a teljes költségvetésbõl, melyet Orbán Viktor miniszterelnök úr által vezetett Magyar Kormány, 2017.

október 3-án meghozott támogató
döntésével átvállalt a várostól.
Vlasich Krisztián elárulta, hogy a
Promenád, melyen az új Büszkeségpont emlékmû helyet kapott, közvet-
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Rövid hírek
• Bük
Ismét fõzték a lecsót
Soha ennyi csapat nem jelentkezett a büki lecsófõzõ versenyre. Az idõ kiváló volt: a fõzésre és a kulturális programokra is, amelyek

a város zöld szívében
Ünnepélyes keretek között adták át október 18-án Csepregen az új sportparkot. A
Malomkertben 40 négyzetméter alapterületû, gumitégla-borítású rész épült ki, amelyen 5 új sporteszközt helyeztek el.
Az ünnepélyes átadón Vlasich Krisztián polgármester köszöntötte a jelenlévõket. Utalt a
kezdetekre: a kormány egy 2016-os határozatában döntött a Nemzeti Szabadidõs – Egészség
Sportpark Programról, amelynek alapvetõ célja,
hogy az ország minél több
településén olyan közösségi tereket alakítsanak ki,
ahol valamennyi korosztály
aktívan töltheti el a szabadidejét. Csepreg önkormányzata pályázott: ennek
eredményeként épülhetett
meg a sportpark kicsik és
nagyok örömére Csepreg
zöld szívében, a Malomkertben. A polgármester hozzátette, az önkormányzat fontosnak tartja az egészséges
életmód kialakítását, de
nemcsak a fiatalokra gondoltak a beruházás megvalósításakor, hanem
szeretnék, ha az idõsebb generáció tagjai is
örömmel vennék birtokukba az új eszközöket.
A város zöld szívében lévõ új tér megfelel a
modern kor elvárásainak: 40 négyzetméter
alapterületû, gumitégla-borítású új rész épült ki,
amelyen 5 új sporteszközt helyeztek el. A sportparkban immár lehetõség van húzódzkodni, fekvõtámaszozni, has- és hátizmot erõsíteni. S emellett még egy fontos tulajdonsága van: a közös
sportolás egyben lehetõség a rendszeres találkozásra is, a baráti kapcsolatok ápolására, a
közösség építésére.
Ahogy Vlasich Krisztián fogalmazott: a játszótéri hinta, csúszda és mászóka a gyermekek számára jelent kikapcsolódást, a parkban pedig
elsõsorban a felnõtt sportolni vágyók tölthetik el
aktívan a szabadidejüket, így a családok számára egy könnyen hozzáférhetõ, ingyen használható szabadtéri létesítmény készült. A polgármester köszönetet mondott a kormány újabb jelentõs támogatásáért és Ágh Péter Csepreg or-

szággyûlési képviselõjének az újabb sikeres közös munkáért.
Az óvodások süni csoportjának dallamos,
mozgásra ösztönzõ mûsora után, Ágh Péter képviselõ köszöntötte a megjelenteket és a fellépõket, majd a kicsik bemutatója kapcsán megjegyezte, kisgyermekes apukaként jól ismeri a felcsendült dalokat, örömmel kísérte figyelemmel a
produkciót. Elmondta, hogy a sportpark további
fejlesztésén dolgoznak a város polgármesterével,
hiszen egy nagyszabású terv megvalósítása, a

Malomkert rekreációs megújítása a cél a közkedvelt csepregi szabadidõparkban. Hangsúlyozta,
hogy erre 100 millió forintot nyert a város, de
azon dolgoznak, hogy a kormány további forrást
biztosítson az elképzelések megvalósításához. Ez
egyebek közt a játszótér bõvítését, a Malomkerti
ligetes terület teljes kiépítését, és sportlétesítmény
modernizációját foglalja magába. A képviselõ
elmondta azt is, hogy a helyiek büszkesége lehet
az is, hogy Vas megyében egyedül Csepreg pályázatát fogadta be sikeresen a Nemzeti Szabadidõs – Egészség Sportpark Program.
A beszédek után a képviselõ-testület tagjaival
közösen adta át az újonnan létesült sportparkot a
város polgármestere és Csepreg országgyûlési
képviselõje, majd pedig a helyi fiatalok: Erdõdi
Krisztián, Keresztes Roland, Lõrincz Bence,
Mlinarics Benedek és Zsömbölyi Zolta látványos,
sokszor lélegzetelállító bemutatóját láthatta a
szép számban megjelent lakosság, akik az átadó
után ki is próbálhatták az eszközöket.
HZ
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kísérték a rendezvényt. Az elõzõ évekhez hasonlóan a büki sakkozók nyerték a versenyt
egy rizses lecsókülönlegességgel.
Yde

Átadták a sportparkot
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Pályaorientációs nap Csepregen
A programon minden tanuló részt vett, életkorának megfelelõ tájékoztatást illetve interaktív
bemutató részese lehetett.
Elõadók, mesterek:
• Szemenyei Szilvia
– babakészítõ • Köõ
Virág – virágkötészet •
Gelle Mária Kormány-

Informatikai Szakképzõ Iskola • Szemenyei Szilvia –
babakészítõ • Köõ Virág – virágkötészet • Nyári
Gabriella – kozmetikus, fodrász, pedikûr • Horváthné Nagy Tünde - tejköpülés.

A délelõtt 8.00 órától délig tartó program sok
meglepetést tartogatott. Háromi Jenõ megbízott intézményvezetõ köszöntötte a jelenlévõket,
akik fõleg környezetükbõl kerültek ki.
Az AULA piactérré változott, ahol virágkötészet, kozmetika, babakészítés, szerszámkészítés,
informatikai bemutató, vajköpülés várta a diákokat.

hivatal – személyiségtesztek, önismeret •
Nyári Gabriella – kozmetikus • Csáki Ivett
pályaorientációs –
pályaorientáció szaktanácsadó VMKIK • Nádasdy Tamás Szakgimnázium, Szakközépiskola •
Diákelõadók: 15 régi diák tartott elõadást kisebb
társainak
Piactér: szakmai bemutatkozása a
Csepreg és vidéke cégeinek
• Uniriv Kft. • Nádasdy Tamás Szakközépiskola
• Evangélikus Mezõgazdasági, Kereskedelmi és

Egyéb programok: Vincze Ildikó csillagász,
aki a természettudományok fontosságára hívta
fel a figyelmet. Kutyakozmetikus bemutató. Falumúzeum látogatás. Gumiszerviz üzemlátogatás
Eredics Vilmos kisvállalkozónál.
17.00 óra Pályaválasztási szülõi értekezlet- középiskolák bemutatkozása: több mint 15 középfokú intézmény képviseletében pályaválasztási értekezlet 7-8. osztályos tanulók és szüleik számára.
Köszönet az intézmény pedagógusainak a
sikeres rendezvény megszervezésért.
Háromi Jenõ
mb. igazgató
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Csepregen a Dr. Csepregi Horváth János
Általános Iskola és Alapmûvészeti Iskola
tegnap rendezte meg Pályaorientációs Napját, amelyet a 2017/2018-as tanév rendjérõl
szóló rendelet, tanítás nélküli munkanapként jelölt meg. Célunk a hagyományos, valamint Csepregre jellemzõ szakmák bemutatása kisdiákok számára.
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Rövid hírek
• Csepreg
Erdõn, hegyen keresztül
– Avartaposó túra az Alpokalján
A csepregi szõlõhegybe és erdõbe invitálta egy kis gyaloglásra Tóth Marcell túraszervezõ október 21-ére a természet szerelmeseit, a
szép környezetre vágyókat. Erre az idõre a
szüretelés befejezõdött, az új borok már a hor-

25 évvel ezelõtt...

bálták, a körülményekhez képest a legmegfelelõbben folytatni a gyerekek tanítását. Mind a tanárok, mind a gyerekek helyi lakosoknál, családoknál kaptak szállást ez idõ alatt.
Horvátzsidány Nemzetiségi Önkormányzata negyed évszázad elteltével találkozót szer vezett az akkor menekülõ gyermekek, tanárok

Dumovits atya külön köszöntötte az érkezõket és
maga is megosztotta személyes emlékeit a jelenlévõkkel. Közös ebéd és ismét hosszas beszélgetés után vendégeinktõl búcsút vettünk, de
nem örökre, ugyanis õk már szervezik az újabb
találkozót, de ezúttal Eszéken.
Steiner Mirjana

dóban pihennek. Az évente rendezett eseményre, az õszi túrára idén a szokottnál jóval
többen érkeztek. Örömteli, hogy a csepregi fiatalság is nagy létszámmal képviseltette magát. Számos vendég érkezett nemcsak a közvetlen környékbõl, hanem az ország minden
tájáról: Szombathelyrõl, Mohácsról, Budapestrõl, Kiskunmajsáról. Egy kiskunmajsai baráti
csoport már évek óta visszatér erre az alkalomra, mert nagyon tetszik nekik a környezet,
a hagyományosan jó hangulat (modern kifejezéssel fíling) és az, hogy milyen barátságosak a túratársak. Elõször regisztrálnia kellett

magát mindenkinek, utána indult el a vezetõ
után a lelkes csapat. Szokás szerint a pihenõként beiktatott megállóknál egy-egy borosgazda kínálta a pincéjébõl különféle finom
csepregi borokkal az érkezõket.
Az egyik állomás volt a régi Gesztenyés
kunyhó, amelynek közelében áll a legalább
250 éves, legendás Betyár fa. Utána az erdészháznál tartottak szünetet a menetelõk,
majd a Rámokon várta nyitott pince a lehullott faleveleket taposókat. Ott elszavalták Aranyosi Ervin Õszi fák címû költeményét. A Felsõ
Hangán is fogadták borosgazdák a vendégeket, a túra végén pedig Tóth Marcell pincéjében részesültek harmonikaszóval fûszerezett szíves vendéglátásban a megfáradt túrázók. Igazi verõfényes õszi idõnk volt, csak délután csöpögött egy kicsit az esõ. A hegy és az
erdõ is gyönyörû színekben pompázott. Akik
eljöttek, nem bánták meg, mert alaposan feltöltõdhettek, kikapcsolódhattak.
Horváthné Pados Teréz
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lu, Peresznye, Ólmod, Horvátzsidány. Falunkba
egy busznyi diák, pontosabban egy egész osztály
érkezett egy eszéki általános iskolából. A diákok
szüleik nélkül érkeztek, néhány tanár kíséretében,
akik a jó pár hónapnyi itt tartózkodásuk alatt pró-

és a menedéket adó családok részére. Az akkori gyerekek ma már felnõtt emberek és családjaik vannak, akiket a találkozóra magukkal
hoztak.
2017. szeptember 30-án, szombaton érkeztek a nagy izgalommal várt
vendégek. Sokukkal a családok a
mai napig tartják a kapcsolatot, de
voltak olyanok, akiknél ez a kapcsolat
idõközben megszakadt, viszont az elsõ találkozás pillanatában az emlékek, az ismerõs arcok hirtelen felélénkültek mindenkiben. A vendégeket a
hosszú utazás után közös ebéddel
várták a helyiek az Öregek otthona
épületében, mialatt hosszasan beszélgettek, emlékeket idéztek a régi
ismerõsök. A délután folyamán a helyi
csoportok egy kis kultur mûsorral készültek a vendégeknek, bebizonyítva
azt is, hogy még mindig ápolják
anyanyelvüket, hor vát kultúrájukat,
hagyományaikat, ezt pedig egy élõzenés, beszélgetõs est követte.
A vendégek most is családoknál kaptak szállást, sokukat ugyanaz a család látta vendégül,
mint annak idején.
Másnap, vasárnap a helyiekkel együtt, a
horvát vendégek részt vettek a szent misén, ahol

25 évvel ezelõtt, a horvát-szerb háború idején,
Horvátzsidány horvátországi menekülteket fogadott be. A Máltai Szeretetszolgálaton keresztül jelentkezett menedékadásra három környékbeli fa-
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A Zrínyi utca is teljesen megújul
Csepreg város több területén folynak jelentõs
fejlesztések: jelenleg is a település több pontján
láthatnak aktív munkát, kivitelezéseket a városban
élõk. Az elmúlt években a lakosság örömére a városvezetés megalkotta az út- és járda felújítási
programját, amelynek megvalósítását a város vezetõje, Vlasich Krisztián
polgármester komolyan is vett, annak
megvalósításához láthatóan minden
követ megmozgat. Ebben a munkában komoly szövetségese a kormány
és Ágh Péter, Csepreg országgyûlési
képviselõje is.
A tudatos döntéshozatalnak köszönhetõen tavaly már elkészült a
Csokonai és a Szombathelyi utca,
idén augusztusban pedig a megújult
Fehér utcát vehették birtokba a helyiek. Az említett utcák felújítása után
most újabb öt területen kezdõdött munka. Az Alkotmány utca kivitelezése mellett párhuzamosan az
elmúlt hetekben megkezdõdött a Zrínyi utca felújítása. Vlasich Krisztián polgármester elmondta,
hogy éppen most újul meg a csapadékvíz-elvezetés, majd az útburkolat is a Zrínyi utcában. Az utca
teljes hosszában elvégzi a kivitelezõ a vízelvezetõ
árkok rekonstrukcióját. Majdnem 1,3 kilométeren

újul meg a csatornahálózat: kotrógépekkel kitisztítják, majd betonalappal burkolják a vizesárkok alját, a könnyebb tisztítás érdekében, valamint szabványos átereszeket építenek a kapubejárók elé. A
meglévõ átereszeket elbontották, helyükre új, egy-

séges méretû betonátereszeket építenek. A Zrínyi
utcában 1289 méter hosszan hozzák rendbe az árkokat, és új aszfaltburkolatot is építenek. Ehhez a kivitelezési szakaszhoz csatlakozik még a Bognár Ignác utca híd utáni része, ahol szintén új esõvíz-elvezetési rendszert alakítanak ki 596 méteren.
Mindez jó hír az itt élõknek, hiszen hosszú évekig vártak erre, és sok álmatlan éjszakájuk volt a

por és a szennyezõdés okozta kellemetlenségek
miatt, amit a mostani beruházás végleg orvosol
majd.
– Ígéretünknek megfelelõen felszámoljuk az Alkotmány és Zrínyi utca ciklusokon áthúzódó hiányosságait, s megnyugtató módon elvégezzük a
felújítási munkálatokat – mondta a polgármester. A
város vezetõje kiemelte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Belügyminisztérium segítségével több százmillió forintot költ a város az útjainak és vízelvezetõ-rendszerinek rendbetételére, amelyre a korábbi évtizedekben ilyen
nagyságrendben nem volt példa.
Jó hírt mondott a Taksony utcában és a Taksony közben élõknek is, amikor Ágh Péter országgyûlési képviselõt tájékoztatta a jelenlegi beruházásokról: most már minden engedély birtokában
van az önkormányzat, így 2017. október 11-én átadták a kivitelezõnek a munkaterületet ezekben
az utcákban is. Hozzátette, ha az idõjárás engedi,
akkor még ebben az évben nekilátnak itt is a csapadékvíz-elvezetõ rendszer kiépítésének. Egész
Vas megye, benne Csepreg fejlõdéséért is dolgozunk, melynek újabb bizonyítéka ez a fejlesztés. A
munkát tovább folytatjuk – mondta el Ágh Péter országgyûlési képviselõ.
HZ
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Rövid hírek
• Szakony
Szakony Község Önkormányzata megkezdte
a települések teljes területére vonatkozó településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítését, melynek témájában lakossági
fórumot szervezett október 9-én. A fórumon a kézikönyv összeállításához kérték a jelenlévõk aktív
segítségét.
Október 20-án a Szakonyi Kistérségi Könyvtár
ünnepi megemlékezésre hívta a település lakóit. Kegyeleti mécses-gyújtással, dokumentum-filmek vetítésével emlékeztek 56 hõseire, ártatlan
áldozataira.
Luther Márton ötszáz évvel ezelõtt október
31-én szegezte fel a wittenbergi vártemplom kapujára híres 95 tételét. Az évforduló tiszteletére
szervezett országos rendezvénysorozatban a
Szakonyi Evangélikus Egyházközség is bekapcsolódott. Október 29-én ünnepi úrvacsorás reformációi istentiszteletet tartottak az evangélikus
templomban. Október 30-án: Reformáció 500
emlékdélutánon, áhítaton, a reformációról szóló
elõadáson vehettek részt a jelenlévõk, ezt követõen idõkapszula elhelyezésére került sor a
templomban. Október 31-én hangosbemondóautó járta a falut, így rövid ideig a település minden részén hallható volt a 95 tétel.
ada

Erdélyben jártak

a Csepregi Nyugdíjas Énekkar tagjai
tó csodálatos szépségében. Megtekintették
Szovátán a Medve-tavat, kúrálhatták magukat a
parajdi sóbányában. Népmûvészeti tárgyakat,
szõtteseket vásárolhattak Korondon, fõhajtással
emlékeztek Tamási Áron sírjánál Farkaslakán.
Köszönetet mondanak Csepreg önkormányzatának, hiszen a kórust támogató anyagi hozzájárulásukat erre az útra fordították. Természe-

haza tarisznyájukban. Egyik legnagyobb élményük talán, hogy Marosvásárhelyen a Kultúrpalota
Hangversenytermében megszólaltathatták a magyarok világhimnuszát. Az utazásuk során megismerkedtek Kolozsvárral, Marosvásárhellyel, Segesvárral, gyönyörködtek a Békás-szoros és a Gyilkos

tesen köszönik alpolgármester asszonynak is
ezeket a csodálatos napokat: õ vitte el õket a
versenyre, és ezzel lehetõvé tette, hogy életre
szóló élményeket szerezzenek. Úgy gondolják,
igazi közösségként tértek haza, sok-sok új barátot szereztek maguknak.
yde
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A tavalyi országos Nyugdíjas Ki Mit Tud kiemelt arany minõsítésének eredményeként a
Nyugdíjas Énekkar minden tagja csodálatos
kiránduláson vett rész szeptember végén, tudtuk
meg a kórus vezetõjétõl Hárominé Orbán Erika
alpolgármestertõl.
A gernyeszegi csodálatos fogadtatás, az ellátás mellett rengeteg maradandó élményt hoztak
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Akadálymentes természeti élmény

fogyatékkal élõ gyermekek számára
pedagógusok, környezeti nevelõk.
Az ötnapos bajor tanulmányút célkitûzése az érdeklõdés felkeltése és
elkötelezõdés megalapozása volt
a téma iránt. A résztvevõk egy ré-

semmisítették az almatermést. A
sérült gyermekek az élmény alapú
munkapedagógia keretébe alma
levet készítenek, amit aztán ér tékesítenek, és a bevételbõl tudják

A képzési program 2018-ban
folytatódik. A Fertõ-Hanság Nemzeti Park sarródi központján kívül a
résztvevõk ellátogatnak az Írottkõ
Natúrparkba, illetve a vasi EGYMI-

sze napi kapcsolatban van sérült-,
fogyatékkal élõ gyermekekkel az
egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben (EGYMI), sokaknak viszont még nem volt kapcsolata ilyen gyermekekkel, de
meg van bennük a nyitottság,
hogy környezeti nevelési programjukba, kínálatukba felvegyék a célcsoportnak szánt speciális programokat.
Vas megyébõl számos intézmény kapcsolódott a programhoz.
Az iskolákat a kõszegi Dr. Nagy
László és a szombathelyi Aranyhíd
EGYMI, míg a programkínálati oldalról a Szombathelyi Erdészeti Zrt.,
az Írottkõ Natúrparkért Egyesület és
a Kámoni Arborétum képviselte.
Az osztrák-magyar vegyes csoport nem érkezett üres kézzel a német fogadó szer vezethez, diákokhoz. Bajorország ezen részén a tavaszi fagyok szinte teljesen meg-

az outdoor kör nye ze ti ne ve lé si
programokat, utazásaikat finanszírozni. A bozsoki Bárdics család
(Natur-Alfa Kft.) felajánlásából 3
mázsa alma utazott a csoporttal a
Kõ sze gi-hegy ség bõl Altdorf bei
Nürnbergbe, amibõl almalé készül, s jövõ év tavaszán a német
di á kok vi szont lá to ga tá sa so rán
kóstolót hoznak belõle.

kbe is, ahol a diákok aktív közremûködésével gyakorlatorientált képzési program valósul meg. A program felett fõvédnökséget Szekeres
Pál olimpiai és paraolimpiai bajnok
vívó, az Emberi Erõforrások Minisztériumának fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelõs miniszteri biztosa vállalta.
yde
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Az INTERREG V-A Ausztria-Magyarország Programban megvalósuló PaNaNet+ projekt egyik kiemelt célja a sérült és fogyatékkal
élõ gyermekek természeti élményszerzésének elõsegítése környezeti
nevelési programokon keresztül. A
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság magyar és osztrák környezeti
nevelõknek, sérült gyermekekkel
foglalkozó pedagógusoknak szervezett tanulmányutat Nürnberg térségében, hogy az ottani jó gyakorlatokat személyesen megismerve
és átélve 2018-ban magyar és
nemzetközi szakértõkre-, illetve a
mintegy 30-35 résztvevõ közösségi
tudására építve valósítsa meg továbbképzési programját.
„Nemzeti parki környezeti nevelõként megtapasztaltuk azt, hogy a
különbözõ fogyatékkal élõ gyermekek indoor és outdoor környezeti neveléséhez hiányos a felkészültségünk. Ugyanakkor azt is tudjuk,
hogy e gyermekek életminõségének javításában komoly lehetõségek rejlenek, ha a természeti élményszerzés lehetõségét minél inkább képesek vagyunk kiterjeszteni
számukra. A projekt keretében magyar és osztrák nemzeti parki, natúrparki és civil szervezetekben dolgozó környezeti nevelõknek, valamint a fogyatékkal élõ gyermekeket fejlesztõ pedagógusok részére
nyílik lehetõség, hogy elsajátíthassák azokat a technikákat, amelyek
révén a természeti élményszerzés
magas színvonalon biztosítható e
gyermekek részére is.” - mondta el
Fersch Attila a Nemzeti Park osztályvezetõje, a program szakmai koordinátora.
A továbbképzés elsõ lépéseként úgynevezett motivációs tanulmányúton vettek részt az érdeklõdõ
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Meglepetéssel
kedveskedtek a szépkorúaknak
Csepreg önkormányzata és a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület szeptember 30-án, a Petõfi Sándor Mûvelõdési –
Sportház és Könyvtár színháztermében
szervezte meg idõsek napi rendezvényét.
Méltó módon igyekeztek köszönetet mondani azoknak, akik köztük töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Sok pozitív visszajelzést kaptak a rendezvény után.
Az idõsek világnapját 1991-ben rendezte
meg elõször az Egyesült Nemzetek Szervezete,

jasokat érintõ intézkedések réven igyekszik kifejezni köszönetét.
A mûsor az 1960-as évek slágereivel folytatódott: felcsendült a Csak egy tánc volt, a Szeretni bolondulásig, a Gedeon bácsi, az Állj meg
kislány, a Két összeillõ ember és a Csókkirály címû híres nóta is. Az elõadás szünetében egy pohár frissítõvel vendégelték meg a szép számmal
megjelent ünnepelteket, majd az este második
részében operettdalokkal folytatódott a mûsor.
Tópál Szilvia és Kurkó József elõadásában olyan
dalokat hallhatott a közönség, mint az Egy kis
édes félhomályban, a Pesti nõ, az Oda vagyok
magáért, a Piros pezsgõ, a Köszönöm, hogy
imádott. Az est fináléval ért véget, amelyet a közönség hatalmas vastapssal jutalmazott. A tervek szerint a városvezetés és az egyesület minden évben hasonló módon kedveskedik majd a
városban élõ szépkorúaknak.
HZ
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Csepregen azonban idén döntöttek úgy elõször,
hogy hagyományteremtõ szándékkal, egész estére szóló programokkal lepik meg a szép kort
megélt lakosokat – tudtuk meg Vlasich Krisztián
polgármestertõl, aki azt hangsúlyozta, hogy a

mi világunk az idõsek és elõdeik munkásságával kezdõdött. Rengeteget tettek értünk lelkiismerettel, becsületes, szorgalmas munkával. Õk
építették ezt a várost, megteremtve azokat a kiváló alapokat, amelyekre a jövõnket építhettük
és építjük tovább.
A polgármester elmondta még, hogy az önkormányzatnak is nagyon fontosak az idõsek,
ezért minden évben igyekeznek újabb és újabb
lehetõségekkel bõvíteni az ellátásukat,
kénelmesebbé tenni mindennapjaikat. Jelenleg
is azon dolgoznak, hogy minél egészségesebb,
aktívabb idõs kort élhessenek meg, és ehhez a
várostól is mind több támogatást kapjanak.
Vlasich Krisztián beszéde végén azt kívánta
az idõs és szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék
az életük minden egyes
pillanatát, mert hatalmas
ajándék az élet.
A rendezvényen feleségével részt vett, Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, aki beszédében
tiszteletét és megbecsülését fejezte ki a szépkorúaknak. Kiemelte: egész Csepreg büszke arra a
teljesítményre, amelyet családjukért, településükért és a hazánkért elértek. A képviselõ emlékeztetett: a kormány az elmúlt idõszakban nyugdí-
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Önkormányzatokért Miniszteri Díj
HALLER IMRE SAJTOSKÁLI POLGÁRMESTERNEK
szinte minden részén történt fejlõdés, egyebek között a horgásztó környezetének kiépítése, a templom megszépülése, a focipálya világítása, járdaépítés, környezetrendezés, fásítás, virágosítás –
ezekre mind büszke. Polgármester úr elmondta,
hogy a költségvetés, amelybõl gazdálkodnak, fedezi az éves költségeket, a tartalékokhoz nem szeretnének hozzányúlni.

Az idén két nagyobb fejlesztés történt, amely a
falu lakóit szolgálja: kiépített kamerarendszer mûködik a biztonság érdekében, valamint a temetõben elkészült az utak burkolata, és megújult a ravatalozó épülete. A beruházások majdnem 20
millió forintba kerültek. Idõsödik a falu lakossága,
házak ürülnek ki, sajnos kevés a fiatal. Megtartásuk, illetve a lakhatást keresõk számára az önkormányzat alkotott egy helyi rendeletet, mely szerint
200.000.- forint egyszeri vissza nem térítendõ támogatás illeti meg azt a házaspárt, akik
Sajtoskálra költöznek, vállalják, hogy legalább 5
évig itt élnek, továbbá gyermekenként 50.000 fo-

rint juttatást is kapnak. Ezzel is igyekeznek a falu elöregedését megállítani. A rendezvények többségében a hagyományokra, az ünnepek köré épülnek. A nyugdíjasok megbecsülésére, a felnövekvõ nemzedék ünnepeire nagy hangsúlyt fektetnek. A térség egyik legnagyobb nyári rendezvénye a színvonalas programokat felsorakoztató
Sajtfesztivál, mely a falunappal egybekötött. Idén
is sikeres volt az önerõbõl
megvalósított ünnepnap.
A falukirándulás egyre
népszerûbb, 70-80 fõs csoport indult szeptemberben
Pannonhalma és Gyõr felfedezésére. A jövõ évi legfõbb
terv az önkormányzat tetõszerkezetének felújítása, valamint az udvar parkosítása, és
fedett közösségi tér építése
önerõbõl, mivel a pályázati
támogatást sajnos nem sikerült elnyerni. A szennyvízelvezetés, mint régi probléma ismét pályáztatás alatt
van, bíznak a kedvezõ elbírálásban. Szeretnék
folytatni a hagyományos rendezvényeket, kicsit
újítani azokon, hogy még vonzóbbak legyenek a
lakosság számára.
Polgármester úr elmondta, nagyon örült a
megtisztelõ díjnak, azonban úgy érzi, ezt nem egy
személyben kapta, hanem azé a közösségé is az
elismerés, mely vele együtt gondolkodik, együtt
tevékenykedik a falu elõrehaladása, életének
szervezése érdekében. A további sikeres munkához sok erõt és jó egészséget kívánok.
bse
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Pogácsás Tibor a helyi önkormányzatok napja
alkalmából miniszteri díjat adott át Haller Imre
Györgynek, Sajtoskál község polgármesterének is,
kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.
Szeptember 30-át 2000-ben nyilvánította az Országgyûlés az Önkormányzatok Napjává, annak
emlékére, hogy 40 év után az elsõ helyhatósági
választásokat ezen a napon tartották 1990-ben.
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az ez alkalomból szervezett ünnepségen elmondta, hogy az elmúlt 27 év alatt a
megválasztott képviselõkben, polgármesterekben bíznak az emberek, szükség van tehát rájuk.
A politikai testületként tevékenykedõ képviselõk a
közösség számára a legjobb megoldásokat keresik céljaik elérése érdekében az egyre romló
anyagi helyzet mellett is. Államtitkár úr hangsúlyozta, hogy az évek során zajló folyamatos változások mellett is a legfontosabb feladat az úthálózat, a közösségi terek fejlesztése, s még ennél is
fontosabb a település lakóival a közös élet megszervezése.
Haller Imre 27 éve a falu választott elöljárója.
Az elsõ ciklusban képviselõként, majd 12 évig alpolgármesterként vett részt tevékenyen a település életében. 2006. óta pedig mint polgármester
irányítja a kis falu életét. Népszerûségét annak köszönheti, hogy lelkiismeretesen végzett munkája
során mindig a sajtoskáli emberek boldogulását
igyekezett segíteni, minden korosztály szórakozási
lehetõségét biztosítani, a fejlesztésekkel a települést elõbbre vinni, az összefogást erõsíteni. Nemcsak hivatalból, de magánemberként is mindig a
segítségnyújtást tekintette feladatának. Vezetése
alatt több beruházás is megvalósult, a település
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Rövid hírek
• Répceszentgyörgy
Az Aradi Tizenhármak emlékére

Szemvizsgálat Csepregen is!
„Van egy jó hírem – a csepregi Egészségházban orvosi computeres látásvizsgálat, és
kontaktlencse illesztés lesz!”
17 éve nyitottam meg Csepregen a Lina
optika-fotó üzletemet, amit a mai napig a szí-

A répceszentgyörgyi Hor váth-kastély a
mai napig õrzi az Aradi Vértanúk emlékét. Pincéjében állították fel titokban a 13 emlékoszlopot, elsõként a Kárpát-medencében. Csak
az ötvenes évek során került felszínre a kastély
pincéjébõl, annak elõkertjében állították fel.
Közülük egy, kiemelten fontos közösségünk,
községünk számára. Róla utcát is neveztek el
Répceszentgyörgyön.

Az üzleteink elérhetõségei:
Lina optika-fotó
9735 Csepreg Széchenyi tér 11.
Tel.: 94/365-962

Juhász Ágnes

Õ eleméri és ittebei Kiss Ernõ altábornagy. A
vértanúk között Kiss Ernõ honvéd altábornagy
volt a rangidõs, aki korábban császári-királyi ezredes volt. Felesége volt Szentgyörgyi Horváth
Krisztina Anna, akivel 1826-ban a répceszentgyörgyi római katolikus templomban házasságot kötött. Kiss Ernõ ebben az évben kilépett a
hadseregbõl. Egy év múltán megszületett kislányuk, de ifjú felesége belehalt a szülésbe. Gyer-

vemben tartok. Több tanuló is végzett nálam,
de én is folyamatosan kivettem részem a munkából. Kõszegen 9 éve indítottam egy optikát,
és 3 éve egy táskaboltot is átvettem. Az elmúlt
idõszakban egy kicsit háttérbe szorult a munkám, mert született egy kislányom, aki most lett
1 éves, és októberben kezdte a bölcsõdét. Nehéz volt a gyerek mellett az üzletet irányítani,
de megoldottam, és a kollégáim is segítettek
mindegyik üzletben. Most újra aktívan részt tu-

2017.
novemberi programjai
mekük hétévesen hunyt el. Sorsáról a Haynau által vezetett katonai törvényszék döntött, társaival
együtt golyó általi halálra ítélték. Kiss újra beállt
a seregbe, és a szabadságharc végén csatlakozott a Fõhadparancsnoksághoz. Kiss Ernõ maradt, vállalta a sorsát, bár gazdag és befolyásos
családja Bécsben megszerezte a kegyelmi végzést. Ez eljutott a tábornokhoz, aki azt a belsõ
zsebébe tette és társaival kiállt a kivégzõ osztag
elé. Ápolva elõdeink hagyományát, az Aradi
Vértanúk hõsi halálának 168. évfordulóján tartottuk meg ünnepségünket.
A Bõi Általános Iskola 7. osztályos tanulói
versekkel, szép mûsorral készültek. Meggyújtották az emlékezés mécseseit.
Gerbert Judit színmûvésznõvel együtt énekelhettük programjának dalait, elhangzott a
Ha én rózsa volnék címû népdal is. A mûvésznõ csodás hangja betöltötte a kastély kertjét.
Koszorút helyeztünk el Kiss Ernõ altábornagy
emlékoszlopánál, majd a Szózat soraival zártuk megemlékezésünket.
Emléküket méltón õrizzük!
Kovácsné Kelemen Gertrúd
polgármester

Szemüvegdiszkont Lina-optika
9730 Kõszeg Fõtér 5.
Tel.: 94/310-347
Mobil.: 20/770-0365
Szeretettel várom minden régi és új vásárlóimat, és az érdeklõdõket is!
Köszönettel: Juhász Ágnes
(x)

• november 6. 15.30
Bognár Szilvia: Titoktok – családi / gyermekkoncert. Belépõ: 900.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme
• november 15. 15.30
Mesebolt Bábszínház: Minden egér szereti a sajtot – zenés mesejáték
Zakariás, a vándormuzsikus téli hóesésben érkezik meg
zörgõ-csörömpölõ verklijével egy mesebeli városkába,
hogy felidézze lakóinak a régi szép idõket, amikor még a világhírû VerkliFehéregér Színház tiszteletre méltó direktora volt. Régi ismerõsökkel találkozik, s
két egércsalád– az egyik szürke a másik
meg fehér - viszályába csöppen. Gyõzedelmeskedik-e a szerelem a háborúság felett? Összeillik-e fehér és fekete,
azaz fehér- és szürkeegér? Na és milyen
a varázsegér, és mi köze lehet a Nagy
Macska Mágushoz? És léteznek pepita
egerek? A mulatságos fordulatokban
bõvelkedõ, kedves humorú és felettébb
tanulságos mese végére mindenre fény
derül. Még arra is, hogy miben hasonlít
egymásra a világ összes egere.
„Nincs szebb a földön, mint sajtban a lyuk,
egérszájakban a nyál összefut.
A szélét kikezdjük,így lesz nagyobb,
bajszunkon sajtmorzsa csillog, ragyog.”
Belépõ: bérleten kívül 800.- Ft.
Helyszín: Büki MSK Színházterme.
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A BÜKI MÛVELÕDÉSI
ÉS SPORTKÖZPONT,
KÖNYVTÁR

dok venni a vásárlók igényeinek kielégítésében a csepregi optikában.
A kõszegi optikámban már több éve eredményes, és jól mûködõ orvosi computeres látásvizsgálat folyik a vásárlóim visszaigazolása
szerint.
A csepregi üzletemben többször jelezték a
vásárlók, hogy lenne igény egy komplett orvosi szemvizsgálatra a településen. Most örömmel tudatom, hogy az Egészségházban kibéreltem egy rendelõt, és minden héten 2 óra
magán szemvizsgálatot tervezek. A vizsgálat
computeres, orvos végzi, és kontaktlencse illesztéssel is fogunk foglalkozni. Már csak az
engedélyeket várom, remélem minél hamarabb el tudjuk kezdeni a praxist. A vizsgálatra
idõpontot kell majd kérni a csepregi optikában, vagy telefonon.
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben

November 4-én, szombaton 14 ó.
Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye
SK.–Ostffyasszonyfa SE. megyei III. o.
labdarúgó mérkõzés.
November 5-én, vasárnap 13.30 ó.
Csepregen, a Sportpályán: Csepregi SE.–
Bozsoki SE. megyei II. o., 14 ó. Egyházasfaluban, a Sportpályán: Egyházasfalu–Pereszteg, Sopronhorpácson, a Sportpályán:
Sopronhorpács-Mészáros SE– Nagylózs
megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
November 5-én, vasárnap 16 ó.
Bükön, a Sportcsarnokban: Büki TK–Gyõri Audi ETO KC U21 – NB II-es nõi kézilabda mérkõzés.
November 6-án, hétfõn 15.30 ó.
Bükön, a BMSK színháztermében: Bog-

TK–Szombathelyi KKA U21 – NB II-es
nõi kézilabda mérkõzés.
November 12-én, vasárnap
13.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK.–Kemenesalja
FC.,
Csepregen,
a
Sportpályán:
Csepregi SE.–Gencsapáti KSE. megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
November 12-én, vasárnap
17 ó. Csepregen a PSMSK-ban:
Csepreg Város Fúvószenekara õszi
koncertje.
November 15-én, szerdán
15.30 ó. Bükön, a BMSK színháztermében: Minden egér szereti a
sajtot – a Mesebolt Bábszínház elõadása.

November 24-én, pénteken
17 ó. Csepregen, a Dr. Cs.H.J. Ált.
Iskolában és AMI-ban: Jubiláló házaspárok köszöntése.
November 25-én, szombaton
13 ó. Simaságon, a Sportpályán:
Simaság SE.– Répcevölgye SK. megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.

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

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.

www.repcevidek.hu

(a mentõállomás mellett)

nár Szilvia: Titoktok - családi / gyermekkoncert.
November 7-én, kedden 17 ó.
Sopronban, az Evangélikus Gyülekezeti
Házban (Színház u. 27.): A két franktól a
kék frankig – elõadás borkóstolóval.
November 10-én, pénteken 14 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: Répcementi
mese-, monda- és balladamondó verseny.
November 11-én, szombaton
Szombathelyen és Sopronban: Márton
napi rendezvények.
November 11-én, szombaton
12.30 ó. Simaságon, a Sportpályán: Simaság SE.–Keléd H.K.Sz.SE. megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
November 11-én, szombaton 16
ó. Bükön, a Sportcsarnokban: Büki

November 18-án, szombaton
13 ó. Bõben, a Sportpályán:
Répcevölgye SK.–Mesteri FC. megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
November 18-án, szombaton
17.30 ó. Csepregen a PSMSK-ban:
Erzsébet nap a Farkas Sándor Egylet, a Csepregi Borbarát Hölgyek és
szõlõsgazdák rendezésében. Szõlõhegyi történet – vígjáték; népdalés néptáncmûsor. Az újbor bemutatása, megáldása és kóstolása.
November 18-án, szombaton
18:00 ó. Szakonyban, a Kemencés
Csárdában: Márton napi vigasság.

November 25-én, szombaton
17 ó. Bükön, a Sportcsarnokban:
Büki TK–Veszprém Pannon SE – NB IIes nõi kézilabda mérkõzés.
November 26-án, vasárnap
13 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK.–Pecöl KMSE., Csepregen, a
Sportpályán: Csepregi SE.–Honvéd
Sé SE. megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
November 30-án, csütörtökön
18 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
Egészségnap vizsgálatokkal és dr.
Horváth István elõadásával.
December 2. – 2018. január
29. Kõszegen, a Hotel Írottkõben:
Adventi Jótékonysági Tárlat
December 3-án, vasárnap 16
ó. Csepregen, a Promenádon, Bükön, Kõszegen és más települése-

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/,
http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/
https://www.facebook.com/iatabor és a
http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

November 19-én, vasárnap
13 ó. Csepregen, a Sportpályán:
Csepregi SE.–Tápláni KSK. megyei
II. o. labdarúgó mérkõzés.

ken: Mûsoros ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS.
December 3-án, vasárnap 17
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: KARÁCSONYI HANGVERSENY.
December 5-én, kedden 16 ó.
Csepregen, a Promenádon: Mikulás a Fõ téren.
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N O V E M B E R

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