Rövid hírek

Nem mindennapi köszöntés
– NYOLCVANÉVES LETT PADOS LÁSZLÓ

• Csepreg
Ismét taposták a gyepût
a csepregi szõlõhegyen
Szent Orbán védi meg a hiedelem szerint
a szõlõket a fagytól, Orbán az utolsó fagyosszent, május 25-e a napja. Idén május 27-én,
szombaton tartották meg a csepregiek az Orbán-naphoz kapcsolódó gyepûtiprást. Zala
és Vas megyében a középkor, a 14. század
óta már ismert volt az Orbán-napi gyepûjárás,
amelynek során az illetékes tisztségviselõk
megszemlélték a szõlõhegyet. Ez a szõlõbirtokok tavaszi szemléje volt. Ezt a hagyományt a
csepregiek is már régóta gyakorolják. Szokás
szerint idén is a Bene-kútnál gyülekeztek a
résztvevõk: a boros gazdák és a borbarát hölgyek. A Csepregi Fér fi Dalkör éneke nyitotta a
programot, majd Tóth Kálmán hegybíró beszámolóját hallhattuk. Finta József plébános
megszentelte a hegyet, a bort és megáldotta
a szõlõben dolgozó embert is. Miután közösen

vendégek, kedves ismerõsök, és barátok várták
az ünnepeltet. A nagy örömben osztozott Szabó
Miklós plébános, Haller Imre polgármester,
Vincze György jegyzõ, a képviselõ-testület tagjai, és azok az önkormányzati dolgozók, akik Pados László polgármesteri munkásságát segítették, és mindazok, akik most dolgoznak az önkormányzatnál. A várakozás során érzõdött a levegõben az izgalom, az öröm, és boldogság, mire
megérkezett díszpolgárunk, akit felesége, Piroska néni kísért el. Laci bácsi ma is az a vidám,
kedves, barátságos, jó humorú és mosolygós
ember, mint akit régen megismertünk.
A születésnapon elsõként Haller Imre polgármester köszöntötte az ünnepeltet, majd Szabó

Miklós plébános személyesen adta át a Gyõri
Egyházmegye megyéspüspökének köszöntõ levelét. Dr. Veres András megyéspüspök levelében
a következõket kívánta Pados László nyugalmazott polgármester úrnak: ,,Születésnapja alkalmából Isten áldását kérem Önre és Családjára! A
Könnyezõ Szûzanya, Szent Õrzõangyala és Védõszentje, akinek jubiláns ünnepi évét is tartjuk, legyenek közbenjárói, hogy a jó Isten erõvel és jó
egészséggel áldja meg!” Köszöntõ soraiban kitért
arra is, hogy Laci bácsi polgármesteri tevékenysége alatt nagy hangsúlyt fektetett az egyház, a
templom, és a plébánia gondozására, felújítására. A köszöntõ szavaktól elérzékenyült ünnepelt
szavaiból az öröm, a köszönet, és a boldogság
érzõdött, majd László Lili szép, megható éneke
tovább emelte az ünnep hangulatát.
Baloghné Simon Erika által készített prezentációból mindenki megismerhette polgármesteri
munkásságát, hisz 16 éven keresztül nagyon sok
mindent tett a faluért, annak környezetének szépítéséért, a korszerûsítésért, a kulturális programok fellendítéséért, a hagyományok ápolásáért, munkássága alatt volt Sajtoskálon elõször falunap és sajtvásár. Az önkormányzat képviselõtestületének tagjai és a meghívott vendégsereg
ajándékain túl ünnepi vacsorával kedveskedtek
az ünnepeltnek. Késõ estébe nyúló beszélgetéssel elevenítették fel a régi szép idõket. A köszöntõbõl nem hiányozhatott a születésnapi torta, a
,,Boldog születésnapot” dal, és az ,,Éljen soká”
ének sem.
Isten éltesse sokáig erõben és egészségben
Laci bácsit, Sajtoskál község díszpolgárát, és
nyugalmazott polgármesterét!
BB.

Két hónap napfény kezdõdik!
Egy hét múlva véget ér a tanítás az iskolákban, és kezdetét veszi a csaknem két és fél hónapos vakáció. Egyre kevesebb könyv kerül a táskába, egyre nagyobb az izgalom: milyen is lesz a
bizonyítvány? Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel vár
minden diák. A tanévzáró ünnepség biztos, hogy
ezek közé tartozik. Szokták mondani, hogy ha bezáródik egy ajtó, akkor valahol kinyitnak egy ablakot. Most bezárul az iskola ajtaja, vége a tanításnak, a felelésnek, a dolgozatoknak, a korai

ébredésnek. Tíz hónap szigorú napirend és szabályok után következik a várva várt szabadság, a
kötetlenség. Jöhet a megérdemelt pihenés, a
nyaralás, a felhõtlen szórakozás.
Szép nyarat, boldog vakációt és hasznos
idõtöltést kívánunk minden kedves diáknak!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hûsítõ tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.”
H. H. R.
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elénekeltük a Boldogasszony anyánk… kezdetû egyházi éneket, megkezdõdött a tényleges bejárás, a tiprás. A Hegyközség vezetõit
és a vendégeket a gazdák fogadták a kunyhójuknál és a pincékben. Borral kínálták õket
és megbeszélték a látottakat.
A nap végén Németh István és Németh Árpád családja vendégelte meg a gazdákat
Tóth Marcell pincéjénél.
Horváthné Pados Teréz

Sajtoskál község díszpolgára, és egyben
nyugalmazott polgármestere, Pados László ebben a hónapban ünnepelte 80. születésnapját.
A jeles alkalom megünneplésére a képviselõtestület tagjai megható, nem mindennapi születésnapi köszöntõvel készültek a kultúrházban.
Szépen megterített asztalok, ünneplõbe öltözött
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Anya csak egy van...
Május elsõ vasárnapja az Édesanyáké! A sajtoskáli gyermekek
anyák napi ünnepségén elsõként
Horváth Ervin, Sajtoskál község képviselõ-testületének tagja köszöntötte az édesanyákat. A köszöntõ szavak után a gyermekek egy-egy
szép, megható verssel, virággal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat. Ahogy az énekben is
hangzik: ,,Anyák napja, a legszebb
ünnepünk. Ez a nap, hogy mindent
köszönünk!” Valóban mindenért hálával tar tozunk Nekik. Köszönjük
édesanyánknak, hogy életet adott
nekünk, hogy szeret, óv, véd minket, törõdik velünk. A nagymamá-

kat is ünnepeljük ezen a napon. Az
édesanya és a gyermek, a nagyszülõ és az unoka között egy különleges kötelék alakul ki, mely elválaszthatatlan. Az év 365 napján is

törõdjünk ennek a szoros kapcsolatnak az ápolásával, szeressük,
becsüljük meg édesanyánkat, mert
Anya csak egy van!
BB.

(Fotó: Lágler Mária Katalin)

Bõi ballagók

Júniusi beharangozó
Javában tombol a nyár! – illene így kezdeni
egy júniusi bejegyzést, de az igazság az, hogy nemrég még elég bizarr és barátságtalan idõjárást tapasztaltunk, néhányan jeget is kaptak
– na, nem a koktéljukba. Végre túl vagyunk az utóbbi évekre jellemzõ
rövid tavaszon, fõleg a hosszúra nyúlt télen, a március közepi hófúvásokon. Már alakul a nyári idõjárás, lehet elõkapni a fürdõruhát, kiköltözni a teraszra, literes pohárból szürcsölni a hûsítõ limonádét és megszerezni a
nyári bõrszínt. Június 16ával a gyerekeknek, diákoknak is beköszönt az igazi, gondtalan nyár, amikor
nem kell óracsörgésre kelni, az iskola bezárja ajtaját.
Javában újra a szabadban
zajlik az élet, a kertekben, a fesztiválokon, koncerteken, strandokon.
Már szinte érzem, ahogy a levegõben naptej és grillpartik illata száll,
ilyenkor minden falat jobban esik a szabad ég alatt. A forróságban ne
feledkezzünk meg a megfelelõ mennyiségû folyadék pótlásáról, mindig legyen nálunk naptej, és ha zöldbe megyünk, vigyázzunk a kullancsokkal. Használjuk ki ezt a pár meleg hónapot, amikor nem kényszerülünk a négy fal között tölteni idõnk nagy részét! Elõ a bicajokkal,
tollasütõkkel, bográcsokkal, sétáljunk hatalmasakat a friss levegõn kis
szõrös kedvenceinkkel is, és mindenki élvezze ki a nyár adta lehetõségeket a maga kedve szerint.
Mindenkinek kívánok napsütéses és vidám nyarat!
Kincse A.
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• Kõszeg
Jubilált az Írottkõ
Natúrparkért Egyesület
Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte az egyesület jubileumi közgyûléssel,
szakmai konferenciával és partnereinek adott
vacsorával Kõszegen. Országos vetélkedõ is az ünnep része volt: hatodszor
vetélkedtek a magyarországi natúrparkok a Kõszegi-hegyekben. Az Írottkõ kilátó csúcstalálkozó helyszíne lett: gyalogosan, és kerékpáron érkeztek
az ünnepeltek és a vendégek, több magyar
és osztrák partner. A pikniken a pálinka és pogácsa minden résztvevõnek jól esett. yde

• Horvátzsidány

Új padok a temetõben
és virágosabb lett a csepregi fõtér
Csepreg – Az elmúlt két hétben megszépült a város fõtere, de lakossági kérésre két
új pad is került a temetõbe.
Vlasich Krisztián polgármester elmondta: a lakosság kérését teljesítettek, amikor új padokat helyezett ki a temetõbe. Hozzátette, az elmúlt idõben
többen is megkeresték az ügyben, hogy mennyire

hasznos lenne, ha padokat helyeznének ki. Fõként
az idõs emberekre nézve lenne nagy könnyebbség az ülõ alkalmatosság. A polgármester eleget
tett a kérésnek, a beszerzést követõen a Városgaz-

dálkodás munkatársai azonnal két új padot telepítettek a temetõkertbe. Így a szerettükre emlékezõk
nemcsak megpihenhetnek a padon a sírok rendbetétele, öntözés után, hanem elmélyülhetnek a
gondolataikban, imádkozhatnak kényelmesebb
körülmények között. Horváth Zoltán, a Városgazdálkodás vezetõje hozzátette, hogy a munka itt
nem állt meg. A város fõterén megszépültek a padok, hiszen az alapozás után újrafestették azokat.
Továbbá az összes olyan elemet rendbe tették,
melyek egykor a fõtér rekonstrukciója során kerültek a város szívébe. S nemcsak festettek, hanem
virágosítottak is: a régi ágyások mellett újakat is kialakítottak, törekedtek arra, hogy minél színesebbet képet mutasson Csepreg központja a Promenád. Az ágyásokba sivatagi szegfût, több színben
pompázó bársonyvirágot, kakastaréjt, harang- és
kannavirágot ültettek. Ezen kívül illatos
kakassarkantyú is került az ágyásokba, azok nemcsak szépek, hanem praktikusak is, hiszen apró kis
ovális levelei jellegzetes kámforillatot bocsájtanak
ki magukból, emiatt a rovarok, szúnyogok és molylepkék is elkerülik a környékét.
B.B

Elhunyt erdészekre,
vadászokra emlékeztek
Május 28-án volt a hagyományos vadászmise a horvátzsidányi Peruska Mária zarándokhelyen. A három nyelven celebrált szent-

Együtt ünnepelte Nagygeresd az anyákat, a
nagymamákat anyák napján. A jeles napon a
nagygeresdi Faluház nagytermében Németh Lajos polgármester köszöntötte az édesanyákat,
majd az óvodások és iskolások adtak mûsort: versekkel, jelenetekkel, tánccal szórakoztatták a közönséget. Az ünnepi elõadásra Németh Lajosné
készítette fel a gyerekeket. A mûsor után a szereplõk egy-egy szál virággal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat. A program után nem maradhatott el a már hagyományos sütizés: a finomságokat és az üdítõt a gyermekek szolgálták fel a
közönségnek. Nagygeresd képviselõ-testülete köszöni a szereplõ gyermekek és felkészítõjük munkáját, és köszönetét fejezi ki azoknak, akik ellátogat-

tak a rendezvényre, megtisztelve ezzel a fellépõket, tapssal jutalmazva az elõadást.
Béres Péter
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misét vadászkürtök, kórusok tették felemelõbbé. A Répcevölgye Vadásztársaság elnöke,
valamint Krizmanich István horvátzsidányi polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
megkoszorúzták az elhunyt vadászok és erdészek Emlékfáját. Végül agapéra hívták a zarándokokat.
H. P. Teréz

Anyák napja a Faluházban
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Több mint hétszáz táncos,

harminc produkció – Jubilált a Szivárvány

Május 13-án rendezték meg
Bükön a XV. Szivárvány Gyermek
Néptáncfesztivált „Szoknyapörgetõk és csizmakoppantók” címmel nyílt fotókiállítás Büki László
képeibõl, amelyekrõl a fesztivál

szöntötte. 750 táncost és 30 produkciót értékelt a három tagú
zsûri, Némethné Bakonyi Erika,
Darmos István és Vastag Richárd
néptáncpedagógusok. A versenyprogram után a Zsikó zene-

legemlékezetesebb pillanatai
köszönnek vissza. A fesztivált
Csollányné Horváth Krisztina, a
dr. Pesovár Ernõ Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója, valamint
Tóth Tamás, a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár intézményvezetõje nyitotta meg.
A rendezvényt és a résztvevõket Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke, Schaffer Adrienn, a Büki Gyógyfürdõ Zrt. értékesítési és kommunikációs
igazgatója, valamint dr. Németh
Sándor, Bük polgármestere kö-

kart hallgathatták az érdeklõdõk, miközben meghozták döntésüket a zsûri tagjai. Arany, ezüst
és bronz minõsítéseket, valamint
különdíjakat osztottak. A Boglya
Népzenei Együttes húzta a talpalávalót a még táncolni vágyók
számára. Egész nap játszóház,
történelmi és népi fajátékok, kézmûves foglalkozások, Toma és
csapata történelmi játszóháza,
kézmûves kirakodóvásár, fafaragók és a Velemi Stúdió Népmûvészeti Egyesület bemutatója fogadta az érdeklõdõket.
P.B.

Bükathlon, mert sportolni jó!
A büki TDM szervezet a gyermeknaphoz kapcsolódva hatodik alkalommal hívta játszani, mozogni a helyi alsó tagozatos és óvodás gyermekeket.
Az iskola udvara sportjátékokkal telt
meg már kora reggel, hogy a kisiskolások minél elõbb birtokba is vegyék
azokat. A közös bemelegítést követõen kezdetét vette a szabad játék mellett a versengés is. A fiúk kapura lövésben, dekázásban és gumicsizmában
futásban mérték össze ügyességüket,
kitar tásukat. A lányok kosárra dobásban, kötélhajtásban
és zsákban futásban
jeleskedtek.
Mindenki két egyéni
versenyszámban indult, az évfolyamok
elsõ helyezettjeit díjaztuk. Az osztályok
ötfõs csapatai szálltak élõcsocsóba a
gyõzelemért. Nagy
volt a küzdelem, hatalmas a szurkolás!
Lányok-fiúk vegyes
csapatokban küzdöttek a labdáért,
igyekeztek azt az ellenfél hálójába juttatni. Nem is olyan könnyû ám kötéllel
a derékon mozogni, cselezni meg
végképp erõ- és ügyességpróbáló
mutatvány! A versenyszámokat követõen az eredményhirdetésig mindenki
kedvére tollasozhatott, pingpongoz-

hatott, focizhatott, labdázhatott, futkoshatott a 45-ös gumicsizmában, ugrálhatott a légvárban, játszhatott mindenféle tét és csapat nélkül az
élõcsocsóban. A délelõtt folyamán
nem volt olyan gyerek, aki folyamatosan ne mozgott volna mindenféle biztatás nélkül. Az ovisok nagy örömünkre
nem csak a légvárban játszottak, hanem megtalálták az udvari játékokat,
focipályát is, és nagy élvezettel kergették ott a labdát. Az iskolások na-

gyon örültek az eredményhirdetéskor
kapott ajándékoknak, melyeket a
szombathelyi Decathlon áruház ajánlott fel.
Köszönjük a TDM munkatársainak,
Némonak és csapatának a felejthetetlen sportos délelõttöt!
bserika
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• Bõ

Csillogó szempárok
a jubileumi Városi Gyermeknapon

te és a versenyt vezette Néveri Tibor. A rendezvényt támogatta a Büki Testedzõk Köre és a
Bõi Önkormányzat.
A versenyt a bõi Szõnye Máté nyerte 6,5
ponttal. Második a chernelházadamonyai
Paár Krisztián lett ugyancsak 6,5 ponttal. A
tompaládonyi Gángó Máté lett a harmadik öt
ponttal, Józsa Péter Bõbõl a negyedik négy
ponttal. A csepregi Kovács Áron 3,5 pontja az
ötödik helyre volt elég, a tompaládonyi
Macsinga Ákos három pontjával a hatodik lett
a hagyományteremtõ sakkversenyen.
yde

Kegyes volt az idõjárás a szervezõkhöz és a látogatókhoz: szikrázó napsütés fogadta a vendégeket. Igazi, önfeledt játékra és kikapcsolódásra
alkalmas idõ várta a gyermeknapra érkezõket. A
rendezvény elsõ fellépõi a Csepregi Óvoda csoportjaiból kerültek ki, a legkisebbek mûsora lenyûgözte a közönséget.
Ugyanekkora tapssal jutalmazták a Dr.
Csepregi Horváth
János Általános Iskola Kötélugró és
Néptánc csoportját
is. Utánuk pedig
rögtön következett
Csepreg Város Csillagvirág Mazsorett
Csoportja: õk is nagyon színvonalas
produkcióval készültek a gyermeknapra. A hivatalos
megnyitón Vlasich
Krisztián, a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Emlékeztetett
a 2007-es kezdetekre, s arra az összefogásra,
amelynek köszönhetõen immáron 10. alkalommal
rendezhették meg a gyermeknapot a városban
élõk nagy örömére.
Oláh Imre képviselõ, az önkormányzat Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottságának tagja saját
gyermekkorát idézte fel köszöntõjében. Visszaemlékezett arra, hogy akkor a játék ugyan még másról szólt, de valami ugyanaz maradt: a játék öröme. Azt kérte a jelenlévõktõl, hogy töltsenek el

együtt egy olyan napot, amely igazán összehozza
a családokat.
A köszöntõk után a Csepregi Aikido Dojo bemutatója következett az Ataru Taiko gyermekcsoport közremûködésével, majd Szép Bence bûvész
érkezett A világ legügyetlenebb mûsorával. A tombolasorsolás és a nyeremények szétosztása után
érkezett a meglepetés: egy százszeletes tortával
kedveskedtek a szervezõk a gyermekeknek a jubileum alkalmával. A tortát a rendezvény szervezõi
és a gyermekek közösen vágták fel, mindenkinek
jutott egy finom szelet. A tortakóstolás után a
Miamanó Színház Miamanó Manóföldén címû elõadásával kedveskedett a jelenlévõknek.

A színpadi fellépõk mellett természetesen az
idén is voltak színes kísérõprogramok: népszerû volt
az ugrálóvár és az óriáscsúszda, nagy sikere volt a
póni lovaglásnak, az arcfestésnek és a csillámtetoválásnak is. Éhen nem maradt senki: bárki válogathatott a pattogatott kukorica, a vattacukor, a gumicukor, a nyalóka és a kürtõskalács között. Igazi
feledhetetlen jubileumi gyermeknap volt az idei,
amelyet a Vas Megyei Közgyûlés elnöke,
Majthényi László is kiemelten támogatott.
További fotók a repcevidek.hu oldalon!
B.B.
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A Büki Sakkszakosztály szervezett sakkversenyt gyerekeknek Bõben. Az I. Répce-kupa
utánpótlás versenyen 12-en vettek részt a környezõ településekrõl. A gyerekeket felkészítet-

Csepreg – Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen idén május 26-án, pénteken
rendezték meg a X. Városi Gyermeknapot a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület,
Csepreg önkormányzata és számos együttmûködõ partner összefogásának köszönhetõen.

Gyerekek sakkoztak
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AZ ÁLMOT ÕRIZD
ÖRÖKRE A SZÍVEDBEN!
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakközépiskola 22 végzõs diákja
– 15 pincér és 7 szakács tanuló – vett
búcsút a májusi ballagási ünnepélyen
az iskolától, mely három éven át a második otthonuk volt.
Hárominé Orbán Erika igazgatóhelyettes köszöntõ szavai után Orbán Gábor 10. évfolyamos pincér tanuló verssel köszöntötte az ünnepet, az ünnepelteket. Németh Máté az alsóbb évesek nevében búcsúzott az iskolatársaktól, emlékezett a közös diákcsínyekre,
ünnepekre és kérte a közös emlékek
megõrzését. Márai Sándor szavaival kívánt jó utat a ballagóknak: „Aki egyszer nálunk volt, az sohasem mehet el
tõlünk egészen”. A Poppies Énekegyüttes dallal búcsúzott el a végzõsöktõl.
Rozmán László, a Sárvári Tankerületi
Központ igazgatója emlékezett a végzõsök diákéveire. Dicsérte kitartásukat,
elkötelezettségüket a választott szakmai iránt. Reményét fejezte ki, hogy
örömüket lelik abban a munkában,
amelybe a gyakorlatok során már bekapcsolódtak és becsülik a munka értékét. Személyes élményeit felidézve
emlékezett a felejthetetlen középiskolás évekre, amit a ballagóknak a büki
évek jelentettek. Útravalóul azt kérte tõlük, maradjanak, ameddig csak lehet
nagyszívû kamaszok. Megköszönte a
pedagógusok, a szülõk munkáját, támogatását, amellyel eljuttatták eddig

a most ballagókat. Sikeres vizsgákat,
teljes és szép felnõtt életet kívánt a fiataloknak. A hagyományokhoz hûen
Pócza Csaba igazgató elismeréseket
adott át a tanulmányi területen, szakmai versenyeken kiemelkedõ teljesítményt nyújtott végzõsöknek. Bokor Dániel pincér tanuló példamutató magatartása, szorgalma és kitûnõ tanulmányi eredménye jutalmául kapott elismerést, õ a Szakma Kiváló Tanulója
versenyen elért írásbeli teljesítményének köszönhetõen mentesül az írásbeli
vizsga alól. Rozmán Patrik pincér tanuló példamutató magatartásáért és
szorgalmáért kapott jutalomkönyvet. A
végzõsök nevében Vincze Eszter búcsúzott el a tanároktól, diáktársaktól,
az iskolától és egy kicsit a biztonságot
adó szülõi háztól, hiszen, mint mondta
elindultak a felnõttek világába, a boldog jövõ felé. A végzõsök felkötötték
az iskola zászlójára az emlékezés szalagját, annak jeléül: nem felejtik el,
hogy iskolánk diákjai voltak. A végzõsök gondolatait Németh Luca 9. évfolyamos szakács tanuló öntötte verses
formába, melyet Reseterits Enikõ ballagó diák tolmácsolt. A középiskolás
évek lezárását a vizsgák jelentik, melyeket követõen szakképzett pincérként
és szakácsként indulhatnak a nagybetûs Életbe, melyhez kívánunk sok-sok sikert, kitartást és boldogságot!
bse

Tömördiek

kirándultak Graz-ba

Május 13-án, szombaton Graz
felé vettük az irányt. Szerencsére
az elõrejelzés ellenére ragyogó
idõnk volt. 36-an indultunk útnak.
Elõször ellátogattunk az Eggenberg kastélyhoz, volt, aki
megnézte az épületet belülrõl,

húzódó mese barlangvasutat,
gyerekek, felnõttek egyaránt élvezték. Útunk végén tettünk egy
sétát Graz Fõ terén, ahol pazar
látvány fogadott bennünk többek között a Városháza, Tartományi Székház, Swarovski ház, festett

akadt olyan is, aki a festmények
gyûjteményét járta végig, s voltak, akik csak a kertet járták, ahol
szabadon sétáló pávák társaságát élvezhették.
Innen átmentünk a Slossberg
lábához, a társaság egy része
várhegy siklóval, a másik része
pedig nagyon sportosan, felgyalogolt, meg kell jegyezni, hogy
nagyon fitt volt a csapat.
Fentrõl a kilátás páratlanul
pazar volt. Innen leérve kipróbálták néhányan a várhegy alatt

ház. Majd az Operaháznál készítettünk egy utolsó közös fotót és
megfáradtan, de élményekkel
tele tértünk haza.
Igazán remek kis csapat volt
8-72 éves korig. A több kilométer
gyaloglás – többnyire fel a magasba – egy igazi gyalogtúra
volt. Reméljük, hogy ilyen jó csapattal – és még csatlakoznak
hozzánk többen is – megismételhetjük jövõre is egy másik szép
helyre.
Puskerné Hermann Beáta
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Rövid hírek
• Nyári táborok
A Csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület
idén július 10-tõl 15-ig rendezi meg a nyári
napközis tûzoltó tábort.
Az egy hetes program keretén belül a gyerekek megismerkednek a tûzoltóság történetével, mûködésével, felszereléseivel és az
alapvetõ tûzmegelõzési tudnivalókkal.
Egy önálló szakmai napon, a Szombathelyi Hivatásos Tûzoltó Parancsnokság tûzoltóinak és a búvár mentõcsoport tagjainak közremûködésével a tavon vízbõl mentési gyakorlatot mutatnak be a gyerekeknek.
Kirándulást szerveznek Sopronba, ahol a
Tûztorony és a Soproni Tûzoltóság meglátogatása mellett egyéb színes programokkal,
meglepetéssel is kedveskednek a résztvevõknek. Idén a Rendõrség munkájából a bûnüldözõk, nyomozók, helyszínelõk tevékenységét
szeretnék megismertetni a táborozókkal.
Az utolsó nap kipróbálhatják a gyerekek a
régi tûzoltó kocsi fecskendõt, olthatnak igazi
tüzet. Egész héten, a szakmai programok mellett kézmûves foglalkozásokat is szerveznek,
az eddig megszokott és bevált módon.
Várhatóan 5000 Ft körül lesz a heti tábordíj, ami tartalmaz minden költséget.
A Jelentkezési lapok letölthetõek lesznek
az egyesület honlapjáról, illetve az eddigi
évek gyakorlatának megfelelõen, az iskola
aulájában kerülnek elhelyezésre.

A zord telet elûzni gyûltek össze februárban a
nemesládonyi faluházban a színes jelmezekbe,
maskarákba öltözött gyerekek és szüleik, hogy
verseikkel, jókedvükkel, táncukkal töltsék nagyon vidáman a farsangi délutánt. Március elején Nõnap alkalmából a településen élõ hölgyeket köszöntötték és vendégelték meg a képviselõ-testület fér fi tagjai, ezzel is kifejezve tiszteletüket, köszönetüket a mindennapi munkák

iránt. A 2016-os év lezárásáról tartottak értékelõ
beszámolót és a 2017-es év terveket tárták a lakosság elé a március 18-i falufórumon a képviselõ-testület tagjai. Németh László polgármester
úr beszámolójában a legfontosabb munkálatokat emelte ki: az Új utca páros oldalán a csapadék víz elvezetését, mivel nagyobb esõzéskor a
házakat is veszélyeztette a földekrõl befolyó víz.
A Kossuth utca kátyuzását saját erõbõl oldották
meg, így csak az anyagot kellett megvenni, ezzel is próbáltak takarékoskodni. A 2017. év tettek éve lesz, szeretnék megvalósítani a temetõbe vezetõút aszfaltozását, valamint a Rákóczi utca járdájának felújítását. Aktuális pályázatokat
figyelemmel kísérik, hiszen az orvosi rendelõ felújítását pályázati forrásból szeretnék megoldani.
Önerõbõl a Hõsi emlékmûvet tervezik felújítani,
valamint fásítást a temetõbe vezetõ út melletti
gödörben. A templommal szemben lévõ gödröt,
valamint az Új utca kertek alját és a kihasználatlan területeket hím ivarú nyárcsemetével ültetik
be. A közmeghallgatáson döntés, valamint határozat is született a megjelent lakók egybehangzó akaratának figyelembe vételével.

Ugyanis a falu lakóitól érkezett panasz a hétvégi hangos munkavégzésre, valamint az utcákon
szabadon kóborló kutyák okozta kellemetlenségek miatt, erre keresték a lakókkal közösen a
megoldást. A zajkorlátozás érdekében, vasárnap déli 12:00 órától hétfõ reggel 6:00 óráig kisgépekkel, fûnyíróval, láncfûrésszel, gyorsvágóval nem lehet a falu nyugalmát zavarni.
Nemesládony közterületein, utcáin szabadon,
felügyelet nélkül kóborló kutyákat az Önkormányzat a Gencsapáti kutya menhelyre szállíttatja, természetesen a gazdája minden esetben
térítés ellenében visszakaphatja a kutyáját. Ezen
szabályozások betartásával és betartatásával
várható a település biztonságának és nyugal-

mának megõrzése. Az idei tervek megvalósítását az április 1-jei társadalmi munkával kezdték
a falu lakói, amikor a temetõbe vezetõ út bal oldalán lévõ árkot, mely tele volt bokrokkal, régi
fákkal kipucoltatták, az ebbõl származott bevételt visszaforgatták, és abból az árokba valamint
az Új utca kertek alján mindegy 1000 db hímivarú nyár facsemetét ültettek el. A munkából a
lakosság szép számmal kivette a részét. Ez az alkalom is megmutatta, hogy közös összefogással,
egy akarattal lehet szépíteni, építeni a települést, elérni a kitûzött célokat.
Bse
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A csepregi Petõfi Sándor MûvelõdésiSportház és Könyvtár augusztus 1. és 2. hetére hirdeti meg az Olvasó és a Szövõ tábori
programját. Augusztus elsejétõl, keddtõl ötödikéig, szombatig várják a könyvek, olvasás
iránt érdeklõdõket.
A szövés iránt érdeklõdõ gyermekek, fiatalok
augusztus hetedikétõl tizenegyedikéig ismerkedhetnek a különbözõ szövési technikákkal.
2017-ben, eltérõen a korábbiaktól, nem
egész napos tábort hirdetnek. A foglalkozások
tervezett idõtartama: délután kettõtõl este
nyolcig lesz. Érdeklõdni a Városi Könyvtárban
lehet, személyesen vagy az 565-087-es, illetve a +36 30 5791679-es telefonon.
Sági

Nemesládonyi tavasz
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Egy szimpatikus külváros – Tormásliget
„Saját” kocsma, sok eladó telek, szépülõ halottasház és fegyelmezett gazdálkodás – itt tart Tormásliget 2017 derekán.
– A legfrissebb, hogy megvette az önkormányzat a kocsmaépületet, ott, a kastély mellett
– kezdte a beszámolót Mester Árpád polgármester. Azt mondta, keresik az ideális bérlõt, a megfelelõ vállalkozót. Méghozzá úgy, hogy nem

van, jut rá pénz. Költenek rendszeresen az idõsek napjára, Mikulás programra és farsangra. A
hiányosságokat sem titkolta Mester Árpád. Többen számon kérték már tõle, hogy nincs játszótér a településen, s még nagyobb gond, hogy

nem sikerült még kiépíteni a szennyvízcsatornát.
Ez utóbbihoz várják a lehetõségeket (ahogy az
elmúlt években is). A büszkeségek is szóba kerültek, ahogy kiléptünk a hivatalból. A templom
gyönyörûen felújított, mellette mutatta az angolkertet. Helyi védettséget élvez, akárcsak a gesztenyesor, a kõrisfa- és hársfasor is Tormásligeten.
A park hûvös árnyékot ad az erre járónak, különösen a legmelegebb hónapokban érdemes
ide látogatni (például a következõ hetekben).
yde
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nyerészkedni akarnak az üzleten, hanem azt,
hogy mûködjön a vendéglátóhely. Tudja, hogy
nagy élet van ott – és mellette, a kastélyban is.
A közösségi helyiségek, a bolt is ott mûködik –
mutatta be. A kocsma felett van egy lakás, azt
felújítja majd az önkormányzat, hogy felkészültek legyenek, jelenleg ugyanis nem tudnának
segíteni, ha szükség lenne egy falubelinek azonnali költözésre. Ez, hogy számíthatnak a falu vezetésére a tormásligetiek, egyértelmû – bár nagyon szerényen és nem szívesen beszélt errõl a
polgármester. Egy példát azért elmondott: amikor a falubeli asszonyok mammográfiás vizsgálatra kaptak „behívót”, akkor megszervezték,
hogy együtt el tudjanak menni. Egész egyszerûen bérelt egy kisbuszt a polgármester és elvitette a hölgyeket, mert a legfontosabb az egészség. Meg a polgármester szerint a legfontosabb, hogy az ember ahol tud, ott segítsen. Ennek kapcsán, az ingatlanokra visszatérve el-

mondta: 12-bõl 24 telek lesz, ez is friss hír Tormásligetrõl. – Van egy olyan lehetõségünk, hogy a
12 telket középen megosztanánk. Ezek 16001700 négyzetméteres területek, ami a mai világban nem kell senkinek. Építési rendeletben
meghatároztuk, hogy 600 négyzetmétertõl már
lehet építkezni, az vonzóbb manapság – magyarázta a polgármester. A megosztással várhatóan 22 telek lesz, ugyanis kettõ „elkelt”. – Megkerestek Gyõrbõl, mert kitagolással
megszüntetik a peresznyei fogyatékkal élõk otthonát, idõsek otthona lesz
belõle. Az ott gondozottakat családi
házas lakóközösségekbe költöztetik,
ehhez kerestek telkeket. Minket is
megtaláltak és nagyon büszke vagyok a testületre, hogy egyhangúlag
megszavaztuk – árulta el Mester Árpán. Most ott tart ez a kezdeményezés, hogy befogadták a gyõriek pályázatát, várják az elbírálást.
Ami a helyi pályázatokat illeti: a
két részletben érkezett adósságkonszolidációs pénzt említette a polgármester, 13
millió forintot kapott Tormásliget. Az egyik felét
három éve kapták meg: járdafelújításra, árokrendbetételre és a kastély épületben egy vizesblokk felújítására jutott. A mostani támogatásból
halottas ház készül – mutatta a temetõi terveket.
– Vizesblokk, teljes tetõcsere, térkövezés, elõ-tetõ – sorolta. A beruházás felére elég a konszolidációs pénz, a másik felét saját erõbõl teszik
hozzá. Van mibõl, nem szûkölködnek Tormásligeten: lenne mire, de nem kérkedett a költségvetés számaival a polgármester. Azt azért elmondta, hogy az ipartelepbõl van bevétele a településnek, de magánszemélyekre nem vetettek ki
adót. A kiadások között kiemelte, hogy a Bursa
Hungerica pályázat szinte alanyi jogon jár Tormásligeten. Minden fõiskolás és egyetemista 6
ezer forintot kap az önkormányzattól, most hét
diáknak juttatják a támogatást. Õsszel beiskolázási támogatást is adnak – akárhány gyerek
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Horgászverseny Sajtoskálon
Hagyomány már a május 1-jei sajtoskáli
horgászverseny. Idén is nagyon sok falubeli és
sajtoskáli kötõdésû horgász jelentkezett. Reggel hét óra táján volt a sorsolás, amely döntött a horgászhelyekrõl. A pecázás negyed 12
magasságában ért véget, akkor derült ki,
hogy kinek sikerült kifogni a legnagyobb halat, és kik lettek az idei horgászverseny dobogósai. Haller Imre polgármester adta át a hor-

Mindnyájan örülünk, ha elkészül egy új autópálya vagy egy új lakópark. Csak azt feledjük
el, hogy néhány hónappal azelõtt õzek, nyulak,
rókák futkostak a zöldmezõs beruházás helyén.
Vannak fajok, amelyek nem tudnak alkalmazkodni a változó környezethez, míg más fajok sikeresek. A szabad természetben például a nyulak, fácánok nehezen alkalmazkodnak a jelenlegi agrotechnikai változásokhoz, lakókörnyezetükben a fecskék, gólyák szenvedik meg a változást. Ezeknél a fajoknál drasztikus létszámcsökkenést tapasztalunk.
A vadászterületeken soha nem látott mértékben él vaddisznó. A településeken jól érzi magát
a balkáni gerle, egyre gyakoribbak a vetési varjú kolóniák és mind többször jelenik meg a
nyest, a róka, és bizony még a vaddisznó is.
A természetben nincs hasznos és káros faj –
ez sajátos emberi kategória. Minden faj egyede
egyszerûen csak élni akar a genetikailag belé
kódolt szabályok szerint.
A lakóterületeken megjelenõ rókák néha
szenzációt, néha riadalmat okoznak. Ezek az állatok hamar rájönnek,
hogy itt nem fenyegeti
õket veszély, hiszen belterületen vadászni tilos.
Romos épületek, elhagyott parkok, kertek jó
búvóhelyet biztosítanak, a szeméttárolók,
kukák környéke pedig
könnyû élelemszer zési
lehetõség számukra.
Ezért fokozottan ügyeljünk ezekre a helyekre,
hogy legalább szándékosan ne csalogassuk
õket közvetlen környezetünkbe. Ugyan a veszettség esélye kicsi, de
ezen kívül is több zoonózisnak, vagyis állatról,
emberre terjedõ betegségnek lehetnek közvetítõi a rókák, ezért a közvetlen kontaktust ajánlott
kerülni velük. Bár véleményem szerint, a településen kóborló gazdátlan macskák és kutyák legalább akkora veszélyt hordoznak. Ha a rókák jelenléte állandósul, vagy nagyon zavaró iskolák
és játszóterek környékén, akkor más lehetõség
híján maximum csapdázhatjuk õket. Lakott területen biztonsági okokból élve fogó csapdákat

lehet használni. Ilyen ládacsapdákat gazdaboltokban bárki vásárolhat. Fontos szempont, hogy
milyen csalit használunk. Ha kihelyeztük a csapdát, azt rendszeresen ellenõrizni kell. Eredményes fogás esetén, külterületen elengedhetjük a
befogott állatot, de vigyázni kell, mert még egy
fogságba esett, megriadt házi macska is okozhat komoly meglepetést! Ha a befogott állatot
el akarjuk pusztítani nagyon körültekintõen járjunk el, még mielõtt az állatkínzás dicstelen vádja ér bennünket. Ha egy városban kóborló állat
veszélyt jelenthet, mindenképpen értesíteni kell
a hatósági jogkörrel rendelkezõ rendvédelmi
szerveket, tehát elsõsorban a rendõrséget, és bizonyos esetekben akár a katasztrófavédelmet is.
Segítséget kérhetünk a hivatásos vadászoktól is.
A területileg illetékes hivatásos vadászok szakmailag és technológiailag is felkészültebbek, tapasztaltabbak a csapdázásban.
A prémvadászok csillaga leáldozott Európában, a régi csapdázási módszereket elfelejtettük, vagy az ölõcsapdák nagy része, például a
vidravas használata állatvédelmi okokból tilos.

Változó világunkban a csapdázás õsi szakmája
szükségszerûen újraéled.
Egyre több humánus, speciális élve fogó
csapdatípus jelenik meg, ilyen a héjacsapda,
visszatartó kábeles csapdák is. Ezek megfelelnek a törvényi elõírásoknak és a szakmai, etikai
elvárásoknak. A hagyományokat tisztelni az idõt
pedig követni kell.
Horváth József
agrármérnök, mérnöktanár
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gászoknak a díjakat és az okleveleket. Elsõ
helyezett lett, és egyben a legnagyobb halat
is Horváth Szabolcsnak sikerült kifognia. Második helyezett Böröndi József, a harmadik helyezett pedig Dancs Péter lett. Az eredményhirdetés után a tóparton megfõzött pörköltbõl
és halászlébõl fogyaszthattak a jelenlévõk.
Kellemes hangulatban telt a horgászverseny
a sajtoskáli tó partján.
BB.

Kié itt a grund?
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Két újabb nyertes pályázat
– SZÉPÜL, BÕVÜL CSEPREG
Csepreg – Több mint 253 millió forintból
fejleszthet a város, hiszen Magyarország
kormányának támogatásával vissza nem
térítendõ támogatásban részesült a település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetõen.
Látványos és mindenki számára sok elõnnyel
járó beruházások valósulnak meg a közeljövõben. Vlasich Krisztián, Csepreg polgármestere
elmondta: tudatos elõkészítõ munka elõzte meg
a pályázat benyújtását, mely során igyekeztek a

legjobb tudásuk szerint eljárni. A polgármester
külön köszönetet mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõnek és dr. Kondora Bálint megyei
alelnöknek, akik sokat tettek azért, hogy
Csepreg a mostani fejlesztési ciklus nyertese lehessen. Megköszönte a hivatali apparátusnak a
becsületes, a fejlesztések iránt elkötelezett elõkészítõ munkáját. Csepreg két pályázaton szere-

pelt sikeresen, de további fontos tervei várnak
még elbírálásra.
A mostani 100 millió forint támogatásból valósulhat meg a Malomkert revitalizációja a Zöld
Város kiírás nyerteseként. A terület kisvárosi pihenõövezeté alakul majd át, így méltó körülmények között pihenhetnek és kapcsolódhatnak ki
kicsik és nagyok egyaránt. A másik nyertes pályázat is javíthat a városlakók életminõségén:
egy régóta megoldásra váró problémát orvosolnak majd a több mint 153 millió forintos fejlesztéssel. Az Alsóváros csapadékvíz-elvezetõ
rendszerének rekonstrukciója
címet viselõ projekt keretében az Alkotmány, a Zrínyi, a
Taksony, a Taksony köz utcák
és a Bognár Ignác utca végének csapadékvíz-elvezetései is hamarosan teljesen kiépülnek.
A polgármester elmondta,
hogy a Belügyminisztérium által tavaly decemberben biztosított 150 millió forint forrással együtt a most elnyert támogatás lehetõvé teszi, hogy
felújítsák a Taksony és Taksony köz, a Fehér, az
Alkotmány, a Zrínyi utcák útburkolatát. Utóbbi
három a tervek szerint még idén elkészül. A város elsõ embere szerint rengeteg még az elõttük
álló feladat, de gõzerõvel dolgoznak tovább
közösen a képviselõkkel, annak érdekében,
hogy a település még tovább fejlõdhessen.
B.B

Elsõáldozás
Tömördön
Május 7-én szép napra ébredt községünk. A
természet is ünneplõbe öltözött: sütött a nap,
lengedezett a szél, bárányfelhõk kúsztak az
égen. Templomunkban 4 fiú és egy kislány vette magához elsõ alkalommal az Oltáriszentséget. Egyházközségünk tagjai, a család, a barátok, az ismerõsök körében ünnepelhetett min-

denki. A Plébánia udvarról indulva vonultak be
a templomba. Bevonulásuk után Buús Boglárka
köszöntötte az ünnepelteket. Bódi Marcell, Nikl
Bendegúz és Pusker Zalán mindnyájuk nevében
mondott köszönetet Vas Csaba plébánosúrnak
és a hitoktatóknak a szentség kiszolgáltatásáért.
Sándor Mihály és Nikl Rebeka a szülõknek,
nagyszülõknek fejezte ki háláját azért, hogy eljuthattak idáig.
Ezen a napon köszöntöttük az Édesanyákat,
a Nagymamákat is, nekik Sándor Borbála és
Buús Boldizsár mondott szívhez szóló, kedves köszöntõt, felidézve fáradságos munkájukat óvó,
védõ szeretetüket, majd folytatódott az ünnepi
szentmise.
KSzÁ
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Rövid hírek
• Csepreg
Dolgos összefogás
a szõlõhegyen
„Sok kéz hamar kész” – így szól a magyar
mondás, bizonyságul arra az örök igazságra,
miszerint a közös munka és együttmûködés
meghozza gyümölcsét. Az együttmûködés
szép példáját mutatták a csepregi Borbarát
Hölgyek és a csepregi borosgazdák mikor
május 20-án társadalmi munkára gyûltek
össze a hegyen. Elõkerültek a gereblyék, met-

Egyházasfaluban

Óriási meglepetéssel készült az április
végi Szent György napi búcsúra a helyi
Freedom Cafe. Nagyszínpados sörsátorban, három napon keresztül bõséges és
színes kulturális programokkal, köztük neves hazai sztárvendégek fellépésével várták és fogadták az érdeklõdõ közönséget a
lelkes vendéglátók.
Kis falunk történetében példátlanul nagyszabású rendezvényt hatalmas siker koronázta. Délutánonként elsõsorban községünk lakossága, az
esti óráktól pedig az autók özönével érkezõ több
száz látogató tapsolt önfeledten a nagyszínpad
elõtt. A hagyományos, péntektõl vasárnapig
tartó búcsúból varázslatos, felejthetetlen hangulatú majális kerekedett.
Az elsõ napon a rockzenéé volt a fõszerep.
Nagy sikerrel mutatkozott be a helyi érdekeltségû Blending zenekar. A szûnni nem akaró tapsvihart az újkéri Rockmemories
és a répcelaki Lost Dreams
együttes vendégszereplése
fokozta. A fellépõ zenekarok
színvonalas szereplésének
köszönhetõen már igazi
rockbulis hangulatban fogadta a több mint félezer
résztvevõ az éjszaka sztárvendégeit, az Ossian együttest, akik ezúttal sem okoztak
csalódást
rajongóiknak.
Másfél órás koncertjük feledhetetlen emlék marad
mindannyiunk
számára.
Szívbõl és nagyot játszottak, slágereikkel megénekeltették a lelkes közönségüket. A zenei élmény nyújtotta öröm DJ Tombstone bulijával
folytatódott hajnalig.
A sikeres elsõ nap után óriási várakozás elõzte meg a szombatra ígért Ocho Macho koncertet. A több száz résztvevõ lelkes üdvrivalgással
fogadta a várt sztárvendégeket, akik igazán
csodás órákkal ajándékozták meg a közönséget. A sokszor visszatapsolt, ráadásokban gazdag koncert után az Unikum zenekar gondoskodott a jó hangulatról hajnalig.
Vasárnap már kora délután kezdõdtek a
programok. A sportkedvelõk futballmérkõzésre

siettek, míg a sátorban idõzõknek fáradhatatlan
helyi zenészünk Galavics László népszerû slágerekbõl összeállított mûsora nyújtott kellemes szórakozást.
A zene elsõ szünetében színvonalas, kedves
gyermekmûsoroké volt a színpad. Elõször az ovisok, majd a színjátszó csoport elõadása örvendeztette meg és késztette elismerõ tapsra a közönséget. Ezután vette kezdetét a Savaria TSE latin formációs táncbemutatója: örömmel gyönyörködtünk a színvonalú produkcióban. A pezsgõ hangulatú, latin dallamokra épült varázslatos
koreográfiát jól megérdemelt tetszésnyilvánítással jutalmazta a közönség.
A fergeteges hangulatú búcsúi majális
záróestje is tartogatott még zenei csemegét:
Galavics László és az Unikum zenekar újbóli szereplése után hamarosan megérkezett a kicsiknagyok által egyaránt izgalommal várt sztárvendégünk, Kis Grófo. Kedves hangú mûsora méltó

levezetése volt a háromnapos, színvonalas dáridónak. Szívesen hallgattuk elõadásában a haza
és családszeretet igényét és szépségét a dallamok szárnyán. Az éjfél utáni szórakozást ismét az
Unikum zenekar biztosította. Kitartóan húzták a
talpalávalót a hajnalig is mulatni vágyó résztvevõknek. A Freedom Cafe élménygazdag búcsús
majálisa szívet-lelket melengetõ örömforrás volt
mindannyiunk számára. Köszönet ér te Pálfi
Patriknak, a hangulatos esemény megálmodójának és kivitelezõjének, egyúttal mindazoknak
akik valamilyen módon hozzájárultak ennek a
nagyszerû vállalkozásnak a sikeréhez.
Major Izabella
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szõollók, kapák és más szerszámok. Kis traktor
is segítette a munkát, és felzúgott a motor fûrész és a bozótvágó hangja is. Kitisztították a
szorgos kezek az Orbán-szobor és a Beneforrás környékét, a Hanga-kapu és a Sajbók
forrás környéke sem maradt ki. Jó volt végig
nézni a megszépült tájon. Jó hangulatban telt
a délután.
Köszönet érte!
Hzsrváthné Pados Teréz

Búcsúból majális
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Pozsonyba kirándultak
a polgármester meghívására
Csepreg – Vlasich Krisztián polgármester szervezésében május 21-én,
vasárnap lehetõségük adódott Csepreg városáért elkötelezett polgároknak, hogy megnézzék Pozsony nevezetességeit és felfedezzék a koronázó
királyi magyar várost.
Nem ez az elsõ ilyen közösségépítõ
program, amely a polgármester kezdeményezésére valósult meg. Elsõ alkalom-

mal Budapestre látogathattak el a helyiek,
tavaly decemberben pedig Bécs nevezetességeit nézték meg, majd innen indultak
tovább a híres adventi vásári forgatagba.
Mivel az elsõ két kirándulás nagyon népszerû volt és jó hangulatban telt, így nem
volt kérdés, hogy megszervezik a harmadikat. Szeretnének minden évben, minél
több embert megszólítani ilyen csapat- és
városépítõ programokkal.
A lelkes csapat vasárnap reggel indult
el Csepregrõl, a jókedvû társaságban ha-

mar elröppentek a buszozással töltött
órák. Pozsonyban egy kellemes sétával
nyitották a napot. Megnézték a híres négy
saroktornyos várat nézték meg, amely a jó
idõjárásnak köszönhetõen mindannyiuknak csodálatos látvánnyal szolgált. Ezt követõen a vár alatt álló gótikus koronázó
templomot tekintették meg, majd a rengeteg épített örökséget, templomokat, a
város fõterét, az óváros házát, a kormány
székházát, a palotákat, valamint a nemzeti színház gyönyörû látványát
csodálták meg
közösen.
Ter mé sze te sen szabadidõ is
maradt a rengeteg látványosság
megtekintése
mellett, így frissítõ
italok kortyolása
közben pihenhettek a kirándulók. A szervezõk azokat hívták, akik még nem látták
a szlovák fõvárost. A kirándulók rengeteget beszélgettek és nevettek, sok közös fotó õrzi az együtt töltött nap emlékét. A kirándulást jó hangulatú sörözéssel és közös
vacsorával zárták, ahol a polgármester elárulta: már most elkezdte tervezni a következõ kirándulást, mivel az ilyen programoknak nagy közösségépítõ szerepük
van, amelyre nagy szükség van a mai világban.
B.B

Nem is olyan

hosszú ötven év...

Hamar eltelt az ötven év
szeretetben, harmóniában
Németh Dénes és Németh
Dénesné számára. A kerek

évforduló alkalmából meglepetés ünnep készült: minden
kedves ismerõs és rokon tudott mindent, csak az ünnepeltek nem. Gyermekeik szervezték szüleiknek a szép évforduló méltó ünneplését. A
Németh-házaspár egy vasárnapi ebédmeghívásra indult... Aztán furcsállták, amikor fiuk bekanyarodott a falu
határában lévõ Keresztényi
kápolnához. Ott már ceremóniához készülõdött Pál atya.

Csaknem hatvanan vettek
részt a szentmisén. Könnyeikkel küszködtek az ünnepeltek,
de boldogan mosolyogtak,
szép szer tar tás volt.
Meghatottan köszöntek
el a résztvevõktõl, megköszönték, hogy megtisztelték õket, az ünnepüket jelenlétükkel.
De ez után jött a másik csavar: az autó ismét
egy ismeretlen helyre indult. Egyházasfaluba, a
Platán térre kanyarodott
Némethékkel a kocsi,
folytatódott a program.
Polgármesteri köszöntõt
hallhattak, majd a gyermekek szedték össze szüleik ötven éves történetét. Miután a fõasztalnál helyet foglaltak az ünnepeltek, ajándékokat
kaptak. A legfõbb a pápai áldás volt, valamint az 1700-as
évekre visszanyúló, csaknem
hat méter hosszú családfa.
Szeretném megköszönni a
szervezõknek, hogy az önkormányzat terén tar tották az
eseményt, kívánok a jövõbe
jó egészséget.
Sándor József
polgármester
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en
PROGRAMAJÁNLÓ

A BÜKI MSK PROGRAMJAI
2017. JÚNIUS

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

• Június 9-én, 16-án, 23-án, 30-án és július 7én, pénteken 16-20 ó. Bükfürdõn, a Turinform-iroda
elõtti parkolóban: TERMELÕI PIAC.
• Június 9-én, pénteken 10 és 18 ó. Csepregen,
a PSMSK-ban: Reisinger János: Ki nekünk Arany János?
c. könyvének bemutatása.
• Június 11-én, vasárnap 18 ó. Büki TK –
Merseváti SE megyei II. o., 17 ó. Sopronhorpács
ME–Csapod SCE és Zsira TSK– Sarródi Ászok SE megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
• Június 16-17. Pusztacsón: VI. MALACFESZTIVÁL.
• Június 17-én, szombaton Csepregen a sportpályán: HOLNAPÉRT kispályás labdarúgó KUPA.
• Június 24-én, szombaton, Kõszegen, Szombathelyen, Sopronban és még számos településen: MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA.
• Június 29-júl. 1. Csepregen, az Ottó Kempingben: Ismerõs Arcok Tábor.

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

J Ú N I U S

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

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)

• Július 1-én, szombaton a Bükfürdõ Gyógy- és
élménycentrumban: Minimax Családi napok.
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.

TÛZOLTÓ HÍREK
A regionális CTIF tûzoltó versenyt május 27-én
Fertõszentmiklóson tartották a Vas megyei és a GyõrMoson-Sopron Megyei Tûzoltó Szövetségek szervezésé-

ben. A Csepregi férfi csapat elsõ helyezést ért el, így a
megyét õk képviselik az országos döntõben Székesfehérváron június 24-25-én. Gratulálunk a csapat tagjainak,
és sikeres szereplést kívánunk az országos döntõben.
igás

• Június 23. 20.00
Forgószínpad – Büki Színházi Esték. Erich
Kästner: A két Lotti. A
Budaörsi
Latinovits
Színház és a Múzsák
Társulat közös elõadása. Belépõ: elõvételben: 2.000.- Ft, az elõadás napján: 2.500.Ft. Helyszín: Büki MSK
ATRIUM. Esõnap: június 24. Lotte és Luise
a nyári táborban találkoznak elõször. Rögtön feltûnik nekik és mindenki másnak is, hogy mennyire
hasonlítanak egymásra. Mintha ikrek volnának, annyira.
Összedugják a fejüket, hogy a hasonlóság rejtélyét megfejtsék, így kiderül számukra, hogy valóban ikrek, csak
szüleik – kényszerû korai válásukkor –megosztoztak rajtuk.
Akkor õk még csecsemõk voltak. Most azonban nagylányok már: tudják, mi a teendõ, hogy a felnõttek ballépését helyrebillentsék. A terv vakmerõ, de õk is azok – nekivágnak tehát a nagy kalandnak, mert jobban tudják,
mint szüleik tudták, hogy mi a legfontosabb egy gyereknek, illetve kettõnek. És egy felnõttnek, illetve kettõnek. Illetve mindnyájunknak.
• Június 30.
III. Roma Gasztronómiai Nap. Szervezõ: Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata. Helyszín: Büki MSK
ATRIUM.
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01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
02. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 9–13.00 NYITVA
04. Sanitas 9–14.00 ügyelet
05. Sanitas 9–14.00 ügyelet
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–13.00 NYITVA
11. Sanitas 9–14.00 ügyelet
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–13.00 NYITVA
18. Sanitas 9–14.00 ügyelet
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–13.00 NYITVA
25. Sanitas 9–14.00 ügyelet
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

• Június 17. 20.00
Az Or feum Vándorszínpad Operettgálája. Fellépnek:
Szász Kati, Birinyi Mónika, Kalocsai Zsuzsa, Berkes János,
Bálint Csaba és az Or feum Vándorszínpad tánckara. Belépõ: elõvételben: 2.000.- Ft, az elõadás napján: 2.500.Ft. Helyszín: Büki MSK ATRIUM
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