Rövid hírek
• Répceszentgyörgy
Polgármestert választottak

Peruska Mária kápolnánál

A tûzoltók, rendvédelmi szervek és fegyveres
testületek, hagyományõrzõ egyesületek zarándoklatát tartották július elején a Peruska Mária
zarándok kápolnánál.
A Peruska Mária-kegyhely
a Kõszeget Csepreggel összekötõ erdõtömbben található.
1994-ben épült ott kápolna
Szent Hubertus és Szûz Mária
tiszteletére. A Mária zarándokútvonal része, nagyon szép
természeti környezetben.
A szentmisét három nyelven celebrálták. A szentbeszédben hangsúlyozták Szent
László érdemeit: a 2017-es

Fotó: vaol.hu

Kovácsné Kelemen Gertrúd Margit lett
Répceszentgyörgy polgármestere. A településen áprilisban lemondott az eddigi polgármester, ezért kellett idõközi választást tartani.
Két jelöltre voksolhattak a répceszentgyör-

Zarándokok a horvátzsidányi

gyiek: az eddigi alpolgármester, Kovácsné
Kelemen Gertrúd Margit függetlenként, Urbán
Istvánné pedig a Magyar Munkáspárt színeiben indult.

évet Szent László-emlékévnek nyilvánította a
nemzetpolitikai államtitkárság a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. év-

polna melletti felújított keresztet. Dumovits István
plébános a Pálinka Érdemrend kitüntetést kapta
a Pálinka Lovagoktól, a pálinkafõzõk lelkének
ápolásáért.
A hagyományokhoz híven a Csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete és a Csepregi Hegyközség is képviseltette magát a borszentelésen.
Elvitték a csepregi gazdák boraikat, amelyeket
a celebráló plébánosok megszenteltek, a Borhölgyeket és a Hegyközség képviselõit pedig
megáldotta.
Különlegessége ennek az emlékhelynek,
hogy a kápolna elõtt folyamatosan bõvül egy
szabadtéri gyûjtemény a mesterségek és hivatások védõszentjeinek szobrából. Már harmincnál több kõszobor áll a kápolna elõtti terület két
oldalán. Ez a szám mindig gyarapszik. Ebben az
évben a lovasok állíttattak szobrot védõszentjüknek Szent Mártonnak, egy bronzból készült dombormû gazdagítja a területet. A megjelent szakmák képviselõi most is megkoszorúzták védõszentjük szobrát, így például a csepregi
borosgazdák és a borbarát hölgyek Szent Orbán pápáét. A szentmise után agapéra várták a
vendégeket.
Horváthné Pados Teréz
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A névjegyzéken szereplõ választópolgárok
száma: 93. Szavazóként megjelent választópolgárok száma. 52. Érvénytelen szavazólapok száma: 5. Érvényes szavazólapok száma:
47. Kovácsné Kelemen Gertrúd Margit független jelölt: 38. Urbán Istvánné Magyar Munkáspárt: 9. A község megválasztott új polgármestere: Kovácsné Kelemen Gertrúd Margit.
yde

fordulója alkalmából. A kórusok éneke tette
még felemelõbbé a szentmisét. Pálinka- és borszentelést tartottak, valamint újraszentelték a ká-
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Másodszor lesz

Traktoros nap

Tavaly augusztusban hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg az I. Traktoros napot Sopronhorpácson – egy év után itt a
folytatás. A II. Traktoros nap szeptember 9-én lesz. Tavaly a traktorok
felvonulása nyitotta a napot: színes
látványt nyújtott
az egymás után
sorjázó közel félszáz jármû, melyek között új és
veterán gépek
egyaránt szerepeltek. Ügyességi,
erõhúzó és gyorsulási
versenyszámokban mér ték össze erejüket az Ausztriából és
Magyarországról érkezett versenyzõk. A rendezvény majdnem ezer
érdeklõdõt vonzott – hasonlóan népes nézõseregre számítanak idén is
a szervezõk. A II. Traktoros napon is
színes programokkal várják a szervezõk az érdeklõdõket, vendégeket.
Már elkészült a rendezvény forgató-

könyve, eszerint 8-tól 9 óráig lesz a
regisztráció, 9-tõl 10 óráig vonulnak
fel a traktorok, 10-tõl 14 óráig traktoros versenyek lesznek, majd 14.30kor hirdetnek eredményeket. Kísérõprogramként számíthatnak légvárra
a gyerekek, lesz szkanderverseny,

mazsorettbemutató, röplabda- és
futballmérkõzések. A belépõdíj a 15
óráig érkezõknek 500 forint lesz, 14
évnél fiatalabbaknak ingyenes a
program. A rendezvény ideje alatt
büfé várja a kedves vendégeket!
MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETETTEL
VÁRNAK SOPRONHORPÁCSRA!
Horváth Anita
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Augusztus a nyár talán legszebb és legbékésebb hónapja. Ekkor már kicsit nyugszik a forróság, de még szép napos az idõ, hûvösebbek az éjszakák, ekkor látható a legtöbb csillag és
„csillaghullás” az égen. A Gergely-naptárban az év nyolcadik hónapja. Nevét a híres római császárról, Augustusról kapta, a népi kalendárium Kisasszony havának nevezi.
A gyerekek többségének a legszomorúbb idõszak: közeleg az új
tanév. Szerencsére sok család most megy szabadságra, így biztosítva
igazi nyári kikapcsolódást és közös élményeket, és remélhetõleg lesz
mire visszaemlékezni a szeptemberi tanórákon.
A hónap több állami és egyházi ünnepet is hoz számunkra: 15-e
Nagyboldogasszony napja, legrégebbi Mária-ünnepünk. Ezen a napon ünnepli a katolikus egyház Mária mennybemenetelét és egyben
Magyarország oltalmazóját. Szent István királyunk volt az, aki az országot Szûz Mária oltalmába ajánlotta halálos ágyán, innen az elnevezés
is Regnum Marianum, azaz Szûz Mária országa hazánk. Augustus 20-a
Szent István király ünnepe, elsõ királyunk temetésének és szentté avatásának évfordulója.
Idõutazásokon is részt
vehetünk ebben a hónapban kapcsolódva
történelmi eseményeinkhez: például a kõszegi
Ostromnapokon vagy a
Savaria Történelmi Karneválon.
Az augusztus csillagképe az oroszlán, az állatöv királya. Uralkodói
jegy, az ebben a hónapban születettek bátorsága, szabadság vágya
valóban királyi erõvel bír. Erõt képviselnek az élet minden területén,
megalázkodni nem tudnak, okosságukat, õszinteségüket természetesnek gondolják, szívesen segítenek a rászorulóknak és lelkesedésük határtalan.
Ebben a szép hónapban élvezzük mindannyian a nyári napsugarak simogató, olykor sütögetõ kényeztetését, mert közelednek az „emberek”, elhozva nekünk az indián nyarat, a szüret vidámságát, és majd
az esõs napok szomorúságát.
Kissné Szabó Ágota

Következõ lapszámunk 2017. szeptember 7-én jelenik meg!
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Augusztusi gondolatok...
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Rövid hírek
• Sopronhorpács
Építési telkek
Sopronhorpács község képviselõ-testülete
két éve döntött úgy, hogy a volt sportpálya területét visszavásárolja a jelenlegi tulajdonosoktól. Az egyeztetések elkezdõdtek és a tulajdonosok pozitívan álltak az eladáshoz. Ezúton
is szeretnénk nekik megköszönni, hogy a település fejlõdését segítették. A négyhektáros területen elsõ ütemben kialakításra került 16 darab, közel 1000 négyzetméteres építési telek.
A közmûvek tervezése és engedélyeztetése
megtörtént. Az értékesítésre kínált telkek víz,
csatorna, csapadékvíz, villany, közvilágítás,
földgáz közmûvekkel kerülnek értékesítésre.
Az úthálózat elõször murvás, majd az építkezések befejeztével szegéllyel ellátott aszfaltfe-

Több éves hagyomány már Nemesládonyban, hogy a képviselõ-testület a település búcsújának elõ-napján hívja a falu lakóit ünnepelni. Ahogy Németh László polgármester köszöntõjében fogalmazott, ez a nap a tisztelet napja a
falu lakói számára, hogy együtt legyenek,
együtt szórakozzanak, felejtsék el mindennapi
teendõiket, adják át magukat a vidámságnak.
Nagy örömmel tölti el a falubelieket az is, hogy
ezen a napon hazalátogatnak a településrõl elszármazottak, felelevenítik a
közösen megélt baráti emlékeket, együtt vannak a
nagycsaládok. Polgármester
úr megnyitó gondolaiban
megköszönte a falu lakóinak
az év során együtt végzett
munkálatokat, az önzetlen
segítséget. Minden kedves
vendégnek nagyon szép ünnepet és jó szórakozást kívánt a falu ünnepén.
„Az ünnep minden ember közössége abban
az isteni létben, ahová az ember csak Én-jének
feláldozása árán jut el. Minden közösség ünnepi. Nincs is más ünnep csak a közösségé” – idézte Hamvas Bélát Majthényi László Vas Megye
Közgyûlésének elnöke ünnepi köszöntõjében.
Hangsúlyozta, hogy a falvak életében mennyire
fontosak a közösen megélt ünnepek. Kiemelte
az egyházi és társadalmi események összekapcsolását, valamint a falunapok jelentõségét,
többnyire elnyomva a búcsúk hagyományát.
Nagy örömét fejezte ki, hogy ezen a településen
a búcsú és falunap erõsítik egymást, mint ahogy
a lakók is azt teszik. Pécsinger Éva lelkészasszony
igehirdetésében a falu védõszentjét emelte ki és
kérte a falunap résztvevõit, hogy Jézus nevében
legyenek együtt és hallják meg a hívó szót,
hogy az emberek között terjedjen az Ige. Szabó

Miklós plébános úr továbbfûzte lelkészasszony
gondolatait, és hozzátette a magyarságtudat
fontosságát, meghatározó jelenlétét az emberek értelmében, hiszen együtt lenni csak egymás elfogadása, tisztelete szellemében lehet
igazán. Kérte a jelenlévõket az imádságra, Isten
segítségül hívására, hogy áldás legyen minden
munkán, megszenteljen az Úr minden együtt töltött ünnepet. „Isten éltesse a falu népét!” – köszöntötte egy kisfiú a tisztelt publikumot a legki-

sebbek nevében. A nemesládonyi gyerekek
kedves mûsora csalt mosolyt az arcokra, hiszen
a Pancsoló kislány nyárköszöntõ vidám dallamára táncoltak, majd a Három selyp lány címû
mesét jelenítették meg. A Kairó együttes fiatal
lendülettel robbant be a színpadra és mozgatta
meg a nézõket – fõként az ifjabb korosztályt.
Õket Németh Tiborné nóta és sanzon mûsora követte, kinek kedve volt, együtt is énekelt Ibikével.
A finom vacsora után rock and roll slágerek következtek, majd a vállalkozók által felajánlott
nyereményeknek örülhettek a szerencsések a
tombolasorsoláson. Az operett válogatás mindenkinek elnyerte a tetszését, hiszen ismert dallamok csendültek fel, amiket együtt énekelt a
közönség az elõadókkal. Hajnalig tartó élõzenés
utcabállal zárult a nemesládonyiak falunapi-búcsúi ünnepe.
bse
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lületet kap. A közmûvek kiépítése elkezdõdött:
a víz, csatorna, csapadékvíz szeptember 15ig, majd ezt követõen a villany, a közvilágítás
és a földgáz kerül kivitelezésre.
A közmûvesített telkek, az úthálózattal
együtt átlagosan bruttó 4700 forint per négyzetméter áron kerülnek értékesítésre. A telekvásárlók közül 300 ezer forint kedvezményben részesülnek gyermekenként azok a fiatal párok,
akik hat éven belül kettõ gyereket vállalnak,
valamint azok, akiknek már van 13 év alatti
gyermeke. Két gyermek megléte esetén támogatható gyermekenként 300 ezer forinttal a
család. A telkek értékesítése elkezdõdött, várjuk az érdeklõdõket akár személyesen, illetve
Talabér Jenõ 0630-2171-363 telefonon.

Az ünnep a közösség
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Belsõleg is
megújult a lócsi templom
Emlékezhetünk: advent elsõ vasárnapján szentelte meg Németh
László pápai prelátus, püspöki helynök úr a külsõleg gyönyörûen felújított patinás lócsi templomot. Most,
fél évvel késõbb a település lakói-

a keresztszülõket
és a nagyszülõket...
Évtizedekkel ezelõtt egy szoba-konyhában nõtt fel 6-8 gyerek, a
közös udvarban ott élt a nagyi, gyakran a dédi is, a szomszédságban laktak a keresztszülõk, az ángyomék meg a komák. Szeretetben éltek, közösséget alkottak, a rászorulóknak tudtak segíteni.
Hangsúly: a rászorulóknak tudtak segíteni!
Ma ez másként van. Ma nagyon örülünk egy gyermek születésének. (Már az ultrahang képet is több százan lájkolják.) A keresztelésen még ott van a rokonság – nagyszülõk, keresztanyu, barátok.
Mindenki azt hiszi, hogy húsz év múlva a büszkeségük lesz a „vizet
többé-kevésbé tûrõ csöppség”. Az oltár elõtt ígéretet kell, hogy tegyenek, sokan magukban többször meg is erõsítik: igen, segíteni,
támogatni fogom a gyermek neveltetését. Aztán vesznek még pár
rugit, ajándékot, majd karácsonykor és szülinapkor küldenek egy
kis pénzt... Azt mondom, ha a támogatást komolyan gondolja egy
keresztszülõ vagy nagyszülõ, akkor ennél többet is tehet. Keresztelés után – velem egyeztetve – kezdjen el gyûjteni napi pár száz forintot! Amíg közvetlen támogatásra nem szorul a kicsi, illetve családja, addig megtakarításként gyûlik egy biztos hátterû világcégnél a pénze. Ha a család közvetlen támogatásra szorul, a megszokott havi összeget nekik direktben is odaadhatja, (addig díjmentesítjük a megtakarítást). Tapasztalatból tudom, az a keresztszülõ vagy
nagyszülõ, aki ilyen gyûjtõszámlával rendelkezik, probléma nélkül
tudja támogatni a nehéz helyzetbe került keresztgyermekét, illetve
családját, hiszen neki nem hiányzik a havi költségvetésébõl ez az
összeg, mert egyébként is feladta volna. Mi van akkor, ha a gyûjtés
nem szakad meg? Semmi baj, tizennyolc-húsz év után 3-4 millió forint sorsáról kell dönteni. Talán abban már nem kell segítenem!
Részletekrõl érdeklõdhet:
Rácz László /MetLife Europe Biztosító/ +36-30-312-9999
(x)

kiismeretes, odaadó, mindig pontos munkáját, melynek révén csodálatos köntösbe bújt a templom Isten dicsõségére, a hívek szolgálatára. Köszönetet mondott László
atyának az imákért és a jelenlévõ
Ferling György plébánosnak is, aki
korábban munkálkodott itt Lócson
a templomban, és kezdte meg a
felújítás tervezését. A szentmisét követõen a szép számmal megjelent
hívek szeretetvendégség keretében
beszélgettek lelkipásztoraikkal és a
restaurátorokkal, akik meséltek a kihívásokról is, melyek a munkák során eléjük tárultak.
bse
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nak elszántsága, kitartó munkája
meghozta a gyümölcsét: a templom belül is teljesen új pompába öltözött. Szemet és lelket gyönyörködtetõ látvány fogadja az Isten házába betérõket. Az elvégzett munkákra – a felújított szószék, oltárok, orgona – áldást kértek a lócsiak. Június második vasárnapján helynök
úr látogatott el ismét a kedves
templomba, hogy örömüket vele
ünnepeljék a lócsi hívek. A szertartás elején Nagy József, a Plébániai
Tanácsadó Testület alelnöke köszöntõjében részletesen bemutatta
a felújított templombelsõt. A fából
készült fõoltárt 120 évvel ezelõtt vásárolták, tetejét az Isten báránya díszíti, oldalt pedig angyalszobrok
ékesítik. Az oltárképen Szûzanya látható, karján a kis Jézussal. Szintén
fából készültek a mellékoltárok: Jézus Szíve és Segítõ Szûzanya oltár. A
szószéken oldalt a négy evangélista fa dombormûve látható, felül pedig a magvetõ szimbolikus alakja,
mely eredetileg 1818-ban készült.
Az orgona 112 éves, Pécsrõl származik. 1965-ben villamosították,
1978-ban restaurálták, de már
több éve nem tudták megszólaltatni. Eljött hát az idõ a restaurálásra,
az eredeti pompában való helyreállításra. Köszönetét fejezte ki alelnök úr az önkormányzat és a magánszemélyek önzetlen anyagi támogatásáért és a munkálatokban
való aktív részvételért. A köszöntõ
szavak után helynök úr megáldotta

és megszentelte a templomot. A felújított szószéken elsõként õ mondta
az ünnepi szentbeszédet, hirdette a
magvetõrõl szóló igét. Isten szavát
küldi a magvetõ által a földre, hogy
a munkát elvégezze, az emberek
lelkében elültetve Isten
üzenetét. Nagy örömét
fejezte ki a lócsi hívõk felé, hogy kitartottak tervük
mellett, megszépítették
lelkipásztoruk irányításával a templomot, hogy
még jobb legyen betérni,
hiszen minden szépnek Isten a forrása. Az orgona
felemelõ hangját emelte
ki az ünnepi szentmisék
alkalmával. Hálát adott a
Teremtõnek, hogy megadta a lócsiaknak, hogy
fel tudták újítani templomukat, vigyáznak rá és
vasárnapról vasárnapra
itt vallják meg hitüket. A
hálaadó szentmise végén
Szalai Gábor plébános
köszönte meg a restaurátorok – Kovács Balázs és munkatársai, akik a
Szent György lovagrend tagjai – lel-

Megszólítom
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Rövid hírek
• Bük
Néhány kép a Büki Gyógy-Bor Napokról. További képek a www.repcevidek.hu
oldalon elérhetõek.

Rómeó: a Répce-vidék
egyik nyíló virága
ban, tõle ered az irodalom és a mûvészetek
iránti szeretete. „Kicsi koromban is sokat mesélt
nekem.” Az iskolában is sokat számíthat az osztályfõnökére, Péntekné Fekete Andreára, és a
színjáték tanszak vezetõjére, Németh Andreára.
Elmondása szerint szeret szerepelni, örömmel
megy a versenyekre és csak kevés izgalom van
benne egy-egy szereplés elõtt.
Rómeó egyébként családjával nemrégiben
költözött Gyalókára, ami szintén a Répce vidéke, elõtte a szomszédos Vas
megyében éltek.
Gyalókához családi kötõdései is vannak a 10 éves
fiúnak. „Nagyon szép a táj,
kedvesek az emberek, szeretettel fogadtak minket, közel van az iskolám, és a nagyobb városok is (Sopron,
Szombathelyre gondolt) és
még a levegõ is jó itt. Vannak állataim is, nagyon állatbarát vagyok, az állatok
iránti szeretetet édesapámtól örököltem. Vannak libáim, csibéim, kutyák, macskák, nyulak, tengerimalac, teknõsbékák.” És
ezenkívül amivel szívesen tölti a szabadidejét az
az olvasás, bicajozás, rollerezés. Gyûjti a
legókat, rajong a dínókért. Nagy örömmel segít
a plébánosnak minden szombati szentmisén a
gyalókai templomban, szívesen ministrál.
A nyári tervei között szerepel a kézmûves tábor, a hittantábor, szüleivel közös nyaralás. Szeretne a barátaival sokat játszani és kirándulni
ebben a vakáció heteiben. Rómeónak konkrét
elképzelése van a jövõjét illetõen: „Felnõtt koromban is itt fogok élni a Répce vidékén, olyan
érzésem van mintha mindig itt laktam volna. És
orvos szeretnék lenni, olyan, aki mesét mond,
majd ha félnének tõle a gyerekek” – meséli.
Kincse Anda
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A Répce-vidék nyíló virága pályázatra
Radics Patrik Rómeót szülei és osztályfõnöke nevezték be, az eddig elért sikeres eredményei
alapján gondolták esélyesnek. Rómeó a
Csepregi Általános Iskola tanulója, szeptemberben kezdi a 4. osztályt, 10 éves gyalókai fiú. Az
említett pályázatot a Répce-vidék Kultúrájáért
Alapítvány írta ki. Az alapítvány 1995-ben jött
létre azzal a céllal, hogy összegyûjtse a Répce
vidéke amatõr mûvészeti csoportjait. Fõleg a
térség kultúráját megõr zõ
alsós és felsõs diákok jelentkezését várták. A pályázók
feladata az volt, hogy bemutassák eddigi tevékenységüket, életútjukat, és
eredményeiket.
Rómeó
megnyerte a pályázatot, az
alapítványtól elismerõ oklevelet zsebelt be eredményeivel. Például a 2015-ben
kapott arany minõsítés miatt, melyet a Répce-menti
diákok Mûvészeti Találkozóján kapott. Valamint 1. helyezést ért el a Répce-menti
Mese-monda-ballada mondó versenyen.
Ugyanebben az évben a Magyar Dinoszaurusz
Alapítvány „Magyar dínók és én” rajzpályázatán
2. helyezést ért el. Tavaly szintén 1. helyezett lett
a mesemondó versenyen, valamint Nívó díjat
kapott a Répce-menti Diákok Mûvészeti Találkozóján, idén ugyanitt arany minõsítést ért el, és
különdíjas lett a Versvarázs szavalóversenyen.
Petõfi Sándor vers és prózamondó versenyen jelképesen szintén a dobogó legfelsõ fokára állhatott. És a díjakat még sorolhatnám… „Mindegyik
közül a legbüszkébb vagyok a Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány elismerõ oklevelére” –
mondja Rómeó.
Versenyeire édesanyjával készül, õ segít neki
a versek, mesék tanulásában, a hangsúlyozás-
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Nyári vigasságok
és szolidaritás Egyházasfaluban

Megtelt élettel a faluház és környéke már a falunap kora délutánján
Tömördön. Az önkormányzat képviselõtestülete július22-én szombaton várta a
falubelieket, az elszármazottakat és a
kedves vendégeket az idei falunapra.
Légvárak épültek, íjászat adott progra-

kit megmosolyogtatott. Kollarits Gábor
polgármester köszöntõje után kezdõdött a vacsora: egy tál vadpörköltre,
egy italra és egy szelet tortára mindenki az önkormányzat vendége lehetett.
A vacsorát követõen elkezdõdött
az utcabál, melyet a várva várt tom-

mot, sorban zajlottak a kispályás labdarúgó-mérkõzések. Készült a langalló
a szabad téri kemencében, lehetett
dottó vonattal utazni a faluban. A

bola szakított meg, majd folytatódott a
tánc, a bálozás. Mindenki megtalálhatta a nap folyamán a legérdekesebb, legjobb programokat! Ismerõsök

Csepregi Farkas Sándor Egylet a Palacsintás király címû elõadását mutatta
be, a Vocal Spirit dalai szóltak és a
Tömördi kisszínpad elõadása minden-

köszönthették, üdvözölhették egymást!
Köszönjük a felajánlásokat, a szervezõk, az önkéntes segítõk munkáját és a
fellépõk szereplését!
KSzÁ
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Nyaranta ismétlõdõ tréfás szlogen a Falufejlesztõ Egyesület táncos rendezvényre csalogató meghívóján a „Ha jöttök
lesztek, ha hoztok, esztek” mondat. Az idei nyáron immár hetedik alkalommal gyülekeztek örömmel a hagyományos Platán téri batyusbál törzsvendégei s a hozzájuk újonnan csatlakozók, dacolva a kiadós esõt ígérõ felhõkkel, s a hûvösen lengedezõ széllel.
„Bátraké a szerencse”, – tartja a mondás, – ez így történt
esetünkben is. A baljós elõjelek ellenére minden résztvevõ kitûnõen érezte magát. Ezúttal is megvalósult a báli meghívóban szereplõ ígéret, az a bizonyos „garantált jó hangulat”.
A legifjabbak boldogan vették birtokukba, az alig egyéves, nagy gonddal karbantartott utcai játékokat, majd kíváncsi izgalommal bontogatták a számukra készített, gazdag
tartalmú zsákbamacskákat.
A bál felnõtt közönsége szívélyesen kínálta asztaltársait az
otthonról hozott, saját készítésû finomságokkal és jókedvûen indult táncba a nagyszerû zenére. Az est jó hangulatát a vidám
tombolahúzás is nagyban fokozta, ahol még a nyeretlen vendégek sem váltak szomorúvá. Nagy öröm, hogy batyusbálunk
ezúttal is felejthetetlen szórakozást nyújtott a csak beszélgetni
vágyóknak és a táncos lábúaknak is egyaránt.
Együttes részvétel volt a jellemzõ a következõ szombat
ugyancsak hagyományos rendezvényén is, a daganatos betegségben szenvedõ embertársainkért vállalt szolidaritási
eseményen, ahol mint minden évben, idén is falufutással fejeztük ki együttérzésünket és adtunk biztatást a betegséget legyõzõ küzdelemhez.
A falufutás lelkes résztvevõit a Keresztényi Pékség elé visszatérve óriási meglepetés várta. A hagyományos „zsíroskenyérásványvizes” kínálat helyett, fenséges ízû halászlé és remek gulyás vacsora lett a jótett jutalma, melyet a sikeres vállalkozásának 31. évfordulóját ünneplõ Hollósi-kocsma ajánlott fel zenés
rendezésben. Ezúton is köszönet az önzetlen és gondos szervezésért, amely valóságos utcabállá szélesedett a szíves vendéglátásnak köszönhetõen.
Ahogy az ismer tetett programízelítõk is bizonyítják,
Egyházasfalu nyáron is hûséggel ápolja és erõsíti töretlen
fejlõdésének zálogát, a közösségi összetar tozást, legyen szó
vigasságról, bármilyen egyéb tevékenységrõl, akár szolidaritásról.
Major Izabella

Falunap Tömördön
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Rövid hírek
• Csepreg
Új aszfaltburkolat
kerül a Fehér utcára
Nagyszabású munkálatok kezdõdtek
Csepregen a Fehér utcában: a templom melletti területen történõ járdafelújítás mellett most
megvalósul az utca még fel nem újított burkolata teljes rekonstrukciója. A kiviteli munkák várhatóan augusztus 10-ig tartanak majd. Vlasich

A dr. Tolnay Sándor Általános Iskola szervezésében 46 tanuló és 9 kísérõ tanár vett részt egy
felejthetetlen horvátországi nyári táborozáson,
Crikvenicában. A táborozók között a büki iskola
felsõ tagozatosai is ott voltak. A nyaralás emlékeit idézzük fel a következõkben.
Az idei nyáron immár negyedik alkalommal,
július 3-án hajnali 4 órakor indultunk útnak Bükrõl, hogy kõszegi és gyöngyösfalui társainkkal,
és a kísérõ pedagógusokkal együtt az Adriaitenger partján nyaraljunk egy hétig. Az elsõ nagyobb megállónk Zágrábban volt, ahol megnéztük a csodaszép környezetben lévõ állatkertet. A kis kitérõ után folytattuk utunkat, és délután

szintû újraélesztéssel, az automata defibrillátor
használatával, az eszméletlen beteg ellátásával, a vérzések csillapításával, majd mindezt
másnap délelõtt gyakorlatban is alkalmaztuk.
Megtanultuk, hogy a vészhelyzet felismerése, a
gyors segélyhívás és az azonnali elsõsegély életeket menthet. Ellátogattunk a kuterevói mackómenedékhelyre. Idegenvezetõnk elmondta,
hogy itt az anyjukat valamilyen oknál fogva elvesztett barnamedve bocsoknak adnak meg
minden gondoskodást, és ha felnõnek, akkor
sem kerülnek vissza a vadonba, mert az emberi
nevelés során nem sajátítják el azt a tudást és
képességeket, ami ahhoz szükséges, hogy saját

3 óra körül megérkeztünk szálláshelyünkre, a Villa Atalantába, mely sokunk számára már ismerõs hely volt.
Elfoglaltuk szobáinkat, majd némi pihenõ
után, irány a tenger! A tengerparti strandolás
mellett a hét során változatos és hasznos programokon vettünk részt. Már az elsõ este a „Szombathely, a segítés városa“ program keretében
Horváth Balázs mentõtiszt és három társa segítségével elméletben megismerkedtünk az alap-

környezetükben meg tudjanak élni. Áthajóztunk
a Krk szigeten található Vrbnikbe, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a tengerre. Átmentünk Európa legszûkebb utcácskáján, megtekintettük a
Nagyboldogasszony Székesegyházat, és finom
fagyival csillapítottuk a hõséget. Az idõjárás is
kedvezett nekünk, így sokat fürödtünk, napoztunk, búvárkodtunk és ugráltunk a vízi légvárban. Bingóztunk, játékos vetélkedõkön, homokvárépítõ-versenyen, jelmezversenyen mértük ös-
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Krisztián polgármester egyik fõ célkitûzésének
tekinti a város kritikus útjainak, járdáinak felújítását – és törekvései rend szerint célba is érnek.
Nagyszabású útfelújítás folytatódhat a városban, hiszen tavaly elkészült a Csokonai és a
Szombathelyi utca, ezt követi most a Fehér utca
felújítása. A város vezetõje hangsúlyozta, hogy
minden lehetõséget megragadnak annak érdekében, hogy minél több utcát, járdát fel tudjanak újítani. Mint ismert, Magyarország Kormányának támogatásával 150 millió forint támogatást nyert el Csepreg tavaly év végén a Belügyminisztérium keretébõl. Megtudtuk, hogy az
elõkészítést és a közbeszerzést követõen, 2017.
július 5-én írta alá a polgármester a kivitelezõvel,
mint nyertes pályázóval azt a vállalkozási szerzõdést. Ennek alapján most megvalósul a Fehér
utca felújítása, melyet a tervek szerint az Alkotmány és Zrínyi utcák teljes felújítása követ majd.
Az elõkészítõ munkálatok már elkezdõdtek,
ennek során a Vasivíz Zrt. elvégezte a még szükséges munkálatokat a Fehér utca 1. szám elõtti
területen, most a kivitelezõ végzi a rekonstrukciós munkálatokat.
Vlasich Krisztián polgármester hangsúlyozta, hogy a felújítás után a város lakossága
ezen az útszakaszon is megújult, jó minõségû
útburkolaton közlekedhet a jövõben, melyet
hamarosan újabb útfelújítások követhetnek
majd a városban.
H.Z.

Irány a tenger
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sze ügyességünket, tudásunkat, kreativitásunkat,
kézmûves foglalkozáson ajándéktárgyakat készítettünk. A búcsúesten megtekintettük a héten
készült képeket, jókat derülve magunkon, majd
egy fergeteges karaoke partyval zártuk táborozásunkat. Utolsó nap hazafelé Varazdin fõterén

Energetikailag is
megújul az iskola tornaterme
Újabb nagy beruházás valósul meg a
Csepregen a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásából: energetikailag modernizálják az általános iskola tornatermét. A teljes projektköltség 35,14 millió forint, melyet Magyarország Kormánya és az Európai Unió
anyagi hozzájárulása száz százalékban biztosít.
Vlasich Krisztián polgármester elmondta,
hogy a TOP pályázat segítségével tovább folytatódhat a Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermének épületenergetikai fejlesztése és korszerûsíté-

még fagyiztunk egyet. Nagyon gyorsan elrepült
ez az egy hét. Mindenki nagyon jól érezte magát és barátságok is szövõdtek az iskolák tanulói
között.
A táborozásunk ideje alatt a versenyek díjazásában támogatóinknak is nagy szerepe volt,
ajándékaikkal örömet szereztek a nyaraló gyerekeknek. Nagyon köszönjük!
bse
se, miután két éve egy KEOP projekt segítségével közel 27 millió Forint támogatásból, részleges
felújításon esett át az épület. A falazata 20 centiméteres, a tetõszerkezete 25 centi vastag hõszigetelést, a tetõszerkezet pedig még új vízszigetelést is kapott. A 22 darab nyílászárót telje-

sen újra kicseréltek. A városvezetõ hozzátette,
hogy a csepregi általános iskola majdnem 400
négyzetméteres tornaterme 1978-ban épült hagyományos tégla falazattal, lapos tetõs kivitelben. Az intézmény energetikai fejlesztése több
szempontból is indokolt volt. A hõtechnikai tulajdonságai a készítés idõpontjában érvényes elõírásoknak feleltek meg, ma már azonban erõsen elavultak. Cél, az épület hõtechnikai adottságainak javítása, valamint a megújuló energia
hasznosítása.
A korábbi évben megvalósult szigetelés és
nyílászáró csere után a mostani gépészeti fejlesztéssel és megújuló energiahasználattal egy
komplex program valósul meg. A tervek szerint
felújítják a tornaterem öltözõit és vizesblokkjait,
hiszen Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója elfogatta Vlasich Krisztián polgármester javaslatát, mely szerint a Tankerület
és Csepreg önkormányzat közösen újítsa fel és
finanszírozza majd az épületen belüli felújítás
költségeit. Jó hír a pedagógusoknak, hogy a
városvezetõ másik javaslatát is támogatták. új
hangosító berendezés érkezhet hamarosan, annak költségeit a felek szintén közösen viselik.
Vlasich Krisztián elmondta még, hogy a mostani projekt a lapos tetõn elhelyezett napelemek
telepítését célozza meg, melyek összesen 20 kW
elektromos áram termelését teszik lehetõvé. A beruházás után az energiafelhasználás több mint 10
százalékkal csökkenhet az intézményben, mellyel
jelentõs költség takarítható meg.
HZ
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Rövid hírek

Mint egy mediterrán ékkõ
– TÖMÖRD 2017 NYARÁN

• Zsira
Lovak közelében
Az idei nyáron is három turnusban szervezett lovastábort a Csillagösvény Lovas Egyesület a lovakat szeretõ, a lovak után érdeklõdõ
gyermekeknek. Több korosztály is képviseltette magát, a legkisebbektõl egészen a serdülõ korosztályig. A nagyobbak segítettek a ki-

retnénk értékesíteni, hasznosítani. Egy parkot
szeretnénk a falu közepén, egy 3,6 hektáros terület, ami az ékköve lehet a falunak – ismertette

– Mi Velemben kezdtük
a túrát, felmentünk Írott-kõre, aztán Kõszeg, most itt.
Egyébként Monoron lakunk, Pest megyében, a
gyerekek az édesanyáméknál nyaralnak, mi meg
túrázunk – sorolta Hadvári
Marianna, aki férjével
Káposznyák Zsolttal járta Vas megyét, és szívesen ejtették útba Tömördöt, ahol bõven van látnivaló.
– Sokan dicsérik, visszajáró turistáink vannak
– kommentálta Kollárits Gábor polgármester

Kollárits Gábor. Turisztikai nevezetességek közé
sorolta még a felszerelt faluházat, valamint a
Szent Ilona-szobrot. A lakókra sem lehet panasz,
egy-két kivételtõl eltekintve minden portát rendben tartanak a majdnem háromszáz fõs község-

Tömörd települési adottságait. Tízfõs vendégházat üzemeltetnek és a faluházban is el tudják helyezni a turistákat. Többnapos iskolakirándulások
helyszíne Tömörd, és persze a madárvárta látogatóinak is szállást tudnak adni. A látnivalók sorában ott a két kastély. – Az egyik az önkormányzat tulajdona, a másik egy olasz állampolgáré.
Az nagyon szépen fel lett újítva, próbálunk megoldást találni az önkormányzati tulajdonra. Sze-

ben. Sok a fiatal, mintegy félszáz gyerek. Nyolc
önkormányzati telek az, amit kínálhat a falu, de
az eladó házak az utóbbi két évben elkeltek –
tette hozzá a demográfiai mutatókhoz a polgármester. Kiemelte: most indult a falugondnoki
szolgálat, egy fõállású alkalmazott intézi a falu
ügyes-bajos dolgait. Pályázatot is említett: a polgármesteri hivatal külsõ hõszigetelésére remélnek pénzt. Ha nem lesz siker, akkor önerõbõl pró-

2017. augusztus VII. évfolyam 8. szám • www.repcevidek.hu

sebbeknek, a kicsik bátorságot tanultak tõlük.
Több
településrõl
érkeztek,
például
Csepregrõl, Bükrõl, Sopronhorpácsról, de a
szomszédos Ausztriából is voltak résztvevõk,
többen nem elõször táboroztak itt. Érdekes
programokkal várták a fiatalokat: a lovaglás
mellett szerepelt a programban sétakocsikázás, lóápolás, íjászat, szerszámápolás, elméleti oktatások, kézmûves foglalkozások. Természetesen jutott idõ szabad foglalkozásokra is,
hogy egymással is ismerkedjenek, barátkozzanak a gyerekek. Egész nap állatok közelében és szép környezetben lehettek. A szülõk
megnézhették gyermekeiket lovaglás közben.
Akik eljöttek jól érezték magukat, és hasznosan töltötték el az idõt.
Horváthné Pados Teréz

A turizmus adott rögtön témát a tömördi
polgármesterrel, hiszen fõszezon van, és
éppen Pest megyei túrázókkal futottunk
össze a Kéktúra pecséthelyszínén. Szó volt még
a kastélyokról, helyi
gyerekekrõl, fiatalokról.
Félévértékelõ látogatáson jártunk Tömördön.
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bálják megoldani. A szennyvíz a legnagyobb
probléma, Kollárits Gábor szerint megoldás lehet a kastély értékesítése, ami az anyagi fedezetet illeti.
Jól látszik a falu Fõ utcáján: megújította a
közútkezelõ, a munkát pedig a templom felé
folytatná az önkormányzat. Ha lesz, pályázati
pénzbõl, ha nem, akkor önkormányzati önerõbõl megoldják. Egy körülbelül egy évtizede létrehozott alapítvány segíti a közösségépítést a
faluban – hangsúlyozta a polgármester. A polgárõrséget is említette, az fiatalabb szervezet,
nemrégiben kaptak irodát.

Zöldség és gyümölcs is terem a portáknál és
szívesen segítenek a fiataloknak, akik még csak
„kezdõ gazdálkodók”. Tömörd gazdagságához
sorolta a kisboltot és a mozgó postát is a polgármester a félévértékelõben. – Munkanélkülink
nincs, két közmunkásunk van, az állami erdészetnél dolgoznak. Sok az egyéni vállalkozó,
iparos emberek – ismertette a foglalkoztatási
helyzetet a faluvezetõ.
A szennyvíz-kérdésen és a kastély-ügyön kívül még egy nagyobb tervet említett a polgármester: elégedett lenne, ha munkahelyteremtéssel zárnák az évet.
yde

50 éves a Simasági
Május 1. Vadásztársaság
1967. július 13-án megalakult a Május 1. Va- dásztársaság, 3068 hektáron gyakorolja a vadásztársaság. Erre az alkalomra, jubileumi ün- dászati jogot. Az eddigi elejtésre került legnanepséggel készült a tagság. Az ünnepségre jú- gyobb õzbak trófeája 520 grammot nyomott,
nius 17-én került sor a társaság vadászházában. 1980-ban került puskavégre, mely pár évig
A családi nappal egybekötött jeles évforduló, megyei rekord volt. A gímszar vas trófea terület
vadászkür tös tér zenével kezdõdött, majd rekordja 11,10 kg-os volt, melynek viselõjét
Galavics Ferenc, a Vadásztársaság elnöke köszöntötte a vendégeket, családtagokat és meghívottakat. Külön
köszöntötte a három még köztünk lévõ alapító tagot, Ágoston Ferencet,
Baksa Zsigmondot, Pados Lászlót. Vadászhimnuszt követõen Majthényi
László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, majd Gagyi István az OMVK Vas
megyei elnöke köszöntötte az egybegyûlteket. Ezután az 50 éves „születésnap” alkalmából elismerõ okleveleket
adtak át a társaságnak, munkájuk diA Vadásztársaság tagjai és a három alapító tag
cséreteként. Négyen kaptak kamarai
kitüntetést, amit Gagyi István és Kenesei István 2016. szeptemberében ejtette el, egy osztrák
adott át Galavics Lászlónak, Joó Bélának, Né- vadász. A legynagyobb agyarú vaddisznót
meth Péternek és Varga Pálnak.
1992-ben egy, azóta elhunyt vadásztársunk,
A Vadásztársaság elnöke emléklapot és ki- Lágler Jenõ ejtette el.
tûzõt adott át minden társasági tagnak, a hivaA vadászház nagytermében trófea és fénytásos vadásznak és a három alapító tagnak. Ez- képkiállítást tekinthettek meg a jelenlévõk,
után koszorúzás következett az elhunyt vadász- amely az öt évtized emlékeit örökítette meg.
társak tiszteletére állított emlékmûnél. A kamara
A vadásztársaság tagjai és családtagjai, a
részérõl Majthényi László és Gagyi István, a va- meghívott vendégek közös ebéden vettek részt.
dásztársaság részérõl Galavics Ferenc és Joó Amíg a felnõttek vadászélményeiket mesélték
Béla, a társaság titkára helyezett el koszorút.
egymásnak, közben, a gyerekek ugráló várban
Östör Vilmos elmondta a Vadásztársaság 50 és a „Lurkó” lõtéren mulatták az idõt.
éves tör ténetét. A jelenleg 31 fõvel mûködõ VaG.A.
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Rövid hírek
• Csepreg
Idén is lesz ,,Rúgd
a bõrt!” nyári focitábor
Idén is megszervezi egyhetes nyári focitáborát a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület, közösen a Csepregi Sportegyesülettel. A
kikapcsolódás és egyben feltöltõdés már 7.
alkalommal, 2017. augusztus 7-e és 11-e között várja az 5-16 éves fiúkat és lányokat. A
„Rúgd a bõrt!” nyári focitábor helyszíne ezúttal is a Malomkerti Sportlétesítmény lesz. A
szervezõk idén is gondoskodnak arról, hogy a
játékos vetélkedõk és az edzések mellett jusson idõ kirándulásra, tartalmas idõtöltésre.

fesztivál született

Volt hagyományos: túrós, lekváros, kakaós,
de különleges is: zserbós, almás, meggyes-gesztenyés, padlizsán krémes, kapros-túrós, cukkinis,
májas, de még rántott húsos is – július 15-én
Csepregen, hiszen ekkor a városban minden

szen a SZIA Kuckó tagjai különbözõ foglalkozással várták õket.
Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke örömét fejezte ki, hogy Csepreg egyedi ötlettel ált elõ a fesztiválok sorát gyarapítva a pa-

palacsintáról szólt. Persze a Sushis és a Shrek elnevezésû különlegességeket is megkóstolhatták
a vendégek.
Csepreg Város Önkormányzata és a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület szervezésében
rendezték meg idén esõ alkalommal a Csepregi Palacsinta Fesztivált. Vlasich Krisztián polgármester
köszönetet mondott a résztvevõ települések vezetõinek, hogy a kezdeményezés mellé álltak, s elmondta, hogy hagyományteremtõ szándékkal indították útjára a
fesztivált, mely ezt követõen minden évben megrendeznek majd.
Bük, Csepreg, Kõszeg, Söpte és
Vép települések csapatai mellett,
civilekbõl, baráti társaságból álló csapatok különleges palacsintákkal megrakott standokkal
várták a vendégeket. A gyermekek is örültek, hi-

lacsintával. Sok sikert kívánt, s reményét fejezte
ki, hogy nagy megyei fesztivállá fejlõdik majd a
rendezvény, ezzel is gyarapítva Vas Megye
amúgy is színes kulturális életét. A megnyitó követõen Nagy Jonathan bûvész „varázsolta” el a

közönségét. Õt követték Csepreg Város
Mazsorett csoportjai, akik igazán kietettek magukért.
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Lesznek ügyességi feladatok, sportfoglalkozások és meglepetés program is. A rengeteg
mozgás mellett a szervezõ egyesületek figyelnek arra is, hogy a gyermekek egészségesen
étkezzenek a tábor egész ideje alatt. Napközben a programok 9 és 16 óra között zajlanak
majd, a tábor részvételi díja 5 ezer forint, jelentkezni már most a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságán lehet.
HZ

Új gasztronómiai
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Különleges csemegében részesülhettünk a Farkas Sándor Egylet tagjainak Palacsintás király címû
elõadása során, mely fergeteges sikert aratott a
közönség soraiban. Az elkészített édességeket,
Lõke István a Vasi Vendéglõsök Klub mesterszakácsa és a szakmai és társadalmi zsûri értékelte. A
legvidámabb csapat a Vépi csintalanok lettek,

Csintalan Borvirágok csapata örülhetett, hiszen
a közgyûlés elnökének különdíja mellé a fesztivál elsõ helyezését is hazavihették, melyet Ágh
Péter országgyûlési képviselõ adott át a fesztivál
vándorserlege mellett a csapattagoknak.
A Tiszta udvar rendes ház verseny gyõzteseit
is a rendezvény keretein belül díjazták. Különdí-

akiket a háziasszonyok képviseletében Tóth Anna
díjazott. A legjobb vendéglátásért járó különdíjat
Völler László a Vasi Vendéglõsök Klub elnöke adta
át a George Sorel Alapítványnak.
Dupla díjjal térhettek haza a Söptei palacsintaforgatók, hiszen a legjobb formájú és a legválasztékosabb töltelékek felhasználásával készült
palacsintákért járó különdíjat Bencsics Barbarától vehették át. A legkreatívabb csapat a Büki
lett a „Má megint leragadt” nevû csapatával,
díjukat a Nestlé gyár képviseletében, Enzsöl Gergely nyújtotta át a csapat képviselõinek.
Boros László, Attila a Büki Gyógyfürdõ Zrt. vezérigazgatója a 3. helyezett Csepreg Shrek csapatát díjazta. 2. elõkelõ helyet a Vépi csintalanok gyûjtötték be, de igazán nagyon a Kõszegi

jat Pócza Günter vehetett át, 3. helyen Réczeg
Zoltánné, 2. helyen Kun Ferenc, 1. helyen Horváth József végzett. Utóbbi két díjazott nyereményét felajánlotta az alsóvárosi park fásítására,
így nyereményük a felújításig egy elkülönített
számlára került.
A díjesõ után, fél nyolctól a 2011-es Csillag
születik gyõztese, László Attila énekelt, aki valódi
könnyeket csalt hallgatósága szemébe, majd 21
órától élõ nagykoncertet adott a KFT együttes, aki
egy igazi afrikai utazásra invitálta közönségét.
Az elsõ Csepregi Palacsinta Fesztivál egy hatalmas bulival, palacsinta bállal ér véget, melyben az Unikum buli zenekar hajnalig húzta a
talpalávalót a közönség nagy örömére.
HZ

Elõször jött
sztárvendég
– Hangos és hangulatos bõi falunap
Sok újdonságot hozott az idei bõi falunap. Akik
kilátogattak, azok a nap folyamán a mûsorokon
jól érezték magukat, akik nem tudtak eljönni, azok
ebbõl a beszámolónkból megtudhatják, mi történt
július 15-én.
Az immár hagyományos falunapot, próbáltuk
kissé színesebbé tenni, elsõsorban a helyszínt változtattuk meg: a sportpálya helyett, a fõteret, illetve rendezvényteret választottuk, azért, hogy köny-

nyebben megközelíthetõvé váljon, azok számára,
akik nehezebben jutnak ki a sportpályára.
A programsorozatokat a délutáni órákban indítottuk. Az elsõ elõadást a Tihanyi Tóth Vándorszínpad színdarabjának köszönhettük, mely programot a Berzsenyi Dániel Könyvtár finanszírozta és
koordinálta. Örömmel tölt el, hogy a 688 fõs településünk vendégeiként fogadhattuk a Vándorszínpadot, akik Budapestrõl érkeztek, és egy órán
keresztül szórakoztatták a gyerekeket, felnõtteket
egyaránt.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu oldalon!
Jákó Melinda (IKSZT munkatárs, Bõ)
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PROGRAMAJÁNLÓ

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

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

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.

Az idei egyházasfalui majálison is nagy sikerrel szereplõ
Blending zenekar alapítótagjától, Derdák Ádámtól szeretnék bõvebb információt kérni a
zenekar történetérõl és jövõbeli
terveikrõl.
– Mikor és hogyan alakult a
zenekar?
– A zenekar ötlete 2014 kora
õszén fogant meg. Ekkor rajzolódott
ki nagyjából, hogy mégis milyen stílusú zenét szeretnénk játszani. Az elsõ hónapokban Andrással közösen
kezdtünk dalkezdeményeket gyártani. Õ az az ember, akinél ötlethiány sosem jelentkezik. Õ a zenei
ész, aki kijavítja az amatõr hibáin-

– Talán erre a legnehezebb válaszolni. Egyértelmûen rock irányzaton mozgunk, azonban nem tudnék
egységes stílust mondani. Zenéinkben felváltva mozognak a különbözõ stílusjegyek a punktól egészen a
„black metálig”. Én személy szerint
a „blend rock” kifejezést szeretem
használni, ami valami olyasmit jelent, hogy „kevert rock”. Ezért zenekarunk neve is innen ered.
– Milyen jövõbeli terveitek
vannak?
– Elsõként szeretnénk felvenni 34 dalt stúdió minõségben, bár az
sem lenne baj, ha egy egész albumnyit sikerülne. Aztán ha ez elkészül, akkor megutaztatnánk kicsit. A
még távolabbi tervek pedig egy

kat. 2015-ben már néhány próbatermi koncertet is adtunk ismerõsöknek/barátoknak, vagy aki éppen
betévedt. 2016-ban vált teljessé a
csapat Martin (dob) érkezésével.
Mivel színpadképesek lettünk, ebben az évben már a próbatermen
kívül is volt néhány fellépésünk.
Martin nem tudja folytatni velünk a
zenélést egyéb okok miatt, így jelenleg dobost keresünk.
– Dobos híján, milyen a felállás most?
– A zenekar változó tagú. Jelenlegi felállás: Derdák Ádám – baszszusgitár/ének, Kakas András –
gitár/vokál, Nagy Balázs – gitár.
– Milyen stílusú zenét játszotok?

olyan szint elérése, ahol már egy
egész évre levetítve biztos fellépéseink lennének, ahol a leendõ közönségünkkel tudunk együtt bulizni.
– Hol vagytok elérhetõek,
hogyan lehet kapcsolatot tartani veletek?
– A zenekar facebookon elérhetõ, bárki bátran kereshet minket.
Youtube-on jelenleg még csak 1
demó hallgatható „Remete” címmel, azonban a közeljövõben fel
tudunk tölteni még jó pár dalt már
stúdió minõségben.
– A nyilatkozatot köszönve
szívbõl gratulálok a sikeres
kezdõ lépésekhez s örömmel
várjuk a hasonló folytatást!
Major Izabella

Lecsó és parasztolimpia Nagygeresden
Az idei volt az ötödik parasztolimpia a nagygeresdi Faluház udvarán. Ezúttal is négy csapat mérte össze tudását és ügyességét, most azonban két vidéki résztvevõje is volt az eseménynek: Csáfordjánosfa és Vasegerszeg csapata
kapott meghívást a szervezõtõl, Nagygeresd község önkormányzatától. A
négy társaság ügyességi és elméleti feladatokban mutathatta meg, mit tud. A
fõzõversenyen lecsó elkészítése volt a feladat, az elkészült ételeket a vetélkedõ végén az utolsó falatig elfogyasztottak a résztvevõk.
B. Péter
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(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Augusztus 1-26. Bükfürdõn, a
Sportparkban minden szerda – szombat: SPORTANIMÁCIÓ. A játékok és a
sporteszközök használata ingyenes.
Augusztus 4, 11, 18, 25. és szeptember 1. Bükfürdõn: TERMELÕI PIAC.
Augusztus 4-6. Kõszegen: FÉLHOLD
ÉS TELIHOLD – KÕSZEGI OSTROMNAPOK.
Augusztus 5-én, szombaton, Csepregen a tûzoltószertárnál: CIVIL- ÉS TÛZOLTÓ NAP: Fõzõ- és egyéb versenyek,
játékok, mûsorok.
Augusztus 5-én, szombaton 16 ó.
Bükfürdõn: HALMAY ÚSZÓVERSENY.
Augusztus 6-án SAJTFESZTIVÁL Sajtoskálon
Augusztus 11-én, pénteken Csepregen, a PSMSK-ban: 20 ÉVES A CSEPREGI MOZAIK KÖR – jubileumi
kiállításmegnyító.
Augusztus 12-15. Rohoncon, az
ünnepi sátorban és a mezõn: 7. CSÉPLÕ-BÚCSÚ – TÖRTÉNELMI FÖLDNAPOK.
Mûködés közben mutatják be a régi
me zõ gaz da sá gi gé pe ket. Mo to ros-,
Autós- és Oldtimer Találkozó. Bor- és
sörkóstoló, pop- és sramlizene, traktor tombola.
Augusztus 12-13. Csepregen: MÁRIA ÚTI ZARÁNDOKLAT ÉS NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚ.
Augusztus 12-én, szombaton 15
órától Bükön: HORVÁT NEMZETISÉGI NAP.
Augusztus 19-20. Bükfürdõn: A
GYÓGYFÜRDÕ 55. SZÜLETÉSNAPI HÉTVÉGÉJE.
Augusztus 20-án településeinken:
ÁLLAMALAPÍTÁSUNK ÜNNEPE.
Augusztus 25-én, pénteken 15
órától Locsmándon, az egykori piactéren: Zsíros kenyér és fröccsparti.
Augusztus 30 - szeptember 3. Kõszegen: KRAFT FESZTIVÁL.
Szeptember 2-án, szombaton
Csepregen, a Malomkertben: II. CSALÁDI NAP.
Szeptember 9-én II. Traktoros nap
Sopronhorpácson.
Szeptember 8-10. Sopronban a Fõ
téren és a Várkerületben: SOPRONI SZÜRETI NAPOK 2017.

Ígéretes zenei tehetségek
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