Rövid hírek
• Tömörd
Elsõáldozás Tömördön
2016. május elsején szép napra ébredt
községünk. Ezen a vasárnapon köszönthettük
az Édesanyákat, Nagymamákat Anyák napja
alkalmából. Az egyházi naptár szerint munkás
Szent József ünnepe volt, aki az Édesapák
példaképe. S ezen a szép ünnepen - 6 év
után újra - elsõáldozás volt templomunkban.
Bensõséges, családias légkörben
Prisznyák Laura, Sándor
Barnabás és
Sándor Judit
vette magához elsõ alkalommal az
Oltáriszentséget.
A bevonulás után Bódi Marcell köszöntötte
az ünnepelteket. Sándor Barnabás mindnyájuk nevében Vas Csaba plébános úrnak mondott köszönetet a szentség kiszolgáltatásáért,
Prisznyák Laura pedig a szülõknek azért, hogy
eddig eljuthattak. Égi Édesanyánk köszöntése
mellett Nikl Rebeka mondott verset a jelen lévõ Édesanyáknak, Nagymamáknak majd
folytatódott az ünnepi szentmise.
Köszönjük azok munkáját, akik segítségével õk hárman egyházközösségünk teljes értékû tagjaivá válhattak.
KSzÁ

Csak álom volt a szép diákvilág?
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola 20 végzõs – 10 pincér és 10 szakács - diákja április végén köszönt el az iskolától, hogy a
májusban zajló vizsgák után elinduljon a „nagybetûs Életbe”.
Lezárult egy korszak a végzõsök életében, ami nem csak az
iskolától, de sok esetben a családi fészektõl való elköszönést is
jelenti. Új életszakasz
veszi kezdetét, ami bizony nem mindig
egyenes, göröngyöktõl mentes.-hívta fel a
ballagók figyelmét
Ferkovics Benjámin,
aki az alsóbb évesek
nevében búcsúzott, és
kívánt útravalóul sok
sikert. Pócza Csaba
igazgató úr meleg
szavakkal emlékezett a végzõsök gyorsan elmúló három esztendejének eseményeire, a felnõtté válás idõszakára, és megköszönte a szülõk
együttmûködõ támogatását. A hagyományokhoz hûen az idei ballagási ünnepélyen is jutalmat kaptak azok a diákok, akik tanulmányaik
során kiérdemelték azt. Sárai Klaudia pincér tanuló példamutató magatartása és szorgalma,
valamint jeles tanulmányi eredménye jutalmaként kapott jutalomkönyvet igazgató úrtól. Nagy
Dániel szakács tanuló pedig az eltelt három évben tanúsított közösségi munkájáért érdemelt elismerést. Németh Ármin a végzõsök nevében

megköszönte tanáraik, szakoktatóik áldozatos
munkáját, melynek révén eljutottak a tanulmányokat lezáró megmérettetésig. Köszönetet
mondott szüleiknek, nagyszüleiknek a gondoskodásért, a szeretetért, és kérte továbbra is tá-

mogató segítségüket. A jókívánságok mellett az
igazgató kérte a diákokat a vizsgákon való legjobb tudásuk szerinti helytállásra, amit megfogadva, az akadályokat sikeresen teljesítve, ma
már szakmai képesítõ bizonyítvánnyal a kezükben keresik boldogulásukat a szorgos, dolgos
mindennapokban, emlékezve a költõ szavaira:
„Elõtted a küzdés, elõtted a pálya,
Az erõtlen csügged, az erõs megállja,
És tudod: az erõ micsoda? – Akarat,
Mely elõbb vagy utóbb, de borostyánt arat.”
bse
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Nyitott Pincék napja Csepregen
„PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN VÁRTAM VISSZATÉRTED.”
Többször is felcsendült ez a szép
nóta május 14-én a Csepregi szõlõhegyen. Hiszen ha Pünkösd, akkor
Nyitott pincék napja Csepregen.
Évek óta hagyomány, hogy a
Pünkösd elõtti szombaton a csepregi
boros gazdák tágra nyitják a „pincék

kapuit” . Jó borral, harmonika szóval,
borkorcsolyával, szíves vendéglátással, szép környezettel várják az érdeklõdõket. Most is így történt. 14 boros
gazda nyitott ebben az évben. Ezen
a napon az idõ nem mindig a bíztató arcát mutatta, de délutánra a nap
is kisütött, és aki eljött, kellemes idõben túrázhatott, járhatta végig a nyitott pincéket.

A sok ismerõs arc mellett voltak
olyanok is, akik most elõször vettek
részt ezen a programon. Az ország
szinte minden részérõl jöttek Kecskeméttõl Budapestig, sõt még a távoli
Kanadából is voltak vendégek. Baráti
társaságok verõdtek össze, hogy
együtt keressék fel a
pincéket. Természetesen útközben az
éneklés sem maradt
el. Akik igyekeztek,
minden pincét végig
tudták járni.
A jó hangulatot a
pincék
zárásakor
Szabó László zártkertjében rendezett bál
fokozta. Ezen májusi
estén mindenki jó zenére táncolhatott, szórakozhatott.
Köszönet a rendezõknek, segítõknek, mindenkinek, aki hozzájárult a
rendezvény sikeréhez.
Lehet, hogy kevesebben vettek
részt mint az elõzõ évben, de szép
emlékekkel térhettek haza a résztvevõk, akiket jövõre is várunk vissza
Horváthné Pados Teréz
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Énekelte Kovács Eszti a Pancsoló kislányban az évtizedek óta sokak által kedvelt dalt. Újra megértük a legmelegebb évszakot, a diákok vágya pedig hamarosan teljesül, s vége lesz a tanévnek. Jöhetnek a pihenés, a kikapcsolódás, a feltöltõdés hónapjai.
Különféle táborok, nyári munkák, családi és egyéb kirándulások, hazai és külföldi utak, fesztiválok és más érdekes programok
várnak sokakra. Szerencsés helyen lakunk, hiszen több strand és
gyógyfürdõ van a közelünkben. A nyári programok egy része ingyenesnek tûnik, viszont ha veszünk, fogyasztunk valamit, borsosabbak az árak, mint egyébként.
Az egykori határsávból eredõ hátrányos helyzet térségünk elõnyére vált az utóbbi évtizedekben. Rengetegen járnak el településeinkrõl – akár naponta is – a szomszédos Ausztriába dolgozni, vásárolni,

kirándulni. Egyre többen fedezik fel a közeli osztrák strandokat, várakat, gyönyörû vidékeket. Persze, aki itthon körülnéz, az kis hazánkban,
szûkebb környezetünkben is találhat ilyeneket. Támogathatjuk a „hazai ipart”, a belföldi turizmust is. Fürdõink igyekeznek állni a versenyt
a konkurensekkel. Bükfürdõn ismét nagy fejlesztések zajlanak, babaés családbaráttá is válik általuk a gyógyhely.
Az idei nyár sporteseményekben is bõvelkedik. Június 10-én indul a Labdarúgó Európa Bajnokság, ahol végre ismét érdekeltek
vagyunk. Reméljük, nem csak az elején. Augusztus 5-én pedig Rióban elkezdõdnek a XXXI. nyári olimpiai játékok, melyeket majd a
2016. évi nyári paraolimpia követ. Sportolóink nagyon készülnek, s
bízunk benne, hogy az úszó EB-hez hasonló sikerekkel örvendeztetnek meg bennünket.
Sági Ferenc

Következõ lapszámunk 2016. 07. 07-én jelenik meg!
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Rövid hírek
• Nemesládony
Édesanyám köszöntelek,
most, e meghitt ünnepen
Bensõséges hangulatban, szeretetteljes,
meghitt
közösségben
ünnepelték
a
nemesládonyi gyermekek és édesanyák az
anyák napját május hajnalán. Németh László
polgármester köszöntötte a mûvelõdési házban összegyûlt vendégeket. Megköszönte a
gyermekeiért mindennap fáradó anyai kezek
szorgoskodását, gondoskodását, odaadását.
Szeretettel emlékeztek azokra az édesanyákra is, akik már nem lehetnek közöttünk, de vigyázó tekintetük felettünk ragyog. Sok-sok

A Városgazdálkodás szakemberei a
közfoglalkoztatotti állománnyal kiegészülve hozzákezdtek az idei esztendõre tervezett járda felújítási munkálatokhoz.
Tavalyi év során már elvégezésre került a temetõ felé vezetõ legkritikusabb szakasz felújítása. Azóta újabb eszközök kerültek beszerzésre,
hogy az idei évben még hatékonyabban zajlódhasson a munkavégzés.
Jelenleg az Ady utca 11. számtól kezdõdtek meg a munkálatok,
a régi járda feltörésre
kerül, helyette új, sima
betonréteg kerül lefektetésre. A járda egészen a korábban már
kijavított szakaszig felújításra kerül majd, figyelembe véve azokat a
részeket, ahol jó állapotú, esetleg aszfaltos a
járda. Természetesen
ezek a jó állapotban lévõ szakaszok nem kerülnek felbontásra.
A munkafolyamat elõrehaladása során Horváth Zoltán a Városgazdálkodás vezetõje folyamatosan egyeztet az érintett lakókkal, akik
örömmel fogadják a felújítást, sõt néhány lakó a
segítségét és fizikai munkáját is felajánlotta a
munkálatok során, így a lakossággal közös öszszefogásban épülhetnek a felújított járdák.
Kardinális probléma útjaink és járdáink állapota. Míg az utak esetében jobbára a pályázatok segítségére tudunk csak hagyatkozni, addig
a járdák esetében szerencsére a Városgazdálkodás munkatársai segítségével önerõbõl képe-

sek vagyunk felújításokat elvégezni. Természetesen az utjainkról sem feledkezünk el, hiszen idén
szeptember elõtt szeretnénk a Csokonai utcát
teljesen felújítani, s a tervek és felmérések már
elkészültek a többi kritikus utcákra vonatkozóan
is – nyilatkozta Vlasich Krisztián Csepreg Város
Polgármestere.
A járda felújítások során elsõként a legkritiku-

sabb szakaszokat újítjuk fel, s úgy haladunk elõre. Tudjuk, hogy mindenkinek a lakókörnyezetében lévõ járdák a legfontosabbak, ezért igyekszünk a legtöbb helyszínre eljutni, addig is szíves
türelmét és megértését kérjük a lakóknak – nyilatkozta Horváth Zoltán a Városgazdálkodás vezetõje.
A jelenlegi Városvezetés meghallgatja a
több éve, évtizede a lakosság részérõl érkezõ
problémákat, s igyekszik azokat, lehetõségeihez
mérten orvosolni, ilyen most a járdák kritikus állapotának javítása is.
HZ
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örömet, és legfõképpen jó egészséget kívánt
polgármester úr a fáradtságos, ámde annál
hálásabb mindennapi munkához az ünnepelteknek. A kicsi és nagy gyermekek kedves
versei, köszöntõje, vidám jelenete mosolyt és
könnyeket is csalt egyszerre az anyai arcokra.
A rózsaszál, és a gyermekek õszinte ölelése
tette még varázsosabbá az ünnepet. A gyermekek köszöntõjéhez csatlakozott Gerbert Judit színmûvésznõ verses-dalos összeállítása,
mellyel õ is kifejezte az anyai örömöket, a
gyermeki köszönetet és hálát. A képviselõtestület vendégül látta az ünnepség résztvevõit.
bse

Folytatódik a járdafelújítás

4

Májusi gondolatok
Az átlagosnál melegebb, áprilisi három hét után lehûléssel és esõkkel búcsúzott tõlünk a szeszélyes hónap. A negyedik
áprilisi héten több reggel is fagyok érkeztek. Sok szõlõ, virágzó gyümölcsfa termését ritkította meg a váratlanul hidegre fordult idõjárás. A hûvös, esõs, szeles napok egy darabig jellemzõk maradtak
májusban is.
A fiatalok egy részét nem zavarta az
idõjárás, s az évszázados hagyományokat folytatva májusfát állítottak szerelmük háza elé. Néhány apa is ezzel
kedveskedett lányának. Bükön, Sárváron és több más
helységben közösségi májusfák állításával és a hozzá kapcsolódó mûsorokkal
is emelték az együvé tartozás érzését.
Csepregen csak néhány ház és az alsó
kocsma elõtt díszeleg a tavasz e szép jelképe. Reggel fúvószenekarunk, az egész
várost végig látogatva, megtartotta hagyományos zenés ébresztõjét. Köszönet
érte. A kispályás foci kupa viszont a rossz
idõjárás (és az érdektelenség) miatt késõbbre halasztódott. Ennyi maradt a CSIN-

bõl és az azt megelõzõ majálisokból. Nem
tud a kisváros többet produkálni ezen a
több mint évszázados európai ünnepen?
Bízzunk benne, ha a következõ években a
település, továbbá a mûvelõdési és sportintézmény vezetése – összefogva a civilekkel, s megszerezve a
kisebb és nagyobb
helyi vállalkozások
támogatását – ismét
programokkal gazdaggá teszi e régi
tavaszünnepet.
A CSSE megyei I.
osztályban szereplõ
felnõtt labdarúgó
csapata az õszi
helytállás után a tavasszal gyengélkedett. Ami a legfájóbb: májusban, az
utolsó helyre csúszva, egymás után
vesztették el a kiesési rangadókat, s biztos kiesõk. Még az is
elõfordult, hogy a
har mad osz tály ban
szereplõ Csepreg II. nem tudott az egyik
meccsen kiállni. Valami nincs rendben a
„csepregi sasok” házatáján. Az utánpótlás
csapatok viszont jobban szerepeltek, sõt
az U 12-es fiúk a dobogó valamelyik fokára is felállhatnak a bajnokság végén. Jó
volna itthon tartani a tehetséges labdarúgókat.
igás

Csepreg Városa
elbúcsúzott diákjaitól
A korábbi hagyományokat életben tartani és azokat tovább vinni – ez volt a célja Vlasich Krisztián polgármesternek
és Hárominé Orbán Erika alpolgármester asszonynak, amikor
meghívták a 13. és 14. éven végzõs diákokat, akik a Nádasdy
Tamás Közgazdasági, Informatikai, Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium tanulói voltak, hogy egy kötetlen délután keretében a Város nevében elbúcsúzzanak tõlük, s az
elõttük álló vizsgákhoz sok sikert kívánjanak!
Még évekkel ezelõtt Horváth József, korábbi alpolgármester indította el azt a hagyományt, melyet a Város jelenlegi vezetõi is szeretnének megõrizni és tovább vinni.

Április 27-én megtartott vidám délutánon, az elõttük álló
vizsgáktól némileg tartó diákok és szaktanáraik vettek részt
a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termébe szervezett összejövetelen.
A város polgármestere és az alpolgármester is néhány jó
szóval, egy-egy szál virággal és egy kis ajándékkal kedveskedett a megjelent végzõs diákoknak és tanáraiknak.
Dorner Kornél igazgató úr mindnyájuk nevében köszönetét fejezte ki a meghívásért, a kellemes délutánért és örömét fejezte ki azért, hogy Csepreg Városa most sem feledkezik el a diákéveiket itt töltõ tanulóiról.
ot
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Rövid hírek
• Csepreg
Schöpflin György elõadása Csepregen
A város polgármesterének meghívására,
május 19-én, csütörtök délután 17 órakor tartotta elõadását Schöpflin György politológustör ténész, Európa Parlamenti képviselõ a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal II.
emeleti tárgyalótermében.
Professzor urat Vlasich Krisztián Csepreg
Város Polgármestere és Hárominé Orbán Erika
Alpolgármester köszöntötte, kiemelve, hogy
Képviselõ úr nem az elsõ alkalommal teszi tiszteletét Csepreg Városában.

– TERVEK AZ IDEI ÉVRE CHERNELHÁZADAMONYÁN
– Sok jó dolog történt a községben és reméljük,
történni is fog – summázta már a beszélgetés elején Németh László, Chernelházadamonya polgármestere. Számítanak az idei adósságkonszolidációra, hiszen mindig a maga keretei között gazdálkodott a most 201 lakosú falu, vagyis nem adósodtak el. Az adósságeltörlések után az ilyen, fegyelmezett gazdálkodást mutató településeket konszolidálja az állam. – Az elsõ ütemben 365 méternyi
útszakaszt újítottunk meg – emlékeztetett a polgármester. Most is faluszépítésre fordítanák a forrást.
Az „apró dolgok” persze idén is kívánnak beruházást, mint például a programok: a közelgõ gyereknap, a falunap, õsszel a Mihály-nap, majd a téli
programok – sorolta a településvezetõ. A tervek
között szerepel a falubusz cseréje. 2009 óta használják és kihasználják: az iskolásokat és az óvodásokat falubusszal viszik a bõi intézményekbe és mivel nincs háziorvosi rendelés, az idõseket viszik a
doktorhoz. A polgármester kiemelte: az óvoda
fenntartásából arányosan kiveszi a részét a

chernelházadamonyai önkormányzat. Németh
László szerint, aki akar, az talál munkát a környéken
és sokan ingáznak. Az önkormányzat is munkaadó:
egy-két
közmunkást
foglalkoztatnak.
A
hóeltakarításkor van bõven munka, meg azért is,
mert sok a zöld felület. Nem hiába büszke a virágos, rendezett terekre a település. Amellett, hogy
összkomfortos falu, bolt is van és mûködik a könyvtár – ez is hozzá tartozik a faluképhez és a telepü-

lés mindennapjaihoz 2016-ban. Ahogy a gyönyörû Szent Vendel szobor is. – Nem az önkormányzat
érdeme, hanem a faluban adták össze a pénzt –
mondta Németh László a csodálatosan karbantartott szoborról. Nem is látszik, hogy már 162 éves az
alkotás, ami rendhagyó módon, pásztorfiúként

ábrázolja az állattenyésztõk védõszentjét. A szobor
ellenére az állattenyésztés nem mindennapi része
már Chernelházadamonya életének, ilyen értelemben nem „klasszikus” falu a település 2016ban. A szobor mögött önkormányzati tulajdonú az
egykori iskolakápolna, amit a kántortanítói lakással együtt megújítanának, remélik, legalább a tetõcserére lesz forrás. De ugyanígy a ravatalozóra
is jól jönne új tetõ és elkélne itt-ott a járdafelújítás
a faluban – sorolta Németh László. Ami pedig a
többi emléket illeti: a harangláb az önkormányzat
gondozásában újult meg, a mellette lévõ keresztet
egy ide települt német állampolgár újíttatta fel. A
német letelepedõk egyébként mára „kikoptak”. –
A német állampolgárok ingatlanvásárlása az
1970-es évektõl a ‘90-es évekig nem kerülte el
Chernelházadamonyát sem, aztán csehek is megjelentek – idézte fel a polgármester. Most is vannak
eladó házak, vegyesek az árak és a kínálat – mindenesetre a falu lakosságszám emelkedését szolgálnák a betelepülések, ami pedig nem lenne
hátrány Chernelházadamonyán.
yde
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Az elõadásra sokan voltak kíváncsiak, a
városháza díszterme csordultig megtelt érdeklõdõkkel. Professzor úr elõadása azért is rendhagyó volt, hiszen munkája által, az õ szemüvegén keresztül ismerhette meg a hallgatóság az aktuális világpolitikai helyzet állását.
Elõadásában szót ejtett a migráns kérdésrõl,
megismerhettük, hogy a többi ország hogyan
vélekedett Magyarország reakcióiról, hogyan
változtak a vélemények, hónapról-hónapra,
napról napra. Milyen hangulat uralkodik jelenleg Nagy-Britanniában és, hogy hogyan
vélekednek az Európai Unió jövõjérõl.
Professzor úrral tartott Ágh Péter a térség
országgyûlési képviselõje is, aki szintén kiemelte, milyen fontos események zajlanak
most körülöttünk, melyek egész jövõnket meghatározhatják.
Professzor úr szívéhez közel áll Vas Megye,
ezért mindig örömmel látogat el megyénk városaiba, s képviseli érdekeinket munkája során Brüsszelben. Csepregi elõadása után Kõszegen várták az érdeklõdõk.
OT

Tetõ és új falubusz is jó lenne
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Jó idõben tiporták
a gyepût Csepregen
Tökéletes idõpontot választottak a boros
gazdák az idei gyepûtiprásra, hiszen május 21én, szombaton délután az idõjárás a kegyükbe
fogadta a gazdákat és a kilátogató „gyepûtiprókat”.
A korábbi évek hagyományaihoz híven az
Orbán szobornál vette kezdetét a rendezvény,
ahol Tóth Kálmán boros gazda köszöntette a

megjelenteket, s elevenítette fel néhány szóban a hagyomány kialakulását. Finta József
plébános úr megáldotta a hegyet, s elmondta
Szent Orbán valóban oltalmába vette a szõlõket, s gazdáikat, hiszen a fagykárok szerencsére nem 100%-ban érintették Csepreg területét.
A Borbarát Hölgyek Egyesület tagjai közös
énekkel adtak hálát a hegy oltalmazójának. A
rendezvényen Vlasich Krisztián Csepreg Város

Polgármestere is köszöntötte a megjelenteket, s
kiemelte, milyen szép példája ez a rendezvény
az összefogásnak.
– Ha a gazdák ellenfélként tekintenének
egymásra, ha nem lennének hajlandóak öszszefogni és közösen tenni egy ügyért, akkor mi
most nem lehetnénk itt. Fontos, hogy ez az üzenet az élet más területén is érvényesülni tudjon!
Egymással szemben állva,
a másikat hátráltatva,
nem születnek eredmények, azonban ha egymás mellé állunk és támogatjuk egymást, a közös
siker hamar megszületik!mondta el köszöntõ beszédében Polgármester.
A gyepûtiprásra érkezõk ezt követõen koccintottak, majd Tóth Marcell
vezetésével
elindultak
Horváth Antal, Tóni bácsi
pincéjéhez, ami az elsõ
állomás volt a délután folyamán. Összesen kilenc pince csatlakozott a
rendezvényhez, ahol a gyepûtiprásra érkezõk
megkóstolhatták a helyi pince értékes nedûjét.
Az est Horváth Edina a Borbarát Hölgyek
Egyesületének elnöke és férje Horváth Gábor
borosgazda telkén zárult, ahol egy ínycsiklandozó finom vacsorával kedveskedtek az egész
délután kitartó vendégeknek.
OT

Anyák napi
ünnepség Nagygeresden
Idén május 8-án, délután került sor a hagyományos anyák napi ünnepségre a nagygeresdi
Faluház nagytermében. Elõször Németh Lajos
polgármester úr köszöntötte az édesanyákat. Ezután került sor a gyermekek és fiatalok ünnepi
mûsorára, akik színpadi jelenetekkel, versekkel,
valamint zenés produkcióval köszöntötték a jelenlévõ édesanyákat, nagyikat.
Az ünnepi elõadást Németh Lajosné, Györgyi
néni rendezte. A mûsor után a szereplõ gyermekek egy-egy szál virággal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat. A program után nem
maradhatott el a már szintén hagyományos
sütizés sem. A süteményeket és az üdítõt a gyermekek szolgálták fel a megjelent közönségnek.
Ez az ünnep kicsit családiasra sikeredett, sajnos
nem sokan jöttek el az eseményre. Remélhetõleg a következõ években többen megtisztelik jelenlétükkel ezt a szép ünnepséget.
Nagygeresd képviselõ testülete ezúton is
megköszöni a szereplõ gyermekek és fiatalok
munkáját. Emellett köszönetét fejezi ki a kicsi,
ámde lelkes közönségnek, hogy ellátogatott az
eseményre, és tapssal jutalmazta a gyermekek
produkcióját.
Béres Péter
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Rövid hírek
• Csepreg
Te Szedd Hulladékgyûjtési
akció Csepregen
Csepreg Városa az idei esztendõben is
csatlakozott ahhoz az országos hulladékgyûjtési akcióhoz, mely jelenleg hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma.
A mozgalom célja az idei esztendõben is
az volt, hogy minél több illegálisan elhelyezett
hulladéktól tisztítsuk meg lakókörnyezetünket.
Az akcióhoz a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóin kívül csatlakoztak
a Városgazdálkodás munkatársai, a település
intézményeinek dolgozói, civil szer vezetek
tagjai és a lakosság néhány tagja is.
A korábbi éveknek megfelelõen az általános iskola külön csatlakozott a programhoz,
így is példát mutatva a gyermekeknek, hogy
milyen súlyos következményekhez vezet az il-

Iklanberényben

Idén is találkoznak majd a Berények,
nevezett a Virágos Falvak európai versenyére Iklanberény és sok-sok pályázati
terv is van. Berényi Pál polgármester reméli, hogy lesz forrás a fejlesztésekre. Így állunk 2016. április végén.
Fontos, hogy elindult az új európai uniós pályázati ciklus, az már kevésbé jó, hogy nem sok
sikert könyvelhetett el eddig a település – számolt be a kettõsségrõl Berényi Pál polgármester.
Például az önkormányzat épületének felújítása már nagyon fontos
feladat lenne: beázik a
lapostetõ, hasznosabb
lenne magastetõt húzni az épületre, és ráférne az energetikai felújítás. Egy-két nyílászáró
cseréjére van szükség
és homlokzati szigetelésre. Sajnos a kõszegi
kistérségben 75 százalékos támogatású az
ez irányú pályázat, így
nem éltek a lehetõséggel, március végén járt
le a beadási határidõ.
– Ha lemondunk a
magastetõrõl, hiszen a
lapostetõ jó volt az elmúlt évtizedekben, akkor 4,5-5 millió forintból
megvalósítható a felújítás. Inkább megcsináljuk
a saját költségvetésbõl – mondta el a polgármester.
A költségvetés egyébként az 57 fõs lakosságszámhoz arányítva magas: 32 millió forint a
kiadási és a bevételi oldal is. Árnyalja a képet,
hogy tavaly óta a lekötött tartalékot is jelezni kell
a települési költségvetésben. Ez Iklanberény

esetében 23 millió forint, ez a pályázati önerõ
tartaléka – a legvégsõ esetben nyúlnak hozzá.
S ha már szóba jött a lakosság: 57 állandó
lakost tartanak nyilván, viszont negyven százaléka az iklanberényieknek külföldi, osztrák és német állampolgár. 35 fõ körüli a magyar állampolgárok, a helyiek száma. – Volt sokkal roszszabb is – idézte fel a polgármester. 1970-es
évek végén 12 fõs volt a falu, aztán visszatelepültek sokan. A bõvülés most is ráférne
Iklanberényre. Ennek támogatásához sajnos ön-

kormányzati tulajdonú belterületi telek nincs a
faluban – pedig négy is lehetne.
– Vannak érdeklõdõk, az állami családtámogatási program miatt keresnek építkezésre alkalmas telket. Sajnos néhány éve az önkormányzati
tulajdonú házhelyeket külterületté nyilvánították,
nagyon drága lenne ismét belterületbe vonni a
négy telket – magyarázta a polgármester. Sok
üres telek van magánkézben, közülük több is
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legális szemétlerakás, s miért fontos a környezettudatos, szelektív hulladékgyûjtés.
Az önkéntesek április 28-án, csütörtök délután tisztították meg a Szakony felé vezetõ Fekete utat, azonban hiába sajnos minden igyekezet, ha egyesek szemétlerakónak tekintik
saját környezetüket, nem törõdve azzal, mekkora károkat okoznak tettükkel.
A város vezetése köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik az idei esztendõben is csatlakoztak az önkéntes mozgalomhoz, hozzájárulva lakókörnyezetük tisztaságához!
HZ

Virágos tervek

8

„parlagon” volt. Ezért vetett ki adót a kihasználatlan telkekre az önkormányzat, hogy építkezzen a tulajdonos vagy adja el a területét. Bevált
az adó:
– Két terület is gazdát cserélt és építkeznek –
számolt be Berényi Pál. Lehet, hogy jövõre emelik
az adót, hogy még eredményesebbek legyenek.
Visszatérve az önkormányzati tervekre, elmondta:
– A vízminõség-javítási program második
szakasza lenne a legnagyobb feladat. Nehéz
helyzetbe került a falu, ugyanis a két szomszédos település, Tormásliget és Lócs mellé, bekerült a projektjükbe Daraboshegy és Halogy. Pedig nagyon messze vannak, de a vízszolgáltató
szerint minél több település pályázik együtt, annál könnyebb nyerni a kiíráson. Mindenesetre
nehézkes az együttmûködés.
Egy másik jelentõs feladat, a szennyvízcsatornázás évek óta várat magára. A korábbi
években voltak kezdeményezések, amelyek „elkoptak”. A legújabb terv az egyedi, háztartásonkénti megoldás. Ez ügyben a napokban tartanak tárgyalásokat.
– Bízunk abban, hogy ha már csatornázni
nem tudtunk, ez megoldás lesz, hiszen a jegyzõ
a saját hatáskörében kivetheti a talajterhelési díjat, ami nem kis összeg lenne – mondta el a polgármester. Az egyedi tisztításra van bõven példa, például Ausztriában és itthon az Alföldön is
mûködik, van viszont hátránya is. A lényege,

hogy udvaronként tartályról-tartályra tisztul a víz,
szûrõkön keresztül. A „végeredmény” öntözõ víz,
de az iszap marad a rendszerben, azt idõrõlidõre el kell vitetni.
Szintén pályázati terv, hogy közösségi teret
alakítanának ki a falu központjában – figyelik az

erre vonatkozó kiírást. Ahogy a járdaépítési lehetõségeket is: a Béke utcában van szükség a
gyalogos közlekedõre.
Berényi Pál felidézte, hogy tavaly volt 780
éves a falu, és annyi rendezvény volt, hogy egy

nagyobb településnek is becsületére válna.
Idén is szeretnénk programokat.
– Július 16-ra tervezzük a falunapot. S már öt
éve, hogy megrendeztük az elszármazottak találkozóját. Azóta a környéken sokan rendeztek már
ilyet, de mi voltunk az elsõk – mondta a településvezetõ, utalva arra, hogy ismét aktuális lenne a
nagyszabású összejövetel. Lehet, hogy megvalósítják, bár óriási munkával, szervezéssel jár.
S ha már találkozó: idén Borsosberényben
találkoznak a Berények, a Berény nevû települések. A pontos dátum is megvan: augusztus 13.
– A tavalyi találkozón szövetséget kötöttünk –
idézte fel a polgármester. Még pályázati lehetõségekrõl is tájékoztatják egymást a Berények,
sõt, a szövetség maga is pályázik, hogy a találkozókat finanszírozzák. A mintegy félszáz fõs
Iklanberény eddig egyszer adott otthont a 13
település találkozójának, de olyan kicsi a falu,
hogy limitálni kellett az érkezõk számát – ötfõs
delegációkat tudtak fogadni.
Ha nem is nagy, de takaros a falu: a köztéri
virágokat igyekeznek „elismertetni”.
– Neveztünk a 2016-os Virágos Magyarországért versenyre. Májusban jönnek majd megnézni a falut, addigra kinyílnak a rózsák, ott a virágládákban és nemsokára kitesszük az
egynyáriakat is – mutatott körbe a település központjában Berényi Pál.
yde
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Rövid hírek
• Tompaládony
Május elseje
Május elsõ napja, nemcsak a majális és a
ballagások miatt volt fontos, hanem a hónaphoz kötõdõ népszokás, a májusfaállításának
hagyománya miatt is. Ez a szokás még ma is
él, de már nem a régi formájában. Csak ritkán látunk fát az eladó lányok ablaka elõtt,
inkább a kocsmák, eszpresszók és faluházak
udvarán díszelegnek. Manapság a települések már csak egy közös tavaszhírnököt állítanak fel. Így volt ez a mi kis falunkban is. A fát
a korábbi évekhez hasonlóan, Molnár Zsolt
helyi vállalkozó ajánlotta fel. Köszönjük szépen. A fa felállítását és díszítését a gyerekek
és szüleik közösen végezték el a faluház udvarán. Így a fiatalság szimbóluma, a feldíszített
zöld ág, a mi kis lakóhelyünkön is jelképezte a
természet újjászületését.
Vakáció
Lassan vége a tanévnek, kitör a vakáció.
Nincs több lecke, korán kelés, iskolai feladatok, elfoglaltságok. A következõ hetek a ki-

I. csepregi sakkverseny
Május 8-án vasárnap délelõtt került megrendezésre hosszú évek kihagyása után az a
csepregi sakkverseny, melynek a Petõfi Sándor
Mûvelõdési Sportház és Könyvtár adott otthont.

A lelkes szervezõknek nem titkolt célja, hogy a
versenybõl ismét hagyományt teremtsenek,
hogy a sakk ismét felkerüljön Csepreg rendezvényeinek színesedõ palettájára.
A reggel 9 órakor kezdõdõ rendezvényen 17
lelkes résztvevõ bizonyította sakk tudását, majd
a versenyt követõen egy jó hangulatú ebéddel
zárták a délutánt. A délutáni eredményhirdeté-

sen Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere köszöntötte a megjelenteket, s fejezte ki örömét, hogy egy újabb kezdeményezés színesíti a
Város életét.
A rendezvényrõl minden
nevezõ elismerõ oklevéllel
térhetett haza, az elsõ három
helyezett pedig egy-egy kupával is gazdagodott szép
teljesítményük elismeréséül.
A végsõ rangsor a következõképp alakult:
I. Néveri Tibor
II. Mesterházy Ernõ
III. Farkas Attila György
Ezúton is gratulálnunk mindenkinek az elért eredményekhez, a szervezõk pedig
bíznak abban, hogy sikerül a
meglévõ sakk szakosztály feléleszteni és a következõ rendezvényen már többen mérettetik meg
tudásukat!
Köszönet a szervezõknek és támogatóknak:
Csepreg Város Önkormányzata, Petõfi Sándor
Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár, Büki Sakk
Szakosztály, Edy Marketing, Ávár Zsolt, Molnár
Sándor, Csepregi Sakkozók.
OT

Horgászverseny Sajtoskálon

„Június lett és tanév vége,
Szabadság, barátom, itt a nyár,
a gondokkal, leckékkel félre,
örömünk kapuja tárva már.
Nem kell felelni, izgalom sincs,
és mindennap tovább alhatok,
enyém a tópart, s mekkora kincs,
hogy ismét, megint szabad vagyok.”
H. H. R.

A verseny 11 órakor ért véget, amit az eredményhirdetés, és a halászlé, pörkölt elfogyasztása követett.
1. helyezett lett Vigh Árpád, 2. Dancs Péter,
3. Gál Gergely, és a legnagyobb halat kifogott
horgász címet is Gál Gergelynek sikerült elnyer-

nie. Délután a tóparton kellemes idõben, kellemes hangulatban töltötték az idõt a horgászok,
és az érdeklõdõk.
BB.
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kapcsolódásról, szabadságról, kötetlenségrõl
szólnak. Kedves gyerekek! Kellemes idõtöltést,
gyönyörû nyarat, vidám élményeket és jó pihenést kívánunk!

Április 30-án, szép napos reggelen a
sajtoskáli horgásztó partján gyülekeztek szép
számban a sajtoskáli horgászok, hogy a horgászverseny keretében kiderüljön, vajon kinek
sikerül kifognia a legnagyobb halat, és kik lesznek azok a szerencsés horgászok, akiknek sikerül
az 1. 2. vagy a 3. helyet elérni.
A versenyt Haller Imre polgármester
úr köszöntõ szavai és egy-egy pohár indító ital nyitotta meg, ezt követte a –
kinek szerencsés, kinek kevésbé szerencsés - helyek kisorsolása.
Majd megkezdõdött a verseny. Hamarosan kaptak is a halak, és hamar kifogásra kerültek a szép nagy pontyok is.
Minden horgásznak meg volt a maga
taktikája, kinek a sok pici hal, kinek a
nagy hal kifogása volt a kedvezõ.
Eközben a helyszínre érkezõ lányok vidáman
díszítették fel színes szalagokkal a sajtoskáli horgásztó partjára felállított májusfát.

10

A „császárvárosban” jártunk
IGAZI NYÁRIAS IDÕ VÁRTA A TÖMÖRDIEKET BÉCSBEN 2016. MÁJUS 21-ÉN
A Tömörd Községért Közalapítvány által szervezett kirándulás fõ úticélja a Habsburgok nyári
rezidenciájának, „Ausztria Versailles-a“-nak, a
Schönbrunn kastélynak a megtekintése volt.
A hatalmas, gyönyörû park
tavakkal, szökõkutakkal a hozzá
tartozó rózsakerttel, labirintussal, állatkerttel mindenkit a szabadban szemlélõdésre szólított
igényének megfelelõen, s a
természet szépségébõl minél
többet behabzsolni késztetett.
Az épületekben a különféle
kiállítások megtekintése így,
egy késõbbi hidegebb, borongósabb napra maradt sokaknak, de ezt senki nem bánta,
hiszen a szabadtéri program is még egy napig
tarthatott volna.
Dél elmúltával Bécs központjába buszoztunk,
a Hofburghoz, ami a monarchia császárainak

központja volt, most turisták birodalma lett, akik
közt leggyakrabban távol-keletieket, japánokat,
s egyéb náció képviselõit láttunk.

A császári palota egy nagy épületkomplexum, amely közel 800 év alatt épült és bõvült.
Legrégebbi része a 13. századból származik. 18
szárnyból, 19 udvarból, és 2600 helyiségbõl áll.

Itt van a Burgtheater, a bécsi nemzeti színház is.
Innen indultunk a Mária Terézia szobor megtekintése után végig a Máriahilferstrassén, ahol
éppen a parlamenti választások
miatt talán még pezsgõbb volt a
szombat délután.
A harmadik helyszín a Belveder
parkjának megtekintése volt.
Savoyai Jenõ herceg, a sikeres
hadvezér építtette magának a
XVIII. században a nyári palotát,
akkor még Bécs városkapui elõtt. Õ
nem lakott itt, csak fogadásokra
használta azt. A barokk palotacsoport két kastélyból áll (Alsó- és Felsõ-Belvedere), ahol mára az osztrák
mûvészet remekei – a középkortól
napjainkig – találtak otthonra. Az
épületegyüttes a kerttel a Világörökség része.
Sok-sok élménnyel gazdagon tértünk haza.
Köszönjük a szervezõ munkát!
KG
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Rövid hírek
• Tompaládony
Anyák napja
Az év talán legszebb és legbensõségesebb
napja az Anyák napja. Ez alkalommal mi is öszszegyûltünk ünnepelni. Az ünnepséget a polgármester köszöntõje nyitotta meg. Beszédében kiemelte, hogy az édesanyák milyen nagyszerûek, hisz egyszerre tudnak sugárzó nõk, odaadó
édesanyák, figyelmes feleségek és szuper

nagymamák is lenni. A gyerekek szívhez szóló
versekkel köszöntötték az anyukákat, nagymamákat. A vendégek mindegyike meghatódott
és könnybe lábadt a szeme, ahogy az iskolások
igyekezetét és odaadását nézték, mellyel megadták a gyermeki tiszteletet számukra. A felkészítõ tanár Ruzsáné Molnár Gyöngyi volt, akinek
ezúton is köszönjük a közremûködését. H.H.R.

Kerékpáros szomszédolás
Ragyogó napsütésben került sor május 21én a Csepregi Olvasókör hagyományos tavaszi
bicaj túrájára. Kis csapatunk örömmel látta az
országút szélén az aszfaltfelgyûrõdések bejelölését. Ez arra utal, hogy hamarosan felmarják
õket, és megszûnnek e ránk leselkedõ veszélyek. (E sorok leírása
után két nappal a
Megyei Közútkezelõ
Vállalat
dolgozói
végre megszüntették
e régi problémát.)
A tú ra so rán
meggyõzõdtünk arról is, hogy a Bük –
Zsira közti kerékpárútra is ráférne egy
ko moly kar ban tar tás: az aszfalt között
több helyen is terjeszkedik a gyep. A
csepregi ha tár ban
egyes gazdák ekéi
rongálták meg az út
szélét. Csak nem a
földjükhöz akar ták szántani? Többen a ráhordott földet sem távolították el. Kellemetlenné
teszik a kerékpározást egyes közeli fák is: gyökereik több szakaszon is megemelik, feltörik az
aszfaltot. Szakony végén kivágták a legveszélyesebb közeli fát, és rendezték a mellette levõ
szakaszt. Viszont bent a faluban több út menti
társának nagyon mélyre hajlanak az ágai,
nem ár tana lefûrészelni azokat, megelõzve az
esetleges balesetet. A sok esõ után nagyra nõtt

az út menti fû. Az illetékesek lekaszálták az
árokpartokon is. A „Te szedd” és az egyéb helyi
akcióknak köszönhetõen is a kerékpárút környezete általában szép, tiszta volt. A településeken, melyeken áthaladtunk, sok helyen szombat lévén - éppen söpör tek. Ez régóta jel-

lemzõ falvainkra. Volt ahol füvet nyír tak, vagy
más módon szépítették környezetüket.
Szakonyt elhagyva a négy településbõl
egyesült Egyházasfalu felé vettük az útirányt.
Néhány szakaszon nyíló virágú akácok mellett
kerekeztünk. Jól esõ érzéssel szívtuk be kellemes
illatukat, s gondoltunk a szorgos méhekre, melyek virágport gyûjtenek róluk és a még több felé is sárgán pompázó repcetáblákról. A falu szélén virágdíszes szekér várt bennünket. Az iskolá-
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nál megnéztük a száz éve született dr. Simonyi
Károly, tudós fizikus szobrát, majd kívülrõl megszemléltük a szépen felújított templomot.
Sopronhorpács volt a következõ állomás. Fõleg fiatalabb társaink most látták elõször a csodálatos Árpád-kori templomot, melynek bejárata
és sok eleme a másik nemzetségi istenházára, a
jákira hasonlít, hiszen egykorúak. Gyönyörû a
templom melletti park is növényzetével, emlékmûveivel. A Széchényi kastélyt csak kívülrõl tekinthettük meg. Örömmel láttuk megújult tetõzetét,
így már állaga nem romlik tovább. Ha végre találnának neki valamilyen hasznosítási lehetõséget, s megfelelõ támogatással folytatnák a felújítását, újra dísze lehetne a településnek. Parkja továbbra is gondozásra vár, de ilyen nagy értékre
sajnos továbbra sem jut országos támogatás. A
Magyar Nemzeti Múzeumot és a nemzeti könyvtárat alapító gróf mellett dr. Sedlmayr Kurt, a híres
növénynemesítõ is szóba került. Jól esõ érzéssel

állapítottuk meg, hogy mennyi híres ember született, vagy élt vidékünkön. Elgurultunk a körmagtár
mellett, s megálltunk a szépen felújított lédeci kápolnánál. A bitumenes mezõgazdasági úton Zsira
felé haladva a hosszan elnyúló, közeli hegyekre
vetettünk néhány pillantást. Szépen látszódtak az
Alpok-alját meghatározó, valamikor Magyarországhoz tartozó Rohonci-Kõszegi- és a Sopronihegységek vonulatai, köztük pedig az egykori
osztrák-magyar határon álló Buckelige Welt, ahol
a Répcévé egyesülõ patakok erednek, majd a
Lándzséri- és a Rozália- hegység. Néha kivillant
mögöttük a Schneeberg nyáron is fehér csúcsa.
Zsirán kettévált kis csapatunk. Néhányan a
kastély felé, majd hazának indultak. A fér fitársaság a szépen megújított Piros-ház melletti kerékpárúton Répcevis felé bicajozott. A régi Répce
és az Ásás hídján átkelve elhaladtunk az egykori
vicinális vasútállomásánál. Az épületet megkapta és felújíttatta a sportkör. Itt vannak az öltözõk

is, hiszen az út másik oldalán található a gondozott sportpálya.
A répcevisi vendéglõben arról beszélgettünk,
hogyan lehetne több gyereket és fiatalt kimozdítani ilyen jó idõben a számítógép és a TV mellõl, akár
egy bicaj túrára vagy más, egészséges mozgásra? Király Árpád tanár úr elmondta, hogy volt idõ,
mikor 75 tanuló vállalkozott, s tette meg
Csepregbõl az Írottkõre és vissza az utat kerékpáron. A Kék túrás vándortáborokba nem egyszer
többen mentek volna, mint ahány fõs lehetett a
csoport. Ma vajon hány gyerek jelentkezne rá?
Hazafelé indulva az egykori vicinális pályája
helyett a hosszabb, de jobb utat választotta a
csapat. Az így közel 35 kilométert 4 óra alatt tettük meg, több megállóval és pihenõvel. E nem
minden napi távot a legifjabb résztvevõ, a 6
éves, óvodás kisfiú is tempósan végig kerekezte.
Kellemesen elfáradva, de élményekben gazdagodva értünk haza.
SF

Nézze az EB-t Csepregen, ahogy még sosem látta!
Hangulatos környezetben várják kedves vendégeiket a megújult OTTÓ Kempingben. Zárkörû rendezvényekhez, baráti összejövetelekhez ideális helyet nyújt az
új fedett helyiség, mely ódon hangulatával kellemes idõtöltést biztosít. Az EB ideje
alatt együtt szurkolhatnak a magyar válogatottnak. A közvetítések közben zsíros kenyérrel, italakciókkal teszik még élvezetesebbé a közös Tv nézést. Nézzék együtt az
EB-t a nagy képernyõn, a Répce partján
(Csepreg, Bognár I. u. 39.)!
Asztalfoglalás: +36 30 625 1081
(x)
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en

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

JÚNIUS

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

JÚNIUSI RENDEZVÉNYEI
• június 4. 20.00 Robban a
nyár! Nyárindító parti! Sztárvendég: Kozmix. Belépõ: 1.500.- Ft.
Helyszín: Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár – Atrium
• június 24. 19.00 Forgószínpad – Büki Színházi Esték. Tabi
László: Spanyolul tudni kell. Zenés
nosztalgia vígjáték a 70-es évekbõl. A Körúti Színház elõadása.
Belépõ: elõvételben: 2.500.- Ft,
az elõadás napján: 3.000.- Ft.
Helyszín: Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium (rossz
idõ esetén: Színházterem)

Anyák napi
kézmûves foglalkozás
„Sosem tudom meghálálni, / Azt a
sok jót, amit értem tettél, /Azt a soksok szeretetet, / Gyöngédséget, amíg

felneveltél.” Strucz József idézetével
szólt a meghívó a kézmûves foglalkozásra a tömördi Faluházba.
Baranyai Tamara vezetésével
2016. 04. 30-án sok szép saját készítésû ajándék született a másnapi ünnepre. Köszönjük a sok-sok ötletet és
segítséget! Az eredményrõl meséljenek a képek!
KSzÁ

1. Szerda Dr. Bencsik István • 2. Csütörtök Dr. Szirmai László • 3. Péntek
Dr. Sudár Zsuzsanna • 4. Szombat Dr. Földi Sándor • 5. Vasárnap Dr. Müller
András • 6. Hétfõ Dr. Bencsik István • 7. Kedd Dr. Szirmai László • 8. Szerda Dr.
Bencsik István • 9. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 10. Péntek Dr. Szilasi Imre • 11.
Szombat Dr. Szilasi Imre • 12. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 13. Hétfõ Dr. Kator
Miklós • 14. Kedd Dr. Szilasi Imre • 15. Szerda Dr. Bencsik István • 16.
Csütörtök Dr. Földi Sándor • 17. Péntek Dr. Müller András • 18. Szombat Dr.
Kator Miklós • 19. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 20. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 21.
Kedd Dr. Földi Sándor • 22. Szerda Dr. Nagy Gábor • 23. Csütörtök Dr. Szilasi
Imre • 24. Péntek Dr. Szilasi Imre • 25. Szombat Dr. Szilasi Imre • 26.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 27. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 28. Kedd Dr. Szirmai
László • 29. Szerda Dr. Sudár Zsuzsanna • 30. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
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01. Sanitas 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 9–13.00 NYITVA
05. Sanitas 9–14.00 ügyelet
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–13.00 NYITVA
12. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 9–13.00 NYITVA
19. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 9–13.00 NYITVA
26. Sanitas 9–14.00 ügyelet
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

ban: sportversenyek, stb. Részvétel ingyenes! A Nordic Walking - és kerékpártúrákra elõzetes jelentkezés szükséges a Tourinfo irodában: Bükfürdõ,
autóbusz pályaudvar. (E szervezett
programokhoz a sporteszközöket ingyenesen biztosítják.)
Június 24-25. Pusztacsón: Malacfesztivál.
Június 25-én, szombaton Horvátzsidányban: Falunap.
Június 25-én, szombaton Csepregen, a sportpályán: Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanap.
Június 25-én, szombaton Kõszegen, Sopronban, Szombathelyen és
az ország sok településén: Múzeumok
éjszakája – változatos programokkal.
Június 30-án, csütörtökön 10 –
15 óra között Bükfürdõn a Gyógy- és
Élménycentrumban: Wellness Centrum NYÍLT NAP. Szakorvosok felügyelete mellett végzett wellness-fitnesz kezelések szolgálják az egészség megõrzését. A relax és egzotikus masszázsokon túl többek között állapotfelmérés, sókabin és thermo spa kezelések
járulnak hozzá a vendégek tökéletes
kikapcsolódásához, a teljes harmónia eléréséhez.
Július 2-án, szombaton Csepregen: Négy évszak – Négy túra 3.
Július 3-án, vasárnap 10 órakor
a horvátzsidányi erdõben: Tûzoltómise a Peruska Mária kápolnánál.
Július 7-9. Csepregen, az Ottó
kempingben: IX. Ismerõs Arcok Tábor
- Blues és rock zenekarok – népzene néptánc – kézmûvesek – gyermekprogramok – bortúra.
• 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.

Készenlét és ügyelet
a térségben

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

Május 29-tõl – augusztus 8-ig
Csepregen, a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtárban
(PSMSK): Válogatás Bálinth Zoltán (Erdély – Árkos) VÁNDOR SZÉKELY néprajzi gyûjteményének anyagából. A kiállítás megtekinthetõ hétköznapokon
10-18 óra között, illetve bejelentkezés
alapján egyéb idõpontokban is.
Júniusban és júliusban is minden pénteken 16.00 - 20.00 óra között Bükfürdõn: Termelõi piac.
Június 4-én, szombaton 14 órától Bükön, a Kristály Toronynál (Nyár fa
u. 2.): Egészségnap (jóga, spinnig,
TRX és más mozgásformák, aerobik
Gáspár Kata nemzetközi fitness instruktorral).
Június 5-én, vasárnap 10 órakor
a horvátzsidányi erdõben: Vadászmise a Peruska Mária kápolnánál.
Június 6-án, hétfõn 18 órakor
Csepregen, a PSMSK-ban: Irodalmi
kávéház és kiállítás megnyitó: Csider
Sándor: Álomút c. kötetének bemutatója és a szer zõ fotókiállításának
megnyitója. Közremûködik: Bischofné
Hesinger Katalin énekes, a könyv illusztrátora és Bischof András gitáros.
Június 12-én, vasárnap Ólmodon: Falunap – Horvát Nap.
Június 17. – augusztus 27. között Bükfürdõn, a Sportparkban, szerdától szombatig: Sportanimáció.
Program: szerdán és szombaton 1718 ó. Nordic Walking oktatás és
minitúra, csütörtökön 17-18 ó kerékpártúrák, pénteken 17-21 ó. gyermekkuckó ugrálóvárral és a legkülönfélébb játékokkal, egyéb idõpont-

ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/,
http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják
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Évfordulók 2016. II.
100 éve, 1916. október 18-án Egyházasfaluban született Simonyi Károly mérnök, fizikus, egyetemi tanár, Charles Simonyi édesapja. Már az alsóbb iskoláit kiemelkedõ eredménnyel végezte,
ezért a falu plébánosa segítette a továbbtanulását: felkutatta egyik gazdagabb rokonát Simonyi–Semadam Sándort, aki – majd lánya
is – támogatta Simonyi Károly tanulását. 1940-ben
a Mûegyetemen gépészmérnöki, majd a Pécsi Tudományegyetemen jogi diplomát szerzett. 1940tõl a Mûegyetem Bay Zoltán vezette atomfizika
tanszékének tanársegédje. A világháború
alatt amerikai, majd szovjet hadifogságba esett.
1946-ban részt vett a Bay által vezetett Hold-radarkísérletben. 1948-ban a Soproni Mûszaki Egyetem fizika-elektrotechnika tanszékére került, ahol
megépítette az elsõ magyar magfizikai részecskegyorsítót. Ezért 1952-ben Kossuth-díjat kapott.
1952-tõl alapítója és vezetõje volt a BME (Budapesti Mûszaki Egyetem) elméleti villamosságtan
tanszékének és a KFKI (Központi Fizikai Kutató Intézet) atomfizikai osztályának. A KFKI-ban párhuzamosan folyt a részecskegyorsító építése és az elméleti felkészülés az atomfizikai kutatásokra.
Simonyi a fúziós energiatermelés lehetõségeit és
korlátait vizsgálta. Késõbb a KFKI egyik igazgatóhelyettese lett Kovács István igazgató és Jánossy
Lajos igazgatóhelyettes mellett.
1956-ban megválasztották a KFKI forradalmi
bizottsága elnökének. A forradalom alatt az intézményben nem történt rendbontás. A forradalom
után megindult ellene az eljárás. 1957. december
31-én elbúcsúzott a KFKI-tól, a hetvenes évek elején az általa alapított BME Elméleti Villamosságtan
tanszékének tanszékvezetõi posztjáról is távozni

kényszerült. Beosztott egyetemi tanárként folytatta
a tanítást. Ezt követõen írta meg legismertebb
könyvét: A fizika kultúrtörténetét, amelyért 1985ben Állami Díjat kapott. Késõbb az egyetemi felvételi feladatokat kitûzõ bizottság elnökének kérték
fel. 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia soraiba választotta. 1998-ban elnyerte Az év
ismeretterjesztõ tudósa díjat. 2000-ben Akadémiai
Aranyérem kitüntetést kapott. 2001. október 9-én
Budapesten hunyt el.
125 éve, 1891. január 17-én született Sopronban dr. Szemes Zoltán László csepregi körorvos. A
középiskolát Sopronban, egyetemi tanulmányait
Kolozsváron végezte. Orvosi diplomáját 1914. november 28-án kapta meg. A debreceni katonai
megfigyelõkórházban kezdett dolgozni, mint népfelkelõ segédorvos, hadnagyi rangban. 1917. augusztus 1-én népfelkelõ fõorvossá és fõhadnagygyá lépett elõ. Közben 1916. február 10-én, Kolozsváron házasságot kötött Nagy Ilonával.
A képviselõ testület 1916. július 28-án Dr. Szemes Zoltánt választotta a csepregi körorvosi állásra, melyet csak 1918. november 28-án foglalhatott el, miután felmentették a katonai szolgálat alól.
Kezdetben uradalmi és betegpénztári orvosként
dolgozott a volt Schöller-majorban levõ rendelõben. 1938 decemberében községi orvossá minõsítették át. Ezt követõen vette meg a fõtéri házat,
ahol családjával berendezkedett, s ott üzemeltette a rendelõjét. Nagy érdemei vannak a tüdõbetegek kiszûréséhez röntgenkészülék vásárlásában,
az óvoda, a mentõállomás és a bölcsõde létrehozásában.
A cikk folyatatása a
www.repcevidek.hu weboldalon
Összeállította: Sági Ferenc

Anyák napja Sajtoskálon
,,Réges régen készülõdünk erre a nagy napra, hiszen ma van az esztendõ legeslegszebb
napja.” hangzott B. Radó Lili – Köszöntõ anyák
napjára címû versének részlete a sajtoskáli gyermekek szájából. De hogy melyik is ez a legeslegszebb nap, amire a gyermekek sokat készültek? Ez a nap nem más, mint az édesanyák
napja. A megtanult versek mind a gyermekek
érzéseit tükrözték vissza, amiben igaz, szívbõl
szóló gondolatok fogalmazódtak meg. Szeressük az édesanyákat, akik életet adtak nekünk,
felneveltek, szeretnek minket, köszönjük meg nekik a szeretetüket, törõdésüket, és
mindezekért
a nagymamáknak is
kö szö net tel
tartozunk. A
gyer me kek
gyer mek ko ri
fény ké pek kel lepték meg az édesanyákat, nagymamákat,
akiknek a szemébe könny szökött.
Kovács György alpolgármester úr is köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat. Beszédében elmondta, hogy az édesanyák, nagymamák szeretnek minket, és mennyi mindent tesznek értünk, amiért mi hálával tartozunk, és ez a
hála nem más, mint a szeretet.
A megható mûsor után a gyermekek szép virággal köszöntötték édesanyjukat, nagymamájukat, megölelték egymást, és jó érzés volt látni,
hogy mekkora a szeretet közöttük.
BB.
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