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• Mesterháza
Bár a vírus miatt kialakult rendkívüli helyzet
jelenleg is tart, elmaradt rendezvények sorát
tudhatjuk magunk mögött, településünkön
hónapos kihagyás után ismét közösségi eseményrõl számolhatunk be. A magyar történelem jeles napjairól való megemlékezést min-

Márciusi nõnapi rendezvényünk óta településünkön megállt az idõ a koronavírus miatt. A
képviselõ testület egyhangú döntése alapján lemondtuk a 2020-as rendezvényeinket, hogy ezzel is védjük lakosaink egészségét. Az Iváni Közös Hivatalhoz tartozó többi település vezetése is
egyetértett ezzel a döntésünkkel. Október 17-én
társadalmi munkát tartottunk falunkban, amelynek a célja egy horgásztó és tûzrakóhely kialakítása volt. Helyi vállalkozó felajánlotta a régóta
nem használt tó árkolási munkáinak költségét,
ezzel is segítve falunk zöldövezetének szépülését. Itt szeretném megköszönni a résztvevõk lelkes munkáját, amellyel hozzájárulnak Csáfordjánosfa környezetének szebbé tételéhez. Tavasszal további munkákat tervezünk közterületeinken. Kivágjuk az elöregedett fákat, tujákat, és
helyettük újakat szeretnénk ültetni. Sikeresen pályáztunk az országos fásítási programban, ahol
30 db facsemetét (10 platán, 10 korai juhar, 10
ezüsthárs) igényeltünk. Ezen növények elültetéséhez is várjuk lakosaink segítségét.
Az idei évben elkezdõdhetnek a Magyar Falu programban elnyert pályázatok építési munkái. Közösségi Házunk udvarán megépülhet az a
150 négyzetméteres fedett közösségi tér, amely
helyet adhat minden szabadtéri rendezvényünknek. A másik nagy projektünk a multifunkcionális épületünk, a Faluház nagyon rossz állapotban lévõ komplett tetõszerkezetének cseréje.
Önerõbõl ezeket a beruházásokat sajnos nem
tudtuk volna megvalósítani, de hála Magyarország Kormányának és a Magyar Falu program-

nak, ezek az álmok is valóra válhatnak. Bízunk
abban, hogy 2021-ben meg tudjuk tartani szokásos rendezvényeinket, reméljük, a járvány-

helyzet is megszûnik. Itt szeretném megemlíteni,
hogy az Önkéntes Tûzoltó Egyesületünk is sikeresen pályázott. Lecserélhetjük a fél évszázados
Zuk tûzoltóautónkat egy fiatalabb, korszerûbb
gépjármûre. Szeptemberben iskolakezdési támogatást nyújtottunk a helyi iskoláskorú gyermekeknek, akiknek a száma évrõl gyarapodik,
ahogy a születések száma is. Lehetõségeinkhez
mérten mindent megteszünk azért, hogy támogassuk az itt élõ lakosokat és a letelepedni vágyó, családot alapító fiatalokat.
További pályázataink is elbírálásra várnak, bízunk abban, hogy Csáfordjánosfa tovább gyarapodik, fejlõdik. Ehhez kívánok mindenkinek erõt, és
a mai helyzetben legfõként egészséget.
Németh Albert Viktor
Polgármester

Tisztelet a hõsöknek
Szakonyban, október 23-án, csendes fõhajtással emlékeztek meg az ’56-os események hõseirõl. A járványhelyzet miatt a település lakói nevében Csenár Mátyás
polgármester, Reseterits-Boros Evelin képviselõ, Némethné Tóth Márta a faluszépítõk nevében és Boros Rudolfné
könyvtáros helyezte el a koszorúkat az emlékmûveknél, s
gyújtottak mécsest a múlt tiszteletére.
Ada
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dig fontosnak tartottuk és tartjuk, így külön
öröm számunkra, hogy a kialakult helyzetben
is méltán tudtunk tisztelegni a szabadságharc
hõsei elõtt.
A 2020. október 6-án 17 órakor kezdõdõ
megemlékezésen Dohi Zsolt polgármester
mondott beszédet. Ezt követõen Mesterházy
István, a Mesterházán született és elhunyt, a
szabadságharcban is harcolt honvéd ezredes
sírjánál helyeztek el koszorút, majd a településen már évek óta hagyománnyá vált elsõ és
második világháborús emlékmû koszorúzásával zárult az esemény.
ifj. Dohi Zsolt

Társadalmi munka Csáfordjánosfán
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Az egyház felnõtt
tagjaivá váltak
Nagy megtiszteltetés érte Nagygeresd község római katolikus egyházközösségét.
A 13. századi alapokon nyugvó
õsi templomunk falai között hét
gyermek részesült a bérmálás
szentségében. A bérmálkozás ideje az elmúlt években a nyolcadik
osztályos kor elérése volt, helyszíne
pedig valamelyik központi plébá-

csak a keresztelõt, elsõáldozást, házasságkötést, hanem a bérmálást is
befogadó hellyé válhatott. A fiatalok hetenként egy alkalommal elõkészítõre jártak, hogy kellõen felkészüljenek életük egyik fontos eseményére. A szülõk feldíszítették a templomot a jeles alkalomra, így fogadva a bérmaszülõket, rokonokat és az
egyházközség tagjait.

Õszutó
Rövid nappalok, hosszú éjszakák, borús idõ –
november, az enyészet hava…
…de ezzel együtt a télre való felkészülés idõszaka is: ahogy felkészítjük az otthonunkat, kertünket vagy akár az autónkat a hûvösebb napokra, úgy erõsítjük meg a testünk, és úgy lényegül át a lelkünk is a közeledõ téli, ünnepi hangulatba. Most, amikor a mindennapjaink része a vírustól való félelem, fontos, hogy az egészség hónapjában még tudatosabban õrizzük családunk és a magunk
egészségét is.
Emlékezzünk meg elhunyt szeretteinkrõl, ünnepeljük ebben a
hónapban a Márton-napot lámpás vagy egy jó libalakoma elkészítésével, köszöntsük a véradóinkat. Lehet, hogy mindezeket most
csak visszafogottabban, korlátok között tehetjük meg, de ne bánjuk, mert, ahogy minden rossz, ez is elmúlik egyszer. Értékeljük, ha
otthon a jó melegben együtt lehet a család, van egy tál étel az asztalon, és jól érezzük magunk együtt! Néha nem is kell több, ugye?
Ezt üzenje nekünk most a november, az enyészet hava!
Balics Katalin

Tovább bõvült a büki iparterület

Megteltek a padsorok, felcsendült az orgonaszó, kezdetét vette
az ünnepi szentmise. A bérmálkozók családtagjaik jelenlétében újíthatták meg a keresztszüleik által
tett keresztségi ígéretüket, és így
váltak nagykorú keresztényekké. A
szertartás végén verssel és emléktárggyal köszönték meg a fiatalok
Szabó Miklós plébános úrnak a felkészítést és a Szentlélek ajándékát.
A kegyelem léleképítõ pillanatai kísérjék õket további életükben!
Németh Lajosné

Következõ megjelenés: 2020. december 2.

vette kezdetét: 1800 méteren
komplett vízvezetéket és két átemelõvel kiegészített gravitációs szennyvízcsatornát alakítottak ki, 1000 méteren szennyvíznyomóvezeték épült, minden
közmûvet telekhatárig bõvítettek, elkészült a megfelelõ közvilágítás, szélesítették, megerõsítették, kamionforgalomra alkalmassá tették a korábbi egysávos mezõgazdasági utat.
A fejlesztés, amelyet a kormány 2019-ben nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá
nyilvánított, már a harmadik sikeres TOP-pályázata volt Büknek, amelynek hatására új vállalkozások, további befektetõk
érkezhetnek a városba.
yde
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niatemplom. Az ünnepi szentmisét
a mindenkori püspök celebrálta,
és az esemény pünkösd ünnepéhez kapcsolódott. Az idei évben
úgy döntött a katolikus püspöki kar,
hogy a vírushelyzet miatt tavasszal
elmaradt ünnep, õsszel bepótolható, és nem lesz központosított.
Jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy a fiatalok a helyi egyházközségek templomaiban bérmálkozzanak.
A Szent István királyunk tiszteletére felszentelt templomunk így nem-

Szimbolikus faültetéssel adta át Ágh Péter országgyûlési
képviselõ és dr. Németh Sándor
polgármester Bük ipari területének legújabb, összesen 843
millió forintos beruházással létrejött ütemét. Az eseményen
részt vett Noszek Péter, a Nestlé
Hungária ügyvezetõ igazgatója és Arthur Van Raalte, a Nestlé Purina büki gyárának igazgatója, hiszen a terület elsõ lakója az állateledelgyár új beruházása lesz.
A város nagyrészt saját erõbõl, részben pedig a TOP-1.1.115-VS1-2016-00001 projektbõl
kapott 200 millió forintos vissza
nem térítendõ támogatással finanszírozott, stratégiai jelentõségû fejlesztése tavaly nyáron
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• Nagygeresd
Õszi díszekbe öltöztettük
falunk központi területeit.

nyugdíjasok rendelkezésére bocsátotta vásárlási utalvány formájában. Ezúton is szeretnénk jó egészséget kívánni településünk
nyugdíjasainak!
Németh Lajosné

egy évének értékelése
Októberben Tompaládonyba látogattam el,
ahol polgármester asszony, Molnár Ildikó mesélt
nekem a település elmúlt évérõl. A cikk további
része bizonyítja, hogy a vírus ellenére egy szép
évet tudhatnak maguk mögött. A beszélgetésünk és a megírt cikk által egy szûkre
fogott közmeghallgatást, beszámolót
szeretnénk eljuttatni Tompaládony lakóinak és mindazoknak, akik nyitottak
a község iránt. Pozitívumként lehet elkönyvelni, hogy akik csak némán és
vélemény nélkül, tájékozódóan várták, hogy mit hoz az új vezetés a falu
életében, már õszintén és nyitottan
mernek nyilatkozni. Mindenki bizalommal fordulhat a polgármester aszszonyhoz, ki minden kérést segítõ
szándékkal fogad, hiszen mindig mindenre találni kell megoldást. Szerencsére nagyon sok támogatást és segítséget kap – korosztálytól függetlenül, mindig igyekszik a lakosság
érdekeit szolgálni.
A településen egy aktív falugondnoki szolgálat mûködik. Óvodásokat szállítanak, bevásárolnak, gyógyszereket váltanak ki, szükség esetén
rászorulókat hordanak orvosi vizsgálatra a lakosság igényei szerint.
Az évet három befejezetlen pályázattal
kezdték. Reményeik szerint a 2018-ban kezdõdõek év végére befejezõdnek (a Sportpark kivitelezését is év végére ígérték). Jelenleg folyamatban van a Magyar Falu program keretében
megvalósuló Evangélikus Imaház felújítása.
Még tavaly decemberben sikeresen kiosztásra került a szociális segélyként adható tûzifa.
Beszerzésre került egy új és erõsebb fûnyíró traktor, illetve beszerelésre került a faluház udvarára
egy 4 kamerából álló kamera- és riasztórendszer. Hogy méltó karácsonyváró hangulatot teremtsenek a nyugdíjas találkozóra érkezõknek,
az ajtóba építettek egy szép betlehemet. Mél-

tón ünnepelték a harmadik adventi vasárnap
gyertyagyújtást is, ökomenikus istentisztelet keretében. Hogy az év mozgalmas legyen, a téli hideget kihasználva felújították a faluház belsejét.
Az irodákkal kezdték, ahol a bútorzat cseréjét

felajánlásból tudták megvalósítani. A könyvtár is
megújult tetõtõl talpig, majd azt követte az elõtér festése, a nagyterem parkettájának csiszolása, lakkozása. A faluház farsangra el is készült,
ahol megcsodálhatták a látogatók a megújulás
gyümölcsét, melyet a dolgozók önerõbõl vittek
véghez.
Tavasszal szemétszedést szerveztek fõbb útjaik mellett, rászoruló családnál nagy összefogással voltak takarítani, a megbetegedett tujákat vágták ki, illetve a postateret parkosították,
rózsákat ültettek és kerékpárokat festettek. Mindezeket sajnos felülírta a Covid–19, „Maradj otthon!” jelszóval. A falu lakossága számára polgármester asszony varrta nap mint nap a maszkokat, hogy egy kicsit ezzel is védjék a lakosságot a fertõzéstõl. Itt beigazolódott az, hogy minden mûködhet összefogással, csak akarni kell. A
húsvétot és az anyák napját már csak jelképesen tudták megünnepelni.
A bodajki Selector Eletronika cég segítségével gyûjtöttek elektronikai hulladékot két alkalommal is, aminek bevételét a körzeti iskolának
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Fotókat készítette: Németh Lászlóné és Németh Szabina

Nagygeresd Községi Önkormányzat döntése alapján az idei évben a vírushelyzetre
való tekintettel az évente megrendezésre kerülõ nyugdíjastalálkozó elmaradt. A képviselõtestület az ünnepségre fordítandó összeget a

Tompaládony elmúlt
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ajánlottak fel. A lomtalanítást is megszervezték,
mellyel céljuk, hogy a falut tisztán tartsák és kitakarítsák. Két esküvõ is volt a nyáron, mely mindig örömmel tölti el a falu lakosságát, hiszen
fontosnak tartják, hogy a fiatalok a településen
maradjanak.
Ígéretet kaptak Parlament-látogatásra is, viszont sajnos a vírus sok mindent felülírt; ahogy

ember tervez, Isten végez. A kirándulásra szánt
összegbõl a 84-es fõút mellé készíttették el kedvezményes áron a Ládony feliratot.

Nyáron a felirat avatójára Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje is megtisztelte jelenlétével a települést, ahol elismerõ oklevelet

adott át polgármester asszonynak, hogy megköszönje a vírushelyzetben a faluért tanúsított
helytállását, és bíztatta, hogy jó kezekben tudja
a falu sorsát a jövõben is.

Gratulált a Ládony betûinek a gyerekek kézlenyomatával ellátott ötletéhez. A nap végén
meginvitálták egy közös, helyben fõzött vacsora
elfogyasztására.
Õsszel a település vezetése támogatta az
óvodások és iskolások tanévkezdését, továbbá
az óvoda felújításához is nagyban hozzájárultak. Sikerült a régi fodrászüzletet is újra
feléleszteni, egy teljes belsõ felújítás
után ma már ismét üzemelhet. Csatlakoztak a Bursa Hungarica programhoz,
mely által támogatni tudják a felsõoktatásban tanuló fiatalokat. Az idei évben is igényelték a rászoruló családoknak a szociális tûzifát. November elejével három településen (Tompaládony,
Mesterháza és Sajtoskál) közmûvelõdési szakember foglalkoztatása is megoldódni látszik. A mostani vírus alatt már
akadtak önkéntes maszkvarrók is, akik
szívesen csatlakoztak a korábbi kezdeményezéshez.
Sikerült két telket is ér tékesíteni helyi lakosnak, illetve vannak érdeklõdõk további telkekre. A csarnok épülete elöregedett, melyet ér -

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Nemzeti Fogyatékosságügyi és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által támogatott országos, 2020. évi „Neked
MUNKA, nekem ÁLOM!” program
célja a fogyatékossággal élõ és

megváltozott munkaképességû személyek társadalmi el- és befogadásának elõsegítése.
2020 augusztusában a Munkaerõpiacon Maradás Egyesülettõl
Farkas Rita szervezõ kereste meg Németh Violetta ügyvezetõ igazgatót,
hogy kérje együttmûködését a programban. Természetesen a hotelvezetõ nyitott volt, és készséggel ajánlotta fel a Termál Üdülõszövetkezet

Apartman Hotelt helyszínéül a programszervezõnek. Az országos program keretében a Salva Vita Alapítvány közremûködésével a fogyatékos és megváltozott munkaképességû emberek közül 2020. 09. 24-én
Horváth Anita 38 éves szombathelyi
lakos látogatott el a hotelbe
mentoraival, aki a helyszínen a szobaasszonyi feladatokkal ismerkedhetett
meg. Segítségére voltak a
hotel munkatársai, Molnár
Csabáné Erika gondnoknõ
és Bujtás Tiborné Ili szobaasszony. Anita a FÕKEFE-nél
betanított munkásként dolgozik, de dolgozott már Bükfürdõn
konyhai kisegítõként is. A délelõtt végeztével Anitának nagyon tetszettek
az ehhez a munkakörhöz tartozó feladatok, és szívesen eljönne a hotelbe jövõre dolgozni.
Örülünk, hogy sikerült Anita álmát valóra váltanunk!
Tömõ Alexandra
értékesítési és szolgáltatási
vezetõ /Apartman Hotel***/

ban, hogy szebb idõk jönnek, és újra találkozhatunk. A faluház és a hivatal elõtti õszi díszítéssel
próbáltuk a szürke hétköznapokat egy kicsit vidámabbá tenni. Nem tudom, a koronavírus miatt mit valósíthatok meg az elkövetkezendõ évben, de úgy érzem, nagyon sok támogatást kapok a lakosságtól, ami megerõsít. Ezúton kívánok mindenkinek egy vírusmentes idõszakot!”
Igler Patrícia
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„Neked MUNKA, nekem ÁLOM!”

tékbecslõvel felbecsültettek, hogy felkínálják
eladásra.
A szennyvízátemelõ szivattyú helyét kimérették, amelybõl látszik a következõ évek legfontosabb feladata a szennyvízhálózat kiépítése! A
fagyok beálltával szeretnék még azt a két facsemetét elültetni az ez évben születetteknek
jelképeként, hogy nõjenek nagyra, cseperedjenek. Mindenszentekre lefestették a temetõ
nagykeresztjeit, leróva tiszteletüket az elhunytaknak. Napi szinten fertõtlenítik a buszmegállókat,
közösségi helyiségeket is.
Ebben az évben sem felejtik el nyugdíjasaikat, a vírusra való tekintettel méltón készülnek
megünnepelni õket. S hogy polgármester aszszony szavait idézzem: „Sajnos semmi nem kárpótolja az önfeledt beszélgetést, de bízzunk ab-
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• Tömörd
Várakozni senki sem szeret…
Valljuk meg, hogy buszmegállóban várakozni nem a legkellemesebb program. Persze
tegyük hozzá, rajtunk is múlik, hogyan, milyen
körülmények között töltjük el azt a néhány
percet, amíg megérkezik a járatunk.
A tömördieknek is van két buszmegállójuk,
azok barátságos környezetében jó elütni az
idõt. A faluszépítõink törekednek arra, hogy az
aktuális évszaknak megfelelõen alakuljon át
azok környezete, s a tájat vagy a helyszínt figyeljük, mosolyogjunk, nevessünk.
Elkészült az a 2020. évi õszi díszítés a fõút
mellett és a buszfordulóban is. A szép, ötletes,
esetleg vicces alkotások már jól indíthatják a
napunkat.
Köszönet Bódizsné Erzsinek, Bódizs Dalmának, Horváth Gabinak, Pusker Jancsi bácsinak, Mátyás Gábornak és Mátyás Józsefnek

OLVASS MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Egyházasfaluból
Az idei, szorongó hangulatú esztendõben különösen nagy kincs, ha öröm ér bennünket. Kis
falunkban néhány hét alatt egy egész csokornyi
jutott belõle.
Jólesõ érzés mindannyiunk számára, hogy a
Kossuth Lajos utcai, féltve õrzött és a hívõ asszonyi kezek által mindig méltóan gondozott, de az
idõ vasfogától erõsen megviselt Szûzanya-szobor ismét régi fényében pompázhat a hívek dicséretes összefogásának eredményeként. A
Nagyboldogasszony-napi, megindítóan szép újraszentelési szertartáson kis falunk nagy számban képviseltette magát.

A nyár végi örömteli eseményeknél maradva szívesen emlékezünk az augusztus 20-i Szent
István-napi ünnepségünkre, amelyre gyönyörû
természeti környezetben, a Demsa család szépen kialakított erdõ széli birtokán került sor, ahol
a gondos házigazdák, Demsa József és Istenes
Mária szívélyes fogadtatásban és fejedelmi
vendéglátásban részesítették a Szépkorúak
Klubját. Meglepetés programként pedig mézkóstolóval egybekötött, értékes méhészeti elõadással is kedveskedtek. Köszönet érte!
Az örömteli hangulat szerencsésen tartja magát kis falunkban õszbe hajlóan is. Bizonyítja ezt az
ötletes, kitartó díszítési kedv, amely mindig is jellemezte a Faluszépítõ Egyesületet. Kezük nyomán
gyönyörködhetünk lépten-nyomon a színes, mesés
alkotásokban, amelyek jókedvre derít mindannyi-

unkat a borongósabb napokon is. A falufejlesztõ és
fiatal gazdakör nyert összesen mintegy másfél millió forintot, gratulálunk, így tovább.
Õszi virágaink közül napról napra bontogatják csodás szirmaikat a szeretteink sírjára kerülõ
krizantémok. Nemcsak a családok, hanem Önkormányzatunk is szívén viseli az elhunytak emlékének méltó gondozását. Így a mindenszentek
napi gyertyagyújtás idején jólesõ érzéssel tapasztalhatjuk temetõink lelkiismeretes karbantartását és az új temetõben végbement fejlesztõ, korszerû változásokat. Külön öröm, hogy Önkormányzatunk elsõdleges tervei között szerepel
a másik három temetõ folyamatos felújítása is.
Az új temetõnél kiszedettük a túlnõtt tujákat,
azok helyett pedig babérmeggyet telepítünk a
szeles északi oldalra, még idén a temetõi kút körül fogunk rendet rakni, tervek szerint térkõ lesz
körülötte, és automata vízszivattyú fogja könynyebbé tenni a vízvételi lehetõséget.

Legfrissebb jó híreink egyike, hogy kis falunk
legfiatalabb és legnépszerûbb közösségi helye,
a Platán tér, újabb meglepetéssel várja látogatóit. Játszó térre nyertünk pályázatot, valamint
õshonos fákat ültetünk fasorként a térre. Az Önkormányzat által létrehozott nyílt WiFi-hálózatnak
köszönhetõen ingyenes internetezési lehetõséget biztosít mindenki számára.
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az idei ötletkért és kivitelezésért! Gratulálunk!
Álljon itt bizonyítékul a fotó!
KSzÁ

Õszi tükörkép
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A fejlõdés további lépcsõje, hogy faluvezetésünk egyik fõ erõsségét, a figyelmes és szorgalmas pályázati tevékenységet ismét siker koronázta. A Magyar Falu program keretében meghirdetett eszközigénylési lehetõségen Falufejlesztõ
Egyesületünk 500.000 Ft-ot, az óvodai játékudvarra és köztéri játékok fejlesztésére benyújtott
pályázatunk pedig több millió Ft-ot nyert.
Ami még jó hír: 95 éves lakosokat köszönthettünk, Balogh Teri nénit és Keresztes Józsefnét, há-

Elsõáldozás Tömördön
„Én vagyok az élõ kenyér, amely a
mennybõl szállt alá. Ha valaki ebbõl a kenyérbõl eszik, örökké él. A kenyér pedig,
amelyet majd én adok, az én testem a világ
életéért.” /Jn 6,51/
1910-ben X. Piusz pápa lehetõvé tette a
gyermekek korai elsõáldozását azon gyermekek számára, akik különbséget tudnak
tenni a jó és a rossz között, ismerik és szeretik
Jézus Krisztust, s vágynak a vele való személyes találkozásra a szentáldozásban a kenyér
és a bor színe alatt.
2020. szeptember 27-én vasárnap, délelõtt 11 órakor kezdõdõ ünnepi szentmisén
volt az elsõáldozás a tömördi templomban.
Két kislány vette magához elsõ alkalommal az Oltáriszentséget: Mátyás Bettina és
Sándor Borbála. Egyházközségünk tagjai, a
család, a barátok, az ismerõsök körében ünnepelhetett mindenki a pandémia szabályait betartva.

A plébániaudvarról indulva vonultak be
a templomba. Oltárhoz érkezésük után Buús
Boglárka köszöntötte a kis menyasszonyokat,
az ünnepelteket. Majd Bettina és Borbála
mondott köszönetet Vas Csaba plébános úrnak és a hitoktatóknak a szentség kiszolgáltatásáért, s a szülöknek is kifejezték hálájukat
azért, hogy idáig eljuthattak.
Valóra vált egy álom: a szentmisén életükben elõször szentáldozáshoz járultak. Három éven át készültek, hogy egyre jobban
megismerjék Jézust. Az elsõáldozás elõtti napokban az elsõ szentgyónásukban megtisztították lelküket, hogy olyan fehér lehessen,
mint a ruhájuk, amiben bevonultak a templomba. Imádságos lélekkel, várakozással telve léptek Csaba atya elé, és áhítattal az arcukon vették magukhoz a szentostyában jelenlévõ Úr Jézust.
A Jóisten kísérje útjukat egész életükben!
KSzÁ

Véradás
la Istennek, jó egészségnek örvendenek, remélhetõleg ez így is marad még hosszú évekig..
„Szép vagy, ó hon!...de naggyá csak fiaid
szent akaratja tehet.” Vörösmarty tanítását magunkénak érezve Egyházasfaluban hisszük és
valljuk, hogy csokornyi örömünk is ebbõl a mindennapjainkba beépülõ és munkálkodó szent
akaratból fakad.
Major Izabella

Nagygeresden
Településünkön október 15-én lezajlott az idei évben második alkalommal szer vezett véradás. Az esemény során 18 donor nyújtott segítõ
kezet a rászorulóknak. Köszönet illeti
õket az önzetlenségükért!
Németh Lajosné
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Interjú Horváth Zoltánnal,
Csepreg város polgármesterével
dekemben, azonban mint felelõs vezetõnek
ezeket kötelességem meghozni.
– Bár kb. két hét múlva jelenünk meg, jó
lenne, ha mai nappal néhány konkrétumot
is említenél a járvány csepregi helyzetével
kapcsolatban. Hányan betegedtek meg eddig? Közülük hány fõ került kórházba,
esetleg lélegeztetõgépre? Én egy halálos
áldozatról is hallottam.
– Azt kell mondanom, hogy nem tudjuk. Az
önkormányzat a járvány második hullámában
semmi ilyen jellegû információt nem kap meg.

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
Csak nem hivatalos értesüléseink vannak nekünk is, amelyeket azonban mint polgármester
nem szeretnékközzé tenni, hiszen ez ilyen formában csak a szóbeszéd kategória.
– Melyek az önkormányzat idén elfogadott, 2024-ig tartó gazdasági koncepciójának fõbb csomópontjai?
– Az önkormányzat által jóváhagyott dokumentum 102 oldalas, a fontosabb fejlesztési elképzelések:
• Termelõ beruházásokra van szükség, melyek
növelik a város bevételeit. Elsõsorban helyi

•

•

munkaerõ foglalkoztatását megvalósítható
munkahelyek létesülhessenek.
A kiváló helyi vállalkozásokat és szakembereket be kell vonni a városépítõ munkába. Az
újonnan vállalkozni szándékozókat pedig támogatni kell.
A városban levõ két kastélyt a tulajdonos befektetõkkel egyeztetve a település hosszú távú céljainak megfelelõen kell fejleszteni.
Meg kell találni a lehetõségét annak is, hogy
a sokat hangoztatott lakossági igényeknek
megfelelõen egy bevásárlóközpont létesülhessen a városban vagy annak közvetlen
környezetében.
Folytatni kell a még elmaradt úthálózat és
járdaszakaszok felújítását.
Lehetõséget kell teremteni új építési telkek kialakítására, ezzel is ösztönözve a fiatalok
helyben maradását.
Újra kell építeni a városgazdálkodást a jelenlegi állomány megtartásával. Be kell vonni
és megbecsülni a helyi szakembereket.
A Promenád közelében ki kell alakítani egy
nyilvános mellékhelyiséget.
A korábbinál sokkal nagyobb teret kell adni
a kulturális élet szereplõinek, és a lehetõ legnagyobb mértékben támogatni kell a civil
szervezeteket.
Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a családtámogatásra, többek közt a csepregi újszülöttekért alap létrehozásával is. Meg kell ragadni minden eszközt az óvoda és bölcsõde, valamint az egészségház intézményrendszerének fejlesztésére, továbbá az iskolaépület felújítására.
A korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt kell
fektetnünk a környezetvédelemre.
Az egyházzal együttmûködve szorgalmazni
kell a stációk karbantartását és a Boldogaszszony-kápolna felé vezetõ út felújítását. Segíteni kell a városunkon áthaladó Mária út infrastruktúrájának fejlesztését. Lehetõség szerint az útvonal mentén kerékpáros-pihenõket
és menedékházakat kell kialakítani.
A turizmus fellendítése érdekében ki kell
használni azt a természeti értéket, mellyel
Csepreg rendelkezik, s erõsíteni a helyi borturizmust.
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– Elõször is arra kérlek, légy szíves röviden értékelni a választás után eltelt közel
egy évet az önkormányzat szempontjából.
A járványhelyzettel kapcsolatos történések
mellett ismertesd a jelenlegi és esetleg
várható helyi intézkedéseket is.
– Elõször is engedd meg, hogy megköszönjem a lehetõséget, hogy rám gondoltál mint interjúalany. Ebben a hónapban valóban elsõ
évfordulója volt a tavalyi választáson elnyert
mandátumoknak. Bevallom õszintén, ha valaki
a választási eredmények kihirdetését követõ
örömömben közli velem, hogy valahol távol
már bontakozik egy világjárvány, ami el fogja
érni Csepreget is, hát minimum megmosolygom. Most már sajnos tény, hogy ami akkor teljesen irracionálisnak tûnt, az a mindennapok
keserû valósága, és a Covid–19 által az önkormányzatiságra vetett árnyékot kár lenne megpróbálni elbagatellizálni. Nyugodtan mondhatom, egyéb szempontból sem volt sekély a víz,
amivel ez a szék fogadott – gondolok itt a város anyagi helyzetére, a Csepregi Sport Egyesület állapotára, a testületben lévõ kezdeti nehézségekre (ez utóbbi azóta szerencsésen rendezõdött) –, de a járvánnyal járó kihívások, a
rendkívüli jogrend, a közegészségügyi kérdések, az állandó bizonytalanság egy olyan légkört teremtett, amivel nem hiszem, hogy az elõdeim nagy része találkozott volna. Mindezek ellenére mégis elmondhatom, hogy a saját döntéseimet, amiket az adott körülmények között
meghoztam, azokat ma is helyesnek gondolom. A fentieket bõven lehetne részletezni, de
hogy kérésednek megfelelõen a rövidségre
szorítkozzak, azt kell mondanom a helyzet nem
jó, de vesszük az akadályokat, és reméljük a
szebb és nyugodtabb jövõt. A járványhelyzettel
kapcsolatos döntésekbõl amit a lakosság leginkább tapasztalhat, az az idei évre alkotott rendezvényterv alapos megtépázása, de ezzel kapocslatban nem tudok nagyon elõre menni,
mert minden rendezvény esetén egyedileg
mérlegelünk az adott kontextust figyelembe véve és szakembereket megkérdezve. Ezek a
döntések sajnos nem mindig népszerûek, de talán éppen ezért gondolom hitelesnek õket, hiszen mint politikai szereplõnek ez nem állna ér-
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• Folytatni kell a kerékpárhálózat fejlesztését,
bekapcsolódva a térségbe tervezett fejlesztési programokba.
• Nem szabad hagyni, hogy elvesszen és feledésbe merüljön a Csepregi Sportegyesület.
• Elõ kell készíteni a városi sportcsarnok felépítését.

– Ismert elõttünk a probléma, rengeteget harcolunk az illegális szemetelõkkel. A kamerarendszer kiépítése nem megoldható minden területen,
és nem is arányos ráfordítás, azonban vadkamerák ilyen céllal történõ telepítését már fontolóra
vettük. A kérdés részeként szeretnénk a környezetünkben megerõsíteni az erdõjárás és az erdei túrázás kultúráját, amelynek egyik alapvetése, hogy
a barangolni vágyok a náluk keletkezett szemetet
vigyék magukkal, és a legközelebbi, arra kihelyezett tárolóba dobják el. E területen is számítunk az
Írottkõ Natúrpark munkatársaira is, akikkel számos
projekteken dolgozunk együtt.
– Néhány hete tapasztaltam, hogy a Forrástól forrásig tartó sétaút kiinduló pontjánál
a Sajbók-forrás is elapadt, de a kifolyó alatt
szivárog a víz. Nem lehetne azt a Fõ téri artézi kúttal együtt elindíttatni?
– A Sajbók-forrás és a Fõ téri artézi kút szükséges karbantartási munkálatait is szeretnénk
belátható idõn belül elvégezni. A Sajbókforrásnál nemrég személyesen is tanácskoztunk
errõl a problémáról szakemberekkel, akik több
megoldást is felvázoltak.
– Van-e valamilyen új információd a
kastélyok sorsával kapcsolatban?
– Elmondhatom, hogy a Nádasdy-kastélyt tulajdonló gazdasági társaság vezetõjével, Wu
Wanliang úrral jó a kapcsolattartás, keressük minden területen a partnerséget, ahol a közérdek és
a befektetõi érdek is találkozik. Ilyen például a kastélykert tereprendezése, illetve a nemrégiben felfedezett betöréssel kapcsolatos rendõrségi ügyintézés is, amely során igyekeztem minden segítséget az eljáró hatóság rendelkezése bocsátani.
A Rottermannn-kastélyról a legfrissebb információnk, hogy 2018 decemberében tulajdonosváltás történt. A kastély felújításáról, további
hasznosításáról nincs még információnk.
– Néhány éve visszakerült az állam és talán Csepreg tulajdonába a fõvárosi ügyvéd
uraktól az egykori állami gazdasági almás
területe. Egy részén erdõtelepítés történt. Nagyobb része viszont – a legnagyobb aranykorona értékû földünk és a még meglevõ gyümölcsös – azóta is gazban áll. Várható-e valamilyen elõrelépés ezen a területen?
– Sajnos jelenleg is állami tulajdonban van
az említett értékes földterület. Ha mód és lehetõség lesz rá, lépéseket teszünk a tulajdonjog
megszerzésére.
– Köszönöm a beszélgetést. Sok erõt, jó
együttmûködést és sikeres pályázatokat kívánok a tervek megvalósításához.
Sági Ferenc
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Általánosságban elmondható, hogy a civil
szervezeteknek szeretnénk nagyobb teret biztosítani, több megjelenési lehetõséget ajánlani
számukra, a rendezvényeinkbe bevonni õket.
Ennek nyilván van költségvonzata is, amit szintén
nem könnyít meg a jelen helyzet, de a pályázatokért felelõs kolléganõkkel mindig keressük az
utat, és mint önkormányzat igyekszünk visszanyerni a szervezetek bizalmát.
A fentiek mellett azt gondolom, hogy
Csepreg kicsit elárvult Kõszeg és Bük között. A
nem idevalósiak könnyen azonosítják az elõbbit
a várral, szép régi városrészekkel, utóbbit pedig
a fürdõvel. A kettõ között Csepregnek közel sincs
ilyen egyértelmû jellemvonása. Meg kell fogalmazni a város identitását, és azt szem elé kell
rakni. Számos alkalommal jártam úgy, hogy
akár csak a megyeszékhelyrõl érkeztek ismerõsök, akiknek megmutattam pár értékünket –
mint a Boldogasszony kápolnát, a tavainkat –,
mindig nagyon rácsodálkoztak ezekre. Nem is
gondolták volna, hogy itt ilyen van. Ezek a megnyilvánulások azt gondolom magukért beszélnek. Azt gondolom, hogy Csepreget három oldalról kell megvilágítani: a horgászturizmus, a
borturizmus és a bakancsos turizmus irányából.
Az ezekhez szükséges „kincsekkel” kétségkívül
rendelkezünk és jól is promotálhatóak.
Szeretném azt elérni, hogy nem csak a megyében, de távolabb is, ha valaki Csepreg
nevét hallja, akkor a tanácstalanság helyett
egybõl eszébe jusson, hogy igen, ott lehet
szép helyeken túrázni, ott lehet nagyokat horgászni és nem utolsósorban minõségi, szakmailag elismert borokat kóstolni. Ebben a munkában a civil szer vezetek közremûködése szintén
nem megkerülhetõ, hiszen a hírnévépítés közösségi feladat, amihez új weboldalon, igényes fényképes megjelenéseken túl kellenek
például rendezvények is.
– Szép célkitûzések, de „az ördög a
részletekben rejlik”. Az elmúlt években
végre jött elegendõ támogatás az utak és
járdák rendbetételére. Reméljük, ez a jövõben is folytatódik. Került-e sorrend megállapításra a még hátralévõ utcák és járdák felújításáról?

– A város infrastruktúrája állandó fejlesztést
és figyelmet igényel, ezzel tisztában vagyok én
is, hiszen sok lakos ennek állapotát tekinti a városvezetés teljesítményének mérõszámaként. Az
idei évi szûkös költségvetésbõl a Dr. Szemes Zoltán utca járdájának felújítására kerülhetett sor,
de bízom benne, hogy a késõbbiekben ennél
több saját kivitelezésû járdaszakaszt újíthatunk
majd meg. Sikeresen pályáztunk a Magyar Falu
programban, így közel 5.000.000 forintból jövõre biztosan megújulhat a Dózsa utca járdája is
mindkét oldalon. Idén elkészült a Belügyminisztérium támogatásával a Visi utca, valamint a
Magyar Közút közremûködésével a Kõszegi, Petõfi és Rákóczi utcák útburkolata is. Amint lehetõségünk lesz rá, úgy a késõbbiekben természetesen az eddig kimaradt utcák útburkolatát is fel
szeretném újíttatni. A testület a gazdasági program elfogadásakor a Dózsa és a Kossuth utcák
felújítását nevesítette, de ezeknél a projekteknél
elsõsorban nem egy általunk felállított sorrend a
mérvadó, hanem az, hogy milyen anyagi lehetõségeink nyílnak meg.
– Csepreg egyik kitörési pontja értékeinek számbavétele, megfelelõ propagálása,
az idegenforgalmi fogadókészség fejlesztése. Fontosak a hegyi és erdei utak, amelyekre az önkormányzat eddig is odafigyelt, de az anyagi lehetõségei itt is korlátozottak. Várható-e valamilyen fejlesztés e
téren a közeljövõben?
– Az erdei, külterületi utak állapota állandó kihívást jelent a város számára, gondolhatunk itt kiváltképpen a Téglagyári útra is. Miután felelõtlen
ígérgetésbe nem szeretek bocsátkozni, nem tudom itt magabiztosan azt állítani, hogy ebben a
pillanatban van megoldásunk erre a problémára.
Amit biztosan el tudok mondani, hogy a probléma
ismert, és állandóan napirenden van, amint lehetõség nyílik rá akár pályázat útján, akár egyéb finanszírozásból, úgy dolgozni fogunk a megoldáson. A folyamatos karbantartásra az idei évben is
figyeltünk, hiszen ha lakossági kérés érkezett, rövid
idõn belül elvégeztük a kért beavatkozást. Gondolok itt elsõsorban a hegyi utak kavicsozására,
melyet számos alkalommal a lakosággal karöltve
oldott meg az önkormányzat, vagy a külterületi
utak gréderezésére.
– Gyönyörû természeti környezetünket
több helyen (pl. a Kincséd közeli erdõszélen,
a Kék Túra útvonala mellett stb.) elcsúfítja az
illegálisan lerakott szemét. Jó lenne ezeket
felszámolni, s néhány frekventált helyre napelemmel mûködõ kamerát felszereltetni.
Lesz-e erre lehetõség a közeljövõben?
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• Csepreg
Idõsek világnapja
Október elseje az idõsek világnapja, amelyre tekintettel a csepregi Területi Gondozási Központ minden évben ünnepi hetet tart. Így volt ez
az idei évben is, bár a Covid–19 járványra való
tekintettel sajnos több kompromisszumot kellett
kötni a szervezés során. Zétényi Irén intézményvezetõ asszony elmondta, hogy a járványveszély miatt a biztonságra helyezték a hangsúlyt,
ami miatt több megszokott programot át kellett
alakítaniuk vagy lemondaniuk, így például a
szokásos élõzenétõl és egyéb meghívott elõadóktól is eltekintettek.

50 éves általános iskolai
osztálytalálkozó Répcevisen
vettünk részt, és imádkoztunk elhunyt igazgatónkért, osztályfõnökünkért, tanárainkért és osztálytársainkért. Ezután a temetõkben virágcsokrot
helyeztünk el osztálytársaink sírjainál. Az estét a
sopronhorpácsi vendéglõben töltöttük, itt folytatódott az emlékek felidézése. Majd mindenki
beszámolt az elmúlt 50 évrõl, hogyan alakult az
élete. Vidáman váltunk el, s megfogadtuk, hogy
5 év múlva újra találkozunk.
L. Jné

Mûfüves futballpálya épül Csepregen
önrészt nem biztosító testület hiányosságát pótolják-e. A jelenlegi testület végül úgy döntött,
hogy az MLSZ-tõl kapott haladékkal, de biztosítja a 11 millió forintos önerõt, és nem hagyja
veszni az ezen felüli 37 millió forint támogatási
összeget.

latok kezdõdtek. A gépzaj és szerszámcsörgés
apropója az új mûfüves focipálya építése,
amelyre sikeresen pályázott a város a Magyar
Labdarúgó Szövetségnél. Polgármester úr elmondta, hogy a világban lezajló járvánnyal
kapcsolatos megpróbáltatások kedvezõtlenül
érintették Csepreg gazdálkodását is, éppen
ezért komoly vita volt arról, hogy az elõzõ városvezetés által megpályázott, de a pályázathoz

A sportpályához 50 fõs mobil lelátó és kettõ
fedett kispad is épül. Az átadás elõre láthatólag
november közepén lesz.
Dr. Tarsoly Ádám
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Horváth Zoltán polgármester Kótai József
képviselõtársával és Pócza Antallal, a Csepregi
Sportegyesület elnökével helyszínbejáráson vett
részt a csepregi sportpályán, ahol nagy munká-

Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

Az idõsek hete keretében szeptember 28án gyógyteanapot tartottak, ahol többféle fõzetet próbálhattak ki a kedves érdeklõdõk
hozzájuk kapcsolódó ismertetõt hallgatva.
Másnap az intézmény munkatársai játékos vetélkedõre invitáltak mindenkit, amely Csepreg
várossá avatásának 25. jubileuma köré
tematizálódott. Szó volt régi épületekrõl, iskolás élményekrõl is. Szeptember 30. napján a
gasztronómia kapta a fõszerepet, amikor is a
bentlakók szalonnasütéssel egybekötve idézték fel a „régi ízeket”. Csütörtökön az idõsek
világnapján az intézmény fertõtlenített kápolnájában – az irányadó járványügyi protokollok betartásával – misét tartottak, majd Horváth Zoltán polgármester úr köszöntésére került sor, aki süteménnyel és szõlõvel készült a
nagy napra. Az ünnepi hetet szüreti zenés mulatság zárta, ahol az idõsek kívánságmûsor
keretében hallgathatták meg egymás kedvenceit és idézhettek közösen múltat.
Dr. Tarsoly Ádám

Nagy élmény volt újra látni egymást, mert
mióta kimaradtunk 8. osztályból, nem volt találkozónk. 2020. szeptember 19-én délután az iskola épületénél gyülekeztünk. Osztálylétszámunk 16 volt, a találkozóra tizenketten jöttünk el,
mert sajnos a többiek már nem lehetnek velünk.
Felidéztük, hol volt az osztálytermünk, sorra emlegettük a diákkori élményeket, emlékeket. A
répcevisi Szent András-templomban szentmisén
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„Kiülök a dombtetõre, innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét.”

Õszi túra a csepregi
hegyen és a csepregi erdõben
2020. október 24-én a Petõfi Sándor Mûvelõdési, Sportház és Könyvtár
a boros gazdákkal együttmûködve 4
évszak, 4 túra programsorozat keretében kirándulást szervezett a természet szerelmeseinek. Célul tûzték ki a
csepregi hegy és erdõ õszi szépségeinek megfigyelését.

Igazi õszi idõ volt. A szemerkélõ
esõt felváltotta a napsütés. A levelek
gyönyörû színekben pompáztak.

van újra c. versét. A kiskunmajsai
csoport az idei évben is eljött. A
csepregiek mellett voltak pl. Budapestrõl, Székesfehérvárról is.
A vidám barangolókat a Rumi
háznál finom langallóval várták. Akik

eljöttek, szép élményeket vihettek
haza a vándortarisznyájukban.
Horváthné Pados Teréz

Csepregi szüret madártávlatból
Ki gépen száll a csepregi hegy
fölé, gyönyörû panoráma tárul elé.
Akik 2020. október 3-án szüreteltek
a Rámóki-hegyen, kétszemélyes,
motoros vitorlázó repülõgépet pillanthattak meg a levegõben.

Csepregen nádasdys diák. Csepreghez több szállal is kötõdik.
Gyakran jár Csepregen. Szereti ezt
a kisvárost. Amint megtudtam tõle,
föntrõl is csodálatos a hegy. Ezt bizonyítják a képek, amit Tamás ké-

A Rámóki hegyen több kört írt
le a levegõben a sportrepülõ. A
szüretelõk, mert több család szüretelt ezen a napon, vidáman integettek a pilótának. A gyerekek is
ámulva figyelték a repülõt. Volt
olyan szüretelõ felnõtt, aki kedvet
kapott, hogy kipróbálja a repülésnek ezt a formáját.
A motoros vitorlázó gépet Horváth Tamás vezette, aki 6 évig volt

szített. A képen lehet látni az erdõ
ölelte szõlõültetvényeket, a szüretelõ traktort, a szüretelõ embereket és
a házikókat is.
Mikor a gép elszállt, távolodó
moraja még sokáig téma volt. A
rámóki erdõben kopogva potytyan a fáról a gesztenye. Az édes
murci erjed a pincében. Beköszöntött az õsz.
Horváthné Pados Teréz

2020. november X. évfolyam 11. szám • www.repcevidek.hu

A túrázók a regisztráció után a
közösségi rendezvényre vonatkozó
idõszerû szabályokat betartva kb.
10 km-es utat tettek meg.
A résztvevõk több állomáshelyen is megálltak, ahol a gazdák
borral és az õsz gyümölcseivel kínálták õket. A sült gesztenye is

nagy sikert aratott. Az új magaslesre is sokan felmerészkedtek, és „onnan néztek szerteszét.”
A túrázók között mindenféle korosztály megtalálható volt. A gyerekek a szülõkkel együtt tették meg a
távot. A kirándulóknak fel kellett olvasni Petõfi Sándor Itt van az õsz, itt

Ki gépen száll fölébe…
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• Csepreg
Nemzeti gyásznap
Október 6. napján Csepregen is összegyûltek a dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI épülete mellett lévõ
1848/49-es kopjafánál, hogy megemlékezzenek az aradi vértanúkról.
Az esemény a Farkas Sándor Egylet szervezésében valósult meg, ahol az egylet tagjai

Falunap, horvát nap Ólmodon
Értéktár-bemutatóval ünnepeltek Ólmodon a
falunap-horvát nap alkalmából a Megújult Községháza udvarán nyílt sátor alatt. Hergovich
Vince polgármester vendégköszöntõje után Ágh
Péter parlamenti képviselõ jelképesen átadta
szalagátvágással az épületet, és emlékezett,
milyen úton halad e kis falu, a hûség falva, szé-

által elõadott mûsort követõen koszorúzásra
és mécsesgyújtásra került sor. Az önkormányzat képviseletében Horváth Gábor alpolgármester helyezte el koszorút.
Dr. Tarsoly Ádám

pítésben-fejlõdésben. Ezután Bakos György, a
Natúrpark Egyesület Elnöke bemutatta Ólmod
kollégái által elkészített gyöngyszemeit és az ak-

tívabbaknak emléklapot adott át, hogy továbbra is védjék, ápolják Ólmod „gyöngyszemeit”.

A beszédek után horvátzsidányiak kultúrmûsora következett a Zvezdice gyermekcsoporttól
a Peruska énekkar és Csakavci tánc- és tamburacsoport szereplésével.
A mûsor után AGAPE következett, mindez
nyílt sátor alatt, bár nem voltak olyan sokan,
mint máskor, de tartalmas beszélgetésekkel töltötték az estet.
yde
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Járdaavató, parlamenti kirándulás, õszköszöntõ,
Déryné Program és nyugdíjasdélután Lócson
Tartalmas idõszakot tudhat maga mögött a
lócsi képviselõ-testület, habár az augusztusi
nagy falunapot nem tartotta meg, annál több
kisebb rendezvény, program valósult meg a rózsafaluban. Az augusztusi helyi értékek ünnepén
került átadásra a 2019-es Magyar Falu program
támogatása révén megújult járda a Petõfi utcában, valamint az orvosi
eszközök. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével
és ünnepi szavaival Ágh
Péter országgyûlési képviselõ, aki emléklapot
adott át a falu lakóinak
tavaszi vírushelyzetben
mutatott helytállásáért.
Az õszköszöntõ ünnep
idén a vírushelyzetre tekintettel szûk körben, vacsorával, saját készítésû
süteményekkel, teával,
borral, baráti hangulatú
beszélgetésekkel, vidámsággal telt.
Örömünkre szolgált, hogy Ágh Péter úr meghívására szeptember 26-án a Parlament látogatására is eljuthatott a lelkes 42 fõs lócsi csoport.
Ezúton is köszönjük a meghívást az országgyûlési képviselõ úrnak. A Parlament után sétahajózás
szerepelt a programban a Dunán, majd Gödöllõre, a királyi kastélyba vezetett a kirándulóbusz
útja, és egy jóízû vacsorával zárult a program a
gödöllõi Kemencés Vendéglõben.
Önkormányzatunk sikeresen pályázott a Déryné Programra, melynek célja, hogy kistelepü-

lésekre ingyenesen eljussanak értékes színházi,
színpadi mûvek, városi színi társulatok országjárása keretében. A programnak köszönhetõen
október 3-án az Esztergomi Várszínház Jászai
Mari-díjas színmûvésze, Horányi László elõadásában tekinthette meg a közönség a „Végy karjaidra, idõ…” címû, Sinka István költõ mûveibõl

estet október elsõ szombatján, a Kekeri Citerazenekar szórakoztatta az egybegyûlteket, egy vacsora mellett jóízû beszélgetéssel telt az este.
Szeptember 7-én hivatalosan bejegyzésre került a Rózsafalu Civil Egyesület 38 alapító taggal,
és máris aktivizálta magát a civil szervezet, október 12-én benyújtotta elsõ pályázatát a Tesco-

készült elõadást a lócsi kultúrházban. Az elõadás költségeit a Déryné Program 98%-ban támogatta, melyet ezúton is köszönünk. Továbbá
köszönjük a mûvész úrnak a színvonalas produkciót és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Vas Megyei
Igazgatóságának szakmai támogatását, közbenjárását. November 21-én ismét érkezik hozzánk egy társulat, a Csavar Színház elõadásában A nagyidai cigányok címû darabot láthatja a közönség.
A képviselõ-testület idén is megtartotta az
idõsek világnapjához kapcsolódva a nyugdíjas-

Global Zrt. által kiírt „Ön választ, mi segítünk” címû
felhívásra. Mókusodú program és rózsakapuk
Lócson címû projekttervvel indultunk a megmérettetésre, melynek elsõ fordulójában egy szakmai bizottság értékeli a benyújtott projekteket,
minden körzetbe 3 projektterv jut be a Tesco áruházakba a vásárlói szavazás szakaszába. Lócs a
20-as körzetbe sorolt, azaz a szombathelyi, kõszegi, sárvári és körmendi áruházakban lehet projektünkre szavazni, amennyiben sikeresen bejutunk
a vásárlói szavazás szakaszába.
RN
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

Központi
orvosi ügyelet

(Tervezett)

RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK
Állandó kiállítás Csepregen, a Városi Könyvtárban: Szalkayné
Sárváry Hajnalka kiállítása.
November 1–30-ig Csepregen a PSMSK-ban: 65 év – 65 fotó –
kiállítás az intézmény életérõl.
November 8-án, vasárnap, 10 ó. Zsirán, a sportpályán: Zsira
TSK–Sopronhorpács-Mészáros SE. megyei III. o., 13.30 ó. Csepregen,
a sportpályán (Nádasdy F. u.): Csepregi SE – Körmend FC megyei I.
o., Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK Bõ – Nemeskocs FC megyei III. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
November 8-án, vasárnap 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban
(Eötvös u. 9.): Büki TK – Student Comfort SKFT – NB II-es nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés.
November 11-én és a közeli napokon több vendéglátó egységben is: Márton napi vacsora – libás stb. ételekkel.

• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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a Büki Testedzõk Köre
Három fiatal szervezõ munkájának
eredményeként 1920 elején megalakult
a település ma is mûködõ legrégebbi
egyesülete, a Büki Testedzõk Köre. Az évfordulóról egész napos programmal emlékeztek meg október 3-án, a Szent Mihály Napi Civil Forgatag keretében.
A hagyományos lecsófõzõ verseny
mellett sorversenyekre is sor került a
nyárias idõben. A Büki MSK elõtti füves
területen vagy a sportcsarnokban versenyekkel és bemutatókkal a szakosztályok tagjai közönség elé léptek. Az
Atriumban fotókiállítás mutatta be a
százéves egyesület sportolóit, vezetõit.
Késõ délután került sor az ünnepi
megemlékezésre. Az egyesület tagjait és
a meghívott vendégeket Tóth Tamás, a
mûvelõdési és sportintézmény vezetõje
köszöntötte. Dr. Németh Sándor polgármester méltatta az egyesület munkáját,
kiemelte a település életében betöltött
szerepét. Marton Ferenc, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke is értékelte a büki
sportéletet. Majd átadta a közgyûlés elismerõ oklevelét az egyesületnek, Galamb
Orsolyának, a sportkör elnökének pedig
a részére adományozott megyei kitüntetést. Ehhez csatlakozott polgármester úr
az önkormányzati elismeréssel.
A sportkör elnöke megköszönte az
elismeréseket, és bejelentette, hogy az
egyesület száz évérõl könyv is készült az
évfordulóra. Farkas Csaba, a Szülõföld
Könyvkiadó vezetõje bemutatta a kiadót. Horváth Vilmos, a kötet szerkesztõje beszélt a könyv születésérõl. Ismertette a mû felépítését, megköszönte a
szerzõk és segítõk munkáját. Majd a
sportkör elnöke számos elismerést és
egy-egy könyvet is átadott a sportolóknak és vezetõiknek, s azoknak a személyeknek is, akik az elmúlt években sokat
tettek a Büki Testedzõk Köréért.
A rendezvény vacsorával és a jubileumi torta elfogyasztásával folytatódott. A zárómûsorban színpadra lépett
a Gargantua zenekar, az Ocho Macho
koncertjét viszont megakadályozta a
hirtelen jött esõ.
Az egyesület történetét következõ
számunkban röviden összefoglaljuk.
igás

1%
Az Alapítvány az Egyházasfalui
Óvodáért köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogatták Óvodánkat! A befolyt összeget
az Óvoda tárgyi fejlesztésére és gyermekprogramokra fordítottuk!
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November 14-én, szombaton 13.30 ó. Bükön, a Sporttelepen
(Széchenyi u. 26.): Büki TK – Rum KSC megyei I. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
November 15-én, vasárnap 11 ó. Répcevisen, a sportpályán:
Répcevis FC–Zsira TSK, 13.30 ó. Acsád-Meszlen SE–Rábahidvég KSK,
Simaság SE – Izsákfa FC SE, 14 ó.: Egyházasfalu SE–Csapod SC és
Sopronhorpács-Mészáros SE–Fertõszéplak-Áder Bau megyei III. o.
bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
November 20. – december 22. Kõszegen, a Virágudvarban
(Táblaház u. 11.): Advent a Natúrparkban …ahogy mi szeretjük – Kiállítás és vásár a helyi kézmûvesek és termelõk termékeibõl.
November 21-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Sportcsarnokban
(Eötvös u. 9.): Büki TK – Komárom VSE – NB II-es nõi bajnoki kézilabda-mérkõzés.
November 22-én, vasárnap, 10 ó. Bõben, a sportpályán:
Répcevölgye SK Bõ – Rábasömjéni TCE megyei III. o., 13 ó. Csepregen,
a sportpályán (Nádasdy F. u.): Csepregi SE-Egyházasrádóc SE megyei I.
o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
November 28-án, szombaton 13 ó. Bükön, a Sporttelepen Büki TK
– Sárvár FC megyei I. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
November 29-én, vasárnap településeinken: Az 1. adventi
gyertya meggyújtása – rövid mûsorral, adventi vásárral.
December 5-én, szombaton településeinken: Mikulásváró foglalkozások, illetve Mindenki Mikulása, több helységben: Házhoz
megy a Mikulás.
December 6-án, vasárnap, 13 ó. Csepregen, a sportpályán
(Nádasdy F. u.): Csepregi SE–Vép VSE megyei I. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
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„Szeressétek az öregeket!”

nyert idén is Csepreg

október 3-án, szombaton eljuttattuk minden
idõshöz ezt az ajándékot.
Az idõsek nem tudták, mire véljék a nem
mindennapi látogatást, de nagy szeretettel fo-

Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere októberben tette közzé a hírt, miszerint az önkormányzat által benyújtott pályázatot a Belügyminisztérium miniszteri döntés alapján 2 628 900
Ft, azaz kettõmillió-hatszázhuszonnyolcezer-kilencszáz forint vissza nem térítendõ támogatásban részesítette. A polgármester úr a bejelentéssel egyúttal megköszönte Ágh Péter országgyûlési képviselõnek a közremûködését.
A fenti támogatásnak köszönhetõen további
138 erdei köbméter keménylombos tûzifa vásárlására nyílt lehetõsége az városnak. A szociális
Fotó: Dr. Tarsoly Ádám

Október elseje az idõsek világnapja. Az ENSZ közgyûlése elõször 1991ben rendezett megemlékezést a Föld
mintegy hatszázmillió lakosáról. Szép
gesztusnak bizonyult ez a kezdeményezés, mert azóta is minden év októberében megemlékezések, ünnepségek zajlanak szer te a világban.
Nemesládony község önkormányzata
is sok éves hagyományt folytatva, karáA képen Ments Gyula és felesége,
csony elõtt ünnepséget tartott a falu
valamint a képviselõ-testület látható,
nyugdíjas generációja számára. Ilyenkor
hiányzik a képrõl Fábián Bencsik Gabriella
mûsorral készültek a gyerekek, meleg
alpolgármester asszony.
ételt, süteményeket szervíroztak a segítõk.
A képviselõ-testület ezt a rendezvényt az idei gadtak minket. A beszélgetésekbõl kiderült,
évtõl októberben szerette volna megszervezni, hogy egyetér tettek velünk, hogy a COVID–19azonban ebben a vírussal nehezített idõszakban járvány kellõs közepén nem tar tunk ünnepséakadályok gördültek elénk. Bár a megszokott get. Bízunk abban, hogy jövõre minden renünnepséget jobbnak láttuk nem megtartani az dezvényünk a megszokott módon kerül megegészség megóvása érdekében, azonban az rendezésre.
idõsekrõl mégsem akar tunk megfeledkezni.
Végül a képviselõ-testület jókívánságait szeEzért úgy határoztunk, hogy minden egyes retném még egyszer is tolmácsolni: nagyon jó
nyugdíjas lakót felkeresünk, hogy kifejezzük jókí- egészséget, hosszú életet, boldogságot kívávánságainkat, és egy élelmiszerekbõl összeállí- nunk, Isten áldásával!
tott csomaggal lepjük meg ezt a korosztályt. Így
Pietrowskiné Végh Andrea

Fotó: Fábián Bencsik Gabriella alpolgármester

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat.
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
Óbecsey István

Szociális tûzifa-támogatást

tûzifa-támogatás iránti kérelmet a lakosság november elejétõl töltheti ki, az ehhez szükséges
nyomtatvány elérhetõ lesz a város weboldalán,
illetve kérhetõ lesz személyesen is az igazgatási
ügyintézõtõl az önkormányzat épületének földszintjén található irodájában.
A kérelmeket elõreláthatólag november 18.
napjáig kell majd visszajuttatni kitöltve eredeti
példányban az önkormányzat számára.
Dr. Tarsoly Ádám
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