Tavaszi munkálatok
a szakonyi egyesületek életében
Május 8-án, szombaton a Szakonyi
Önkéntes Tûzoltó Egyesület a szertárépület felújításán és annak környékének rendbetételén dolgozott.
Volt munka bõven. Az épület kapuit
lefestették. Tetõszerkezetet, ereszcsatornát javítottak. Az irodát és a szertárt is kifestették. Az épület mellett bokor és fa kivágására volt szükség. A lomok eltakarításával zárult az egész napos munka.
Május 15-én, szombat délután tûzoltógyakorlatot tartott az Ö.T.E. Szakony. A gyakorlat célja a június 12-én,
Peresznyén megrendezésre kerülõ
Répce Kupa tûzoltóversenyre való felkészülés.
A gyakorláson 3 új csapattag betanítására, felkészítésére is sor került.
Május 8-án az Együtt Szakonyért
Egyesület tagjai is aktívan töltötték a

szombat délutánt, szépítették a települést. Virágokat ültettek a falutábláknál, a parkban, ahova pad és szemét-

tároló is került a növények mellé. Lefestették az emlékmûvet.
Természetesen a munkálatoknak
messze nincs még vége. De a szorgos
kezek által egyre hangulatosabbá válik a település.
ADA

Illegális hulladék
Folyamatosan súlyos problémát jelent Tompaládony települését is érintõ
külterületi utak mellett lerakott illegális
hulladék. Az önkormányzat mindent

„Kell az árnyék és kell a fény,
Hogy meglásd, miért érkeztél,
És hogyha úgy érzed, túl hosszú a tél,
A nyár majd pótol mindenért.”
Tavaly ilyenkor bíztunk benne, hogy vége a pandémiának,
fellélegezhetünk. Volt egy szép nyarunk, de sajnos õsszel jött az
újabb hullám, és mostanra túl vagyunk a harmadikon is.
Megosztó volt az elmúlt idõszak, sok indulattal, türelmetlenséggel találkozhattunk nap mint nap. Az újbóli digitális oktatás,
a szigorítások nagy lelki és fizikai terhet róttak mindenkire.
A legnagyobb erény a türelem és a kitartás volt.
Ezért még fontosabb dologra világít rá június 4-e, mely
a magyar fájdalom, a trianoni békeszer zõdés aláírásának
napja, de a nemzeti összetar tozás napja is. Kettészakította
a társadalmat az oltakozás, a védettségi igazolvány megléte-nemléte, még inkább a létjogosultságának kérdése.
Elképedve hallgatom, olvasom, hogy egyes emberek erõszakosan, nyomdafestéket nem tûrõ hangnemben próbálják meggyõzni a másik tábort nézeteinek hamisságáról.
Nem az a baj, hogy eltérnek a vélemények, sõt ez egy
egészséges társadalom alappillére, de, hogy az észér vek
nélküli „egymás ide-oda küldözgetése” a vita témája, már
egyáltalán nem az. Tudom, kissé utópisztikus, de én mégis
bízom benne, hogy az elkövetkezendõ nyári hónapok eltüntetik, feledtetik ezeket a vitákat, és helyette a pozitív, bizakodó gondolatok jönnek.
Most végre eljött a június, vele együtt az enyhítés: iskolás
gyerekeinknek eljön a várva várt vakáció, táborozhatnak,
pihenhetnek, gyûjthetik az új, izgalmas élményeket; mi, szülõk bátrabban tervezhetjük az idei nyaralásokat, kirándulásokat. Együtt örülhetünk az ifjú házasulandókkal a lakodalmukon, szervezhetünk végre nagyobb családi összejövetelt.
Színházba, szabadtéri rendezvényekre mehetünk. Mostanra
már mindenki ki van éhezve az önfeledt kikapcsolódásra, a
családdal, barátokkal együtt töltött idõre. Reméljük, hogy
ehhez az idõjárás is maximálisan hozzájárul.
Kívánok mindenkinek egészségben, élményekben, boldogságban gazdag nyarat!
Ezt hozza el nekünk a június, Szent Iván hava!
Balics Katalin

Következõ megjelenés: 2021. július 7-én
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elkövet, hogy elejét vegye a környezetszennyezésnek és felszámolja ezt a
tevékenységet. Kamerák kihelyezésével a legutóbbi „szállítmány” gazdája

már beazonosítható. Nemcsak pár
csokispapírról és mûanyag palackról
beszélünk, de az elhagyott szeméthalmazban többek között hûtõk, autógumik is megtalálhatók.
Leginkább az ehhez
hasonló kezeletlen hulladék szennyezi a környezetünket, károsítja
egészségünket. Az illegálisan lerakott szemétkupacok gyorsan
növekednek, sokan
úgy gondolják, adott
helyre bármit lerakhatnak, hiszen már valaki
ezt elõttük is megtette.
Kérünk mindenkit, óvjuk környezetünket és a természetet!
m.m.

Beharangozó
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• Hegyfalu
Tavasz Hegyfaluban
Az idei év tavaszán eggyel több utcánk
burkolata újult meg: a Dr. Gerbert Ottó utca
kapott új aszfaltréteget és kavicsszegélyt a
Belügyminisztérium jelentõs segítségével és
falunk önerõs anyagi forrásából, Ágh Péter országgyûlési képviselõ támogatásával.

Anyák napi köszöntés, májusfaállítás,
online kvíz, virágültetés a Közösségek Hetén
Lócs Község Önkormányzata idén elsõ alkalommal csatlakozott a Közösségek Hete 2021 országos programhoz. A közösségi értékeket, a közösség megtartó erejét, az önkéntességet középpontba helyezõ rendezvénysorozat a jelen járványügyi helyzetben részben online, részben személyes részvétellel valósulhatott meg május máso-

dik hetén. Mi azonban már április 30-án elkezdtük
a programsorozatunkat, felállítottuk a Róci közösség májusfáját a Polgármesteri Hivatal és Könyvtár
elõtt. Mindenki hozott magával egy színes szalagot, melyre felírta, hogy miért szeret Lócson élni,
miért jó a Róci közösséghez tartozni, majd egyesével felkötöttük a fára. Ezután az önkormányzat kihirdette a Közösségek Hete többi pályázatát, így az
online helytörténeti kvíz, a videópályázat és a recepttár összeállítására vonatkozó részletes felhívásokat, valamint a Virágos Magyarország Versenyre

Horváth Ildikó polgármester asszony Várkonyi
Márk és Horváth Dávid Zsombor segédletével
május elsõ vasárnapján köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat otthonaik elõtt egy cserepes virággal, Jankovics Beáta mézeskalácsból
készített virágával és egy üdvözlõlappal. A vírushelyzet miatt mûsoros rendezvényre ugyan nem
kerülhetett sor, de a szép ajándéktól így is meghatódtak a felköszöntöttek. Reichardt Nikolett

Anyák napi köszöntõ Nemesládonyban
Május elsõ vasárnapja az édesanyák ünnepe. Évek óta hagyomány, hogy ezen a napon
összegyûlünk a Faluházban, a gyerekek egy szál
virággal, kedves kis versekkel, dalokkal köszöntik az anyukákat, nagymamákat.
Sajnos az ünnepi mûsor a tavalyi évhez hasonlóan a korlátozások miatt idén sem kerülhetett
megrendezésre. A képviselõ-testület azonban nem
felejtkezett meg errõl a jeles napról. Ellátogattunk
a faluban élõ édesanyákhoz, nagymamákhoz,

dédmamákhoz. Virággal, verssel kedveskedtünk
nekik, ezzel sikerült mosolyt csalni arcukra.
Öröm volt látni, hogy sokukhoz már ellátogattak gyermekeik, illetve családtagjaik felköszönteni a szeretett édesanyát, nagymamát.
Reméljük, hogy jövõre újra együtt élhetjük át
a gyerekekkel az ünnepre való készülõdés
örömteli pillanatait, és újra közösen köszönthetjük az édesanyákat, nagymamákat.
Fábián-Bencsik Gabriella
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Így már Hegyfaluban – egy utcát kivéve –
újak az aszfaltburkolatok és szegélyeik, ezáltal
jelentõsen javult a kerékpár- és jármûforgalom biztonsága.
Pünkösd elõtt a faluszépítõk az ilyenkor
szokásos munkájukba fogtak: egynyári virágokat ültettek az utcai virágtar tókba, buszfordulóba, önkormányzati épület elé és a
Hõsök terére.
Szorgos és kitartó munkájukat ezúton is köszönjük !
Magyarné Kiss Éva

készülve a Virágzó régiség 2021 címû helyi környezetszépítõ versenyt. A programsorozat május 15-én
egy közösségi virágültetéssel zárult, ahol szép számú, szorgos csapat 160 tõ futó muskátlit, 40 tõ álló
muskátlit és számos egynyári virágot ültetett el a
közterek és középületek díszítésére. Az önkormányzat minden érdeklõdõ lakosnak 5 tõ egynyári virágot osztott ki, hogy ezzel is az utcafrontokat díszítsék, készülve a virágos megmérettetésre. A szintén
erre a napra tervezett járdafestés és a tábortûz a
viharos idõjárás miatt elmaradt, egy késõbbi idõpontban kerül pótlásra.
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Márk Gergely nemesítette rózsatövek ültetése Lócson
Az acsádi Márk Rosarium rózsaültetési kampánya keretében 20 tõ Márk Gergely nemesítette rózsát kapott a Rózsafalu Civil Egyesület, melyek ültetése zajlott áprilisban
két helyszínen, az evangélikus templom mellett egy mini rózsakertet alakítunk ki rózsapavilonnal, ide került 10
tõ, és a Petõfi utcai forgalmas keresztezõdéshez ültettünk másik 10 tövet. Az
adomány megörökítését mindkét helyen táblákkal valósítottuk meg.
Márk Gergely gyémántdiplomás
kertészmérnök és rózsanemesítõ, aki törekvéseinek értelmét abban látta, hogy a rózsái szebbé

tegyék a világot, és minél több Márk-rózsa maradjon fenn az utókor számára. A rózsaember

hagyatékának állít méltó emléket a hozzánk közeli Acsádon a Márk Rosarium.

A kampány célja egyrészt a Márk-hagyaték
megõrzése és a Márk Rosarium szélesebb körben
ismertté tétele, hogy ez a különleges
acsádi Márk-rózsagyûjtemény bekerüljön Vas megye botanikai értékei közé.
Megtiszteltetés számunkra, hogy
Egyesületünk is részesült e rózsákból
és hozzájárulhatunk e hagyaték tovább örökítéséhez. Lócs a rózsafalu,
ahol mintegy 2000 tõ rózsa díszíti a
köztereket, így bízunk benne, méltó
helyre kerültek a Márk-rózsák. Ezúton
is hálás köszönetünket fejezzük ki az adományozónak.
Reichardt Nikolett

Rózsakapuk telepítése az elsõ nyertes pályázat keretében
A lócsi Rózsafalu Civil Egyesület 2020. július 8án alakult 38 alapító taggal, röviden RÓCI közösségnek hívjuk magunkat. Mindjárt az elsõ pályázaton sikerrel vettünk részt, így a TESCO
Global Zrt. által meghirdetett „Ön választ,
mi segítünk!” elnevezésû program 2020.
évi kiírásán 250.000 Ft támogatást nyertünk el a „Mókusodú program és rózsakapuk Lócson” címû projektünkre. A vásárlói szavazás szakasza a pandémia miatt elmaradt, így az ide bekerült pályázóknak egységesen ítélte meg a támogatást a kiíró. A megvalósítás idõszaka
2021. januártól október végéig tart. Az
elsõ rózsatövek és rózsakapuk telepítésére április végén került sor két ütemben, melynek keretében 4 boltíves rózsakaput, 4 egyes rózsafuttatót, valamint egy rózsalugas pavilont állítottunk fel,

45 rózsatövet ültettünk el. Az Önkormányzat kiegészítette a beszerzést további 3 boltíves rózsakapuval és további rózsatövekkel, így Lócs minden be-

sok és madarak megfelelõ téli ellátására, a megfelelõ odúk elkészítésére, majd október végéig kihelyezzük a 20 db mókusodút. A terveink szerint

vezetõ útjához került rózsakapu. A program nyáron
Kutschi Péter természetvédelmi szakember elõadásával folytatódik, aki felkészít bennünket a móku-

minden lócsi gyermeknek
lesz egy odúja, melyet elnevez és gondoskodik az
odú ellátásáról, figyelemmel kíséri a beköltözõ kisállatot. Mindehhez egy segítõ kiadványt is készítünk számukra. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a
támogatásért!
Reichardt Nikolett
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• Kiszsidány
Túlterhelet a kiszsidányi forrás
Az elmúlt években egyre növekedett a
kiszsidányi forrás népszerûsége. A forrás vizének elõnyös hatása, tisztasága a környezõ települések sok családjában a mindennapi fogyasztás részévé tette. Távolabbról is egyre
többen érkeznek, sõt mostanában már az
ausztriai rendszámú jármû sem ritka.

Vesszen minden út menti szemét!
métszedés, mindig bekapcsolódtunk a hasonló
kezdeményezésekbe. A tavalyi évben a koronavírus-járvány felülírta a közösségi programok
szervezését, ezáltal a csoportos szemétszedés is
elmaradt. A hulladék elszaporodását megelõzendõ, polgármester úr a közmunkásokat kérte
meg a begyûjtésre, ennek köszönhetõen kevesebb szemét gyûlt össze az idei akció során. Az
önkormányzat ezúton is köszöni az önkéntesek
munkáját! Vigyázzunk közösen környezetünk tisztaságára!
Németh Lajosné

Születésnapi köszöntés Nagygeresden
A koronavírus-járvány átrendezte az emberek életét az utóbbi hónapokban, ennek ellenére Nagygeresd Község Önkormányzata a jelen körülmények között sem feledkezett meg egyik idõs lakójáról, Horváth Kálmánné Ilonka nénirõl, aki május 21-én
töltötte be a 90. életévét. A
kerek évforduló alkalmából
Kovács-Deé Eszter aljegyzõ
asszony, Németh Lajos pol-

gármester úr és a képviselõ-testület nevében
Horváth Dávid képviselõ felkeresték Ilonka nénit,
akit ajándékkosárral, virágcsokorral és a miniszterelnök
által aláírt emléklappal köszöntöttek. Nagygeresd Község Önkormányzata és a település nevében kívánok boldog születésnapot és jó
egészséget a szép kort megélt Ilonka néninek!
Németh Lajosné
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A megnövekedett forgalom és az a tény,
hogy a legtöbb autós nem a kialakított parkolóhelyen, hanem az úton, közvetlenül a forrás
mellett áll meg, károsan hat a forrás vizének
minõségére. A település önkormányzata is tárgyalta a problémát és több lehetséges megoldás közül azt választotta, hogy a 051. hrsz.
út sorompóval lezárásra kerül, a behajtás
csak elõzetes engedéllyel lesz lehetséges.
A vízért érkezõknek mintegy 80-100 méteres sétára lesz szüksége a forrás megközelítéséhez. Úgy gondoljuk, hogy ez nem túlzottan
nagy teher a víz minõségének védelme érdekében.
Továbbra is szívesen látunk mindenkit a
forrásnál, és megértésüket kérjük.
Bánó Zoltán

Május 8-án Nagygeresd község kis csapata
is csatlakozott az Ágh Péter képviselõ úr által támogatott hulladékgyûjtési akcióhoz. A résztvevõk reggel kilenc órakor találkoztak a faluháznál, ahol polgármester úr rövid eligazítást tartott
az útvonalak bejárásáról. Három település irányába lehetett indulni, de az egyik útszakasz
tisztítását megakadályozta az árokban összegyûlt talajvíz. Végül két bekötõ utat sikerült megszabadítani a fõként aludobozokból, nejlonzacskókból álló szeméttõl. Településünkön a korábbi években is hagyomány volt a tavaszi sze-
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További virágkompozíciókkal
bõvült településünk arculata
A Nagygeresden élõket, az ide érkezõ vendégeket és
az átutazókat, már nem csak köszöntõ táblák fogadják a
falu határában, mellette újabb díszítõ tárgyak kerültek kihelyezésre. A faluház, a könyvtár és a volt múzeum épülete elõtti területek is új elemekkel bõvültek. Virágládákba, színesre festett hordókra és pöttyös kávéscsészére hajazó tartókba ültettünk muskátlikat és különféle egynyári
virágokat. Lakosaink is arra törekednek, hogy rendezett,
virágos portákkal csinosítsák a faluképet. A folyamatosan
nyírt közterületek és a színes virágok mutatósabbá teszik
községünk arculatát.
Németh Lajosné

Nemesládony
Közösségek Hete
Nemesládony idén elsõ alkalommal csatlakozott a Közösségek Hete programsorozathoz
május 15-én, melynek idén az Egy szívvel, egy
lélekkel volt a mottója. Egy hét, mely rólunk, a
közösségeink és a településeink értékeirõl szólt.
Szerettünk volna mindenképpen olyan programot kitalálni, ami kicsit megmozgatja a falu
lakóit, valamint kicsalogatja õket a lakásból. Így
az az ötletünk támadt, hogy a buszvárót alakítsuk át kiállítóteremmé.

A májusfa a fiatalság,
az újjászületés és a szerelem szimbóluma
A hagyomány szerint a májusfát április 30-ról
május 1-re virradóra, az éj leple alatt vagy kora
hajnalban díszítették és állították
a legények. A tavaszi népszokásról a 15. századból származnak az
elsõ feljegyzések, ám ennél valószínûleg sokkal régebbre nyúlik
vissza a története. Nagygeresden is nagy hagyománya volt a
májusfaállításnak, mely az udvarlási szándék kifejezésére szolgált.
Csoportba verõdve érkeztek a fiatal legények a lányos ház elé,
közös erõvel cipelték a helyszínre
a kiszemelt fát, melyet csaknem
teljesen lombtalanítottak, szalagokkal díszítettek és beástak a földbe. Legtöbbször
a fák beszerzése és hazaszállítása is felért egy

nagy kalanddal, de a szeszélyes idõjárás ugyancsak megviccelte néha a legényeket. Történt
olyan eset, amikor a sok viszontagság árán megszerzett fát a
szélvihar miatt nem tudták felállítani, de a lányok akkor is értékelték a legények erõfeszítéseit.
Ritka ma már a hasonló szándékból állított májusfa, inkább
az önkormányzatok, illetve
egyesületek által feldíszített májusfák láthatók a községek központjában. A tavalyi év kihagyása után a képviselõk összefogásából ismét egy felszalagozott májusfa köszönthette a faluház elõtt elhaladó járókelõket.
Németh Lajosné

Múlt és jelen idõkbõl készült: közösségi rendezvények, társadalmi munkák, önkéntesség és
régi színjátszó körök képeibõl. A település lakói,
nagyon örömmel fogadták és tetszett nekik,
hogy vissza tudják idézni a régi és új emlékeket.
Öröm volt látni az arra járók arcát, amikor felismerték magukat vagy hozzátartozójukat egyegy képen és visszaemlékeztek az adott eseményekre. Nekünk is annyira megtetszett, mire elkészült a remekmû, hogy úgy döntöttünk, kint
maradnak a képek. Reméljük, sikerült színt
csempészni a szürke hétköznapokba és mosolyt
csalni az arcokra.
Ohr Brigitta
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• Nemesládony
Májusfaállítás Nemesládonyban
Hosszú idõk óta nem állítottak májusfát
Nemesládonyban, már-már feledésbe merült.
Idén sikerült ezt a régi hagyományt feleleveníteni a helyi fér fiak, asszonyok és gyermekek
összefogásának köszönhetõen.
A májusfaállítás a természet újjászületésének szimbóluma is. Régen szokás volt színes
szalagokkal, étellel-itallal díszíteni. A lányos
apukák minden évben állítottak lányaiknak
májusfát, mely szerepet a késõbbiek során a

Közösségek hete Répceszentgyörgyön
Az idei évben elsõ alkalommal csatlakozott
Répceszentgyörgy az országos „Közösségek Hete – Egy szívvel, egy lélekkel” programsorozathoz. A hétvége három napja három különbözõ
programpont köré épült fel: Szépítsük tovább kis
falunkat, Tisztítsuk meg Répceszentgyörgyöt és
Két kerékre fel!, ezzel középpontba állítva a közösség összetartó erejét és értékeit, a környezettudatos életvitelt és a sport szeretetét.

Ennek megfelelõen pénteken szebbé tettük a
közösségi teret: virágot ültettünk, gyepet rendeztünk, valamint madárodúkat és madárfürdetõt helyeztünk el a területen. A munka gyorsan és jókedvûen haladt, hiszen hosszú idõ után elõször töltötte
együtt a délutánt a közösség. Eközben természetesen a gyermekek birtokba vették a játszóteret –
még a szokatlanul esõs májusi idõjárás sem tántorította el õket az önfeledt játéktól.

A programsorozat második napján szemétszedési akcióban vettünk részt. A csapat egyik
fele a Répceszentgyörgy–Hegyfalu útvonalon,
míg a többiek Gór irányában tisztították meg az
utat a szeméttõl. A nap végére kellõképpen elfáradtuk, sajnos nem kevés szeméttõl kellett
megszabadítanunk környezetünket. Ugyanakkor
mindenkinek jól esett a közös séta, beszélgetés
és nevetés, valamint a tudat, hogy tettünk
EGYÜTT a környezetünkért.
Vasárnap délután két kerékre pattantunk és
elbicikliztünk Bük-fürdõre fagyizni. Ugyan az esõfelhõk hazafelé egy kicsit megkergettek minket,
de szerencsénk volt és az ég csak hazaérkezésünk után szakad le.

Összesszégében elmondhatjuk, hogy tartalmas hétvégét tölöttük együtt: éreztük a közösség
erejét, tettünk a környezetünkért, az egészégünkért és nem utolsósorban falunk szépségéért.
Köszönjük mindenkinek az aktív részvételt,
talákozunk legközelebb is.
Rácz Anett

Hulladékgyûjtés Mesterházán
Az Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2021. 05. 08-án „Veszszen Minden Útmenti Szemét” jeligével hulladékgyûjtõ akciót
hirdetett, melyhez Mesterháza községe is csatlakozott. A vállalkozó kedvû lakosok az Önkormányzat épülete elõtt délelõtt 9
órakor gyülekeztek, hogy összeszedjék a helyközi közutak mentén az illegálisan lerakott szemetet. Az Észak-Vas megyét képviselõ országgyûlési képviselõ, Ágh Péter úr vállalta az akció fõvédnökségét. A hulladékkal megtöltött zsákokat a gyûjtõpontokról a Vas Megyei Közútkezelõ Zrt. szállította el. Köszönjük a
felhívásra megjelentek önzetlen munkáját! Óvjuk környezetünket és annak tisztaságát!
bvr
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csoportba szegõdött legények vették át, amit
a lányok nagy megtiszteltetésnek éreztek.
A májusfa kiszedését május 28-ra tervezzük, a régi hagyományokhoz híven kitáncolással egybekötve. Nagyon örültem, hogy részese lehettem egy hagyomány újraélesztésének, és megint bebizonyosodott, hogy az öszszefogás a közös cél érdekében mire képes.
Bízom benne, hogy a fiatalokban is sikerült
a hagyomány õrzésének, fontosságának egy
kis csíráját elvetni.
Ohr Brigitta

8

Megkezdte munkáját
a falugondnok
Sajtoskál község a Magyar Falu
Program 2020 keretében meghirdetett pályázaton 14 980 000 forintot
nyert, melyet falugondnoki busz vásárlására fordíthatott. Haller Imre,
Sajtoskál polgármestere elmondta:
„A pályázaton nyert összegen egy kilencszemélyes Volkswagen Transpor-

ter kisbuszt vásároltunk. A településen
eddig nem mûködött falugondnoki
szolgálat, ám ezt az idei év április 1tõl elindíthattuk. A munkakör betöltésére kiírt pályázatra jelentkezõk közül
a múlt évben a községünkben családjával letelepedõ fiatalember, Licz
Sándor nyerte el a posztot. Számos
olyan szolgáltatással tudunk a lakosság segítségére lenni ezután, melyek
eddig nem voltak elérhetõk.”
Oktatási intézmények hiányában
a falu diákjai környezõ települések
óvodáit, iskoláit látogatják, ahová
ezentúl a falubusz viszi reggelente és
hozza haza délután õket. Emellett
fontos szerepet kap abban is, hogy
a község ellátásra szoruló lakói eljussanak az egyes szakrendelésekre.
Jelen helyzetben az oltópontokra
való elutazásban is hatalmas segít-

séget jelent. Továbbá péntekenként
elõzetes igénybejelentés alapján a
településen élõk sárvári bevásárlásra is lehetõséget kapnak saját jármû
hiányában. A falu lakóinak igényei
mellett, az önkormányzat ügyintézésében szintén segítséget nyújt a
szolgálat.
A gondnoki busz hivatalos átadására április 10-én Csényében
került sor, ahol Gyopáros Alpár kormánybiztos és Ágh Péter országgyûlési képviselõ mondott köszöntõ beszédet. A kormánybiztos kiemelte,
mekkora jelentõsége van a falubuszoknak, hiszen a kistelepülésen a falugondnokok igyekeznek intézményi
hiányokat kiküszöbölni. Részt vesznek
alapvetõ szociális szolgáltatások ellátásában. Azok a települések, amelyek mûködtetnek falugondoki szolgálatot, tudják, hogy a falugondnokok az élet minden területén jelen
vannak, valamint a polgármesterek
munkáját segítik elõ.
„A falugondnoki szolgáltatás lehetõségeirõl minden családhoz szórólapon juttattuk el a szükséges információkat, elérhetõséget. Kérjük a
lakosságot, segítsék falugondnokunkat szerteágazó munkájában,
hiszen segít annak, aki már nem tud
segíteni magán. Az együttmûködés
csodákra képes” – folytatta Haller
Imre polgármester.
bvr

Szemétgyûjtés Górban
Településünk, a szomszédos
Répceszentgyörgy önkormányzatával egyeztetve idén is csatlakozott a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
által meghirdetett országos tavaszi
szemétgyûjtõ akcióhoz. Ennek ke-

(szemétmentesebbé) varázsoljuk
Gór környékét. A résztvevõk lelkesedése igen nagy volt, így idén is sok
zsákot „sikerült” megtölteni hulladékkal. A teli zsákokat a gyûjtõhelyrõl szállította a Közútkezelõ Zrt.

retében az utak mellett található
szemetet gyûjtöttük össze a falu
vállalkozó szellemû lakóival. Május
15-én, szombaton több csoportba
osztva indultunk el, hogy tisztábbá

Ezúton is köszönet jár mindenkinek, aki tevékenyen részt vállalt a
szemétgyûjtési akcióban, annak lebonyolításában.
Németh László

Májusban újabb szépkorú köszöntése Górban
Ebben az évben immár másodszor köszönthettünk szépkorú lakost

Górban. Kalocsai Petronella (született: Pados Petronella) május 20-án

ünnepelte a 90. születésnapját. Ez
alkalomból köszöntötte az egyedül
élõ hölgyet góri otthonában Németh László polgármester. Az unokaöccse és felesége, valamint közeli ismerõsök jelenlétében az önkormányzat nevében virágcsokrot
és ajándékkosarat adott át Nelli
néninek.
Ezúton is kívánunk neki nagyon
boldog születésnapot, az Isten éltesse sokáig!
Németh László
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Volt egyszer egy szabadidõközpont
mellett a nagyközségbõl és a szomszédos településekrõl is egyre többen ellátogattak. Viszont
az üdülõterületen mûködõ szállodák egy része
maga igyekezett gondoskodni vendégei szabad idejének eltöltésérõl. A tavasz végétõl mûködõ kertmozi üzemeltetését átvette a szabad-

idõközpont, ahol rossz idõ esetén is megtartásra
kerültek a filmvetítések. Hamarosan pedig a büki mozi is itt folytatta elõadásait, hiszen épületét
visszakapta az evangélikus egyházközség. A
kezdõdõ rendszerváltozás során szaporodó magán vállalkozások egyre nagyobb konkurenciát
jelentettek a központban mûködõ szolgáltató
egységeknek, melyek sorban kivonultak az épületbõl. Helyüket egyéni vállalkozók vették át rövidebb-hosszabb idõre. Legtovább a fogászat

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját…”
Az idõjárás nem kedvezett az idei pünkösdölésnek, de a tömördiek ez alkalommal is nagy
ajándékot kaptak az 5 ifjú hölgytõl.
Nikl Rebeka, Mátyás Bettina, Sándor Borbála,
Szalai Eszter és a királykisasszony, Szalai Emese
már a hét elejétõl nagy izgalommal gyûjtötte a
virágszirmokat. Készültek vasárnapra!
Az ünnep reggelén ünneplõruhába öltözve
virágszirmokkal teli kis- és nagykosárral a kezük-

ben, lelkesen, vidáman, a csepegõ esõvel dacolva elindultak a házakhoz. „Szabad-e pünkösdölni?” – kérdték a ház urát, s mindenki örömére elõadták játékukat. Akik valamilyen oknál
fogva nem tudták megnézni otthonuknál a bemutatót, õk délután még élvezhették azt a bérmálási szentmise elõtt a templomban. Köszönjük, hogy láthattuk és hallhattuk gyönyörû éneküket és játékukat!
KSzÁ

és a magán utazási iroda mûködött a kisebb termekben. A vendéglátó részt üzemeltetõ új bérlõ
a sok moziba jövõ fiatalt látva, a szabad hétvégeken diszkók megrendezésére vette igénybe a
nagytermet néhány évig, míg a presszóéttermi
részen éjszakai bárt is mûködtetett. A tekepálya
berendezése egy idõ után annyira tönkrement,
hogy megújítását senki sem vállalta fel.
A rendszerváltozáshoz kapcsolódó intézkedések során a gyógyfürdõ fele részben a nagyközség tulajdonába került. A részvénytársasággá alakult gyógyfürdõ vezetése 1993 elején az
MMIK-tól visszavette a bérelt helyiségeket, s konferenciaközpontként mûködtette tovább az
épület jelentõs részét, ahol idõnként bált és más
rendezvényeket is tartottak. A nagyteremben
alakult újjá a sportkör asztalitenisz-szakosztálya,
s mûködött a Büki Sportcsarnok átadásáig a
Szombathelyi Asztalitenisz Klub, illetve a Büki
Nagyközségi Önkormányzat és a Büki Gyógyfürdõ Rt. támogatásával. A mûsorokat fõleg a
gyógyfürdõ területén, illetve az ottani sörsátorban rendezték. A mozi és a kertmozi üzemeltetését a vendéglátó vállalkozó vette át, de õsszel
megszüntette, mert nem kapta meg az igényelt
támogatást. A könyvtár mûködtetését a Büki
Nagyközségi Könyvtár vállalta fel, végre hajtva
itt is a számítógépes fejlesztést, s lehetõséget
biztosított az internet használatára.
A 2010-es évekre a vállalkozók más épületekbe költöztek. A konferenciák száma csökkent.
Legtovább a Halászcsárda és a könyvtár mûködött még az épületben a BGYRT rendezvényei
mellett. Majd az évtized vége felé közeledve
már semmi sem üzemelt itt, s az épület bezárásra került.
Most pedig lebontották, s a helyén megkezdõdött az élménypark alapozása.
Sági
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Nemrég Bükfürdõn jár va az intézmény helyén egy romhalmazt és munkagépeket láttam.
A volt bejárat közelében egy molinót mozgatott a szél. A ráír takból kiderült, hogy az épület
bontását márciusban kezdték. A helyén élménypark létesül, melynek átadását 2022 tavaszára ter vezik.
A létesítményt 1987. augusztus 19-én avatták fel Üdülõhelyi Klub néven. Az épület az akkor
megyei fenntartásban mûködõ Büki Gyógyfürdõ Vállalat tulajdona volt. Õk adták bérbe a
benne levõ helyiségeket. A földszinti 200 férõhelyes, több célú termet, mely pódiumszínpaddal,
öltözõkkel, irodával és raktárral is rendelkezett
és a felettük levõ klubot és könyvtárhelyiséget a
Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ (MMIK)
üzemeltette három fõállású szakemberrel és három részmunkaidõs dolgozóval. Az utcányi szélességû sétáló folyosó másik oldalán három kereskedelmi és szolgáltató terem, 50 fõs eszpresszóétterem konyhával, a folyosó felé büfépulttal, végül két ikerpályás automata tekepálya sörözõ résszel volt található. A vendéglátó egységet és a tekepályát kezdetben a Vas megyei
Vendéglátó- és Szállodaipari Vállalat mûködtette. A fõbejárat mellett IBUSZ-iroda nyílt valutaváltással, szállásfoglalással, kirándulások stb. szervezésével. Mellette az Interturist üzlet speciális
magyar áruválasztékkal, élvezeti és kozmetikai
cikkekkel, majd a Vas megyei Élelmiszer Kereskedelmi Vállalat Szezám Bazárjában ajándékés használati tárgyakat árusítva várta a betérõket. A nyitás utáni nagy érdeklõdést a hûvös idõ,
majd a tél beálltával egyre kisebb vendégforgalom jellemezte, ahogy a fürdõben is. A modern tekepálya viszont egyre több helyi és környékbeli érdeklõdõt vonzott.
A következõ év tavaszától sokasodtak a kulturális programok, melyekre az üdülõ vendégek
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Pályázati hírek Csepregrõl
Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere „Pályázat Percek” címmel indított rovatot a
Facebook-oldalán, amelybõl a város által benyújtott, elnyert pályázatokról és egyéb vonatkozó fejleményekrõl értesülhet a lakosság.
Elsõ bejegyzéseiben az alábbi híreket tette
közzé:
A Mátyás utca felújítása érdekében a város
március 11. napján adta be pályázatát. Az Önkormányzati Feladatellátást Szolgáló Fejlesztések Támogatása 2021 c. kiírás keretén belül mindösszesen 20.000.000,- forint támogatási igény került megjelölésre azzal, hogy pozitív elbírálása esetén az önkormányzat további 9.233.785,- forint
összegû önerõt vállal biztosítani. Az utca úttestjét ebbõl a
forrásból 417 m hosszan és 4
méter szélességben lehetne
felújítani. A kivitelezést megelõzõen, az út alatt
húzódó ivóvízhálózat rekonstrukciójára is sor kerülne saját forrásból.
Az önkormányzat a Damjanich utca felújítására is készül beadni pályázatot, amellyel a Magyar Falu Program keretében maximum
40.000.000,- forint összeghatárig, minimális önerõ vállalása mellett – a konkrét összegek a még
folyamatban lévõ mûszaki tartalom meghatározásának, tervezésének függvénye – kér támogatást. Ebbõl az utca úttestje teljes hosszában
és 4 méter szélességben újulhatna meg. A beadási határidõ 2021. április 30.
A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretén
belül az Innovációs és Technológiai Minisztérium az

IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. útján kiírt nyilvános
pályázatán mindösszesen 21.154.805,- forint öszszeget nyert el a városban illegálisan lerakott hulladék eltávolítására és az ismételt illegális hulladéklerakás megelõzésére. Mint ismertette, a város
támogatási kérelme 2 fõ pillérre épül:
1. A már kihelyezett szemét eltávolítására,
ennek megfelelõen ~630 m3 hulladék elszállítása fog megtörténni az elkövetkezõ hetekben. (A
Vasút utca felõl megközelíthetõ „Malacpiac” területérõl, a „Szakonyi–Fekete út” néven ismert területrõl, a Visi utca felõl megközelíthetõ területrõl és a
volt vasúti töltésrõl, a
„Büki–Fekete út” néven ismert területrõl, az Attila utcai telkek mögötti területrõl,
a Kincsédpusztával szemben lévõ erdei bejáró területérõl és a Visi és Petõfi utca irányából megközelíthetõ, Damjanich utcai
kertek mögötti területrõl.)
2. Az elszállított hulladék újratermelõdésének megakadályozása. Ennek érdekében 10
helyszínen jó minõségû, éjjel is látó kamera kihelyezésére is sor kerül, valamint idõnként áthelyezhetõ mobil kamerákat is telepít a város,
amelyekre szintén a fenti pályázat nyújt pénzügyi fedezetet.
Polgármester úr bejegyzéseiben köszöntetett
mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõnek a
személyes közbenjárásáért és a közös elõkészítõ
munkáért, amely nagyban hozzájárul Csepreg
pályázati sikereihez.
Dr. Tarsoly Ádám

Szemétszedés
Csepregen

A „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt keretén belül elnyert mindösszesen 21.154.805,- forint összegbõl Csepreg nekiláthatott az illegálisan lerakott hulladék eltávolításának és a tér figyelõ kamerák telepítésének, amelyek az ismételt hulladéklerakást hivatottak megelõzni.
A munkálatok kezdetekor Ágh Péter országgyûlési képviselõ is meglátogatta a várost és az
illegálisan lerakott hulladékkal különösen érintett
Malacpiacot, amely kapcsán az alábbiakat
mondta el: „Polgármester úrral megnéztük az il-

legális hulladéklerakás eredményét, amelynek
felszámolása komoly feladatot jelent. Mindanynyian a még tisztább Csepregért dolgozunk, hiszen ezzel lehet még szebb a város. Most erre a
célra biztosított segítséget a Kormány a nagy értékû támogatása révén.”
Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere egyetértett az elhangzottakkal, és megköszönte képviselõ úr közbenjárását, amely jelentõs szerepet játszott a támogatás elnyerésében.
yde
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• Iklanberény

Kis település nagy változásai
Mintegy 3 millió forint értékû támogatást
nyert el Iklanberény Önkormányzata az orvosi
rendelõ felújítására, melyrõl már korábban ír-

Iklanberényi hírek
Az elmúlt idõszak nagyon mozgalmas volt a
település életében. A Föld napja alkalmából a
lakók a faluhoz vezetõ utat mellett szedték öszsze az eldobált szemetet. A járvány miatt elmaradt az országos akció, így önkéntes alapon,
az elõírások betartásával rengeteg olyan dolog került a zsákokba, amit az autókból kidobáltak. Április 30-án került sor a hagyományos

tunk. Új bútorzatot kapott a helyiség, látásvizsgáló tábla, laptop, nyomtató és egyéb orvostech-

nikai eszköz került beszerzésre. Tavaly év végén
pedig elkészült a Sportpark, mely 40 négyzetméteres alapterületû és 5 eszköz került elhelyezésre. Ezek a fejlesztések a Magyar Falu program által kiírt pályázatokból valósulhattak meg.
A beruházásokat Ágh Péter országgyûlési képviselõ nemrégiben adta hivatalosan át, hiszen a
járvány miatt eddig nem volt erre lehetõség. Jó
hír, hogy folyamatosan pályázik az önkormányzat, hogy még szebb és jobb környezet biztosítson az itt élõknek, átutazóknak.
A folyamatos megújulásra szükség is van, hiszen az elmúlt idõszakban több fiatal pár is ezt
a települést választották lakóhelyüknek. Az újság megjelenésével egyidõben pihenõhely és
szalonnasütõ kialakításán dolgoznak, mely szintén pályázatból valósul meg.
S.Heni

Nem mindennapi esemény Iklanberényben
rövid idõ alatt kiépíti a szükséges lép készletét. Mivel fiatalítás sincs, amit etetni-gondozni kellene,
minden egyed az építõ és a gyûjtõ munkát végezheti. Az emberiség érdeke védeni a méheket és
minden beporzó rovart, mert az élelmünk elõállításában nélkülözhetetlen munkát végeznek – mondta el Balatoni László méhész.
Az Egyesült Nemzetek Szervezete három évig
vizsgálta a méhek világnapjának kijelölését kezde-

ményezõ szlovéniai beadványt, míg végül 2017.
decemberi közgyûlésükön elfogadták. A méhek
világnapja elsõ ízben 2018. május 20-án került a
naptárakba. A dátum magyarázata: 1734. május
20-án született az európai méhészet kiemelkedõ
alakja, az elsõ osztrák méhészeti iskola egykori vezetõje, Anton Janša. Az õ méhészeti munkásságának állítanak emléket azzal, hogy születésnapjának dátuma lett a méhek világnapja.
S.Heni
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májusfaállításra. A falu férfi lakóiban idén sem
csalódhattak a „lányok”, hiszen a falu közepét
ismét egy szép fa díszíti. Ezalatt pedig az asszonyok elültették az önkormányzat által vásárolt
muskátlikat, mely az utak melletti oszlopokat,
tereket teszi szebbé. A hónap végén pedig a
kápolna elõtti virágágyás is megújult. Több
évelõ virág került elültetésre, így a rózsák mellett egész évben virágzó növények teszik szebbé a felújított kápolnát. Jó látni, hogy az önkormányzat, civil szervezet és a település lakói öszszefogva szépítik a lakóhelyüket.
S.Heni

Május közepén nem mindennapi látvány fogadta a település vezetõjét és falugondnokát. A
sportpark melletti fán két méhcsaládot találtak,
akik elkóboroltak valahonnan. Egybõl értesítették Balatoni László méhészt, aki segítségükre sietett, hogy befogja ezeket a méheket. Ekkor beszélgettem vele, hogy mi ilyenkor a teendõ:
- Ha méhrajt látunk, a helyi vagy környékbeli
méhészt kell értesíteni. Ennek hiányában a Katasztrófavédelmet kell hívni, mivel õk rendelkeznek a
raj befogására illetékes méhész elérhetõséggel. A
méhraj általában nem támad, de óva intenék
minden hozzá nem értõ önkéntes beavatkozást. A
méhek természetes viselkedése, hogy április–július
között rajoznak, ami a családszaporodást jelent.
Ami abból áll, hogy nevelnek 1 vagy több új anyát
és a régi anya kb. fele néppel kirepül és új helyet
keres magának. Ami lehet faodú, falrepedés, kémény vagy egyéb védett hely. A befogott méheket a méhész kaptárba rakja és legalább 1 hónapos karanténba zárja. Erre méhegészségügyi szabály miatt van szükség. A méhek befogása szinte
mindig más megoldást követel, attól függõen,
hogy hova szállnak le. Általában kaptárba, kasba
söpörjük bele, hogy az elszállításnál ne sérüljenek.
A méhek a kaptárjuktól kb. 5 km körzetet ismerik,
tehát csak azon kívüli távolságra lehet szállítani kivétel a raj. A raj, ha kijön az egyik kaptárból akár
mellé is tehetjük, ott maradnak. A raj méhe sok fiatal egyedbõl áll, ami azt jelenti, hogy az új helyen
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Szent Orbán
és a csepregi szõlõhegy
A szõlõnek, szõlõhegynek és a
bornak több védõszentje ismert a
magyar katolikus népi vallásosságban. Közéjük tartozik Orbán. Kultusza a XVII. században érkezett nyugatról hazánkba.
Az Egyházban ünnepelt Orbánnap május 25., ami a fagyosszentek utolsója, kritikus idõszak a szõlõtermésre nézve, olyankor szükséges
az égi segítség, nehogy elfagyjon
a szõlõvirág. Közbenjárást Orbántól
várnak a szõlõmûvelõk, valamint a

Múlt pénteken a hagyományokhoz híven
3. éve a tûzoltók állították fel a májusfát a falu Fõ terén. Erõs kezû férfiak állították fel a
május hónap szimbólumát, melyre horvát színû szalagokat kötöttek a Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat és a tánccsoport tagjai. Koccintottak egy pohár erejéig a kint lévõ emberek a távolság megtartásával, ezért nem
volt publikus a faállítás. A májusfa kiszedésekor szalonnasütésre, beszélgetésre, egy pohár borra kimegy a falu népe, ha a korlátoPintér Csilla
zások engedélyezik.

Tûzoltóautó-szentelés Undon
Az Undi Önkéntes Tûzoltó Egyesület 1895-ben alakult. A tûzoltóparancsnok Dömötör Adrián, az elnök
Jákli Dávid.
Áprilisban felszentelésre került az
új tûzoltóautó, amely korszerû fel-

szereléssel rendelkezik. Az új autón
semmit nem kellett javítani, karbantartási munkák lettek csak elvégezve. A tûzoltóság történetében hatalmas elõrelépés, segítség, amely
megkönnyíti a munkájukat a bajba
jutott embereken. Egyesületük 15

fõbõl áll, szorgalmasan próbálják
ápolni a falu tûzoltósági hagyományait. Védõszentjük Szent Flórián,
akinek a szobra a falu szélén található. A napokban került felújításra
a tûzoltók által, önköltséges finanszírozással.
Az Egyesület részt vesz a falu mindennapi életben, egyházi és kulturális rendezvények koordinálasában, falunap és gyereknap lebonyolításában. Az éves tûzoltóbáljukat Kisboldogasszonykor, szeptemberben tartják.
A tûzoltóautó megvásárlása önköltségen és támogatóik által valósult meg. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki bármilyen formában
hozzájárult a sikereikhez!
Munkájukhoz sok sikert, kitartást
kívánunk!
Pintér Csilla
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velük közös érdekû kádárok és
kocsmárosok. Sok helyen a szõlõhegyen szobrot, kápolnát emeltek
a szent tiszteletére. Legtöbbször
épp a telepítvények szomszédságában, hogy Orbán szemmel tudja
tartani azt, amit óvnia kell.
Képmásával gyakran szõlõprést, hordót, kádárcéhzászlót díszítettek. Alakja szokott keveredni
elsõ Orbán pápáéval.
A csepregi hegyet vigyázó Orbán püspök a IV–V. század fordulóján a Római Birodalom egyik tartományában, Galliában élt. Püspök
volt Langres és Autun körzetében
(ma Franciaország). Püspöki díszöltözetben, csúcsos süveggel a fején, kampós püspökbottal a kezében szokták ábrázolni, mint szent
Miklóst is, vagy pedig püspöki kereszttel a baljában. Csodáival
híresült el. Tudott parancsolni a természet erõinek, például esõt hívott
a szõlõkre. Egyszer üldözõi elõl egy
szõlõtõ takarása mentette meg a
legenda szerint. Ezért került ábrázolásaira szõlõtõ, szõlõfürt, puttony
szõlõvel, hordó, kehely.
Május 25-e szent Orbán napja,
aki a csepregi hegy védõszentje.
Az emlékhelyet a boros gazdák 30
éve alakították ki a szõlõhegyen.
A helybeliek két szobrot is állíttattak patrónusuknak.

A hegyen áll az egyik szobra,
amelyet a borosgazdák állíttattak
a tiszteletére. Az „Orbán-kereszt”
mellett, egy kis kápolnában elhelyezett alkotást Virág László faragta
fából. (2003)
A szõlõben a patrónus névünnepen a borosgazdák évente
hegybejárást, „gyepütiprást” tartanak, ez az egyik legfontosabb tavaszi ünnepük. A gyepü a birtokok
határát védõ területsávot jelenti. A
„gyepüjárás” vagy „gyepütiprás” a
határjelölõ elemek felújítását, karbantartását
célozta a középkor óta.
Miután nem gyakorolták
már ezt a szokást, Nyugat-Magyarország több
helységében, így Csepregen is felújították,
újabb hagyományt teremtettek.
Az ünnepség a hegyen az Orbán-szobornál kezdõdik, a plébános úr megszenteli a hegyet és a bort, megáldja a szõlõben dolgozókat és imádkozik a jó termésért. A hegyközség
vezetõsége beszámol
az éves munkáról. A borverseny
eredményeit is itt hirdetik ki. Ezután
a gazdák és az érdeklõdõk elindulnak és közösen megtekintik egymás szõlõültetvényét. Erre az alkalomra minden birtokos kicsinosítja a
portáját. Szemrevételezik a hajtásokat, megbecsülik a várható termést. A pincéknél megkóstolják
egymás borait és tapasztalatokat
cserélnek. A borok minõségét is véleményezik.
A csepregi borhölgyek és a
borosgazdák Szent Orbánnak
2014-ben még egy szobrot állíttattak a mesterségek és hivatások védõszentjeinek kõszobraiból álló
Peruska Mária szoborparkban. Ezt a
mûvet Marosits József szobrász faragta kemény Jura mészkõbõl. Azóta minden évben július elsõ vasárnapján, a fegyveres erõk és rendvédelmi szer vek zarándoklatán
meg is koszorúzzák védõszentjük
szobrát a csepregi gazdák és borhölgyek.
Mindkét Orbán-szobrunk elõtt
elvisz a Mária-út is.
Kérjük patrónusunkat, hogy óvja meg a szõlõültetvényeinket az
idõjárás viszontagságitól!
Balogh Jánosné Horváth
Terézia Budapest
Horváthné Pados Teréz
Csepreg

Undi májusfa
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A keresztség megújítása

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.)

• 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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Központi
orvosi ügyelet

2021. április 23-án Pünkösdvasárnap szép ünnepe volt községünknek. 27 év után (a legutolsó helybeli bérmálás 1994. július 26. volt) 12
fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Brenner József nagyprépost úr (Boldog Brenner János vértanú testvére) a tömördi Szent Ilona templomban.
A kedves vendéget nagy tisztelettel és szeretettel fogadták a hívek. Különleges ajándékként éltük meg, hogy az ünnepi szentmisét a
nagyprépost atya mutatta be.
Szentbeszédében a Szentlélek kiáradására és a Szentlélek ajándékaira tette a hangsúlyt. Megtartani az értékeket nem egyszerû feladat hangsúlyozta. Isten segítsége
mellettük van, ha
jó irányba haladunk, a Szentlélek
támogatására is
bizton számíthatunk: nemcsak a
meg bér má lan dók, hanem a
megbérmáltak is.
Ezt követõen: a bérmálandók megújították a keresztségi ígéreteket. Brenner atya kiszolgáltatta a Szentlélek ajándékainak teljességét Tömörd, Salköveskút, Söpte és Kõszegpaty ifjúságának. Ezáltal mindannyian erõt és bátorságot nyertek ahhoz, hogy hatékony
tanúságtevõi lehessenek Krisztusnak mind az egyházban, mind
pedig a társadalomban. Árvay Dávid, Bozzay Márton, Buús Boglárka Anna, Paukovits Petra, Prisznyák Laura Éva, Rózsa Kornél, Rózsa
Márton, Sándor Gergely, Szabó Vivien, Szekér Gergely, Szõnye Laura és Török Károly Botond a mai naptól az egyházközségek felnõtt
tagjaivá váltak.
Kívánjuk, hogy bátran nyissák meg szívüket a Szentlélek ihletései
elõtt, s bennük és általuk megújulhasson és tovább gazdagodhasson
településük lelki élete!
KSzÁ

A zárt térben levõ rendezvények csak védettségi igazolvánnyal látogathatók! A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu, a www.csepreg.hu és a www.naturpark.hu
honlapokon. A rendezõ szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

A mozogni vágyóknak szíves figyelmükbe ajánljuk a
büki idegenforgalmi szakemberek által kidogozott túraútvonalakat, melyek megtalálhatók a visitbuk.hu weblapon. Az Írottkõ Natúrpark - Alpannónia könnyebb túráiból a 2. és az 5–7., a nehezebb túráiból pedig a 3–4.
kapcsolódik vidékünkhöz. A részletes ismertetetõ a
naturpark.hu oldalon olvasható!
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Folytatódik a járdák
felújítása Sopronhorpácson
A Bem József utca járdája után
a templom melletti szakasz is megújult, biztonságosabb lett. A felújítást az önkormányzat saját erõbõl
valósította meg.
Igler Patrícia
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Mint már sok településen, úgy Tompaládonyban a Hunyadi utca 55. szám alatt, az
önkormányzat épülete elõtt is található fémbõl készült kupakgyûjtõ szív. A piros gyûjtõ nemes célt szolgál, az SMA II-es betegségben szenvedõ pusztacsói kisfiú, Noel kezelésére,
gyógyulásának támogatásáért helyezhetnek el benne a község lakói mûanyag kupakokat. A kupakgyûjtõ szívbe válogatás nélkül dobhatunk otthonunkban összegyûjtött mûanyagkupakot, többek között ásványvizes, üdítõs palackok kupakjait, tejesdoboz, flakonos mosószerek csavaros tetejét. Köszönet az önkormányzatnak és dolgozóinak a kupakgyûjtõ szív elkészítéséért és kihelyezéséért! Állítsuk talpra Noelt együtt!
m.m.

2600 Vác, Nádas utca 8.

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

Június 4-én, 11-én, 18-án, 25-én és július 2-án,
16–20 ó. Bükfürdõn, a Pavilon soron: TERMELÕI PIAC.
Június 4-én, pénteken több településen, közte
Csepregen, a Kovács utcai Trianon Emlékhelynél: NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPI megemlékezés.
Június 5-én, szombaton 10 órától Mosonszentmiklóson, a sportpályán és 6-án, vasárnap, 10 ó. Szombathelyen, a Király sportlétesítményben: Az I. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság Területi Fordulója. Fõvédnök: Király Gábor. További információ: tizenegyesrugo.hu
Június 6-án, vasárnap 17 ó. Zsirán: Zsira TSK–Sopronhorpács KSE, 17.30 ó. Simaság SE – Csénye SE megyei III.
o. labdarúgó-mérkõzés.
Június 10-én, csütörtökön 18:30 ó. Csepregen, a
PSMSK színháztermében: Akik tollat fogtak. A Répce-vidék
költõinek antológiája második, javított, bõvített kiadása
bemutatása. A költõkkel és szerkesztõkkel beszélget: dr.
Fûzfa Balázs irodalomtörténész, a kiadó vezetõje.
Június 11-én, pénteken 19 ó. Csepregen, a PSMSK
színháztermében: Cseh Tamás emlékmûsor – Joós Tamás
és társai elõadásában, a Déryné-program keretében.
Június 13-án vasárnap 17 ó. Egyházasfalu SE – Csapod SCE, Répcevisi FC – Zsira TSK, Sopronhorpács KSE –
Fertõszéplaki SK megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Június 25-én, pénteken Horvátzsidányban: Folklórfesztivál.

NOEL gyógyulásáért!

Nyomda:
Ipress Center Central Europe Zrt.

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
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