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• Bük
72 óra kompromisszum nélkül Bükön
A „72 óra kompromisszum nélkül” egy Németországból indult, országos, önkéntes ifjúsági akció, amelyet a három történelmi keresztény egyház szervez. A fiatalságot hívják
összefogásra, hogy együtt tegyenek másokért
és a környezetünkért. A program elsõdleges
célja, hogy a fiatalok közhasznú tevékenységének széleskörû nyilvánosságot biztosítson,
láthatóvá tegye az ifjúsági közösségekben fo-

lyó önkéntes munkát, növelje annak elismertségét és népszerûségét, valamint rámutasson,
mire képesek a fiatalok, ha összefognak. Bükön október 7-én helyi és környékbeli fiatalok
részvételével került megszervezésre az idei évben is az akció. A bükfürdõi ökumenikus kápolna épületét és környezetét tették rendbe a
katolikus és evangélikus fiatalok és gyermekek Simon Réka evangélikus lelkész és dr.
Szalai Gábor katolikus plébános vezetésével.
A munka mellett közös éneklés és agapé várta a fiatalokat.
SulicsHeni

Õszi varázslat Egyházasfaluban
Kis falunk értékes hagyományai között elõkelõ helyet foglal el közterületeink évszakváltó, ünnepeinket váró és köszöntõ díszítése.
E nemes tevékenységnek alapító tanítómesterei közel két évtizede már a Nyugdíjas Klub
tagjai, akik egyben a Falufejlesztõ Egyesület gerincét is alkották. Magas fokú szépérzéküknek és

Szorgos kezük nyomán idén õsszel is új ruhát ölthettek utcáink, melynek kialakításában ezúttal jelentõs szerepet vállalt a Szépkorúak Klubja is. Fantáziadús ötleteik nyomán valóságos színházi élményben részesülnek a járókelõk, melyben fõként
a szüreti napok vidámsága tárul elénk. Õszi varázslat ez a javából. Ezért is külön öröm mindannyiunk

fáradhatatlan szorgalmuknak köszönhetõen színesen pompázó virágládák és különbözõ ötletes díszítõelemek tették hangulatosabbá, kedvesebbé környezetünket. Áldozatos munkájukat
nagyra becsülve, és szép példájukat folytatva
ezúton is tiszteletteljes köszönetünket fejezzük ki
sok-sok jó kívánsággal az egyesület vezetõsége
és a falu lakosságának nevében.

számára, hogy a Szépkorúak Klubjának további
tervei között elsõdleges helyen áll környezetünk védelme és szépítése. Jelenleg egy halloweeni
meglepetés kivitelezésén fáradoznak és örömmel
készülõdnek téli ünnepeink köszöntésére is, hogy a
felvidító õszi varázslat után szívet-lelket melengetõt
tudjanak ajándékozni a hidegebb napokra is. Köszönet érte!
Major Izabella
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Ólmodi fejlesztések
Ágh Péter országgyûlési képviselõ elmondta: Ólmodon is közös munkánk révén több fejlesztés valósulhatott meg, ezúttal a felújított
galéria készült el. Dumovits atyának személyesen is gratulált a kitüntetésnek.

Az eddigi útfejlesztések a jövõben is folytatódnak, a Klastrom utca következik. „Jó volt újra találkozni az ólmodiakkal!” – zárta beszédét
a képviselõ úr.
Kondérokban fõzték az estebédre valót. A
nap folyamán a gyerekek az ugrálóvárat döngették, Tündivel arcfestésen vettek részt,
csillámflénket ragasztottak magukra. Ünnepélyesen megáldották az Alkotóház galériáját,

melyben helyet kaptak az állandó kiállítás
mellett a horvát festõmûvészek két éve itt hagyott alkotásai, mint például egy olajfestmény
a szép ólmodi környezetrõl.
Az avatás után estebéd következett, majd
a csopor tok kultúrmûsora. Felléptek a
Horvátzsidányi Peruska Mária Énekkar, a Szom-

bathelyi Szent Cecilia Énekkar, majd a
horvátzsidányi Kumánovich testvérek csodás
énekei, a Csakavci tánccsoport és tamburazenekar fergeteges mûsora következett.
A mûsor után 18 órától hajnalig szólt a zene, megtelt a sátor a helyi Tamás Ikrek és
Timár Jani zenéjére.
Hergovich Vince

Beköszöntõ
November az egyik legkomorabb hónap, mindössze 62,8 a napsütéses órák átlagos száma. A
felmelegedõ idõjárásának köszönhetõen viszont idén remélhetõen más lesz a helyzet. A
távlati elõrejelzések szerint inkább szép õszies
idõt élvezhetünk, még ha néhány reggelen
dér is borítja majd a tájat.
E hónap is tele van hazai és világnapokkal. Meglepõdve olvastam, hogy 19-én lesz
a nemzetközi fér finap. A korábban tartandó
apák napját is figyelembe véve felvetõdik a
kérdés: egyenjogosodunk talán, vagy csak
ez is kereskedelmi reklámfogás?
A névnapjukon köszönthetjük többek közt
a Mártonokat, Erzsébeteket, Jolánokat, Katalinokat és Andrásokat is. Ezekhez a jeles napokhoz kapcsolódó, egykori népszokások
helyett mások alakultak ki, az idõjárási megfigyelések viszont most is beigazolódhatnak.
Idén november 28-án, advent elsõ vasárnapján kezdõdik a karácsonyi ünnepkör.
Meggyújtják az elsõ gyertyát az adventi koszorúkon, s a keresztények várják a Megváltó
eljövetelét, mások pedig a szeretet ünnepét.
Sági Ferenc

Tompaládonyi faültetés

Következõ megjelenés: 2021. december 1.
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Tompaládony Község Önkormányzata sikeresen pályázott az
Településfásítási Programban, melynek köszönhetõen harminc darab facsemetével gazdagodott a település.
Az ültetésre lelkes kis csapat gyûlt össze az önkormányzat felhívására. Tíz darab csemete a helyi temetõben került elültetésre,
húsz darab pedig a faluház udvarán. A fák helyét nem kellett ásni, a munkát markológép segítette. A rátermett önkéntesekkel
gyorsan ment a munka, jó társaságban repül az idõ. Köszönet a
segítõknek, akik munkájukkal szebbé tették településünket, javították környezeti állapotát.
bvr
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• Iklanberény
Premontrei rend nõvérei
tettek látogatást Iklanberényben
A premontrei rend idén ünnepli a 900. évfordulóját. Már a középkorban is éltek premontrei nõvérek Magyarországon. Csak a politikai
változások után, 1989-tõl vált lehetõvé újra a
közösségi élet. A Rend anyaháza Zsámbékon
van. Immakuláta és Gertrúd nõvér e jeles évforduló alkalmából – dr. Szalai Gábor atya meghívására – tett látogatás a büki, valamint a hozzátartozó egyházközségekben. A Premontrei
Nõi Kanonokrend csak a rendszerváltás idején,
1989-ben telepedett le Zsámbékon. A liturgikus
és a gyakorlati templomi szolgálat mellett a hitoktatás és 3 szociális indíttatású intézményük, a
Szent Norbert Karitatív Alapítvány, a Premontrei

ORSZÁGOS BAJNOK LETT A CSEPREGI BRINGÁS LÁNY
Többször is hallottunk már Horváth Adélról, a csepregi bringás lány sikereirõl, de
most az újabb eredményekrõl faggatom.
– Mesélj magadról!
– Idén végeztem tanulmányaimmal a Testnevelési Egyetem kerékpáros edzõ szakán. Az itt
megszerzett tudásomat szeretném kamatoztatni
leendõ edzõként és versenyzõként egyaránt.
Ahhoz, hogy valaki jó edzõ legyen, szükséges a
folyamatos önképzés is, hiszen
mint az élet szinte minden területén – így itt is –, állandó a fejlõdés.
Mindig bejön egy újabb technika,
vagy akár egy jobb és újabb metódus, amellyel még eredményesebb lehet a sportoló.
– Mi lyen volt a ta va lyi
covidos év? Milyen volt az
idei év?
– Néhány gondolat a tavalyi
versenyszezonomról: finoman szólva sem alakult a legjobban. Elõször is a covid miatt csak júniusban került megrendezésre az elsõ
verseny, amin sikerült egy bukásba belekerülnöm, és ott véget is ért a szezonom
csuklótörés miatt. Azért viszont, hogy nem volt
versenykilométerem, nagyon motiváltan vártam
az idei szezont. A teljesség igénye nélkül néhány
fontosabb eredmény: MTB XCM magyar kupasorozat: 1. hely (ez 4 versenyt foglal magában),
idõfutam országos bajnokság: korcsoport 4.
hely. Neusiedler See Radmarathon: korcsoport
2. hely, illetve még néhány top 5-ös helyezés
Ausztriában és számos dobogós itthon. A szezonom és eddigi versenyzésem legnagyobb eredménye a júniusban szerzett XCM (mountain bike
maraton) magyar bajnoki cím. A versenyek még
nem értek véget számomra, hiszen októberrel

elkezdõdött a cyclocross-szezon.
– Errõl a bajnoki címrõl mesélj nekünk!
– Idén június 12-én Nagykovácsi adott otthont az XCM OB-nak. A pálya a Budai-hegységben került kijelölésre, nagyon lendületes,
„gyors” nyomvonalat sikerült kialakítani a szervezõknek. Nõi versenyzõk számára 53 km és 1500
m szintkülönbség volt a kiírt táv. A rajtot szokásomhoz hûen sikerült elrontanom, így az elsõ 5
km azzal telt, hogy visszaérjek a mezõny elejére.

Az utolsó riválisomat a cél elõtt 20 km-rel sikerült
megelõznöm, és akkor már tudtam, ha nem jön
közbe technikai probléma, akkor nemcsak a
bajnoki cím, hanem a nõi abszolút is meglehet.
Ez szerencsére így is lett. Célba érve nagyon
örültem az elért eredménynek. Ez mindenképp
egy lendületet ad a továbbiakban is.
– Gratulálok az országos bajnoki címhez. A kitartás, szorgalom meghozta az
eredményt. Büszkénk vagyunk rád, hiszen Csepreg jó hírnevét viszed, amerre
jársz. További sikereket kívánok és jó
edzõi munkát.
Horváthné Pados Teréz

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
www.repcevidek.hu
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Napközi Otthon és a Zsámbéki Premontrei Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
fenntartása a feladatuk. Képzésük az alábbiak
szerint alakul: fél év jelöltség, 2 év noviciátus,
egyszerû fogadalom 3x1 évre, majd 1x3 évre,
végül az örök fogadalom. Immaculata nõvér
beöltözését 2020. december 8-án, a szeplõtelen fogantatás ünnepének elõestéjén ünnepelték, amellyel megkezdõdhetett számára a noviciátus, a premontrei szerzetesi életbe való bevezetés két éven át tartó idõszaka. Gertrúd nõvér örökfogadalomtételére 2021 augusztusában került sor. Mint kiderült, a nõvér már járt
évekkel korábban Iklanberényben, szintén Gábor atya vendégeként. Azt is megtudtuk Gertrúd nõvértõl, hogy a civil életben gyermekorvosként dolgozik Budapesten.
SulicsHeni

Megszállottság kitartás, teljesítmény
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Fitt-Boksz hírek Bükrõl
2021. 09. 23-tól 09. 26-ig került megrendezésre az Ifjúsági Ökölvívó Országos Bajnokság
Bükön. A visszajelzések alapján igazán színvonalas bajnokságot sikerült létrehoznia Õze-Guth
Szilviával és a Magyar Ökölvívó Szakszövetséggel karöltve. A megmérettetésen 41 egyesület
87 ifjúsági korcsoportú ökölvívója mutathatta
meg tudását a négy nap során összesen 65
mérkõzésen. A Fitt-Box Ökölvívó Egyesületet 4 fõvel indult a korosztályos versenyen. Reseterics
Fanni egy gyõzelmet és egy vereséget követõen nõi 60 kg-ban ezüstérmet szerzett. Szabó Dávid ugyancsak egy gyõzelemmel és egy vereséggel ezüstérmet szerzett fér fi 48 kg-ban. Buza
Rafael három gyõzelmet követõen aranyérmet
szerzett fér fi 63,5 kg-ban. Buza Rómeó szintén
három gyõztes mérkõzést produkálva aranyérmet szerzett fér fi 67 kg-ban.
Különdíjasok: • legjobb teljesítményt nyújtó
ifjúsági nõi versenyzõ: Mezei Petra HFC • legjobb teljesítményt nyújtó ifjúsági fér fi versenyzõ:
Buza Rafael FBO. Összesített csapatverseny: I.
FBO, II. KSI, III. DVS
A versenynek komoly tétje volt, hiszen a
nemsoká kezdõdõ Ifjúsági Európa-bajnokságra
induló kerettagságért is folyt a küzdelem a magyar bajnoki cím elnyerése mellett.
Az ökölvívás mellett a jótékonykodásnak ezúttal is nagy szerepe volt a négy nap során. Ez
alkalommal a büki Pukler Ábel gyógykezelés-

!

ének segítése céljából bocsátottak árverezésre
egy, a négyszeres K1 világbajnok, Ernesto Hoost
által dedikált kesztyût, emellett pedig az ökölvívók nagy családja spontán adományhullámot
indított el, így végül 360.000 Ft-ot sikerült össze-

gyûjteni, amelyet a döntõk napján át is adtak
Ábelnek és családjának.
Külföldi sikerek is születtek a Fitt-Boxnál. Hámori Ádám 09. 22-én indult útnak a felnõtt fér fi
ökölvívó válogatottal Szarajevóba, ahol a

Mustafa Nemzetközi Emléktorna keretein belül
lépett újra ringbe a nemzetközi mezõnyben közel tíz hónap kihagyás után. Ádám 86 kg-ban elsõ körben egy koszovói ökölvívót hagyott maga
mögött technikás bunyójának köszönhetõen.
Második mérkõzését igazán rövidre zárta, TKOval
gyõzedelmeskedett egy
német versenyzõvel szemben.
Majd a döntõben egy lengyel
öklözõt sikerült legyõznie pontos
és erõs találataival. Teljesítményével nem csak
a dobogó legfelsõ fokára sikerült
feljutnia, kiérdemelte a legtechnikásabb versenyzõnek járó
különdíjat is. Megfelelõ felkészülés lehetõséget
biztosított ez a verseny az ökölvívó számára a
Felnõtt Fér fi Világbajnokságra, ami október végén veszi kezdetét Szerbiában.
SulicsHeni és Varsányi Áron

A kiszsidányi forrás vize átmenetileg nem fogyasztható.
Új szennyezõdés, enterococcus baktérium jelent meg benne. A szennyezés forrását keressük, a szennyezõdés kiküszöbölésén az ÁNTSZszel és a Vasivízzel karöltve dolgozunk. További információk a www.kiszsidany.hu honlapon találhatók.
Bánó Zoltán polgármester
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• Mesterháza
Megemlékezés Mesterházán
Azokra a katonákra emlékeztek Mesterházán, akik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverése után kegyetlen megtorlás áldozataivá váltak, akik önként vállalták a
halált a nemzetért. 1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkként ismert tizenhárom
honvédtisztet és Pesten Batthyány Lajost, az elsõ független, felelõs magyar kormány miniszterelnökét. Több száz honvédtisztet halálra
vagy hosszú évekre vár fogságra ítéltek,
ahogy Mesterházy István honvéd ezredest,
Mesterháza szülöttjét is. A világosi fegyverleté-

56-os megemlékezés
és piknik Kiszsidányban
Október 23-án szombaton 15 órakor az
1956-os forradalom mártírjaira emlékeztek Kiszsidányban.
A megemlékezés után az Önkormányzat és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat pikniken lát-

Õsz Nemesládonyban
A Nemesládonyért Egyesület szorgos tagjainak köszönhetõen õsszel is pompás színekbe öltöztették a települést, mint azt eddig is minden
évszaknak megfelelõen megszokhattuk tõlük.
Köszönjük, hogy a kezük munkája által elmond-

hatjuk, milyen szép, virágos kreatívan díszített
környezet vesz körül bennünket! Sokat jelent ez a
képviselõ-testület és a falu lakói életében.
Kívánunk a továbbiakban is sok erõt, kitartást, kreativitást a munkájukhoz! Ohr Brigitta
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tel után az aradi hadbíróság golyó általi halálra ítélte, majd az ítéletet tizennyolc év vár fogságra változtatta. Röviddel halála elõtt
1853. július 18-án kegyelmet kapott. Sírjára a
helyiek a képviselõ-testülettel együtt a tisztelet
és megemlékezés koszorúit helyezték el. A településen már évek óta hagyomány, hogy
ilyenkor az I. és II. világháborúban elhunyt katonák emlékmûvénél is koszorúval tisztelegnek
a hõsök elõtt. Dohi Zsolt polgármester zárómondatában örömét fejezte ki, hogy a megemlékezésre a helyi általános iskolás gyerekek is eljöttek. Õk a jövõ nemzedéke, és reméli, nem felejtik el a történelmünket, és õrzik a
hõsök emlékét.
bvr

ta vendégül a megjelenteket. Volt szalonnasütés, zsíros kenyér, amit forralt borral, sörrel vagy
éppen üdítõvel öblítettek le a résztvevõk. Az estébe nyúló, jó hangulatú összejövetel baráti beszélgetéssel zárult.
Bánó Zoltán
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Pályázati Hírek – Csepreg
Októberben érkezett a hír, hogy a város
Damjanich utca felújítására tavasszal benyújtott
pályázata pozitív elbírálásban részesült, így annak teljes szakasza – mintegy 375 méter hosszú-

ságban – közel 40 millió forintos támogatásból
újulhat meg. A kivitelezés ugyanazzal a technológiával fog megvalósulni, mint például a legutóbbi utca felújítás, a Visi utca esetében. Várható befejezése: 2022. december 31.
Eközben már zajlik a Dózsa utcai járda újjáépítési munkálata is több, mint 1000 méter hosz-

relem is pozitív elbírálásban részesült. Ennek köszönhetõen Csepreg 13.856.872,- forinttal gyarapodott, amelybõl a városgazdálkodás eszközeit bõvítheti az alábbiakkal: padkakasza, homlokrakodó, ágaprítógép, tuskómaró, egyéb kistraktor kiegészítõk, fûnyíró traktor, sövényvágó,
fûkasza, fûnyírógép, szegélynyíró, sövényvágó,
láncfûrészek, lombfúvó/-szívó, sarokcsiszolók,

kõroppantó,
akkus
fúrócsavarozó,
dugókulcskészlet, festékkeverõ, magasnyomású
mosó, elektromos kéziszerszámkészlet. Az eszközök nagy részét már használatba is vette a városgazdálkodás.
A Magyar Falu program keretében elnyert
1.498.600,- forint összegû támogatás eredményeként új kegyeleti hûtõ beszerzésére is sor kerül, amely várhatóan ez év december 31. napjáig kerül üzembehelyezésre.
A város természetesen idén is pályázott szociális tûzifa iránti támogatásra, amely eredményeként idén 2.819.400,- forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült. Ennek az öszszegnek köszönhetõen további 148 erdei köbméter keménylombos tûzifa vásárlására nyílt lehetõsége az önkormányzatnak. A lakossági kérelmek benyújtásáról, azok részletszabályairól a
város weboldalán, Facebook-oldalán tesznek
majd közzé részletes tájékoztatást.
Bejelentésre került a Mátyás utca felújítására
elnyert 20.000.000,- forint összegû feladatellátási támogatás is, amely kivitelezése az utca
víziközmû rekonstrukcióját követõen kezdõdhet
meg, várhatóan 2022 tavaszán.
Végezetül két benyújtott pályázat, amelyek
eredményérõl még nem érkezett hír:
A város támogatási kérelmet nyújtott be a
VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” c. felhívásra,
amelyben 315.603.908,- forint
összegû támogatást igényelt a
Téglagyári, valamint Tiloserdei
utak felújítására egészen a
Rotterman kertnél lévõ útelágazásig.
A Zártkerti Programban szintén
támogatási kérelmet nyújtott be
az önkormányzat 20.400.000,- forint összegben, melynek keretében a Hanga kapunál lévõ útszakasz 360 méterre újulhatna meg
pozitív elbírálás esetén. A projekt
további része õshonos szõlõ- és gyümölcsfák telepítését is magában foglalja. Ennek eredményérõl még nincs hír.
Horváth Zoltán polgármester köszönetét fejezte ki valamennyi fenti pályázati sikerért Ágh
Péter országgyûlési képviselõnek, aki nélkül
azok nem valósulhattak volna meg.
Dr Tarsoly Ádám
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szan, amelyet a városgazdálkodás munkatársai
– az idõjárási viszonyokra figyelemmel folyamatosan – maguk végeznek.

A
ko ráb ban
be je len tett,
mint egy
467.894.673,- forintos – óvoda felújítására,
bõvítésére, valamint bölcsõde építésére elnyert – pályázati támogatás eredményeként
már átadásra kerültek a munkaterületet, ahol
a bontási munkálatok java része már be is
fejeztõdött. A kivitelezés várható befejezése a
bölcsõde esetében 2022. 11. 13., az óvoda
esetében 2022. 05. 13.
A fenti hírrel kapcsolatos a város egyik energetikai pályázata is, amely eredményeként az
óvoda, valamint a volt általános iskola épülete
is napelemeket, egyéb energetikai fejlesztéseket kaphat. A támogatás jelenlegi összköltségvetése 92.392.612,- forint. Befejezési határideje:
2022. 07. 14.
Csepreg turisztikai fejlesztései vonatkozásában a képviselõ-testület „Mesterségek Fája”
fantázianevû turisztikai látványosság létrehozásáról döntött, amelyet a kör forgalomnál kialakított kerékpáros pihenõhely mellett terveznek létrehozni. A végsõ forma eldöntésébe bevonásra
került a lakosság is, mivel a város Facebookoldalán bárki szavazhatott a számára tetszõ látványtervre.
Mindezek mellett a Magyar Falu program keretében meghirdetett, „Kommunális eszköz beszerzése – 2021” címû, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott támogatási ké-
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• Nemesládony
Idõsek köszöntése
Szeptember 25-én, szombaton délutánra
szervezte a képviselõ-testület a település idõs
és nyugdíjas lakóinak a találkozóját. Már hagyománnyá vált, hogy minden évben egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és
szeretetünket azok iránt, akik hosszú munká-

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Bükön laktam, amikor a dr. Galiotti házaspár
Bõbe került. Hamarosan kollégák lettünk Jutkával,
s megismertem kultúrabarát, állatorvos férjét és
növekvõ családjuk ifjabb tagjait is. Kapcsolatunk
Csepregbe kerülésem után sem szakad meg, sõt
együttmûködés is kialakult intézményeink között.
Csaba mindig Jutka mellett állt – szakmai dolgokban is –, segített, ahol tudott. Remek ötletei voltak, melyek megvalósításában is aktívan részt
vett. Már akkor írogatott is, s õk adták a szikrát az
Akik tollat fogtak, A Répce-vidék költõi antológiájának összeállításához. A könyvbemutatókon is
részt vett, közben önálló kötete is megjelent.
Nemrég, az állatorvosi diplomája
megszerzésének 50. évfordulóján
aranydiplomát és fõállatorvosi címet
kapott. Ebbõl az alkalomból tekintjük
végig életútját, kiemelten Répcevidéki éveit.
– Mesélj gyermek- és ifjúkorodról, tanulmányaidról!
– Budapesten születtem és éltem 24 éves koromig. Kilencévesen
a belvárosban és a külvárosokban
az utcán átéltem 56 harcait. Édesapám ludovikás katonatiszt volt,
akit a Rákosi-rendszer „víz alá nyomott”, egész életében alantas munkavégzésre
kényszerítették. Én ezt a tanulságot kaptam otthon. Mindig kitûnõ tanuló voltam, így rám hárult,
hogy a rendszer által kifosztott, tönkretett családomat fölemeljem.
Sportoltam is, 16 évesen már I. o. kardvívó voltam. A repülõ- és hajómodellezés is érdekelt, aktívan mûveltem ezt, építettem vitorlázó és motoros
modelleket is. Rengeteget olvastam, éjjel elemlámpával világítottam, ha érdekes volt a történet.
A belváros egyik legpatinásabb iskolájában, az
Eötvös József Gimnáziumban érettségiztem, így viszonylag könnyen bejutottam az Állatorvostudományi Egyetemre, amit cum laude végeztem. Nagyon színvonalas képzést kaptam, sebészetbõl és
belgyógyászatból egyaránt, de nem volt sétagalopp. A tanulmányok összességében 2-3
humánorvosi egyetemi mennyiséggel értek fel.

– Mikor érkeztetek Bõbe? Hogyan fogadtak benneteket a helységben? Ti hogyan
tudtatok beilleszkedni a falusi életbe?
– 1971 õszén érkeztünk Bõbe, az egyetemi pályázatok közül ez volt az egyetlen önálló, körzeti állatorvosi állás. Akkoriban az ország nyugati vége a
„világvége” volt, így elnyertem az állást, a jelentkezõk közül Fülöp József akkori tanácselnök is engem
választott. 24 évesen a négy község, több száz
szarvasmarha és a TSZ-telepek ellátása elborzasztott, kb. három hétig akartam maradni a romos,
vezetékes víz nélküli állatorvosi lakásban. Az elsõ
betegem egy tüdõgyulladásos szarvasmarha volt.

A gazda, tudván, hogy Budapestrõl, a belvárosból
jöttem, azt kérdezte, hogy láttam-e egyáltalán
szarvasmarhát. Hosszú fejtörés, fejvakarás után azt
mondtam: „Igen, egyszer mintha láttam volna
egyet.” A második szarvasmarha betegemet operálni kellett, mert megette az asztalos szögekkel teli
papírzacskóját. Hamar észrevették, hogy nem tudnak hülyét csinálni belõlem, így lett a három hétbõl ötven év, három gyermek és négy unoka.
– A háztáji állomány csökkenése, majd a
TSZ-ek átalakulása, megszûnése hogyan
érintette a hivatásodat?
– Nagy küzdelem volt a sok állat gyógykezelésével, sokszor egy éjszaka három nehéz ellés is
volt. Dacból itt maradtunk, és nem bántuk meg.
Feleségemmel, Judittal együtt olyan megbecsülést és tiszteletet kaptunk a négy község (Bõ, Gór,
Damonya, Mesterháza) lakóitól, hogy az minden
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ban eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Rubóczkiné Börczy
Viktória polgármester asszony ünnepi köszöntõjével és kedves szavaival nyitotta az ünnepséget. A gyermekek, szorgosan készülve erre
a napra, egy-egy verssel kedveskedtek. A vacsora elfogyasztása elõtt a Zalaegerszegi
Színház tagjainak operettmûsora szórakoztatta a jelenlévõket a már jól ismert slágerekkel,
amelybe egy-egy sornál bekapcsolódott a
közönség is. A délután hátralévõ részében és
a vacsora ideje alatt Rubóczki László halk élõzenéjével szórakoztatta a vendégeket. A jelenlévõk kora estig jókedvûen beszélgettek,
mulattak. Akik nem tudott részt venni a rendezvényünkön, számukra a képviselõ-testület
kiszállította a vacsorát. Köszönjük a finom ételt
a büki Vadász étterem személyzetének és
minden közremûködõnek a támogatását!
Ohr Brigitta

Beszélgetés dr. Galiotti Csabával
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nehézséget felülírt. Az évtizedek múltával, ahogy
fogyott a fizikai erõm, úgy fogytak az állatok is,
végül csak a kisállatpraxis maradt. Ezt már kezdetektõl mûveltem, így a környéken errõl voltam ismert, így ez ma is sikeres részterületem.
– Nagy mûveltséged, olvasottságod
közismert. Mikor kezdtél írni, s hol kerültek
mûveid bemutatásra?
– Már szinte gyerekkoromtól kezdve írtam és
festek a mai napig is, országos lapokban és a
Vas Népében jelentek meg írásaim, verseim. Judit kulturális munkáját úgy tudtam támogatni,
hogy színdarabokat, mesejátékokat írtam a Bõi
Mûvelõdési Ház számára. Feleségem szervezésében rendszeresen ismert mûvészek is látogattak Bõbe. Irodalmi kört vezettem, önálló verseskötetem csak 2018-ban jelent meg, és a
„Répce-vidéki költõk antológiájában” olvashatóak verseim.
– Mesélj egy kicsit a hobbidról is!
– Reneszánsz embernek tartom magam, példaképem Leonardo da Vinci. Sokszor elgondolkodom, ha ma élne, hová tudott volna jutni életmûvében, mecénás híján, munka mellett, családot fenntartva. Így nézve a teljesítményem talán
nem is olyan rossz. Festményeim komoly kiállítá-

son is szerepeltek (Szombathely, Tavaszi Tárlat).
Repüléstechnikai találmányomat sajnos túl
„nagy falatnak” találták, visszautasították.
– A közéletben is szerepet vállaltál.
– A helyi kulturális életben való szerepvállalás mellett voltam TIT-elnök Sárváron. Ezen kívül
labdarúgó-szakvezetõ, majd -edzõ, a gyerekcsapattól a felnõttekig.
– Mivel foglalkozol jelenleg?
– Még aktívnak érzem magam, dolgozom.
Orvosbiológiai újításaim is voltak és vannak. Aktuális vállalásom most, hogy egy orvosi eljárásomat
beépítsék a Covid–19 betegség kezelésébe,
amivel emberek ezrei lennének megmenthetõek.
Ez nagyon nehéz küzdelem, de már felcsillant a
remény, hogy elfogadják, egy nívós orvosi szaklapban megjelenés elõtt áll a szakmai cikkem.
Kérem, hogy imádkozzanak a sikerért, nem a sajátomért, hanem mindannyiunkéért.
Végezetül csak annyit tudok mondani, fél
évszázad elrepült, mintha idõgépbe tettek volna. Köszönöm, hogy megtiszteltél érdeklõdéseddel.
– Köszönöm a beszélgetést. Jó egészséget és újabb sikereket kívánok.
Sági F.

Fák ültetése
Nemesládonyban az önkormányzat az Országos fásítási pályázaton nyert 30 db facsemetét, amelyet az Agrárminisztérium biztosított számunkra. Az önkormányzat tulajdonában lévõ területekre lehetett ültetni. Társadalmi munka kere-

tein belül a temetõben és a Rákóczi utcában
lett a végleges helyük a gömbszivar fáknak. Hálásak vagyunk érte, mert a kis falunkat már most
szebbé varázsolták jelenlétükkel. Nagyon szépen köszönjük minden lakónak a támogatását,
a segítségét és az idejét, hogy folyamatosan segítik szépíteni a környezetünket! Ohr Brigitta

Nyugdíjas nap Tömördön
Tömörd Község Önkormányzata 2021. október 2-án a Faluházba invitálta a helyi
idõseket. Kollárits Gábor polgármester köszöntõje után a kõszegszerdahelyi Kaméleon
Színjátszó Kör elõadását hallgathatták a szépkorúak. A nap fénypontja egy filmvetítés
volt, amit Nikl Balázs alpolgármester állított össze a helyieknek az 1988-as búcsúról. Nagy
élmény volt látni ezt a kézi kamerás 33 évvel ezelõtti felvételt, ki-ki magára és szeretteire
ismerhetett. Az önkormányzat kemencés ebéddel és a tortaszelettel vendégelte meg a
résztvevõket, akik távozásukkor ajándékot is vihettek magukkal.
Reméljük mindenki jól érezte magát!
PB
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• Nagygeresd
Nyugdíjasok ünnepe
Október az idõsek hónapja, ebbõl az alkalomból Nagygeresd Község Önkormányzata minden évben vendégül látja a településen élõ nyugdíjasokat. Napos, bár egy kissé
szeles napra virradtunk október második
szombatján, amikor már a reggeli órákban
sorra érkeztek a faluházba a szorgos asszonyok által felajánlott sütemények. A délelõtt
folyamán megtör téntek az elõkészületek,
hogy az érkezõ ünnepelteket a vázákban friss
virág és terített asztal várja. A nyugdíjasokon
kívül, tizedik alkalommal kaptak meghívót a
60 éves osztálytalálkozó érintettjei. A szép
számmal érkezõ vendégeket Németh Lajos
polgármester úr köszöntötte. Az idei évben
emlékplaketteket készíttetett a képviselõ-testület az arra érdemes személyeknek, akik kimagasló tevékenységet folytattak és folytatnak településünkért.
A 30 éve alakult kézi kaszás aratóbanda
három alapító tagja, Ágoston Gáborné, Takács Katalin, Sárosi Istvánné, valamint a késõbb hozzájuk csatlakozó Hor váth István vehették át elsõként az ajándékokat. A településért végzett ér tékes társadalmi munkájáért
Németh Rita mint friss nyugdíjas kapta meg
a díjat.

nagy fejlesztési terve
Nagygeresd Vas megye északkeleti részén, a
Répce folyó mentén fekszik. Lakossága 300 fõ
körüli. 2019-tõl, a Magyar Falu program megjelenésétõl folyamatosak a fejlesztések. Az elsõ
ilyen sikeres pályázatuk a falugondnoki szolgá-

lat keretein belüli falubusz vásárlása volt. A falugondnoki szolgálat a településen 8-9 éve mûködik, amelyhez korábban önerõbõl vásárolt az
Önkormányzat egy jármûvet, viszont az évek
múlásával elérkezett az idõ egy újabb vásárlására. Ehhez nyújtott segítséget ez a pályázat, így
2020. március 1-jétõl szolgálatba is állították az
új autót. 2019 végén még befutott egy temetõ
fejlesztési pályázat, melynek keretén belül a villamos hálózat korszerûsítését hajtották végre
mind a két temetõ esetében. Új oszlopok, vezetékek és LED-világítás kerültek a régiek helyére.
A tavalyi évben folytatódott a pályázatok beadása, viszont sajnos csak egy pályázatuk
nyert. A ravatalozó hûtõjét cserélték ki, amely

már körülbelül 30 éves volt. 2021. január végén
zajlott ennek a cseréje. 2020-ban csak a nõnapot és augusztus 20-án az értéktár eseményüket
tudták megtartani. Kész volt az egész éves
rendezvénynaptáruk, de minden más elmaradt.
Rendezvények nélkül az Önkormányzat az állagmegóvásra helyezte a hangsúlyt. A
nagygeresdi falurész temetõjében a ravatalozó
tetõjét újították fel, továbbá a faluház melléképületének tetõcseréje zajlott le. Belül pedig
gyakran használatos eszközöket (létra, tányérak
stb.) szereztek be. A faluház elõtt lebetonoztak
egy kis sarkot, ahova egy nyári kiülõt helyeztek
el. A fejlesztési keretbe még 12 garnitúra sörpad
vásárlása is belefért, hogy a rendezvényekre
még több ülõhelyet tudjanak biztosítani a lakosság számára. A kulturális fejlesztéseken kívül a

zöldterületek szépítéséhez egy fûnyírótraktor vásárlására is sor került. Az idén három pályázatot
adtak be a Magyar Falu programon belül: két
mellékutcának az aszfaltozására, a faluház külsõ felújítására, illetve eszközbeszerzésre is, viszont sajnálatos módon mind a három tartaléklistára került. Bíznak abban, hogy egy ilyen kis
település is részesülhet majd a jövõben nagyobb támogatásokban.
Igler Patrícia
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Nélküle az önkormányzat nagyrendezvényein nem lett volna zökkenõmentes az étkeztetés. Falunk ezermestere, Bõdi Lajos asztalosmester szintén elismerésben részesült a közösségért végzett kiemelkedõ tevékenységéért.
Keze munkáját dicsérik többek között a falutáblák, a buszvárók, a szemétgyûjtõk és hirdetõtáblák. Tetõjavítást, zárjavítást, festést és
más apróbb munkát is szívesen végzett, akár
társadalmi munkában is.
A köszöntõket követõen ebéddel, majd
kávéval és süteményekkel kínáltuk a kedves
vendégeket. A délután folyamán a Gyõri
Nemzeti Színház két mûvésze, Csikó Teodóra
és Takács Zoltán tartott zenés, táncos elõadást. Elõadásuk közben megénekeltették és
megtáncoltatták a közönség néhány tagját,
majd többszöri ráadás után búcsúztak a hálás hallgatóságtól. A késõbbiekben remek
melódiák szórakoztatták a vendégeket, akik
közül sokan táncra perdültek az ismert dallamok hallatán. A nyugdíjastalálkozó résztvevõi
egy hangulatos, felhõtlen kikapcsolódást
nyújtó közösségi nappal gazdagodva térhettek haza.
Németh Lajosné

Kis település
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Õszi mozaik Szakonyból
Mozgalmas szeptember és október van a település mögött. Az
Együtt Szakonyért Egyesület õszi
dekorálása nagy sikert aratott, s

egyre több ház elé került vidám életképet ábrázoló bábu, hangulatos dekoráció.
Szeptember 4-én a település is részt vett az Országfásítás programsorozatban, melynek során húsz fa
került elültetésre.
Szeptember 11-én, szombat délután felpezsdült a település,
izgatottan készült a szüreti felvonulásra. Csodálatos napsütésben
gyülekeztek a felvonulók, hogy jó
kedvûen köszöntsék a szüreti idõszakot. A sort a kisbíró nyitotta. Õt a
Csepreg Város Fúvószenekara és
Mazsorett Csoportja követte. Kicsik
és nagyok vonultak végig a falun,
a legkülönbözõbb módon. A vendéglátás sem maradt el, hiszen sok
ház elõtt megterített asztal várta a

vidám sereget. A délután és az est
folyamán vidám gyerekmûsor, zenés program várta a közönséget.
Október 19-én eljött az õsziesítés
a virágültetésben. A falutábláknál árvácskák
kerültek a nyári virágok
helyére, mely munkálatokat az egyesületi
tagok végeztek el.
Az országos TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért
mozgalomba Szakony

is bekapcsolódott. Október 22-én kicsi, de lelkes csapat gyûlt össze,
hogy részt vegyen a szemétgyûjtésben. Gyalóka felé vezetõ kerékpárút
mentén, az egyházi útnál, s a temetõk melletti erdõs sávokat járták be
az önkéntesek.
Október 23-ia az emlékezés
napja volt. Koszorúkat helyeztek az
emléktáblákhoz, s mécsesek gyúltak tisztelegve az 56-os forradalom
hõsei elõtt.
Ada

Szépkorúak ünnepe
Répceszentgyörgyön
Október 1. – Az idõsek világnapja! Már hagyománnyá vált
szerte a világban, hogy egy évben
egyszer összegyûlünk azért, hogy
kifejezzük hálánkat, tiszteletünket és
szeretetünket azok iránt, akik a
hosszú munkában eltöltött éveik
után köztünk, velünk töltik a nyugdíjas éveiket.

éveseké a világ” címû zenés-verses
összeállításukkal örömkönnyeket
csaltak mindenki szemébe. Ezt követte a desszert és a Répcementi
Férfikar, akik az örömkönnyek után
dalra fakasztottak minden vendéget
vidám nótájukkal.
Természetesen a jó hangulathoz
és a finom réteshez pluszban hoz-

Így történt ez nálunk is október
3-án, délután Répceszentgyörgyön, a Kultúrház nagytermében.
Az eseményt egy verses köszöntés indította, melyet polgármesterünk, Kovácsné Kelemen Gertrúd
szívhez szóló köszöntõje követett.
Felköszönthettük az idei év friss
nyugdíjasait is: Kiss Irént és id. Molnár Lászlót.
A kellemes hangulatú délután
egy finom ebéddel kezdõdött, melyet prózai és zenés hangulatú programok követtek. Vendégül láthattuk
Gerbert Juditot és kollégáját, Szabó
Krisztinát, akik a „Nem csak a húsz-

zátett az élõzene, melyet Galavics
László szolgáltatott. A nap végére
néhányan még táncra is perdültek.
A programsorozattal egy idõben lehetõség volt egy helyi foltvarró asszonyunk, Oláru Mária alkotásait megtekinteni a könyvtárhelyiségben. Köszönjük neki még
egyszer, hogy kimondottan erre az
alkalomra létrejöhetett a kiállítás.
Én bízom benne, hogy mindenki kellemesen érezte magát és vitt
magával haza valami pozitív dolgot, valami pluszt, amit e délután
adott. Jövõre újra találkozunk!
tSz
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• Csepreg
Kovászolók
Meghívást kaptunk az Alpannonia Plus
túrautvonal csepregi szakaszának avatójára,
valamint a Rumi ház felszentelésére, mivel a
háznál található egy kemence, ami az egyik
legõsibb ember által épített tûzhely. Mi is kiteljesedtünk, ezáltal örömmel fogadtuk a felkérést, kovászos kenyerek, perecek, langallók
készültek a fáradt túrázóknak, melyet nagy
örömmel fogadtak

A rendezvényen felkérést kaptunk Kõszegre
is az Orsolya-napi vásárba kovászos kenyerek
bemutatására és kóstolására, valamint langallósütésre. Nagy örömmel tettünk eleget ennek a
felkérésnek is, melyben mindvégig megkaptuk
a kemencebarátok támogatását is.
Mia

• Iklanberény

a Répcevisi búcsú
A település vezetése a község hagyományos
búcsúját megelõzõ napra, 2021. október 2-ra
idõzítette a programot. A Répcevisi búcsú névre
keresztelt nagyrendezvény a falu minden gene-

A Répcevisi búcsú a helyiek interaktív bevonásával vált igazán egyedivé. A rendezvényen
két kiállítással debütáltak a falubeliek. A helyi
termék elõállítók közül tízen mutatták be értékes

rációját megmozgatta. Az esemény a Magyar
Falu Program támogatásával a COVID negatív
közösségi hatásait hivatott enyhíteni. Hollósi Péter polgármester megnyitójában kiemelte, hogy
a közösségi együttlét, a közösségépítés, az öszszetartozás erõsítése mennyire fontos egy lassan
fogyó közösség életében. Az ilyen
alkalmak lehetõséget adnak arra, hogy találkozzunk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást. Egymás megismerése pedig segíthet a másik elfogadásában és a sokszínûség adta lehetõségek hasznosításában.
A kulturális programok sorában két rábaközi csoport, a Szili
Hagyományõr zõ
Néptáncegyüttes és az Egyedi Dalkör nyitotta a programsorozatot. A Vas
megyei Körmendrõl érkezõ Kastélyszínház Társulat két bohózatot mutatott be a közönségnek. A
színpadi produkciók mellett külsõ helyszínen íjászat és lovasbemutató tette élménygazdaggá a
jelenlétet. A IX–X. század könnyûlovas harcmodorát korhû ruházatban és fegyverekkel bemutató szereplõk talajon és harci lovon, rövid magyarázó szöveggel, történelmi áttekintéssel adták elõ a közönségnek.

portékáikat. A búcsúra készült sütemények bemutatójára pedig 35 asszony hozta el a házi készítésû finomságait. Ezek a seregszemlék is jól
visszaigazolták, hogy szükség van a helyi értékek fenntartására, kínálatára, megõrzésére. Reménykeltõ lehet egy pandémiás idõszakban az,

hogy ilyen aktivitással, energiával, pozitív jövõképpel vettek részt a falu lakói 2021 legnagyobb települési rendezvényén.
Az esemény a kicsiknek is kínált kikapcsolódást. A kézmûves foglalkozás mellett légvár is a
rendelkezésükre állt a rendezvény egész idõszakában. Az esti órákat könnyedebb szórakozással
zárták a nagyrendezvény résztvevõi.
Hutflesz Mihály

Egyutcás faluból kétutcás lett

Október végén elkezdõdik a játszótér kialakítása, melyet még a nyáron nyert el a település. Valamint hamarosan megérkeznek a díszfák
is, melyet szintén pályázat folyamán nyert az önkormányzat, így tovább szépülhet a falu.
Örömteli esemény is történt Iklanberényben.
A településen élõ fiatal pár kötötte össze hivatalosan is életüket. Rédecsi Viktória és Dravarits
Zoltán október 16-án örök hûséget fogadott
egymásnak. Innen is sok boldogságot kíván a
falu valamennyi lakója. Legyetek mindig ilyen
boldogok, mint ezen a jeles napon.
SulicsHeni

Ritka az olyan település, amely egyetlen egy utcából áll.
Völcsej 2021-ig egy ilyen kis falucska volt, ám 2021. október 3án leváltotta ezt az arculatot, hiszen hivatalosan is felavatták
második utcájukat, a Tavirózsa utcát a tó mellett. Az utca megközelítésére szolgáló földúton keresztül nehézkes volt a közlekedés, így egy stabilabb útburkolat építése vált idõszerûvé. 10 telek került kialakításra, melynek nagy része már elkelt, így az Önkormányzat a Magyar Falu program „Út, híd, kerékpárforgalmi
létesítmény építése/felújítása” pályázat által, 11.994.336 Ft öszszegbõl megvalósította az utca útjának stabilizálását a könynyebb közlekedés érdekében. Október 3-án a vasárnapi mise
után Gyürü Ferenc plébános felszentelte az új utcát, majd Szõke Attila polgármester és Barcza Attila országgyûlési képviselõ
mondott köszöntõt, a kivitelezõk részérõl pedig Prekker István is
megjelent az átadáson. A köszöntõ beszédek után elvágták a
nemzetiszínû szalagot, és elosztották a megjelentek között. A
felavatást hordógörgetés és egy kis állófogadás zárta.
Igler Patrícia
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Szeptember végén kikerültek az õszi dekorációk a település több pontjára, valamint a falugondnok, Róka Lajos ügyes keze munkáját dicséri a kupakgyûjtõ szív elkészítése. Ide várják a
háztartásokban keletkezõ mûanyag kupakokat,
melyet rászoruló gyerekek kezelésére gyûjtenek.
Ezzel a település is csatlakozott az ilyen jellegû
gyûjtéshez és próbál a nehéz helyzetben lévõ
családoknak segítséget nyújtani.

Új lendületet adhat
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Apartman Hotel jubiláló dolgozói
2020–2021
A 2020-as egy rendkívüli év volt
mindenki számára. Így volt ez a Termál Üdülõszövetkezet Apartman
Hotelben is, ahol az évek óta megrendezésre kerülõ jubileumos dolgozók ünnepségét a járvány miatt
nem tarthattuk meg.
Tavalyi évben 5 fõ jubilált és
együtt bizakodtak abban, hogy
majd 2021 évben a többiekkel
együtt ünnepelhetnek.

tás Tiborné szobaasszony pedig már
25 éve oszlopos munkatársunk.
2021. október 21-én ünnepeltjeink a 35 éve hûséges dolgozónk,
Mórocz Gyuláné Marika recepciós,
a 10 éves munkaviszonnyal rendelkezõ Marton Lívia gazdasági vezetõ, Mlinaricsné Mautner Brigitta titkárnõ és tagkapcsolati ügyintézõ.
Bokor Miklós villanyszerelõ 30 éve,
Pernyák Zoltán festõ 25 éve és Né-

Felsõsor balról jobbra: Pernyák Zoltán, Farkasné Gosztom Kinga,
Németh Zoltánné, Mlinaricsné Mautner Brigitta, Marton Lívia, Németi Veronika,
Bujtás Tiborné, Bokor Miklós
Alsósorban balról jobbra: Németh Violetta, Horváth László, Mórocz Gyuláné

meth Zoltánné szobaasszony 5 éve
kerültek a Szövetkezethez.
„Egy jól mûködõ társadalomban a mindennapi munkának becsülete, és ami még fontosabb: a
tapasztalatnak értéke van. Ezért is
tartjuk nagyon fontosnak, hogy
megemlékezzünk a jubileumokról.
Minden ünnepeltnek gratulálunk és további jó erõt, egészséget
kívánunk mind a munkájukhoz,
mind a magánéletükhöz” – zárta
sorait az ünnepségen Horváth László, az igazgatóság elnöke.
Tömõ Alexandra
értékesítési és szolgáltatási
vezetõ

Az õsz beköszöntével sem
unatkoztak a lócsiak. Szeptember
18-án buszos közösségerõsítõ falukirándulásra hívta az önkormányzat a lakosságot, az úti cél idén a
szentendrei skanzen volt, ahol éppen a Közösségek öröksége címû
rendezvényre csöppent be a 43
fõs lócsi csoport. Különbözõ tájegységekrõl érkeztek közösségek
bemutatni hagyományaikat, így
busókkal, matyókkal, gyapjúhímzõkkel, fertálymesterekkel találkozhattunk egyszerre. A régi építészeti
örökség megtekintésén túl kisvonatozás, majd visegrádi sétahajózás is szerepelt a programban a
Dunán. Jóízû vacsora elfogyasztása után indult haza a jókedvû társaság.
Szeptember utolsó szombatján a hagyományos Õszköszöntõ ünnep következett, melyre a
Róci Egyesület õszi díszbe öltöztette a kis falut. Szalai Gábor
Atya jóvoltából terményáldással,
Schimmer Attila, Kádár Tibor és a
Répce Party Country zenés mûsorával, retró vacsorával, saját
készítésû süteményekkel, borral,
baráti hangulatú beszélgetésekkel, vidámsággal telt ez a nap is.
Október 1. az idõsek világnapja, ebbõl az alkalomból

nyugdíjasdélutánt szervezett az
önkormányzat, a Kultúrházba hívta a szépkorúakat, ahol Horváth
Ildikó polgármester asszony köszöntõje után ajándékkal lepte
meg a legidõsebb hölgyet, Varga Józsefnét, a legidõsebb urat,
Talabér Lajost és a legidõsebb
házaspárt, Gadovics Györgyöt és
nejét, Margitot. Majd kezdetét
vette a kulturális mûsor, a Jákfai
Komédiások érkeztek a „Lopótök,
avagy a Mari nem olyan” címû
pajzán népi komédiával, amely
jócskán megnevetette a közönséget. Ezután Vlasich György harmonikás zendített rá a vidám nótákra, a hidegtálas vacsorát követõen a hangulatot tovább fokozta a helyi elõadómûvész,
Schimmer Attila a fergeteges
energiáival, hangjával.
Örömünkre szolgál, hogy a
fenti programokat a Kistelepülések önkormányzati rendezvényeinek támogatása címû pályázaton elnyert 1 millió Ft támogatásból valósíthattuk meg, továbbá a falunap és az õszköszöntõ rendezvény hangosítására 200 ezer Ft támogatást kaptunk a Nemzeti Mûvelõdési Intézet jóvoltából.
RN
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Az Üdülõszövetkezetben egy
igazi jó csapat van, akik tényleg
egy közös küldetés érdekében
együttmûködõ, különbözõ képességekkel és tudással rendelkezõ
munkatársak közösségét alkotják.
2020-ban Németh Violetta ügyvezetõ igazgató jubilált, aki 2015
óta, immár 5 éve vezeti eredményesen a szövetkezetet. Ez idõ alatt az
Apartman Hotel bevétele évrõl évre
emelkedett, és közel 260 millió Ft értékben önerõs beruházásokat végeztünk el. 5 éves jubiláló dolgozó
volt Németi Veronika recepciós,
Farkasné Gosztom Kinga szobaaszszony, Oláh Szilvia szobaasszony. Buj-

Mozgalmas õsz Lócson
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben

Rendezvények,
események
November 6-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi
Sportcsarnokban:

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter

Büki

TK–

VKLSE Gyõr NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés
November 7-én, vasár-

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

nap 13.30 ó. Bõben, a Sport-

Üdvözítõ

pályán:

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

Bõ–Gyöngyösfalu SE megyei III.

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

Répcevölgye

SK,

o. labdarúgó-mérkõzés.
November 13-án, szombaton 13.30 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK–Tápláni KSK
megyei I. o. labdarúgó-mér-

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

kõzés.
November 13-án, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi
Sportcsarnokban: Büki TK–Sárvári Kinizsi SE NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés
November 13-án, szombaton 18 ó. Csepregen, a PS.
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MSK-ban: Csepreg Város Fúvószenekarának õszi koncertje
– közremûködnek Csepreg
város mazsorettcsoportjai.
November 14-én, vasárnap 13.30 ó. Csepregen,
a

Sportpályán:

Csepreg

SE–Szeleste-Pósfa SE megyei

Horgászverseny Sajtoskálon
Szeptember 25-én zajlott a hagyományos õszi horgászverseny Sajtoskál Község
Önkormányzatának szervezésében. Reggel fél nyolctól nevezhettek a vállalkozó
kedvûek a versenyre. A horgászhelyek kisorsolása után Haller Imre polgármester
egy kis „szívmelegítõvel” kívánt mindenkinek jó kapást. A verseny 8 órától 11 óráig
tartott, amelyen tizennégy horgász mérettetett meg. Az elsõ halat Hoós Sándor
emelte ki. Szép példány volt, 3,28 kg, de
ez csak a második helyre volt elég. A harmadik helyen Nagy László végzett két ki-

sebb hallal, ami együtt 0,75 kg-t nyomott.
A verseny vége felé minden szem Vígh Árpádra szegezõdött, aki a nap legnagyobb halát fárasztotta, majd emelte a
szákba. Õ végzett az elsõ helyen, a horgára akadt hal 4,6 kg volt. Az eredményhirdetés után a horgászversenyre kilátogatók és a horgászok jóízûen fogyasztották el a tárcsán sütött kolbászokat, sonkát,
szalonnát. Az ebéd után a ragyogó napsütésben jól esett egy kicsit beszélgetni az
élet hétköznapi és nagy dolgairól.
bvr

II. o., Simaságon: Simaság SE
– Hegyhát SE megyei III. o.
labdarúgó-mérkõzés.
November 20-án, szombaton 18 ó. Csepregen, a PS.
MSK-ban: Erzsébet-nap a Farkas Sándor Egylet rendezésében. A mûsorban közremûködik a büki Sok-Szín-Pad és a
mutatása, megáldása és kós-

2600 Vác, Nádas utca 8.

tolása a Csepregi Borbarát
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Hölgyek Egyesülete és a
Hegyközség gazdáinak közremûködésével.
November 27-én, szombaton 16 ó. Bükön, a Városi
Sportcsarnokban: Büki TK–Veszprém Pannon SE NB II-es nõi kézilabda-mérkõzés.
November 28-án, vasárnap Bükön, Csepregen és
más településeken: Az 1. adventi gyertya meggyújtása.
17 ó. Csepregen, a PS. MSKban: A gyõri Advent kórus karácsonyi hangversenye.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a visitbuk.hu, a
csepreg.hu és a naturpark.hu honlapokon. A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Születésnapot ünnepeltek
Meghitt ünnepségre gyûltek össze a Németh család tagjai, a mesterházai faluház
nagytermébe. Németh Ferencnét, született
Makk Annát – de mindenki úgy ismeri: Kati
néni – köszöntötték 90. születésnapja alkalmából; aki édesanya, nagymama, dédmama, anyós, testvér és sógornõ. Népes család veszi körül Kati nénit, három gyermekkel,
hat unokával és kilenc dédunokával büszkélkedhet. Még gyermekkorában szüleivel
költözött Mesterházára, azóta is itt él fiával és
menyével.
Egész életében sokat dolgozott, most
már a megérdemelt pihenésé a fõszerep,
akár napi több órán keresztül is szívesen

1%

töri a fejét egy-egy keresztrejtvényen. A
mindig mosolygós Kati néninek a szívhez
szóló köszöntõk könnyeket csaltak a szemébe, leginkább, amikor dédunokái köszöntõ versét hallgatta. A család mellet az
önkormányzat részérõl Dohi Zsolt polgármester, Dohi Jánosné alpolgármester, Kelemen Tünde képviselõ, a Bõi Közös Önkormányzati Hivatal részérõl Marton Eszter
köszöntötte az ünnepeltet. Az emléklap
átadása mellett az önkormányzat ajándékkosárral és virágcsokorral is kedveskedett Kati néninek. Az Isten éltesse mindenki Kati nénijét!
bvr

Az Alapítvány az Egyházasfalui Óvodáért köszönetet mond
azoknak, akik adójuk 1%-ának felajánlásával támogatást nyújtottak! A felajánlott összeget tárgyi feltételeink javítására, programok
szervezésére használtuk!
Kiss Tiborné kuratóriumi elnök
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Csepregi Férfikar. Az újbor beNyomda:
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