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• Tömörd
Sze mét gyûj tés 
Ha ta vasz, ak kor mind nyá junk szá má ra

egyik fõ fel adat a kör nye ze tünk szé pí té se. Az
or szá gos áp ri li si sze mét gyûj té si ak ci ót meg -
elõz ve, ah hoz majd áp ri lis 23-án is csat la koz -
va a tömördiek lel kes csa pa ta 2016. 04. 02-
án, szom ba ton „fel vet te” a har cot a sze me -
te lõk kel.

Szép ren det tett a te le pü lés mel lett el ha la -
dó utak men tén. A jó idõ, a nap sü tés se gí tet -
te a dél elõt töt ki te võ mun kát.

Min den ki nek kö szön jük a rész vé telt.

A fo tó ról hi ány zik Hor váth Gab ri el la, Prisz -
nyákné Po lák Zsu zsan na, Bán óné Prisznyák Ka ta -
lin és dr. Sán dor Ger gõ a kép ké szí tõ je.

kszá

Rövid hírek

A csepregi nyi tott pin cé sek „ áp ri lis 16-án
ha zánk egyik leg ré geb bi és leg ki sebb bor vi dé -
ké re, a Pan non hal mi Bor vi dék re ki rán dul tak ta -
pasz ta lat szer zés cél já ból.

Meg ér ke zé sünk kor gyö nyö rû pa no rá ma tá -
rult elénk. A szép, ta va szi idõ ben cso por tunk elõ -
ször Ma gyar or szág egyik ki emel ke dõ tör té nel mi
em lék he lyét, a Pan non hal mi Ben cés Fõ -
apát sá got lá to gat ta meg. A fõ apát ság
von ze re je és a kör nyék ter mé sze ti adott -
sá ga mi att a vá ros Ma gyar or szág egyik
leg lá to ga tot tabb te rü le te.

A vi lág örök ség ré sze. A mo nos tor el -
he lyez ke dé sé ben ös  sze fo nó dik a ter -
mé szet és az épí tett kör nye zet. A vi dé -
ken a ró ma i ak után a vi rág zó szõ lõ- és
bor kul tú rát a ben cés szer ze te sek élesz -
tet ték új já,  tá jé koz ta tott ben nünk az
ide gen ve ze tõ. Meg te kin tet tük a Fõ -
apát ság gyógy nö vény kert jét és a Le -
pár ló há zat is. Ez után Gyõrújbarátra a
Babarczi Pin cé szet be in dul tunk. Ez a
pin cé szet há rom év ti ze des múlt ra vis  sza te kin tõ
vál lal ko zás, amely a Pan non hal mi Bor vi dék
egyik meg ha tá ro zó pin cé sze te. Je len leg 55
hek tá ron mû vel nek szõ lõt, me lyek bõl re duk tív
fe hér bo ro kat ké szí te nek. A pin cé szet cél ja,
hogy a pa lac kos bo ra i kat meg is mer tes sék mind
a fi a tal, mind az idõ sebb  ge ne rá ci ó val. A pin -
cé szet fo lya ma to san fej lesz ti  bo rá sza ti esz kö ze -
it, ami nek kö szön he tõ en  ma gas szín vo na lú
tech no ló gi á val ren del ke zik. A bo rá szat szõ lõ ül -
tet vé nyei Gyõrújbaráton, Tényõn, Gyõrszemerén

he lyez ked nek el. Babarczi Zsu zsan na  a pin cé -
szet bo rá sza mu tat ta be ne künk ki vá ló bo ra i kat.
Töb bek kö zött Irsai Oli vért, Tra mi nit, Olasz riz lin -
get, Raj nai Riz lin get, Chardonnayt.

Ez után Ács György Pin cé sze té be lá to gat -
tunk. Szin tén csa lá di pin cé szet, tör té ne te 1992-
re nyú lik vis  sza, az óta mû kö dik Gyõrújbaráton.

A csa lád 12 hek tá ron gaz dál ko dik, az el múlt
né hány év ben a tel jes te rü le tet új ra te le pí tet -
ték. A te rü let re jel lem zõ Olasz riz ling mel lett  a
Cser  sze gi fû sze res, Sauvignon Blanc, Char -
donnay, Zöldveltelini, Merlot  faj ták kal bõ ví tet -
ték kí ná la tu kat. Bo ra i kat ha gyo má nyos el já rás -
sal ké szí tik. Szin tén jó bo ro kat kós tol hat tunk  itt
is. Mind két pin cé szet ben hasz nos tud ni va lók kal
is mer ked het tünk meg. Ta nul sá gos jó han gu la tú
nap volt.

Horváthné Pa dos Te réz

Ács György pincéjében

Kirándulás
a Pannonhalmi Borvidékre
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Talán nyugodtan kijelenthetjük, hogy május az egyik legszebb,
ha nem a leggyönyörûbb hónapunk. A tavasz, májusban mutatja
meg legszebb arcát. Illatos orgonával, virágzó fákkal, bokrokkal
kényeztet bennünket, fantasztikus színekbe öltözteti a természetet.
Az év legszelídebb hónapja, amelyet gyakran emlegetnek a
szerelem hónapjának, a Szûz Anya hónapjának vagy éppen
Pünkösd havának. 

Melegre fordul az idõ, s a májusi napsütésben nem okoz
fáradtságot, hogy a kiskertekben dolgozzunk, ápoljuk, nevelgessük
növényeinket, hiszen a munka dandárja erre az idõszakra esik:
palántázunk, gazolunk, kapálunk. 

Az esõt várjuk, de a fagyokat nem várjuk. Ebben a hónapban
van: Pongrác, Szervác és Bonifác napja, akiket csak
fagyosszenteknek szoktunk emlegetni. Meglehetõsen rossz hírben
állnak: azt mondják róluk, hogy a fokozatosan melegedõ idõ után,
pár napra visszahozzák a hajnali fagyokat, ami egyetlen tavaszi
növénynek sem kedvez, sõt a sarjadó rügyeket, vetéseket
tönkreteheti. 

A fagyos szentek kapcsán meg kell említeni, hogy május a
keresztény vallásban is sok fontos ünnepet tartogat. Idén ebben a
hónapban van Pünkösd, Szentháromság vasárnap, Úrnapja.

De visszatérve a természethez, ha már ennyi gyönyörûséggel
áldott meg bennünket, induljunk el túrázni, hiszen ez a
legalkalmasabb idõ. Már nincs hideg, de még nagyon meleg
sincs. Kiváló célpontok lehetnek az arborétumok, amikbõl
szerencsére a megyében több is akad. De ha nem az emberi kéz
alkotta természetbe vágyunk, akkor is találunk rengeteg kiváló úti
célt, a lényeg hogy fedezzük fel a csodákat, melyekkel ez a hónap
megörvendeztet bennünket.

S végül egy Radnóti idézet:

Szirom borzong a fán, lehull;
fehérlõ illatokkal alkonyul.
A hegyrõl hûvös éj csorog,
lépkednek benne lombos fasorok.
Megbú a fázós kis meleg, 
vadgesztenyék gyertyái fénylenek.

N.P.K.

Következõ lapszámunk 2016. 06. 02-án jelenik meg!

MájusSzom bat he lyen ren dez ték meg
2016. 04. 22-23-án a Savaria or szá -
gos tör té ne lem ta nul má nyi ver seny
dön tõ jét a 9. és 10. év fo lya mos kö -
zép is ko lás ok szá má ra.

Az idei év ben 3000-en in dul tak az
is ko lai for du lón a 2 ka te gó ri á ban,
majd szû kült a kör, s a me gyei for du -
ló után a két leg jobb ered ményt el -
érõ di ák jö he tett az or szá gos dön tõ -
be. Mind két ka te gó ri á ban 17-17 kö -
zép is ko lás mu tat ta meg tu dá sát a
ne ves zsû ri nek. dr. Oborni Te réz kan -
di dá tus, az MTA BTK Tör té ne lem tu do -
má nyi In té zet mun ka tár sa, Bánhidiné
Ba logh Éva szak ér tõ, kö zép is ko lai ta -
nár, Száray Mik lós tan könyv szer zõ,
kö zép is ko lai ta nár és Sostarics Ot tó,
ré gész ér té kel te az írás be li és szó be li
tel je sít mé nye ket. 

Me gyén ket a bü ki Hor váth Áron,
a Szom bat he lyi Nagy La jos Gim ná zi -
um 10. A osz tá lyos ta nu ló ja és Var ga
Zsó fia, a NYME Bo lyai Já nos Gya kor ló
Ál ta lá nos Is ko la és Gim ná zi um 10. év -
fo lya mos di ák ja  kép vi sel te. 

Pén tek dél után az ün ne pé lyes
meg nyi tó után kö vet ke zett a 2 órás
írás be li, majd megtekin-tettük kö zö -
sen a fel újí tott Smidt Mú ze u mot.

Szom bat dél elõtt a hos  szú feleletek
(10 perc), majd ebéd után a rö vid (5
perc) szó be li fe le le tek kö vet kez tek.
15.30-kor pon to san kez dõ dött a zá ró
ün nep ség. 

A 9. év fo lyam he lye zett je it is mer -
het tük meg elõször,majd a 10, év fo -
lya mo sok kö vet kez tek,  A bronz ér -

mes Valastyán Mar cell ( Deb re cen)
lett, az ezüst ér met Melykó Ádám
(Hat van) sze rez te meg, s már csak
egy név ma radt em lí tet le nül: Hor váth
Áro né, aki a 17. al ka lom mal meg ren -
de zett ver seny  el sõ he lye zett je lett.
Gra tu lá lunk Áron nak és fel ké szí tõ ta -
ná rá nak, Kissné Sza bó Ágo ta ta nár -
nõ nek.  To váb bi mun ká juk hoz sok si -
kert kí vá nunk!                                     RJ

Töriverseny: gyõz tes „csa ta”



• Répceszentgyörgy

Rövid hírek

4

2016. m
ájus VI. évfolyam

 5. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

Ru bin dip lo ma át adá sa
Áp ri lis 9-én szom ba ton dél után meg hitt,

csa lá di as ün nep szín he lye volt a rép ce szent -
györgyi Kul túr ház. 

Var ga Ist ván nak -akit leg töb ben csak Pis ta
bá csi nak szó lí tunk-, a volt répceszentgyörgyi
Ál ta lá nos Is ko la nyu gal ma zott is ko la Igaz ga tó -
nak, Répceszentgyörgy dísz pol gá rá nak ezen
a na pon ad tuk át a ru bin dip lo mát. 

Gróf Istvánné pol gár mes ter as  szony kö -
szön töt te a meg hí vot ta kat, a csa lá dot, ba rá -
to kat, volt pe da gó gus tár sa kat és a kép vi se lõ -
tes tü let tag ja it.                                          

Csajbi Lí via Al jegy zõ as  szony, aki szin tén a
volt répceszentgyörgyi Is ko la di ák ja volt,
mon dott meg ha tó ün ne pi be szé det. Há rom
fa lu be li di ák sza valt az ün nep hez il lõ ver set.
Az ün nep szín vo na lát emel te, hogy Pis ta bá csi
uno ká ja, Var ga Di á na két ének kel ked ves ke -
dett a nagy pa pá nak.

Ma gát a dip lo mát Ha jós At ti la a bõi, utód -
is ko la Igaz ga tó ja ad ta át.

A kö szön tõk után Pis ta bá csi meg kö szön te
a szép meg em lé ke zést, és me sélt az el sõ dip -
lo ma meg szer zé se óta el telt 70 év rõl.
A csa lád és a kép vi se lõ tes tü let kö zö sen ven -
dé gel ték meg az egy be gyûl te ket.

Jó volt fel idéz ni a múl tat, és lát ni az ar co -
kon a meg elé ge dést. A kép vi se lõk nek meg -
tisz te lõ, és büsz kék le he tünk, hogy kis fa lunk -
ban is van ilyen ese mény.

„Azért va gyok pe da gó gus, hogy a ter mé -
szet nek nyers gyé mánt ját, szép vi gyá zat tal,
csend ben csi szol jam kris tály ba!” /Németh
László/

Gróf Istvánné

2016. áp ri lis 5-8. kö zött a Bõi Ál ta lá nos Is ko la
7. osz tá lya (az õriszentpéteri he te di ke sek kel
együtt) a „Ha tár ta la nul!” prog ram pá lyá za tá nak
kö szön he tõ en egy tar tal mas és lát ni va lók kal te li
ta nul má nyi ki rán du lás ra me he tett Szlo vá ki á ba.

Az el sõ nap a di á kok, a ko má ro mi vá ros né -
zés elõtt, lá to ga tást tet tek a he lyi Jó kai Mór
Alap is ko lá ban, ahol kor tár sa ik kal is ta lál koz hat -
tak. Ezt kö ve tõ en Mik száth Kál mán szü lõ há zát
ke res ték fel Sklabonyán, majd a Kék kõi vár kas -
tély ban Ba las si Bá lint ra em lé kez tek. Es te a ri ma -
szom ba ti kol lé gi um ban el fo gyasz tott va cso ra
után nap ló írás kö vet ke zett.

Más nap reg gel Ri ma szom bat ne ve ze tes sé ge it
ke res ték fel, majd a szal ma csepp kö ve i rõl hí res
Gom ba szö gi csepp kõ bar lang ban kap tak szak sze -

rû ide gen ve ze tést a szta lag mi tok, sztalagtitok és
sztalagnátok vi lá gá ról. „Kraszna Hor ka büsz ke vá -
rát” saj nos csak kí vül rõl néz het ték meg, mert a
2012-es tûz vész óta még ma is tar ta nak a re konst -
ruk ci ós mun ká la tok. A kö vet ke zõ ál lo más Andrássy
Dé nes és fe le sé ge, Fran cis ka sze ces  szi ós stí lu sú
ma u zó le u ma volt, az tán az Andrássy csa lád
Betléren ta lál ha tó –- cso dás kin csek kel te li – va -
dász kas té lyá ban él vez het ték a gye re kek és kí sé rõ -
ik a tár lat ve ze tést.  A kas tély szin te ma is azt a be -
nyo mást kel ti, mint ha tu laj do no sai csak teg nap
hagy ták vol na el, min den érin tet len for má ban
meg ma radt az utó kor szá má ra. Ké sõ dél után a
cso port fel ke res te Kézsmárkon az Új Evan gé li kus
Temp lom ban Thö köly Im re krip tá ját, majd az
egyet len vas szö get sem tar tal ma zó – az UNESCO
vi lág örök sé gei kö zött is szá mon tar tott – evan gé li -
kus fa temp lo mot. Egy he lyi kol lé gi um ban er rõl a
nap ról is be szá mo ló kat ír tak és csa pa tok ban fel -
ada to kat ol dot tak meg a gye re kek.

A kö vet ke zõ nap a kézsmárki Thö köly vár
meg te kin té sé vel kez dõ dött, majd Iglóra in dul tak
a ki rán du lók, ahol egy he lyi ide gen ve ze tõ csat -
la ko zott hoz zá juk, aki a nap to váb bi ré szé ben
ka la u zol ta õket a Fel vi dék ne ve ze tes lát vá nyos -
sá gai kö zött: Az iglói vá ros né zés után Lõ csé re
men tek. A vá ros há za mel lett a Szent Ja kab
Temp lom ban meg cso dál ták Lõ csei Pál mes ter
vi lá gon egye dül ál ló, fá ból fa ra gott gó ti kus
szárnyasoltárát, va la mint a dú san dí szí tett ba -
rokk mi no ri ta temp lo mot is. Az ebéd szü ne tet iga -
zán fes tõi kör nye zet ben, a gi gan ti kus Sze pe si
vár alatt töl töt ték, hogy az tán fel fris sül ve to vább -
utaz za nak Szepesszombatra. Itt a szárnyas -
oltárokkal te li Szent György Temp lo mot ke res ték
fel, mely re a kö zel múlt ban még II. Er zsé bet an -

gol ki rály nõ is kí ván csi volt. Es te egy iglói csa lá -
di as ho tel ben iga zi cseh/szlo vák spe ci a li tás volt
a va cso ra kö re te: A di á kok a na pi ös  sze fog la ló
elõtt meg kós tol hat ták a knéd lit!

Az utol só nap reg ge lén a Ma gas Tát rá ba bu -
szo zott fel a csa pat, Tát ra Lomnicon nyo mok ban
hó is akadt, így még sí el tek is a té li sport sze rel -
me sei. A bõi gye re kek ma rad tak a hó go lyók nál,
me lyek bõl kí sé rõ ta ná ra ik nak is jócs kán ki ju tott. A
szlo vá ki ai ki ruc ca nás zá ró prog ram ja Sel mec -
bá nya volt: A mo nar chi át idé zõ vá ros ban más -
fél órás bá nya lá to ga tá son vet tek részt a di á kok. 

Ha za fe lé a busz ban Kiss Já nos ide gen ve ze -
tõ, a ta ná rok és di á kok fel idéz ték a ki rán du lás fõ
moz za na ta it, ér té kel ték a ta nu lók ak ti vi tá sát. A
gye re kek na gyon jól érez ték ma gu kat, él mé -
nye i ket egy ve tí tés sel egy be kö tött té ma na pon
di ák tár sa ik kal is meg oszt ják majd.

Ba bos Nó ra 
osz tály fõ nök

Határtalanul a Felvidéken
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Már nem kér dés, mi lyen bor lesz az idei ta -
vasz és nyár sztár ja: a Jekl Pri mo gyön gyö zõ
rozébor. Friss és kel le mes, és ahogy Jekl Fló ra
aján lot ta: olasz min tá ra ké szült. A le he tõ leg kel -
le me sebb él mény azok nak, akik csa ló dás sal
kós tol tak már „ha zai ke vert” rozékat, ér de mes a
Jekl-féle aján la tot ki pró bál ni. És ez csak az egyik
ta nul sá ga volt az ízorgiákat kí ná ló Jekl Bor va -
cso rá nak a Pi ros Ház Ven dég lõ ben Zsirán. Akik
már vis  sza té rõ Bor va cso ra-ven dég ként ér kez tek,

azok tud ták, hogy tö ké le tes har mó ni á ra szá mít -
hat nak a fo gá sok so rá ban, va la mint az éte lek
és a bo rok kö zött. Az új ven dé gek pe dig irigy -
ked ve hall gat ták az ed di gi es tek be szá mo ló it. A
leg fon to sabb, hogy min den ki elé ge dett le he tett
az áp ri lis kí ná lat tal: Jekl Bé la és le á nya, Fló ra Vil -
lány ból ho zott íze lí tõt a me sés ízek hez. Turcsányi
Ta más a bo rok le írá sát is mer te, azok hoz kom po -
nált ízösszeállításokat – tö ké le te sen, így ér té ke -

lek a bo rá szok, s nem mel lé ke sen a ré gi és az új
ven dé gek. A med ve hagy más sajt lin zer, ta va szi
pri mõr zöl dek kel tö ké le tes in dí tá sa volt az es té -
nek. Szá raz vö rös bort kí vánt az elõ é tel: 2015-ös
Portugieser ér ke zett hoz zá. Ta va szi íze ket ho zott
a me leg nyúl pás té tom va jas boushetban zöld
spár gá val. Tö ké le te sen pas  szolt a Syraz „Fe ke te -
hegy vá lo ga tás” szá raz bor a 2013-as év bõl.
Szá raz vö rös, Pinot Noir du kált a bõ rös ma lac -
sült höz, amely roz ma rin gos pa rázs bur go nyá val

és cék lás re bar ba ra ra gu val ke rült a ven dé gek
elé. Kön  nyû és tes tes, erõs és friss – az étel íze i -
nek pá ro sí tá sa i ra és a hoz zá íz lelt bor ra is ez a
leg jobb le írás. Pri mo cuvée, szá raz vö rös bor du -
kált a gyü mölcs te á val füs tölt hát szín hez. Per sze
az er dei gyü mölcs glace és a „Yorkshire” pu ding
is pas  szolt az ízek hez, il la tok hoz. So kak sze rint, ez
volt a leg tö ké le te sebb pá ro sí tás – de ke ve sen
mer ték vol na biz to san ál lí ta ni, me lyik fo gás-

kom po zí ció volt a leg ide á li sabb a Bor va cso rán.
Balla Ger gely alig gyõz te fo gad ni a di csé re te ket
és to váb bí ta ni a kony há ba az el is me rõ sza va -
kat. Álom sze rû en ért vé get a va cso ra: hogy hol
kez dõ dött az eper, és hon nan ér ke zett az íz le lõ -
bim bók hoz a csokiorgia, azt csak ta lál gat ták a

lel kes kós to lók. Az biz tos, hogy tö ké le tes volt a
desszert, hoz zá a Jekl Merlot „Fe ke te hegy vá lo -
ga tás” szá raz vö rös bor 2012-bõl. Azon nal foly ta -
tást kö ve tel tek a ven dé gek. S bár a ta va szi Bor -
va cso ra-so ro zat vé get ért, de Gergelyék azt
ígér ték: lesz foly ta tás a nyá ron, kü lön le ges grill
bor va cso rák kal vár nak min den kit a Pi ros Ház
Ven dég lõ ben Zsirán. Bor va cso ra idõ pont ok az
ét te rem Facebook ol da lán                         (x)

Borban a hangulat
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• Zsira
Ket ten az úton…
50. há zas sá gi év for du ló juk al kal má ból kö -

szön töt ték a zsirai nyug dí jas klub tag jai Kö vér
La jost és fe le sé gét, Já ger Mar gi tot. A pár
1966. áp ri lis 11-én kö tött há zas sá got. A csa -
lád dal, is me rõ sök kel, ba rá tok kal kö zö sen
szent mi se ke re té ben erõ sí tet ték meg há zas sá -
gi es kü jü ket. Kö vet ke zõ hé ten pe dig a nyug -

dí ja sok is meg em lé kez tek er rõl az al ka lom ról
és a pol gár mes ter rel kö zö sen kö szön töt ték az
„if jú párt”. Mint mond ták, nem volt kön  nyû az
éle tük, sok ne héz ség gel is szem be kel lett néz -
ni ük, de min dig pró bál tak az élet ki hí vá sa i val
együtt meg küz de ni, mert csak és ki zá ró lag
így le het kö zö sen le él ni egy éle tet. Kí vá nunk
mind ket tõ jük nek hos  szú, bol dog éle tet és jó
egész sé get!

NPK

Rövid hírek

Új egész ség há zat sze ret né nek Gya ló kán.
Igye kez nek út fel újí tás ra még több pénzt
nyer ni és bõ ven jut idén kul tú rá ra. 

– Óri á si ered mény, hogy meg tud tuk két sze rez -
ni az idei költ ség ve tést a ta va lyi hoz ké pest. El tö röl -
tünk adó kat, így más ked vez mé nyek hez ju tot tunk –
kezd te Kin cse At ti la, Gyalóka pol -
gár mes te re. A 74 la ko sú te le pü lés
mé re té hez ké pest sok pénz, 1,2 mil -
lió fo rint jut idén kul tu rá lis ki adá sok ra. 

– Ha a temp lom el ké szül, ak kor
egy nagy sza bá sú át adást ter ve -
zünk, aho vá el szár ma zot ta kat is hí -
vunk – szá molt be a te le pü lés ve ze -
tõ. Em lé kez te tett a „vesz te ség re”,
hogy a temp lom kö rül ki kel lett vág -
ni a nagy gesz te nye fá kat. Azok
olyan öre gek vol tak, hogy nem volt
gyalókai, aki meg tud ta vol na
mon da ni, mi kor ül tet ték õket. Ar ra vi szont sok, már
nyug dí jas hely bé li em lék szik, hogy még is ko lás
ko rá ban is ugyan ezen a jár da bur ko la ton köz le -
ke dett. Ezen sze ret né nek még idén vál toz tat ni.
Egy elõ re az út fel újí tás lát szik meg va ló sít ha tó nak,
bár a re mélt 2,5 mil lió he lyett 1,5 mil lió fo rin tot
nyert út fel újí tás ra Gyalóka ta valy. Idén kez dik a
mun ká la to kat. 

Új egész ség há zat is sze ret né nek, ha nyer tes
lesz az ez irá nyú pá lyá zat. Most az is ko la épü le té -
ben mû kö dik az egész ség ház, he ten te egy szer, de
leg alább van há zi or vo si ren de lés. Az ilyen alap ve -
tõ inf rast ruk tu rá lis igé nyek kel kap cso lat ban Kin cse
At ti la úgy fo gal ma zott:

– Jó len ne, ha a kis te le pü lé se ket is ész re ven -
nék. S ugyan ez igaz a nem ön kor mány za ti fenn tar -
tá sú út juk ra is.

– Két für dõ kö zött va gyunk, tran zit úton, a köz út -
ke ze lõ is ész re ve het né, hogy hi á ba négy szám -
jeggyel je lölt az út, az Bük és Locsmánd kö zött ve -
zet, óri á si a for ga lom a be so ro lá sá hoz ké pest.

Van nak Gyalókán épít ke zõ, ide te le pü lõ fi a ta -
lok – so rol ta a pol gár mes ter. Nem cso da, jó fek vé -
sû a fa lu: sa ját in téz mé nyek nin cse nek, de egy ki -
lo mé te ren be lül el ér he tõ is ko la és óvo da is. Kõ szeg
15, Szom bat hely, a má sik irány ba pe dig az auszt -
ri ai Oberpullendorf 25 ki lo mé ter – tá jol ta a le he tõ -
sé ge ket Kin cse At ti la. Klas  szi kus fa lu si por tá kat nem
ta lá lunk 2016-ban Gyalókán: ba rom fi van, lo vak is
van nak két ház nál, de iga zi ház tá ji gaz dál ko dás
már itt sincs. 

– Nagy do log, hogy mû kö dik az élel mi szer bolt
– emel te ki a pol gár mes ter. 

Be fek te tõ ér ke zé sé rõl is be szá molt: lo vas pa ra -
di cso mot gon dolt egy vál lal ko zó, már ké szül nek az

„Múltunk van, bízunk
benne, hogy lesz jövõnk is” 
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Csepreg  vá ros, a csepregi Hegy köz ség
és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te
2016. áp ri lis 9-én ren dez ték meg a 33. bor -
ver senyt Csepregen.

A bor ver senyt Hárominé Or bán Eri ka al -
pol gár mes ter as  szony nyi tot ta meg. Ez után
a he lyi Ál ta lá nos Is ko la nép tánc cso port ja
„sep rûs „ tán cot mu ta tott be , nagy si kert
arat va.  A ver seny re ne vez ni le he tett új bo -
rok kal, amely nek ter mõ he lye Csepreg és

kör nyé ke. 28 fe hér bort ne vez tek be a gaz -
dák, de 14 rozé és 29 vö rös bort is bí rál tat tak.

A ran gos  szak mai zsû ri  100 pon tos bí rá -
la ti mód szer rel dol go zott. A ter me lõk bõl és
bor ked ve lõk bõl ál ló tár sa dal mi zsû ri is ér té -
kel te a bo ro kat. Az adat fel dol go zást Filinger
Gyöngy vér se gí tet te szá mí tó gé pen. Kö szön -
jük. Dél után a Bor ba rát Höl gyek ki vá lasz tot -

ták az arany ér mes bo rok kö zül a Bor höl gyek
bo rát. A ver seny vé gén a Pol gár mes ter úr át -
ad ta a dí ja kat és meg kö szön te, hogy a gaz -
dák el hoz ták bo ra i kat és meg kö szön te a Bor -
ba rát Höl gyek mun ká ját.

Arany ér met ka pott: a fe hér bo rok kö zül
Hor váth Gá bor tra mi ni ja, Hor váth Gá bor
szür ke ba rát ja, ifj.Molnár Sán dor char -
donnay bo ra, Tóth Kál mán riz ling szil vá ni bo -
ra. A rozé bo rok kö zül: arany ér met ka pott

Hor váth Gá bor pinot noir bo ra,
Hor váth Gá bor kék fran ko sa és
Ifj. Mol nár Sán dor kék fran kos-
shiráz bo ra. A vö rös bo rok kö zül
arany érmett ka pott: Hor váth
Gá bor kék fran ko sa, Tóth Mar -
cell kék fran ko sa, Haizler Lász ló
kék fran ko sa, Tóth Mar cell
kékfrankos-cabernet cuvéje,
Tóth Kál mán kék fran kos cuvéje.
A Bor höl gyek  Hor váth Gá bor
rozéját vá lasz tot ták a Höl gyek
bo rá nak. A tár sa dal mi zsû ri a
leg jobb fe hér bor nak Né meth
Ár pád  Irsai Oli vér bo rát vá lasz -
tot ta, a vö rös bor nál Hor váth Jó -
zsef kék fran ko sa lett az el sõ, a

rozé ka te gó ri á ban pe dig Hor váth Gá bor
kék fran ko sa íz lett leg job ban.

Gra tu lá lunk a min den gaz dá nak, hisz
arany ér mek mel lett sok ezüst ér mes bor is szü -
le tett. Jól vizs gáz tak a csepregi bo rok. Kö -
szön jük min den ki nek,  akik a bor ver seny le -
bo nyo lí tá sát se gí tet ték!

Horváthné Pa dos Te réz

is tál lók a nagy te rü le te ken, ame lye ket meg vá sá -
rolt. Saj nos nem az ön kor mány zat volt az el adó fél,
ugyan is ilyen tar ta lé ka nincs a te le pü lés nek. Az
egyet len föld te rü le te a hi va ta li épü let és kör nyé ke,
az egy ko ri tej csar nok és a tûz ol tó szer tár volt itt. 

Al kal ma zott ja idén nincs az ön kor mány zat -
nak, vi szont egy-két köz fog lal koz ta tott nak ad nak
mun kát. 

Sok a nyug dí jas, a la ko sok több mint hat van
szá za lé ka. Nem vé let len, hogy az év zá ró köz meg -
hall ga tás rend sze rint he lyi nyug dí jas ta lál ko zó. Ha
tud nak, anya gi lag is se gí te nek a he lyi ek nek, de
rend sze res se gé lye zés re sze ren csé re nincs igény,
szük ség Gyalókán.

– An nak ide jén, az 1950-es évek kö ze pén 248
kö rül volt a te le pü lés lét szá ma – idéz te fel a pol gár -
mes ter a „Gyalókai Kró ni ká ra” te rel ve a szót.

– 2006 és 2010 kö zött dr. Brummer Krisz ti án volt
a jegy zõ, õ ké szí tet te el a te le pü lés hely tör té ne ti
össze írá sát. Idén a kró ni ka új ra nyo má sát ter vez zük
a költ ség ve tés bõl – mond ta a kul tu rá lis ter vek rõl a
pol gár mes ter. Most fo lyik a szá mo lás, hány da ra -
bot ad nak majd ki a könyv bõl. S ha már vis  sza te -
kin tés: tíz éves lesz ha ma ro san a te le pü lés cí me re
– idéz te fel Kin cse At ti la.

– Büsz kék va gyunk rá, én ma gam is részt vet -
tem a ter ve zés ben, kép vi se lõ ként. A Be rek je le a
hó vi rág, a ke reszt a val lást szim bo li zál ja, min den ki
ró mai ka to li kus a fa lu ban. A ré gi eke mu tat ja, hogy
Gyalóka is job bágy te le pü lés volt. A me zõt el vá -
laszt ja Répce, a pa ta kon négy ma lom õrölt a te le -
pü lés te rü le tén, má ra egy ma radt, azt még lak ják.
Nincs meg ere de ti ál la po tá ban, ami kor le he tõ ség
lett vol na meg õriz ni, ak kor még nem lát szott ben -
ne tu risz ti kai po ten ci ál – mu tat ta be a fa lut a ha -
ma ro san ju bi lá ló cí me ren ke resz tül Kin cse At ti la.
Hang sú lyoz ta: – Múl tunk van, bí zunk ben ne, hogy
lesz jö võnk is. 

yde

33. Csepregi bor ver seny

„Bor, bor,
de jó a csepregi bor.”
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• Zsira

Rövid hírek

Te li hold Tú ra
A Föld Nap ján, a te li hold ad ta le he tõ sé -

ge ket ki hasz nál va éj sza kai tú rá ra in vi tál tuk a
bá tor ér dek lõ dõ ket, hogy együtt a te li hold fé -
nyé ben fe dez zük fel a ter mé szet hang ja it, il la -
ta it. Egy kb. 50 fõs tár sa ság in dult éj sza kai tú -
rá ra áp ri lis 22-én pén te ken es te 21.30-kor a
zsirai temp lom tól. S bár a Hold né ha meg tré -
fált ben nün ket és egy-egy fel hõ mö gé bújt,
azért jel lem zõ en Õ mu tat ta az utat a kis csa -
pat nak. Eb ben a ter mé sze tes fény ben fe dez -
tük fel a te le pü lést kö rül öle lõ föld uta kat. Rö vid
pi he nõt tar tot tunk a zsirai tó nál, majd foly tat -
tuk utun kat. A csa pa tot Or bán György ta ní tó
ve zet te, s min den kor osz tály kép vi sel tet te ma -
gát, az óvo dás tól a nyug dí ja sig. A ter ve ink kö -

zött sze re pelt, hogy né ha meg-meg ál lunk a
ter mé szet ben és hall gat juk az éj sza ka ne sze it,
de ez a gye rek zsi vaj mi att tu laj don kép pen
meg hi ú sult. Per sze ezt sem bán tuk, hi szen na -
gyon jó han gu lat ban telt el ez a két és fél óra,
s köz ben meg tet tünk 8,5 ki lo mé ter nyi utat. 23
óra kö rül ér tünk vis  sza a fa lu ba. Köz ben ki csit
le hûlt a le ve gõ, el fá rad tak a részt ve võk, de
va la men  nyi en ar ra a vé le mény re ju tot tunk,
hogy más kor is szer ve zünk ha son ló tú rát. S mi -
vel más nap szom bat volt, ta lán ki csit több idõ
ju tott a pi he nés re is. N.P.K.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta és a Vas Me -
gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság Szom bat he -
lyi Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt ség köz re mû kö dé -
sé nek ered mé nyé ként 2016. áp ri lis 22-én dél után
ke rült sor a Csepregi Ön kén tes Te le pü lé si Men tõ -
cso port mi nõ sí té sé re. Ez ál tal Csepreg Vá ro sa is
csat la koz hat azon te le pü lé sek so rá ba, ahol a ko -
ráb bi kö te le zett ál lo mány he lyett, egy ön kén tes
ala pon szer ve zõ dõ Men tõ cso port ra szá mít hat a
te le pü lés ve szély ese tén.

Az ün ne pé lyes meg ala ku lás ra és es kü té tel re a
Pro me ná don ke rült sor, ahol Er dé lyi
Krisz ti án tûz ol tó ez re des, a Vas Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz -
ga tó ja nyi tot ta meg az ün ne pélyt.

Be szé det mon dott dr. Kapiller Sa rol -
ta a Kõ sze gi Já rá si Hi va tal hi va tal ve ze -
tõ je és a He lyi Vé del mi Bi zott ság el nö -
ke, aki bol do gan kö szön töt te az ön kén -
tes men tõ cso por tok so rá ban a most
lét re jött Csepregi Men tõ cso por tot.

Ágh Pé ter a tér ség or szág gyû lé si
kép vi se lõ je, aki az Or szág gyû lés Hon -
vé del mi és Ren dé sze ti Bi zott sá gá nak is
tag ja, be szé dé ben ki emel te, hogy tisz -
te let jár az ön kén tes men tõ cso port tag ja i nak, akik
a pi he nés re szánt, vagy a csa lád dal el töl tött idõ
ter hé re az ön kén tes sé get vá lasz tot ták és bi zo nyít -
ják, hogy fel ké szült sé gük al kal mas sá te szi õket ar -
ra, hogy ve szély hely zet ese tén se gít se nek.

Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár mes te re,
aki egy ben az ön kén tes men tõ cso port ve ze tõ je is,
az ön kén tes ség fon tos sá gá ra hív ta fel a fi gyel met,
s kö szö ne tet mon dott min den ön kén tes tag nak,
aki re szá mít hat a vá ros ve szély ese tén.

A Pro me ná don tett es küt és Finta Jó zsef plé bá -
nos ál dá sát kö ve tõ en az 50 ön kén tes tag gal ren -
del ke zõ men tõ cso port 4 kár hely szí nen bi zo nyí tot ta
rá ter mett sé gét kü lön bö zõ szi tu á ci ók ban. A gya kor -
lat cél ja a rend kí vü li idõ já rá si ese mé nyek, a víz fo -
lyás okon le vo nu ló ár vi zek, va la mint a he lyi víz károk
kö vet kez té ben ki ala ku ló ve szély hely ze tek el há rí tá -
sá ra va ló fel ké szü lés és az ezek kel kap cso la tos ku -

ta tá si, men té si fel ada tok gya kor lá sa. En nek meg -
fe le lõ en a men tõ cso port nyúl gá tat és kör töl tést
épí tett a Jó kai ut cá ban, a Czigli ház fa lát szak sze -
rû en meg tá masz tot ták, a Szé che nyi köz 1. szám
alól 20 fõt me ne kí tet tek ki, aki ket hord ágyon, és a
men tõk se gít sé gé vel szál lí tot tak át a Mû ve lõ dé si
Ház ból ki ala kí tott ide ig le nes be fo ga dó hely re.

A gya kor lat vég re haj tá sá ban az ön kén tes
men tõ cso port tag jai mel lett részt vett a Csepregi
Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság, a Csepregi Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü let, a Bü ki Rend õr õrs, a Bü ki Men tõ -

ál lo más, a Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és
Baj tár si Egye sü let, a Csepregi Pol gár õr Egye sü let
az Írottkõ Men tõ cso port ki je lölt ál lo má nya, va la -
mint a ka taszt ró fa vé de lem szak em be rei.

A dél után na gyon jó han gu lat ban telt, min -
den ki tisz tes ség gel helyt állt, mely nek ered mé nye -
képp La kat ár Gá bor a Vas Me gyei Ka taszt ró fa vé -
del mi Igaz ga tó ság Szom bat he lyi Ka taszt ró fa vé del -
mi Ki ren delt ség ve ze tõ je öröm mel ad ta át Pol gár -
mes ter úr nak a Csepregi Ön kén tes Te le pü lé si Men -
tõ cso port Nem ze ti Mi nõ sí tõ Ok le ve lét.

A mi nõ sí tést kö ve tõ en egy kö zös va cso rán ele -
ve ní tet ték fel a dél után em lé ke ze tes pil la na ta it a
részt ve võk, mely nek hely szí ne a Dr. Csepregi Hor -
váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti
Is ko la au lá ja volt. Kö szö net jár min den részt ve võ -
nek a tisz tes helyt ál lá sért, me lyet a nap fo lya mán
ta nú sí tot tak!                                                     OT

Ön kén tes Te le pü lé si 
Men tõ cso port ala kult Csepregen
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A Vá ros gaz dál ko dás szak em be -
rei ös  sze sen 14 für dõ szo ba fel újí tá -
sá ba kezd tek be le he tek kel ko ráb -
ban a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont -
ban. A fel újí tás már hos  szú évek óta
vá ra tott ma gá ra, ugyan is a für dõ -
szo bák je len le gi ki ala kí tá sa meg -
ne he zí tet te a la kók min den na pi
tisz tál ko dá sát. A zu hany tál ca,
mely be egy lép csõn ke resz tül le he -
tett be lép ni, el bon tás ra ke rül, s he -
lyet te já ró lap ból ke rül ki épí tés re az
új tu so ló.

A ré gi li nó le um és a tö re de zett
csem pék he lyé re új bur ko lat ke rül,
ahol szük sé ges ki cse ré lik a szani -

tereket és zu hany füg göny is fel sze -
re lés re ke rül. Az új für dõ szo bák im -
má ron al kal mas sá vál nak a na pi
tisz tál ko dás ra, ugyan is aka dály -
men te sen meg kö ze lít he tõ ek.

A fel újí tott für dõ szo bák mel lett
nyolc la kó szo ba is ki fes tés re ke rül,
hi szen van olyan kö zöt tük, mely 15
éve nem ka pott még tisz ta sá gi fes -
tést sem. A zu hany zó aka dály men -
te sí té sén túl öt la kó szo bá ban a für -
dõ szo ba aj tó kat is ki kell szé le sí te ni,
ugyan is ko ráb ban olyan kes keny
ke rült be épí tés re, mell yen ke rek esz -
 szék kel már nem tud tak köz le ked ni.

„Ti zen négy für dõ szo bá ból ket tõ
már tel je sen el ké szült, me lyen víz-
gáz és köz pon ti fû tés sze re lõ, kõ -
mû ves és fes tõ kol lé gám
dolgozik”.- mond ta el Hor váth Zol -
tán Vá ros gaz dál ko dás ve ze tõ je.

A fel újí tás Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta, a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont és a Ge or ge Sorel Ala pít vány
kö zös ös  sze fo gá sá nak kö szön he tõ en
va ló sul hat meg!                             HZ

A für dõ vá ros ban ötö dik, ös  sze -
sen pe dig már ti zen har ma dik al ka -
lom mal ren dez te meg te le pü lés raj -
zi kon fe ren ci á ját a Nyu gat-ma -
gyar or szá gi Egye tem Tár sa da lom-
föld raj zi Tan szé ke áp ri lis kö ze pén. A
ren dez vény nek a Bü ki Mû ve lõ dé si
és Sport köz pont, Könyv tár biz to sí tott
he lyet.

Dr. Csa pó Ta más tan szék ve ze tõ
pro fes  szor a szer ve zõk, Ba ra nyai
Ró bert al pol gár mes ter a há zi gaz -
dák ré szé rõl kö szön töt te az or szág
kü lön bö zõ egye te me i rõl és ku ta tó
in té ze te i bõl ér ke zett részt ve võ ket.
Az el sõ nap dél után ján, a ple ná ris
ülé sen több mint fél tu cat föld rajz -
tu dós ha zánk kal kap cso la tos te le -
pü lés-föld raj zi elõ adá sát hall gat ták
meg a részt ve võk. Töb bek közt
olyan té ma kö rö ket tár gyal tak meg,
mint az ur ba ni zá ció ré gi-új sza ka -
sza, s en nek ál lam po li ti kai ös  sze -
füg gé sei. Szó volt az in gá zás ak tu á -
lis prob lé má i ról, de a köz sé gek ben
és a nagy vá ros ok pe re mén zaj ló
fo lya ma tok ról is. Fog lal koz tak a ko -
ráb bi né pes ség moz gá sok s a je -
len ko ri nép ván dor lás oka i val és
meg nyil vá nu lá si for má i val.

Más nap már két szek ci ó ban foly -
ta tó dott a kon fe ren cia. Ezek ke re té -
ben a pro fes  szo rok mel lett az if jabb
ku ta tók, a doktoranduszok is le he tõ -

sé get kap tak ar ra, hogy a szak mai
kö zön ség elõtt is mer tes sék ku ta tá si
te vé keny sé gü ket, ered mé nye i ket. Az
1. szek ció szin te va la men  nyi elõ adá -
sa a ple ná ris ülés té má i hoz kö tõ dött.
A 2. szek ci ó ban vi szont töb ben is
fog lal koz tak az ide gen for ga lom hoz
kap cso ló dó kér dé sek kel, prob lé -
mák kal, a köz igaz ga tás sal és a he lyi
konf lik tu sok kal föld raj zi meg kö ze lí tés -
ben. Ér de kes kis elõ adás ok szól tak a
bu da pes ti tu riz mus ról, mely 2009.
óta 47 %-kal nõtt, s Eu ró pá ban az el -
sõ 10 kö zött van. Erõ sö dik a kul tu rá -
lis-tu riz mus és a bu li ne gye dek for -
gal ma (retró ér zés, rom kocs mák,
stb). Lé nye ge sen bõ vül tek a szál lás -
he lyek is, de a nagy ver seny ben
azok az ol csób bak, me lyek adó zá si
mo rál ja nem min dig meg fe le lõ. Egy
má sik elõ adás Kehidakustány si ker -
tör té ne tét vá zol ta fel, mely na gyon
ha son lít Bü ké hez, csak ké sõbb in -
dult, s most van fo lya mat ban a
gyógy hel  lyé nyil vá ní tás.

Az elõ adá sok írott vál to za ta a
NYME Tár sa da lom-föld raj zi Tan szék
ne gyed éves fo lyó ira tá ban, a Te le -
pü lés raj zi Ta nul má nyok ban je le nik
meg. Ha ez el jut a könyv tá rak ba,
az ér dek lõ dõk rész le te sen is meg is -
mer he tik a kon fe ren ci án el hang -
zott ér de kes in for má ci ó kat.

Sá gi Fe renc

Tu dó sok és 
doktoranduszok Bü kön

Közös összefogással
az idõsekért 

FÜRDÕSZOBA FELÚJÍTÁS
A TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONTBAN
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• Csepreg
Is ten ho zott kis Dá vid!
Egy új ha gyo mányt te remt ve Csepreg Vá -

ros Pol gár mes te re az idei esz ten dõ ben min -
den új szü löt tet meg lá to gat ott ho ná ban, s kö -
szön ti, mint a Vá ros új pol gá rát!

Így tör tént ez a kis csöpp ség, Né meth Dá -
vid ese té ben is, aki már ci us hó nap ban szü le -
tett meg 3500 gram mal és 52 cm-el szü lei
leg na gyobb örö mé re.

Az if jú szü lõk nek, Né meth Haj nal ká nak és
Né meth Pé ter nek ez úton is szív bõl gra tu lá lunk,
sok bol dog sá got és jó egész sé get kí vá nunk
az egész csa lád nak! 

OT

Rövid hírek
A fa lu gond nok mun ká já val kap cso la tos be -

szá mo ló tár gyá ban áp ri lis 15-én la kos sá gi fó ru -
mot tar tot tak Iklanberényben. A fa lu gond no ki
mun ka kör ki írá sá nak elõz mé nyi kö zé ta ro zik,
hogy a te le pü lés 2014-ben si ke re sen pá lyá zott
fa lu busz be szer zé sé re. 2015. ele jén át is ad ták,
így le he tõ vé té ve a fa lu gond no ki szol gá lat ki -
ala kí tá sát. A fa lu gond no ki szol gál ta tás olyan
szo ci á lis alap el lá tá si for ma, mely csök ken ti ez zel
az ap ró fal vak és a kül te rü le ti la kott he lyek szol -
gál ta tás- és in téz mény hi ány ból ere dõ hát rá -
nya it. Ró ka La jos sze mé lyé ben ta lál ták meg azt
az em bert, ki nem csak mun ká nak, ha nem hi va -
tás nak te kin ti a szol gá la tot. Fõ fel ada ta el sõ sor -

ban a szo ci á lis jel le gû te en dõk el lá tá sa, mely be
be le tar to zik az is ko lá ba szál lí tás, idõ sek ki szol gá -
lá sa ( be vá sár lás, gyógy szer ki vál tás, or vos hoz
szál lí tás stb.) köz te rü let-, te me tõ gon do zá sa (fû -
nyí rás, ön tö zés, kar ban tar tás stb). A be szá mo ló
fa lu gyû lé sen a pol gár mes ter és a kép vi se lõ tes -
tü let mel lett Ba logh Kál mán a Fa lu gaz da Egye -

sü let társ el nö ke, kör ze ti meg bí zott és a csa lád -
se gí tõ szol gá lat kép vi se lõi is meg tisz tel ték a fa lu
la kos sá gát. Ró ka La jos be mu tat ta a fa lu gond -
no ki szol gá lat meg ala ku lá sá nak tör té ne tét, va -

la mint fel vá zol ta a fa lu gond nok fel ada ta it. Ba -
logh Kál mán a be szá mo ló után el mond ta, hogy
ez nem egy mun ka hely, ez an nál sok kal több. A
te le pü lés pol gár mes te re, Berényi Pál pe dig a la -
kos sá got tá jé koz tat ta, hogy a fa lu be ne ve zett a
Vi rá gos Ma gyar or szág prog ram já ba. Kér te a la -
kos sá got, hogy min den ki a sa ját por tá ját tart sa
rend be. A la kos sá gi fó rum zá rá sa ként egy kis ál -
ló fo ga dá son vár ták a meg je len te ket. A kö vet ke -
zõ iklanberényi prog ram a ma já lis, mely rõl a kö -
vet ke zõ szám ban ol vas hat nak.

S.Heni

Takaros faluközpont virágokkal

A hivatal felújításra szorul

Iklanberényi hírek
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Az áp ri li si ta vasz kel le mes, Szent György-nap
elõt ti szom bat dél után ján, im már ki len ce dik al -
ka lom mal, gya lo gol tak át az ér dek lõ dõ csep -
regiek a kiszsidányi for rás kút mel let ti rét re az elé -
jük jö võ szom szé dok kal együtt. A Pro me nád ról
in du ló, kö zel 60 fõs csa pat oda-vis  sza 18 ki lo -
mé te res utat járt be.

Gyer me kek és fi a ta lok cso port ja a fel nõt tek -
kel, s egy már „het ven ke dõ” nyug dí jas sal és
több ku tyus sal együtt jó ked vû en in dult a Tég la -

gyá ri úton, majd a csepregi „he gye ken” ke resz -
tül a szom szé dos te le pü lés re. Út köz ben gyógy -
nö vé nye ket gyûj töt tek, ér de kes, ter mé szet tel
kap cso la tos fel ada to kat old tak meg és fi nom
csepregi bo ro kat kós tol tak. Meg áll tak az Új
Bene-kútnál, a volt gesz te nyés kuny hó he lyén
ké szült esõ be ál ló nál, a Kecs ke-kút nál. Kis -
zsidányban a Répce Ci te ra Ba rá tok Kö re ze ne-

és ének szó val, a he lyi ön kor mány zat és a né met
nem ze ti sé gi ön kor mány zat snid lin ges és hagy -
más zsí ros ke nyér rel, a csepregi szõ lõs gaz dák a
pár he te mi nõ sí tett bo ra ik -
kal vár ták a las san fá ra dó
ván do ro kat.  A kel le mes ej -
tõ zés után töb ben meg néz -
tük Bá nó Zol tán pol gár mes -
ter úr gyö nyö rû ro do dend -
ron ja it. Meg tör tént a fel -

ada tok ér té ke lé se, a dí jak
át adá sa. A kö ze li újabb ta -
lál ko zás re mé nyé ben bú -
csú zott a csa pat a min dig
szí ves ven dég lá tók tól, s in dult ha za fe lé.

A csepregi Ti los er dõ vé dett fá it el hagy va a
Rothermann-kertnél újabb meg ál ló-pi he nõ kö -
vet ke zett vol na. Vi szont az idõ já rás a ha za fe lé

in du lást kö ve tõ en meg vál to zott, s a ter ve zett
utol só pi he nõ a hir te len le zú du ló esõ mi att el ma -
radt. A tú rá zók most nem, de a gaz dák örül tek

az „arany esõ”-nek. Majd a pün kösd elõt ti szom -
ba ton, a „Nyi tott pin cék nap ján” újabb kel le mes
együtt lét re vár ják a tú ra részt ve võ it és más ér -
dek lõ dõ ket is.                                            igás

Tavaszi túra Csepregbõl Kiszsidányba
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• Zsira

• Gyõr - Bük

Elsõáldozás Zsirán
Elsõáldozók: Szabó Luca, Szabó Mer cé -

desz, Szakály Hanna, Illeditz Jenny, Stifter
Anna. Felkészítõjük: Németh István atya,
Sulicsné Sági Henrietta hitoktató.

Rövid hírek
Is ko lánk 7. év fo lya mos ta nu lói és ta ná rai áp -

ri lis 10-én reg gel iz ga tot tan vár ták, hogy meg ér -
kez zen a busz, és el in dul jon ve lük a négy na pos
fel vi dé ki ki rán du lás ra. Ko má rom ban áll tunk meg
elõ ször egy kis idõ re, hogy rö vid meg em lé ke zés
után sza la got he lyez zünk el Jó kai Mór szob rá nál
és Bar tók Bé la em lék táb lá ján. A kö vet ke zõ hely -
szí nen, Mikszáthfalván meg te kin tet tük a Mik -
száth-em lék há zat. Él ve zet tel hall gat tuk, ahogy
Böhm And rás bá csi pa lóc
nyelv já rás ban át élés sel be -
szélt a fa lu ban szü le tett ne ves
író ról. Az ud va ron még ko ra -
be li já té ko kat is ki pró bál hat -
tunk. Kék kõ vá rá ban Ba las si ra
em lé kez tünk, majd gyö nyör -
köd tünk a le nyû gö zõ pa no rá -
má ban. Ri ma szom bat ba ér ve
sé tál tunk egyet a vá ros ban. A
Mú zsák há za fa lá nál, a Pe tõ fi-
em lék táb la alatt cso port ké -
pet ké szí tet tünk, majd el fog -
lal tuk szál lá sun kat a kol lé gi -
um ban. Más nap Rozs nyón el -
lá to gat tunk egy szlo vá ki ai ma gyar is ko lá ba, be -
vet tük Krasznahorka büsz ke vá rát, a ma u zó le -
um ban el ámul tunk Andrássy Dé nes gróf fe le sé -
ge irán ti sze rel mén, Betléren pe dig az Andrássy-
vadászkastély bû völt el ben nün ket sza lon ja i val,
be ren de zé sé vel. A har ma dik nap hí res temp lo -
mo kat és vá ra kat te kin tet tünk meg. Jár tunk Lõ -
csén, a Sze pe si vár ban, Kés már kon. Thö köly Im -
re ma u zó le u má ban a kö zö sen el sza valt Szó zat
fel eme lõ ér zés volt. Pop rá don a Ma gas-Tát rát
meg pil lant va rá cso dál koz tunk a nap fény ben
für dõ, még ha vas hegy csúcs ok ra. A Lomnici-

csúcs al já hoz ér ve pe dig na gyon él vez tük az
áp ri li si hó go lyó zást. Az utol só na pon Igló vá ros
ne ve ze tes sé ge i vel is mer ked tünk. A Konrad Gaal
szo bor nál ha ran got kon gat tunk, hogy kí ván sá -
gunk tel je sül jön. A szín ház lép csõ jén Rad nó ti
Nem tud ha tom cí mû ver sét sza val va em lé kez -
tünk meg a köl té szet nap já ról. A fõ prog ram
ezen a na pon a sel mec bá nyai bá nya mú ze um
volt, ahol íze lí tõt kap tunk az ezüst bá nyá szok

mun ká já ból, majd ha za fe lé vet tük az irányt. A
négy nap gyor san el telt, de élet re szó ló él mé -
nyek kel gaz da god tunk. Ren ge teg fény ké pet
ké szí tet tünk. Min den es te va cso ra után cso por -
tok ban dol goz tuk fel az ese mé nye ket. „Ha tár ta -
la nul” él vez tük a prog ra mo kat. Kö szön jük a le -
he tõ sé get: Kiss Já nos nak az ide gen ve ze tést, ta -
ná ra ink nak, Dr. Barityné Há zi Ottiliának, Tóthné
Ta kács Tün dé nek, Szalai Gá bor nak, Ludván Já -
nos nak, hogy el kí sér tek min ket, va la mint szü le -
ink nek a tá mo ga tást és fel aján lá so kat.

Tóthné Ta kács Tün de és Szalai Gá bor

Csepregi di á kok a Fel vi dé ken

Hittanverseny döntõ
Áp ri lis 9-én 9 órá tól tar tot ták az egy ház me -

gyei hit tan ver seny dön tõ jét Gyõr ben, a
Prohászka Ot to kár Orsolyita Köz ok ta tá si Köz pont -
ban. A gyõ ri egy ház me gye ka to li kus is ko lá i ból
és plé bá ni á i ról ér kez tek szép szám mal a fi a ta -
lok.  A fel ada tok kö zött to tók, ének és ima ki egé -
szí té sek, hit tan is me re ti kér dé sek sze re pel tek. Ter -
mé sze te sen az ir gal mas ság évé vel kap cso lat -
ban is kel lett fel ada to kat meg ol da ni. A ver seny -
zõk a 11-30-kor kez dõ dõ püs pö ki szent mi se után
meg tud hat ták az ered mé nye ket. Az es pe re si ke -
rü let bõl Krilov-Sragner Ta ma ra bü ki 2. osz tá lyos,
Kumánovich Ka ta horvátzsidányi 4. osz tá lyos és
Pócza Fran cis ka Csen ge bü ki 8. osz tá lyos ta nu ló
me gyei II. he lye zést ér ték el. Gra tu lá lunk a he -
lye zet tek nek és a fel ké szí tõ ik nek.        Sulics Bogi
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Má jus 16-án szom ba ton ke rült sor a
Csepregi Óvo da és Böl csõ de Kö zös Igaz -
ga tá sú Köz ne ve lé si In téz mény épü le té -
ben ki ala kí tott sószobáért szer ve zett má -
so dik gá la mû sor ra.

A ren dez vény fõ véd nö ke az idei esz -
ten dõ ben is Vlasich Krisz ti án, Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re volt, aki be szé dé -
ben ki emel te, cso dá la tos lát ni, hogy egy
ilyen nagy sze rû kez de mé nye zés mi lyen

tö me ge ket tud meg moz gat ni, hi szen,
ahogy az el sõ al ka lom mal, úgy most is
szí nül tig meg telt a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si Sport ház és könyv tár szín ház ter me és
au lá ja is.

Kökösy Sándorné In téz mény ve ze tõ
As  szony pe dig öröm mel új sá gol ta, hogy
a sószoba már az idei nát hás, inf lu en zás
idõ szak ban ki fej tet te jó té kony ha tá sát és
sok kal ke ve sebb gyer mek volt be teg az
óvo dá ban.

A Ma ci, Pil lan gó, Ka ti ca, Mé hecs ke,
Nyu szi és Sü ni cso port elõ adá sai mel lett
is mét meg je len tek ven dég fel lé põk is a
re per to ár ban. A Lorigo Tánc Sport Egye -

sü let if jú nö ven dé kei sztenderd és la tin
tán co kat mu tat tak be. A Vocal Spirit
Show Kó rus és a Csepregi Vegyeskar
Egye sü let tag jai több ször is vis  sza tér tek a
szín pad ra, a kö zön ség elõ adá su kat pe -
dig min dig vas taps sal ju tal maz ta. „Csak
egy kék szí nû vi rág” cí mû dal vé gén kék
ne fe lejcs vi rág gal aján dé koz ták meg az
óvo dát, ami ékes dí sze lesz ezen túl a kí -
vül rõl is tel je sen meg újult in téz mény nek.

A cso dá la tos ös  sze fo gás ered mé nye -
ként a gá la mû sor so rán a fel aján lá sok -
ból 335 000 Ft folyt be vé gül, amit még
to váb bi 111 000 Ft egé szít het ki a „Se gíts,
hogy se gít hes sünk” Ala pít vány jó vol tá -
ból, ami jog utód nél kül meg szûnt. A
meg szûnt ala pít vány alap cél jai kö zött
sze re pelt a gyer me kek egész sé ges fej lõ -
dé sé nek biz to sí tá sa, így az összeg ez út tal
is re mek hely re ke rült.

A gyer me kek ne vé ben ez úton is tisz te -
let tel kö szön jük min den ki nek a rész vé telt és
tá mo ga tást, aki bár mi lyen mó don se gí tet -
te a kö zös cél si ke res meg va ló su lá sát!

yde

A ma gyar köl té szet nap ját 1964 óta Jó zsef At ti la szü le tés nap -
ján, áp ri lis 11-én ün ne pel jük. A szer ve zõk az évek so rán – az elõ -
adók és a köl tõk el fog lalt sá gá tól füg gõ en – sok szor az elõ zõ vagy
a kö vet ke zõ na po kon tar tot ták a ren dez vényt. Ezért egy re töb ben
már köl té szet he té rõl be szé lünk az ese mén  nyel kap cso lat ban.

Idén a Csepregi Ol va só kör szá má ra a hét több nap ján is
akadt el fog lalt ság. 11-én, hét fõn dél elõtt – mint ala ku lá sunk óta
min den köl té szet nap ján – az Idõ sek Klub já ba lá to ga tott kis csa -
pa tunk. Er re az al ka lom ra min dig a ta vasz hoz, az ün ne pek hez és
az ak tu á lis év for du lók hoz vá lasz tunk ver se ket. Nagy örö münk re az
ott hon há rom la kó ja is ké szült, és szí ve sen csat la ko zott a fel ol va -
sás hoz. Két is mert ver set pe dig kö zö sen mon dunk el a kö zön sé -
günk tag ja i val együtt. Dél után a vá ro si könyv tár ál tal szer ve zett
versmaratonba kap cso ló dott be né hány ta gunk.

A csü tör tö ki vá ro si ren dez vé nyünk re dr. Fûz fa Ba lázs és hall ga -
tói ér kez tek Csepregbe. A pro fes  szor úr rö vi den be szélt a vers ün -
nep je len tõ sé gé rõl és Kányádi Sán dor köl tõ rõl. Az er dé lyi po é ta
ver se i bõl Lutor Ka ta lin és Ko csis Mar cell meg ha tó an szép ös  sze ál -
lí tás sal káp ráz tat ta el a kö zön sé get. Majd szó ba ke rült a 12 leg -

szebb ma gyar vers, s ezek slam poetry vál to za tai (vil lám vers, mely
az ut ca em be ré hez szól az ut ca nyel vén). E mû ve ket szer zõ ik, a
ko ráb bi hall ga tók ol vas ták fel, a kö zön ség pe dig a leg több rõl ki -
ta lál ta, hogy me lyik mû alap ján szü le tett. Az est kö zös vers mon -
dás sal ért vé get.

Szom ba ton, Dukai Ta kács Ju dit ha lá lá nak 180. év for du ló ján,
meg ko szo rúz tuk a köl tõ nõ sír em lék ét a dukai te me tõ ben. Majd a
szü lõ hely kö zös sé gi ter mé ben mu tat tuk be az ér dek lõ dõk nek Su -
dár Lászlóné T. Mol nár Zsu zsan ná nak a poetriáról írt ér de kes és ér -
té kes köny vét. Ez már a he te dik be mu ta tónk volt, me lyet az ün ne -
pi könyv hé ten a sop ro ni fog kö vet ni.                                         sf

Gá la mû sor
a csepregi sószobáért

A köl té szet he te
és a Csepregi Ol va só kör
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)

M
Á

J
U

S

P R O G R A M A J Á N L Ó
Má jus ban is min den pén te ken

16.00 - 20.00 óra Bük für dõn: Ter me lõi
pi ac.

Má jus 7-én, szom ba ton 8.30 –
17.15 ó. Bük köz pont já ban több hely szí -
nen: Men tõ- és csa lá di nap – vál to za -
tos prog ra mok kal.

Má jus 8-án, va sár nap 9 ó.
Csepregen, a Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár ban:
Sakk ver seny.    16 ó. Csepregen a
Sport pá lyán: Csepregi SE–Vasvár VSE
– me gyei I. osz tá lyú lab da rú gó mér kõ -
zés. (U 19-es mér kõ zés: 14 ó.)

Má jus 14-én, szom ba ton 10 ó. a
kiszsidányi busz meg ál ló ból: Ro do -
dend ron tú ra: Kiszsidány –Horvát -
zsidány – Ól mod – Kõ szeg út vo na lon.
Rész le tek: http://www.naturpark.hu/
hon la pon.

Má jus 14-én, szom ba ton Kis -
zsidányban: Fa lu nap és for rás rá mo -
lás. 

Má jus 14-én, szom ba ton 14 ó. a
csepregi szõ lõ he gyek ben: Pün kös di
nyi tott pin cék nap ja.

Má jus 14-16. Bü kön, a Kris tály To -
rony nál (Nyár fa u. 2.): Pün kös di To rony
Na pok – a Kris tály To rony ki rály nõ jé nek
és ki rá lyá nak meg vá lasz tá sá val.

Má jus 15-16. Bük für dõn a Gyógy-
és Él mény cent rum ban: „Pünkösdölõ“ -
folk lór mû sor – a „Fergeteg“ és a
„Háncs” Néptáncegyüttessel, majd
Pün kös di Bingo.

Má jus 16-án, hét fõn 17 ó.
Csepregen, a Sport pá lyán: Csepregi
SE–Kõszeg FC – me gyei I. osz tá lyú
lab da rú gó mér kõ zés.    (U 19-es mér -
kõ zés: 15 ó.)

Má jus 21-én, szom ba ton 14 ó.
Csepregen, a Pos tá tól: Ke rék pár tú ra:
Csepreg – Szakony – Egyházasfalu –
Sopronhorpács – Zsira – Répcevis –
Csepreg út vo na lon a Csepregi Ol va só -
kör szer ve zé sé ben.

Má jus 25-én, szer dán Csep re -
gen és több más te le pü lé sen is: A Ki -
hí vás Nap ja.

Má jus 27-én, pén te ken 14 ó.
Csepregen: Vá ro si gyer mek nap.

Má jus 28-án, szom ba ton 14 ó. a
csepregi szõ lõ he gyek ben az Or bán ke -
reszt nél: Or bán na pi bor ál dás és gye -
pû tip rás.

Má jus 29-én, va sár nap
Csepregen és több más te le pü lé sen is:
Hõ sök Nap ja.

Jú ni us 4-én, szom ba ton 10 órá tól
Bü kön, a Kris tály To rony nál (Nyár fa u.
2.): Egész ség nap (spinnig, TRX, aerobik,
crossfit és még sok más moz gás for ma).

Jú ni us 4-én, szom ba ton 17 ó.
Csepregen, a Sport pá lyán: Csepregi
SE–Tápláni KSK – me gyei I. osz tá lyú
lab da rú gó mér kõ zés. (U 19-es mér kõ -
zés: 15 ó.)
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A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI
ÉS SPORT KÖZ PONT, KÖNYV TÁR 

MÁ JUSI REN DEZ VÉ NYEI
A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm

sk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Má jus 1. Va sár nap Dr. Su dár Zsu zsan na • 2. Hét fõ  Dr. Bencsik Ist ván • 3.
Kedd Dr. Nagy Má ria • 4. Szer da Dr. Kator Mik lós • 5. Csü tör tök Dr. Müller And -
rás • 6. Pén tek Dr. Föl di Sán dor • 7. Szom bat Dr. Petró An dor • 8. Va sár nap Dr.
Petró An dor • 9. Hét fõ Dr. Su dár Zsu zsan na • 10. Kedd Dr. Bencsik Ist ván • 11.
Szer da Dr. Müller And rás • 12. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re • 13. Pén tek Dr. Szilasi Im -
re • 14. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 15. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 16. Hét fõ Dr.
Föl di Sán dor • 17. Kedd Dr. Nagy Má ria • 18. Szer da Dr. Kator Mik lós • 19. Csü -
tör tök Dr. Bencsik Ist ván • 20. Pén tek Dr. Müller And rás • 21. Szom bat Dr. Kator
Mik lós • 22. Va sár nap Dr. Kator Mik lós • 23. Hét fõ Dr. Su dár Zsu zsan na • 24.
Kedd Dr. Bencsik Ist ván • 25. Szer da Dr. Föl di Sán dor • 26. Csü tör tök Dr. Szilasi
Im re • 27. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 28. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 29. Va sár nap
Dr. Szilasi Im re • 30. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 31. Kedd Dr. Föl di Sán dor

• má jus 6. Ol va só szem üveg
11.00 Mu tas sunk Sza már fü let! -
Nagy Bandó And rás in te rak tív
ver ses-da los mû so ra gye re kek -
nek, szü le ik nek és nagy szü le ik -
nek. Gyer me kek nek in gye nes,
fel nõt tek nek 500.- Ft. 18.00 A Koc -
ka ut cá tól Toscanaig - Ta lál ko zás
Nagy Bandó And rás sal, be lé põ:
1.000.- Ft, hely szín: Bü ki MSK - Szín -
ház te rem

• má jus 16. 16.00 Ki rály lá -
nyok és ki rály fik dél után ja Vi ki né -
ni vel. A rész vé tel díj ta lan! Hely szín:
Eöt vös ut cai fü ves te rü let (rossz idõ
ese tén: Bü ki MSK - Szín ház te rem)

• má jus 19. 17.00 Ivó-na pi
bor kós to ló Bor fel is me rõ ver seny –
bor kós to ló be lé põ: 1.200.- Ft,
amely kor lát lan bor kós to lást tar -
tal maz hely szín: Bük, Kóczán-ház,
Szé che nyi u.

• má jus 26. 15.30 Me se bér -
let Me se bolt Báb szín ház – Az
égigérõ fa – me se já ték be lé põ
bér le ten kí vül: 800.- Ft

• má jus 28. 09.00 „Ré szek az
egé szért” Vá ro si ve tél ke dõ Bü ki ek -
kel Bü ki ek nek! hely szín: Bü ki MSK -
Atrium, Eöt vös ut cai zöld te rü let

• má jus 29. 15.00 4. Bü ki
Gyer  mek nap Kéz mû ves- és tör té -
ne ti ját szó ház, ugrálóvár, né pi fa -
já té kok. 16.00. A Sok-szín-pad Tár -
su lat Gyer mek cso port ja be mu tat -
ja: Kovácsné La pu Má ria: A vi lág
leg bu tább cir ku sza – Ka rin thy -
fan tá zia. 16.30. Inci-finci Gyer -
mek  fog lal koz ta tó. 18.30  Var ró
Dá ni el: Kis uno kám rop pant cu ki –
ze nés me se já ték. A Pó di um Szín -
ház elõ adá sa. A rész vé tel díj ta -
lan! Hely szín: Bü ki MSK – Atrium.

02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 9–13.00 NYITVA
08. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Sanitas 9–14.00 ügyelet
16. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 9–13.00 NYITVA
29. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 17–20.00 készenlét
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2016. áp ri lis 09-én el in dult a Bozsik-
program idei sze zon ja, ami le he tõ sé get
ad a Sopronhorpács SE fi a tal lab da rú gó -
inak egy újabb, sok ok le ve let be zse be lõ,
ered mé nyek ben bõ vel ke dõ évad le ját -
szá sá ra. Az OTP-Mol Bozsik-program olyan
or szá gos lab da rú gó után pót lás fo ci prog -
ram, amely nek ke re te in be lül már több,
mint 130 ezer gyer -
mek (fiú és lány) fo ci -
zik. „A Bozsik prog ram
fõ cél ki tû zé sei a tö -
me ge sí tés, a te het -
ség ku ta tás és a te -
het sé gek fej lesz té se.
En nek el éré se ér de -
ké ben a szö vet ség
egy sé ges, át lát ha tó
rend szert épít, amely
nap ra kész, hi te les és
el len õriz he tõ for má -
ban re giszt rál ja a
prog ram ban részt ve -
võ lab da rú gó kat. A
ver seny és kép zé si
rend szer ki ala kí tá sa
meg fe lel az UEFA és a FIFA szak mai
követelményének“ - nyi lat koz ta Nyi la si Ti -
bor, az MLSZ sport igaz ga tó ja. A prog ram
fõ fel ada ta to váb bá, hogy mi nél több te -
le pü lést, is ko lát, óvo dát, fi a tal te het sé get
von jon be a já ték ba, a re giszt rált lab da rú -
gók szá mát fo lya ma tos nö vel je. A gye re -
kek kel meg sze ret tes se a moz gást, a já té -
kot, a cél a tech ni kák, a „lab dá val bá -

nás” ala pos meg ta ní tá sa. Óvo dás és kis is -
ko lás kor ban nem al kal maz olyan szi go rú
sza bály rend szert, ami a ké sõb bi ver se -
nyez te tés ben van. A részt ve võ ket fi gye -
lem mel kí sé ri az MLSZ egy sé ges re giszt rá -
ci ós és nyil ván tar tá si rend sze ré ben, ez zel
lé nye ge sen ki szé le sít ve a Bozsik In téz mé -
nyi Prog ra mot. A Sopronhorpács SE vár ja

olyan 2010. január 01. után szü le tett gye -
re kek (FI ÚK ÉS LÁ NYOK) je lent ke zé sét, akik
sze ret nek spor tol ni, já té ko san fo ciz ni, szí ve -
sen ma guk ra öl te nék az egye sü le ti mezt.
Edzé sek meg te kint he tõk min den ked den
és pén te ken 16:30-tól az SE sport pá lyán.
Je lent kez ni le het edzé sek al kal má val, ill. a
0620/3621660-as te le fon szá mon.

ZS.H.K.

Toborzó Könnyûzene
örökzöld dallamokkal

A Farkas Sándor Egylet tagjai és vendégei április elsõ
vasárnapján ismét elvarázsolták a szép számú érdeklõdõt.
A vendégeket az egyesület új elnöke Rabiné Horváth Nóra
üdvözölte. Örömét fejezte ki, hogy ennyien megtisztelték a
rendezvényt, és megköszönte a szponzorok támogatását. 

A bevezetõ szavakat követõen az egylet közös
számával (Te majd kézen fogsz és hazavezetsz…) indult a
mûsorfolyam. Ezután következtek a szólisták, részben a
tagok (Haizler Ákos és felesége, Horváth János, Horváth
Gyuláné, Kovács Antal, Rabi Imre és neje), illetve az
utánpótlás (Horváth Dorka és Németh Rebeka). A mûsor
hangulatát fokozták a testvércsoport, a Csepregi
Vegyeskar Egyesület és a Vocal Spirit Show Kórus közös
számai és szólistái (Gulyás Dániel, Gulyás Imre, Krukicsné
Gulyás Andrea és Vígh Gergõ), s a hozzájuk kapcsolódó
profi elõadó mûvészek: Ziembicki Dóra és Eredics Béla. A
szereplõk közül néhányan többször is színpadra léptek, s a
szóló énekek mellett duett, vokál területén is felcsillantották
tehetségüket. A délutánt az egylet újabb közös száma
zárta, mely a Csárdáskirálynõbõl választott operett
részletekbõl került összeállításra, és méltó lezárása volt a
végig magas színvonalú könnyûzenei délutánnak.

Egyes számok alatt Novák (Badankó) Judit és Majoros
János táncmûvészek, illetve ifjú tagjaink: Majoros Mirella,
Horváth Mira és Reseterits Enikõ (utóbbiak Vasvári
Imrénével közösen) táncai tették még látványosabbá és
élvezetesebbé a mûsort. Az énekeket Kádár Tibor elõadó
mûvész kísérete.

Az elõadás, melyet továbbra is Horváth Gyuláné –
most már alelnökként –rendezett, óriási sikert aratott, és
további mûsorok összeállítására és rendezésére biztatja az
egyesületet. 

SF




