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• Sajtoskál
NYUG DÍ JAS TA LÁL KO ZÓ
Jú ni us ele jén a sajtoskáli kul túr ház ban ün ne -

pel tek a fa lu nyug dí ja sai. Év rõl-év re ha gyo -
mány, hogy eb ben az idõ szak ban Haller Im re
pol gár mes ter úr, és a kép vi se lõ-tes tü let tag jai
egy kel le mes dél után ke re té ben ven dé gül lát -
ják a fa lu szép ko rú la ko sa it. A pol gár mes ter úr
kö szön tõ sza vai után Sza bó Mik lós plé bá nos úr is
sze re tet tel be szélt a nyug dí ja sok hoz. A kö zös ét -
ke zés elõt ti imát kö ve tõ en fi nom fa la to kat, hû sí tõ
ita lo kat fo gyasz tot tak a ven dé gek. A Soltis La jos
Al ter na tív Szín ház nö ven dé kei vi dám, vic ces
színdarabukkal gon dos kod tak a kel le mes han -
gu lat ról. A dél után ból nem ma rad ha tott ki a ze -
ne, a tánc, és a vo na to zás sem.                  BB.

GYE REK NAP
Sajtoskál Köz sé gi Ön kor mány zat tá mo ga tá -

sá val gye rek nap al kal má ból le he tõ sé gük volt a
sajtoskáli gye re kek nek egy vi dám dél utánt kö -
zö sen el töl te ni. Fel ke re ke dett a fa lu ap ra ja,
nagy ja és el lá to ga tott Bük re, egy ját szó park ba.
A dél után fagyizással kez dõ dött, a nagy me leg -
ben jól esett egy kis hû sí tõ. Ez után a csi pet-csa -
pat né hány óra ere jé ig a ját szó park ban szó ra -
koz ha tott. Ki csik és na gyon egy aránt jól érez ték
ma gu kat a dél utá non, ked vük re játsz hat tak, a jó
idõ el le né re is so kat ug rál tak, fo ciz tak, csúsz dáz -
tak. A nap zá rá sa ként pe dig a moz gás után jól
es tek a fi nom pizzafalatok és a hû sí tõ ital. Ez a
nap a gye re kek rõl szólt, de le gyünk ki csi, na -
gyok, vagy fel nõt tek, a jó kedv, a mó ká zás, szó -
ra ko zás nincs kor hoz köt ve.                           BB.

Rövid hírek

Kis fa lunk ban a ko ra nyár be kö szön té vel fel -
pezs dül tek az ese mé nyek.

Má jus 28-án, szom ba ton a he lyi Tûz ol tó ság
nagy sza bá sú ver seny prog ram mal tisz tel gett a
120 éves év for du ló elõtt. Dél elõtt a kör nyék be li
részt ve võk kel együtt ös  sze sen 13 csa pat ne ve -
zett az élménygazdag ver seny szám ok ra, me -

lyek nek bol dog gyõz te sei a völcsejiek let tek. Az
élénk ér dek lõ dés sel kí sért ese mény íz le tes
ebéd del és ze nés dél után nal foly ta tó dott, majd
vi dám es ti bá lo zás sal zá rult.

A kö vet ke zõ hét vé gén, jú ni us el sõ szom bat -
ján a he lyi Simonyi Kár oly Ál ta lá nos Is ko la ren de -
zett ha gyo mány te rem tõ szán dék kal ba tyus bált.
A vi har ra haj ló idõ já rás el le né re szép szám mal
gyü le kez tek, és bõ ke zû en ada koz tak a részt ve -
võk a jó han gu la tú jó té kony sá gi es ten, ahol a
talp alá va lót is a lel kes szü lõk egyi ke szol gál tat ta.

A vi dám jú ni ust kis fa lunk nép sze rû ven dég -
lá tó he lye, a Ma jor Mik lós úr ál tal lét re ho zott és
szpon zo rált Freedom Cafe gaz da gí tot ta to vább,

ami kor a hó nap 3. szom bat ján fa lu nap ra em lé -
kez te tõ prog ra mo kat szer ve zett. Dél elõtt a Fa lu -
ku pa el nye ré sé ért küz döt tek a fér fi és nõi lab da -
rú gó csa pa tok. A jó ízû dé li ebé det pe dig ze nés
dél után és es ti bál kö vet te nép sze rû sztár ven dé -
gek köz re mû kö dé sé vel.

A jú ni u si kö zös sé gi ese mé nyek zá rá sa ként
köz sé günk Ön kor mány za ta idén is
meg ren dez te a ”daganatos be te ge -
kért” tör té nõ fa lu fu tást. A tik kasz tó hõ -
ség el le né re a múlt évek hez ha son ló
lét szám mal és lel ke se dés sel ak ti vi zál ta
ma gát fa lunk la kos sá ga. Fõ ként ke rék -
pá ros ok, de je len tõs lét szá mú fu tó, sõt
lovaskocsival in du lók is erõ sí tet ték a
kö zös ös  sze fo gást szim bo li zá ló ese -
ményt. Jól esõ ér zés volt ak tív részt ve -
võ ként lát ni a da ga na tos be teg sé gük -
bõl az évek so rán már si ke re sen fel -

gyógy ult em ber tár sa in kat, akik sze mé lyes pél -
dá juk kal biz tat ják a még be teg ség gel küz dõ
sors tár sa i kat. A kö zel 6 km-es táv ról vis  sza té rõ ket
a Ke resz té nyi Pék ség fel aján lá sá nak, s a szor gos
as  szo nyi ke zek nek kö szön he tõ en, ugyan csak
ha gyo má nyos „zsí ros ke nye res-ás vány vi zes” fris -
sí tõ va cso ra vár ta, amely is mét re mek al kal mat
adott az ös  sze ta lál ko zá sok ra, be szél ge té sek re,
ahol a fõ té ma ter mé sze te sen „nem ze ti ti zen -
együnk” Eu ró pa baj nok sá gi sze rep lé sé nek to -
váb bi la tol ga tá sa volt. Az éj sza kai órák ba nyú ló
ren dez vény is mé tel ten bi zo nyí tot ta köz sé günk
kö zös sé gi éle té nek erõs vol tát, az ös  sze tar to zá si
igény fel eme lõ ér zé sét.            Ma jor Iza bel la

Eseménydús 
nyárkezdet Egyházasfaluban
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Az is ko la be zár ta aj ta ját, és ki nyit ja ka pu it a nyár. Szám ta lan le -
he tõ sé get kí nál ne künk ez a pár hó nap, hogy kel le me sen, jó han -
gu lat ban, vi dá man, és fel töl tõ dés sel tel jen az idõ. Tölt sük meg él -
mé nyek kel, iz gal mak kal, vi dám ság gal a nya rat!

Ez a nyár a sport ról is szól. Már az el sõ né hány hét iz gal mak kal
telt, hi szen kez de tét vet te a Lab da rú gó EB. A szur ko lás a nyár to váb -
bi ré szé ben is tö ret len ma rad, hi szen ha ma ro san pe dig iz gul ha tunk
azo kért a ma gyar spor to ló kért, akik részt vesz nek a riói Olim pi án. 

Ha a sza bad idõn ket nem a te le ví zió elõtt tölt jük, ak kor vár nak
min ket a sza bad té ri fesz ti vá lok, fa lu na pok, kul tu rá lis ren dez vé nyek.
Kon cer tek so ro za ta kí nál le he tõ sé get az idei nyá ron is a fesz ti vál
ked ve lõ i nek. 

Meg kez dõ dik a strand sze zon. A kö ze li für dõk, vagy a ha zai ta -
vak nagy sze rû pi he nõ he lyek a csa lá dok, ba rá ti tár sa sá gok ré szé re,
ahol kel le me sen el tölt he tõ az idõ, és víz ben, vagy a víz par ton a
nap sü té ses me leg is kön  nyen el vi sel he tõ.

A gye re kek a nyá ri tá bo rok ban vál to za tos, sok szí nû prog ra mo -
kon ve het nek részt, so kat ne vet het nek, ba rá to kat sze rez het nek, és
ami na gyon fon tos, él mé nye ket gyûjt het nek.

Ez zel még min dig nem ér vé get a le he tõ sé gek so ro za ta, hi szen
nem fel tét le nül kell ki moz dul nunk ah hoz, hogy jó han gu lat ban tel -
jen a nyár. Ott hon a kert ben egy grill par ti is nagy sze rû le he tõ ség ar -
ra, hogy a ba rá tok, csa lád tag ok a fi nom il la tok, és a tûz mel lett jó -
kat be szél ges se nek, ne ves se nek. 

Azon ban ah hoz, hogy a nyár iga zán jól, és vi dá man tel jen, fon -
tos, hogy vi gyáz zunk ma gunk ra, és egy más ra. Bal eset men tes, nap -
sü té ses, szép nya rat kí vá nok min den ki nek!

BB.

Következõ lapszámunk 2016. 08. 04-én jelenik meg!

VakációLócs köz ség éle té ben is moz gal -
ma san tel tek a szép ta va szi hó na pok.
Ren dez vé nyek so ra kö vet te egy mást,
ami kor a te le pü lés la kói együtt szó ra -
koz hat tak, ün ne pel het tek.

Má jus el sõ va sár nap ján a drá ga
édes anyá kat, nagy ma má kat kö -
szön töt ték a gye re kek, akik ver sek kel,
da lok kal és sa ját ké szí té sû aján dé -
kok kal – ne mez vi rá gok kal - ked ves -
ked tek az ün ne pel tek nek a kép vi se -
lõ-tes tü let élõ vi rá ga
mel lett.

Az tán a gye re ke -
ket ün ne pel te a fa lu,
nem is egy, ha nem
két al ka lom mal is.
Má jus kö ze pén egy
bü ki ját szó park ban
lát ta ven dé gül a te le -
pü lés ön kor mány za ta a lócsi gye re -
ke ket, akik nek vi dám já ték ban, fel -
hõt len ka lan do zás ban volt ré sze a
já ték bi ro da lom ban. Az tán a te le pü -
lés rõl el szár ma zott uno kák kal ki e gé -
szül ve má jus utol só hét vé gé jén is a
gye re kek re irá nyult a fa lu fi gyel me,
hi szen a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si
Szol gál ta tó Rend szer tá mo ga tá sá -
ban Kan ta Ju dit elõ adó mû vész Ka -

len dá ri um cí mû gyer mek mû so ra szó -
ra koz tat ta a fi a ta labb la kó kat és szü -
le i ket, nagy szü le i ket. Az uzson nát lu fi
haj to ga tás és vi dám, já té kos ve tél -
ke dõ kö vet te. Es te nem ma radt el az
idén sem a ren dez vény zá rá sa ként
fel lob ban tott tá bor tûz és a pa rázs nál
a ha gyo má nyos sza lon na sü tés.

Jú ni us el sõ va sár nap ján pe dig a
leg idõ seb be ket vár ta a fa lu ház ba a
kép vi se lõ-tes tü let. A ven dé ge ket

Hor váth Ist ván pol gár mes ter úr kö -
szön töt te. Szalai Gá bor atya imá val
kér te a Jó is ten ál dá sát az egy be -
gyûl tek re. A kö szön tõk után Var ga
Kata-Lina mû vész nõ Ho va jut a nõ?
cí mû elõ adá sát él vez het ték a nyug -
dí ja sok. Majd vi dám ze ne mel lett
mú lat ták az idõt a szép ko rú ak, köz -
ben pe dig fi nom va cso rá val lát ták
ven dé gül õket.                          Bse

VÁ LASZ TÁS
SZEP TEM BER BEN

Ha tá ro zat szü le tett 2016. jú ni us 17-én,
me lyet Dó ra György, a He lyi Vá lasz tá si Iro -
da el nö ke is mer te tett. A vá lasz tás idõ pont -
ja Csepregen: 2016. szep tem ber 25.
Kam pány kez de te: 2016. au gusz tus 6.

Tavaszi ünnepek Lócson
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RU HA GYÛJ TÉS
A Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház

Diakóniai Osz tá lya ru ha gyûj tést szer ve zett el -
sõ sor ban a nyír sé gi hát rá nyos hely ze tû csa lá -
dok meg se gí té sé re és haj lék ta la nok tá mo ga -
tá sá ra.  A Bü ki és Szakonyi Evan gé li kus Egy -
ház köz sé gek, Szakony Köz ség Ön kor mány za -
tá nak köz re mû kö dé sé vel és a Szakonyi Kis tér -
sé gi Könyv tár el lá tás sal együtt mû köd ve kap -
cso ló dott be a ru ha gyûj tés be. A bü ki, és a

szakonyi ada ko zók a szá muk ra már fe les le -
ges sé vált, ugyan ak kor jó ál la po tú, hasz nál -
ha tó ru há kat a Szakonyi Pol gár mes te ri Hi va tal -
ba ju tat ták el. A kö zel száz zsák nyi ado mányt
egy bu da pes ti köz pon ti rak tár ba szál lí tot ták,
majd on nan ke rül nek szét osz tás ra, ki szál lí tás ra
a rá szo ru lók nak.

ada

Vlasich Krisz ti ánt, Csepreg vá ros pol gár -
mes ter ét kér dez tük a kép vi se lõ tes tü let fel -
osz la tá sá ról és a le het sé ges kö vet kez mé -
nyek rõl.

– Mi ve ze tett Csepreg Vá ros kép vi se lõ tes -
tü le té nek fel osz la tá sá hoz? 

– A Répcevidék ol va sói bi zo nyá ra már tud -
ják, hogy a tes tü let fel osz la tá sát Ra bi Im re kép -
vi se lõ kez de mé nyez te, az zal a mond va csi nált
in dok kal, hogy nem lát nak rá a vá ros pénz ügyi
mû kö dé sé re. Az óta már több ször be bi zo nyo so -
dott, hogy mind ez csak ürügy volt, Ra bi Im re és
csa pa ta (Ki rály Ár pád, Ko vács And rás, Ziembicki
Er zsé bet) va ló já ban azért osz lat ták fel a tes tü le -
tet, mert nem tud ták el fo gad ni, hogy sze mé -
lyem ve ze ti Csepreg vá ro sát. Má ra egy ér tel mû -
en lát szik, hogy a hát tér ben egy ko ráb bi bu kott
pol gár mes ter-je lölt áll, Dé nes Jó zsef, aki re 2014-
ben a csepregiek nagy több sé ge mon dott ne -
met. Most is õ moz gat ja a szá la kat, je len leg ép -
pen Ko vács And rást sze ret né a pol gár mes te ri
szék be ül tet ni. 

2014-ben vet tem át a pol gár mes te ri sta fé ta
bo tot, az óta azon dol go zom, hogy Csepreg fej -
lõd jön. Je len tõs mér té kû for rá sok ér kez tek a vá -
ros ba és bát ran mond ha tom, a ve lünk ha son ló
mé re tû te le pü lé sek hez ké pest lé nye ge sen több
tá mo ga tást kap tunk. Õszin tén kell szól ni ar ról is,
hogy ma, a 21. szá zad ban úgy érez tem, sok kal
len dü le te sebb, ha té ko nyabb mun ká ra van
szük ség. Büsz ke va gyok ar ra, hogy ki vá ló szak -
em be rek és hi va ta li dol go zók se gít sé gé vel egy
iga zi ütõ ké pes csa pa tot épí tet tünk, akik kel
ered mé nyes mun kát tu dunk foly tat ni. 

– Jelenleg mi a hely zet és mi a tör vé nyi leg
meg ha tá ro zott kö vet ke zõ lé pés? 

– A He lyi Vá lasz tá si Bi zott ság ös  sze ült, és meg -
ha tá roz ta az idõ kö zi vá lasz tá sok idõ pont ját. 2016.
szep tem ber 25-én, va sár nap já rul hat nak a vá lasz -
tó pol gár ok az ur nák elé. Ad dig igyek szünk leg jobb
tu dá sunk sze rint dol goz ni, hi szen to vább ra is az a
cé lunk, hogy Csepreg fej lõd jön. Több ször el mond -
tuk, hogy így jó val ne he zebb a dol gunk, hi szen
min den dön tés ho zó a he lyi po li ti kai hely zet rõl ér -
dek lõ dik, de sze mé lyes kap cso la ta im nak kö szön -
he tõ en min den kö vet meg moz ga tunk an nak ér -
de ké ben, hogy a le he tõ leg job ban tud juk ki hasz -
nál ni az elõt tünk ál ló le he tõ sé ge ket. 

– A vá ros éle té ben mi lyen ha tá sai le het -
nek a ki ala kult hely zet nek? 

– A csepregiek tud ják, hogy most va ló ban a jö -
võnk rõl van szó. A kö vet ke zõ idõ szak ban ren ge teg
EU-s pá lyá za tot ír nak ki, me lyek nagy ban meg ha -
tá roz zák a vá ros fej lõ dé sét. Hi szem, hogy ká osz és
za var kel tés he lyett ös  sze fo gás ra és ke mény mun -
ká ra van szük ség. Az idõ kö zi ön kor mány za ti vá lasz -
tá so kon nem egye dül, ha nem egy szé les kö rû ösz -
 sze fo gás nak kö szön he tõ csa pat tal mé ret jük meg
ma gun kat. Ha ma ro san meg is mer he tik kép vi se lõ
je lölt je in ket, akik rõl már most biz ton ál lít ha tom,
hogy ki vá ló em be rek. Bí zom ben ne, hogy az itt
élõk ne met mon da nak az internetes ha zug ság
gyá rak újabb és újabb rém hí re i re, va la mint Dé nes
Jó zsef és csa pa tá nak rá gal ma i ra. Sok még a kö -
zös fel ada tunk, most az a leg fon to sabb, hogy ká -
osz he lyett vég re egy más sal ös  sze fog va, egy mást
tisz te let ben tart va te gyünk a fej lõ dé sért. Hi szem,
hogy a fej lõ dés ga ran ci á ja, ha szét hú zás he lyett
sta bil és re á lis mó don ve zet jük a vá rost. Jó ma gam
nem kí vá nok részt ven ni a sár do bá lás ban, hi szen
meg gyõ zõ dé sem, hogy most még in kább ke -
mény mun ká ra és nem ká oszt ered mé nye zõ ve -
sze ke dés re van szük ség.                                H.N.

Fe szült ség Csepregen
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Már ha gyo mán  nyá vált Nemes lá dony ban is,
hogy gye rek nap al kal má val a kép vi se lõ-tes tü let
ked ves ke dik a he lyi gye re kek nek, egy nap csak
ró luk szól. Jú ni us 5-én gye re kek és szü lõk reg gel
9 óra kor iz ga tot tan vár ták a Bük rõl ér ke zõ kis vo -
na tot, amel  lyel egy bü ki ját szó park ba uta zott a
vi dám kis csa pat. Né há nyan még so sem utaz -
tak ilyen mó don, így bi zo nyá ra örök em lék ma -
rad szá muk ra a kis vo na to zás. A kö zel egy órás út
so rán meg cso dál tuk a kör nye zõ fal va kat és Bük
vá ros rej tett kis ut cá i ban is ka lan doz tunk. A park
kö ze lé be ér kez ve rö vid sé ta várt ránk. Az ér ke -
zés kor meg is mer tük a ját szó ház ban be tar tan dó
sza bá lyo kat, és már bir tok ba is ve het tük a sok
já té kot. A bát rabb szü lõk csat la koz tak a gye re -
kek hez a csúsz dá kon, tram bu li non és kö vet ték a
pi ci ket a több szin tes ját szó la bi rin tus ban is. A fel -
hõt len szó ra ko zás ké sõ dél utá nig tar tott.      

bse

NEMESLÁDONYIAK NAPJA

A nemesládonyi képviselõ-testület 2016. június 9-én, szombaton délután 14 órai kezdettel tartja a
hagyományos falunapi rendezvényét. A nap programja: 14.00 – Ünnepi köszöntõt mond Németh
László polgármester, Dr. Galántai György a Sárvári Járási Hivatal vezetõje és Szabó Miklós plébános úr,
Nemesládonyi gyerekek, fiatalok mûsora • 15.00 – Geri Betli Duó • 16.00 – „Három az egyben”
szórakoztató mûsor – gyerekmûsor, magyar nóta, sanzonok • 17.30 – Tombolasorsolás, majd vacsora
• 19.30 – Zenés est – hajnalig. A szervezõk mindenkit nagyon sok szeretettel várnak a rendezvényre!

Nemesládonyi 
gyerekek vidám napja

Választások Csepregen
Meg kér dez tük Ra bi Im re kép vi se lõt, aki

egyi ke volt azok nak, akik kez de mé nyez ték a
Csepregi kép vi se lõ tes tü let fel osz la tá sát. 

– Mi ve ze tett a kép vi se lõ tes tü let fel osz la -
tá sá hoz?

– A Kép vi se lõ tes tü let tag ja i ként az át lát ha tó
gaz dál ko dást vár tuk el. Hi á ba. Dön té se ink hez szük -
sé ges ada to kat kés ve, hi á nyo san kap tuk meg. Ké -
ré sünk el le né re a tes tü le ti ülé sek ide jét szán dé ko -
san a bi zott sá gi el nö kök mun ka ide jé re hív ták
össze. A több sé gi tes tü le ti dön té se ket rend sze re sen
fe lül bí rál ta a Pol gár mes ter. Sa ját ha tás kör ében ho -
zott kö te le zett ség vál la lá sa i ról nem tá jé koz ta tott. A
po li ti kai ta nács adó mun ka kört nem tart juk ha té -
kony nak és ered mé nyes nek. Vlasich Krisz ti án 2014-
ben sok kal több tá mo ga tást ígért, mint amen  nyi
most ér ke zik.

– Mi a je len le gi jo gi hely zet, mi a kö vet ke -
zõ lé pés?

– A jo gi hely zet egy ér tel mû. Az idõ kö zi vá lasz tás
le bo nyo lí tá sá ig szep tem ber 25-ig hi va ta lá ban ma -
rad a pol gár mes ter, s el lát ja fel ada ta it. A Kép vi se -
lõ-tes tü let tag jai az új tes tü let fel ál lá sá ig el lát ják fel -
ada tu kat. A mun ka fo lya ma tos sá ga a jog ál tal biz -

to sít va van. A je lölt ál lí tás so rán a ré gi ek mel lé újak
je lent kez het nek. Nyi tott a pá lya min den ki nek, aki
ten ni akar a vá ro sért és ér ti a de mok rá cia nyel vét.

– Mi lyen ha tás sal le het a vá ros éle té re a
ki ala kult hely zet?

– Han gu lat kel tés re nincs ok. Ha az es kü jét min -
den ki ko mo lyan gon dol ja, ak kor a nyár el le né re
vé gig dol goz za a vá lasz tá so kig tar tó idõ sza kot,
mert ten ni va ló akad bõ ven. A fej lesz té si és mû kö -
dé si tá mo ga tá sok nem egy sze mély re szól nak. Bi -
zo nyí ték er re az is, hogy a me gyé ben lé võ füg get -
len, vagy nem kor mány pár ti te le pü lé sek is szép
össze gû tá mo ga tá so kat kap nak. Néz ze nek kör be
Bü kön, Rép ce la kon, Cell dö möl kön. A ki ala kult
hely zet ben a vá lasz tók nak a sze re pe nagy. Nem kí -
vá nunk Vlasich Krisz ti án stí lu sá ban kampányolni,
de tes  szük a dol gun kat mi is, hi szen ezer szál lal kö -
tõ dünk Csepreghez. Ezt vár ják el a min ket meg vá -
lasz tók, de ezt vár ják a kri ti ku san szem lé lõk is. Mi
ab ban bí zunk, hogy a te le pü lés vá lasz tó pol gá rai
bölcs dön té se ket hoz nak, s az idõ kö zi vá lasz tás
után be fe je zõ dik az árok ásás, a egyé nek és a kö -
zös sé gek egy más ra ha ra gí tá sa. Egy új pol gár mes -
ter rel és egy komp ro mis  szum kész tes tü let tel foly tat -
hat juk a vá ros ér de ké ben vál lalt mun kát. HN
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• Simaság
DÓCZI FE RI 50 ÉVE A FO CI BAN!
Va sár nap dél után mint egy szá zan gyûl tek

ös  sze a si ma sá gi fo ci pá lyán, hogy kö szönt sék
id. Dóczi Fe ren cet. Sport ve ze tõk, ré gi és mai já -
té ko sok, fut ballt sze re tõ vi dé ki ek és he lyi ek jöt tek
el, hogy együtt tölt hes se nek el egy kel le mes dél -
utánt az ün ne pelt tel. Volt öreg fi úk meccs, gu -
lyás par ti és meg an  nyi jó be szél ge tés.

Id. Dóczi Fe renc 50 éve Si ma ság fut ball já -
nak szí ve – lel ke, mo tor ja. 50 éven át - idõt,
pénzt, ener gi át  nem kí mél ve- ta nú ja és cse -
lek võ je volt Si ma ság fut ball éle té nek, át él ve a
he lyi fo ci si ke res és ke vés bé si ke res kor sza ka it.

So kan kö szön töt ték e je les na pon: Mol nár
Lász ló köz sé günk pol gár mes te re, Ge ren csér
Ti bor, a Vas Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség el -
nö ke, Csizmazia Gyu la, a je len le gi csa pat
szak osz tály- ve ze tõ je, ré geb ben volt si ma sá gi
edzõk, a ven dég ként meg hí vott bõi öreg fi úk
csa pat ka pi tá nya.

Sok ked ves aján dék kal is meg lep ték õt.
Mind kö zül ta lán ked venc csa pa tá nak, a Va -
sas nak a le gen dá ja, az un. szõ ke szik la, Mé -
szöly Kál mán üd vöz lõ sza vai és aján dé ka ha -
tot ta meg, aki még 50 évet kí vánt id. Dóczi
Fe renc nek a si ma sá gi fut ball éle té ben. Ve le
együtt mind an  nyi an ezt kí ván juk és kö szön jük
az 50 évet. Szép volt Dóczi Fe ri!

Haller Er zsé bet

Rövid hírek

A Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la és Szak -
is ko la 27 fõ 7. év fo lya mos ta nu ló ja, és 4 fõ kí sé -
rõ pe da gó gu sa 2016. jú ni us 1-4. kö zött a HA TÁR -
TA LA NUL! pá lyá zat ke re té ben egy fe lejt he tet len
er dé lyi ta nul má nyi ki rán du lá son vett részt.

Az uta zást meg elõ zõ elõ ké szí tõ fog lal ko zá son
és fa kul ta tív té ma na pon cso por to kat al kot va is -
mer ked tünk meg Er dély tör té nel mé vel, tör té nel mi
he lye i vel, föld raj zi jel leg ze tes sé ge i vel, ter mé sze ti
kin cse i vel, a ha tá ron tú li ma gyar ság ér té ke i vel,
ha gyo má nya i val, a meg lá to ga tan dó te rü let –
Nagy  vá rad, Ko lozs vár, Ma ros vá sár hely, Szé kely -
ud varhely, Máréfalva, Ho mo ród für dõ, Csík som -
lyó, Madéfalva, Gyer gyó szent mik lós, Gyil kos-tó,
Bé kás-szo ros, Farkaslaka, Korond, Parajd - ne ve -
ze tes sé ge i vel, múlt já val és je le né vel.

El sõ nap hos  szú bu szo zás után ér kez tünk Bi -
har me gye köz pont já ba, Nagy vá rad ra, ahol
meg te kin tet tük a ró mai ka to li kus ba zi li kát,
amely Ro má nia leg na gyobb ba rokk stí lus ban
épült temp lo ma. Itt ta lál ha tó Szent Lász ló her -
má ja, amely ko po nyá já nak egy da rab ját õr zi.

Ez után a kin cses Ko lozs vár ra vitt az utunk. Hu -
nya di Má tyás és Bocs kai Ist ván szü lõ há zá nak
meg te kin té se után a Szent Mi hály szé kes egy -
ház, Má tyás ki rály szob ra, a Far kas ut cai re for -
má tus temp lom majd a hí res Házsongárdi te me -
tõ (nyu lak kert je) kö vet ke zett. Fel ke res tük volt
nagy ja ink Kós Kár oly, Apá czai Cse re Já nos és
Reményik Sán dor sír ja it. Az em lé ke zés ko szo rú ját
Dsida Je nõ sír já nál he lyez tük el.

Dél után Er dély ha to dik leg na gyobb vá ro sá -
val, Ma ros vá sár hel  lyel is mer ked tünk meg. Tér -
kép se gít sé gé vel, cso por to kat al kot va fel ke res -
tük a Köz igaz ga tá si Pa lo tát, a Kul túr pa lo tát, a
Bo lyai-lí ce u mot, a Te le ki Té kát. Bo lyai Far kas és
fia, Bo lyai Já nos szob rá nál fel ele ve ní tet tük a két

nagy ma te ma ti kus éle tét és mun kás sá gát. Es te
10 órá ra ér kez tünk meg szál lás he lyünk re, Orosz -
hegy re, ahol ven dég lá tó ink fi nom ka lác  csal,
majd a szál lás el fog la lá sa után va cso rá val vár -
tak ben nün ket.                A cikk foly ta tá sa  a

www.repcevidek.hu ol da lon

Hi va ta lo san 2001.06.22-én avat ták fel a kõ sze -
gi Tourinformot. A 15 éves év for du ló al kal má ból
ün nep sé get ren dez tek. A jú li us 20-án meg ren de -
zett év for du lós ren dez vé nyen Huber Lász ló pol gár -
mes ter, Ba kos György, Írottkõ Natrúaprkért Egye sü -
let el nö ke, a Tourinform fenn tar tó ja va la mint Tama
Ist ván, a Nem ze ti Tu risz ti kai Ügy nök ség Re gi o ná lis
mar ke ting igaz ga tó ja Sop ron ból vett részt.       yde

15 éves a kõ sze gi Tourinform

Határtalanul 
megszerettük Erdélyt!

Molnár László polgármester is
köszöntötte id. Dóczi Ferencet
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A Mi nisz ter el nök ség eu ró pai uni ós for rá sok
fel hasz ná lá sá ért fe le lõs ál lam tit ká rá val egyez te -
tett a Csepreg Vá ros pol gár mes te re.

– Az el múlt más fél év ben mun ka tár sa im mal
kö zö sen tu da to san fel ké szül tünk és konk rét ter -
ve ket dol goz tunk ki azért, hogy meg fe le lõ mó -
don tud ja ki hasz nál ni Csepreg Vá ro sa az Eu ró -
pai Unió kö vet ke zõ fej lesz té si cik lu sá nak le he tõ -
sé ge it – nyi lat ko zott la punk nak Vlasich Krisz ti án,
Csepreg Vá ros pol gár mes te re azt kö ve tõ en,
hogy Vitályos Esz ter rel, a Mi nisz ter el nök ség Eu ró -
pai Uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá ért fe le lõs ál -
lam tit ká rá val egyez te tett.

- A ta lál ko zónk al kal má val, Ál lam tit kár asz -
 szony nak is fel vá zol tam Csepreg fej lesz té si el -
kép ze lé se it és át ad tam azt a do ku men tu mot,
mely ös  sze fog lal ja a konk rét csepregi ter ve ket. 

Az ál lam tit kár nak át adott do ku men tum ban
szá mos fon tos fej lesz té si el kép ze lés ol vas ha tó,
olya nok, me lyek nagy ban meg ha tá roz hat ják a
vá ros jö võ jét. A ter vek kö zött sze re pel az Al só vá -
ros csa pa dék víz-el ve ze tõ rend sze ré nek re konst -
ruk ci ó ja né ven fu tó pro jekt, mely konk ré tan a
Tak sony, Tak sony köz, Al kot mány, Zrí nyi, Bog nár
Ig nác és Cso ko nai ut cá kat érin ti. A ter ve zett be -
ru há zás nagy ban hoz zá já rul hat az itt élõk élet -
szín vo na lá nak ja vu lá sá hoz, rá adá sul a jö võ be ni
út épí tés el en ged he tet len fel té te le is a fej lesz tés.

Az in téz mény fej lesz té sek te rü le tén is ko moly
ter vek kel ren del ke zünk, hisz fon tos nak tart juk,
hogy a csepregi gyer me kek meg fe le lõ kö rül mé -
nyek kö zött tud ja nak böl csõ dé be, óvo dá ba és
is ko lá ba jár ni – mond ta a pol gár mes ter. 

Vlasich Krisz ti án, el mond ta azt is, hogy a fej -
lesz té si kon cep ci ó ban he lyet ka pott az in téz mény

el kép ze lé se it is tar tal ma zó óvo da bel sõ te re i nek
fel újí tá sa, ját szó tér meg újí tá sa és az ud var új ra
par ko sí tá sa is. Több in téz mény ben, így az óvo dá -
ban és az is ko lá ban is foly ta tód hat a már ko ráb -
ban meg kez dett ener ge ti kai fej lesz tés.

Mint is me re tes ugyan is az óvo dai fej lesz tés re
ko ráb ban az elõ zõ vá ros ve ze tés és az in téz -
mény ve ze té se ál tal be adott pá lyá zat si ker te len

volt, így a ter ve zett fel újí tá so kat más for rás ból
kel lett meg ol da ni.

A már meg va ló sult ener gia ha té kony sá gi be -
ru há zá so kat a Nem ze ti Fej lesz té si Mi nisz té ri um -
hoz be nyúj tott KEOP-2015-5.7.0 Köz épü le tek ki -
emelt je len tõ sé gû épü let ener ge ti kai fej lesz té se
pá lyá zat, óvo da ese té ben 45 654 171 Ft, az is -
ko la tor na ter me ese té ben 26 474 420 Ft biz to sí -
tot ta. A ter vek sze rint to vább foly ta tód hat na
mind két in téz mény fej lesz té se, hisz a ter vek sze -
rint nap ele mek kel és hõ szi vat  tyúk kal lát nák

majd el mind két gyer me kek kel fog lal ko zó in téz -
ményt.

A Vas Me gyei Ön kor mány zat tal kö zös kon zor -
ci um ban pá lyá za tot adott be a vá ros a bel te rü -
le ti ke rék pár út fej lesz tés re. Je len leg Csepreg vá -
ros te rü le tét a Bõ és Zsira kö zöt ti (az oszt rák-ma -
gyar ha tá rig hú zó dó) ke rék pár út met szi. A pro -
jekt ke re té ben ezt a meg lé võ ke rék pár utat ter -
vez zük ös  sze köt ni a vá ros köz pont já val – is mer -
tet te a pol gár mes ter.

A Zöld vá ros pro jekt ke re té ben a Ma lom ker ti
sport lé te sít mény fej lesz té se is te rí ték re ke rült,
ahol egy vá ro si sza bad idõs köz pon tot hoz ná nak
lét re, mely so rán a ki emelt cél, hogy több funk -
ci ós lé te sít mény jöj jön lét re, mely több más
sport ág nak is he lyet ad, s a be ru há zás so rán a
ren dez vé nyek nek he lyet adó Ma lom ker ti kör -
nye zet is tel je sen meg szé pül het majd.

Vlasich Krisz ti án szólt ar ról is, hogy a ter vek
kö zött sze re pel a Vá ros gaz dál ko dás új nem ré -
gen vá sá rolt te lep hely ének fej lesz té se is, mely
nagy ban hoz zá já rul hat ah hoz, hogy még szín -
vo na la sabb mun kát vé gez hes se nek az ott dol -
go zók, s a meg vá sá rolt gé pe ket és esz kö zö ket
tá ro lá sa mel lett a ter vek sze rint to váb bi új funk -
ci ó kat is lét re hoz nak az épü let ben.

– Per sze ezek egy elõ re ter vek, de amíg te he -
tem, min den kö vet meg moz ga tok an nak ér de -
ké ben, hogy si ker re vi gyük Csepreget. Ki vá ló le -
he tõ sé gek áll nak elõt tünk. Most ugyan ki csit ka -
nyar gó sabb lett az egye nes út, de to vább ra is
hi szem, hogy ká osz he lyett ös  sze fo gás ra van
szük ség, hi szen ez a fej lõ dés ga ran ci á ja –
mond ta a pol gár mes ter.

yde

Te rí té ken a csepregi fej lesz té sek
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• Szakony

Rövid hírek

KONFIRMANDUSOK KÖ SZÖN TÉ SE
Szakonyban az idei év ben is ün ne pi is ten -

tisz te le ten kö szön töt ték a kon fir má ci ó juk ju bi -
le u mi év for du ló ját ün nep lõ ket. A szép al kal -
mon részt vet tek a 70, 60, 50 és a 25 év vel ez -

elõtt kon fir mált gyü le ke ze ti ta gok. Si mon Ré ka
lel kész nõ mel lett Tóth Kor nél 1. év fo lya mos te -
o ló gus hall ga tó se géd ke zett a li tur gi á ban. 

ada

Ki len ce dik al ka lom mal ün ne pel ték Csep re -
gen a gyer me ke ket a Szebb Hol na pért Köz hasz -
nú Egye sü let ál tal ren de zett gyer mek na pon má -
jus 27-én. 

A ren dez vény lét re jöt tét, csak úgy, mint a
múlt év ben szá mos tá mo ga tó, köz tük Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta is se gí tet te.

A prog ra mok is mét rend kí vül sok szí nû ek vol -
tak, így min den ki ta lál ha tott köz tük ked vé re va -
lót, nyi lat koz ta Vlasich Krisz ti án az
egye sü let el nö ke. A jó han gu la tot
el sõ fel lé põ ként a Csepregi Óvo -
da Sü ni cso port ja ala poz ta meg
fer ge te ges Casino Twist elõ adá sá -
val. A tán cos lá bú ap ró sá gok lát -
tán az em ber nek szin te ked ve tá -
madt ve lük együtt tánc ra per dül -
ni. Õket egy újabb ener gia bom -
ba, a Dr. Csepregi Hor váth Já nos
Ál ta lá nos Is ko la Kö tél ug ró cso port -
ja kö vet te. Pro duk ci ó ju kat lel ke sen
fi gyel te az egy re nö vek võ szá mú
kö zön ség. A kö tél ug rók után pe -
dig újabb szí nes és moz gal mas él mény ben ré -
sze sí tet te a né zõ ket Csepreg Vá ros Mazsorett
Cso port ja. Lát vá nyos mû so ru kat, csak úgy, mint
az elõ zõ pro duk ci ó kat, el is me rõ taps kö vet te.

A szer ve zõ egye sü let tag jai az Ákom-Bákom
Báb szín há zat hív ták el ez út tal a Gyer mek nap
szín pa dá ra, hogy el me sél jék és fel ele ve nít sék a
lus ta kis kon dás ka land ja it. A szín ház „Egy szer
volt…A kis kon dás” cí mû elõ adá sát nagy ér dek -
lõ dés sel kí sér tek fi gye lem mel ki csik és na gyok
egy aránt.

Saj nos a ko ráb bi nap sü tés nek már nyo ma
sem volt ek kor, hisz az idõ já rás egy re szo mor ká -

sabb lett, s el eredt az esõ. Per sze ez nem szeg -
het te ked vét a tom bo la sor so lást vá ró iz ga tott
kö zön ség nek, akik szel vé nye i ket szo ron gat va
csil lo gó szem mel vár ták, hát ha az õ szá mu kat
húz za ki a kö zön ség so ra i ból fel kért kis lány. 

Mi u tán a tom bo la ös  szes nye re mé nye is gaz -
dá ra ta lált, a kö vet ke zõ fel lé põ, Ju hász Mar cell
in te rak tív bû vész lát vá nyos mû so rát már az ál ta -
lá nos is ko la au lá já ban él vez het te vé gig a nagy -

ér de mû kö zön ség. Akik ki tar tot tak száj tát va fi -
gyel het ték az ér de ke sebb nél ér de ke sebb bû -
vész trük kö ket is. A tar tal mas dél utánt a Pó ker
együt tes gyer mek kon cert je zár ta.

A szí nes prog ra mok mel lett kí sé rõ prog ra mok
is vár ták a Ma lom kert be ki lá to ga tó ki csi ket és
na gyo kat, hisz nagy volt az ér dek lõ dés a Bicikló,
a ke re ke ken gu ru ló lo vacs ka iránt, de hos  szú so -
rok kí gyóz tak az ugrálóvár és az óriáscsúzda
elõtt is. De so kan ki pró bál ták a csil lám te to vá lást
és az arc fes tést is. Tar tal mas prog ra mok kal zá rult
az idei gyer mek nap is Csepregen.

ot

ARA NYOS ÉS EZÜS TÖS CSEPREGIEK

Var ga Do rot  tya, a Bü ki Bir kó zó Club csepregi
ver seny zõ je az el sõ fél év ben két arany ér met is
szer zett nem zet kö zi ver se nye ken. A Far kas Sán dor
Egy let jú ni us vé gén is mét ezüst mi nõ sí tést ka pott a
Vas vá ri Nem zet kö zi Szín ját szó Ta lál ko zón. Gra tu lá -
lunk a nagy sze rû ered mé nyek hez, me lyek re au -
gusz tu si szá munk ban rész le te sen vis  sza té rünk.

sá gi

BÜ KI HOR GÁSZ EGYE SÜ LET HÍ REI

A Bü ki Hor gász Egye sü let 2016. au gusz tus
11 – 13. kö zött, na pon ta 9-tõl 18 órá ig is mét
hor gász tá bort szer vez 14 éven alu li gyer me kek
ré szé re a Bü ki tó nál és a hor gász ta nyán. Je -
lent kez ni – szü lõi be le egye zés sel – Sza bó Jó zsef
HE-elnöknél, vagy a két tó gaz dá nál: Ka dar kú ti
And rás nál és Né meth Zsig mond nál le het.

sá gi

Gyer mek na pi
for ga tag Csepregen
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A Csepregi Nyug dí jas Ének kar már ne -
gye dik éve, min den év ben részt vesz, az Or -
szá gos Nyug dí jas  KI-MIT- Tud ren dez vény
so ro za tán. Ezt tet te az idén is. A jól si ke rült
elõ dön tõt, Má jus ban egy még job ban si ke -
rült kö zép dön tõ kö vet te ahol is a csa pat a
ma xi má li san meg sze rez he tõ 50 pont tal
meg ala poz ta a he lyét a dön tõ ben, amit
múlt hé ten, 24-25-26-án ren dez tek meg

Har kány ban. Sze ret nénk min den ki vel tu dat -
ni, hogy ezen a ver se nyen az ének kar KI -
EMELT ARANY MINÕSITÉSSEL tért ha za, ez zel
öreg bít ve vá ro sunk CSEPREG hír ne vét. Kö -
szö net az ének kar va la men  nyi tag já nak az
áll ha ta tos, oda adó mun ká já ért, ki tar tá sért.
A jó mun ka meg hoz ta a gyü möl csét. Azon -
ban nem le het el men ni bi zo nyos dol gok fe -
lett sem, mert eh hez sok té nye zõ hoz zá já -
rult. El sõ sor ban nem tud juk meg an  nyi szor
el mon da ni há lás  kö szö ne tün ket Hárominé
Or bán Eri ká nak aki nem csak ve ze ti, ha nem

egyé ni leg szpon zo rál ja is az ének kart, va ló -
já ban ne ki kö szön het jük hogy idén is részt
tud tunk ven ni ezen a ver se nyen,  KÖ SZÖN -
JÜK. Má sod szor ra sze ret nénk meg kö szön ni
Pin tér Ani kó nak és Hujber Fe renc nek, hogy
ci te ra já té kuk kal és a csa pat tal ös  sze tart va
ezt a szép ered ményt el ér tük, szin tén KÖ -
SZÖN JÜK. Har mad szor ra pe dig sze ret nénk
meg kö szön ni ko ráb bi tá mo ga tó ink nak/he -

lyi kisvállal kozóinknak/, Va la mint
sze ret nénk meg kö szön ni Ba ra nyai
And rás csepregi vál lal ko zónk nak,
hogy ered mé nye ink el éré sé hez
hoz zá já rul tak, és az uta zá sa ink
meg kön  nyí té sé re biz to sí tot ta a kis -
bu szo kat. És mint már ko ráb ban ír -
tam bi zo nyos té nye zõk za var nak is.
Mint pél dá ul, hogy hol van nak a
töb bi vál lal ko zók? vagy, hogy az
Ön kor mány zat mi ért nem tá mo gat
min ket is, vagy, hogy a mû ve lõ dé si
ház aki hez „ál lí tó lag” tar to zunk, mi -
ért nem se gít ben nün ket csak egy

ki csit és mi ért va gyunk Fe ke te bá rá nyok. Mi
is Csepreget kép vi sel jük mi is a kul tú rá ért te -
vé keny ke dünk és nem is akár mi lyen ered -
mé nyek kel. Bí zom ben ne, hogy a jö võ ben
több tá mo ga tás ban lesz ré szünk, hogy be
tud juk bi zo nyí ta ni az ének kar mél tó az em -
be rek bi zal má ra és tá mo ga tá sá ra. És csak
egy kis ér de kes ség:  2013-ban az el sõ ver -
se nyen szin tén Har kány ban  ezüst mi nõ sí -
tés sel, most 3 év vel ké sõbb ki emelt arany -
 nyal tér tünk ha za. 

Makkai Sán dor

Nyár, nap sü tés, 
Sonnentherme: 
Csa lá di él mé nyek fel sõ fo kon

Una lom nak itt nincs he lye! 2016. jú li us 11-tõl ugyan is in dul
a szu per nyár a Sonnentherme él mény für dõ ben és a kör nye zõ
part ner ho te lek ben. A kis vízipockokra vál to za tos prog ram és
me nõ ren dez vé nyek vár nak az óriáscsúzdákon. A kül té ri hely -

szí nek já ték pa ra di csom má és sza bad ég alat ti ren dez vény tér -
ré ala kul nak. Plusz pont a csa lá di kas  sza ja vá ra, hogy a he ti
prog ram ja ink in gye ne sek min den gye rek szá má ra. A Sonnen -
therme nyá ri prog ram ja i ról to váb bi in for má ci ót a kö vet ke zõ
hon la pon ta lál: http://www.sonnentherme.at/hu (x)

Újabb siker
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• Csepreg
TRI A NON RA EM LÉ KEZ TEK
2016. jú ni us 4-én Csepreg vá ro sá ban is

meg em lé kez tek az 1920-as tri a no ni bé ke szer -
zõ dés alá írá sá nak 96-ik év for du ló já ra. A meg -
em lé ke zés az el múlt évek ha gyo má nya i nak
meg fe le lõ en Taródi Ta más csa lád já nak por -
tá ján ke rült meg ren de zés re a Tér kép Kul tu rá lis
Egye sü let és Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta
szer ve zé sé ben.

Az ün nep sé get Ba ra nyai And rás nyi tot ta
meg, me lyen Dr. Var ga Ti bor tör té nész mon -
dott ün ne pi be szé det. A „rend ha gyó tör té ne -
lem óra” – ahogy Ba ra nyai And rás aposzt ro -

fál ta –, vis  sza re pí tet te a hall ga tó kat a múlt ba,
fel ele ve ní tet te az ak ko ri ese mé nye ket, s fel -
hív ta a fi gyel met az em lé ke zés fon tos sá gá ra.

A meg em lé ke zést to vább szí ne sí tet te if -
jabb Taródi Ta más sza va lá sa, Mó ra Lász ló:
Ma gyar zász ló cí mû ver sé vel. Nagy Jul csi és
Radics Eli za éne két pe dig Ko vács Mik lós kí sér -
te gi tá ron.

Taródi Ta más be szé dé ben ki emel te, hogy
több mint tíz éve õ ad ott hont a meg em lé ke -
zés nek, de az idei volt az el sõ al ka lom, hogy
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta is sze re pet
vál lalt a ren dez vény szer ve zés ben. Az ün nep -
sé gen Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár -
mes te re is tisz te le tét tet te.

A kö zel két órás meg em lé ke zés a Szé kely
Him nusz kö zös ének lé sé vel zá rult, majd min -
den kit sze re tet tel ma rasz tal tak egy-egy po hár
fris sí tõ re, s kö zös be szél ge tés re. ot

Rövid hírek

A Peruska Má ria kegy hely Csepreg, va la mint
a horvátlakta te le pü lé sek Tömörd, Horvát zsi -
dány, Kiszsidány, Peresznye ha tá rá ban fek szik.

A kör nyék va dász tár sa sá gai és a szom bat he -
lyi Er dé sze ti Zrt. min den év ben jú ni us el sõ va sár -

nap ján Dumovits Ist ván plé bá nos úr ve ze té sé vel
itt tart ják za rán dok mi sé jü ket.

A há rom nyel vû va dász mi sét a kó ru sok éne ke
és a va dász kür tök hang ja tet te fel eme lõb bé. A
szent mi sét el hunyt va dá szok, er dé szek és er dei
dol go zó kért aján lot ták föl. Majd a ta valy fel ál lí -
tott Em lék hely nél ko szo rú zás sal tisz te leg tek az
elõ dök elõtt. A ko szo rú zá son részt vet tek a ce -
leb rá ló tisz te len dõ urak, a Me gyei Köz gyû lés El -
nö ke, a Va dász ka ma ra el nö ke, és a kör nye zõ
va dász tár sa ság ok ve ze tõi.

A va dá szok a mi se után agapéra vár ták a
za rán do ko kat.                          H. Pa dos Te réz

5. Etno-Folk For ga tag: jú li us 8. - Bük für dõ,
Gyógy- és Él mény cent rum par ko ló ja. Eb ben az év -
ben köz re mû kö dik a 2014-ben a World Music
Charts Europe má so dik he lyé ig ju tó, sa ját meg ha -
tá ro zá sa sze rint ma gyar vi lá gi nép ze nét ját szó Bu -
da Folk Band, a be at és a köl té szet egy más ra ta -
lá lá sát be mu ta tó Se bõ együt tes, a Kár pát-me den -
cei nép ze nei ha gyo -
mányt sza ba don va ri á ló,
Gó bé ze ne kar, a tánc há zi
mu zsi kát, tör té ne ti ze nét,
éne kelt ver se ket ját szó Re -
gös együt tes és Mihó At ti -
la prí más.

26. Ara tó ün nep: jú li -
us 9. - Bük für dõ, Gyógy-
és Él mény cent rum par ko -
ló ja. A vá ros leg na gyobb múl tú - kul tu rá lis ér te lem -
ben is vett - ha gyo má nya az Ara tó ün nep, amit hin -
tós fel vo nu lás sal, kézikaszás arató be mu ta tóval,
könyv be mu ta tó val, fo tó ki ál lí tás sal, folk lór mû sor ral
és ara tó bál lal tesz nek szí nes sé a szer ve zõk. Az ara -
tó ban dák a mû ve lõ dé si ház tól vo nul nak - szo kás
sze rint - a für dõ par ko ló ja mel let ti bú za me zõ re.

11. Gyógy-Bor Na pok – Bü ki Gasztro fesz -
 tivál: jú li us 20-24. – Bük für dõ, Gyógy- és Él mény -
cent rum par ko ló ja. A Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz -
pont, Könyv tár Szent György nap já tól Szent Mi hály
nap já ig tar tó kul tu rá lis ren dez vény so ro za tá nak, a

KulturWellness nek a leg na gyobb sza bá sú, leg na -
gyobb ér dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nye a
fesz ti vál. A prog ram Bük für dõn, a Gyógy-és Él -
mény cent rum mel let ti par ko ló ban fel ál lí tott szín -
pad okon, egy ki sebb gyer mek szín pa don, a
Gasztro ud var hoz kap cso ló dó ún. Gasztro szín pa -
don, va la mint a Für dõ Ét te rem mel kö zö sen szer ve -

zett Jazz-Blues Ud var ban zaj -
lik. A hely szí ne ket egy kéz -
mû ves-ke res ke dõ ut ca kö ti
ös  sze.

A nagy szín pad okon fel -
lép töb bek kö zött a Mag na
Cum Laude, a Csík Ze ne kar,
a Bu da pest Bár, az In tim Tor -
na Illegál, a De ák Bill Blu es
Band. A fesz ti vál öt nap ján

je les meg hí vot tak tar ta nak elõ adást, il let ve mu tat -
ják be fõ zõ tu do má nyu kat, név sze rint Bú za Sán dor,
Dö mö tör Ta más, Majthényi Lász ló és Nika Ró bert. 

A Tör té nel mi Ud var részt ve või is csat la koz nak a
gaszt ro nó mi ai prog ra mok hoz. A Ko rok, tör té ne tek,
éte lek hí vó sza vak kö ré épí tett te ma ti kus hely szí nen
a Nádasdy Ban dé ri um, a Gencsapáti Ha gyo -
mány õr zõ Néptáncegyüttes, a Hu nya di Má tyás
Fe ke te Se reg Ha gyo mány õr zõ Cso port és az AJA-
GUR Ha gyo mány õr zõ If jú sá gi Egye sü let mu tat ja be
az ál ta luk meg je le ní tett kor szak élet mód ját, szo ká -
sa it, és fõ zi meg egy-egy jel leg ze tes éte lét.    H.N.

33. Vadászmise a Peruska Má ri á nál

Bük: ha gyo mány, gaszt ro nó mia, ze ne
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Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta
az idei esz ten dõ ben már több la -
kás hi te lé vel baj ba ju tott csa lá don
se gí tett, hi szen vol tak olya nok, akik
olyan élet hely zet be ke rül tek, mely -
nek kö vet kez té ben kö zel áll tak ah -

hoz, hogy el ve szít sék fe jük fölül a
fe de let. Saj nos azon ban volt olyan
csa lád is, aki ket ki la kol tat tak így
azon na li se gít sé get kel lett nyúj ta -
nia szá muk ra az ön kor mány zat nak.

Két kis gyer mek ét egye dül ne -
ve lõ as  szo nyon, si ke rült a Nem ze ti
Esz köz ke ze lõ köz ben já rá sá val se gí -
te ni, egy má sik csa lád la ká sát egy
kül föl di pénz in té zet tõl a vá ros vá -
sá rol ta vis  sza, meg ment ve õket a
ki la kol ta tás tól, de volt olyan csa lád
is, aki ket ki la kol tat tak, s ne kik az ön -
kor mány zat vá ros gaz dál ko dá sa
ala kí tott ki em be ri kö rül mé nye ket,
ah hoz hogy a fo gya ték kal élõ

gyer me kük kel együtt le gyen hol
ez után is lak ni uk. 

Saj nos az elõ zõ cik lu sok alatt a
szo ci á lis bér la ká sok ál la po ta je len -
tõ sen le rom lott, mi vel nem ke rül tek
vis  sza for ga tás ra a bér le ti dí jak ból

be folyt ös  sze gek az
ál lag meg óvás ra. A
je len le gi vá ros ve ze tés
egy át fo gó szo ci á lis
la kás fel újí tá si prog -
ram ba kez dett, mely -
nek el sõ lé pé se ként a
2015-ös esz ten dõ ben
az ös  szes vá ro si tu laj -
do nú la kás, eresz csa -
tor ná ját ki cse rél ték.
Most azon ban a szo -
ci á lis la ká sok ener ge -

ti kai fel újí tá sá ba és kom fort fo ko za -
tuk nö ve lé sé vel foly ta tó dik a la kás
fel újí tá si prog ram, hisz szá mos la -
kás nem éri el az el várt 21. szá za di
szín vo na lat. Több la kás ban ugyan -
is nincs WC, nincs für dõ szo ba, be -
ázik a te tõ, rossz ál la po tú ak az ab -
la kok, sok he lyen om lik a va ko lat.
Ahol hi á nyoz nak a fel té te lek, ott
min den na pi ne héz sé get okoz még
a min den na pi tisz tál ko dás is. Ez zel
a prog ram mal kí ván vál to zást el ér -
ni a je len le gi vá ros ve ze tés.

A cikk foly ta tá sa  a
www.repcevidek.hu ol da lon

yde 

2016. má jus 25-én Csepreg Vá -
ros Ön kor mány za ta is csat la ko zott
ah hoz az or szá gos prog ram so ro zat -
hoz, mely nek gyö ke rei egé szen
1982-ig nyúl nak vis  sza. Eb ben az
esz ten dõ ben ugyan is két szom szé -
dos ka na dai vá ros pró bál ta egy
ver seny ke re té ben el dön te ni, hogy
me lyik te le pü lés a spor to sabb. A
ren dez vény 1991-ben Ma gyar or -
szág ra is meg ér -
ke zett, s az óta
év rõl-év re egy re
töb ben csat la -
koz nak a kez de -
mé nye zés hez.

Csepreg Vá -
ros Ön kor mány -
za tá hoz csat la -
koz tak a Csep -
regi Kö zös Ön -
kor mány za ti Hi -
va tal, a Te rü le ti
Gon do zá si Köz -
pont és a Csep regi Óvo da és Böl -
csõ de dol go zói is, ez ál tal kö zö sen
fel hív va a fi gyel met moz gás ra és
az egész sé ges élet mód ra.

Az ál ta lá nos is ko la már évek óta
egész na pos prog ram so ro zat tal
csat la ko zik a ren dez vény hez, hi -
szen a tan in téz mé nyek kü lön is ne -
vez het nek.

Dél után 14 órá tól vet te kez de tét
a sport prog ram, mely hez bár ki csat -
la koz ha tott. Elõ ször kis pá lyás lab da -

rú gó mér kõ zé sen ûz ték a lab dát a
fut ball ked ve lõi, majd trak tor hú zá -
son ad hat ták ki ma guk ból a fel gyü -
lem lett fe les ener gi át a részt ve võk. A
sor ver seny vá lo ga tott fel ada tai so -
rán az tán a csa pat mun káé és a ne -
ve té sé volt a fõ sze rep, vé gül ko sár -
lab da mec  csel zá rult a dél után. A
részt ve võk vá laszt hat tak még a
csocsó, a tol las lab da és a ping -

pong kö zül is, így biz to san sen ki nem
ma radt ül ve a dél után so rán.

A ren dez vény a sport és moz -
gás fon tos sá gán kí vül a csa pat szel -
lem erõ sí té sé re is fel hív ta a fi gyel -
met, mely rõl el mond ha tó, hogy
ma ra dék ta la nul tel je sült a dél után
so rán.

Jó han gu lat, sport sze rû já té kok
és sok kö zös él mény jel le mez te a
Ki hí vás Nap ját! 2017-ben biz to san
foly ta tá sa kö vet ke zik!                yde

Ki hí vás Nap ja CsepregenSzociális lakás felújítási 
program indult Csepregen
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• Tompaládony
LÁ TO GA TÁS AZ EU RÓ PAI 
PAR LA MENT BEN
Má jus vé gén hu szon öt Vas me gyei pol gár -

mes ter és jegy zõ vett részt azon a ta nul mány -
úton, me lyet Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se -
lõ szer ve zett Brüs  szel be. Az Eu ró pai Par la ment
ka pu já ban Schöpflin György - Vas me gye
kép vi se lõ je - nagy sze re tet tel fo gad ta a de le -
gá ci ót. A részt ve võk meg is mer ked het tek az
Eu ró pai Par la ment rész le tes szer ve ze ti fel épí -
té sé vel, szer te ága zó mû kö dé sé vel és tör vény -
al ko tá si fo lya ma ta i val. Tá jé koz ta tást kap tak a
kép vi se lõk fel ada ta i ról, min den na pi mun ká -
juk ról, il let ve a kü lön bö zõ dön tés ho za ta li me -

cha niz mu sok ról. A brüs  sze li tar tóz ko dás alatt
szin te vé gig sza kadt az esõ, de en nek el le né -
re a vá ros ne ve ze tes sé ge i be és kul tu rá lis lát ni -
va ló i ba is be te kin tést nyer het tek a kül dött ség
tag jai. Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni Ágh
Pé ter nek és Schöpflin György nek, hogy le he -
tõ sé get biz to sí tot tak a kis te le pü lé sek ve ze tõi
szá má ra is. 

„A kö zös ség olyan, mint a szi vár vány, lát -
szód nak a kü lönb sé gek, de nem le het szem
elõl té vesz te ni az egy sé gét.”

H. H. R.

Rövid hírek

Két na pos fa lu nap lesz, év ti zed nyi szü net
után és bõ vít he tõ lesz a la kó park – moz gal mas
az idei év Sopronhorpácson.

Az óvodafelújítás és böl csõ de ki ala kí tás ter -
vé vel kezd te Talabér Je nõ pol gár mes ter. Ugyan -
is van igény a leg ki seb bek el lá tá sá ra, sze ren -
csé re gya rap szik a fa lu.

– Most 826 fõs a la kos ság szám, nem sok, de
nem is va gyunk ke ve sen és sok a be köl tö zõ, je -

len leg csak két-há rom el adó ház van, ugyan is a
fi a ta lok fel vá sá rol ták, na gyon sok kis gye rek van
– so rol ta a pol gár mes ter. Ezért is kel le ne a bölcsi,
ha az nem jön ös  sze, ak kor csa lá di nap kö zi ben
gon dol koz nak Sopronhorpácson. Az óvo da fel -
újí tá sá ra há rom el uta sí tó vá lasz ér ke zett sor ban,
de nem ad ják fel, az idén is be ad ják, de most
bölcsiépítéssel együtt ter ve zik, ös  sze sen 110 mil -
lió fo rin tos fej lesz tés len ne. A már meg va ló sult,
nem ré gi ben re a li zá ló dott fej lesz té sek kö zül a la -
kó park ter ve it emel te ki Talabér Je nõ. 

– Az egyik leg fon to sabb az, hogy si ke rült a
ré gi fut ball pá lyát meg vá sá rol ni a mos ta ni tu laj -
do no sok tól, már el ké szült a víz- és csa tor na rend -
szer ter ve, hi szen la kó park lesz – hang sú lyoz ta.
Az el sõ ter vek 16 te lek rõl szól nak, de bõ vít he tõ
lesz, 38-40 te lek is le het a jö võ ben. 

Az ön kor mány zat a pá lyá za tok mel lett ön erõ -
bõl is sok be ru há zást vé gez. A te le pü lés ve ze tõ ki -
emel te, hogy ta valy 24 mil lió fo rin tot tud tak köl te -
ni a bel te rü le ti utak fel újí tá sá ra. Ami az el lá tó -
rend szert il le ti: az egész ség ügy szem pont já ból
már a ta ná csi rend szer ben is köz pon ti sze re pe
volt Sopronhorpácsnak – idéz te fel Talabér Je nõ.
A sza bad or vos vá lasz tás mi att nem csak az ide
tar to zó há rom te le pü lés, va gyis Sopronhorpács

mel lett Und és Völcsej la ko sa it lát ja el a há zi or vos,
ha nem so kan jár nak hoz zá a kör nyék töb bi te le -
pü lé sé rõl is. Ugyan ez a hely zet a fog or vo suk kal és
fon tos a vé dõ nõi szol gá lat is – húz ta alá a pol gár -
mes ter. A kul tú rát, a kö zös sé get em lít ve azt emel -
te ki: – Sze ret nénk kö zös sé gi na po kat, hogy le -
gyen idõ egy más ra. Tíz-ti zen egy éve volt fa lu nap
utol já ra, az óta csak ki sebb ese mé nye ket ren dez -
tünk éven te. Idén két na pos lesz a fa lu nap au -
gusz tus ele jén – mond ta a szer ve zés alatt ál ló
prog ram ról. A Sze ged mel let ti test vér te le pü lé sük -
tõl vesz nek pél dát: Csólyospálos köz ség gel a tûz -
ol tók kal együtt ápol nak szo ros kap cso la tot. A
Bács-Kis kun me gyei fa lu ban so kan él nek me zõ -
gaz da ság ból, ép pen ezért tar ta nak trak to ros na -
po kat, az nagy ün nep ná luk. Ilyet, ha son lót ter -
vez nek Sopronhorpácson is.                           yde

Traktoros napok
és épülõ lakópark

TÖMÖRDIEK 
A LAB DA RÚ GÓ EB-N 
MAR SEILLE -BEN!
Tömördi szur ko lók is buz dí tot ták a ma gyar

vá lo ga tot tat a 2016-os Lab da rú gó Eu ró pa Baj -
nok ság má so dik Iz land el le ni meccsén a fran -
cia or szá gi Mar seille -ben! Jól szur kol tak, mert a
se lej te zõ cso port ból va ló szen zá ci ós to vább ju -
tást itt si ke rült meg ala poz ni! Kö szön jük!        SzG
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MÁ JU SI, JÚ NI U SI TÖR TÉ NÉ SEK

TOR MÁS LI GE TEN

Má jus 14-én nyug dí jas dél utánt tar tot tunk. A
meg je lent 43 fõ a fa lu el múlt tör té né se i rõl és a ter -
vek rõl, el kép ze lé sek rõl hal lott be szá mo lót, majd
uzson ná val kí nál tuk a ven dé ge in ket. Ez után egy
jó ked vû be szél ge tés re ke rült sor, majd kö vet ke zett
a tom bo la sor so lá sa. Idén is min den meg je lent
nyert va la mit! Ez úton is sze ret ném min den ki nek

meg kö szön ni aki bár mi vel hoz zá já rult en nek a
dél után nak a si ke res meg ren de zé sé ben!

Gye rek na pon báb szín ház járt ná lunk, a gye -
re kek él vez ték az elõ adást.

Jú ni us 22-én Ber kes Gyu la ka no nok Úr, volt
Csepregi és Tor más li ge ti plé bá nos lá to ga tott
meg min ket a több mint 100 fõs hit tan tá bo ros
di á kok kal. Meg néz ték a temp lo mot, majd fo ci
és já ték volt a prog ram.                          M.Á.F.

A Sopronhorpácsi Sport egye sü let Után pót lás
Szak osz tá lya idén ün nep li 10 éves fenn ál lá sát. 

Eb bõl az al ka lom ból az egye sü let és
Sopronhorpács Ön kor mány za ta kö zö sen, a
Lami-Véd Kft. tá mo ga tá sá val 2016. jú ni us 04-én

meg szer vez te a Ju bi le u mi Fo ci- és Gyer mek na -
pot. Az ezt meg elõ zõ két hét vé ge is moz gal ma -
san telt az SE szá má ra, hisz ná lunk ren dez ték a
Bozsik fesz ti vál ak tu á lis for du ló it elõ ször az U7-U9,
majd pe dig az U11-U13 kor cso port ok ban.  A jú -
ni us 04-i dél elõtt is ha son ló an telt, a Bozsik tor na
min tá já ra zaj lot tak a sor so lá sos mér kõ zé sek,
ahol ven dég sze re pelt a SFAC, Lö võ és Kópháza
csa pa ta is. A fi a tal fo cis ták több ka te gó ri á ban
ve het tek át ok le ve le ket, dí jaz va lett a leg ered -
mé nye sebb já té kos, a leg jobb ka pus és a leg -
szebb gól is. Az ok le ve lek tu laj do no sa it azok a
„ré gi” fut bal lis ták vá lasz tot ták ki, akik 10 év vel
ez elõtt az SE szí ne i ben kezd ték pá lya fu tá su kat,
és az óta ko moly ered mé nye ket ér tek el.  Az
ebé det kö ve tõ en, a dél elõtt le zá rá sa ként Hor -

váth Zol tán szak osz tály ve ze tõ ju bi le u mi kö szön -
tõt mon dott, fel idéz ve az el múlt 10 év ered mé -
nye it, leg jobb pil la na ta it, hang sú lyoz va, hogy a
gye re kek nél kül nem mû köd het ne a szak osz tály
sem. Ju bi le u mi aján dék tár gya kat adott át a le -

iga zolt spor to lók nak,
az edzõ nek, a Lami-
Véd Kft. kép vi se lõ jé -
nek nagy lel kû tá mo -
ga tá sá ért,  ill. az SE
kö te lé ké bõl ki ke rült
„ré gi” já té ko sok nak,
akik pél da ként szol -
gál hat nak a mos ta ni
ge ne rá ci ó nak.  A
dél után a sok szí nû -
ség je gyé ben telt, a
fel nõt tek és a gye re -

kek is meg ta lál hat ták a szá muk ra leg iz gal ma -
sabb prog ra mo kat. Ját szot tak anya-gye rek és
apa-anya fo ci mec  cse ket, meg néz het tek rend -
õr au tót, a Sop ro ni Tör té nel mi és Ha di ját szó Ba rá -
ti Kör jó vol tá ból má so dik vi lág há bo rús fegy ve re -
ket, ak na ve tõt, ka to nai ren dé sze ti au tót, a
Sopronhorpácsi Mazsorett Cso port leg if jabb ja i -
nak be mu ta tó ját, a he lyi Ön kén tes Tûz ol tó Egye -
sü let Steyr tûz ol tó au tó ját, ami ha tal mas si kert
ara tott a nyá ri me leg ben víz füg göny per me te -
zé sé vel. A gye re kek ked vük re ugrálóváraztak,
élõcsocsóztak, ré gi né pi fa já té kok kal ügyes ked -
tek. Sze ren csé re az idõ is ke gyes volt hoz zánk.
Kö szön jük min den ki nek, aki va la mi lyen for má -
ban tá mo gat ta a ren dez vényt! 

Zsoldosné H. Ka ti

GYE RE TE IS BOXOLNI CSEPREGRE!

Min den hé ten ket tõ al ka lom mal tart
edzést a sop ro ni sport egye sü let szak osz tá lya
Csepregen. Ide vár juk a box iránt ér dek lõ dõ
fi a ta lo kat. In for má ci ót: Szil ágyi Jó zsef tõl kap -
hat a 70/4315-510 szá mon.

Jubileumi Foci- és Gyermeknap 
Sopronhorpácson
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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.)

J
Ú

L
I
U

S

P R O G R A M A J Á N L Ó
Má jus 29-tõl – jú li us 10-ig Csepregen, a

Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár -
ban (PSMSK): Vá lo ga tás Bálinth Zol tán (Er dély –
Ár kos) VÁN DOR SZÉ KELY nép raj zi gyûj te mé nyé -
nek anya gá ból. A ki ál lí tás meg te kint he tõ hét -
köz nap okon 10-18 óra kö zött, il let ve be je lent -
ke zés alap ján egyéb idõ pont ok ban is.

Jú ni us 17. – au gusz tus 27. kö zött Bük für -
dõn, a Sport park ban, szer dá tól szom ba tig:
Sportanimáció. Prog ram: szer dán és szom ba -
ton 17-18 ó. Nordic Walking ok ta tás és
minitúra, csü tör tö kön 17-18 ó. ke rék pár tú rák,
pén te ken 17-21 ó. gyer mek kuc kó
ugrálóvárral és a leg kü lön fé lébb já té kok kal,
egyéb idõ pont ban: sport ver se nyek, stb. Rész -
vé tel in gye nes! A Nordic Walking - és ke rék -
pár tú rák ra elõ ze tes je lent ke zés szük sé ges a
Tourinfo iro dá ban: Bük für dõ, au tó busz pá lya -

ud var. (E szer ve zett prog ra mok hoz a sport esz -
kö zö ket in gye ne sen biz to sít ják.)

Jú li us ban és au gusz tus ban is min den
pén te ken 16.00 - 20.00 óra kö zött Bük für dõn:
Ter me lõi pi ac.

Jú li us 7-9. Csepregen, az Ot tó kem ping -
ben: IX. Is me rõs Ar cok Tá bor - Blu es és rock ze -
ne kar ok – nép ze ne - nép tánc – kéz mû ve sek –
gyer mek prog ra mok – bor tú ra.

Jú li us 9-én, szom ba ton Kõ sze gen, az
Írottkõ Szál lo da hall já ban: Biczó An tal,
répcementi fes tõ mû vész ki ál lí tá sa.

Jú li us 11-15. Csepregen: A PSMSK-ban:
Me se moly Ol va só Tá bor. A tûz ol tó szer tár nál:
Tûz ol tó tá bor.

Jú li us 17-én, va sár nap Bük für dõn: Csa -
lá di nap – vál to za tos prog ra mok kal. - Sztár -
ven dég: Dér He ni.

Jú li us 23-án, szom ba ton Tömördön: FA -
LU NAP. 

Jú li us 25-29. Csepregen, a PSMSK-ban:
Szö võ tá bor.

Jú li us 29-én, pén te ken a Bük für dõi Gyógy-
és Él mény cent rum ban: Stran dok éj sza ká ja – éj -
sza kai für dõ zés – vál to za tos prog ra mok kal. Sztár -
ven dég: Irigy Hón alj mi rigy.

Au gusz tus 2-7. Horvát zsi dány ban, a
Peruska Má ria ká pol ná nál: XXIII.  If jú sá gi
Peruska tá bor.

Au gusz tus 5-7. Kõ sze gen: Fél hold és Te -
li hold – Kõ sze gi OST ROM NA POK.

A Csepregi PSMSK 2016. jú li us 18 –
au gusz tus 5 kö zött LE ÁL LÁS mi att zár va
tart. A könyv tár júl. 19-én, 26-án és aug.
2-án lá to gat ha tó lesz.
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A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI ÉS SPORT KÖZ PONT, KÖNYV TÁR JÚLIUSI REN DEZ VÉ NYEI

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

Jú li us 8. 5. Etno-Folk For ga tag: 17.00
Reg õs együt tes, 18.15 Gó bé Ze ne kar, 19.45
Bu da Folk Band, 21.30 Se bõ Együt tes, 22.45
Mihó At ti la. Gyer mek sa rok, Né pi és ügyes sé gi
já té kok, Ki ra ko dó vá sár. A be lé pés díj ta lan!
Hely szín: Bük für dõ, Gyógy- és Él mény cent rum
par ko ló ja.

Jú li us 9. 26. Ara tó ün nep. 10.00 Ba logh
La jos: Bü ki táj szó tár c. köny vé nek új, bõ ví tett
ki adá sá nak be mu ta tó ja. Hely szín: Bü ki Mû -
ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár (Bük, Eöt -
vös u. 11.) 11.00 „Arat tunk” cím mel fo tó ki ál -
lí tás meg nyi tó ja - Bü ki Lász ló és a Trió- Tv Du -
nán túl mun ká i ból. Hely szín: Bü ki Mû ve lõ dé si
és Sport köz pont, Könyv tár (Bük, Eöt vös u.
11.) – Atrium. 15.00 Ün ne pi öku me ni kus is -
ten tisz te let a Ka to li kus temp lom ban. 16.00
Szí nes fel vo nu lás hin tók kal, lo vas ko csik kal
Bük für dõ re. 17.00 Ün ne pé lyes meg nyi tó -
Kézikaszás aratóbemutató. 19.00 Folk lór mû -
sor – Senior Néptáncegyüttes, Kör mend, kí -
sér a Tu li pán Ze ne kar. 20.30 Exp res  sz együt -
tes kon cert je. 22.15 Ara tó bál – Chubby
Band. Gyer mek sa rok - Né pi és ügyes sé gi já -
té kok, Ki ra ko dó vá sár. Hely szín: Bük für dõ, a
Gyógy- és Él mény cent rum par ko ló ja. A be -
lé pés díj ta lan!

Jú li us 15. 09.00 Bü ki Me se vo nat a Sza -
mó ca Szín ház zal. Rész vé te li díj: 1.500.- Ft,
amely tar tal maz za a vo na to zás, a ven dég lá -
tás és az elõ adá sok árát. Az elõ adás hely szí -
ne: Bük, Kóczán-ház, Szé che nyi u.

Jú li us 17. Ro ma Kul tu rá lis Nap. szer ve zõ:
Bük Vá ros Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta

Jú li us 20-24. 11. Gyógy-bor Na pok – Bü -
ki Gasztrofesztivál. 

Július 20. Bük szín pad 18.30 Ün ne pé lyes
meg nyi tó, 21.45 A Ku tya Va cso rá ja. Bor szín -
pad 20.00 Bu da pest Bár, 23.15 Best Of. Gyer -
mek szín pad 17.00 Inci-Finci gyer mek fog lal -
koz ta tó. 18.00 Fa bu la Báb szín ház – Vi téz Lász -
ló –hagyományõrzõ vá sá ri báb já ték. Für dõ Ét -
te rem - Jazz-Blues Ud var. 19.00 Es  szen cia,
21.00 Solid Jazz Band. 

Július 21. Bük szín pad 17.30 Parno
Graszt. 21.45 Cimbaliband. Bor szín pad. 20.00
Csík Ze ne kar. 23.15 Gypo Circus. Gyer mek -
szín pad 17.00 Ta risz nyá sok Együt tes gyer mek -
kon cert je, 18.00 Por té ka Szín pad – Vá sá ri ko -
mé dia. Für dõ Ét te rem - Jazz-Blues Ud var 19.00
Ta risz nyá sok Együt tes, 21.00 Pa pa Jazz Seven.

Július 22. Bük szín pad 20.00 Mystery
Gang, 23.15 Mok ka Tribute. Bor szín pad 18.00
Soulwave, 21.30 De ák Bill Blu es Band. Gyer -

mek szín pad 17.00 Sza mó ca Szín ház – Csi pi-
 csupi báb szín há za - ze nés me se já ték élõ já ték -
kal és bá bok kal, 18.00 Lan ga lé ta Ga ra bon ci -
á sok. Für dõ Ét te rem - Jazz-Blues Ud var 19.00
Tö rök Ádám és a Mi ni, 21.00 Mandala.

Július 23. Bük szín pad 20.00 Margaret
Island, 23.15 Ma gas he gyi Underground. Bor
szín pad 18.00 Karak, 21.30 In tim Tor na Illegál,
00.30 Ernest C. & Scott Free special ”Gyógy-
Bor Na pok” edition. Gyer mek szín pad 17.00 Pál
Pet ra és Tánc ka ra - Dis ney her ceg nõs in te rak -
tív kon cert, 18.00 Lan ga lé ta Ga ra bon ci á sok.

Július 24. Bük szín pad 17.00 Az Or fe um
Ván dor szín pad ope rett mû so ra, 20.00 Kállay-
Saunders Band. Bor szín pad 19.00 BigBox,
21.30 Mag na Cum Laude, 23.00 Fesz ti vál zá ró
tû zi já ték. Gyer mek szín pad 17.00 Lan ga lé ta
Ga ra bon ci á sok. 18.00 Inci-Finci Gyer mek fog -
lal koz ta tó.

Július 20 – 24. Gasztro-Show (Bú za Sán -
dor, Bock Biszt ró, Dö mö tör Ta más, Majthényi
Lász ló, Nika Ró bert) • Tör té nel mi Ud var – Ko rok,
tör té ne tek, éte lek (Nádasdy Ban dé ri um,
Gencs a pá ti Ha gyo mány õr zõ Néptánc -
együttes, Hu nya di Má tyás Fe ke te Se reg Ha -
gyo mány õr zõ Cso port, AJA-GUR Ha gyo mány -
õr zõ If jú sá gi Egye sü let) A be lé pés díj ta lan!

01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 9–13.00 NYITVA
03. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 9–13.00 NYITVA
10. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–13.00 NYITVA
17. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–13.00 NYITVA
24. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 9–13.00 NYITVA
31. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet

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
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Ti zen egye dik al ka lom mal „rúg ták a
bõrt” Csepregen a Szebb Hol na pért Köz -
hasz nú Egye sü let ál tal szer ve zett Hol na -
pért Kis tér sé gi Lab da rú gó Ku pa na pon.

2016. Jú ni us 25-én, szom ba ton ti zen -
egye dik al ka lom mal né pe sült be is mét
a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény, ahol már
reg gel 8 órá tól min den ké szen állt, hogy a
fut ball ra jon gók is mé tel ten egy re mek na -
pot tölt hes se nek el ba rá ta ik, is me rõ se ik
tár sa sá gá ban.

A ra gyo gó, nap sü té ses idõ ben ki lenc
csa pat mér het te ös  sze tu dá sát a kis tér ség
te le pü lé se i rõl ér kez ve, hisz ki vá ló bí rói irá -
nyí tás mel lett, há rom pá lyán fo lya ma to -
san zaj lot tak a cso port mér kõ zé sek, me -
lye ket a Vas Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség
já ték ve ze tõi: Kiss La jos, Egyed Ti bor,
Berecky Csa ba ve zé nyel tek.

Jól fel ké szült, sport sze rû en ját szó csa -
pa tok vág tak ne ki a tor ná nak azért, hogy

ös  sze mér hes sék ere jü ket és tech ni kai tu -
dá su kat. A cso port mér kõ zé sek so rán, jó
han gu la tú, szo ros, ki éle zett mér kõ zé se ket
ját szot tak egy más sal a csa pa tok.

Nem volt hi ány a ki éle zett pár harc ok -
ból sem, hisz már a négy kö zé ju tá sért is
ha tal mas csa ta dúlt, me lyet az el sõ he lyért
va ló küz de lem csak to vább fo ko zott. A küz -
del mek el le né re a kul tu rált ma ga tar tá sú
csa pa tok nak kö szön he tõ en min den részt -
ve võ szá má ra po zi tív él mény ma radt a kis -

tér sé gi lab da rú gó tor na. 
A Ku pa na pon: Tömörd,

Tompaládony, Chernel há -
za damonya, Bõ, Tor más li -
get, List FC, Gigant FC,
Steva, Black Guys csa pa tai
küz döt tek egy más sal.

A Hol na pért Ku pát az
idei esz ten dõ ben Ba bos Ta -
más irá nyí tá sá val a tor nán
vé gig ki vá ló an ját szó
Bõ csa pa ta nyer te, õket kö -
vet te a nagy csa tá ban hét -

mé te re sek kel alul ma radt Mol nár Im re ve -
zet te Tompaládony csa pa ta, míg a do bo -
gó har ma dik fo ká ra a Né meth Lász ló pol -
gár mes ter ál tal irá nyí tot ta Chernel há za -
da monya együt te se áll ha tott. A ne gye dik
he lyen a Tausz And rás csa pat ka pi tány ál -
tal ve zet te Tor más li get csa pa ta vég zett.

A cikk foly ta tá sa  a
www.repcevidek.hu ol da lon

yde

Sopronhorpács 
a Mini-EURO Baj nok sá gon

A Sopronhorpács SE U9-es kor osz tá lya meg hí vást ka pott jú -
ni us 11-én az auszt ri ai Grestenbe, a Mini-EURO Baj nok ság ra. Na -
gyon örül tünk a meg hí vás nak, és nagy ki hí vás nak érez tük, mi vel
egye dü li ma gyar csa pat ként mi kép vi sel het tük ha zán kat. A tor -
na elõt ti na pon el in dul tunk Grestenbe, ami 250 km-re van
Sopronhorpácstól. A csa pat szpon zo ra, a Hubegger Kft. biz to sí -
tot ta a szál lást, az ét ke zést és a mi ni EB-n va ló sze rep lést. Az ese -

mé nyen 240 gye rek, 24 csa pat és 700 szur ko ló vett részt. Mi ma -
rad hat tunk ma gya rok, a töb bi csa pat sor so lás út ján kap ta meg
„nem ze ti sé gét”, és ab ban a szín ben, az adott or szág hi va ta los
me zé ben ját szot tak. Mint a na gyok, mi is az F cso port ba ke rül -
tünk. Auszt ri át 5:0-ra, Iz lan dot 1:0-ra, Por tu gá li át 3:2-re ver tük
meg, így cso port el sõ ként ju tot tunk to vább. (Tény leg, mint a NA -
GYOK!) A leg jobb 8 kö zé ju tá sért az ola szo kat 1:0-ra ver tük. A ne -
gyed dön tõ ben az Al bá nok tól 2:0-ra ki kap tunk, így a 6. he lyen
vég zett Sopronhorpács. A baj nok ság leg jobb ka pu sa vi szont tõ -
lünk ke rült ki Var ga Krisz ti án sze mé lyé ben. A já ték mel lett a leg -
na gyobb él mény min den gye rek nek, edzõ nek és szü lõ nek az
volt, ami kor hal lot ták fel csen dül ni a ma gyar Him nuszt. A csa pat
tag jai: Var ga Krisz ti án, Bertha Mar cell, Gosztom Mar tin, Nagy
Dá ni el, Markó Mar tin, Bertha Már ton, Hanis Kris tóf, Hor váth
Joachim, Mol nár MátéSzakmai stáb: Hor váth Zol tán, Stummer
Zol tán, Mol nár Bar na, Var ga Ta más.

Hor váth Zol tán szak osz tály ve ze tõ

Hét mé te re sek kel, Bõ
nyer te a Hol na pért Ku pát!




