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• Csepreg
Új bur ko la tot ka pott
a Hu nya di ut ca

Is mét egy si ke res fej lesz té sen van túl
Csepreg vá ro sa, a Hu nya di ut cát lát ták el új
asz falt bur ko lat tal jú li us 12-én csü tör tö kön.

Vlasich Krisz ti án, a vá ros pol gár mes te re el -
mond ta, hogy mint egy 260 mé te ren, a De ák
és a Vas út ut cák közt zaj lott az út fel újí tás. Új
asz falt bur ko lat tal lát ták el az út pá lyát, és szint -

be emel ték a víz nye lõ ket is, ez a nyol ca dik
fel újí tott út cik lu sá ban- je len tet te ki a te le pü lés
ve ze tõ je. Ko ráb ban a Cso ko nai, a Szom bat -
he lyi, a Fe hér, az Al kot mány, a Zrí nyi, a Tak -
sony ut cát és a Tak sony közt lát tak el új asz falt -
bur ko lat tal.

A pol gár mes ter ki emel te, a ki vi te le zõ ko -
ráb ban már el vé gez te az ut ca szenny víz ge -
rinc ve ze té ké nek meg újí tá sát, va la mint a vá -
ros ha tá rá ban je len leg is gõz erõ vel dol goz -
nak a szenny víz tisz tí tó te lep kor sze rû sí té sén is.

Ma gyar or szág Kor má nyá nak tá mo ga tá -
sá val, pá lyá za ti for rás ból több mint 539 mil lió
fo rint ból fej lesz tik a vá ros és a kör nye zõ fal vak
igé nye it ki szol gá ló te le pet. Lé pés rõl lé pés re
dol go zunk to vább, hi szen még az idén meg -
újul a Pe tõ fi ut ca út bur ko la ta is, me lyet na -
gyon vár nak már az itt élõk - zár ta sza va it a
vá ros el sõ em be re.

KM

Rövid hírek

Idén, 11-edik al ka lom mal adott ott hont, a
Csepregi Ot tó kem ping, az Is me rõs Ar cok tá bor -
nak. A mot tó ez út tal, a nél kü led volt, utal va ar ra,
hogy ma ga a ze ne kar, egyéb okok mi att nem lé -
pett fel. Ez mit sem vál toz ta tott, azon a meg hitt
csa lá di as han gu la ton, ami az egész he tet jel le -
mez te. Hi szen, már so kak nak ez vált meg szo kot tá,

hogy nem csak a fõ ren dez vé nyek re utaz nak ide,
az or szág min den pont já ról, és ha tá ron túl ról is,
ha nem nya ra lás is egy ben. Éj sza ká ba nyú ló be -
szél ge té sek, spon tán ze né lés, ami kö zel hoz za az
em be re ket egy más hoz. Ez egyéb ként egy se hol
más hol nem ta pasz tal ha tó, ös  sze tar to zás él ményt
nyújt a ren dez vény re ér ke zõk nek. Mint az el múlt
évek ben, ez út tal is ki tet tek ma gu kért a ren de zõk.
Olyan fel lé põk nek tap sol ha tott a kö zön ség, mint a

Kalapács-Rudán pá ros, az Õs P. Box, vagy a le -
gen dás Kar thá gó.  De, hogy ne csak a Rock ze -
né rõl szól jon a tá bor, volt bor tú ra, nép tánc be mu -
ta tó és fú vós ze ne is. A szí vé lyes fo gad ta tás és a
kem ping idil li kör nye ze te hoz za ös  sze, év rõl év re
azo kat az em be re ket, ki ket a ze ne sze re te te mel -
lett, a ba rát ság is össze köt. Az újon nan ér ke zõ el -

sõ tá bor la kók né mi cso dál ko zás sal szem lél ték ezt
a faj ta ér zést, és csak an  nyit re a gál tak: ide új ra
jön ni kell. Mi lesz ez után? Ami biz tos, mi ott le szünk.
Re mél he tõ leg, a név adó ze ne kar is vis  sza tér majd,
hi szen ez a 11 év vi tat ha tat la nul az õ ér de mük is.
Újabb fe lejt he tet len él mé nyek, friss ba rát sá gok, ez -
zel zá rult ez az év. Bú csúz tunk a leg gyak rab ban el -
hang zó mon dat tal, Jö võ re, új ra itt, ve le tek.

„Badface”

Óri á si si ker, ha tal mas 
él mény, élet re szó ló ba rát sá gok
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Jól kez dõ dött az idei va ká ció a
nemesládonyi gyer me kek nek. Az
ön kor mány zat ki rán du lást szer ve zett
ne kik és szü le ik nek, Zala sza barra a

Zobori Él mény park ba. Az idõ já rás
ke gyes volt hoz zánk, egész nap örül -
het tünk a szép idõ nek. A gyer kõ cök
(és per sze a bát rabb fel nõt tek) ki -
pró bál hat ták a park va la men  nyi le -
he tõ sé gét- a ki szu pe rált jár mû ve ket,
a jobb nál-jobb csúsz dá kat, tram bu -
li no kat, kis vo na tot és a vi zes ját szó te -

ret. Pi he nés gya nánt a park mi ni ál -
lat kert jé ben töl töt tük el az idõt. Saj -
nos ha mar el re pült a ki rán du lás ra
szánt nap, a gye re ke ket úgy kel lett

ki kö nyö rög ni az él mény park ból. Ter -
mé sze te sen a fagy lal to zás sem ma -
rad ha tott el. Ha za fe lé Sü me gen hó -
dol tunk eme ku li ná ris él ve zet nek. Új
él mé nyek ben gaz da god va tér tünk
ha za. Kö szön jük a kép vi se lõ tes tü let -
nek ezt a cso dás na pot!

Pietrowskiné Végh And rea

Önfeledt
szórakozással indult a nyár

Beköszöntõ 

Fé sûs Éva
ver sé nek eme
né hány so ra hû en tük rö zi har ma dik
év sza kunk utol só hó nap já nak han -
gu la tát. El kez dõ dik egy fo lya mat,
ami las san, de biz to san az õszt fog ja
ered mé nyül hoz ni. Ilyen kor még ja -
vá ban nyár van, még nor má lis je -

len ség a rek ke nõ hõ ség. Nem vé let le nül hív ják ál dás ha vá nak is, hi szen
au gusz tus ban tel je se dik ki a ter mé szet gaz dag sá ga, sze zon ja van a diny -
 nyé nek, a te jes ku ko ri cá nak, a pa ra di csom nak, a pap ri ká nak, érik a nek -
ta rin, a kör te, a nyá ri al ma, a szõ lõ, a szil va. Döm ping van a ve te mé nyes -
kert ben, dunszt ba ke rül az ubor ka, a csa la má dé, a le csó, és a kü lön fé le
lek vá rok. Az ál la tok is most ké szül nek in ten zí ven a szû kös idõk re, de ja vá -
ban tart az õzek ná sza, a hó má so dik fe lé ben pe dig- ha va la ki szem fü les
és ki tar tó- a Perseidák me te or raj hul ló csil la ga it szar vas bõ gés kí sé re té ben
fi gyel he ti. Nem le szünk hí ján a prog ra mok nak sem, le gyen az kul tu rá lis
vagy ku li ná ris. Ilyen kor tart ják a bor na pok és a gaszt ro nó mi ai fesz ti vá lok
nagy ré szét, idén 26. al ka lom mal lesz Gyõr ben Ba rokk Es kü võ, de aki ze -
nei prog ram ra vá gyik, ta lál hat ma gá nak azt is. Min den ki igyek szik va la mi
mó don ki hasz nál ni a nyár utol só he te it, csob ban ni egy na gyot ta va ink
vagy él mény für dõ ink va la me lyik ében, gril lez ni, bog rá csoz ni a ba rá tok kal,
ki rán dul ni, sá to roz ni, nõ sül ni és férj hez men ni, szus  szan ni egyet az ara tá si
sze zon után. Ilyen kor az arany ló ga bo na táb lák he lyén már csak a tar ló,
és a nyár me le gét ma guk ba zá ró szal ma bá lák ma rad nak, míg a fris sen
be ta ka rí tott bú za sze mek bõl el ké szül az Új Ke nyér. Eb ben a hó nap ban tart -
juk a nyá ri idõ szak egyet len mun ka szü ne ti nap pal já ró nem ze ti ün ne pét. 

Au gusz tus 20-án az ál lam ala pí tó Szent Ist ván ki rály tisz te le té re Bu da -
pes ten fel von ják a Nem ze ti Lo bo gót, tisz tet avat nak, ál la mi ki tün te té se ket
ado má nyoz nak, Szent Jobb kör me ne tet és ke nyér ál dást tar ta nak, be mu -
tat ják Ma gyar or szág tor tá ját, és sze met gyö nyör köd te tõ tû zi já té kot ren -
dez nek. Az idill be vi szont „be le ron dít” a tu dat, hogy ha ma ro san minden -
nek vé ge, õsz be for du lunk, a gye re kek nagy bá na tá ra vé get ér a va ká -
ció. A gyer me kes csa lá dok egyik kö te le zõ fel ada ta lesz az is ko la sze rek
meg vá sár lá sa, a kö vet ke zõ évi tan köny vek és fü ze tek be kö té se, és a
gard rób el len õr zés, mert az a gye rek egy nyár alatt megint nõtt vagy 10
cen tit, így le het ru ha tá rat is újí ta ni. Saj nos vis  sza for dít ha tat la nul vé ge lesz
a nyár nak! Pró bál juk meg ki hasz nál ni ezt a pár he tet, ma gunk ba szip pan -
ta ni egy jó adag D-vi ta mint és egy év re ele gen dõ nap sü té ses, iz za dós,
na po zós, fagy lal to zós, nya ra lós, vi dám em lé ket.

Zsoldosné H. Ka ti

Vi dám nyár utót
„Au gusz tus ban már a nyár
kis sé õsz ben sán ti kál, 
áb rán do zik, nem ne vet,
fa le ve let fes te get.
Kör te pot  tyan, to tya kos,
már a sün is pocakos…
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• Bük
Képekben a büki Etno-Folk
forgatag és az Aratóünnep

Rövid hírek

A horvátzsidányi Egy ház köz ség, a Fegy ve res
Erõk, a Rend vé del mi Szer vek, a Tûz ol tó ság ok, a
Ka taszt ró fa vé de lem, a Ha gyo mány õr zõ Egye sü le -
tek, va la mint a Lo vag ren dek 2018. jú li us 1-én tar -
tot ták ha gyo má nyos za rán dok la tu kat a Peruska
Má ria ká pol ná nál. A há rom nyel vû /magyar, né -
met, horvát/ szent mi sén a fõcelebráns Vladó Kosic
Hor vát or szág si sa ki püs pö ke, celebránsok

Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor mány zó, Bali Ti bor
plé bá nos és Dr. Anton Kolic nyu gal ma zott plé bá -
nos vol tak. A Horvátzsidányi Peruska Má ria kó rus, a
kõszegfalvi kó rus, va la mint a Horvátzsidányi tam -
bu rá sok köz re mû kö dé se még fel eme lõb bé tet te a
szent mi sét. Akik nem tud tak el jön ni, õk meg hall gat -
hat ták a Má ria Rá dió élõ köz ve tí té sét. Kü lön le ges -
sé ge en nek az Em lék hely nek, hogy a ká pol na
elõt ti Eu ró pá ban egye dül ál ló szo bor park, fo lya -
ma to san bõ vül. Eb ben az év ben az Or szá gos Hor -
vát Ön kor mány zat ál lít ta tott szob rot Szent Kvirin vér -
ta nú nak. Gugán Iván a Ma gyar or szá gi Hor vát Ön -
kor mány zat El nö ke el mond ta, hogy Kissné Krály
Má ria, a Csepregi Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat el nö ke ja vas la tá ra, a szo bor park ban a
hor vát kö zös ség is ál lít tat na szob rot. Az öt let va ló ra
is vált. Szent Kvirin a ró mai ka to li kus egy ház vér ta -
nú ja, a pan non hal mi óke resz tény szen tek egyi ke.

Szent Kvirin Siscia püs pö ke volt. Szen ve dés tör té ne -
te el be szé li, hogy a Diocletianus-féle ül dö zés ben
fog ták el. Szem be sze gült a pa rancs nak, hogy ál -
doz zon a bi ro da lom is te ne i nek, ezért meg ves  szõz -
ték és be bör tö nöz ték. A bör tön ben meg té rí tet te az
õrt. Há rom nap pal ké sõbb Al só- Pan nó nia kor -
mány zó ja elé ál lí tot ták. Nem tud ták rá ven ni a hit -
ta ga dás ra, ezért ma lom kö vet tet tek a nya ká ra és

a Perintbe dob ták. A vér ta nú szob rát ezen a szent -
mi sén szen tel ték fel. Szent Kvirin alak ja ös  sze kö ti a
ma gyar és a hor vát nem ze tet. Az egyen ru hás és
fegy ve res szer ve ze tek, lo vag ren dek, va la mint a ci -
vil szer ve ze tek ve ze tõi ba bér ko szo rú val meg ko szo -
rúz ták a vé dõ szent jük szob rát. Így a Csepregi
Hegy köz ség bo ros gaz dái és a Csepregi Bor höl -
gyek Szent Or bán püs pök szob rá nál he lyez ték el a
ko szo rút. A ce leb rá ló plé bá no sok meg szen tel ték a
csepregi bo ros gaz dák bo ra it, a Csepregi Bor höl -
gye ket és a Csepregi Hegy köz ség kép vi se lõ it pe -
dig meg ál dot ták. Nem csak a bort, ha nem a Ma -
gyar Pá lin ka Lo vag rend pá lin ká it is meg szen tel ték.
„A Bol dog as  szony anyánk” egy há zi ének kel fe je zõ -
dött be az ün ne pi szent mi se, majd agapéra hív ták
a za rán do ko kat. Min den ki lel ki leg fel töl tõd ve tér -
he tett ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

Zarándoklat szoborszenteléssel 
a Peruska Mária kápolnánál
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Min den te le pü lés éle té ben van egy nap,
ami az ös  sze fo gás ról, a szó ra ko zás ról, és a tar -
tal mi lag mi nõ sé gi együtt el töl tött kel le mes nap -
ról vagy dél után ról szól, ez pe dig a fa lu nap. Egy
olyan al ka lom, ami kor ös  sze gyûl nek a fa lu la ko -
sai, hogy meg áll ja nak egy pil la nat ra a na pi ro -
ha nás ban, és örül je nek az élet nek, örül je nek
egy más nak. A fa lu na pok meg szer ve zé se nem
kis fel adat, hi szen egy nap ba kell sû rí te ni min -
dent mér le gel ve azt, hogy a prog ra mok le gye -
nek ér de ke sek, szó ra koz ta tó ak, vi dám ság gal,
mu lat ság gal te lít ve és ter mé sze te sen min den
kor osz tály igé nye i nek meg fe lel je nek.

Bõ ben sem volt az más ként, jú li us 14-én, ami -
kor a te le pü lés ap ra ja és nagy ja gyûlt ös  sze
azért, hogy egy dél utánt együtt tölt hes se nek az
is me rõ sök kel, ro ko nok kal, ba rá tok kal. A prog ra -
mok 14 órá tól in dul tak a Szom bat he lyi Galaxy
Ak ro ba ti kus Rock and Roll csa pat be mu ta tó já -
val, Fü löp Vi vi en irá nyí tá sá val. Az ügyes sé gük és
ki tar tá suk mel lett, a sze met káp ráz ta tó, szí nes ru -
há za tuk kal is el bû völ ték a né zõ kö zön sé get.  Õket
kö vet te, Richie King bû vész, aki nek pro duk ci ó ja
két fõ rész bõl állt: az el sõ egy ze nés rész volt, lát -
vá nyos ma ni pu lá ci ós trük kök kel, míg a má so dik
egy be szé lõs, vic ces rész volt be von va né hány
gyer me ket. Har ma dik fel lé põk ként, a Rép -
cementi Fér fi kó rus tag jai, szám sze rint ti zen ket ten
fog lal ták el a szín pa dot, a ma guk te kin télyt kí vá -
nó, ha tá ro zott meg je le né sük kel, és pro duk ció ik -
kal szó ra koz tat ták a ked ves je len lé võ ket, 40 per -
cen ke resz tül. Majd, az idõ sebb kor osz tályt fel -
vál tot ta a Bõi Óvo da nép tánc cso port ja,
Babosné Si mon Eri ka irá nyí tá sá val, akik tánc tu -

dá suk be mu ta tá sá val bû völ ték el a kí ván csis ko -
dó sze me ket. Itt em lí te ném meg, hogy Bõ ben
nincs olyan ren dez vény, me lyen az óvo dá sok ne
lép né nek fel, il let ve ne von nánk be õket a prog -
ra mok ba, azért, hogy ha gyo má nya in kat ápol juk
és a kö zös ség ös  sze fo gá sá ra ösz tö nöz zük a jö võ
nem ze dé két. Ép pen csak, hogy az óvo dá sok
szín pad ra lép tek, már
ar ról ér te sül tem, hogy a
kö vet ke zõ fel lé põ, a
par ko ló ban vár. Ami kor
a fo ga dá sá ra in dul tam,
a ma ga la za sá gá val,

egy sze rû sé gé vel, mo so -
lyog va kö szön tött, és
vár ta, hogy be kí sér jem
a ren dez vény tér re, ahol
már na gyon vár ták a
min den kor osz tály szá -
má ra szó ra koz ta tó, hu -
mo ros, ze nés mû so rá nak
elõ adá sá ra. Õ pe dig nem volt más, mint Pol gár
Pe ti, aki fan tasz ti kus han gu la tot te rem tett a fa lu -
na pon. Ezt kö ve tõ en a szó ra ko zás ban, tán co lás -
ban, bû vész ke dés ben el fá radt né zõ kö zön ség el -
fo gyaszt hat ta a szá muk ra (a pol gár mes ter úr, a
kép vi se lõ tes tü let és azok csa lád tag jai ál tal) ké -
szí tett va cso rát. Az íz le tes mar ha pör költ el fo -
gyasz tá sát kö ve tõ en, A két zsi vány elõ adá sa vet -
te kez de tét, mely már az zal te kin télyt szer zett ma -
gá nak, hogy a né zõ kö zön ség kö zött haj tott be a
ren dez vény tér re. Az együt tes tag jai (Zsi vány
Fecó és Zsi vány Pi tyu), iga zi zsi vá nyos meg je le -
né sük kel és a kö zön ség gel tör té nõ fo lya ma tos

össz hang gal éne kel tek a mo dern mu la tós pop -
ze né ket. De ez zel ko ránt sem ért vé get a fa lu -
nap, hi szen 20 órá tól ut ca bál vet te kez de tét a
Ho ri zont Ze ne kar ral, akik Za la eger szeg rõl ér kez -
tek a szó ra koz ni vá gyó kö zön ség hez, és haj na li
02 órá ig szü net nél kül éne kel tek, va la mint tel je sí -
tet ték a mu la tó tár sa ság kí ván sá ga it. 

A mû sor szám ok alatt, a gye re kek szá má ra
28 né pi fa já ték, fa kör hin ta és lég vár állt a ren -
del ke zés re, il let ve kéz zel kö tött me se hõ sök meg -
vá sár lá sá ra is le he tõ ség volt, me lye ket Makk
Ferencné ké szí tett, de vat ta cu kor vá sár lás ra is
ke rí tet tünk le he tõ sé get. A bü fé rõl, a Dan bo ro zó
gon dos ko dott.

Ez úton sze ret ném meg kö szön ni min den sze -
mély nek, aki bár mi mó don hoz zá já rult a ren dez -
vény meg va ló su lá sá hoz, il let ve szín vo na las sá és
fe lejt he tet len né té te lé hez.

Jákó Me lin da
IKSZT mun ka társ

Bõi fa lu nap
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• Bük

Ju ta lom sza bad nap 
a nem do hány zók nak

A Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ha zánk ki emelt
egész ség tu risz ti kai sze rep lõ je ként fo ko zott fi -
gyel met for dít nem csak ven dé gei, ha nem
mun ka vál la lói egész sé gé nek meg õr zé sé re is.
Nem tit kolt szán dé ka a bük für dõi me nedzs -
ment nek, hogy kez de mé nye zé se akár kö ve -
ten dõ pél da ként szol gál jon más tu risz ti kai

szol gál ta tók szá má ra is. A do hány zás, mint
egész ség- és kör nye zet ká ro sí tó te vé keny ség
sem mi képp sem fér ös  sze Ma gyar or szág
egyik leg pa ti ná sabb gyógy für dõ jé nek imá -
zsával, ahol a gyógy ulás és az egész ség tu da -
tos élet mód a fõ ven dég mo ti vá ci ók.

A do hány zás el le ni küz de lem je gyé ben jú -
li us tól évi egy plusz sza bad nap pal is me ri el a
für dõ azon kol lé gá i nak egész ség tu da tos ma -
ga tar tá sát, akik nem do há nyoz nak (do hány -
zás alatt ért ve az e-ci ga ret ta, pi pa, szi var
hasz ná la tát is), vagy akár csak vál lal ják, hogy
a jö võ ben nem gyúj ta nak rá.

Meg gyõ zõ dé sünk, hogy ezt a munka idõ -
kedvezményt csak azon kol lé gák ve szik
igény be, akik va ló ban azt vall ják, hogy a do -
hány zás men tes élet mód hoz zá já rul sa ját és
kör nye ze tük egész sé ge meg õr zé sé hez, s ezért
ten ni is haj lan dók. Ez zel kö ve ten dõ jó pél dá -
val jár nak elöl mind mun ka tár sa ik, csa lád juk,
mind pe dig a für dõ ven dé gek elõtt.

A plusz sza bad nap igény be vé te le és a
nem do hány zó élet mód vá lasz tá sa ter mé sze -
te sen sza bad el ha tá ro zá son, a mun ka vál la lók
ön kén tes vál la lá sán ala pul, be ve ze té sé ben a
me nedzs men tet egy ér tel mû en a po zi tív ma -
ga tar tás ju tal ma zá sa mo ti vál ta.

A bü ki is ko la he te di kes di ák ja i ként jú ni us 3–6.
kö zött ki rán dul hat tunk az EMMI „Ha tár ta la nul”
prog ram ja ke re té ben a Fel vi dék re. Már má jus -
ban rend ha gyó tör té ne lem órán ké szül tünk, is -
mer ked tünk Szlo vá kia föld raj zá val, iro dal mi és
tör té nel mi sze mé lyi sé ge i vel. Jú ni us 3-án, elõ ször
Komárnoban meg néz tük az erõ döt, a ré gi Egye -
tem épü le tét, a vá ros há zát, Klap ka György
szob rát, az Eu ró pa-ud vart. Az Ipoly szlo vák ol da -
lán ju tot tunk el Szklabonyára, Mik száth Kál mán
szü lõ fa lu já ba. Alsósztregován a Ma dách kú ri á -
nál be szél get tünk Az em ber tra gé di á já ról, majd
Lo son con sé tál tunk. 

A ri ma szom ba ti Tom pa Mi hály Re for má tus
Gim ná zi um ban a 7. osz tá lyo sok tet szés sel fo -
gad ták nem ze ti mû so run kat, meg ha tód tak a

Him nusz hang ja i tól. Át ad tuk a sa ját ké szí té sû, il -
let ve a Bü ki Ön kor mány zat tól és Jankovics Be á -
ta mé zes ka lá csos tól ka pott aján dé ka in kat, ami -
ket na gyon kö szö nünk.

Rozs nyón sé tál tunk, majd az Andrássy va dász -
kas tély kö vet ke zett Betléren. A kas tély nak óri á si
könyv tá ra, ér té kes fegy ver gyûj te mé nye van és a
ha tal mas an gol park is gyö nyö rû. Meg áll tunk a
kas tély nál Márkusfalván, majd Iglón. A vá ros temp -
lom tor nya 87 m ma gas sá gá val emel ke dik ki a táj -
ból. Lát tuk Csontváry Kosztka Ti va dar há zát, ahol
gyógy sze rész ként dol go zott. Dél után a Sze pe si vár -
ban fegy ve rek, kín zó kam ra, vár tör té ne ti ki ál lí tás és
ide gen ve ze tõnk ér dek fe szí tõ tár lat ve ze té se várt
ránk. Né há nyun kat ka lo dá ba zárt vagy szö ges
trón ra ül te tett. Szál lá sun kon, Tátralomnicon tel jes

pom pá já ban, né hol még ha va san üd vö zölt min -
ket a Ma gas Tát ra. 

Ked den a Dobsinai jég bar lang ba men tünk, a
-4 Co–ban ál mél kod va gyö nyör köd het tünk a csil -
lo gó kép zõd mé nyek ben. Eu ró pá ban se hol nem
ta lál ha tó en  nyi, 25 mé ter nél is vas ta gabb jég. A
Bé lai csepp kõ bar lang ban a csepp kõ-víz esé sek,
ta vacs kák után a Ze ne te rem ben fény já té kot és
kon cer tet él vez het tünk. Kés már kon a vár, s a fe ke -
te vár úr nõ le gen dá ja várt min ket. A vá ros ban te -
met ték új ra Thö köly Im rét, ko szo rú zás sal em lé kez -
tünk a fe je de lem sír ja elõtt. Az evan gé li kus temp lo -
mot fá ból ten ge ré szek is épí tet ték, em lé ket hagy -
va ma guk után: a te tõ szer ke zet egy fel bo rí tott ha -
jó ra, a ke rek ab la kok ka jüt re em lé kez tet nek. Lõ -
csét in te rak tív ver seny ke re té ben fe dez tük fel, a lát -

ni va lók kal fan tasz ti kus szelfik ké szül tek. Be szél tünk a
Lõ csei fe hér as  szony ról, a Fe ke te vá ros c. re gény -
bõl ké szült film bõl is mert ré gi vá ros há za épü le tét és
a szé gyen ket re cet, a Thurzó-palotát, Pál mes ter
há zát is meg néz tük. Utol só na pun kon Eper je sen
foly ta tó dott a kre a tív szelfi-verseny, itt is re mek fel -
vé te lek ké szül tek! Kas sán a Dóm ban ko szo rúz tunk
Rá kó czi fe je de lem, Zrí nyi Ilo na és Ber csé nyi Mik lós
szar ko fág já nál. Márai Sán dor szü lõ há zá nál és
szob rá nál idéz tünk A fü ves könyv bõl. Meg néz tük
Rá kó czi ro dos tói há zá nak má so la tát, az egész vá -
ros mély be nyo mást tett ránk!

Ki rán du lá sunk min den pil la na tát nem tud tuk
meg osz ta ni az ol va só val, de be te kin tést en ged -
tünk az él mé nyek ben gaz dag négy na punk ba. 

Bné Klá ra Jú lia

A Szepesség 
gyöngyszemei
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12. al ka lom mal ke rül meg ren de -
zés re a Kõ sze gi Ost rom na pok au -
gusz tus 3-5 kö zött, amely is mét szé les
kö rû ös  sze fo gás sal va ló sul meg, és
egész au gusz tus ra kí nál prog ra mot.
A ren dez vény so ro zat a kõ sze gi Fitt-
Boksz Ököl ví vó Egye sü let és a Ma -
gyar Ököl ví vó Szö vet ség ál tal idén
két na pos ra szer ve zett Ostrombox -
Nem zet kö zi Ököl ví vó Tor na mér kõ zé -
se i vel kez dõ dik, me lyet a Kõ szeg Fõ

te rén fel ál lí tott ring ben tar ta nak
meg. Az Ost rom hét vé gén pe dig Kõ -
szeg fa lai alatt a Kõ sze gi Da ra bon -
tok mel lett szép szá mú ven dég csa -
pat is tá bort ver, töb bek kö zött a hor -
vát or szá gi Szentgyörgyvárból (Gyur -
gye vac) Jurisics nyel vét be szé lõ ka -
to nák is csat la koz nak a vár vé dõk -
höz. A fel vo nu lás és a ren dez vény
csúcs pont ját je len tõ vár ost rom meg -
va ló su lá sá hoz idén is nagy se gít sé -
get nyúj ta nak a kõ sze gi hor vá tok,
ipa ro sok és tûz ol tók, va la mint a Fitt-
Boksz Ököl ví vó Egye sü let tag jai és
ven dé ge ik. A vár vé de lem je len tõ -
sen erõ sö dik a Sop ro ni Ren dé sze ti
Sport egye sü let íjá sza i nak csat la ko -
zá sá val, akik 21 cél ál lo más sal tör té -
nel mi jel me zes íjász ver senyt ren dez -
nek Kõ szeg bel vá ro sá ban. Az Ost -
rom hét vé ge prog ram ja idén is bõ sé -
ges és sok szí nû re per to árt kí nál: a
har cos üt kö ze tek, vá sár ütés, se reg -

szem lék, fegy ver- és vi se let be mu ta -
tók, va la mint per sze a Jurisics vár
ost ro ma mel lett fo lya ma to san zaj la -
nak a ki ál lí tá sok, kon cer tek, tánc be -
mu ta tók, gyer mek fog lal koz ta tó já té -
kok és pró bák, va la mint az el ma rad -
ha tat lan ki ra ko dó vá sár. A Kõ sze gi
Ost rom na pok ren dez vény so ro za ta a
szo kott mó don au gusz tus ban to -
vább foly ta tó dik, hi szen kí sé rõ ren -
dez vé nye ként au gusz tus 10-11-én

elõ ször szer ve zik meg Bozsokon az
Arany pa tak Vers Fesz ti vált, mely Vas
me gyei köl tõk kel, ver sek kel, da lok -
kal vár ja ven dé ge it. Au gusz tus 11-én
ve ze tett temp lom lá to ga tás ra vár ják
az ér dek lõ dõ ket Kõ sze gen a 400 év -
vel ez elõtt épült Szent Im re temp lom -
ba. Szin tén au gusz tus 11-én szer ve zi
meg ama tõr sakk ver seny ét a Kõ sze -
gért Egye sü let. Au gusz tus 18-19-én
ma  gyar és kül föl di tûz ol tók rész vé te -
lé vel a kõ sze gi tûz ol tók 150 éves ju -
bi le u mi ren dez vé nye i vel, tûz ol tó ver -
sen  nyel, vá sár ral és szak ki ál lí tás sal,
tûz ol tó be mu ta tók kal és tûz ol tó fel vo -
nu lás sal, tánc ház zal és ut ca bál lal,
foly ta tó dik a kõ sze gi au gusz tu si
prog ram. Au gusz tus 31-én egy új
kez de mé nye zést, a Hang zó Vá ros
prog ram ját in dít ják el a kõ sze gi ek,
Mizsei Zol tán, a Felsõbbfokú Ta nul -
má nyok In té ze te Hang zó Vá ros
prog ram já hoz kap cso lód va.      yde

Újabb si ke res pá lyá zat ered mé -
nye va ló sul hat meg Csepregen, az
ál ta lá nos is ko la tor na ter mé nek ener -
ge ti kai fel újí tá sát vé ge zi el az ön kor -
mány zat egy újabb nyer tes pá lyá -
zat nak kö szön he tõ en.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re is mer tet te, a Ma gyar
Kor mány a Te rü let- és Te le pü lés fej -
lesz té si Ope ra tív Prog ram ke re té bõl
több mint 35 mil lió fo rint tá -
mo ga tást biz to sí tott Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta szá -
má ra. A tá mo ga tá si ös  szeg -
bõl az a komp lex fel újí tá si
prog ram foly ta tó dik, mely nek
el sõ üte mé ben, 2015-ben a
köz in téz mény fa la za ta és te -
tõ szer ke ze te 20-25 cen ti mé -
te res hõ szi ge te lést és új, há rom ré te -
gû mû anyag nyí lás zá rót is ka pott.

Most a gé pé sze ti fej lesz tés re és a
meg úju ló ener gia hasz ná lat ra irá nyul
az ön kor mány zat fej lesz té se, a meg -
úju ló ener gia for rás ok ará nyá nak nö -
ve lé se a fej lesz tés cél ja. El sõ ként le -
ve gõ-víz hõ szi vat  tyú hõközlõ rend sze -
re ket épí tet tek ki, ezek be kö té sé vel
és a te tõn el he lye zett nap ele mek kel
is az épü let ener ge ti kai jel lem zõ i nek
ja vu lá sát érik el.

A csepregi ál ta lá nos is ko la 391
m2-es tor na ter me 1978-ban épült, a
hõtechnikai tu laj don sá gai azon ban
má ra el avult tá vál tak, ezért is dön töt -

tek a gáz ka zá nok ter he lé sét csök -
ken tõ hõ szi vat  tyúk be épí té se mel lett
– tet te hoz zá a vá ros ve ze tõ. Az épü -
let re fel sze relt kö zel 80 nap elem pa -
nel se gí tés égé vel még to vább csök -
kent he tõ az in gat lan re zsi költ sé ge,
ami az is ko la fenn tar tó já nak is nagy
se gít ség. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter a
jö võ re néz ve hoz zá fûz te, Ágh Pé ter

Csepreg or szág gyû lé si kép vi se lõ jé -
vel vég zett kö zös mun ká juk ered mé -
nye ként to váb bi öt in téz mény vo nat -
ko zá sá ban kez dõd het nek meg épü -
let ener ge ti kai fej lesz té sek, kö szön he -
tõ en a po zi tí van el bí rált pá lyá za tok -
nak. Össze sen 392 mil lió fo rint ból
újul hat meg a kö zös ön kor mány za ti
hi va tal, a szol gál ta tó ház, a mû ve lõ -
dé si ház, az egész ség ház, va la mint a
vá ro si óvo da. A köz in téz mé nyek ha -
té kony üze mel te té sé hez nagy ban
hoz zá já rul a jó ener gia gaz dál ko dás
is, ami fon tos szem pont le het majd
vá ro si költ ség ve té sek ter ve zé se kor is.

KM

Nap elem mel ter me lik 
az ener gi át a tor na ter men

XII. Fél hold 
és Te li hold 

- Kõ sze gi Ost rom na pok 
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• Kiszsidány

Rövid hírek

Ve te rán mo to rok 
dü bö rög tek Kiszsidányban

XVIII. al ka lom mal ren dez ték meg a Szelestei
Ve te rán Mo to ros ta lál ko zót. Reg gel in dul tak
Szelestérõl és Acsád, Nemescsó, Kõ szeg, Kis -
zsidány, Csepreg, Acsád, Vasszilvágy út vo na -

lon ér kez tek vis  sza. 5 éve szer ve zik Ko vács Lász -
ló em lék tú ra ként a fel vo nu lást ez zel is em lé ket
ál lít va a ren dez vény meg ál mo dó já nak. A 200
mo tor és au tó fõ ként ve te rán, de nincs ka te gó -
ria meg kö tés. Jö võ re is vár ják a mo to ro so kat az
út vo na lat idõ ben köz lik majd.                    yde

Ön kor mány za tunk jú li us 14-re vár ta sze re tet -
tel köz sé günk la kó it, a csa lá do kat, a meg hí vott
ven dé ge ket egy fel hõt len, vi dám, kö zös együtt -
lét re. A cím ben sze rep lõ ½ fa lu nap ki fe je zés ar -
ra utalt, hogy nem egész na pos ren dez vényt
szer vez tünk, a prog ra -
mok csak dél után 3 óra -
kor kez dõd tek.

Az egész ren dez vény
a „Csa lá dok éve” prog -
ram so ro zat ré szé vé vált
az ál tal, hogy kimondva-
kimondatlanul a csa lád
és a ben ne fel nö vek võ
gyer mek el sõ sé gét
hang sú lyoz ta. A mû sor -
szám ok ki vá lo ga tá sa is
azt a célt szol gál ta,
hogy ki csik és na gyok,

gyer me kek és fel nõt tek egy aránt jól érez hes sék
ma gu kat. A kul tu rá lis mû sor tar tal mas, pör gõs és
vál to za tos volt.

A pol gár mes ter meg nyi tó ja után a Kenyeri
nép dal kör mû so rát lát tuk, hal lot tuk, majd Ritchie
King bû vész trükk je i vel szó ra koz tat ta a kö zön sé -
get. A kön  nyû mû faj ked ve lõ i nek Bene Ga bi slá -
ger dal la mo kat éne kelt, a Grá ci ák pe dig
operettslágerek elõ adá sá val te rem tett nosz tal -
gi kus han gu la tot. E mû so rok alatt a gyer me kek
jól szó ra koz tak az ugrálóvárban és a csúsz dán,
va la mint Lufibohóc tár sa sá gá ban.

A va cso ra két fé le me nü bõl állt ös  sze, a kép -
ze let be li ét la pon kon dér ban fõtt mar ha pör költ
és gril le zett hús is sze re pelt. A gyer me kek örö mét
kür tõs-ka lá csos, pat to ga tott ku ko ri ca és vat ta -
cu kor árus is szol gál ta.

A nap már es té be haj lott, mi kor meg le pe tés
ven dé get is üd vö zöl het tünk. Fa lu na pun kon tisz -
te le tét tet te Ágh Pé ter, kör ze tünk or szág gyû lé si
kép vi se lõ je, aki Gagyi Le ven te me gyei köz gyû -
lé si tag kí sé re té ben lá to gat ta meg sze rény ren -
dez vé nyün ket.

Az est so kak ál tal iz ga lom mal várt ese mé nye
a tom bo la volt. A tom bo la tár gya kat he lyi vál lal -
ko zók és ma gán sze mé lyek aján lot ták fel. (A
tom bo la be vé tel a ját szó tér bõ ví té sé re fog szol -
gál ni) Tom bo la után in dult a fer ge te ges L’amour
bu li, mely haj na lig tar tott.                    Haller E.

Simaság ½ falunapja

He lyes bí tés
Jú li u si lap szá munk ban té ve sen ír tuk,

hogy Márczi Józsefné arany dip lo mát ka pott.
A ta nár nõ mun kás sá gát gyé mánt dip lo má -
val ju tal maz ták. El né zést ké rünk a hi bá ért.
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– Van még rá jegy? – Hó na pok óta ez
a kér dõ mon dat hang zott el leg több ször
kis fa lunk ked velt szó ra ko zó he lyén, a
Freedom Caféban. A be té rõ ven dé gek
így je lez ték rész vé te li szán dé ku kat a jú ni -
us ra meg hir de tett, ne ves sztár ven dé ge ket
fo ga dó ze nés na pok ra. A ha tal mas ér -
dek lõ dést a jó szer ve zés nek, s a fel lé põk
ma gas szín vo na lú elõ adá sá nak kö szön -
he tõ en ha tal mas kö zön ség si ker kö vet te. A

jú ni us 15-16-i hét vé gén Egyházasfalu va -
ló sá gos ze nei za rán dok hel  lyé vált. Az el sõ
na pon kez dés ként nagy öröm mel üd vö -
zöl tük a már ta valy si ke re sen be mu tat ko -
zott he lyi együt test, a volt
Blendinget, amely idõ -
köz ben Visionless Hu -
manity né ven épí ti egy re
ma ga sabb ra íve lõ ze nei
kar ri er jét. Az utá nuk fel lé -
põ Újkérrõl ér ke zett Rock -
memories csa pa ta szin -
tén nagy si kert ara tott
sze  rep lé sé vel. Ezt kö ve tõ -
en óri á si lel ke se dés fo -
gad ta a 21 óra kor szín -
pad ra lé põ sztár ven dég
Lord együt test, akik nek
tisz te le té re több mint fél ezer ra jon gó gyûlt
ös  sze. Jól is mert rockdalaikkal, és szim pa -
ti kus, sztár al lû rök tõl men tes em be ri hoz zá -
ál lá suk kal tom bo ló si ker ré va rá zsol ták az
es tét. A fer ge te ges han gu lat a Road ze -

ne kar szín pad ra lé pé sé vel to vább foly ta -
tó dott va ló sá gos rockbirodalommá avat -
va a hely szí nül szol gá ló tá gas sör sát rat.
Haj na li 01 órá tól pe dig a Crazy ze ne kar
hív ta tánc ba a fá rad ha tat lan ra jon gó kat.
A roc kos el sõ nap után a kö vet ke zõ na pi
fõ sze rep lõ a disco ze ne volt. A disco est
elõt ti órák ban, ké sõ dél után, a gyer me -
kek örö mé re szer ve zett prog ra mot a ren -
de zõ ség. Elõ ször a he lyi óvo dá sok ked ves

mû so rá nak tap sol hat -
tunk, majd a Ta risz nyá sok
együt tes szer zett kel le -
mes, fe led he tet len órát
mind an  nyi unk nak. A ké -
sõ es ti órák tól fel csen dül -
tek a vár va várt disco
dal la mok. El sõ ként he lyi
büsz ke sé günk, Tomb -
stone, majd a nép sze rû
Bá rány At ti la, Vok sán Vi -
rág, s Ernest C ze né je tar -
tot ta láz ban a ze ne ked -
ve lõ ket egé szen haj na -

lig. „Vis  sza-vis  sza” – hang zik az üte mes
skan dá lás egy-egy si ke res kon cert bú csú -
szá ma után. A ze nés két nap ra gon dol va
ez a ké rés vissz hang zik szí vünk ben több

hét el tel té vel is, vis  sza-vis  sza ál mod va az
át élt fesz ti vá los han gu la tot, amely nek
nagy sze rû meg szer ve zé sé ért és le bo nyo -
lí tá sá ért kö szö net tel gra tu lá lunk!

Ma jor Iza bel la

Az idei év ben is ki vá ló an si ke rült a jú li us
11-én meg tar tott Bük vá ros bo ra vá lasz tás,
me lyet a Ri gó ta nya Pan zi ó ban ér té kelt a zsû -
ri.  Nem volt kön  nyû dol guk, hi szen 29 té tel
kö zül ke rült ki a szak mai zsû ri dön té se alap ján
a leg jobb cí met (Bük vá ros bo ra) el nye rõ ne -
dû, ami nem más, mint a Fe ke te Bor pin ce
Szek szárd, Shiraz vá lo ga tás szá raz 2015. bo ra
lett. A do bo gó má so dik fo ká ra is Fe ke te Bor -
pin ce Szek szárd, ke rült még hoz zá a
Cabernet Sauvignon vá lo ga tás szá raz 2015.
év já ra tú bo rá val, a har ma dik he lyen a
Jagodics Pin ce Kõ szeg, Blauburger szá raz

2017. évi bo ra vég zett. A ver sen gés mind -
emel lett több cí mért is folyt, hi szen a tár sa -
dal mi zsû ri a Fesz ti vál Bo rát vá lasz tot ta meg,
ami az Alasz Pin ce Kõ szeg, Kék fran kos Rosé
szá raz 2017. bo ra, míg a Bor ba rát Höl gyek és
a saj tó kép vi se lõi kö zö sen pe dig Bor ba rát
Höl gyek és Mé dia Bo rát is vá lasz tott, ezt a cí -
met pe dig a Fe ke te Bor pin ce Szek szárd,
Cabernet Sauvignon vá lo ga tás szá raz 2015.
év já ra tú bo ra nyer te. A hi va ta los ered mény -
hir de tés re jú li us 18-án ke rült sor a 13. Gyógy-
Bor Na pok ün ne pé lyes meg nyi tó ján. Ez úton is
gra tu lá lunk a dí ja zot tak nak!                   yde

A ha gyo má nyok hoz hí ven, idén is meg ren de zés re ke rült a
fa lu nap Nemesládonyban, bú csú szom bat ján, jú li us 7-én. A
szép idõt meg ren del tük er re a nap ra és a jó Is ten meg is ad ta.
A ren dez vényt meg tisz tel ték a kör nyék pol gár mes te rei, va la mint
Sza bó Mik lós atya. Né meth Lász ló pol gár mes ter úr kö szön töt te a
meg je lent ven dé ge ket, majd 4 ál ta lá nos is ko lai ta nu lót (Ma da -
rász Lin da 1. osz tály, Gasparics Nó ra 2. osz tály, Rubóczki Dorina
3. osz tály, Kan csér Sza bolcs 8. osz tály) könyv ju ta lom ban ré sze sí -

tett ki ma gas ló ta nul má nyi ered mé nyü kért, va la mint kul tu rá lis te -
vé keny sé gü kért. To váb bi ta nul má nya ik hoz sok si kert kí vá nunk!
Sza bó Mik lós plé bá nos úr a fa lu bú csú ja al kal má ból ün ne pi
gon do la ta it pré di kál ta. A kö szön tõk után kö vet ke zett a
nemesládonyi gyer -
me kek ked ves, éne -
kes-ver ses mû so ra.
Min den gyer kõc le -
gyõz te lám pa lá zát és
na gyon ügye sen sze -
re pelt. Meg is volt a
„ju ta lom”! Óri á si lég -
vá rak vár ták õket egé -
szen es tig, itt mind -
egyi kük, iga zán jól
érez het te ma gát. A to -
váb bi ak ban Tün di, a
Ze ne bu tik Tv fel fe de zett jé nek, éne kes elõ adó mû so ra szó ra koz -
tat ta az össze gyûl te ket. A mû vész nõ a kö zön sé get is be von ta
elõ adá sá ba. A dél után a Vas vá ri Já ték szín elõ adá sá val foly ta -
tó dott, vá sá ri ko mé di á kat (Férj a gyón ta tó szék ben, Kal már ko sa -
ra) lát hat tunk. A pub li kum jól szó ra ko zott és nagy taps sal ju tal -
maz ta a szí né sze ket. A tánc sem ma rad ha tott ki a sor ból, így a
Nicki Fer ge teg nép tánc cso port tán co sai rop ták a szín pa don. Ezt
kö ve tõ en 17 óra kor el ér ke zett a dél után fény pont ja, a va cso ra.
Az egyik kon dér ban vad disz nó pör költ gõ zöl gött, a má sik ban
pe dig csül kös bab gu lyás. A fi nom va cso ra után a Po tya utas ok -
kal mu lat hat tunk. Ter mé sze te sen a tom bo la sor so lás sem ma rad -
ha tott el, ami re sok fel aján lás ér ke zett a fa lu la kó i tól. A jó han gu -
la tot még to vább fo koz ta az est sztár ven dé ge, Kadlott Kar csi. A
haj na lig tar tó bál ban a talp alá va lót Karlos húz ta.

Pietrowskiné Végh And rea

Bük Város Bora Választás

Fer ge te ges han gu lat 
és szí nes prog ra mok a fa lu na pon Fesz ti vá los 

han gu lat Egyházasfaluban
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• Tormásliget

• Csepreg

2018. jú ni us 2 -án tar tot tuk a már ha gyo -
má nyos nyug dí jas dél utánt! A pol gár mes te ri
be szá mo ló után meg ven dé gel tük a meg je -

len te ket, majd tom bo la sor so lás kö vet ke zett,
ahol min den ki nyert va la mit. Bí zunk ben ne,
hogy az ös  szes részt ve võ jól érez te ma gát!

Mes ter Ár pád

Rövid hírek

Fo lya ma to san újul nak meg 
az ön kor mány za ti la ká sok

A 2014-ben meg hir de te tett ön kor mány za ti
bér la kás-fel újí tá si prog ram újabb fej lesz té se
va ló sult meg Csepreg vá ro sá ban. A Szé che -
nyi tér 25. szám alat ti volt pap lak épü le te ka -
pott új nyí lás zá ró kat, de a ta vasz so rán egy
tel je sen új te tõ szer ke ze tet is ki ala kí tot tak.

Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter ki -
emel te, négy új be já ra ti aj tót, ut ca fron ti, va la -
mint für dõ és kam ra ab la ko kat épí tett be a ki -
vi te le zõ. A há rom ré te gû mû anyag nyí lás zá rók

sok kal job ban szi ge tel nek, így a jö võ ben az
in gat la nok re zsi költ sé gé ben is ki mu tat ha tó
lesz a fej lesz tés kö vet kez té ben a meg ta ka rí -
tás. Az épü let kül sõ hom lok za tán el he lye zett
két szár nyú, bu kó-nyí ló ab la kok úgy let tek ki -
ala kít va, hogy azok a fõ tér ar cu la tá ba, a vá -
ros kép be il lesz ked je nek mind szí ne ze tük ben,
mind ke reszt for má jú osz tá suk ban is a ha gyo -
má nyos stí lust hor doz zák.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár -
mes te re el mond ta, a 2018. évi ön kor mány za ti
költ ség ve tés ter hé re, 3,2 mil lió fo rin tot for dí tot -
tak a fej lesz tés re, de la kos sá gi ké rés re to váb -
bi két be já ra ti aj tót is le cse rél tek, a Szé che nyi
köz 7-szám alat ti ön kor mány za ti la ká sok ban.
Ez to váb bi 832 ezer fo rin tot je lent, me lyet szin -
tén sa ját költ ség ve tés ük bõl fi nan szí roz tak. 

A vá ros el sõ em be re hang sú lyoz ta, a jö võ -
ben is ter ve zik a lak ha tá si kö rül mé nyek fo lya -
ma tos ja ví tá sát, lé pés rõl lé pés re dol goz nak
to vább Csepreg vá ros fej lõ dé sé ért.

KM

Jú li us 14-én nagy ér dek lõ dés mel lett zaj lott
az idei má so dik Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vál. A
ta va lyi év ben ha gyo mány te rem tõ szán dék kal
in dí tot ták út já ra a me gye sok szí nû fesztivál fel ho -
za talát gya ra pí tó ren dez vényt, ahol idén is sok-

sok ezer pa la csin ta fo gyott, mél tán ki tet tek ma -
gu kért a Ma lom kert ben ver sen gõ csa pa tok!

A ren de zõk fel ké ré sé nek Bük, Csepreg, a
Geroge Sorel Ala pít vány, a Pakráci Ma gya rok
Kö zös sé ge, Söpte, az UTIRO Tér ség fej lesz tõ Egye -
sü let, Vassurány és Vép csa pa ta tett ele get és
ál lí tott stan dot a te le pü lé se vagy az ál ta la kép -
vi selt szer ve zet ne vé ben. Pa la csin ták ból ter mé -
sze te sen nem volt hi ány, szám ta lan va ri á ci ót kí -

nál tak az ér dek lõ dõ nek, a szusis pa la csin tá nak
ke resz telt mál nás-tej be ri zses mel lett volt, spe nó -
tos-son kás, har csa pap ri kás, de a tu da tos gon -
dol ko dás je gyé ben banános-nutellás is, ami
lak tóz- és gluténmentes alap anyag ból ké szült.
Emel lett szin te ma gá tól ér te tõ dõ en száz szám ra
te ker ték a tú rós, lek vá ros és ka ka ós pa la csin tá -
kat is, ezek azok a há zi ízek, ami ket már mind -
annyi an meg szok hat tunk.

A pa la csin ta sü tõ ver seny ün ne pé lyes meg -
nyi tó ján Dr. Kon do ra Bá lint, a Vas Me gyei Köz -
gyû lés al el nö ke ki emel te, me gyei kí ná lat ban az
egész évet le fe dik a tér sé gi fesz ti vá lok, fon tos,
hogy a vá ros épí tõ stra té gia mel lett a kö zös sé get

is épít sék, ezt a célt hi va tott kép vi sel ni Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter is, mi kor a Pa la csin ta Fesz -
ti vál ter ve it elõ ször pa pír ra ve tet te.

A dél után fo lya mán el sõ ként a Vocal Spirit
Show Kó rus nö ven dé kei töl töt ték meg ze né vel a
ren dez vény sát rat, majd a Mo soly Tánc cso port
tag jai vet ték bir tok ba a szín pa dot. A né zõ kö zön -
ség fi gyel mét a Grimm Busz Szín ház tár su la tá nak
elõ adá sa is le kö töt te, a Hercules cí mû víg já té kot

lan ka dat lan fi gye lem mel kö vet ték vé gig ki csik
és na gyok egy aránt.

Az el fo gyasz tott édes sé ge ket a Zsu zsi Fitness
tag ja i nak se gí té sé vel le he tett le mo zog ni, ne -
gyed órás, in ten zív edzés be mu ta tót tar tot tak a
szín pa don. Õket a Sár vá ri Senior Nép tánc -
együttes tag jai kö vet ték, a ha gyo má nyos ma -
gyar kul tú ra ked ve lõ i nek és tisz te lõ i nek nagy
örö mé re.

Horvát vendégekkel

II. Csepregi
Pa la csin ta Fesz ti vál

FER GE TE GES KON CER TEK KEL PA LA CSIN TÁZ TAK A CSEPREGIEK
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Az ered mény hir de tés re már csor dul tig telt a
szín pad elõt ti tér is, min den ki kí ván csi volt ar ra,
va jon ki vi szi ha za a Csepregi Pa la csin ta Fesz ti -
vál ván dor ku pá ját. 

A dí ja kat Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter és
Ágh Pé ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ ad ta át a
nyer tes csa pa tok nak. Az el sõ he lye zést a Söptei
Pa la csin ta for ga tók csa pa ta ér de mel te ki, a kö -
zön ség is ki tö rõ lel ke se dés sel fo gad ta a hírt. Má -
so dik ként vé gez tek az UTIRO Tér ség fej lesz tõ
Egye sü let – Répcementi Bor pin ce tag jai, a har -
ma dik he lye zett nek já ró el is me rést és aján dék -
cso ma go kat, a hor vát or szá gi Pakrác te le pü lés
ma gyar kö zös sé gé nek tag jai vi het ték ha za. Õk
a vá ros ki emelt ven dé ge i ként ér kez tek Josip Fa
ve ze té sé vel a je les ese mény re, s két na pot töl -
töt tek a vá ros ve ze tés meg hí vá sá ra Csepregen.

A leg vi dá mabb csa pat kü lön díj ban ré sze sült
a Vasssurányi KacarÁszok, a leg jobb ven dég lá -
tás kü lön dí ját a Csepregi Csa la fin ta Pa la csin ta,
a leg kü lön le ge sebb pa la csin ta kü lön dí ját a bü -
ki Mán megin’ le ra gadt! fan tá zia ne vû for má ció
ve het te át. A zsû ri a leg íz le te sebb pa la csin tá nak
a Vépi Csin ta la nok al ko tá sát ítél te meg, a leg -

kre a tí vabb csa pat nak já ró kü lön dí jat pe dig a
Söptei Pa la csin ta for ga tók nak ítél ték oda. 

Lõke Ist ván mes ter sza kács ve ze té sé vel dol go -
zó tes tü let a leg szí ne sebb kí ná ló hely nek já ró kü -

lön dí jat a Ge or ge
Sorel Ala pít vány
stand já nak és csa -
pa tá nak ítél te oda, a
leg bõ sé ge sebb kí -
ná ló hely kü lön dí ja
pe dig a Csepregi
Csa  la fin ta Pa la csin -
tát il let te meg. A zsû ri
mun ká já ban Bencsik
Bar ba ra, Enzsöl Ger -
gely, Tóth An na,
Völler Lász ló és Végh
György vett részt.

A Bük für dõ Gyógy- és Él mény cent rum fel -
aján lá sá nak kö szön he tõ en a do bo gós he lye zet -
tek für dõ be lé põ vel is gaz da god hat tak, de a
Nest lé Hun gá ria Kft bü ki gyár egy sé ge ál lat ele -

de lek fel aján lá sá val is hoz zá já rult a ren dez vény
si ke res sé gé hez.

Vas Me gyei Ön kor mány zat kü lön dí ját, Gagyi
Le ven te a me gyei köz gyû lés Ci vil és Nem ze ti sé -
gi Kap cso la tok Bi zott sá gá nak el nö ke ad ta át a
Vassurányi KacarÁszok csa pa tá nak. A Nyu gat
Ta ka rék Szö vet ke zet ál tal fel aján lott aján dék cso -
ma got Süle Ti bor a csepregi fi ók ve ze tõ je ad ta
át a Söptei Pa la csin ta for ga tók csa pa tá nak. A
Csepregi Pék ség fel aján lá sát a Ge or ge Sorel
Ala pít vány ve het te át. 

A ki vá ló han gu la tot Jolly és Suzy fel lé pé se
ala poz ta meg, so ka kat von zott a sztár pá ros a
szín pad elõt ti el sõ so rok ba. A Pa la csin ta Fesz ti vál
sztár ven dé ge idén az Ocho Macho volt, akik
lát vá nyos fény vi lág gal is ki egé szí tet ték a pá rat -
la nul jól si ke rült kon cert sze rep lé sü ket. A kö zel
más fél órás ze nei va rázs lat vé gé re tar to gat ták

l e g  i s  m e r  t e b b
szá mu kat is, a Jó
ne kem cí mû dalt,
mely alatt a ma -
gas ba emelt mo -
bil te le fo nok fé -
nye mu tat ta meg
iga zán, mi lyen
el ké pesz tõ en so -
kan vol tak kí ván -
csi ak a ze ne kar -
ra. A ki lá to ga tók
szá má ra ezt kö -
ve tõ en sem ért
vé get a prog -
ram, haj na lig bá -
loz hat tak az Uni -

kum bu li ze ne kar ral, míg a bü fé ben a sört csa -
pol ták és az üdí tõ ket mér ték ad dig te tõ fok ára
há gott a han gu lat.

KM

A nyertes söptei csapat
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• Tömörd
Fa lu nap Tömördön

Im már ha gyo mány, hogy Ön kor mány za tunk
kép vi se lõ-tes tü le te jú li us má so dik fe lé ben vár ja
a fa lu be li e ket, az el szár ma zot ta kat és a ked ves
ven dé ge ket a Fa lu nap ra. Idén 2018.07.21-én,
szom ba ton volt. A Fa lu ház kör nyé ke 10 órá tól
meg telt élet tel: zaj lot tak a kis pá lyás lab da rú gó-
mér kõ zé sek 5+1 fõs csa pa tok rész vé te lé vel. Ké -
szült a fi nom és íz le tes lan gal ló a sza bad té ri ke -
men cé ben és le he tett lovasfogattal is utaz ni a
fa lu ban. A gyer me kek nek volt lég vár, aki akart,
íjász kodhatott, s arc fes tés után kü lön bö zõ me se -
hõ sök vol tak ve lünk.

Kollarits Gá bor pol gár mes ter úr 16 óra kor
mond ta el kö szön tõ jét, ki emel te, kü lön le ges ez
az idei Fa lu nap, mert Márczi Józsefné, Ka ti né nit

a gyé mánt dip lo más ta ní tó nõt kö szönt he ti a fa -
lu ap ra ja, nagy ja! Pol gár mes ter úr is mer tet te a
Ta ní tó né ni élet út ját, sze re pét a fa lu éle té ben.
Gár do nyi Gé zát idéz ve Õ va ló ban a „fa lu lám -
pá sa” volt: ta ní tott, ne velt, mû sort szer ve zett,
nya ral ta tott Balaton be rény ben, di á kok szá za it
in dí tot ta el az Élet ben! Majd át ad ta az ön kor -
mány zat aján dé kát, s fel hang zott a je len lé võk
hos  szú tap sa. Az el sõ ta nít vá nyai kö zül dr. Nikl Já -
nos em lé ke zett vis  sza az el sõ ta ní tá si év re 1959-
bõl. Meg ha tó sza vak kal, öröm kön  nye ket csal va
a sze mek be, a ré gi em lé ke ket fel idéz ve emel te
ki Ka ti né ni ér de me it. Ta ní tó né ni is ös  sze gez te a
pá lyá ját, büsz ke ta nít vá nya i ra, hogy meg áll ják
he lyü ket a szak má juk ban. A kö szön tõt kö ve tõ en
kez dõ dött a prog ram: retro slágermix után az
oszkói tánc cso port mo dern tán co kat mu ta tott
be, majd a kõ sze gi Haj nal csil lag nép tánc -
együttes tán cá ban és ru há i ban gyö nyör köd het -
tünk. Köz ben el ké szült a va cso ra is: egy tál vad -
pör költ re, egy ital ra és egy sze let tor tá ra min -
den ki az ön kor mány zat ven dé ge le he tett. A va -
cso rát kö ve tõ en el kez dõ dött az ut ca bál, me lyet
21.30 óra kor a vár va várt tom bo la sza kí tott meg,
majd foly ta tó dott a tánc, a bá lo zás. Min den ki
meg ta lál hat ta a nap fo lya mán a ne ki meg fe le -
lõ leg ér de ke sebb, leg jobb prog ra mo kat! Kö -
szön jük a fel aján lá so kat, a szer ve zõk, az ön kén -
te sek és a fel lé põk mun ká ját!

KSzÁ

Rövid hírek

Kõ szeg tõl 4 km-re, az oszt rák ha tár vo na lon,
már-már me se be li kör nye zet ben, er dõk kö zött
meg búj va van egy ki csi fa lu, Plajgor, az az Ól mod.
A köz ség el sõ em be re, Hergovich Vin ce op ti miz -
mus sal, büsz ke ség gel és mér he tet len sze re tet tel
me sélt fa lu já ról, an nak tör té ne té rõl, je len le gi hely -
ze té rõl. „Az el múlt év ben meg tör tént a ra va ta lo zó
tel jes át épí té se, és a meg kö ze lí té sét nagy ban
meg kön  nyí tõ tér kö ve zés. Ez zel egy több év ti ze des
prob lé mát ol dot tunk meg. A te me tõ kö rül a ré gi,
30 év kö rü li tu já kat ki vág tuk és új tu ja sort ül tet tünk,
to váb bá meg kap ta a dísz vi lá gí tást a temp lom is. 

A ra va ta lo zó hi va ta los át adá sa még nem tör -
tént meg, ezt ter ve ink sze rint az au gusz tu si fa lu nap -
pal köt jük ös  sze. Idén egy Klast rom ut cai jár da sza -
kasz is el ké szül, ez zel el ér jük azt, hogy a fa lu mind -
há rom ut cá ja por men te sí tett lesz. A Belovich ká -
pol ná ra is rá fér ne egy fel újí tás. Ha jö võ re ez si ke rül,
ak kor fo gunk tar ta ni egy ká pol nás mi sét. En nek
meg van a mi li õ je, mert ilyen kor a fa lu ap ra ja-
nagy ja fel so ra ko zik, zász lós fel vo nu lás ke re té ben
fel me gyünk a ré gi szõ lõ hegy re a ká pol ná hoz, ahol
meg tart ják az is ten tisz te le tet. A szer tar tás után visz -
 sza jö vünk a köz ség há zá hoz, ahol agapét tar tunk,
fi nom fa la tok mel lett be szél ge tünk. Mû kö dik hor vát
ön kor mány zat a fa lu ban, így rend sze re sen szer ve -
zünk nem ze ti sé gi prog ra mo kat. Er re most ki tû nõ al -
kal mat adott a Lab da rú gó-vi lág baj nok ság, hisz ki -
ve tí tõn néz tük és iz gul hat tuk vé gig a fran cia-hor vát
dön tõ mér kõ zést. Nagy örö münk re szol gált a hor -
vát lab da rú gó-vá lo ga tott ezüst ér mes he lye zé se.

Ös  sze tar tó a fa lu, szol gá lat ké szek az em be rek, a
hor vát ság min dig be se gít a kö zös sé gi mun ká ba. 

Alig 120 fõ a fa lu la kos sá ga, de min dig van 20-
25 ak ti vis tánk, akik a ren dez vé nye ken se gí te nek,
ki szol gál nak, dol goz nak. Most épp a fa lu nap ra ké -
szü lünk, ami au gusz tus 12-én lesz a Horvátzsidányi
Tánc együt tes és ének kar rész vé te lé vel, de a far -
san gi bu só já rás tól a Szent Már ton ün ne pen át a
Fa lu ka rá csony és Idõ sek nap já ig több ren dez -
vényt is tar tunk az év fo lya mán. So kan el jön nek
ezek re az ese mé nyek re, a már el szár ma zot tak is
csa lá dos tól tér nek vis  sza. Hor vát or szág ba szer ve -
zünk idén is egy 6 nap 5 éj sza kás ki rán du lást, me -
lyet már egy év ti ze de min den év ben meg tes  szük.
Je len pil la nat ban a fa lu mond hat ni gond ta lan,
nincs ko moly prob lé mánk. Van egy fa lu gond no ki
szol gá la tunk, ami a mun ká ba igyek võ ket át szál lít -
ja Horvátzsidányba a busz csat la ko zás ra, de nap -
köz ben több al ka lom mal van Vo lán-já ra tunk, ami
a há rom mû sza kos mun ka rend hez iga zod va szál lít -
ja a dol go zó kat Kõ szeg re. Re giszt rált munka nél kü -
link nincs, so kan ki jár nak Auszt ri á ba. Van egy ki épí -

tett ka vi csos út csat la ko zá sunk Klostermarien -
berggel, ami kön  nyebb uta zást biz to sít az in gá zók
szá má ra. He ten te há rom al ka lom mal ki nyit a
könyv tá runk, ami a szom bat he lyi Ber zse nyi Dá ni el
Me gyei Könyv tár fi ók könyv tá ra. Éven te több al ka -
lom mal szer vez a könyv tá ro sunk prog ra mo kat,
most ép pen egy csokibemutatóra ké szül az au -
gusz tu si tá bor ban részt ve võ gye re kek szá má ra, de
ren de zett már író-ol va só ta lál ko zót és könyv be mu -

ta tót is, amin szép lét szám mal je len tek meg ér dek -
lõ dõk. Büsz ke sé günk a Ga lé ria és Al ko tó ház, mely -
nek Mersich Ig nác szü lõ há za ad ott hont. Itt lát ha tó
fia, Mate Meršiæ-Miloradiæ (Mersich Má té)

gradistyei hor vát plé bá nos
em lék táb lá ja, aki a gra -
distyeiek nagy köl tõ je ként, ta -
ní tó ja ként és gon dol ko dó ja -
ként ír ta be ma gát a tör té ne -
lem be. Eb ben az épü let ben
ka pott he lyet a Gyö ke rek
Hely tör té ne ti Gyûj te mény. Itt
ré gi be ren de zé sek, vi se le tek,
öl tö zé kek, hasz ná la ti tár gyak
lát ha tók, va la mint egy ál lan -
dó fest mény ki ál lí tás is, me -

lyen le kö vet he tõ a fa lu tör té ne te. 2014-ben az Or -
szág gyû lés el fo gad ta a hû ség fal va i ról szó ló tör -
vényt, így Szentpéterfa, Narda, Fel sõ csa tár, Hor vát -
lö võ, Vas ke resz tes és Por nó apá ti mel lett Ól mod is
meg kap ta a Leg hû sé ge sebb Fa lu cí met. A tri a no -
ni bé ke szer zõ dést kö ve tõ en eze ket a ja va részt hor -
vá tok és né me tek lak ta fal va kat Auszt ri á hoz csa tol -
ták, ami ko moly til ta ko zást vál tott ki. En nek ered -
mé nye ként nép sza va zá son dönt het ték el, hogy
ho va sze ret né nek tar toz ni. Ma gyar or szá got vá lasz -
tot ták. A 2011-es nép szám lá lás ada tai sze rint a fa -
lu la kos sá gá nak fe le hor vát nak vall ja ma gát, ezért
a hor vát nem ze ti sé gi tu dat to vább adá sa és fej -
lesz té se a fi a tal ge ne rá ci ók ese té ben na gyon fon -
tos, mert ez már gyer mek kor ban ki ala kul, fõ leg, ha
a szü lõ, nagy szü lõ nyel vi ala pot biz to sít. Nagy szív -
fáj dal mam, hogy az is ko lán kat be kel lett zár nunk,
pe dig a mai lét szá mo kat néz ve egy mû kö dõ in téz -
mény le het ne. A jö võ ben a nem ze ti ség meg tar tá -
sá nak egyet len mód ját ab ban lá tom, ha hor vát
nem ze ti sé gi ne ve lést foly ta tó is ko lá kat és óvo dá kat
ho zunk lét re.”                            Zsoldosné H. Kati

Ravatalozó 
átadás és falunap
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Tor más li ge tet még most is úgy
em le ge tik, mint a me gye egyik leg fi -
a ta labb te le pü lé sét, mert 25 éve, az -
az 1993. jú li us 1-jén lett hi va ta lo san
önál ló te le pü lés. Az önál ló ság tör té -

ne te ott kez dõ dött, hogy Bugovics Ist -
ván lét re hoz ta az un. Tor más li ge ti Ba -
rá ti kört és kez de mé nyez ték Göncz
Ár pád Köz tár sa sá gi El nök úr nál a te -
le pü lés kü lön vá lá sát Csepregtõl! Ek -
kor ala kult meg az el sõ Tor más li ge ti
kép vi se lõ tes tü let és Bugovics Ist ván
lett a köz ség el sõ pol gár mes te re. Saj -
nos az 1998-as vá lasz tást már nem
ér te meg, de a mai na pig kö szö net -
tel tar toz nak ne ki a te le pü lés la kói! A
fa lu na pon Mes ter Ár pád pol gár mes -
ter úr ki emel te, pél da ér té kû, hogy az
ön kor mány zat nak lik vi di tá si gond jai
nem vol tak so ha, pénz ügyi leg ki -
egyen sú lyo zott gaz dál ko dást foly tat,
de na gyobb fej lesz tés re, be ru há zás -
ra csak ak kor nyí lik le he tõ ség, ha ar -
ra köz pon ti, vagy pá lyá za ti for rás
van. Öröm te li, hogy je len pil la nat -
ban is zaj la nak az ivó víz mi nõ ség ja -
ví tás mun ká la tai, va la mint el ké szült a
6 da rab ból ál ló tér fi gye lõ ka me ra -
rend szer, ame lyet tel jes mér ték ben
sa ját for rás ból fi nan szí ro zott a te le pü -
lés, las san pe dig meg épül het az a
puly ka te lep is amely 6-7 he lyi em -
ber nek ad hat na mun kát! A fa lu na -
pon fel szó lalt Ágh Pé ter, or szág gyû lé -
si kép vi se lõ, aki mél tat ta a fa lu la kó i -
nak ös  sze tar tá sát, ott ho nuk iránt ér -
zett sze re te tét. Mint mond ta, a tor -
más li ge ti ek be bi zo nyí tot ták, hogy
ha té ko nyan tud ják irá nyí ta ni a sa ját
sor su kat! Dr. Kapiller Sa rol ta, a Kõ sze -

gi Já rá si Hi va tal ve ze tõ je azt mond ta,
Ta má si Áront idéz ve, hogy azért va -
gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott -
hon le gyünk ben ne! Ahol kas tély
van, ott ko moly múlt ja van a te le pü -

lés nek. A be szé de ket kö ve tõ en em -
lék lap pal és aján dék kal kö szön töt ték
azo kat, akik az el múlt 25 esz ten dõ -
ben kép vi se lõ ként, vagy ci vil ként
dol goz tak a te le pü lé sért! Czetin Ta -
más al pol gár mes ter em lék la pot
adott át Mes ter Ár pád pol gár mes ter -
nek, aki az el múlt 25 év ben min den
tes tü let nek tag ja volt, és idén 20 éve
pol gár mes ter ként szol gál ja a te le pü -

lést. A hi va ta los meg nyi tó után prog -
ra mok kal szó ra koz tat ták a kö zön sé -
get, volt zumba be mu ta tó, ze nélt a
csepregi ci te ra ze ne kar, majd a Far -
kas Sán dor Egy let adott vi dám mû -
sort! Utá na a gyõ ri szín ház mû vé szei,
Csi kó Te o dó ra, és Ta kács Zol tán ze -
nés mû so ra kö vet ke zett, majd a To ro -
nyi Arany pa tak Asszony kó rus csi nált
jó ked vet a to váb bi ak hoz! Ezt kö vet te
a va cso ra, majd a MEGA ze ne kar
csi nált jó bu lit, köz ben 10 óra kor
meg le pe tés tû zi já ték is volt!                              

yde

Év rõl év re nyár ele ji fa lu prog ram -
ja ink ki emel ke dõ ese mé nye a Szent
Iván nap já hoz kap cso ló dó fa lu fu tás
a leg ret te get tebb be teg ség ben
szen ve dõ kért, amely nek meg ren de -
zé sé re im már he te dik al ka lom mal
igen nel sza va zott kö zös sé günk. A Ke -
resz té nyi Pék ség elõtt szom bat es te
gyü le ke zõ tett re kész csa pa tot ez út tal
há rom szo ros meg le pe tés ér te. Meg -
tisz telt ben nün ket je len lé té vel or szág -
gyû lé si kép vi se lõnk, Barcza At ti la úr,
és nagy örö münk re együtt tar tott ve -

lünk új há zi or vo sunk, dr. Für tös And rás
is. A har ma dik meg le pe tés pe dig stí -
lu so san, ugyan csak az élet men tés rõl
szólt, ami kor a he lyi Sport egye sü let
be mu tat ta leg újabb nye re mé nyét,
egy va do na túj defibrillátort, ame lyet
egyút tal fel aján lot tak köz sé günk ja -
vá ra. Az in du lás lel ke sí tõ han gu la ta
jel le mez te a kö zel 6 km-es táv meg -
té tel ét is, majd a vis  sza ér ke zés
ugyan csak nagy sze rû meg le pe tés -
sel foly ta tó dott. Hollósi Já nos ven -
dég lõs a tõ le már ha gyo má nyos, re -

mek ha lász lé vel és gu lyás sal in vi tál ta
asz tal hoz a részt ve võ ket, sõt gon dos -
ko dott a jó va cso rá hoz il lõ mu la tós
ze né rõl. Az évek óta meg is mé telt, sok
fá ra do zás sal já ró, ön zet len se gít sé -
gé ért ez út tal is kö szö ne tet mon dunk.
Kis fa lunk má so dik nyá ri igen je a
min dig nagy ér dek lõ dés sel várt
batyusbált kö szön töt te. A Metõc Par ti
Fa lu fej lesz tõ Egye sü let idén is sze re -
tet tel vár ta ven dé ge it a Pla tán té ri
ren dez vény re, ahol már dél után tól
kezd ve biz to sí tot tak prog ra mo kat. A

ki seb be ket a
min dig nép sze rû
ugrálóvár és sok-
sok zsák ba macs -
ka vár ta. Emel lett
ér té kes és ér de -
kes Paverpool
kép ké szí tõ fog lal -
ko zá son ve het tek
részt Várallai Ve -

ro ni ka ve ze té sé vel. A dél utá ni vi dám
han gu lat ter mé sze te sen az es ti fel -
nõtt bá lon is foly ta tó dott, ki tû nõ ze -
né vel, jó ked vû koc cin tás sok kal, fi -
nom sü te mé nyek kel és jó ízû be szél -
ge té sek kel. A he lyi vál lal ko zók és a
la kos ság ál tal fel aján lott, majd le le -
mé nye sen ös  sze ál lí tott tom bo la cso -
ma gok is nagy si kert arat tak. Az éj fél
után las san el kö szö nõ bá li kö zön ség
elé ge det ten tá vo zott, már elõ re kér -
ve és igent mond va a jö võ évi foly ta -
tás ra is.                    Ma jor Iza bel la

Egyházasfalu nyá ri igenjei…Fa lu nap a me gye 
leg fi a ta labb te le pü lé sén



Au gusz tus 3., 10., 17., 24., 31.
és szep tem ber 7-én, pén te ken 16-
20 ó. Bük für dõn, a Turinform-iroda
elõt ti par ko ló ban: TER ME LÕI PI AC.

Au gusz tus 3-5. Kõ sze gen: FÉL -
HOLD ÉS TE LI HOLD – KÕ SZE GI OST -
ROM NA POK.

Au gusz tus 4-én, szom ba ton 13
órá tól Fa lu nap Tom pa lá dony ban
(pla kát ol vas ha tó a Rép ce vi dék
weboldalán)

Au gusz tus 4-én, szom ba ton 10
órá tól Csepregen, a ré gi sport pá lyán
(De ák u. 2.) VIII. Or szá gos Kis mo tor -
fecs ken dõ-sze re lé si Baj nok ság és 
VII. Csepregi Ci vil Nap. (pla kát ol vas -
ha tó a Répcevidék weboldalán)

Au gusz tus 4-én, szom ba ton 14
órá tól Bük für dõn az úszó me den cé -
ben: Halmay úszó ver seny.

Au gusz tus 6-án, hét fõn 15 ó.
Kõ sze gen: Jel zet len uta kon – kön  nyû
geo ló gi ai- és gom ba tú ra geo ló gus
és gombaszakellenõr ve ze té sé vel.

Au gusz tus 10-12. Csepregen, a
Ma lom kert ben és a Bol dog as  szony
ká pol ná nál: Répcementi na pok és
Csepregi BÚ CSÚ - MÁ RIA ÚTI ZA RÁN -
DOK LAT TAL.

Au gusz tus 11-én, szom ba ton 15
órá tól Bü kön: HOR VÁT NEM ZE TI SÉ GI NAP.

Au gusz tus 11-én, szom ba ton
15.30 órá tól a Bük für dõi Gyógy- és Él -
mény cent rum ban: Fitt dél után Bé res
Ale xand rá val.

Au gusz tus 11-én, szom ba ton 16
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: A Mo za -
ik  Kép zõ mû vész Kör tár la ta: Ki rály

Má ria és Ki rály  Árpádné élet mû ki -
ál lí tá sa meg nyi tá sa. – Az al ko tá sok a
hó nap vé gé ig meg te kint he tõk az in -
téz mény nyit va tar tá si ide jé ben.

Au gusz tus 11-15. Rohoncon, a
me zõn és az ün ne pi sá tor ban: 8.
CSÉP LÕ-BÚ CSÚ - TÖR TÉ NEL MI FÖLD NA -
POK. Mû kö dés köz ben mu tat ják be a
ré gi me zõ gaz da sá gi gé pe ket. Mo to -
ros-, Au tós- és Oldtimer Ta lál ko zó. Bor-
és sör kós to ló, pop- és sram li ze ne,
trak tor tom bo la. 

Au gusz tus 18-án, szom ba ton
14.30 órá tól Répceszentgyörgyön a
Kö zös sé gi Ház nál: Fa lu nap. (pla kát ol -
vas ha tó a Répcevidék weboldalán:
www.repcevidek.hu)

Au gusz tus 18-án, szom ba ton 20
ó. a Bü ki MSK szín ház ter mé ben: Fábry
Sán dor önál ló est je – „80 nap alatt a
FÖLD kö rül”

Au gusz tus 20-án, hét fõn te le pü -
lé se in ken: Szent Ist ván ki rály és az Ál -
lam ala pí tás ün ne pe.

Au gusz tus 20-án, hét fõn a Bü ki
MSK Atriumában: 20 ó. A Pan non Ci -
gány ze ne kar ün ne pi kon cert je. 22 ó.
Tû zi já ték.

Au gusz tus 23-25. Bü kön, a für -
dõ nyá ri be já ra ta elõt ti Nagy par ko ló -
ban: „TFA HUNGARI – BÜK” 10 or szág
leg erõ sebb tûz ol tó ja – nem zet kö zi
ver seny.

Au gusz tus 24-26. Szom bat he -
lyen: SAVARIA KAR NE VÁL. 

Szep tem ber 1-én, szom ba ton
Csepregen, a Ma lom kert ben: III.
Csep regi Csa lá di nap.
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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.)

A
U

G
U

S
Z

T
U

S

Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig 
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,

ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)
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A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a http://www.visitbuk.hu/, 
a http://www.csepreg.hu/, és a http://www.naturpark.hu/ hon la po kon. 

A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

P R O G R A M A J Á N L ÓGye re és fo cizz 
Sopronhorpácson!

A Sopronhorpácsi SE Után pót -
lás Lab da rú gó Szak osz tá lya vár ja
azok az 5 és 13 kö zöt ti lá nyok és
fi úk je lent ke zé sét, akik sze ret né -
nek játsz va gya ko rol ni, Bozsik tor -
ná kon ver seny sze rû en résztvenni.

Szép kör nye zet, ki vá ló kö rül -
mé nyek és 12 év szak mai ta pasz -
ta lat tal ren del ke zõ edzõk vár ják a
fo ciz ni vá gyó gye re ke ket. 

To váb bi in for má ció: 
Hor váth Zol tán
szak osz tály ve ze tõ

06203621660

Helló, Tömörd...
Min den te le pü lés szá má ra na gyon

fon tos an nak ar cu la ta! 
Ne künk, tömördieknek, az egyik fon -

tos tér a busz meg ál ló nál ta lál ha tó park
és vá ró te rem kör nyé ke. Min den év szak -
ban már évek óta meg újul a hely szín,
öt le tes nél - öt le te sebb dí szí tés sel ta lál -
koz hat a fe lénk já ró. Az idei nyár meg ér -
ke zé se újabb ih le tet adott a köz ség szé -

pí té sén dol go zók nak! Kollarits Gá bor,
Ko vács Zol tán, Nikl Ba lázs, Bódizs Ti bor,
Bódizs Tiborné, Bódizs Dalma és Pukler
Be at rix kü lön le ges „vi lá got” va rá zsolt a
min den nap ok ba. 

A szí nes es er nyõk hir de tik szük sé günk
lesz rá juk akár a rek ke nõ ká ni ku lá ban,
akár a vi ha rok ide jén. A be tûk mo soly -
gós bá rány fel hõcs kéi üd vö zöl nek ben -
nün ket. Az örök zöld nö vé nyek tõl meg -
tud hat juk tar tóz ko dá si he lyün ket, el nem
té ved he tünk! A cse re pes vi rá gok szí nei
még élén keb bé te szik a kör nye ze tün ket,
s re mé lem az el-, és át uta zó kat is el va rá -
zsol ják!

Kö szö net az öt le tért és a ki vi te le zés ért!
KSzÁ

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






