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BUDO TÁ BOR CSEPREGEN

A szom bat he lyi BUDO SE aikido szak osz tá -
lyá nak csepregi dojoja el sõ al ka lom mal szer -
ve zett nyá ri harc mû vé sze ti gye rek tá bort. A
dojo edzõ je, Kar dos At ti la (4 dan aikido, li la öv
BJJ) irá nyí tá sá val a tá bor részt ve või kü lön bö zõ
küz dõ spor tok kal is mer ked het tek meg a hét fo -
lya mán.

Hét fõn Sziber Já nos (5 dan aikido) mes ter
tar tott edzé se ket, me lyen az aikidokák gya ko -
rol hat ták és to vább bõ vít het ték az ed dig
meg is mert tech ni ká kat. A nagy me leg el le né -
re a gye re kek ki tar tó ak vol tak és hõ si e sen küz -
döt tek. A két edzés kö zött, pi he nés kép pen,
Iliás Vi o let ta se gít sé gé vel a ja pán kal lig rá fia
alap ja i val is mer ked het tek meg.

A kedd a bra zil jiu-jitsu nap ja volt. Fá bi án
Ba lázs bar na öves szom bat he lyi ok ta tó ve ze -
té sé vel a kis har co sok ál ló küz de lem ben hasz -
ná la tos földreviteleket és folytásokat gya ko -
rol tak. A tech ni kák kö zöt ti ál ló küz del me ket és
föld har co kat a gye re kek kü lö nö sen él vez ték.

Szer dán a tá bo ro zók a horvátzsidányi Mar -
ton szál lás ra lá to gat tak, ahol a há zi gaz da, Mar -
ton Ágos ton és csa pa ta lovasíjász be mu ta tó val
vár ta a ven dé ge ket, majd lovaglas és iz gal mas
szám há bo rú kö vet ke zett a szom szé dos er dõ ár -
nyas fái alatt. Az asz tal ra dél ben fris sen sült lan -
gal ló ke rült, a nap zá rá sa ként pe dig ki csik és
na gyok is ki pró bál hat ták az íjá sza tot. A me leg -
tõl ki tik kad va, el fá rad va, de ma ra dan dó él mé -
nyek kel tér tek ha za a gye re kek.

A ne gye dik nap Töl gye si Zol tán (4. dan ju -
do) ér ke zett Szom bat hely rõl, aki ke mény erõn -
lé ti edzés után folytásokat és kar fe szí té se ket
mu ta tott és ta ní tott.

A dél utá ni pi he nõ idõ ben a gye re kek
origamiztak, ninja csil la got és sza mu ráj si sa kot
haj to gat tak.

Pén te ken Kar dos At ti la ve ze té sé vel is mét
aikido volt a prog ram, dél után pe dig a tá bor
részt ve või két csa pa tot al kot va já té kos sport
és ügyes sé gi ve tél ke dõ ben küz döt tek meg
egy más sal. A hét és a tá bor zá rá sa ként tor ta
ke rült az asz tal ra, hi szen a tá bor meg ren de zé -
sé nek öt le tét a csepregi dojo fenn ál lá sá nak
10 éves ju bi le u ma ad ta. 

Az is ko la kez dé sig még van egy kis pi he nõ,
de az edzé sek szep tem ber ben új ra in dul nak
Csepregen. A ré gi és új ér dek lõ dõk to váb bi in -
for má ci ó kat a aikidocsepreg.blogspot.com ol -
da lon vagy az egye sü let hon lap ján (budose.hu)
ol vas hat nak.                                             kadu

Rövid hírek

Ön fe ledt szó ra ko zás, kö tet len be szél ge té -
sek és ér de kes ren dez vé nyek biz to sí tot ták a
kel le mes ki kap cso ló dást a nyá ri hó na pok ban
Nagygeresden. Ön kor mány za tunk az idei év -
ben is, több kü lön bö zõ kor osz tály és cél kö zön -
ség szá má ra kí nál ta prog ram ja it. Nyár in dí tó
össze jö ve te lünk a 6. alak alom mal meg szer ve -
zett pa raszt olim pia volt. A ha gyo má nyok hoz hí -
ven négy csa pat mér te ös  sze tu dá sát és ere jét
a dél után fo lya mán. 

A ren dez vény a tér ség re jel lem zõ he lyi ha gyo -
má nyo kat ele ve ní tet te fel, a gyö ke re kig nyúlt visz -
 sza, hi szen a fa lu si múl tat idé zõ, tré fás, ügyes sé gi
fel ada tok le küz dé sé ben vet tek részt a ver seny zõ
csa pa tok. Az el mé le ti fel ad vá nyok is a ré gi fa lu si
élet hez, a gaz da as  szo nyok és gaz dák ház kö rü li te -
en dõ i hez kap cso ló dott. A fér fi ak és nõk fog la la tos -
sá gai ré gen tel je sen el kü lö nül tek. A részt ve võk nek
rejt vé nyek bõl kel lett ki ke res ni az as  szo nyi te vé keny -
sé ge ket, mint pél dá ul ma rok sze dés, étel hor dás,
víz hor dás, il let ve a fér fi mun kát, mint a ko sár fo nás,
szán tás, fa vá gás. Ké pek alap ján kel lett fel is mer ni a
ke nyér sü tés esz kö ze it, és kü lön bö zõ nép szo ká so -
kat, töb bek kö zött a pün kös di ki rály né já rást, mely
ma is élõ ha gyo mány fa lunk ban. A szó ra koz ta tó
fel ada tok mel lett a gaszt ro nó mi á ban is je les ked ni
kel lett egy fa lu si as, pa rasz ti étel el ké szí té sé vel,
amely nem volt más, mint a füs tölt csül kös bab gu -
lyás. Az alap fû sze re ken kí vül, min den csa pat a sa -
ját íz lé sé nek meg fe le lõ en ada gol ta a kü lön fé le pi -
káns íze sí tõ ket. Az üs tök ben ro tyo gott az étel, száll -
tak az íny csik lan do zó il la tok, és a nap meg ko ro ná -
zá sa ként el ké szül tek a re mek mû vek a csa pat tár -
sak nagy örö mé re. A va cso ra után ün ne pé lyes

ered mény hir de tés ke re té ben kö szön töt tük az új
baj nok csa pa tot. Az ok le ve lek mel lé, min den tár sa -
ság ka pott egy tor tát, me lyet évek óta Ta kács Ka ti
né ni ké szít er re az al ka lom ra. Cél ja in kat si ke rült
meg va ló sí ta ni a já té kos fel ada tok kap csán, mi sze -
rint a pa raszt olim pia szer ve zé se azt a célt szol gál -
ja, hogy a részt ve võk fel ele ve nít sék azo kat a te vé -
keny sé ge ket, szo ká so kat, ame lye ket õse ink, nagy -
szü le ink nap ról-nap ra vé gez tek. Nyár kö szön tõ
prog ra munk ból az idén sem ma radt el egy sza -
bad té ri szín há zi elõ adás meg te kin té se.

Szo ká sunk hoz hí ven Eger vár ra lá to gat tunk,
ahol a Kas tély szín ház ban az In dul a bak ter ház cí -
mû szín da rab volt mû so ron, töb bek kö zött Mikó Ist -
ván, Nemcsák Kár oly, és Tóth Ju dit fõ sze rep lé sé vel.
Saj nos, az nap a nyár a hû vö sebb ar cát mu tat ta,
így ré te ge sen fel öl töz ve vár tuk a szín já ték kez de -
tét. A ka cag ta tó vi dám je le ne tek és a mu lat sá gos
pár be szé dek vé gül fe led tet ték a zord idõ já rás szül -

te kel le met len sé ge ket. Jú li us el sõ hét vé gé jén is mét
tisz te le tün ket tet tük a bü ki ké zi ka szás ara tó be mu -
ta tón. Két csa pat tal, a je len le gi tel jes lét szám mal
vet tünk részt a ha gyo mány õr zõ prog ra mon, mely
az idén is sok ér dek lõ dõt von zott a bú za táb lá ra. Az
ün ne pé lyes meg nyi tón kü lön ki emel ték, hogy te le -
pü lé sünk a kez de tek óta ré sze se eme nagy múl tú
ren dez vény nek. A ra gyo gó nap sü tés ben su han tak
a ka szák, száll tak a bú za szá lak, hogy vé gül ké vé -
be rak va el szun  nyad ja nak. A be mu ta tó után az
ara tó esz kö zök pi he nõ re tér tek, és a jól vég zett
mun ka meg ér de melt ju tal ma ként elõ ke rült a pa -
raszt son ka, a há zi lag ké szí tett po gá csa és há jas
tész ta, va la mint az ara tó pá lin ka. A nap kon cert tel
és bál lal zá rult. 

Né meth Lajosné

Nemesládony Zalakarosi kalandja
Már-már ha gyo mány nak szá mít, hogy a kép vi -

se lõ-tes tü let ki rán du lást szer vez a fa lu la kói szá má -
ra au gusz tus hó nap ban. Az idén 19 fõ je lent ke zett
az au gusz tus 4-re meg hir de tett prog ram ra, fel nõt -
tek és gyer me kek egy aránt. Az in du lás reg gel 7
óra kor volt, az úticél pe dig a Zalakarosi Für dõ. A
Jó is ten cso dá la tos strand idõ vel aján dé ko zott meg
min ket. A kö zel két órás út, meg ál lás nél kül hos  szú
volt ugyan, de min den ki mi nél elõbb a für dõn be -
lül sze re tett vol na len ni. A kép vi se lõ tes tü let tel jes
egé szé ben fi nan szí roz ta a für dõ be lé põ ket, az uta -
zást és az es ti va cso rát. A stran don, ki-ki a sa ját
ked vé re szó ra koz ha tott. A gye re kek csúsz dáz tak,
bir tok ba vet ték a ját szó te ret, pan csol tak a gyer -

mek pa ra di csom nak is mond ha tó für dõn. A fel nõt -
tek, a strand és él mény me den cé ken kí vül a
gyógy vi zes me den cé ket is ki pró bál ták és erõt me -
rí tet tek a ter mé szet cso dá i ból. Saj nos 18:30-kor bú -
csút vet tünk ugyan a Für dõ tõl, de tud juk, Zalakaros
még vis  sza vár min ket. A va cso rát a Gyön gyö si Be -
tyár csár dá ban fo gyasz tot tuk el, ahol 4 fé le fõ étel -
bõl vá laszt hat tunk, íz lé sünk nek meg fe le lõ en. A fi -
nom est ebé det ci gány ze ne kí sér te. A gyer me kek
a ját szó té ren mú lat ták az idõt, míg a fel nõt tek hû -
sí tõ ita lok kal fo koz ták a han gu la tot, így csak 22 óra
kör nyé kén ér tünk ha za. Kö szö net a szép na pért a
kép vi se lõ-tes tü let nek!

Pietrowskiné Végh And rea

Napsütés, nyár, 
jókedv a Répce mentén
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Falunap Ólmodon Vége van a nyárnak 
Au gusz tus 12-én tar tot ták a ha -

gyo má nyos fa lu na pot Ól mo don,
amely az Or szág gyû lés 2014-es
dön té se óta büsz kén vi se li a „Com -
mu nitas Fidelissima”, az az a „leg hû -
sé ge sebb fa lu” cí met, hi szen hat

má sik Vas me gyei te le pü lés sel
együtt 1921-ben fegy ve res küz de -
lem mel kényszerítették ki, hogy a tri -
a no ni bé ke dik tá tum ban fog lal tak el -
le né re to vább ra is Ma gyar or szág hoz
tar toz has sa nak. Ól mod ér té ke it Du -
mo vits Ist ván plé bá nos is mél tat ta a
fa lu nap kez de tén tar tott Szent mi sén,
ame lyet a szom bat he lyi Szent Ce cí -
lia ének kar tett ün ne pé lye seb bé. Ezt
kö ve tõ en fel szen tel ték a kor mány za ti

tá mo ga tás ból fel újí tott ra va ta lo zót.
Her govich Vin ce pol gár mes ter el -
mond ta: a fel újí tás so rán tel je sen át -
épí tet ték a ra va ta lo zó épü le tét, s tér -
kõ vel bur kol ták az oda ve ze tõ utat.
Emel lett meg újí tot ták a te me tõt kö -

rül ve võ tu ja sort is, a
temp lom pe dig dísz ki vi lá -
gí tást ka pott. Az ólmodiak
meg ko szo rúz ták a Ga lé -
ria és Al ko tó ház ol da lán
Mer sich Má té gra distyei
hor vát plé bá nos, a gra -
distyeiek nagy köl tõ jé nek
em lék táb lá ját. A köz ség -
há zá nál Ágh Pé ter, Észak-

Vas me gye or szág gyû lé si kép vi se lõ je
és Ma ja Rosenzweig Bajiæ hor vát
kon zul kö szön töt te a hor vát nem ze ti -
sé gû te le pü lés la kó it. A dél utá ni kul -
tu rá lis prog ra mo kon a me gye szék -
he lyi Szent Ce cí lia ének kar, a hor vát -
zsi dá nyi Peruska Má ria ének kar és a
hor vát zsi dányi HKD Èakavci tánc cso -
port mû so rát te kint het ték meg az ér -
dek lõ dõk.

yde

hû vös sze lek jár nak...

Na de va ló ban vé ge van?
A mé di á ban egy re több ször hall hat juk azt a me te o ro ló gi ai esély la tol -

ga tást, mi sze rint idén nem lesz át me net a nyár és a tél kö zött, ahogy eb -
ben az év ben iga zi ta vasz ban sem volt ré szünk. A nagy me le gek az õsz vé -
gé ig ki tar ta nak és gya kor la ti lag egy szer re a tél be csep pe nünk majd. De
hol van az õsz? A kel le mes, me leg õszi na pok, ami kor a nap fé nye már nem
tûz ben nün ket, csak jó té ko nyan me le gít, ami kor a fák szí nes ru há ba búj -
nak, majd le hul lat ják azt, a ker ti mun kák a még kel le mes idõ ben, az õszi
ki rán du lá sok, a gom ba sze dés, a szü ret és még foly tat hat nánk.  Mert ugye
ez mind az õsz ve le já ró ja.   Az éve lõ, dé zsás nö vé nyek be ke rül nek a fagy -
men tes té li pi he nõ he lyük re, a ter mé szet is fel ké szül a té li pi he nés re, ahogy
az em be ri szer ve zet nek is szük sé ge len ne a fel ké szü lés re. De mi lesz ve lünk
õsz nél kül? Mert ugye az õsz hi á nya éle tünk va la men  nyi te rü le té re ki hat,
még ha ezt so kan nem is ér zé ke lik, de ha jól be le gon do lunk, a ter mé szet
örök kör for gá sa most fel bo rul ni lát szik.

Ar ról nem is be szél ve, hogy szep tem ber ele jén el kez dõ dött a ta ní tás,
gye re ke ink is ko lá ba jár nak és tud juk, hogy elég ne héz vis  sza zök ken ni a
nyá ri pi he nõ után a min den na pi „mun ká ba”. Hi szen ne kik ez mun ka. De
iga zán ne héz az lesz, ami kor a fi gyel mü ket kell le köt ni úgy, hogy köz ben
oda kint még hét ág ra süt a nap és va ló szí nû leg õk is szí ve seb ben len né nek
a ter mé szet ben, mint az osz tály ter mek ben. Szó val mi em be rek sze ret jük az
õszt, min den kel le mes és ke vés bé kel le mes ve le já ró já val.  Bíz zunk ab ban,
hogy a me te o ro ló gu sok most egy ki csit mel lé fog tak ez zel a jós lat tal és vár -
juk a ke vés bé for ró, kel le mes õszi na po kat!                                     N.P.K.

„Csepreg… Temp lo ma sz. Mik lós.
Ezen kí vül Szûz Má ria Ne ve és az apá -
cák ko los to rá ban Szent Ka ta lin ká pol -
ná ja. Bol dog as  szony pusz tán Nagy -
bol  dogasszony,…”. Ol vas ha tó Dr.
Szik lay Já nos: A katholikus Ma gyar or -
szág 1001-1901. cí mû mû vé ben
Csepreg temp lo má nak és ká pol ná i -
nak ne ve. Ezek alap ján bát ran ál lít -
hat juk, hogy Csepreg, Kõ sze gi ut cá -
ban ál ló ká pol ná ja, Má ria Ne vé nek
tisz te le té re szen tel te tett 1816. szep -
tem ber 15-én, Var ga Já nos ke rü le ti
es pe res, szakonyi plé bá nos által.

Igaz ugyan, hogy az utób bi idõk -
ben meg je lent és is mert ka to li kus
név tá rak a ká pol na ti tu lu sát nem ne -
ve zik meg, csu pán Má ria tisz te let rõl
szól nak, de a fen tebb em lí tett dá tum,
Má ria Ne ve ün nep utá ni va sár na pot
je lö li. Mi ért is szen tel te vol na a Far kas
Sán dor ál tal meg ne ve zett es pe res,
és szakonyi plé bá nos Má ria Szü le té -
sé nek a ká pol nát szep tem ber 8. után
pon to san egy hét tel...

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Pukler Zol tán

Felsõváros búcsúja
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ÚJ JÁR DA ÉPÜLT

A vá ros ve ze tés újabb pon ton szá mol ta fel
az év ti ze des hi á nyos sá got, hi szen a Bog nár Ig -
nác ut cá ban épí tet tünk ki jár dát a vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sa i val – szá molt be a vá ros
újabb út- és jár da fel újí tá si üte mé rõl Vlasich
Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re.

A Zrí nyi ut cai ke resz te zõ dés nél, a Bog nár
Ig nác ut ca pá ros ol da lán, egé szen a 64-es
szá mig épült új be to nos gya log jár da, így az
ös  szes la kó épü let meg kö ze lít he tõ ezen túl szi -
lárd bur ko la ton. A vá ros ve ze tõ el mond ta,
mint egy 80 mé te ren ala kí tot tak ki új jár dát az
in gat la nok elõtt. A mun ká la tok au gusz tus el sõ
he té ben kez dõd tek, s a hó nap vé gé re már
csak a te rü let utó gon do zá sá val kap cso la tos
ten ni va lók ma rad tak. 

Az utak és jár dák kar ban tar tá sát ki emel -
ten szem elõtt tart ja a vá ros ve ze tés, s a tu -
da tos vá ros épí tõ szem lé let nek kö szön he tõ -
en ered mé nye sen zá rul hat az idei esz ten dõ
is, hi szen a Hu nya di ut ca út fel újí tá sát kö ve -
tõ en a Pe tõ fi ut ca is új asz falt bur ko la tot fog
kap ni, de fo lya mat ban van a Rá kó czi ut cai
ke rék pár út ki épí té se is.

KM

Rövid hírek

25. al ka lom mal ren dez ték meg Peruska Má ria
if jú sá gi no mád tá bort a horvátzsidányi kegy he -
lyen. Ez ka to li kus hi tü ket, hor vát gyö ke re i ket erõ sí -
ti. Cél ja a ha gyo má nyok meg is me ré se, anya -
nyelv ápo lá sa, kö zös ség hez tar to zás. A Hor vát Ka -
to li kus If jú ság Val lá si és Kul tu rá lis Egye sü le te 2018.
július 30-án nyi tot ta meg a tá bort. A tá bo ro zók a
horvátzsidányi temp lom elõtt gyü -
le kez tek és kö zö sen gya lo gol tak
ki a Peruska Má ria ká pol ná hoz.
Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor -
mány zó, a tá bor fõ véd nö ke tar -
tot ta a tá bor nyi tó szent mi sét. 8
éves tõl 16 éves ko rig vol tak a fi a -
ta lok. Szá mos vis  sza té rõ tá bo ro zó
ér ke zett, de vol tak újak is, a he lyi -
ek tõl egé szen a tá vol ról ér ke zõ -
kig. Lel kes ön kén tes szer ve zõk, ne ve lõk se gí tet tek
a tá bor szer ve zé sé ben. No mád kö rül mé nyek kö -
zött vol tak a részt ve võk, hi szen nem volt vil lany, sá -
tor ban alud tak, nem volt mo bil te le fon, egy más ra
vol tak utal va. Gaz dag tá bo ri prog ra mok vol tak a
szo ká sos na pi prog ra mo kon túl, hi szen sport ver se -
nye ken, hit tan órá kon, kéz mû ves fog lal ko zá so kon,
de val lá si és vi lá gi elõ adá so kon is részt vet tek a
gye re kek, va la mint tú ráz tak is Ólmódra ahol meg -
is mer ked tek a he lyi ne ve ze tes sé gek kel. Au gusz tus
5-én a 10 óra kor kez dõ dõ szent mi sé vel fe je zõ dött

be a tá bor, ez min dig a Ha vas Bol dog as  szony Má -
ria ün nep hez kap cso ló dik. A le gen da sze rint a 4.
szá zad ban Liberius pá pa ide jé ben, az örök vá ros -
ban, egy dús gaz dag gyer mek te len há zas pár el -
ha tá roz ták, hogy va gyo nu kat a Szent Szûz nek
ajánl ják fel. A Szent Szûz álom ban meg je lent a há -
zas pár nak és tud tuk ra ad ta, hogy azon a he lyen,

ame lyet más nap hó fog bo rí ta ni temp lo mot kell
emel je nek tisz te le té re. Ké ré sét Má ria az zal erõ sí -
tet te meg, hogy a for ró éj sza kán hó esett az
Esquilinus dom bon. A Szûz anya e szen té lyét Ha vas
Bol dog asszony ba zi li ká nak is ne ve zik. Több cso da
is fû zõ dik a Ha vas Bol dog as  szony hoz.  A gyer me -
kek és a ne ve lõk egy aránt szép él mé nyek kel, lel -
ki leg fel töl tõd ve men tek ha za. Egy hé tig eb ben a
szép kör nye zet ben le he tõ sé gük volt meg pi hen ni,
le las sí ta ni, hi szen er re a ro ha nó vi lág ban nagy
szük ség van.                  Horváthné Pa dos Te réz

Különös évjárat vár a szõlész-borászokra
„Az élet túl sá go san rö vid ah hoz, hogy rossz bo -

ro kat igyál!”. Má jus vé gé re az ös  szes szõ lõ faj ta el -
vi rág zott. Az in nen tõl szá mí tott te nyész idõ szak már
elõ re ve tí tet te a ko rai szü ret le he tõ sé gét. A ked ve -
zõ idõ já rás ha tá sá ra jú li us vé gén már zsen dült a
szõ lõ, au gusz tus ele jé re a kék szõ lõk is be szí ne sed -
tek. Ilyen ko rai szõ lõ érés re sen ki sem em lék szik. Au -
gusz tus ele jén a csepregi és kör nyék be li szõ lõs gaz -
dák is mét ös  sze jöt tek Hor váth Gá bor csepregi bo -
rász pin cé jé ben, hogy meg hall gas sák Szövényi
Áron etyeki bo rász elõ adá sát a vár ha tó szü ret rõl: a
szü ret 2-3 hét tel ko ráb ban kez dõ dik, ma gas al ko -

hol, ala csony sa vak, ma gas ph ér ték vár ha tó és a
me leg sem könnyí ti a bo rá szok mun ká ját. Kü lö nö -
sen oda kell fi gyel ni az egyes faj ták szü re ti ide jé -
nek meg vá lasz tá sá ra. Ja va solt spe ci á lis faj élesz tõ -
ket, táp só kat, de rí tõ anya got hasz nál ni a szõ lõ fel -
dol go zá sa so rán és tö re ked ni kell a hû tött, las sú er -
je dés re- hang zott el az elõ adás ban. Na gyon fe -
gyel me zett tech no ló gi á val egy kü lö nös év já rat
kíváló bo rai szü let het nek. A gaz dák el mond ták ta -
pasz ta la ta i kat és meg kós tol ták a há zi gaz da bo rát.
Szép re mé nyek kel vár ják a kö zel gõ szü re tet.

Hor váth Jó zsef

Peruska tá bor 
az er dõ lágy ölén
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Mint már ren ge te gen tud ják, au gusz tus el sõ
va sár nap ján Sajtoskál kap ja a fõ sze re pet. Idén 24.
al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a Sajtoskáli Fa -
lu nap, va la mint a 14. Sajt fesz ti vál és vá sár. 

A fa lu nap Haller Im re Pol gár mes ter be szé dé vel
kez dõ dött. Kö szön töt te a meg hí vott ven dé ge ket, a
fa lu il let ve a kör nye zõ te le pü lé sek la kó it, va la mint
az ös  szes ren dez vény re lá to ga tó ven dé get. Be szé -
dé ben ki emel te, hogy az itt élõ em be rek nek mit is
je lent ez a köz ség, va la mint kö szö ne tet nyil vá ní tott
min den tá mo ga tó nak, és a szer ve zõk nek, akik
nél kül ez a ren dez vény nem jö he tett vol na lét re.

Pol gár mes ter Úr kö szön tõ jét Mar ton Fe renc, a
Vas Me gyei Köz gyû lés Al el nök ének be szé de kö vet -
te, aki nek ked ves sza vai után Sza bó Mik lós plé bá -
nos úr, va la mint dr. Pá pai La jos nyu gal ma zott gyõ ri
me gyés püs pök meg tar tot ták az ün ne pi szent mi sét.
A szer tar tás ke re te in be lül meg ál dot ták az új ke -
nye ret, amely bõl min den je len lé võ ka pott egy-
egy fa la tot.

Az idei Sajt vá sár a ha gyo má nyok hoz hû en a
Sajt lo va gok meg nyi tó já val kez dõ dött. Idén 4 Sajt -
lo vag je lent meg ren dez vé nyün kön. A sajt vá sá ron
11 sajt ké szí tõ mes ter vett részt, több sé gük már
több ször járt vá sá run kon, vi szont volt olyan sajt ké -
szí tõ, aki idén elõ ször csat la ko zott hoz zánk. Kü lön -
le ges sajt ja i kat több kör ben is bí rál ták. El sõ so ron,
a fa lu la kói dönt he tett ar ról, hogy me lyik volt szá -

muk ra az idei év leg jobb sajt ja, majd a kép vi se lõ
tes tü let tag jai, il let ve a köz ség gyer me kei vá laszt -
hat ták ki a szá muk ra leg job ban íz lõ ter mé ket. Ezen
kí vül idén har ma dik al ka lom mal ad ták át a sajt mû -
vész dí jat, me lyet Sajtoskál Köz sé gi Ön kor mány za -
tá nak, a Sajtoskáli Sajt vá sár Szer ve zõ bi zott sá gá -
nak, a Tej Szak ma kö zi Szer ve zet és Ter mék ta nács -
nak, a Ma gyar Sajt lo vag rend nek, il let ve a KKASE
Sajt ké szí tõk Egye sü le té nek kö zös dön té se alap ján
ad ták át a leg jobb sajt ké szí tõ nek.

A kö zön ség sza va za tai alap ján idén el sõ he -
lyen az Eg ri Mar ga ré ta Kecs ke tej Fel dol go zó Üzem
vég zett. A má so dik hely a Lé da Kecs ke tej Fel dol -
go zó Üze met il let te, míg a har ma dik he lyet a Kallai
Kft. nyer te el. A gye re kek sza va za tai alap ján a
Cserpes Sajt mû hely kap ta meg a kü lön dí jat, míg a
Kép vi se lõ Tes tü let tag jai a Lé da Kecs ke tej Fel dol -
go zó Üze met sza vaz ták meg a leg jobb nak.  A Sajt -
mû vész dí jat idén Põdör Ist ván nyer te el.

Dél ben a ren dez vény re lá to ga tó ven dé ge ket
nagy sze rû étel vár ta, mely nek el fo gyasz tá sa után
már kez dõd tek is a szó ra koz ta tó prog ra mok. A fer -
ge te ges mû so rok mel lett a gye re kek nek le he tõ sé -
gük volt ki pró bál ni a Mû ve lõ dé si ház ud va rán fel -
ál lí tott ha tal mas ug rá ló vá ra kat. 

El sõ ként a Gencsapáti Néptáncegyüttes, va la -
mint az õket kí sé rõ Bog lya Ze ne kar lé pett Sajtoskál

szín pa dá ra, akik meg tán col tat ták a fa lu ap ra ja-
nagy ját.  Õket nem más, mint a Cairo együt tes kö -
ve tett, akik ze né jük kel még job ban fel pezs dí tet ték
a han gu la tot. Idén is fel lé pett ná lunk Ko vács Le -
ven te, a Pen de lyes Néptáncegyüttes szó ló tán co -
sa, aki most is el bû völt min ket tánc tu dá sá val. 17
órá tól a De fekt Duó gon dos ko dott a han gu lat ról,
elõ adá suk kal meg ne vet tet ve min den je len lé võt.
Õket nem más, mint a SramliKings kö ve tett, akik a
sramlipoppal el va rá zsol ták a kö zön sé get. 19 óra

ma gas sá gá ban pe dig, ér té ke sebb nél-ér té ke -
sebb tom bo la tár gyak ke rül tek ki sor so lás ra. Es te 21
óra kor pe dig meg ér ke zett a Desperado együt tes,
mely re már min den ki na gyon várt. Az együt tes re -
mek han gu la tot te rem tett, idõ seb bek-fi a ta lok
együtt mu lat tak. Az egy órás fer ge te ges bu lit pe -
dig az ut ca bál kö vet te. A han gu lat ról Csi szár Duó
és Ka ti gon dos ko dott, akik idén is egy re mek bu lit
biz to sí tot tak. 

Na gyon jó han gu lat ban telt az idei fa lu nap is,
ki csik – na gyok együtt szó ra koz tak, min den ki re me -
kül érez te ma gát, me lyet nem bi zo nyít más, mint
az éj je lig tar tó mu la to zás. Re mél jük idén is min den -
ki, aki meg lá to gat ta ren dez vé nyün ket mo so lyog -
va gon dol majd vis  sza Fa lu na punk ra, va la mint az
itt szer zett él mé nyek re, em lé kek re. 

Ko vács Vi vi en

For ró nyá ri na pon vár ta ven dé ge it, a te le pü lés -
rõl el szár ma zot ta kat, a fa lu la kó it Répceszent -
györgy Köz ség Ön kor mány za ta a fa lu na pi ren dez -
vény re. A kul tu rá lis prog ra mok kö zött sze re pelt a
csepregi Far kas Sán dor Egy let, a Répcementi Fér -
fi kar, a Rába(p)Art Tár su lat és a Nicki Fer ge teg nép -
tánc elõ adá sa. A meg ál dott Új Ke nye ret együtt fo -

gyasz tot ták el a je len le võk. A gyer me kek szó ra koz -
ta tá sát óri ás csúsz da és lég vár, csil lám te to vá lás,
arc fes tés, va la mint Simon-Nagy At ti la ke ra mi kus
fog lal ko zá sa biz to sí tot ta. Fo gyott a fagy lalt és a hi -
deg fris sí tõ, me lyet a bõi Dan Bo ro zó szol gál ta tott.
Az üs tök ben vad pör költ és ha lász lé fõtt. Kü lön öröm
szá mom ra, hogy ilyen nagy lét szám ban vet tek

részt a ren dez vé nyen. Rég nem lá tott ba rá tok, itt
in gat lan nal ren del ke zõ kül föl di ek, el szár ma zott
gyer me kek és uno kák mind –mind itt ta lál koz hat -
tak egy más sal. Sze ret ném meg kö szön ni min den ki -
nek, aki hoz zá já rult a nap si ke ré hez, mun ká já val
vagy anya gi lag tá mo gat ta a ren dez vény si ke res
le bo nyo lí tá sát.        Kovácsné Ke le men Gert rúd

Kiváló hangulat Répceszentgyörgy falunapján

24. Sajtoskáli Falunappal 
egybekötött 14. Sajtfesztivál- és vásár
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Rövid hírek
• Tompaládony

FA LU NAP TOMPALÁDONYBAN

Iga zi for ró nyá ri nap pal kö szön tött ránk a
fa lu nap au gusz tus el sõ szom bat ján Tom -
paládonyban. Az idei év ben is sok szí nû, min -
den ge ne rá ci ót ki elé gí tõ prog ram szem ta núi
le het tünk. A dél elõtt fo lya mán, fõ zõ ver se -
nyen mér het ték ös  sze tu dá su kat a vál lal ko zó
ked vû csa pa tok. Az íz le tes ebé det a Pan non
Ci gány ze ne kar kí sé re té ben fo gyaszt hat tuk

el. Az ün ne pé lyes meg nyi tót kö ve tõ en öku -
me ni kus Is ten tisz te let tel foly ta tó dott a nap. A
prog ra mok kö zött sze re pelt tár sas tánc, nép -
dal cso kor, va la mint a Nicki Fer ge teg nép -
tánc együttes be mu ta tó ja. A han gu lat fo ko -
zá sá ról Sihell Ferry és Hen na gon dos ko dott. A
ké sõ dél utá ni órák ban a he lyi fi a ta lok szó ra -
koz tat ták a kö zön sé get, akik idõ uta zá suk kal
fel ele ve ní tet ték a 70-es, 80-as 90-es évek ze -
né it. Ezt kö ve tõ en a Zaporozsec együt tes
adott kon cer tet. A nap fo lya mán a gyer me -
ke ket ugrálóvár és kü lön bö zõ fa já té kok szó -
ra koz tat ták. A fa lu la kói in gye nes egész ség -
ügyi szû rõ vizs gá lat okon ve het tek részt. Es te a
West együt tes gon dos ko dott a fer ge te ges
szó ra ko zás ról. 

M.O.B.

A 90 éves szép ko rú Poór Józsefnét (szül. Csu ka
Vil ma) Vil ma né nit kö szön töt te jú li us 7-én né pes
csa lád ja kö ré ben Talabér Je nõ pol gár mes ter úr és
Czipetics  Györgyné jegy zõ as  szony. Ke vés az
olyan nyug dí jas, aki nek ne len ne gond ja. Van aki
be teg ség gel küsz kö dik, van aki
gyermekein, unokáin nem gyõz se gí te -
ni, van aki a nyug dí ja be osz tá sá val
szen ved meg hó nap ról hó nap ra,  van
akit az egye dül lét és a ma gány gyö tör.
De Vil ma né ni nem ilyen! Kön  nye kig ha -
tód va, su gár zó arc cal me sélt sze ret te i -
rõl, 3 gyer me ké rõl, 5 uno ká já ról, 9 déd -
uno ká já ról és az ük uno ká já ról, és ar ról
a meg le pe tés ün nep ség rõl, amit a tisz -
te le té re szer vez tek, a ren ge teg cso kor -
ról, a 90 szál ró zsá ból  ál ló szülinapi vi -
rág köl te mény rõl. És ma gá ról, az éle té -
rõl:  „1928-ban szü let tem Egyházasfalu-
Kisgógánfán.  Hár man vol tunk test vé rek, saj nos
egyi künk már nem él. Gyer mek ko rom ból an  nyi ra
em lék szem, hogy na gyon sze ret tem is ko lá ba jár ni.
Va la mi kép pen a ne ve lõk ked ven ce vol tam, min -
dig min den ün nep sé gen osz tot tak rám fel ada tot.
1938-ban, ami kor a fel vi dék vis  sza kap cso lá sát ün -
ne pel tük, én le het tem az anya or szág. Gyö nyö rû,
dí szes ma gyar nép vi se le ti ru há ban áll tam a szín -
pa don, és ahogy „jöt tek ha za” a vis  sza csa tolt vá -
ro sok- Po zsony, Lé va, Ri ma szom bat, Lo sonc-,
mind et kö szön te nem kel lett egy-egy rö vid ke vers -
sel. Min den hol helyt tud tam áll ni, a rámbí zott fel -
ada tok kal min dig meg bir kóz tam. Fi a ta lon, mind -
ös  sze 20 éve sen, 1948-ban kö töt tünk há zas sá got
a fér jem mel, ak kor ke rül tem Horpácsra. A gye re -
kek is ha mar jöt tek. Ta lán en nek kö szön he tem,
hogy meg él het tem az ük uno kám szü le té sét.  A mai
vi lág ban az em be rek min dig ar ra hi vat koz nak,
hogy nincs ide jük, nem ér nek rá, túl el fog lal tak. Én
is el fog lalt vol tam, gye re ke ket ne vel tem, ké sõbb
az uno ká kat peszt rál tam. De min den re tud tam idõt
sza kí ta ni, csak aka rat kel lett hoz zá. Sze re tet ben él -
tünk, nagy ma ma ként is mit te het tem vol na? Át ölel -
tem a gyer me ke im, ak kor és ott se gí tet tem ahol
szük ség volt rám. Mert csak a sze re tet út ján megy
az élet, ahol sze re tet van, ott min den meg van.  A

fér jem saj nos meg halt, de 62 évig él tünk így
együtt. Min den élet nek van nak ne héz sé gei, vol tak
az enyém ben is. Ilyen volt a há bo rú, de er rõl nem
sze re tek be szél ni, mert rossz em lé ke ket, nyo mo rú -
sá got, el vesz té se ket ha gyott ma ga után. Egész ki -

csi gyer mek ként már temp lom ba já ró vol tam, és
az el múlt 90 év ben is min den va sár nap el me gyek
az is ten tisz te le tek re. Egész éle tem ben egyet len
egy al ka lom ma radt ki, az is azért, mert ros  szul je -
gyez tem meg a mi se idõ pont ját. Eb ben a kor ban
a temp lom ba já rást csak a csa lá dom se gít sé gé -
vel tu dom meg ol da ni. De min den va sár nap jön
ér tem az uno kám, és visz. Cso dál koz nak is az em -
be rek, hogy en  nyi idõ sen még van erõm el men ni.
A fi am is ren ge te get se gít, el lát, gon dos ko dik ró -
lam, fõz, be vá sá rol. Dol goz ni már nem na gyon tu -
dok, de a ve te ményt rend sze re sen el len õr zöm, a
nem oda il lõt ki hú zom, ta lics ká ra sze dem. Meg -
szok tam, hogy min den nap így te gyek. Ki lenc ven
esz ten dõ hos  szú idõ, nem min den ki nek ada tik
meg. Ne kem az Is ten még is ezt ad ta, a hos  szú éle -
tet. Van nak ne héz sé gek, min den reg gel meg kell
küz de nem, hogy talp ra áll jak. El sõ dol gom az
imád ság, az tán a mo sa ko dás, és jö het a ká vé. Kell
más egy öreg nek, mint hogy egész sé ges és még
ki is szol gál ják? Nem tu dom mi lyen ér de mem volt
hogy ezt ka pom a Jó is ten tõl! De azt tu dom, hogy
ahol hit van ott sze re tet, ahol sze re tet ott bé ke, hol
bé ke ott ál dás, hol ál dás ott Is ten, hol Is ten, ott szük -
ség nin csen.”  

Zsoldosné H. Ka ti

Kilencven év bölcsessége



TÖMÖRDRÕL JE RU ZSÁ LEM BE...

A szom bat he lyi Ha la dás VSE U-15-ös fo -
ci csa pa ta kép vi sel te Ma gyar or szá got
2018. 07.29-08.03.között Iz ra el ben zaj ló 53.
Nem zet kö zi Gyermek Világjátékokon. 

A cso port egyik te het sé ges já té ko sa
köz sé günk büsz ke sé ge: Bódi Ben ce volt. 

A meg ér ke zé sük után a fi úk el lá to gat -
tak ve ze tõ ik kel töb bek kö zött Bet le hem ben
Jé zus szü le té si he lyé re, az Olaj fák he gyén
ta lál ha tó Getsemáné kert be és az Iz ra el és
Jor dá nia ha tá rán le võ Holt-ten ger ben is
meg fü röd het tek. Hét fõn es te a je ru zsá le mi
meg nyi tó ün nep sé gen Bencéék edzõ je,
Hor váth Ti bor vo nul ha tott be a ma gyar
zász ló val, s õt kö vet te a Ha la dás csa pa ta s
a töb bi ma gyar ver seny zõ.  Ked den elõ -
ször a gö rö gök kel, majd a há zi gaz da Iz ra -
el csa pa tá val ját szot tak és nyer tek a fi úk.
Utób bi mér kõ zé sen Ben ce egy ta lá lat tal
já rult hoz zá a gyõ ze lem hez. A fo ci vi lág já -
té kok ne gye dik he lyét sze rez ték meg! Óri -
á si és nagy sze rû ered mény ez! Gra tu lá -
lunk, s to váb bi szép si ke re ket kí vá nunk va -
la meny  nyi ük nek. 

Haj rá Ha la dás! Haj rá Ben ce!          KSzÁ
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Én tu dom, hogy az utób bi hó na pok ban las san
már a csap ból is a Szél ró zsa folyt. A re gi o ná lis és a
me gyei, de még az or szá gos mé dia is egy re több for -
má ban adott hírt, szó lal ta tott meg szer ve zõ ket ar ról,
hogy mi is lesz az az evan gé li kus if jú sá gi ta lál ko zó,
amely meg ren de zés re ke rül 2018. jú li us 25-29-én Bü -
kön. Ha sze mé lyes be szél ge té sek ben elõ ke rült, már
min den ki csak bó lo ga tott, hogy igen, tu dom, hal lot -
tam ró la. De va la hogy hi á ba hang zott el, hogy kb.
2000 fõt meg moz ga tó ese mény, hogy kb. 400 fõs
szer ve zõ csa pat áll mö göt te, va ló ság gá ak kor kez -

dett vál ni, ami kor a ta lál ko zó he té nek bo ron gós hét -
fõ jén meg je lent a bü ki mû ve lõ dé si ház és is ko la kör -
nyé kén egy lel kes fi a tal csa pat, sis ter gõ rá di ók kal a
ke zük ben, és kezd ték épí te ni a sát ra kat. Õk vol tak a
„mekkelek”. A cse per gõ esõ ben meg kér dez tem szi -
go rú hu szon éves ve ze tõ jük tõl, hogy sze rez zek-e ne kik
esõ ka bá to kat. Stofee azt vá la szol ta, hogy aki nek kell,
az meg old ja sze me tes zsák kal. Ez a hir te len ség, erõ és
szí vós ság vé gig jel lem zõ ma radt er re a csa pat ra, akik
meg ha tá roz ták a na gyon jól si ke rült ren dez vény
tech ni kai hát te rét. A szer ve zõk élén Pongzácz Má té

ka pos vá ri lel kész és Sze li No é mi prog ram ko or di ná tor
állt. No é mi volt a csa pat ban az egyet len, akit egy há -
zunk töb bek közt ez zel a fel adat tal al kal ma zott, min -
den ki (!) más ön kén tes szer ve zõ. Õket kö vet te a 15 fõs
pres bi té ri um. Min den pres bi ter nek meg volt a fel adat -
kö re, ame lyek a prog ram sok szí nû sé gét is hoz ták: te -
o ló gia, is ten tisz te le tek, áhí ta tok, csend kuc kó,
„Nikodémus” éj sza kai be szél ge té sei, ke resz tény ze ne -
kar ok, nagy ze ne kar ok, kul tú ra fõ elõ adói, fó rum be -
szél ge té sek, szín ház, ba bás és gye rek prog ra mok, kö -
zép is ko lás ok, egye te mis ta (és fel nõtt) prog ra mok,
ökoteológia, nem zet kö zi prog ra mok, az evan gé li kus
egy ház szlo vák, né met és ci gány prog ram jai, kül -
misszi ós prog ra mok, be szél ge tõs ká vé há zak. Ami kor
jú li us 25-én be gör dült a bü ki vas út ál lo más ra a két
köz vet len Bu da pest-Bük va gon, és jöt tek a részt ve -
võk, ahogy egy re több sá tor állt már a temp lom és a
gyü le ke ze ti ház ud va rán, és a gyor san fel épült prog -
ram sát rak kö zött is egy re több em ber bók lá szott, ak -
kor pe dig iga zán va ló ság gá vált. És a nyi tó is ten tisz -
te let tel kez dõ dõ 12. bü ki Szél ró zsa Evan gé li kus If jú sá -
gi Ta lál ko zó tény leg egy cso da volt. Nem azért, mert
min den ed di gi részt ve võ re kord meg dõlt, nem azért,
mert a hely szín mé re tei pont il let tek eh hez a csa pat -
hoz, ha nem azért, mert aki ott volt, min den ki akar ta a
Szél ró zsát. Akar tuk szer ve zõk ként, de na gyon akar ták
a részt ve võk is, hi szen min den prog ra mon vol tak na -
gyon szép szám ban. Va la ki pe dig így fo gal ma zott:
„szin te ta pint ha tó a Szent lé lek is ten je len lé te”. És vé ge
lett. A zá ró is ten tisz te le ten az is ko la ud va ron kb. 3000-
en vol tunk. És még sincs vé ge. Mert él ben nünk to -
vább. Új ra néz zük a fel vé te le ket az interneten... De él
még to vább ben nünk leg alább 2 évig, ami kor majd
új ra el me gyünk a kö vet ke zõ re. És na gyon há lá sak
va gyunk Is ten nek, hogy a bü ki Szél ró zsa meg tör tént.

Simon Réka, büki evangélikus lelkész

MÉGIS Szélrózsa Bükön

A nyitóünnepségen Fabiny Tamás, az Északi
Evangélikus Egyházkerület püspöke adja át a stafétát 

Firisz Anitának, a Büki Evangélikus Egyházközség
Ifjúsági Önkormányzata elnökének.

Álló sor jobbról a 2. Bódi Bence
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Rövid hírek

DÉL VI DÉ KEN JÁR TAK A HE TE DI KE SEK

A Bõi Ál ta lá nos Is ko la im má ron har ma dik
al ka lom mal nyer te el a Ha tár ta la nul prog ram -
ban va ló rész vé telt, mely nek ke re té ben idén
má jus ban a Szelestei Ál ta lá nos Is ko lá val és a
Kemenesmagasi Ál ta lá nos Is ko lá val kö zö sen
a dél vi dé ken jár tunk. 

A HAT-17-01-2017-00766 meg je lö lé sû
gyõz tes pá lyá zat tá mo ga tá sá val 41 di ák és 6
kí sé rõ ta nár is mer te meg kö ze lebb rõl Szlo vé -
nia és Hor vát or szág ma gyar vo nat ko zá sú te -
rü le te it, em lé ke it má jus 22 -25 kö zött. A di á kok
meg is mer ked tek a Göntérházai Két nyel vû Ál -
ta lá nos Is ko la di ák ja i val, a fa lu ne ve ze tes sé -
ge i vel, be te kin tést sze rez tek ven dég lá tó ink

min den na pi éle té be. A ta nu lók he te ken át lel -
ke sen ké szül tek a ki rán du lás ra, az elõ ké szí tõ
órá kon pe dig elõ re meg is mer ték a fõbb hely -
szí ne ket, a hí res tör té nel mi sze mé lye ket. 

El sõ nap lá to ga tást tet tünk Kö zép-Eu ró pa
leg na gyobb or chi dea farm ján, a Dobronok
ha tá rá ban meg épült Tró pu si kert be, ahol kü -
lön le ges, eg zo ti kus nö vé nye ket ta lál tunk. Ez -
után a Bakonaki –tó kö rül tet tünk egy sé tát,
ahol ener gia park mû kö dik, mely a kü lön bö zõ
szer vi ba jo kat hi va tott or vo sol ni. Dél után
Lendván meg te kin tet tük a Bánffy-Esterházy
kas tély ki ál lí tá sát, ben ne Za la György szob -
rász mû vész al ko tá sa i nak mi ni a tûr má sa it, va -
la mint az er re a táj egy ség re jel lem zõ nép vi se -
le tet és hasz ná la ti tár gya kat. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Bük Vá ros Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta
au gusz tus 3-án idén is meg em lé ke zést szer ve zett a
holokauszt-pharrajimos ál do za ta i nak em lé ké re az
egy ko ri bü ki te me tõ he lyén ki ala kí tott Temp lom -
kert ben. Itt ta lál ha tók a milleneumi és
millecentenáriumi em lék fák, az I. és II. vi lág há bo rú
bü ki hõ se i nek és ál do za ta i nak em lék mû ve, az
1848–49-es for ra da lom és sza bad ság harc ra em -
lé kez te tõ kõ és ágyú csõ. Öt éve ezek kö ze lé ben
ke rült fel ál lí tás ra a holokauszt em lék mû is. A ren -
dez vényt a ma gyar és a ci gány him nusz el hang -
zá sa után Né meth Tiborné, a nem ze ti sé gi ön kor -
mány zat el nö ke nyi tot ta meg. Kö szön tõ jé ben el -
mond ta, hogy au gusz tus 3-a az 1944. au gusz tus
má so di ká ról har ma di ká ra vir ra dó éj sza ka
Auschwitz-Birkenauba el pusz tí tott há rom ezer ro ma
ál do zat mi att lett a ro ma holokauszt, a pharrajimos
nem zet kö zi em lék nap ja. A Vas Me gyei Köz gyû lés
el nö ke, Majthényi Lász ló em lé ke zõ be szé dé ben
el is me rõ en szólt a vá ros ro ma ön kor mány za tá nak
kez de mé nye zé sé rõl, mely öt éve Bü kön a
holokauszt em lék mû fel ava tá sá hoz ve ze tett. Eb -
ben a tör té nel mi kör nye zet ben a ne vek bõl ol vas -
ha tó a szár ma zás, s lát ha tó, hogy kik fog tak ös  sze,
s ad ták éle tü ket a ha zá ért a har cok so rán. Együtt
em lé ke zünk azok ra, akik nem ke rül het ték el a sor -
su kat a II. vi lág há bo rú alatt. Ipa ro sok, ke res ke dõk,
mû vé szek és má sok tûn tek ak kor el, akik ma is hi á -
nyoz nak. Ha az eu ró pai kul tú rá ról be szé lünk, nem
fe led het jük a ke resz tény ség zsi dó gyö ke re it. A ro -
mák is ke resz té nyek, ve lük is ös  sze köt ben nün ket a
hit. Dr. Né meth Sán dor, a vá ros pol gár mes te re a
ha gyo mány te rem tõ el kép ze lést mél tat ta. A 2014-
ben fel ál lí tott em lék mû az óta is meg fe le lõ he lyet
biz to sít az éven kén ti meg em lé ke zé sek nek, me lye -
ken sok ér té kes gon do lat el hang zik. Min den év -
ben részt vett, s most is szí ve sen jött a ren dez vény -
re Már kus Sán dor, a Szom bat he lyi Zsi dó Hit köz ség
el nö ke. Õ bel sõ pa rancs nak ne vez te az em lé ke -
zést. Em lé kez nünk kell a nem is mert nagy szü lõk re,
akik nek az volt a bû nük, hogy a ha gyo má nya ik
sze rint akar tak él ni. Em lé kez zünk ha za ván szor gó

szü le ink re, akik a bor zal mak után új éle tet kezd tek,
csa lá dot ala pí tot tak, meg pró bál ták el fe lej te ni a
fe lejt he tet lent. Már õk sin cse nek ve lünk. Ránk ma -
radt az örök kér dés: Mi ért tör tént? Meg kell em lé -
kez nünk már tír ja ink ról az idõk vé ge ze té ig.
Ferkovics Jó zsef fes tõ mû vész Anne Frank nap ló já -

ból idé zett: „Együtt szen ve dek az em be rek mil li ó i -
val, még is, ha fel né zek az ég re, ar ra gon do lok,
hogy egy szer még min den jó ra for dul, a ke gyet -
len sé gek nek vé ge sza kad, és a vi lág ra is mét egy
bé kés és nyu gal mas kor kö szönt. Ad dig hû ma ra -
dok esz mé im hez, hát ha a jö võ ben va ló ra vál nak.” 

A be szé dek el hang zá sa után ko szo rút he lye zett
el az em lék mû nél Né meth Tiborné a bü ki-, For gács
Kálmánné a szom bat he lyi-, Far kas Jánosné az
olasz fai ro ma nem ze ti sé gi ön kor mány zat, Bog dán
Pi ros ka a gyõ ri Czinka Pan na-, Tóth Gyuláné és
Ma jor Gyu la a Bü ki Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let
ne vé ben, Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû -
lés el nö ke, dr. Kapiller Sa rol ta, a Vas Me gyei Kor -
mány hi va tal Kõ sze gi Já rá si Hi va ta lá nak ve ze tõ je,
dr. Né meth Sán dor, Bük pol gár mes te re, dr. Tóth Ág -
nes, Bük jegy zõ je, Lõrincz At ti la r. al ez re des, õrs pa -
rancs nok, Ba ra bás Mó ni ka r. õr nagy, Nika Ró bert
nyo mo zó és Már kus Sán dor, a Szom bat he lyi Zsi dó
Hit köz ség el nö ke.

Sá gi Fe renc

A roma és zsidó 
áldozatokra emlékeztek
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Nem ré gi ben tar tott együt tes saj -
tó tá jé koz ta tót Vlasich Krisz ti án, Dr. Né -
meth Sán dor, Csepreg és Bük vá ros
pol gár mes te re, Ágh Pé ter, a tér ség
or szág gyû lé si kép vi se lõ je és Dr. Kon -
do ra Bá lint me gyei al el nök, mely so -
rán a két vá ros nyer tes tu risz ti kai att -
rak ció fej lesz té si pá lyá za tát is mer tet -
ték. Bük tu risz ti kai sze re pe a me gyé -
ben je len tõs, Sár vár ral együtt ma ga -
san a két leg több ven dég éj sza kát
rep re zen tá ló te le pü lé sek or szá gos
szin ten is– is mer tet te a Te rü let- és Te -
le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
nyer tes pá lyá za tát Ágh Pé ter kép vi -
se lõ. Mint fo gal ma zott, er re az adott -
ság ra épít ve kell le he tõ sé get ad ni a

tu ris ták nak, hogy egy csepregi ki té -
rõ vel meg hos  szab bít sák az üdü lé sü -
ket. Hoz zá tet te, a jö võ ben is so kat kell
ten ni azért, hogy Csepreg a ben ne
rej lõ po ten ci ált ki tud ja hasz nál ni, a
most meg va ló su ló pro jekt az el sõ ál -
lo más azon az úton, hogy a vá ros fel -
ke rül jön a tu risz ti kai tér kép re. A most
kö zö sen el nyert 100-100 mil lió fo rint -
nak kö szön he tõ en Csepregen szá -
mos, a vá ros tu riz mu si von ze re jét nö -
ve lõ fej lesz tés va ló sul hat meg.
Nordic Walking pá lya ki ala kí tá sát ter -
ve zik, ke rék pá ros pi he nõ he lyet hoz -
nak lét re, de a bel vá ros ban fo tó pon -
tot is el he lyez né nek, hogy a leg jobb
és leg él vez he tõbb szög bõl ké szült
ké pes lap ok he lyett, sa ját fel vé te le ik -
kel örö kít hes sék meg a lát vá nyos sá -

go kat. Vlasich Krisz ti án ki emel te, ré gi
ál mom tel je sül a vá ros ban az zal, ha
a ter ve zett ki lá tót meg épí tik. El árul ta
to váb bá, hogy egy tu risz ti kai in for -
má ci ós pon tot és vinotékát is ki ala kí -
ta nak a csepregi bor nép sze rû sí té se
ér de ké ben, de a te le pü lé sen egy
vá ros ma ket tet is el he lyez nek a fõ té -
ren. Kö zös ima ge ki ad vány ok kal, fo -
tó és videókampányokkal ké szül nek
a vá ro sok, nagy sza bá sú média meg -
je lenéseket ter vez nek. Dr. Né meth
Sán dor a bü ki fej lesz té sek rõl el mond -
ta, az ed dig ös  sze nem érõ ke rék pár -
uta kat kö tik ös  sze a te le pü lé sen, és
fej lesz tik a Kneipp par kot is. A két vá -
ros együtt mû kö dé se né hány éve ke -

rült na pi rend re, ar ra is fi gyel nek,
hogy ne szer vez ze nek egy más ra
nagy ren dez vé nye ket. Dr. Kon do ra
Bá lint, a Vas Me gyei Köz gyû lés al el -
nö ke az együtt mû kö dés fon tos ság ról
be szélt, me lyek ben a kis lép té kû dön -
té sek nek is óri á si sú lya van. Mér föld -
kõ höz ér ke zett a két te le pü lés, hi szen
ko ráb ban el kép zel he tet len nek tûnt
Csepreg és Bük vá ro sok ilyen jel le gû
együtt mû kö dé se - fo gal ma zott az al -
el nök. A csepregi ön kor mány zat dísz -
ter mé ben tar tott saj tó tá jé koz ta tón
részt vett Pálffy Ta más és Spielenberg
And rea a bü ki TDM mun ka tár sai, Hor -
váth Gá bor a Kõ sze gi Hegy köz ség
csepregi vá laszt má nyá nak tag ja, és
Szelestey Lász ló, a cserpegi pro jekt
pá lyá za ti re fe ren se is.                  KM

2018. au gusz tus 25-én az 1 Úton
Za rán dok nap volt a Nem zet kö zi Má -
ria –út ös  szes út vo na lán, 1 na pi já rás -
ra ta lál ha tó Má ria kegy he lyek re. A
za rán dok utak ki emel ke dõ és fo ko zó -
dó je len tõ sé gû ek a vi lág ban. A ke -
resz tény kul túr kör ben sok em bert
von za nak éven te. A ke resz tény vi lág

za rán dok la tai Jé zus éle té nek szín te -
ré hez, Szen tek em lék he lye i hez vagy
Szûz Má ria kegy he lye i hez ve zet nek.
A Kár pát me den ce a Má ria tisz te let
szem pont já ból óri á si ér ték kel ren del -
ke zik. A Má ria Út egy több, mint 1400
km-es spi ri tu á lis és kul tu rá lis ér té ke ket
adó gya log út, me lyet bár ki be jár hat.
A Má ria Út men tén kb. 60 za rán dok -
hely ta lál ha tó. A csepregi Bol dog -
asszony-ká pol na is ilyen. A Má ria Za -
rán dok utak cél ja, hogy meg erõ sít sék
a tér ség mé lyen gyö ke re zõ Szûz Má -
ria tisz te le tét, a Má ria kegy he lyek
rend kí vü li sé gét fel fe dez tes sék a vi -
lág gal. A csepregi Bol dog as  szony-
ká pol na a kör nyék be li te le pü lé sek
ha gyo má nyos za rán dok he lye. Ezt a
ha gyo mányt ele ve ní ti meg min den
év ben a Máriaút Egye sü let, a Nagy -
boldogasszony nap ját kö ve tõ en.
Cél ja, hogy a kör nyék be li la kos sá got
ös  sze fog ja. Ezt a za rán dok na pot az

Édes anyá kért aján lot ták fel. A lel ki
ve ze tõ Ko vács Ri chárd kõ sze gi is ko -
la lel kész volt. A za rán do kok Kõ szeg rõl
in dul tak és több he lyen meg áll tak
imá ra, pi he nés re. Pél dá ul a Peruska
Má ria ká pol na és szo bor kert ben ta -
lál koz tak a csepregiekkel és a
Tömörd fe lõl ér ke zõk kel is. In nen Má -

ria éne ke ket éne kel ve men tek a
csepregi Szent kú ti ká pol ná hoz. Köz -
ben érin tet ték Szent Or bán szob rát a
csepregi szõ lõ he gyen, aki a hegy
vé dõ szent je. A Szent kú ti ká pol ná nál
ta lál koz tak Peresznye, Zsira, Rép ce -
vis, stb… fe lõl ér ke zõk kel. Itt már a
ba ba ko csis édes anyák is tud tak
csat la koz ni. Az idõ já rás mi att a
szent  mi se most nem a Bol dog asz -
 szony ká pol ná nál volt, ha nem a
csepregi Szent Mik lós temp lom ban,
ezért a za rán do kok itt ta lál koz tak a
má sik irány ból Szeleste, Bõ, Gór, Bük,
stb. fe lõl ér ke zõk kel. A szent mi sén a
fõce lebráns Ko vács Ri chárd is ko la -
lel kész volt. A szent mi se után aga -
péra vár ták a részt ve võ ket. A za rán -
dok lat ról élet re szó ló él mé nyek kel,
lel ki leg meg újul va tér het tek ha za.
„Aki me ne kül, ön ma ga elõl fut, aki
za rán do kol, ön ma ga fe lé tart.”

Horváthné Pa dos Te réz

Együttmûködés
Bük-Csepreg turisztikai fejlesztéséért

Zarándoklat Csepregre
1 Úton Zarándoknap Kõszegrõl Csepregre
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• Csepreg
SZE RE TET TEL JES 
ÉS MEG BE CSÜLT IDÕS KOR

Au gusz tus 7-én Var ga Jánosné Ju lis ka né -
nit 90. szü le tés nap ja al kal má ból sze ret tei kö -
szön töt ték a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban,
aho vá Vlasich Krisz ti ánt, Csepreg vá ros pol -
gár mes ter ét is meg hív ták. Ju lis ka né ni
Csepregen szü le tett, két le ány test vé ré vel
együtt, bol dog csa lád ban. Fi a ta lon ak tív tag -
ja volt a he lyi kö zös ség nek, több szín da rab -
ban is sze re pelt. A csepregi he gyen szõ lõs
kert jük volt, az ott töl tött idõk re ma is szí ve sen
em lék szik vis  sza. Fér jé vel egy fiú gyer me ket
ne vel tek. Var ga Jánosné a ru ha gyár ban dol -
go zott és on nan is ment nyug díj ba, a mun ká -
ja a hob bi ja volt, hi szen sza bad ide jé ben is

sze re tett varr ni és hor gol ni. Több al ko tá sa ma
is szo bá ját dí szí ti. Ki lenc éve köl tö zött a Szent
Ka ta lin Idõ sek Ott ho ná ba, ahol csa lád tag jai
a mai na pig ak tí van tart ják a kap cso la tot ve -
le. A je les év for du ló al kal má val uno kái, déd -
uno kái és me nye is meg lá to gat ta, s fel kö szön -
töt te az ün ne pel tet. Zétényi Irén in téz mény ve -
ze tõ és Ka pi tány Esz ter men tál hi gi é nés mun -
ka társ is kü lön ké szül tek az ün ne pi ese mény re,
szív hez szó ló kö szön tõ és tor ta is ké szült. A vá -
ros pol gár mes te re jó kí ván ság ok kal lát ta el a
Ju lis ka né nit, s egy cso kor vi rág gal, cso ko lá -
dé vá lo ga tás sal ked ves ke dett a ke rek év for -
du ló al kal má val. Vlasich Krisz ti án át ad ta a vá -
ros és Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr sze mély -
re szó ló em lék lap ját is, mely ben meg be csü lé -
sü ket és so ha el nem mú ló há lá ju kat fe je zik ki
idõs pol gár tár sa ik iránt.

KM

Rövid hírek

„A 2016-ban be adott pá lyá za ta ink saj ná la tos
mó don nem nyer tek, így nem va ló sult meg az el -
kép ze lés, ami sze rint fel újít juk az or vo si ren de lõt, ill.
új jár da sza ka szo kat ala kí tunk ki. -kezdi a be szél ge -
tést kis sé csa ló dot tan Né meth Lász ló, Nemes lá -
dony pol gár mes te re. - A ren de lõ sze ren csé re még
nincs olyan ál la pot ban,
hogy gon dot okoz na a fa lu
la kó i nak el lá tá sa. He ti egy
al ka lom mal van ná lunk ren -
de lés, en nek je len leg meg -
fe lel, de pél dá ul nincs aka -
dály men te sít ve, így a moz -
gás sé rül tek be ju tá sa ne héz -
kes, el avult a bel sõ já ró la -
po zás, és mi vel az 1960-as
évek ben épült, rá fér ne az
elekt ro mos há ló zat fel újí tá sa
és a kül sõ hom lok zat szi ge -
te lé se. Kis te le pü lé si tá mo -
ga tást vi szont nyer tünk, ez
750 ezer Ft-ot je lent, ami na -
gyon ke vés pénz, de en nek
is örü lünk. Eb bõl az ös  szeg bõl a ra va ta lo zót bõ ví -
tet tük egy esõ be ál ló val. A fen ti ös  szeg a költ sé gek
fe lét fe dez te, a töb bit az ön kor mány zat tet te hoz -
zá. Ez már el ké szült, szép lett a ki vi te le zé se. Több
pá lyá za tun kat be fo gad ták, a ren dez vé nyek re
szánt ös  sze get re mél he tõ leg már au gusz tus, szep -
tem ber hó nap ban ren del ke zé sünk re bocsájtják.
Min den fé le pá lyá za ti le he tõ sé get pró bá lunk meg -
ra gad ni, ami a fa lut elõ re vi he ti. Na gyon ránk fér -
ne már egy ko moly ös  szeg. Je len pil la nat ban a
hõ si em lék mû fel újí tá sát ter vez zük, amit, ha kell,
ön kor mány za ti pénz bõl ol dunk meg, de nem tu -
dunk min dent ön erõ bõl meg va ló sí ta ni. 

A fa lu lé lek szá ma sze ren csé re nem csök kent. A
ki üre se dett és re á lis áron kí nált csa lá di há zak min -
dig ta lál nak új gaz dát, vi szony lag kön  nyen el tud -
ják ad ni. Egy re több a fi a tal a fa lu ban, re mél jük ez
a ten den cia foly ta tó dik, és „ja vul” az át lag élet ko -
runk. Az ön kor mány zat a be köl tö zõ fi a tal csa lá dok -
nak 100.000 Ft le te le pe dé si tá mo ga tást biz to sít,
amennyi ben meg fe lel nek a fel té te lek nek. A fa lu -
ból Bük re és Sopronkövesdre jár nak so kan dol goz -
ni, ez va ló szí nû leg a ver seny ké pes bé rek nek tud -
ha tó be. Egy re in kább eb be az irány ba ori en tá -
lód nak az em be rek, Rép ce lak ra és Sár vár ra már
jó val ke ve seb ben utaz nak. Ami na gyon hi ány zik a
fa lu ból, az egy élel mi szer bolt. Saj nos most a szom -
széd te le pü lé sig kell men ni, hogy az alap ve tõ élel -
mi sze re ket be tud ják sze rez ni. Ál lan dó ren dez vé -
nye ink min dig je les nap ként van nak be je gyez ve a
nap tár ba. Eb ben az év ben már ci us 10-én tar tot tuk
a nõ na pot, má jus 6-án pe dig az anyák nap ját.
Eze ket az ün ne pe ket min dig a gyer me kek ak tív

rész vé te lé vel szer vez zük. Kö vet ke zõ prog ra munk a
Gyer mek nap volt, amit már má so dik éve nem
hely ben tar tunk, ha nem a szü lõk kel egyet ér tés ben
ki rán dul ni vis  szük a cse me té ket. Idén Zalaszabaron
vol tunk, a Zobori Ka land park ban. Az ön kor mány -
zat fel vál lal ta az anya gi költ sé ge ket, az utaz ta tást

és a be lé põ je gye ket, a szü -
lõk nek csu pán az ét ke zé se -
ket kel lett meg ol da ni. A ki -
rán du lá son szin te az ös  szes
gye re kes csa lád részt vett.
Ez a prog ram fel fog ha tó úgy
is, hogy a gye re kek egész
éves ren dez vé nye ken va ló
rész vé tel ét ho no rál juk, vi szo -
noz zuk ez zel a ki rán du lás sal.
A szü lõk együtt mû kö dé se és
rá be szé lé se na gyon kell ah -
hoz, hogy a mai fi a ta lok szí -
ve sen sze re pel je nek, haj lan -
dó ak le gye nek sza val ni, ver -
sel ni, tán col ni. A gye re kek
sze ren csé re be vonz zák egy -

mást, így min dig van jó pár vál lal ko zó ked vû if jon -
cunk. Min den év ben jú li us má so dik szom bat ján
tart juk a fa lu na pot, más nap pe dig a fa lu bú csú ját.
Saj nos ma nap ság a bú csúk el vesz tet ték je len tõ sé -
gü ket, kö zel sem bír nak olyan tar ta lom mal és hír -
rel, mint pár év ti zed del ez elõtt. Ilyen kor pró bál juk
ha za csa lo gat ni az el szár ma zot ta kat, csa lá di as be -
szél ge té se ket, él mény be szá mo ló kat, eszem-iszo -
mot, sze rény mu lat sá got tar tunk. A résztvevõk szá -
ma sze ren csé re évrõl év re nõ. 

Nyár vé gén, au gusz tus 25-én, is ko la kez dés
elõtt ren dez zük a nyár bú csúz ta tót. Ilyen kor is min -
den a gyerekekrõl szól, tár sas já ték ok, csa pat já ték -
ok, sza lon na sü tés, bog rá cso zás, sü te mény ver seny
ke rül meg ren de zés re, melyen a szülõk, nagyszülõk
is szí ve sen vesz nek részt. Következõ ren dez vé nye -
ink mind de cem ber hez kötõdnek, kezd ve az ad -
ven ti gyer tya gyúj tás sal, majd a Mi ku lás ün nep ség -
gel, vé gül pe dig az Idõsek Nap já val. Ezek re a
prog ra mok ra a szom bat he lyi Ber zseny Dá ni el Me -
gyei Könyv tár té rí tés men te sen biz to sít fellépõket,
mi vel a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol gál ta tó
Rend szer tag ja va gyunk. A gyer tya gyúj tá son
mind két val lá si kö zös ség, a ka to li kus és az evan gé -
li kus is részt vesz, ami jól ös  sze hoz za a fa lu la kos sá -
gát, ér té ke lik az em be rek. A Mi ku lás ün nep ség re
idén báb szín há zi elõadással ké szü lünk és ér té kes
cso ma go kat kap nak a gye re kek. Az Idõsek Nap ját
is igyek szünk em lé ke ze tes sé ten ni. Ezek a ren dez -
vé nyek min dig ös  sze hoz zák a fa lu ap ra ja-nagy ját,
jó han gu lat ban tel nek. Már ezért meg éri Nemes lá -
dony ban él ni!” 

Zsoldosné H. Kati

Sû rû a prog ram 
Nemesládonyban...

A Vas Me gyei Ön kor mány zat és Csepreg Vá -
ros Ön kor mány za ta ál tal lét re ho zott kon zor ci um
153 mil lió fo rint ös  sze gû tá mo ga tás ban ré sze sült a
Szé che nyi 2020 prog ram ke re té ben. Így Csepreg
vá ros kerékpárosbarát fej lesz té se, a te le pü lés bel -
vá ro sá nak és a kül te rü le ti vá ros rész nek ke rék pár út -

tal tör té nõ ös  sze kö té se va ló sul meg, ös  sze sen 870
mé ter hos  szan. A Rá kó czi ut cá ban fog meg va ló -
sul ni a pro jekt, mely nek fon tos ele me, hogy a biz -
ton sá gos ke rék pá ros köz le ke dés fel tét ele it meg te -
remt se Csepreg kül te rü le tei irá nyá ba is, elõ se gít ve
a mun ka erõ fenn tart ha tó mo bi li tá sá nak fel tét ele it. 

Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen
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2018-ban sem ma rad ha tott el a
ha gyo má nyos ját szó hét a sajtoskáli
gyer me kek szá má ra. Idén öt na pon
ke resz tül játsz hat tak kö zö sen a fa lu,
va la mint a fa lu ból el szár ma zott szü -
lõk gyer me kei. A tá bor a Csepregi
Ön kén tes Tûz ol tó inak elõ adá sá val
kez dõ dött, mely so rán ren ge teg ér -
de kes sé get árul tak el mun ká juk ról. A
gye re kek nek le he tõ sé gük volt fel pró -
bál ni az egyen ru há kat, va la mint be -
ül het tek a tûz ol tó au tó ba, vi szont ne -
kik még is a „tûz ol tás” tet szett a leg -
job ban. A tûz ol tók nak kö szön he tõ en
min den ki ki pró bál hat ta, mi lyen ér zés
egy ki sebb mé re tû töm lõ vel tü zet ol -
ta ni. A dél után fo lya mán a Rép ce la -
ki Rend õr ség is tar tott egy kis be mu -
ta tót, majd csa pat ver se nyek kö vet -
kez tek. A gyü mölcs tá lak el ké szí té se
után kez dõd tek a vic ces sor ver se -
nyek, és kví zek, mely ben min den
csa pat re me kül sze re pelt. A ked di
na pon kéz mû ves fog lal ko zás vár ta a
gye re ke ket. Ki csik-na gyok kö zö sen
ba ti kol tak. Mi u tán min den pó ló el ké -
szült, meg ér ke zett Si mon Nagy At ti la
ke ra mi kus, aki rö vi den be mu tat ta
mes ter sé gét, majd kö zö sen ne ki áll -
tak az agyag for má zá sá nak.  

A szer dai na pon a für dõ zés kap -
ta a fõ sze re pet. A gye re kek meg lá to -
gat ták Bük-für dõt. Ter mé sze te sen itt
sem ma rad hat tak el a ve tél ke dõk.
„Ki bír ja to vább a víz alatt?”; „Ki csú -
szik le ha ma rabb a csúsz dá ról?”; „Ki

ug rik na gyob bat?” és eh hez ha son ló
fel ada tok vár tak a gye re kek re. Az
esõ nek kö szön he tõ en a szer dai
prog ram már 4 óra kor vé get ért.
Csü tör tö kön is mét te le volt a mû ve lõ -
dé si ház ud va ra gye re kek kel. Fo lya -
ma tos sor ver se nyek, és kví zek vár tak
rá juk. Mint pél dá ul; tán co lás lu fik kal
a lá bu kon, mály va cu kor evés gör -
desz ká ról, szám há bo rú, mo csár já -
rás, kü lön bö zõ kví zek .. stb.  Az idõ já -
rás ezen a na pon sem volt túl ke -
gyes, így min den ki nek ha mar vis  sza
kel lett vo nul nia a kul túr ház ud va rá ra.
Mi u tán min den ki vis  sza ért ne ki lá tot -
tak a va cso rá nak, me lyet kö zö sen
sü töt tünk a mû ve lõ dé si ház ud va rán.
A pén te ki nap a ki rán du lás ról szólt. A
Ka land vá ros hoz ér ve a gye re kek
egy má sod perc alatt a já té ko kon te -
rem tek, és egész dél elõtt meg ál lás
nél kül ját szot tak. Mi u tán min den ki
kel lõ en el fá radt, meg ebé del tek,
majd egy rö vid sza bad prog ram
után meg néz tek egy mo zi fil met.  Az
öt nap alatt ren ge teg po zi tív él mény -
 nyel gaz da god tak a gye re kek, s
min den ki ön fe led ten mu la tott,
Sajtoskál a gye re kek ka ca já tól zen -
gett. Ez úton is sze ret nénk kö szö ne tet
mon da ni min den ki nek, aki se gí tett
ab ban, hogy ez a fer ge te ges ját szó -
hét lét re jö hes sen! Kö szön jük min den
tá mo ga tó nak, va la mint a szü lõk nek,
akik nap, mint nap se gí tet tek!                            

Ko vács Vi vi en

Idén nyol ca dik al ka lom mal ren -
dez tek „Rúgd a bõrt” nyá ri fo ci tá bort
Csepreg vá ro sá ban, egy hé ten át
tar tot tak szó ra koz ta tó és ügyes sé gi
fog lal ko zá so kat az 5-16 év kö zöt ti lá -

nyok nak és fi úk nak. A Szebb Hol na -
pért Köz hasz nú Egye sü let a Csepregi
Sport egye sü let tel kar ölt ve a Ma lom -
ker ti Sport lé te sít mény ben tar tott lab -
da rú gó edzé sek mel lett ter mé sze te -
sen já té kos fel ada tok ra, für dõ zés re
és ki rán du lás ra is in vi tál ta a gyer me -
ke ket. Cél juk az volt, hogy a rend sze -
res moz gást meg sze ret tes sék, s az
egész sé ges élet mód ra ne vel jék a fi -
a ta lo kat, akik ki tö rõ lel ke se dés sel fo -
gad ták az edzé se ket zá ró iz gal mas
fo ci mec  cse ket. A hét el sõ nap ja a
be me le gí tõ lab da fel ada tok kal kez -
dõ dött, rá han go ló dás ból a hét to -
váb bi nap já ra. A ki csik és na gyok

meg is mer ked tek egy más sal, a lab -
dá val, kü lön bö zõ ügyes sé gi fel ada -
tok ban, aka dály ver se nyen mé ret tet -
het ték meg ma gu kat. Más nap a ki -
kap cso ló dás és az él mény gyûj tés

volt fõ sze rep ben, a tá bor
részt ve või a Cell dö möl ki
Vul kán Gyógy –és Él -
mény für dõ be lá to gat tak
el. A ha tal mas me leg ben
min den ki ked vé re csúsz -
kál ha tott, ug rál ha tott és
pan csol ha tott a me den -
cék ben. A hét fo lya mán
a lab da rú gó edzé sek
mel lett Kõ szeg re, az Ó-
ház ki lá tó hoz is el lá to gat -
tak, a tú ra iz gal ma it a ki -

lá tó ra fel ér ve a gyö nyö rû pa no rá ma
ko ro náz ta meg. Dél után a jól meg ér -
de melt fagy lal to zás sem ma rad ha -
tott el, ami hû sí tõ ül szol gált a nagy
me leg ben, de ter mé sze te sen min dig
ju tott idõ a fo ci zás ra. A moz gás mel -
lett a rend sze res ét ke zés rõl is gon dos -
kod tak a szer ve zõk, min den nap me -
leg ebe dét, uzson ná ra kü lön fé le
gyü möl csö ket kí nál tak a tá bo ro zó
gyer me kek nek. Egy biz tos, tar tal mas,
él mé nyek kel és ta pasz ta la tok kal te li
he tet tud hat nak ma guk mö gött az
idei év ben is a csepregi „Rúgd a
bõrt” fo ci tá bor részt ve või.

KM

Ját szó ház Sajtoskálon Rúgd a bõrt 
nyá ri fo ci tá bor
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• Csepreg
BA RÁ TI TA LÁL KO ZÓ MA GÁ VAL 
RA GA DÓ KON CERT TEL

Niederdollendorfi és ma gyar ze né szek kö -
zös pró bá ja. Wettelschossi ki ván dor ló hoz ta
ös  sze a ze ne ka ro kat.

Königswinter: Ma gyar or szág ról nem csak
a Ba la ton, ha nem a fú vós ze ne is eszünk be jut -
hat. Er rõl gyõ zõd he tett meg a Nieder -
dollendorfi Fú vós ba rá tok és Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka rá nak kö zös pró bá já nak kö zön -
sé ge a CJD au lá já ban. A hall ga tó sá got tûz be
hoz ta a ven dé gek já té ká nak tem pe ra men tu -
ma és ma gas szín vo na la. A né zõk rá adást kö -
ve tel tek.

Az 1930-ban ala pí tott csepregi fú vós ze ne -
kar 46 tag ból áll, a ma gyar or szá gi nem ze ti
po ron don B ka te gó ri ás arany mi nõ sí tés sel ren -
del ke zik. Szá mos kül föl di kon cer tet ad tak
egész Eu ró pá ban. Most ép pen Königswinter
ke rült sor ra.

Bár a ze né szek egész éj jel úton vol tak,
élén ken és fris sen mu tat koz tak be. Az egyik
né zõ, Hans-Theo Handick meg je gyez te: ”Ez
már nem is pró ba, ez egy iga zi kon cert, s
mind ez in gyen. Nagy sze rû en ját sza nak.”

Csepreg kis vá ros ká ja a bü ki ter mál für dõ
kö ze lé ben he lyez ke dik el Nyu gat-Ma gyar or -
szá gon. Kap cso la tu kat a he lyi ek kel, a Sieben -
gebirge környékiekkel kür tö sük nek, Richard
Löfflernek kö szön he tik. Wettelschoss egy ko ri
la ko sa nyug dí jas ként 6 év vel ez elõtt ki ván do -
rolt Ma gyar or szág ra, s az óta ze nél a csepregi
fú vós ze ne kar ban. Ko ráb ban a „Kuhle-
Musikanten” cso port já ban ját szott, ami a fú -
vós ba rá tok tag ja i ból állt ös  sze. A hoz zá juk tar -
to zó csa lá dok, mint a Wachtler, a Schommers,
a Leischner és a Frohwein csa lád min den má -
so dik év ben Csepregen nya ral nak. Ilyen kor
együtt ze nél nek Richard Löfflerrel. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Rövid hírek

Au gusz tus 11-12-én ren dez ték a Répcementi
Na po kat, s a Csepregi Bú csút, me lyet Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta és a Szebb Hol na pért
Köz hasz nú Egye sü let szer vez si ke re sen több éve
kö zö sen. A hét vé ge elõ est éjén retro discoval

vár ták a szó ra koz ni vá gyó fi a ta lo kat a Ma lom -
kert ben, DJ Steve Wolf ze né lé sét az est sztár ven -
dé ge, Sipos F. Ta más nagy sze rû han gu lat ban
telt fel lé pé se ko ro náz ta
meg. Au gusz tus 12-én
va sár nap dél elõtt ün ne -
pi szent mi sét tar tot tak a
Nagyboldogasszony ká -
pol ná ban, aho vá nem
csak a vá ros ból, ha nem
a kör nyék bõl is több száz
hí võ gyûlt ös  sze Ju hos
Im re a gyõ ri sze mi ná ri um
spi ri tu á li sa pré di ká ci ó já -
ra. Dél után a ma lom ker ti
ese mé nye ket a Far kas
Sán dor Egy let elõ adá sa
nyi tot ta meg, Má tyás ki -
rály tré fái cí mû da rab já -
val, mel  lyel mó kás pil la -
na to kat csalt a kö zön ség
ar cá ra. A ren dez vé nyen
Oláh Im re kép vi se lõ és Majthényi Lász ló, a Vas
Me gyei Köz gyû lés el nö ke kö szön töt te a meg je -
len te ket, s nyi tot ta meg a bú csúi dél utánt. Kö -
szön tõ jé ben ki emel te a ha gyo má nyok ápo lá sá -
nak szük sé ges sé gét, az együtt töl tött mi nõ sé gi

idõ és a csa lá di kö te lék fon tos sá gát. A meg nyi -
tót kö ve tõ en a Zab szal ma Együt tes ének be fog -
lalt ver sek kel és já té kos ta lá lós kér dé sek kel szó -
ra koz tat ta kö zön ség ap róbb tag ja it, majd Benk
Dé nes hu mo ris ta nagy si ke rû elõ adá sá tól zen -
gett a sá tor. A vá ro si díj áta dót meg elõ zõ en
Csepreg Vá ros Mazsorett cso port ja az ün nep hez
mél tó ko re og rá fi á val káp ráz tat ta el a kö zön sé -
get. A szín vo na las fel lé pést kö ve tõ en Vlasich
Krisz ti án Csepreg vá ros pol gár mes te re kö szön -
töt te az egy be gyûl te ket. Ün ne pi be szé dé ben

úgy fo gal ma zott: „Csepreg az ott ho nunk, ame -
lyet erõ vel, hit tel, és ki tar tás sal épí tünk nap ról
nap ra. Si ke res pá lyá za ta ink ból, újí tá sa ink ból,
fej lesz té se ink bõl a leg ki seb bek tõl a leg idõ seb -
be kig min den ki pro fi tál hat. Mun kánk gyü möl -

csé nek együtt tu dunk örül ni az
ilyen al kal mak kor, mint a Má ria-
na pi bú csú”, kö szö ne tet mond va a
fel lé põk nek, a se gí tõk nek, a tá mo -
ga tók nak. Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ azt hang sú lyoz ta, hogy
akik ezen a na pon el is me rést kap -
nak, azok ban iga zi „csepregi szív”
do bog. Ma ga is e sze rint dol go zik
a he lyi ek tá mo ga tá sá val, és az
együtt mû kö dés nyo mán szá mos

po zi tív dön tés szü le tett már a vá ros ér de ké ben.
Be je len tet te: újabb pá lyá za ton is si ker rel sze re -
pelt Csepreg, 15 mil lió fo rin tos kor mány za ti for -

rás se gít sé gé vel újul hat meg az Ár pád ut ca. Ezt
kö ve tõ en a Tisz ta ud var ren des ház pá lyá za tá -
nak nyer te se it dí jaz ták, ahol az el sõ he lye zést
Plank Fe renc és Plank Ferencné, a má so di kat
Hor váth Il di kó kap ta, har ma dik ként pe dig Csu -
por Lász ló ré sze sült el is me rés ben és pénz ju ta -
lom ban. Csepreg Vá ros Dísz pol gá ra az idei év -
ben Kó bor Fe renc lett, míg Csepreg Vá ros Élet -
mû dí ját Su dár Lászlóné T. Mol nár Zsu zsan na ve -
het te át. Mind ket ten pél da mu ta tó éle tük kel, a
vá ro sért vég zett alá za tos mun ká juk kal ér de mel -
ték ki a meg tisz te lõ ki tün te tést.

Csepreg Vá ros Szol gá la tá ért díj ban részesült
védelmi és ren dé sze ti ta go zat ban Hor váth Ist -
ván, egész ség ügyi ta go zat ban Jákli Antalné,
nem ze ti sé gi ta go zat ban Kissné Krály Má ria, kul -
tu rá lis ta go zat ban dr. Ba logh Jánosné dr. Hor -
váth Te ré zia, szo ci á lis és gyer mek vé del mi ta go -
zat ban Dö mö tör Ferencné és ok ta tá si ta go zat -
ban Frankné Luk ács Ág nes. Pol gár mes te ri El is -
me rés ben ré sze sült: Ba bos An na, az ál ta lá nos is -
ko la 8 éve alatt el ért példa mu tató ma ga tar tá sá -
ért és szor gal má ért. Hetyési Ka ta lin és a Vas Né -
pe dön tõ jé be be ju tott la dik ver seny rész ve või:
Amb rus An ge li ka, Gaján Ré ka, Hor váth Han na,
Sza bó La u ra és Vigh Ad ri enn a ver se nyen el ért
ki ma gas ló he lye zé sü kért ve het ték át az ok le ve -

Répcementi Napok
SZÍNES BÚCSÚI FORGATAGGAL ÜNNEPELTEK A CSEPREGIEK
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let. Hódosi Ot tó és Sztojka An tal a vá ro sért vég -
zett ki tar tó mun ká já ért, Sá rai Lajosné az is ko lá -
ban vég zett alá za tos mun ká já ért ér de mel te ki
az el is me rést. Hor váth Istvánné a Csepregi Kö zös
Ön kor mány za ti Hi va tal ban éve kig vég zett mun -
ká já ért, Hor váth Lászlóné az óvo dá ban vég zett
alá za tos és ki tar tó mun ká já ért, Taródi Fe renc és

Taródi Ferencné a vá ros kul tú rá já ért, ha gyo -
mány õr zé sé ért vég zett mun ká ju kért ér de mel tek
el is me rést. Az el is me ré sek át adá sa után Nagy
Jonathan bû vész pro duk ci ó ja káp ráz tat ta el a
kö zön sé get, ezt kö ve tõ en pe dig az est fény -
pont ja ként a Liszt Fe renc és Kos suth dí jas mû -
vész nõ Ko vács Ka ti éne kel tet te meg a meg je lent
pol gá ro kat. Vi dám sá ga és köz vet len sé ge el va -
rá zsol ta a je len lé võ ket. A ki vá ló kon cert han gu -
la tot to vább fo koz ta Nótár Mary fel lé pé se, aki
szó sze rint meg tán col tat ta a je len lé võ több száz
fõs kö zön sé get, akik az tán a haj na lig tar tó bál -
ban az Unicum együt tes sel rop hat ták a tán cot.
Egész nap vi dám park, lég vár, óri ás csúsz da és a
szí nes bú csúi for ga tag vár ta a csa lá do kat, akik
is mét egy fe lejt he tet len és vi dám hét vé gét tölt -
het tek el együtt ba rá ta ik, ro ko na ik és is me rõ se ik
tár sa sá gá ban.

KM

2018. jú ni us 8-án ün ne pel te a Dr. Csepregi
Horváth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú
Mûvészeti Is ko la fenn ál lá sá nak 70-dik év for du ló -
ját. A szü le tés nap mél tó meg ün nep lé se mel lett
a tömördiek szá má ra kü lön le ges al ka lom volt az
a nap: Márczi Józsefné, Ka ti né ni Gyé mánt dip -
lo mát ve he tett át ab ban az in téz mény ben, ahol
dol go zott. Ez al ka lom mal egy szû kebb kör kö -
szön töt te õt, 

2018. 07. 21-én a Fa lu na pon pe -
dig az a kö zös ség idéz te meg az el -
múlt éve ket, ahol ma is él. Az ün nep -
ség részt ve võ i nek nagy több sé ge el -
mond hat ja, ta nít vá nya volt a Ta ní tó
né ni nek. Ve le ké szí tet tem egy rö vid ri -
por tot.

– Mi kor dön tött úgy, hogy ta ní -
tó lesz? Mit szólt hoz zá a csa lád? 

– 1936. no vem ber 26-án szü le tet -
tem Cell dö möl kön, né gyen vol tunk
test vé rek (3 lány és 1 fiú). Szü le im
örül tek el ha tá ro zá som nak, hogy ta ní -
tó nõ le szek. Az ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya im
be fe je zé se után 1952-ben be irat koz tam a Cell -
dö möl ki Gá bor Áron Gim ná zi um ba. A követ-
kezõ évtõI a kõ sze gi Ál la mi Ta ní tó kép zõ be
jártam,sikeres vizs gá im után  I957 -ben ta ní tó nõi
ok le ve let szer ze tem.

– Kik vol tak éle té ben a leg meg ha tá ro -
zóbb ta ní tó egyé ni sé gek?

– Min dig há lá val és sze re tet tel gon do lok a
Ne ve lés tan és ne ve lés tör té net ta nár nõm re, dr.
Kada Ju dit ra, aki olyan sok tu dást adott. Nem
fe lej tem el dr. Reg õs Já nos ta nár urat sem. Õ

min dig se gí tett a ta ní tá si gya kor la to kon. Foly -
ta tom a sort Ta kács Bé la ma te ma ti ka tanárúr -
ral, mert ne ki si ke rült meg sze ret tet ni ve lem a
ma te ma ti kát. 

– Ho gyan ke rült a tömördi is ko la élé re?  
– Pá lyám kez de tén he lyet tes ta ní tó ként

Szergénybe ke rül tem, majd ki ne vez tek a Kenyeri
ál ta lá nos is ko lá ba. Ma gán éle ti vál to zá sok mi att

1959. szep tem ber 1-jén Tömördre köl töz tem,
ahol rám bíz ták el sõ tõl a ne gye dik osz tá lyig
össze von tan ta nu ló kis di á ko kat. A tömördi tag is -
ko lát 34 évig ve zet tem, az az 1983-ig. A tag is ko -
la meg szû né se után nyug dí ja zá so mig, 1991-ig,
a csepregi ál ta lá nos is ko lá ban dol goz tam. Ma -
gán éle tem is e te le pü lés hez köt: itt élek fér jem -
mel, két fi únk kal  End ré vel és At ti lá val és End re
csa lád já val. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Ta nít vá nya: Sza bó Ági

Interjú a gyémántdiplomás
tanító nénivel



Szep tem ber 7-ig Csepregen, a
PSMSK-ban: Ki rály Má ria és Ki rály
Árpádné, a Csepregi Mo za ik Kör tag -
jai élet mû ki ál lí tá sa. Meg te kint he tõ:
10-18 ó.

Szep tem ber 7., 14., 21., 28. és
ok tó ber 5-én, pén te ken Bük für dõn:
TER ME LÕI PI AC.

Szep tem ber 8-án, szom ba ton
16.30 ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki
TK–Uraiújfalu me gyei II. o., 17 ó.
Egyházasfaluban, a Sport pá lyán:
Egyházasfalu–Zsira, me gyei III. o. lab -
da rú gó mér kõ zés.

Szeptember 8-án, szombaton:
Traktoros nap Sopronhorpácson.

Szep tem ber 9-én, va sár nap 10
ó. Horvátzsidányban: Idõ sek mi sé je a
Peruska ká pol ná nál.

Szep tem ber 9-én, va sár nap
16.30 ó.  Bõ ben, a Sport pá lyán:
Répcevölgye SK.–Izsákfa me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés. 

Szep tem ber 14-15. CSEPREGI
SZÜ RE TI FESZ TI VÁL 2018. 14-én, pén te -
ken: 17.30 ó. a PSMSK-ban: Cornelia
Hartmann fes tõ mû vész ki ál lí tá sá nak

meg nyi tá sa. (A tár lat ok tó ber 13-ig
te kint he tõ meg.) Utá na: mû so rok. 15-
én, szom ba ton 14 órá tól: Szü re ti fel -
vo nu lás és mû sor a vá ros ci vil szer ve -
ze te i nek, in téz mé nye i nek, pol gá ra i -
nak részt vé te lé vel. Bor kós to ló és ut -
ca bál - köz ben kb. 20 ó.: A Be-Jó
Együt tes tûz tán cos elõ adá sa.

Szep tem ber 15-16. Kõ sze gen,
Sop ron ban, Sopronkövesden, Szom -
 bat he lyen és sok más te le pü lé sen:
Kul tu rá lis Örök ség Na pok.

Szep tem ber 16-án, va sár nap
16.30 ó. Csepregen, a sport pá lyán:

Csepregi SE.–Rábapaty me gyei I. o.,
11 ó.: Rép ce vis–Agyag osszergény,
Zsira–Csapod, 16 ó. Sop ron ho r -
pács–Nagylózs, 16.30 ó. Si ma -
ság–Kemenesmagasi FC. me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Szep tem ber 22. Au tó men tes
nap.

Szep tem ber 22-én, szom ba ton
16 ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki
TK–Szeleste-Pósfa me gyei II. o. lab -
da rú gó mér kõ zés.

Szep tem ber 23-án, va sár nap,
16 ó.: Egyházasfalu–Ágfalva, Rép ce -
völ gye SK.–Nagysimonyi TC. me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Szep tem ber 27-30. Kõ szeg ut -
cá in, te re in, stb.: Kõ sze gi Szü ret és
Nem zet kö zi Fú vós ze nei Ta lál ko zó
2018.

Szep tem ber 29-én, szom ba ton
Horvátzsidányban, az is ko la ud va ron:
Ma gyar or szág, sze ret lek!  Szent Mi -
hály-na pi ren dez vény.

Szep tem ber 30-án, va sár nap
16.30 ó. Csepregen, a sport pá lyán:
Csepregi SE.–Jánosháza me gyei I. o.
11 óra: Sop ron hor pács–Ászok SE, Zsi -
ra–Agyag osszergény, 16 ó.: Rép ce -
vis–Nagy lózs, Simaság–Boba me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 1-7-én Bü kön, Csep re -
gen és az or szág több száz te le pü lé -
sén: Kö zös tu dás - Kö zös sé gi hoz zá fé -
rés. Or szá gos Könyv tá ri Na pok – szí -
nes prog ra mok min den kor osz tály 
tag ja i nak.

Ok tó ber 5-én, pén te ken 18
óra kor a Dr. Csepregi Hor váth J. Ál ta -
lá nos Is ko la és AMI elõtt: Em lé ke zés
Bat thyá ny La jos ra és az ara di vér ta -
núk ra.

Ok tó ber 6-án, szom ba ton 10-
21 ó. Bü kön, a Koczán-háznál: Szent
Mi hály-na pi Ci vil For ga tag.

Ok tó ber 6-án, szom ba ton 15 ó.
Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki
TK–Honvéd Sé me gyei II. o. lab da rú -
gó mér kõ zés.
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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.)
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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 Ó

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

Ló há ton ül ve
NYÁ RI LOVASTÁBOR ZSIRÁN

Az idei nyá ron is vár ta a Zsirai Lo var da
a lo vak, lo vag lás után ér dek lõ dõ gye re -
ke ket. Ezen a nyá ron 3 al ka lom mal szer -
vez ték meg a tá bort. Jú li us ban ket tõt, au -
gusz tus ban pe dig egyet. A tá bo ro zók lét -
szá ma kb. 15 fõ volt. Több te le pü lés rõl ér -
kez tek az ér dek lõ dõk pl. Bük rõl,
Csepregrõl, Kõ szeg rõl, Sopronhorpácsról,

Auszt ri á ból stb. Az óvo dás tól a felsõ ta go -
za tos ko rú gye re ke kig min den élet kor
meg ta lál ha tó volt.  Ez volt ben ne a jó, így
a na gyob bak tud tak se gí te ni a ki seb bek -
nek. A lá nyok töb ben vol tak, mint a fi úk,
de a tá bo ro zók kü lön bö zõ prog ra mo kon
ve het tek részt: lo var dai élet meg is me ré se,
ló ápo lá si is me re tek, el mé le ti is me re tek,
nyer ge lés, is tál ló ta ka rí tás, ete tés. Ter mé -
sze te sen a lo vag lá sé volt a fõ sze rep. Ki-ki
tu dás szint jé nek meg fe le lõ en ült a ló ra: fu -
tó szá ron, osz tály lo vag lás, te rep lo vag lás.
Dél elõtt és dél után is lo va gol hat tak, hi szen
lel kes lo vá szok se gí tet ték õket, igye kez tek
a lo vak sze re te tét is be lé jük plán tál ni. Kéz -
mû ves fog lal ko zá sok is szí ne sí tet ték a tá -
bo ri éle tet. Ter mé sze te sen sza bad fog lal -
ko zá sok is vol tak, ahol egy más sal is mer -
ked het tek, kis ál la to kat si mo gat hat tak. Aki
akar ta az íjá sza tot is ki pró bál hat ta, hi szen
a ló és íjá szat va la hol ös  sze tar to zik. A
Csepregi Ci te rá sok mû so ra még han gu la -
to sab bá tet ték a tá bo ri na po kat, aki akar -
ta a hang szert ki is pró bál hat ta. Egész hé -
ten ter mé szet kö zel ben, ál la tok kö ze lé ben
le het tek. A ter mé szet kö ze li élet mód jó ha -
tás sal van gyer me ke ink re, kön  nyeb ben ki -
ala kít ha tó kör nye zet irán ti ér zé keny sé gük,
egész sé ges élet mód hoz, test moz gás hoz
va ló po zi tív hoz zá ál lá suk. A zá ró na pon,
pén te ken volt a csa pa tok kö zöt ti ver seny,
ahol a leg job bak ér met is kap tak. A lo vak
ha tal mas bû vö let tel ren del kez nek, cso dá -
la to san szé pek, le nyû gö zik a gye re ke ket.
Mi nél több gye rek nek kel le ne test kö zel bõl
meg is mer ni õket. Ren ge teg dol got ta nul -
hat nak tõ lük. A ló meg ta nít sze ret ni, érez ni,
és küz de ni a cé lo kért. Tar tást, erõt ad nak
egy olyan vi lág ban, ahol ezek re ha tal mas
szük ség van.      Horváthné Pa dos Te réz






