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Bo rá sza ti mû hely mun ka

A ta va szi fa gyo kat, a ko rai jég esõ ket egy
na gyon me leg, de csa pa dék ban ki egyen sú -
lyo zott nyár kö ve tett, ami vé gül is ked ve zett a
szõ lõ nek. A szõ lõ ko rán meg zsen dült és a gaz -
dák bíz hat nak egy jó szü ret ben. Már évek óta
au gusz tus vé gén ös  sze jön nek a szõ lõs gaz dák
Hor váth Gá bor bo ros pin cé jé ben egy bo rá -
sza ti-tech no ló gi ai to vább kép zés re. Szövényi

Áron, a Kerttrade Kft. bo rá sza ti ve ze tõ je tar tott
tá jé koz ta tót a leg újabb bo rá sza ti tech no ló gi -
ák ról, bor ke ze lõ anya gok ról. Bolfán Csa ba, a
Lider Utiro Tér ség fej lesz tõ Egye sü let ré szé rõl tá -
jé koz tat ta a meg je lent gaz dá kat egy szõ lõ -
bõl, gyü mölcs bõl ké szült he lyi ter mék elõ ál lí -
tá sát cél zó pá lyá za ti le he tõ ség rõl, és meg hív -
ta a gaz dá kat egy ta nul má nyi ki rán du lás ra
Lukácsházára. A for ró nyá ri es tén az Ano nim
Bor pin ce bo ra it kós tol va dis ku rál tak a gaz dák
a vár ha tó szü ret rõl.

Hor váth Jó zsef
ag rár mér nök, mér nök ta nár

Vas me gye ti zen har ma dik kor mány ab -
la kát ad ták át Bü kön. Az ön kor mány zat és
a kor mány hi va tal együtt mû kö dé sé nek kö -
szön he tõ en jött lét re az új in téz mény.

Ta valy ké szült el a bü ki vá ros há zá val szem -
ben, a Tor kos so ron az ön kor mány zat új épü le te:
két szin tes, az alap te rü le te há rom száz négy zet -
mé ter, de mi vel a pad lás te ret is rak tár rá
ala kí tot ták, csak nem hat száz négy zet -
mé tert tud nak hasz no sí ta ni. Az épü le tet
több funk ci ós ra ter vez ték: itt kap tak he -
lyet az ön kor mány za ti cé gek, szer ve ze -
tek, in téz mé nyek rak tá rai, va la mint itt
ala kí tot ták ki a kor mány ab la kot.

– Kü lön le ges Vas me gye ti zen har -
ma dik kor mány ab la ka, hi szen azt nem
kor mány za ti for rás ból épí tet ték – emel te
ki az ava tó ün nep sé gen Ha ran go zó Ber -
ta lan kor mány meg bí zott. A hi va tal és az
ön kor mány zat kö zö sen hoz ta lét re a
rég óta vá gyott in téz mény. – A most
meg nyi tott kor mány ab lak jól mu tat ja a vá ros ál -
do zat kész sé gét a la kói és a ven dé gei iránt – tet -
te hoz zá Ha ran go zó Ber ta lan. Ha ran go zó Ber ta -
lan el mond ta: az ed di gi 12 Vas me gyei kor -
mány ab lak ban 2016-ban 287 ezer ügy fél for -
dult meg, 345 ezer ügyet in téz tek el. Idén jú li u -
sig 162 ezer ügy fél 191 ezer ügy ben ke res te fel
a kor mány ab la ko kat – jól lát szik, hogy idén túl -
szár nyal ják az elõ zõ évi ada to kat. A kor mány -
meg bí zott sze rint ez an nak is kö szön he tõ, hogy
az el in téz he tõ ügyek szá ma fo lya ma to san nõ. –
Kü lön öröm, hogy Bük vá ros sá vá lá sá nak ti ze dik
év for du ló ján avat hat juk fel a kor mány ab la kot –
mond ta dr. Né meth Sán dor, Bük pol gár mes te re.
Ko ráb ban nem volt ok mány iro da a te le pü lé sen,
ed dig pe dig nem volt le he tõ ség ar ra, hogy mél -
tó épü le te le gyen a kor mány ab lak nak. Hos  szú
fo lya mat volt, mi re el ér het tünk idá ig, de most
va ló ban öröm mel áll ha tunk itt – hang sú lyoz ta a
pol gár mes ter. Kö szö ne tet mon dott a kor mány -
meg bí zott nak, Ágh Ernõnek a Vas Me gyei Kor -
mány hi va tal fõ igaz ga tó já nak, dr. Kapiller Sa rol -

tá nak a Kõ sze gi Já rá si Hi va tal ve ze tõ jé nek és
Ágh Pé ter nek, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ -
jé nek is. Ágh Pé ter er re vá la szol va meg je gyez te:
meg tisz tel te tés volt most is a bü ki e kért ten ni, és
mint mond ta, bí zik ab ban, hogy a kor mány ab -
lak hoz zá já rul az em be rek szol gá la tá hoz. – Idén
tíz éves a vá ros, a ke rek év for du lót szá mos po zi -
tív tör té nés ko ro náz za meg – hang sú lyoz ta a

kép vi se lõ, ki emel ve, hogy je len tõs fej lesz té si tá -
mo ga tá so kat ka pott a te le pü lés, mely nek kö -
szön he tõ en szá mos te rü le ten lesz elõ re lé pés. A
ren dez vény vé gén dr. Kapiller Sa rol ta mon dott
po hár kö szön tõt.

A Bü ki Kor mány ab lak cí me: 
Tor kos sor 3.

A hív ha tó te le fon szám ok: 
94/795-338 és 94/795-339

A hi va tal e-mail el ér he tõ sé ge:
kab.buk@vas.gov.hu

Az ügy fe lek hét fõn már reg gel hét órá tól in -
téz he tik ügye i ket, dél után öt órá ig. Ked den és
szer dán reg gel nyolc tól dél után né gyig tart nyit -
va a kor mány ab lak, csü tör tö kön reg gel nyolc tól
dél után ha tig, pén te ken ként pe dig reg gel nyolc
és dél után ket tõ óra kö zött. 

yde

Kormányablakot
avattak Bükön

A Csepregi Férfi Dalkör, a Szombathelyen megtartott I. Vas megyei
“Most Mutasd Meg” tehetségkutató versenyen, az énekkar kategóriában
a zsûri különdíját nyerte el.
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

A szep tem ber hó nap ról leg több ször az õsz be -
kö szön te és az is ko la kez dés jut az em ber eszé be. És ép pen ezért, most
nem er rõl, ha nem „csak ” a gye re kek rõl sze ret nék né hány gon do la tot
ír ni, ter mé sze te sen az is ko la kez dés kap csán.

A mai kor szü lõ i nek fon tos, hogy gye re kük si ke res em ber ré vál jon és
a fel nõtt élet ben is me gáll ja a he lyét. So kan úgy gon dol juk, hogy ami
ne künk nem ada tott meg gye rek ként, azt most mi meg ad juk sa ját gye -
re ke ink nek. En nek ér de ké ben sok szor ho zunk rossz dön té se ket, el túl zott,
gon dos ko dás nak hitt am bí -
ci ó ink kal töb bet ár tunk a
gye rek nek, mint hasz ná -
lunk. Nem „kis fel nõt te ket
kel le ne al kot nunk”, ha nem
ko rá nak meg fe le lõ ér tel mi
és ér zel mi in tel li gen ci á val
ren del ke zõ, fel hõt len gyer -
mek kort meg élõ gye re ke -
ket. Egy re na gyobb hang -
súlyt kap a mé di á ban ez a
té ma és er re hi va tott szak -
em be rek is egy re gyak rab ban hív ják fel a fi gyel met ar ra, hogy mi is az
iga zán fon tos a gye rek ne ve lés ben. Jót te szünk-e az zal, hogy ha min -
den sza bad ide jét ki tölt jük a gye re kek nek: nyelv ta nu lás sal, sport fog lal -
ko zá sok kal, ze ne órák kal?

Nem ki csi nyí te ni sze ret ném ezek fon tos sá gát, de hagy junk idõt a já -
ték ra, tölt sék az idõt a sza bad ban, mo zog ja nak so kat, ol vas sa nak,
hagy junk idõt ar ra, hogy gye re kek le gye nek. Csi nál ja nak õrült sé ge ket,
hi báz za nak né ha, hogy le gyen mi bõl ta nul ni uk. Is mer jük fel azt, hogy
mi ben iga zán jók és eze ket a ké pes sé ge ket pró bál juk fej lesz te ni. Hall -
gas suk meg õket, ha se gít sé get kér nek, ak kor a le he tõ sé ge ink hez mér -
ten igye kez zünk a se gít sé gük re len ni. De vár juk meg, amíg kér nek
vagy kér dez nek, ne pró bál juk min den áron meg ol da ni az õ gond ja i kat,
hi szen ak kor ho gyan ala kul hat na ki ben nük a prob lé ma meg ol dó ké -
pes ség? És ter mé sze te sen sze res sük õket és ezt tu das suk is ve lük, bár
úgy gon do lom, hogy a szü lõk több sé ge szá má ra ez egy ér tel mû.

Te hát, a gon dos oda fi gye lés mel lett se fe led kez zünk meg ar ról,
hogy a gye rek kor nak na gyon gyor san vé ge lesz, és csak raj tunk mú lik,
hogy azt mi lyen él mé nyek kel élik meg gye re ke ink. 

Az új tan év hez sok si kert kí vá nok a di á kok nak, és tü rel met a szü lõk -
nek, pe da gó gu sok nak.

N.P.K.

Következõ lapszámunk  2017. október 5-én jelenik meg!

Kell, legyen gyerekkor

Tûz ol tó be mu ta tót szer ve zett a
zsirai fo gya ték kal élõk ott ho ná ban
a Peresznyei Ön kén tes Tûz ol tó
Egye sü let Or bán Gyu la pa rancs nok
ve ze té sé vel. Hogy a be mu ta tó
még lát vá nyo sabb le gyen, a pa -
rancs nok se gít sé get kért a Szom -
bat he lyi Hi va tá sos Tûz ol tó ság tól:
egy gép jár mû fecs ken dõ vel ér kez -
tek. A la kók meg te kint het ték a sze -
re ket, ki pró bál hat ták azo kat a tûz -
ol tók se gít sé gé vel. Tü zet ol tot tak
por ral ol tó val, és gyors be avat ko zó -

val vi zet lo csol hat tak, a vé gén a
nagy me leg mi att egy mást hû sí tet -
ték. Lát szott az ar co kon a fel sza ba -
dult öröm, és na gyon há lá sak vol -
tak a be mu ta tó ért. Taps sal és kéz -
fo gás sal bú csúz tak el a tûz ol tók tól,
és már kér dez ték, mi kor jön nek leg -
kö ze lebb. Azon a dél elõt tön nem
volt kér dé ses: min den ki tûz ol tó
akart len ni. Az in téz mény ve ze tõ je
kö szö ne tét fe jez te ki a peresznyei
és szom bat he lyi egy sé gek nek.

Tûz ol tó Egye sü let Peresznye

Mindenki tûzoltó
akart lenni!
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Négy na pos ren dez vény so ro zat tal ün ne pel -
te vá ros sá nyil vá ní tá sá nak 10. év for du ló ját Bük.

Au gusz tus 18-án es te az 1960-70-es évek
tánc dal-fesz ti vál ja i nak ne ves elõ adói, Sol tész
Re zsõ, Zalatnay Sa rol ta, Koós Já nos és Dékány

Sa rol ta iga zi retró han gu la tot te remt ve szó ra koz -
tat ta a szép szá mú kö zön sé get az Atriumban.
Majd a Best Of ze ne kar az 1980-as évek ze né jé -
vel az ut ca bál részt ve võ i nek szol gál tat ta a talp -
alá va lót. A kö vet ke zõ na pon – a rossz idõ el le -
né re – is meg telt a né zõ tér a Quimby Együt tes
kon cert jén.

Va sár nap, az ál lam ala pí tás ra és a 10 éves
ju bi le um ra is em lé kez ve ün ne pé lyes kép vi se lõ-
tes tü le ti ülést tar tott az ön kor mány zat. Dr. Né -
meth Sán dor pol gár mes ter be ve ze tõ jé ben ki -
emel te, hogy az 55 éve meg nyi tott für dõ re épít -
ve gyors fej lõ dés nek in dult Bük. Ez a fo lya mat
hoz ta meg a vá ros sá vá lás le he tõ sé gét.  A ren -
dez vény szó no ka, Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép -
vi se lõ hang sú lyoz ta, hogy az ál lam ala pí tó Szent
Ist ván ki rály örök sé ge mind nyá jun kat ten ni aka -
rás ra, al ko tás ra ösz tö nöz. Mind an  nyi unk nak a
ma gunk mo za ik ké pét kell hoz zá ten ni a nagy
egész hez. A vá ros há za be já ra tá nál le võ cí mer
sok ki csi mo za ik koc ká ból épül fel. Mö göt te jel -

ké pe sen ott van min den bü ki tel je sít mé nye. A
mai év for du ló a bü ki büsz ke ség nap ja is. A vá -
ros büsz ke le het tel je sít mé nyé re, mel  lyel az or -
szá got is gya ra pít ja. 

Ha gyo má nyo sa az au gusz tus 20-i ün ne pé -
lyes kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sen ad ják át a he lyi

kitüntetés(eke)t. Idén a Bük Vá ro sért ok le ve let
Pin tér Ani kó ta ní tó nõ kap ta a vá ros nép ze nei
éle té nek fel vi rá goz ta tá sá ért. A je len le võk hos  szú
taps sal ér tet tek egyet a dön tés sel.

Az új ke nye ret Jász Lász ló ka to li kus plé bá nos
szen tel te, Bakay Pé ter evan gé li kus lel kész ál dot -
ta meg. Mi u tán a pol gár mes ter fel szel te, a részt -
ve võk meg is kós tol ták. 

Az ün nep sé get Fü löp Zsu zsan na, Su dár
Gyöngy vér és Szil ágyi Éva ope ra éne ke sek mû -
so ra szí ne sí tet te.  

A tes tü le ti ülés után Csepregi Ti bor, Tibu fo -
tog rá fus el sõ ki ál lí tá sát Tóth Ta más igaz ga tó
mél tat ta, majd a pá lya társ, Bü ki Lász ló, a Vas ka -
ri ka fõ szer kesz tõ je nyi tot ta meg az Atrium Ga lé ri -
á ban.

Es te a 10 éves ju bi le u mát ün nep lõ Sok-Szín-
Pad Tár su lat mu tat ta be Pe tõ fi Sán dor: A hely ség
ka la pácsa c. eposz pa ró di á ját H. Nagy Ka ta lin
ren de zé sé ben. A da rab kocs mai tán ca it az
Ungaresca Tánc együt tes tag jai va ló sá gos tánc -
szín há zi pro duk ci ó vá vál toz tat ták. Sze mér me tes
Er zsók sze re pé ben a ki tün te tett Pin tér Ani kó szí -
né szi ké pes sé ge it is meg is mer het tük. Egyéb ként
õ ál lí tot ta ös  sze az elõ adás ze né jét.

A da ra bot pri ma don na show kö vet te: Fü löp
Zsu zsan na, Su dár Gyöngy vér és Szil ágyi Éva
ope ra éne ke sek ári ák kal, ope rett- és mu si cal -
rész le tek kel va rá zsol ták el a né zõ ket. A prog ram -
so ro za tot tû zi já ték zár ta.

Sá gi Fe renc

Ün ne pi prog ra mok
a 10 éves vá ros ban
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Épül a jár da 
a Má tyás ut cá ban

A ta valy el kez dõ dött út- és járdafelújítási
prog ram ke re té ben zaj la nak je len leg is a jár -
da fel újí tá si mun ká la tok a Má tyás ut cá ban. 

A vá ros ve ze tés ígé re te sze rint meg emelt
kom mu ná lis adó egy ré szét jár da fel újí tás ra
for dít ják. Így is tör té nik, hi szen az adó meg nö -
velt ré szé bõl 2016-ban be folyt két mil lió fo rin -
tot, ki egé szít ve to váb bi ön kor mány za ti for rá -
sok kal, az adott szó hoz hí ven jár da fel újí tás ra
for dít ja a vá ros ve ze tés. 

Szar ka Ani kó, a Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz -
té si Bi zott ság el nö ke el mond ta, min den adó -
dó le he tõ sé get meg ra gad nak azért, hogy mi -
nél több ut cát, gya log jár dát fel tud ja nak újí -

ta ni, s utób bi ban nagy se gít ség a vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sa i nak szak mai mun ká ja. 

A Fe hér ut ca tel jes meg úju lá sát kö ve tõ en
Hor váth Zol tán kép vi se lõ ve ze té sé vel a Vá ros -
gaz dál ko dás mun ka tár sai már el is kezd ték a
mun ká la to kat. A ko ráb bi bur ko lat már több
he lyen re pe de zett volt, szük sé ges sé vált a fel -
tö ré se. A ter vek nek meg fe le lõ en a te rep ren -
de zést kö ve tõ en, au gusz tus 21-ével el is kez -
dõ dött a jár dák be to no zá sa is. Az ut ca tel jes,
négyszázméteres hos  szá ban mind két ol da lon
új jár da ke rül ki ala kí tás ra, mely ös  sze sen 800
mé ter meg újult jár dát ered mé nyez majd a
mun ká la tok vé gé re. 

Az érin tett la kó in gat la nok hoz a za var ta lan
be- és ki ju tás biz to sí tá sa ér de ké ben fo lya ma -
to san tá jé koz tat ják majd a la kos sá got az ak -
tu á lis mun ka fo lya mat ok ról.

HZ

Ren ge teg fa ki dõ lés hez és kár ese mény hez ri -
asz tot ták a ka taszt ró fa vé dõ ket az au gusz tus 10-i
íté let idõ ben. Egyed Lász ló tûz ol tó al ez re des, a Vas
Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság meg bí -
zott szó vi võ je kér dé sünk re el mond ta: ren ge tek kár -

ese mény tör tént az adott te rü le ten. Egyik ezek kö -
zül a csepregi Fõ té ren tör tént ahol az egyik cég
au tó i ban anya gi kár ke let ke zett. Emel lett szá mos
he lyen kel lett be avat koz ni és a ki dõlt fák ál tal oko -
zott út el zá rást meg szün tet ni.                            yde

A Répcevidékét 
sem kímélte a vihar
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Ti zen öt év alatt jó for mán meg fe le zõ dött
Szakony la kos sá ga és hi á ba van 47 üres
ház, ha nincs azok ra ve võ. Az ÖTE Far kas
Gyu la pol gár mes ter büsz ke sé ge és me sélt
még a tu riz mus ról és a dió fák ról is. 

KOM FORT
– Igyek szünk, hogy min den ré gi ha gyo mányt

fenn tart sunk, hi szen Szakonyban ré gen ül tet ték
már a dió fá kat, csak azo kat vág tuk ki, amit mu -

száj volt. Már csak a tisz ta le ve gõ mi att is fon tos
– mond ta a fa lu gyö nyö rû dió fá i ról Far kas Gyu -
la pol gár mes ter. Kis há zi ipar ban hasz no sul a
gyü mölcs: a di ót min den ki a sa ját há za elõtt
sze di ös  sze, ké szül be lõ le li kõr, lek vár. Sa ját cél ra
hasz nál ják a szakonyiak, és ki vé tel a te le pü lés
ab ból a szem pont ból is, hogy sok he lyen van
még kis kert, itt-ott fó lia sá tor ban is ter mesz te nek.

A kom for tot nem csak a dió fák lát vá nya és
ár nyé ka ad ja: a rend szer vál to zás sal nem tûnt el
a sok kis pad az ut cák men tén. Far kas Gyu la el -
mond ta: 1965 óta él itt, már ak kor fel fi gyelt a
sok ki ülõ re. Az óta sa ját ja Szakonynak ez a faj ta
„fó rum”. Ha son ló örök ség a köz ku tak: a leg több
más te le pü lés sel el len tét ben is van nak, ápol ják
azo kat, még ke re kes kút is dí szí ti Szakonyt, és
gya kor la ti hasz na is van a köz ku tak nak, so kan
vi szik ma is azok ról a vi zet.

KÖZ LE KE DÉS
Tel jes jár da van Szakonyban, min de nütt a

ház tól in dul – mu tat ta a pol gár mes ter. A ré gi be -
ton la pok ból ki ala kí tott jár dát fel nyom ták a dió -
fák gyö ke rei: – Olyan volt, mint egy hul lám vas -
út, nem hogy men ni, még sö pör ni sem le he tett a
jár dán – mond ta a pol gár mes ter. Sze rin te fon -
tos, hogy le hes sen ké nyel me sen köz le ked ni,
ezért ezt mi nél elõbb hely re tet ték és min den ut -
cát le asz fal toz tak. A ke rék pár út pá lyá za ti for rás -
ból ké szült Bük für dõ tõl Locsmándig – em lé kez te -
tett Far kas Gyu la. – A kar ban tar tás ra már nem
kap tunk, elég sok ba van a fa lu nak. Per sze meg -
éri, hi szen biz ton sá go sab ban tud nak ke rék pá -
roz ni. Volt, ahol nem ren de sen szed ték ki a fák
gyö ke re it, azo kat meg ol dot tuk. Ak kor nem volt
sze gély kõ, meg nem volt ilyen a szab vány a

szé les ség re. Azért jó len ne olyan tíz éven ként
egy na gyobb ös  sze get rá for dí ta ni – kom men tál -
ta. Az inf rast ruk tú rá hoz még el mond ta: már 10-
15 éve el ké szült a csa pa dék víz-el ve ze tés ter ve,
hogy ha lesz pá lyá za ti le he tõ ség, azon nal meg
tud ják csi nál ni, de még nem volt le he tõ ség.

Olyan 160 mil lió fo rint volt az elõ ze te sen szá molt
költ ség ve tés, ez ön erõ bõl nem men ne so ha a
fa lu ban – sum máz ta. 

KE VE SEN
A fa lu lét szá má ról nem szí ve sen be szélt Far -

kas Gyu la, de azért utá na szá molt: – 2002-ben
678-an vol tunk, ide ge nek kel együtt 840-en.
Most 447-en va gyunk, 15 év alatt ez majd nem
fe le. És olyan 70 szá za lék a nyug dí ja sok ará nya
– so rol ta. – Volt olyan év, hogy több mint har min -
can hal tak meg és egy gye rek szü le tett – mér le -
gelt a né pes ség rõl. A la kos ság szám ala ku lá sát
úgy kom men tál ta: meg szûnt a té esz, meg szûnt
az is ko la, az óvo da is, az óvó nõ nyug díj ba
ment, egy sze rû en nem le he tett fenn tar ta ni. –
Ahol nincs is ko la, ott hos  szú tá von nem le het

meg tar ta ni a la kos sá got – mond ta el vé le mé -
nyét Far kas Gyu la. A be te le pü lõ ket szí ve sen fo -
gad nák, és azt is hang sú lyoz ta, hogy a szakonyi
la ko sok ol csób ban vá sá rol hat nak ön kor mány -
za ti tel ket. – Sze ret tünk vol na egy la kó par kot,
meg is vet tünk több te rü le tet, de a kül föl di tu laj -

Ahol meg be csü lik az idõ se ket
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do no sok nem ad ták el, így nem tud tunk egy be -
füg gõ, meg fe le lõ te rü le tet ki ala kí ta ni. Már pe dig
a ren de zé si terv ben az van, hogy 750 négy zet -
mé ter alatt ne le het tel ket ki ala kí ta ni, nem je -
gyez ték be a föld hi va tal ban. So kat kín lód tunk

ez zel, de nem lett be lõ le sem mi – ös  sze gez te az
egy ko ri kez de mé nye zést. – Most 47 ház la kat -
lan. Az mind ma gán tu laj don ban van, az ön kor -
mány zat nak pe dig egy tel ke van, az adó hát ra -
lék nyo mán ma radt az ön kor mány zat ra, azt tud -
ná el ad ni a köz ség, de nem na gyon je lent kez -
nek Szakonyban – mond ta a pol gár mes ter. 

CI VIL
Szakonyban van be jegy zett ci vil szer ve zet,

az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let. – Úgy fél tem,
mint egy kis erek lyét, mert ez az egy ci vil szer ve -
zet van Szakonyban. Én va gyok az el nök, amit
le het, min dent biz to sí tok ne kik – mond ta. Kül -
föld rõl be ho zott, jó ál la po tú au tó juk van már a
szakonyi láng lo va gok nak, a pol gár mes ter vá sá -
rol ta. Pá lyáz tak: na gyobb szer tá rat sze ret tek vol -
na, az nem jött ös  sze. A kö zös sé gi ház ban van
iro dá juk, tár sal gó he lyi sé gük. Ami kor le he tõ ség
volt, ak kor kis busz ra pá lyáz tak: azt meg is nyer -
ték, hasz nál ják az eset ko csit.

A ci vi lek kap csán az ös  sze jö ve te lek rõl, a fa lu
ren dez vé nye i rõl is szót ej tet tünk. Far kas Gyu la el -
mond ta: fon tos ese mény Szakonyban az éven te
meg ren de zett idõ sek nap ja. – Min dig jó han gu la -
tú, ének és ze ne is van, meg egy kis aján dék, a
höl gyek nek des  szert, cso ko lá dé, két fé le va cso ra,
és 5 ezer fo rin tot kap nak a fa lu idõ sei – so rol ta a
je les nap ról a pol gár mes ter. Lát szik: Szakonyban
meg be csü lik az idõ se ket. – Min den kit me gyek kö -
szön te ni, aki el éri a 80 évet. Egy kép vi se lõ vel vagy
fa lu gond nok kal szok tunk men ni. És ak kor min den
öt évet, te hát 80, 85, 90, 95, és volt már, hogy
száz évest is kö szön töt tünk – mond ta.

ÉR TÉ KEK
A köz ség gaz dál ko dá sá ról Far kas Gyu la el -

mond ta: Szakonyban nincs ipar ûzé si adó. Azért
nincs, mert nincs ipa ros. Se fu va ro zó, asz ta los,

vagy au tó sze re lõ – so rol ta. – Egy van, akik vas -
ke res ke dés sel fog lal koz nak, de azt nem fog juk
meg sar col tat ni, in kább mû köd jön jól, hi szen
vissza jön, ked vez mén  nyel vá sá rol a vál lal ko zás -
tól az ön kor mány zat – ma gya ráz ta. – Akár mi lyen
se gít ség kell, min den ben meg kap tuk a ked vez -
ményt – mond ta.

A vál lal ko zá sok nál ma rad va azt is el mond ta,
hogy egy jó ne vû csár da mû kö dik a fa lu ban,
ez zel pe dig fel ke rült a tér ség gaszt ro nó mi ai tér -

ké pé re Szakony. A tu riz mus kap csán em lé kez te -
tett a lát vá nyos sá gok ra: két temp lo ma van a fa -
lu nak, hi szen Szakony egy kor négy kis rész bõl állt
a te le pü lés. Két fe le ke zet, két-két te me tõ, plusz
az egy-egy temp lom – ez a te le pü lés szer ke zet
ma radt a szakonyiakra. – Alsószakonyban és
Felsõszakonyban is volt evan gé li kus és ka to li kus
te me tõ is, már pe dig négy te me tõt rend ben tar -
ta ni nem akár mi – mond ta. Az ide gen for ga lom -
ról el mond ta még: fa lu si tu riz must is ki tud nak
szol gál ni, van szál lás hely ük, a pol gár mes ter ma -
ga ala kít tat ta ki. A tu riz mus ról már is a kul tú rá ra
ka nya rod tunk: – Itt van egy kul tú rott ho nunk,
amit már szin tén fel sze ret tünk vol na újí ta ni. Ön -
erõ bõl nem megy, 160 mil lió fo rin tot nem le het
elõ te rem te ni – szá molt be. Fel idéz te: ami kor az
is ko la meg szûnt, ak kor ab ban az épü let ben tud -
ták ki ala kí ta ni a kö zös sé gi te ret. – 15 mil lió fo rint -

ból tel je sen fel újí tot tuk, a te tõ tõl a fû tõ rend sze -
rig, nyí lás zá ró kat cse rél tünk, az ud vart fü ve sí tet -
tük, pi he nõ pa do kat tet tünk ki – so rol ta. 

– Még azért kel le ne oda is pénz, hogy tény -
leg szép le gyen, de azért már jó. Most szé ke ket
tud tunk ven ni, és ahogy lesz pén zünk az elekt ro -
mos rend szert kel le ne ki cse rél ni – mond ta, hi -
szen ha le he tõ ség bõl nincs is sok, de ter vek bõl
és fej lesz té si szán dék ból nincs hi ány Sza -
konyban.                                                       yde
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Befejezõdtek a nagy sza bá sú mun ká la tok a
Fe hér ut cá ban. Ha gyo má nyos hor dó gu rí tás sal
egy be köt ve ad ták át a tel jes bur ko lat re konst ruk -
ci ón át esett ut cát a Récepementi Na pok –
Csepregi Bú csú prog ram so ro zat al kal má val.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter egyik fõ cél ki -
tû zés ének te kin ti a vá ros kri ti kus út ja i nak, jár dá i -
nak fel újí tá sát. Ered mé nyes tö rek vé se i nek kö -

szön he tõ en, több út is meg újult a vá ros ban az
el múlt idõ szak ban, hi szen a Cso ko nai és Szom -
bat he lyi ut ca után, most ép pen a Fe hér ut cai út -
fel újí tás ért a vé gé hez. 

Az au gusz tus 13-án tar tott áta dó ün nep sé -
gen, az ut ca ös  szes la kó ja meg je lent, sü te mény -
 nyel, üdí tõ vel ké szül tek a je les ese mény re. A
pol gár mes ter meg kö szön te az ut ca la kó i nak
ked ves sé gét, tá mo ga tá sát és tü rel mét, a ki vi te -
le zés alat ti hoz zá ál lá su kat. Ki emel te, hogy a fej -
lesz tés meg va ló su lá sá hoz a la kos sá gi igé nye
mel lett a vá ros ve ze tõk el kö te le zett sé gé re, az or -
szág gyû lé si kép vi se lõ köz ben já rás ára, me gyei
tá mo ga tás ra, és a Ma gyar Kor mány anya gi tá -
mo ga tá sá ra volt szük ség. 

Az új utat Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ,
Dr. Kon do ra Bá lint me gyei al el nök, Gagyi Le ven -

te me gyei kép vi se lõ, Vlasich Krisz ti án pol gár -
mes ter, Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes te re
és Szar ka Ani kó a Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si
Bi zott ság el nö ke ad ta át ün ne pé lyes sza lag át -
vá gás sal. Szá mos je len lé võ he lyi pol gár mel lett
je len volt az ese mé nyen Hor váth Gá bor a Csa -
lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke és
Hor váth Zol tán kép vi se lõ, a Vá ros gaz dál ko dás

ve ze tõ je is. Az ün nep lést kö ve tõ en a ha gyo -
mány sze rin ti a hor dó gu rí tás is meg tör tént. 

Ágh Pé ter el mond ta, hogy: „az Or bán Vik tor ál -
tal ve ze tett Kor mány már sok szor bi zo nyí tot ta, hogy
el kö te le zett an nak ér de ké ben, hogy Vas me gye és
azon be lül Csepreg vá ro sá nak az elõ re lé pé sé hez
is hoz zá já rul jon. Meg tisz tel te tés nek tar tom, hogy ott
le het tem az ava tá son, hi szen a kö zös mun kánk
már szá mos lát vá nyos ered ményt mu tat hat fel,
azon ban még több lát vá nyos fej lesz tés hát ra van.
Sok még a dol gunk a vá ros ban és az egész tér -
ség ben, en nek az el kö te le zett mun ká nak a foly ta -
tá sá hoz kér jük az em be rek tá mo ga tá sát!”

A fel újí tás nak há la a vá ros la kos sá ga ezen
az út sza ka szon is meg újult, jó mi nõ sé gû bur ko la -
ton köz le ked het a jö võ ben. 

HZ

Át ad ták a fel újí tott
Fe hér ut cát• Csepreg

Za rán dok lat a Má ria-úton 
Csepregig a gyer mek re vá ró kért

A Má ria út Egye sü let idén au gusz tus 26-án
ren dez te meg a már ha gyo má nyos, a
Nagyboldogasszony ün ne pé hez kap cso ló dó
1Úton ne vû egy na pos nem zet kö zi za rán dok -
la tát, mely nek so rán a Répce-menti hí vek a
csepregi Bol dog asszony ká pol ná hoz gya lo -
gol nak mind két irány ból. Idén a gyer mek re
vá ró kért aján lot ták fel a ren dez vényt. Az egyik
cso port Kõ szeg rõl in dult reg gel 8:30-kor. Út -
köz ben csat la koz tak hoz zá juk ólmodiak,
horvátzsidányiak, répcevisiek, peresznyeiek.
A má sik cso port tag jai, köz tük csényeiek,
szelesteiek, Ablánc irá nyá ból ér kez tek.

Több pi he nõ he lyen meg áll tak, imád koz -
tak, gya log lás köz ben Szûz Má ri át di csér te
éne kük. A kõ sze gi ek egyik meg ál ló ja a
Peruska Má ria za rán dok hely volt, ott csat la -
koz tak a csepregiek. In nen együtt vo nul tak a
Szent kút-ká pol ná hoz, majd az Ady ut cán ke -
resz tül a Bol dog as  szony-ká pol ná hoz, ahol 18
óra kor kez dõ dött az ün ne pé lyes szent mi se.
Fõcelebráns Finta Jó zsef csepregi plé bá nos
volt, a pré di ká ci ót Ko vács Ri chárd kõ sze gi
káp lán mond ta. Agapé zár ta a fel eme lõ en
szép na pot. Az 1Úton za rán dok lat egy sé get
te remt: min den sza ka szon szá zak men nek
egy más tár sa sá gá ban, egy más mel lett, egy -
mást se gít ve, egy más ra fi gyel ve. Bé ké ben,
har mó ni á ban és biz ton ság ban – te hát egy -
ség ben. A több or szá got, Auszt ri át, Ma gyar or -
szá got és Er délyt is érin tõ ren dez vény lel ki él -
ményt ad min den ki nek. A részt ve võk nem csak
egy mást is me rik meg, ha nem kö ze lebb ke rül -
nek ön ma guk hoz is. Olyan ér ték rend del ta lál -
koz nak, amely re egy re na gyobb szük ség van
a mai szét hú zó tár sa da lom ban.

Horváthné Pa dos Te réz
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Az el múlt hó na pok ban több ször utaz tam fõ vá -
ro sunk ba és Mün chen be is. Ér de kes ta pasz ta la to -
kat sze rez tem. Ko ráb ban a GYSEV szín vo na la sabb,
utas barátabb volt a MÁV-nál, má ra a kü lönb ség
ki egyen lí tõ dött. A MÁV szín vo na la fej lõ dött, a
GYSEVÉ vi szont rom lott a ko ráb bi hely zet hez ké pest.

Az egyik hét köz na pi utunk so rán a szom bat he -
lyi ál lo más ról nem in dult el idõ ben a 9 óra 10-es
IC. Meg szok tuk, hogy in du lá sa kor a vo na ton üd vö -
zöl nek min ket, és be mond ják a kö vet ke zõ ál lo -
mást. Most nem kap csol ták be a mik ro font és a
hang szó rót, és nem kö zöl ték a kés le ke dés okát.
10-15 perc vá ra ko zás után egy re tü rel met le neb -
bül kér dez ték az uta sok egy más tól: mi ért nem in -
du lunk? Töb ben le is száll tunk, kér dez tük a ka la uzt.
Õ el mond ta, hogy a vo nat elekt ro ni ká já val van a
prob lé ma, nem tud ják be zár ni a hát só ko csi aj tó -
it. A sze re lõ lá za san pró bál ta meg szün tet ni a hi bát,
de nem si ke rült. Fél óra vá ra ko zás után át küld ték
az utol só ko csi uta sa it az el sõ ket tõ be – így is ké -
nyel me sen el fér tünk. Az IC azon ban még sem in -
dult el. Ki de rült, hogy so kat ké sik a szent gott hár di
vo nat, me lyen né hány utas nak er re az IC-re van
hely je gye, ezért meg vár juk õket. Az, hogy más
uta sok Gyõr ben nem érik el a Rail Jetet, ami re pe -
dig õk vál tot tak je gyet, kit ér de kel. Idõ köz ben az is
ki de rült, hogy már a 7 óra 10-es IC sem tu dott el -
in dul ni, az uta sok zö me gyors vo nat tal uta zott el
Szom bat hely rõl, és ér te el a ter ve zett nél jó val ké -
sõbb a cél ál lo mást. Aki pe dig a gyors vo nat tal
nem érin tett ál lo má sa mi att meg vár ta a kö vet ke zõ
IC-t, az dup lán ros  szul járt.

Egyik va sár na pi uta zás so rán fel tûnt, hogy sen -
ki sem szállt be a 7 óra 10-es IC zöld-sár ga ko csi -
ja i ba, a pe ro non vá ra koz tak. Hi á ba nyom tam

meg a zöld gom bot, ne kem sem nyílt ki az aj tó.
Ész re vet tem, hogy van ol dalt egy kis kar, me lyet el -
húz va, las san még is csak en ge dett a zár. Mi vel a
ka la uz még nem volt a vo nat nál, az ös  szes utas itt
szállt fel, és ment át ki sebb-na gyobb cso mag já val
a sa ját ko csi já ba. A na gyobb prob lé ma Gyõr ben
adó dott, mert a zöld gom bot meg nyom va, ott
sem nyílt ki egyet len aj tó. Vé gül egyik fel szál ló nak
kint si ke rült me cha ni ku san ki nyit ni, s a le- és fel szál -

lók kezd tek oda tó dul ni. Majd az uta sok zör ge té se
és mu to ga tás után ka la u zunk is nyit ni kezd te az aj -
tó kat, las san le- és fel száll hat tunk, majd in dul ha tott
a vo nat to vább.

A gyõ ri ál lo má son más bal ká ni lát vány ban is
volt ré szünk: az ös  szes sze mét tar tó csor dul tig te le. A
pe ro non és az ál lo más épü le té ben ká vés po ha ra -
kat, mû anyag fla ko no kat so dort a szél. Több a gu -

ru lós bõ rön dök alatt la pult ös  sze, vagy az uta sok
ta pos tak rá, s rúg ták be a pa dok alá vagy a sí nek
kö zé. Ide ve zet a dol go zói lét szám ok erõ tel jes
csök ken té se, és már ha zánk nyu ga ti nagy vá ro sá -
nak e fon tos “ka pu já ban” meg szem lél he tik az ide-
és át uta zók a Bal kánt.

A ha tár hoz kö ze led ve, He gyes ha lom nál fel tûnt
né hány szél ke rék. Jól esõ ér zés sel nyug táz tam,
hogy las san, de ná lunk is fej lõ dik az al ter na tív

villamosenergia elõ ál lí -
tá sa. Igaz, eb ben is óri -
á si a le ma ra dá sunk.
Ezt a ha tár oszt rák ol -
da lán lát ha tó szél ke -
rék-er dõ éke sen bi zo -
nyí tot ta. Eszem be ju -
tott, hogy pár éve a
csepregi ha tár ban
nem tud ták el in dí ta ni a
szélerõmûpark épí té -
sét. En nek oka az,
hogy a ki sze melt te rü let
gaz dá ja nem volt haj -
lan dó na pi áron el ad ni
a be ru há zó nak a szük -
sé ges föl det. En nél már
csak az volt ros  szabb,

mi kor az 1800-as évek má so dik fe lé ben gaz dá ink
nem vol tak haj lan dók egyen ként meg vál ni né -
hány tíz négy szög öl föld tõl a kis bir to ka ik ból a
Csepreg fe lé ter ve zett Dé li vas út épí té sé hez.

Elég a füs töl gés bõl. Örül jünk, hogy le tet ték a
napelempark alap kö vét “ipar te rü le tün kön”. Ha
buk ta tók kal is, de las san ha la dunk elõ re.

igás

Úti szilánkok
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Men  nyi ség ben és mi nõ ség ben meg fe le -
lõ volt idén a ma gyar bú za ter més – de rült
ki az idei be ta ka rí tást le zá ró saj tó tá jé koz -
ta tón, Chernelházadamonyán. A meg ter -
mett ga bo na bõ sé ge sen fe de zi a ha zai
szük ség le te ket, így az idén is lesz le he tõ -
ség ex port ra. A ma gyar bú za fel vá sár lá sá -
ban és fel dol go zá sá ban fon tos sze re pet
ját szik a Nest lé is.

A Föld mû ve lés ügyi Mi nisz té ri um ada tai sze -
rint 2017-ben Ma gyar or szá gon 958 ezer hek tá -
ron ve tet tek õszi bú zát. Az ara tást kö ve tõ en 5

mil lió ton na ke nyér ga bo na ke rül a mag tá rak ba,
ami 5,22 ton na ter més át la got je lent hek tá ron -

ként. Az idei bú za ter més mi nõ sé ge igen vál to zó -
nak mond ha tó. Az or szág bú za szük ség le te az
idén meg ter mett, sõt mint egy 2,3 mil lió ton na
ex port ra is jut. A fel vá sár lá si árak je len leg 42
ezer- 43 ezer fo rint kö rül ala kul nak mal mi bú zá -
nál ton nán ként,
ami ma ga sabb a
ta va lyi nál. De ösz -
szes  sé gé ben a
ga bo na ága zat -
ban nyo mott pi a -
ci árak ról be szél -
he tünk.

Mind er rõl a bú za ara -
tá sá nak le zá rá sa al kal má -
ból adott tá jé koz ta tást az
ag rár tár ca Cher nel há za -
da monyán. – Ezek a na -
pok a szám ve tés rõl szól -
nak. A gaz dák ilyen kor
szem be sül nek az zal, va jon

egész éves erõ fe szí tés ük si ker rel járt-e, az az
meg fe le lõ men  nyi sé gû és mi nõ sé gû ga bo na

ter mett-e a föl de ken – ös  sze gez te az idei be ta -
ka rí tás ta pasz ta la ta it dr. Nagy Ist ván, az ag rár -
tár ca par la men ti ál lam tit ká ra. El mond ta még: –
Ugyan csak ezek ben a na pok ban dõl el az is,
va jon ki és mi lyen áron ve szi majd át az idei ter -

mést. A mi meg lá tá sunk sze rint jól si ke rült az idei
ara tás. A ter més men  nyi sé ge és mi nõ sé ge te kin -
te té ben ugyan nem volt ki ug ró an jó év az idei,
de a bel föl di szük ség le te ket gond nél kül ki tud -
juk elé gí te ni. A ter més bõl bõ ven jut ex port ra is,
hi szen a gén tech no ló gi ai mó do sí tá sok tól men -
tes, jó mi nõ sé gû ma gyar ga bo na ke re sett áru -
cikk nek szá mít Eu ró pá ban – so rol ta.

– Bár a té li és ké sõ ta va szi fa gyok, a csa pa -
dék hi ány és az ara tás ide jén ta pasz tal ha tó vi -

Nem lehet panasz a termésre 
– ZÁRUL A GABONABETAKARÍTÁS
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ha ros idõ já rás meg ne he zí tet te a dol gun kat,
összes sé gé ben még is el mond ha tó, hogy nem
volt rossz évünk – ér té kelt Bodorics Pál cher nel -

há za da monyai gaz dál ko dó. Ki fej tet te: – Büsz -
kén mond ha tom, hogy a ter més át lag 6,8 ton -
na lett hek tá ron ként, és a bú za mi nõ sé gé re
sem le het pa na szunk. Utób bi kü lö nö sen fon tos
szá munk ra, hi szen las san 20 éve az egyik leg -
fon to sabb fel vá sár lónk, a Nest lé ma gas mi nõ -
sé get vár el, amit csak fo lya ma tos fej lesz tés sel
és nagy oda fi gye lés sel tu dunk fo lya ma to san
biz to sí ta ni – ma gya ráz ta a gaz da. A fá rad sá -
gos mun kák nak azon ban meg is van az ered -
mé nye, hi szen, ha meg fe le lünk a szi go rú el vá -
rá sok nak, ak kor az ál ta lunk ter melt ga bo na
nem csak a Nest lé bü ki, ha nem más eu ró pai
gyá rá ba is el jut, ami több let be vé telt je lent a
gaz da sá gunk nak – kö zöl te.

A ma gyar ga bo na pi ac egyik fon tos sze rep -
lõ je a Nest lé. A mul ti na ci o ná lis élel mi szer gyár tó
vál lal ko zás az el múlt tíz év ben több mint 900
ezer ton na ma gyar ga bo nát, fõ ként bú zát és ku -

ko ri cát vá sá rolt fel. Eb bõl 327 ezer ton nát, va -
gyis 36 szá za lé kot más eu ró pai üze mé ben dol -
go zott fel. 

– A kez de tek tõl fog va el kö te le zet tek va gyunk
ma gyar be szál lí tó ink mel lett. A fel vá sá rolt ga bo -
ná ból ös  sze sen 594 ezer ton na volt a bú za – je -

len tet te ki Jean Grunenwald, a Nest lé Hun gá ria
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. Hoz zá tet te: – Nem csak
ga bo na fé lé ket vá sá ro lunk. A bü ki gyá runk ban
pél dá ul a fel hasz nált ös  sze te võk 60 szá za lé ka
Ma gyar or szág ról szár ma zik. Az it te ni alap -
anyag ok jó mi nõ sé gû ek, ami dön tõ je len tõ sé gû
a kész ter mék mi nõ sé ge szem pont já ból. Ezért
ma gyar be szál lí tó ink ter mé ke it je len tõs men  nyi -
ség ben köz ve tít jük más kül föl di gyá ra ink ba is.
Bú zá ból pél dá ul az el múlt tíz év ben 176 ezer
ton na ke rült az or szág ha tá ra in tú li gyá rak ba –
so rol ta a szá mo kat az ügy ve ze tõ igaz ga tó. 

A tár sa ság ga bo na fel vá sár lá si te vé keny sé gé -
vel egy részt pi a cot te remt itt hon és kül föld ön is a
ma gyar ga bo na szá má ra, más részt hoz zá já rul
Ma gyar or szág kül ke res ke del mi mér le gé nek ja ví tá -
sá hoz, hi szen a Nest lé ex port vo lu me ne ti zen öt szö -
rö se az im port já nak. A tár sa ság ez zel je len tõs mér -
ték ben já rul hoz zá a ma gyar nem zet gaz da ság és

ezen be lül a ma gyar me zõ gaz da ság fej lõ dé sé -
hez, ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sá hoz.

yde
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Há rom na pon ke resz tül tar tott idén a
csepregi bú csú, a Répcementi Na pok. A Szebb
Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let és Csepreg Vá -
ros ös  sze fo gá sá val meg va ló su ló ha gyo mány õr -
zõ ren dez vé nyen, pén te ken a roc ké volt a fõ -
sze rep, szom ba ton retró disz kó vár ta a 80-as,
90-es évek ze né i nek sze rel me se it. A va sár na pi
bú csún sor ke rült Csepreg Vá ros Dí ja i nak ün ne -
pé lyes át adá sá ra is. 

Au gusz tus má so dik hét vé gé jén a jó ked vvé
és a ki kap cso ló dá sé volt a fõ sze rep Csepregen.
Pén te ken és szom ba ton a ze nék sze rel me sei
örül het tek, fel lé pett a Lost Dreams, a Ga le ri, va -
la mint a Rockmemories ze ne kar is. Szom ba ton a

csepregi gyö ke rek kel ren del ke zõ, Steve Wolf
húz ta a talp alá va lót a retró disz kó ban, va sár -
nap pe dig iga zi bú csúi for ga tag fo gad ta a ki lá -
to ga tó kat. Dél elõtt ün ne pi szent mi se, kéz mû ves
por té kák, gyer mek prog ram, ze nés, tán cos fel lé -
pé sek, vi dám par ki és szá mos ügyes sé gi já ték
vár ta az ér dek lõ dõ ket. Dél után kul tu rá lis prog ra -
mok kal ked ves ked tek a Szebb Hol na pért Köz -
hasz nú Egye sü let szer ve zõ tag jai a csa lá do sok -
nak. A Ma lom kert ben so kan vol tak kí ván csi ak a
MiaManó Szín ház elõ adá sá ban a Me sék Má -
tyás ki rály ról cí mû da rab ra. A ren dez vény ün ne -
pé lyes meg nyi tó ján be szé det mon dott dr. Kon -

do ra Bá lint, a Vas Me gyei Köz gyû lés al el nö ke.
Ezt kö ve tõ en az Energy Dance Te am lé pett a
szín pad ra, majd át ad ták Csepreg Vá ros dí ja it. 

Az el is me ré se ket Ágh Pé ter, a tér ség or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je és Vlasich Krisz ti án, a te le pü -
lés pol gár mes te re nyúj tot ta át. A Csepreg Vá ros
If jú sá gá ért dí jat Fillinger Antalné ve he tett át, ki -
ma gas ló pe da gó gi ai mun ká já ért. Csepreg Vá -
ros Kul tú rá já ért díj ban dr. Barityné Há zi Ottília és
Hor váth Jó zsef ré sze sült, akik a kul tu rá lis ne ve lé -
sért foly ta tott lel ki is me re tes mun ká ju kért ve het -
ték át a dí jat. Tisz te leg tek a nem ré gi ben el hunyt
egy ko ri pol gár mes ter, Mol nár Sán dor elõtt is,
Csepreg Vá ros Posz tu musz Élet mû dí jat és a dísz -

pol gá ri cí mét ado má nyoz va. Pol gár mes te ri el is -
me rés ben ré sze sült, Né meth Lászlóné arany dip -
lo más óvó nõ, Hor váth Fe renc vá ros gaz dál ko dás
mun ka tár sa, Szalkay Ger gely di ák, Szelestey
Lász ló köz tiszt vi se lõ és Var ga Bá lint sport hor gász.
A vá ros pol gár mes te re meg kö szön te Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ nek az ál do za tos mun -
ká ját és a fej lesz té sek elõ ké szí té sé ben vég zett
ki vá ló együtt mû kö dé sét. 

Ágh Pé ter kép vi se lõ ki fej tet te, hogy a
csepregi bú csú a csepregi em be rek nek az az
ün ne pe, ami kor erõ sö dik az egész kö zös ség.
Nagy öröm szá mom ra, hogy idén is gra tu lál hat -

Búcsú zenével, vásárral, 
misével és kitüntetésekkel
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Az an gya lok is óv ják Csepreg ka pu ját, kö -
zel húsz négy zet mé te res lo bo gó fo gad ja a
vá ros ba ér ke zõ ket.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter, Pócza An -
tal, az Uniriv Kft. igaz ga tó ja, Szar ka Ani kó és
Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nö kök, Oláh Im re
és Hor váth Zol tán kép vi se lõk je len lét ében

avat ták fel au gusz tus 16-án az au gusz tus 20-
ai nem ze ti ün nep re el ké szí tett em lék zász lót,
mely jel ké pe zi a kár pát-me den cei ma gyar -
ság ös  sze tar to zá sát és a ha za irán ti fel tét len
hû sé get.

A pol gár mes ter el mond ta, az el sõ perc tõl
fog va tá mo gat ták a Pócza An tal kez de mé -
nye zést, s min dent el kö vet tek azért, hogy a ki -
vá ló öt le tet si ker ko ro náz za, s a kör for ga lom
meg szé pül jön. A vá ros ka pu ezen túl, ez zel a

kö zép cí me res zász ló val kö szön ti majd a
Csepregre ér ke zõ ket. 

A 14,5 mé te res zász ló rú don cí mert tar tó an -
gya lok kal áb rá zolt ma gyar kö zép cí me res zász -
ló lo bog, mel  lyel azt hi va tott a két ál lít ta tó jel -
ké pez ni, hogy Csepreg vá ro sát és a kör nye zõ
te le pü lé se ket fõ ként ka to li kus val lá sú em be rek

lak ják, akik el kö te le zet tek az el sza kí tott ma gyar
lak ta te rü le te ken élõ hon fi tár sa ik iránt. 

A ter vek sze rint a négy irány ban ta lál ha tó
te le pü lé sek cí me re it is el he lye zik a ké sõb bi -
ek ben majd a kör for ga lom ban, mely hez ké rik
Tor más li get, Szakony, és Bük kép vi se lõ i nek a
tá mo ga tá sát is. A vá ros új ék kö ve a kez de -
mé nye zõ és Csepreg Vá ros Ön kor mány za tá -
nak kö zös anya gi sze rep vál la lá sá val va ló sul -
ha tott meg.                                               HZ

tam azok nak, aki ket az ön kor mány zat a mun ká -
juk el is me ré se kép pen ki tün te tett. Meg le pe tés
volt szá mom ra, hogy az át adá sok után a kö zön -
ség elõtt a pol gár mes ter szá mom ra is egy fi gyel -
mes ség gel ked ves ke dett. Mind ez bá to rí tást je -

lent szá mom ra, hogy még el szán tab ban dol -
goz zam mind azok kal szö vet ség ben, akik szá má -
ra fon tos ez a szép vá ros!

Az el is me ré sek után es te az Ungaresca Tánc -
együt tes szó ra koz tat ta a je len lé võ ket, a Bog lya
Nép ze nei Együt tes kí sé re té ben. Egé szen haj na -
lig szólt a bá li ze ne az Uni kum ze ne kar ral, me lyet
az Irigy Hón alj mi rigy fer ge te ges mû so ra sza kí tott
meg egy órá ra. A bú csúi prog ra mok ke re té ben
ad ták át nem ré gi ben fel újí tott Fe hér ut cát is.

A vál to za tos, szín vo na las prog ra mok kö zött
min den ki meg ta lál hat ta a ked vé re va lót, hi szen
ügyel tek ar ra a szer ve zõk, hogy a gyer me kek tõl
az idõ sebb kor osz tá lyig min den ki iga zán jól
érez ze ma gát ezen a hét vé gén!

HZ

HIT ÉS A HA ZA JEL KÉP ÉBEN 
DÍ SZE LEG A KÖR FOR GA LOM
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Nagygeresd Köz sé gi Ön kor -
mány zat szer ve zé sé ben, szá mos
prog ram szí ne sí tet te az év leg me -
le gebb hó nap ja it. A szün idõ kez -
de tén, az íz le lõ bim bók iz zí tá sá val
in dí tot tuk a nya rat, új prog ra mot

hív tunk élet re: el sõ al ka lom mal ke -
rült meg ren de zés re a „Geresdi fa -
ka nál” el ne ve zé sû fõ zõ ver se nyünk.
A ver seny re hét csa pat je lent ke -
zett, ami di csé ren dõ a fa lu lé lek -
szá mát te kint ve. A fõ zõ esz kö zö ket
min den ki ma ga vá lasz tot ta. Volt,
aki a bog rá csot, vagy az üs töt ré -
sze sí tet te elõny ben, de akadt, aki
vil lany sü tõt hasz nált a ver se nyen. A
szer ve zõk ki kö té se csak an  nyi volt,
hogy há rom meg ha tá ro zott alap -
anyag ból kel lett el ké szí te ni az éte -
le ket: hús, füs tölt kol bász és spár -
ga bab. Az utób bi ös  sze te võ, nem

kis fej tö rést oko zott a részt ve võk -
nek. So kak szá má ra nem ki mon -
dot tan ked velt zöld ség fé le, pe dig
több mó don is el ké szít he tõ. Vé gül
kre a tív meg ol dá sok szü let tek, is -
mert és szo kat lan va ri á ci ók egy -

aránt, me lyek mind na gyon fi nom -
ra si ke rül tek. Száll tak az íny csik lan -
do zó il la tok a fa lu ház ud va rán.
Kós tol hat tunk le ve se ket, to ká nyo -
kat, töl tött húst, már tást, sõt spár -
ga bab ból ké szült tócsnit is. Szak -
mai zsû ri ál lí tot ta fel a sor ren det, hi -
szen ko moly nye re mény volt a tét.
Az ok le ve le ken kí vül, az I. he lye zett
35 ezer fo rint, a II. he lye zett 30 ezer
fo rint, míg a III. he lye zett 25 ezer
fo rint ér té kû va cso ra utal vány tu laj -
do no sa lett.

Jú ni us utol só szom bat ján, szín -
ház lá to ga tá son ve het tek részt az

ér dek lõ dõk Eger vá ron, a Kas tély -
szín ház ban. A Turay Ida Szín ház tár -
su la tá nak ven dég elõ adá sa ként a
Helló Dolly! cí mû mu si calt te kint het -
tük meg, Détár Eni kõ fõ sze rep lé sé -
vel. A vár kas tély be já ra tá nál, a tár -
su lat di rek tor as  szo nya, Dar vas Ilo -
na fo gad ta a mû ked ve lõ kö zön sé -
get, é kí vánt jó szó ra ko zást. A da -
rab egy szer re volt po é nok ban gaz -
dag, és ér zé ki. A fül ledt nyá ri es té -

ken tar tott sza bad té ri színi elõ adá -
soknak, amúgy is van egy meg ma -
gya ráz ha tat lan va rá zsa.

Az év he te dik hó nap ját a már 5.
al ka lom mal szer ve zett já té kos sport -
nap pal, pa raszt olim pi á val kezd tük.
Négy csa pat mér te ös  sze tu dá sát,
az ügyes sé gi és el mé le ti fel ada tok
so rán. A csa pat ta gok fel vált va sze -

re pel tek a kü lön fé le pró ba té te lek -
ben: pél dá ul mo csárt jár tak, krump -
lit szed tek be kö tött szem mel, as  szo -
nyo kat ci pel tek, lét rá val fu tot tak,
zsák ban ug rál tak, bá lát gu rí tot tak,
kö te let húz tak, ta lics kát tol tak. Az
egyik leg job ban várt fel adat év rõl-
év re a to jás do bá lás. Az as  szo nyok -
nak egy szé na bá la te te jén áll va,
kö tén  nyel kell el kap ni a fe lé jük do -
bott tíz to jást. An  nyi pont jár a csa -

pat nak, ahány sér tet len to jás ke rül
ki a kö tény bõl. Az idei volt az el sõ év,
ami kor az egyik csa pat nak mind a
tíz pon tot si ke rült be gyûj te nie. A tré -
fás sor ver se nye ken kí vül, fõ zõ tu do -
má nyu kat is meg mu tat hat ták a já -
té kos ked vû részt ve võk. Le csót kel -
lett ké szí te ni ük, ami a fõ zõ ver seny -
hez ha son ló an több fé le mó don ér te
el a vég sõ for má ját. Fû sze rek ide

Forró hangulatú
nyár Nagygeresden
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vagy oda, az biz tos, hogy a nap vé -
gé re az összes re mek mû el fo gyott.
Zá rás ként a csa pat ta gok, elõ ad ták
sa ját in du ló ju kat, mely ben sze re pel -
ni kel lett hat elõ re meg ha tá ro zott
szó nak. Vic ces szö ve gek szü let tek is -
mert dal la mok ra, me lyek nagy de -
rült sé get okoz tak a hall ga tó ság kö -
ré ben. Vi dám, moz gal mas dél utánt
tölt het tünk együtt a Fa lu ház ud va -
rán, ahol a fel nõt tek és a gye re kek,
já té kos sor ver se nyek kel, el mé le ti fel -
ada tok kal szí ne sí tett prog ram ke re -
té ben fe dez het ték fel, a moz gás és
a já té kok ad ta él ve ze tes idõ töl tés
örö mét.

Ha gyo má nya ink hoz hí ven, idén
is kép vi sel tük te le pü lé sün ket a bü ki
ké zi ka szás ara tó be mu ta tón. Az
ara tó mi sén va ló rész vé tel után a
ban dánk tag jai lo vas hin tó ra ül ve
vo nul tak a meg nyi tó hely szí né re. Az
ün ne pé lyes meg nyi tó után kez -
dõd he tett a be mu ta tó: a ka szá sok,
ma rok sze dõk, ké ve kö tö zõk mun ká -

ját sok ér dek lõ dõ kí sér te fi gye lem -
mel. Az ara tó uzson na so rán elõ ke -
rül tek a fris sen sü tött fi nom sá gok, a
son ka, és nem utol só sor ban az
ara tó pá lin ka. To vább ra is sze ret -
nénk tisz te le tün ket ten ni a ren dez -
vé nyen, hi szen az idõ seb bek szem -
lé le tét kö vet ve, a ha gyo má nyok
õr zé se nem áll tá vol fa lunk fi a ta -
labb ge ne rá ci ó já tól sem.

Jú li us utol só szom bat ján tar tot tuk
a fa lu na pot. Reg gel ze nés éb resz tõ -
re kel he tett a fa lu ap ra ja, nagy ja.
Dél elõtt lab da rú gás, és szkander
ver seny sze re pelt a prog ram ban. A
hi va ta los meg nyi tó a fel újí tott te me -
tõ utak ava tá sá val kez dõ dött. Az át -
adá son Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ úr mon dott ün ne pi be szé -
det. Az egy há zak ál dá sát kö ve tõ en,
Né meth La jos pol gár mes ter úr ral kö -
zö sen vág ták át a nem ze ti szí nû sza -
la got. A te me tõk ke rí té se már ta valy
meg újult, ta vasszal el ké szül tek a ko -
vá csolt vas ka puk, a nyár fo lya mán
az utak, így két tel je sen fel újí tott sír -
kert ben ró hat ják le ke gye le tü ket az

el huny tak hoz zá tar to zói. Az ava tás
után, a Fa lu ház ud va rán foly ta tó -
dott az ün nep ség. Pol gár mes ter úr
be szé dé ben ki fe jez te a kö zös ség
ere jé ben va ló hi tét, és az ös  sze fo -
gás fon tos sá gát. A hi va ta los ün nep -
ség ke re te in be lül kö szön töt te
Udvardy Zi ta nyu gal ma zott al jegy zõ
as  szonyt. Meg kö szön te se gí tõ kész -
sé gét, meg fon tolt ta ná csa it, és azt,
hogy tíz évig ki vá ló an fel ügyel te a
tör vé nyi elõ írá sok be tar tá sát az ön -
kor mány zat mun ká ja so rán. A me -
gye ré szé rõl dr. Galántai György, a
Sár vá ri Já rá si Hi va tal ve ze tõ je kö -
szön töt te az ün ne pel tet. A meg nyi tó
után ebéd del foly ta tó dott a na pi
prog ram. Mû so ros ös  sze ál lí tá sunk a
Mar cal Tánc- és Nép mû vé sze ti
Egye sü let tag ja i nak be mu ta tó já val
kez dõ dött. Fel lé pett még a nicki
Fer ge teg Nép tánc cso port, a Sár vár
Vá ro si Mazsorett Együt tes két cso -
port ja, va la mint a Be-Jó Tûz tán co -
sok Kõ szeg rõl. A leg na gyobb ér dek -
lõ dést, Osz vald Ma ri ka mû vész nõ és

a Ma tyi és a He ge dûs for má ció
mel lett a he lyi as  szo nyok, lá nyok és
fér fi ak vi dám je le ne te vál tot ta ki,

vas taps sal ju tal maz ta a há lás kö -
zön ség a pro duk ci ót. Pol gár mes ter
úr tré fá san meg je gyez te, hogy jö võ -
re is szer zõd te ti a csa pa tot egy fel lé -
pés re. A jó han gu la tú, tar tal mas
nap, haj na lig tar tó bál lal zá rult.

Fa lunk Szent Ist ván na pi bú -
csú nap já ra, au gusz tus 20-ára
idõ zít jük a Nagygeresdi Ket tes Fo -
gat haj tó ver senyt. Idén im már IX.
al ka lom mal ké szül tek a szer ve zõk

és a fo ga to sok a be mu ta tó ra. A
reg ge li órák ban már nagy volt a
nyüzs gés a ver seny hely szí né ül
szol gá ló sport pá lya kör nyé kén.
Sor ra ér kez tek a ló- és hin tó szál lí tó

au tók. Az idõ ha lad tá val, egy re
több fo gat állt ké szen a be ve tés -
re. Vé gül a ver se nyen 16 ket tes
fo gat, ket tõ egyes fo gat, és egy
pó ni fo gat vett részt. Az idõ já rás
idén is ke gye i be fo gad ta a ren -
dez vényt: a nap sü té ses, kel le me -
sen me leg idõ ben ren ge te gen ki -
lá to gat tak a ren dez vény re. Dél -
ben a fo ga to so kat és csa lád tag -
ja i kat, te rí tett asz tal vár ta a fa lu -
ház nagy ter mé ben. Ebéd után el -
sõ ként a két for du lós aka dály haj -
tás ra ke rült sor, ami a gyor sa ság -

ról, az ügyes ség rõl, a selybák kö -
zöt ti át ha la dás meg fe le lõ ki vi te le -
zé sé rõl szól. Köz ben Mar ton Fe -
renc, a Vas Me gyei Köz gyû lés al -
el nö ke hi va ta lo san is meg nyi tot ta
a prog ra mot. A len dü le tes és na -
gyon lát vá nyos va dász haj tás
elõtt, A jó La ci Be tyár szó ra koz tat -
ta a kö zön sé get. 

A haj tók tu dá sát bi zo nyít va, a
rend kí vül ne héz pá lyán re mek
ered mé nyek szü let tek, az idõ, és a

ve rõ hi ba ös  sze ve té sé bõl ala kult ki
a vég ered mény. Az aka dály haj tás
gyõz te se Var ga Szi lárd Lász ló, az
Uraiújfalu SE ver seny zõ je lett, míg a
va dász haj tás ban Geröly Ti bor, a

Fõ nix LE ver seny zõ je re me kelt.
Az ered mény hir de tés re fel so ra -

koz tak a fo ga tok: át vet ték a ku pá -
kat, ok le ve le ket és a díj sza la go kat.
A ko csik egy tisz te let kör után, szûn -
ni nem aka ró taps kí sé re té ben
hagy ták el a pá lyát. A pá lya mel -
lett egész nap sétakocsikázni le he -
tett, amit a né zõk kö zül so kan ki is
hasz nál tak. Az es ti tom bo la sor so lás -
ra meg telt a fa lu ház ud va ra For tu -
na ke gye i re szom ja zó ven dé gek -
kel. A je gye ket áru sí tó lá nyok min -
dent meg tet tek, hogy mi nél több
szám gaz dá ra ta lál jon. Mun ká juk
nem volt hi á ba va ló, hi szen az ösz -
 szes tom bo la jegy el fo gyott. Ér de -
mes volt vá sá rol ni, hi szen több mint
160 ér té kes aján dék tárgy, va la mint
egye bek kö zött wellness-, te ke-,
vá sár lá si, tan ko lá si, für dõ-, és va -
cso ra utal ványt sor sol tak ki. Pol gár -
mes ter úr kö szön tõt idéz ve: Te le pü -
lé sünk fo gat haj tó ver se nyé nek si -
ke res meg va ló sí tá sa ér de ké ben,
egy iga zi né gyes fo gat ala kult ki,
amely nek mind egyik ös  sze te võ je
ha tal mas fon tos ság gal bír, ezek
pe dig a haj tók, a tá mo ga tók, a
né zõk és a szer ve zõk. Re mé nye ink
sze rint az ide lá to ga tó ven dé gek
nem bán ták meg, hogy nem ze ti
ün ne pün kön a Nagygeresdi Ket tes
Fo gat haj tó ren dez vényt vá lasz tot -
ták idõ töl té sül! 

Köz ben a nyár bú csút in tett, de
te le pü lé sünk prog ram jai, õs  szel is
foly ta tód nak.

Né meth Lajosné
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55 éves lett a Bük für dõ Gyógy- és Él -
mény cent rum, és ahogy egy tu risz ti kai lé te -
sít mény tõl il lik: az ün ne pelt aján dé koz ta
meg ven dé ge it. 

ÜN NEP
Min den kor osz tály nak szólt a für dõ szü le tés -

nap. A leg ki seb be ket már reg gel tõl Minimax-
nap vár ta – a ti zen éve sek is szí ve sen pó zol tak
egy-egy fo tó ra a nép sze rû te le ví zi ós me se csa -
tor na élet nagy sá gú fi gu rá i val. A dél után volt az
iga zi ün nep lé sé, meg per sze a kö szön té se ké. 

– Az el sõ épí tett me den ce 1962. au gusz tus
19-én nyílt meg, mely az em be rek ha tal mas ösz -
 sze fo gá sá nak kö szön he tõ en jö he tett lét re – em -

lé kez te tett Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy für dõ
Zrt. ve zér igaz ga tó ja. Sze rin te egy szü le tés nap
re mek al ka lom a nosz tal gi á zás ra, a vis  sza te kin -
tés re. Már pe dig hos  szú 55 év re te kint het vis  sza a
lé te sít mény.

MÚLT
1957 õszén ha tá rá ban kõ ola jat ke res tek, de

a vá ra ko zá sok kal szem ben a fú rá sok me leg vi -
zet hoz tak a fel szín re. A köz ség fel is mer te a fel fe -
de zés je len tõ sé gét: a me leg víz-kút ra 1962-ben
épí tet tek für dõt. Vi zét 1965-ben nyil vá ní tot ták
gyógy víz zé, az tán 1973-ban gyógy für dõ vé,
1979-ben or szá gos je len tõ sé gû gyógy hel  lyé

lett. A fe dett für dõ 1972-ben nyílt meg, ez zel al -
kal mas lett mind a négy év szak ban gyógy üdü -
lés re. Az 1970-es évek so rán nem zet kö zi hí rû für -
dõ vé épült ki – ma Ma gyar or szág má so dik leg -
na gyobb gyógy für dõ je. 

– A für dõt ápol ni és sze ret ni kell, de ezt ter mé -
sze te sen a für dõ zõk nél kül nem is le het ne tel je sí te -
ni – mond ta Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se -
lõ. Ki je len tet te: Vas me -
gye für dõ nagy ha ta -
lom. Bük vá ros és a für -
dõ re mek kap cso la tát
hang sú lyoz ta szü le tés -
na pi jó kí ván sá gai kö -

zött dr. Né meth Sán dor,
Bük pol gár mes te re.
Szo ros kap cso lat ról be -
szélt: a für dõ és a vá ros
szép sé ge és ní vó ja a
má sik vál lán is nyug -
szik. Nincs szülinap tor -
ta és lu fi nél kül: a leg ün ne pibb pe dig, ami kor a
szü le tés na pos logója dí szí ti mind ket tõt, így volt az
55 éves für dõ ben a nagy na pon.

SZÓ RA KO ZÁS
A szí nes és moz gal mas kul tu rá lis prog ram sor -

ral egész Vas me gye a bü ki für dõt ün ne pel te, hi -

szen jöt tek fel lé põk Szom bat hely rõl, Kõ szeg rõl is,
a szü le tés nap vi dám sá gá hoz pe dig tö ké le tes
pas  szolt a sztár ven dég, az Irigy Hón alj mi rigy
pro duk ci ó ja. 

Az nem kér dés, hogy a ven dé gek el is me ré se
az iga zi aján dék: és a na pok ban ki de rül, hogy
örül het-e idén az Év Für dõ je cím nek a bük für dõi

lé te sít mény. A ven dé gek sza va za ta it au gusz tus
utol só nap já ig vár ták az online fe lü le ten. Idén ki -
lenc Vas me gyei für dõ vár ta a sza va za to kat,
per sze kü lön bö zõ ka te gó ri ák ban. A még nem
vég le ges ered mé nyek sze rint a Bük für dõ Gyógy-
és Él mény cent rum ott volt az or szág tíz leg jobb
für dõ je kö zött.                                             yde

Szü le tés na pos 
für dõ 

– CSA LÁ DI NAP PAL ÜN NE PEL TEK 
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A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let és
a Csepregi Sport egye sü let kö zö sen, idén im -
má ron he ted szer szer vez te meg az egy he tes
nyá ri fo ci tá bo rát Csepregen. Az au gusz tus
ele jén tar tott ese mény re a fi úk és lá nyok je -
lent ke zé sét egy aránt vár ták.

A tá bor meg nyi tó ját au gusz tus 7-én az
ese mény nek ott hont adó Ma lom ker ti Sport lé -
te sít mény ben tar tot ták. 

A szer ve zõk fõ cél ki tû zé sei a lab da rú gás és
a sport nép sze rû sí té se, az egész sé ges élet mód -
ra ne ve lés, to váb bá a Csepregi Sport egye sü let
jó hír ne vé nek to váb bi öreg bí té se volt. 

A két egye sü let gon dos ko dott ar ról is,
hogy a já té kos ve tél ke dõk és az edzé sek mel -
lett a ki rán du lás ra, tar tal mas idõ töl tés re is sor
ke rül jön. Az idei tá bor ba je lent ke zett 29 gyer -
mek szá má ra hét fõn, szer dán és pén te ken a

lab da rú gá sé volt a fõ sze rep, ked den és csü -
tör tö kön pe dig az ön fe ledt ki kap cso ló dás ra
fek tet ték a hang súlyt. 

Ke rék pá ros ki rán du lás sal egy be köt ve a
bü ki gyógy für dõ be lá to gat tak el, majd a sár -
vá ri ka land park és kö tél park kü lön le ges,
adrenalindús ki hí vá sa it tel je sít het ték.

Ko csis Im re Gá bor a sport egye sü let el nö -
ke sze rint a ren ge teg moz gás mel lett, gon -
dos kod tak ar ról is, hogy a gyer me kek egész -
sé ge sen ét kez ze nek a tá bor egész ide je alatt.
A min den na pi edzé se ken pe dig a kis fo cis ták
el sa já tít hat ták a tech ni kai ala po kat, fej leszt -
het ték ügyes sé gü ket, ál ló ké pes sé gü ket. A tá -
bor vé gén, au gusz tus 11-én a gyer me kek a
7. Rúgd a bõrt nyá ri fo ci tá bor ból ren ge teg
nagy sze rû él mén  nyel gaz da god va és új ba -
rát sá gok kal tér het tek ha za.                       HZ

HE TED SZER RÚG TÁK A BÕRT A FO CI TÁ BOR BAN

Hor váth Gá bor kép vi se lõ, a Csa lád ügyi, Kul -
tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ké nek és Hor váth
Zol tán kép vi se lõ, a Vá ros gaz dál ko dás ve ze tõ jé -
nek és dol go zó i nak je len lét ében, 2017. au gusz -
tus 22-én Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter ad ta át,
a Chery tí pu sú trak tor hoz újon nan vá sá rolt ré zsû -
ka szát, mely egy újabb je len tõs fej lesz tést és
elõbb re lé pést je lent Csepreg Vá ros szá má ra.

A ra ci o ná lis vá ros ve ze tés nek és gaz dál ko -
dás nak kö szön he tõ en, ezen túl egy ha té kony és
gaz da sá gos új esz köz zel gon doz hat juk a vá ros
zöld fe lü le te it - nyi lat koz ta Hor váth Zol tán a vá -
ros gaz dál ko dás ve ze tõ je.

A kö zel 4 mil lió Fo rin tért vá sá rolt Procomas
BSH 4F100L tí pu sú ré zsû ka sza di na mi kus ke zel he -
tõ sé ge mel lett egy aránt al kal maz ha tó az út pad -
kák, ke rék pár utak és ár kok ré zsû i nek meg tisz tí tá -
sá ra és kar ban tar tás ára is, mel  lyel je len tõs idõt
és pénzt is meg ta ka rí tunk – nyi lat koz ta la punk -
nak Hor váth Gá bor kép vi se lõ, aki a be szer zés -
ben és a gép be üze me lé sé ben is je len tõs sze re -
pet vál lalt. Ne ki kö szön he tõ en az új esz köz már
mun ká ba is tu dott áll ni.                              yde

Már mun ká ban 
az új esz köz
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A Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány cé lul
tûz te ki, hogy a Répce-menti tér ség ha gyo má -
nya it õriz ze és ápol ja. Me séi, mon dái, ze néi és
tán cai kö te lé ket je len te nek a múl tunk hoz. 2015-
ben hoz ták lét re a „Répce-vidék nyí ló vi rá ga”

dí jat, amit azon ál ta lá nos is ko lá sok kap nak, akik
te vé ke nyen részt vesz nek e ha gyo má nyok õr zé -
sé ben, ápo lá sá ban. 2017-ben ezt a dí jat az

egyé ni je lö lés ben Gyurácz Bog lár ka 6.a osz tá -
lyos ta nu ló és men to ra Hor váth Ka ta lin kap ta. 

Bog lár ka már az al só ta go zat ban is több ver -
se nyen, mû vé sze ti ta lál ko zón vett részt, ame lye -
ken ze nei és iro da lom ka te gó ri á ban több ször

do bo gós he lye zést ért el, va la mint Ní vó-díj ban is
ré sze sült. A fel sõ ta go zat ban is foly ta tó dott ez az
út; a Répce-menti me se-, mon da- és bal la da -
mon dó ver se nye ken, va la mint a Répce-menti
di á kok mû vé sze ti ta lál ko zó in nem egy szer si ke re -
sen sze re pelt, iro da lom ka te gó ri á ban a ki emel -
ke dõ Ní vó-dí jat ötö dik osz tály ban is meg kap ta.
Me gyei vers mon dó ver se nyen a ran gos 1. he -
lyet sze rez te meg. 2015 óta min den év ben részt
vesz a Nem zet kö zi Be ne dek Elek Me se író Ver se -
nyen. Me séi: a Já té kok ér té ke, A ze ne va rá zsa
és a Ho vá lett a víz? – több száz mun ka kö zül ke -
rül tek az elõ dön tõ be. Egyik al ko tá sa, a Ta vasz -
tün dér me séi idén je le nik meg me se könyv ben.
A ze ne va rá zsa cí mû írá sa 2017. évi XIII. Or szá -
gos Jó zsef At ti la Me se- Vers- és No vel la író Pá lyá -
za ton a fel sõ ta go za tos me se ka te gó ri á ban kü -
lön dí jat ka pott a ran gos zsû ri tõl, ez a Mu zsi kál az
er dõ an to ló gi á ban nyom ta tás ban is meg je lent.
Szü let tek ver sei is, ezek kö zül né há nyat a kö zel -
múlt ban be mu ta tott Akik tol lat fog tak cí mû
Répce-vidék köl tõ i nek an to ló gi á já ban ol vas -
hat juk. A ze ne is ko lá ban el sõ osz tály óta fu ru -
lyáz ni ta nul. Tag ja az is ko lai ének kar nak, ka ma -
ra kó rus nak és a Csepregi Vegyeskar Egye sü let
mel lett mû kö dõ Csepregi Csicsegõk kó rus nak. 

A Csepregi Csi cser gõk ének kar és men to ruk,
Kan csó Zoltánné szin tén dí ja zás ban ré sze sült az
ala pít vány ál tal. A má sik üveg ró zsát a cso por tos
je lö lés ben õk ve het ték át. A Csepregi Csi cser -
gõk éne kes ka ma ra cso por tot a 2013-ban meg -

hir de tett „A re ne szánsz Csepreg üze ne te a XXI.
szá zad ban” cí mû pá lyá za ti pro jekt hív ta élet re.
A csepregi ál ta lá nos is ko lá sok és a 18 év alat ti
fi a ta lok vál lal ták sza bad ide jük ben a pá lyá za ti
rész vé telt. A részt ve võk az ének lé sen túl re ne -

szánsz tán cot is gya ko rol hat tak, meg is mer ked -
tek a re ne szánsz ze ne hang sze res vi lá gá val, is -
me re te ket kap tak a kor ban meg ha tá ro zó sze re -
pet be töl tõ ze ne szer zõk rõl, az ak ko ri ban hasz -
nált és ked velt hang sze rek rõl. A gye re kek a mû -
sor hoz szük sé ges dísz le te ket sa ját ke zû leg, kö zö -
sen ké szí tet ték el. A Csepregi Csi cser gõk kö zös
mun ká ja az óta is tö ret len ma radt, jól mû kö dõ
ál lan dó kö zös ség gé ala kult, mely nek tag jai fo -
lya ma to san ve szik ki ré szü ket Csepreg és a kör -
nyék kul tu rá lis éle té bõl. Az el telt majdnemnégy
év alatt az ál ta lá nos is ko lá ból ki ma radt fi a ta lok
a Csepregi Vegyeskar Egye sü let és a Vocal Spirit
kó rus tag sá gát erõ sí tik, ám a Csi cser gõk zöm mel
fel sõ ta go za to sok ból ál ló 12 fõs cso port ja is fo -
lya ma to san bõ vül kis is ko lás ok be lé pé sé vel.
Csepreg éne kes kul tú rá ját a hos  szú évek óta
mû kö dõ vegyeskar és Vocal Spirit mel lett ma
már a Csepregi Csi cser gõk is ápol ják. A cso port
tag sá ga az el telt évek so rán szép szak mai fej lõ -
dé sen ment ke resz tül, így vál to za tos for má ci ók -
nak és re per to ár nak örül het a kö zön ség. Óri á si
sze rep pel bír az a ta pint ha tó kö zös ség te rem tõ
erõ, amely lét re hoz za a ge ne rá ci ók együt tes
mun ká ját, meg ad ja az együtt ének lés örö mét,
át ad ja a kö vet ke zõ nem ze dék nek ha gyo má -
nya ink ápo lá sát, és az éne kes kul tú ra je len lét ét,
mi köz ben meg te rem tõ dik a ci vil szer ve ze tek
után pót lá sa is. Mind az egyé ni, mind a cso por -
tos je lö lés ben sze rep lõ fi a ta lok „élet út ja”, a vá -
ros ban, is ko lá juk ban vég zett ha gyo mány õr zõ és

ér ték te rem tõ te vé keny sé ge, ver se nye ken, fel lé -
pé se ken el ért ki emel ke dõ tel je sít mé nye bi zo nyít -
ja, hogy mind két eset ben mél tó hely re ke rült a
„Répce-vidék nyí ló vi rá ga-díj”.                     

ildi

Répce-vidék nyí ló vi rá gai
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A ha gyo má nyok hoz hí ven Vlasich Krisz ti -
án Csepreg Vá ros pol gár mes te re min den új -
szü löt tet szü le té sét kö ve tõ en meg lá to gat ott -
ho ná ban, s aján dék kal ked ves ked ve kö -
szön ti õket, mint a vá ros új pol gá ra it. Így tör -
tént ez most is hat kis csöpp ség ese té ben. 

Iga zi aján dék ként, el sõ gyer mek ként 3530
gram mal és 51 cm-el ér ke zett a csa lád ba

Bogyai Tifani, aki 2017. jú ni us 11-én 20 óra kor
lát ta meg a nap vi lá got, La ka tos Eri ka és Bogyai
Dá ni el gyer me ke ként. 

Galántai Mó ni ka és Mol nár Ger gõ le á nya,
Mol nár Bo gi, jú ni us 18-án 17:35 perc kor, 3000

gram mal és 47 cm-el szü le tett szü lei nagy-nagy
örö mé re. 

A vá ros új pol gá ra i nak nõi sza ka szát erõ sí ti
ezen túl, Sinkovicz Lotti, aki 3120 gram mal és 48
cen ti vel ér ke zett a vi lág ra, jú ni us 22-én. A szü lõk,
Ka ta lin és Lász ló, va la mint a két éves Le ven te is
már na gyon vár ta a csöpp ség meg szü le té sét. 

Jú ni us 30-án is mét egy cso da szép kis lán  nyal
gya ra po dott Csepreg Vá ros la kos sá ga. Is te nes

Dalma 3840 gram mal és 50 cen ti vel lát ta meg
a nap vi lá got, egé szen pon to san haj na li 1 óra
30 perc kor. Szil via és Ba lázs már na gyon sze ret -
tek vol na a négy éves Csen ge és a hat éves Hu -
nor mel lé egy kis test vért.

A nyá ri hó na pok alatt, jú li us 6-án el sõ kis fiú -
ként szü le tett meg a vá ros ban, Ko lom pár Raj -
mund, Vaj da Dó ra és Ko lom pár Raj mund kis fi a -
ként, a szü lõk nagy büsz ke sé gé re. A kis fiú 3040
gram mal és 46 cm-el, éj fél után 12 perc cel ér -
ke zett a vi lág ra, akit már Leila 3 és fél éves test -
vé re na gyon várt.

Má so dik gyer mek ként ér ke zett meg a Tak -
sony ut cá ba az a cso da szép kis ba ba, aki a vá -

ros leg if jabb pol gá ra je len leg Csepregen.
Pócza Ing mar, jú li us 11-én 3950 gram mal és 52
cen ti mé ter rel szü le tett Kosztur Re ná ta és Pócza
Günther szü lõk nagy örö mé re. 

Az új szü lött ér ke zé sét a 2 éves test vér,
Adalind is nagy öröm mel fo gad ta, s már na -
gyon vár ta.

Az if jú szü lõk nek ez úton is szív bõl gra tu lá lunk,
sok bol dog sá got és na gyon jó egész sé get kí vá -
nunk az egész csa lád nak! H.Z.

Is mét gya ra po dott a vá ros
- hat új szü löt tet kö szön töt tek 
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Iz ga tott vá ra ko zás sal gyü le kez tek a Csep regi
Ál ta lá nos Is ko la 1967-ben vég zett di ák jai az osz -
tály társ, Reseterics Fe renc ven dég lõ jé ben, hogy
új ra fel ele ve nít sék im már fél év szá za dos él mé -
nye i ket, meg ko pott fény ké pek ál tal õr zött idõt ál -
ló em lé ke i ket. Akik év ti ze dek óta nem ta lál koz -
tak egy más sal, öröm mel fe dez het ték fel a már

las san hal vá nyu ló, de so ha el nem fe le dett arc -
vo ná so kat, mo so lyo kat. 

Az osz tály fõ nö kök kö zül saj nos már csak Var -
ga Zoltánné le he tett je len. An ci né ni meg osz tot -
ta ve lünk a fi a tal ta nár há zas pár öröm te li
csepregi pá lya fu tá sá nak él mé nye it. Zo li bá csi -
ra, jó sá gá ra, fi nom, szép be széd jé re már csak
em lé kez he tünk, hi szen ko rán el ra gad ta a ha lál.
Szá munk ra õk szin te egy új vi lá got je len tet tek, vi -
dá man, hit tel, sze re tet tel, mély em ber ség gel ta -

ní tot tak, ne vel tek. An ci né ni el mond ta, hogy
ben nük is mély nyo mo kat és szép em lé ke ket
hagy tak a csepregi évek, s eh hez a mi osz tá lya -
ink és szü le ink is hoz zá já rul tak. 

A rend ha gyó osz tály fõ nö ki óra foly ta tá sá -
ban min den ki be szélt egy ki csit ma gá ról, nem
hagy va ki ter mé sze te sen a hir te len fel vil la nó

ré gi em lé ke ket, csíny te vé se ket, de út nak in dí -
tó ta nul sá go kat sem. Fel idéz tük el hunyt ta ná -
ra ink, fi a ta lon el tá vo zott osz tály tár sa ink, ba rá -
ta ink em lé két.

A fi nom va cso ra után ze ne szó mel lett foly ta -
tó dott az él mé nyek so ro lá sa, az idõ be li tá vol ság
ho má lyá ba ve szõ tör té né sek kon túr jai új ra ki éle -
sed tek, oly kö zel ke rül tünk egy más hoz, mint haj -
da nán.

S.Z.

50 éves ta lál ko zó
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Az el múlt idõ szak ban zaj ló fej lesz té sek: óvo da,
is ko la tor na ter me, jár dák és út fel újí tá sok mel lett,
meg kez dõ dött a vá ros in téz mé nye i nek to váb bi fej -
lesz té se is Csepregen. Je len leg a Csepregi Kö zös
Ön kor mány za ti Hi va tal épü le té nek má so dik eme -
le tét tel je sen fel újít ják, hi szen az épü let át épí té sét
vég zik a szak em be rek. 

A négy te le pü lés: Csepreg, Lócs, Tömörd és
Tor más li get ön kor mány za ti fel ada ta it is el lá tó kö -
zös hi va tal fel újí tá sa az évek so rán szük sé ges sé
vált, hi szen a 2007-es Fõ tér fel újí tás so rán csak rész -
ben köl töt tek az épü let re, mond hat ni, csak a leg -
szük sé ge sebb be avat ko zá so kat vé gez ték el ak kor.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter cé lul tûz te ki,
hogy a 2019-re a több te le pü lés nek is ott hont adó
épü le tet tel je sen fel újít ják, ez zel mél tó he lyet biz to -
sí ta nak a négy te le pü lés nek, s meg fe le lõ mun ka -
kö rül mé nye ket is biz to sí ta nak a la kos ság ér de ké -
ben, nap mint nap itt te vé keny ke dõ köz tiszt vi se lõk -
nek is. A fej lesz tést kö ve tõ en az ál lam pol gár ok köz -
ér ze te is je len tõ sen ja vul hat majd, hi szen egy ügy -
fél ba rát, mû sza ki lag jól fel sze relt hi va tal ban in téz -
he tik ügyes-ba jos dol ga i kat az em be rek.

Az épü le ten a fej lesz tést a ter vek sze rint 4
ütem ben vég zik majd el, mely bõl az el sõ 2016.
de cem be ré ben már meg va ló sult, hi szen ek kor
el ké szült az épü let el sõ eme le té nek át épí té se és
tel jes fel újí tá sa is.

Új tit kár sá gi részt, ve ze tõi és ügy in té zõi iro dá kat,
tár gya ló kat és kony hát ala kí tot tak ki, de a lép csõ -
há zat és a vi zes blok kot is tel je sen fel újí tot ták ek kor.
A ko ráb ban el kor hadt nyí lás zá ró kat is újak ra cse -
rél ték, mely nek kö vet kez té ben 10 szá za lé kos fû té si
költ ség csök ken tés vár ha tó majd éves szin ten. A
be ru há zást a csepregi szék he lyû, he lyi vál lal ko zás

a BAUWERK-N– Kft. vé gez te, mely pre cíz ki vi te le zést
vég zett a vá ros ve ze tés nagy meg elé ge dé sé re. A
má so dik eme le ten most zaj ló be ru há zá sá ra is õk
ad ták a leg ked ve zõbb aján la tot, így a je len leg
zaj ló fel újí tá so kat is õk vé gez he tik el az épü le ten. A
ter vek sze rint a fel sõ szin ten az el sõ eme let tel össz -
hang ban új nyí lás zá ró kat épí te nek be és ha son ló
stí lus ban ala kí ta nak ki új há zas ság kö tõ ter met, új

vi zes blok ko kat, kony hát és köz le ke dõ ket, de a te le -
pü lés fej lesz té si, mû sza ki és a pénz ügyi rész leg is új
iro dák kal bõ vül het majd. 

A fel újí tá sok hoz szük sé ges 62 mil lió Fo rint in du ló
for rást, 2015 év ben a Ma gyar Kor mány köz pon ti
for rás ból biz to sí tot ta, me lyet a Csepregi Kö zös Ön -
kor mány za ti Hi va tal épü le té nek át ala kí tá sá ra és
bõ ví té sé re ítélt meg két rész let ben a dön tés ho zó,
mely hez a vá ros je len tõs ön erõt is biz to sí tott.

A má so dik eme let fel újí tá sá val az épü let át ala -
kí tá sa még nem fe je zõ dik be, hi szen két ütem a
ter ve zett fel újí tás ból még hát ra van - nyi lat koz ta
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter. Aki hoz zá tet te, hogy

az el sõ két ütem ter ve i nek meg va ló su lá sát a Ma -
gyar Kor mány mel lett, Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ is ki emel ten tá mo gat ta, mely az õ hat ha -
tós köz re mû kö dé se nél kül nem jö he tett vol na lét re. 

A jö võ re néz ve ki fej tet te: „Ter ve ink sze rint a 3.
ütem ben az épü let tel jes ener ge ti kai fel újí tá sát is
el vé gez zük, s a föld szin ten is ki cse rél jük az el avult
nyí lás zá ró kat, tel je sen le szi ge tel jük az épü le tet. 

A szük sé ges 100%-os
for rás el nye ré sé hez a
pá lyá za tot au gusz tus
30-án be nyúj tot tuk, így
re mél jük, hogy egy si ke -
res pá lyá zat ese tén a
ter ve zett fej lesz tés ma ra -
dék ta la nul meg va ló sul -
hat majd a Ma gyar Kor -
mány hat ha tós tá mo ga -
tá sá val. 

A vég sõ fá zis ban, a
ne gye dik ütem ben az
épü let kül sõ dísz bur ko la -

tot, ár ká dot és egy új te tõt is kap majd, mely hez
köz pon ti tá mo ga tás ra lesz szük sé günk, de a mun -
ka fo lya mat ok ma ra dék ta lan el vég zé sé hez a ko -
ráb bi ak hoz ha son ló an a vá ros sa ját erõt is ter vez
biz to sí ta ni a kö vet ke zõ évek ben.

Úgy gon do lom, hogy a meg va ló su ló tel jes be -
ru há zás után, egy olyan mo dern 21. szá za di ar cu -
lat tal ren del ke zõ hi va ta li épü let áll majd a vá ros
kö ze pén, mely nem csak Csepreg Vá ros büsz ke sé -
ge lesz, ha nem a hoz zánk tar to zó te le pü lé se ké is.
Biz tos va gyok ben ne, hogy az új épü let ki vív ja
majd ma gá nak az egész kis tér ség új köz pont ja
címet.”- nyi lat koz ta a vá ros el sõ em be re.        H.Z.

Meg újul a kö zös ön kor mány za ti hi va tal
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Tér sé günk egyik leg ta ka ro sabb, ró zsák kal dí -
szí tett fa lu já ban, Lócson, Szent Ist ván ün ne pé -
nek elõ nap ján tar tot ták a ha gyo má nyos fa lu -
na pot, me lyet 23. al ka lom mal ren dez tek meg.
Mint min den év ben, így most is szent mi sé vel kez -

dõ dött az ün nep, mely nek ke re té ben Jász Lász -
ló plé bá nos úr meg szen tel te az új ke nye ret. Kér -
te az Ara tás Urát, ad jon min den em ber asz ta lá -
ra min den nap ra ételt. A ren dez vény té ren meg -
nyi tó be szé dé ben Hor váth Ist ván pol gár mes ter

úr kö szön töt te az egy be gyûl te ket. 
A te le pü lés ma gyar és kül föl di la kó it, az el -

szár ma zot ta kat, a ven dé ge ket. Ki csit nosz tal gi -

áz va, száz éves ada to kat em lít ve em lé ke zett a
ré gi szép idõk re, mi kor so kan lak tak itt, volt két
bolt, két kocs ma, két is ko la. Ma nem lak nak
ilyen so kan, és saj nos szol gál ta tá sok sin cse nek,
de a mai em be rek ben is meg van a ré gi ös  sze -
fo gás. A mai ün nep is az ös  sze tar tás ról szól, ami -
kor a fa lu la kói szó ra koz va tud ják a kö zös sé get
for mál ni. Meg kö szön te pol gár mes ter úr a sok se -

gí tõ ke zet, a tá mo ga tá so kat a tom bo lá hoz,
hogy a ren dez vény si ke res le gyen. Kö szön tõ be -
szé dé ben Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ ön -

ma gát is az el szár ma zot tak kö zé so rol ta, hi szen
több ked ves hoz zá tar to zó ja is a te me tõ ben
nyug szik, aki ket kis gyer mek ként gyak ran lá to ga -
tott. Nap ja ink ban pe dig or szág gyû lé si kép vi se -
lõ ként ezért, a szá má ra ked ves te le pü lé sért is
dol go zik. Hang sú lyoz ta, hogy lócsinak len ni jó,
lócsinak len ni büsz ke ség, hi szen egy cso dá la tos
he lyen él nek. Lát ha tó, hogy az itt élõk tö rõd nek

„Lócsinak len ni büsz ke ség”
A MÚLT AD ERÕT A JÖ VÕ ÉPÍ TÉ SÉ RE
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a kö zös ség gel, tö rõd nek az örök sé gük kel. 
Gon dolt itt a szé pen fel újí tott temp lom ra, a

gon do san rend ben tar tott ön kor mány za ti épü le -
tek re, hi szen ez is azt mu tat ja, hogy a fa lu nak
van gaz dá ja: nem csak a kép vi se lõ tes tü let, ha -
nem a fa lu tel jes kö zös sé ge. Az ál lam ala pí tás

ün ne pé re utal va kép vi se lõ úr ki fej tet te: ez az ün -
nep is ar ra fi gyel mez tet min ket, hogy a múlt ból
erõt tud junk me rí te ni, s csak így tud juk ös  sze fo -
gás sal épí te ni a jö võt. A hû vös idõ já rás el le né re
so kan gyûl tek ös  sze a sát rak alá, hogy együtt él -
vez zék a mû so ro kat a fa lu nap ján. El sõ fel lé põ -

ként a szin te már
„ha za já ró” Fer ge teg
Néptáncegyüt tes
tán cos já té ka re pí -

tet te a ha gyo má -
nyok vi lá gá ba a né -
zõ ket. A tán cot ze nei
mû so rok kö vet ték:
na gyon han gu la to -
san be mu ta tott ope -
rett slá ge re ket és
san zo no kat hall hat -

tunk Pyka Ale xand ra és Sár kány Krisz ti án tol má -
cso lás ban. Õket kö vet te egye ne sen Auszt ri á ból
Rilan, aki nagy lel ke sen Eu ró pa dal la ma it hoz ta
el Lócsra és káp ráz tat ta el a né pes kö zön sé get.
A lócsi Schimmer At ti la ma gyar és né met nyel -
ven elõ a dott da la i val egy aránt si kert ara tott. A
fi nom va cso rát Karda Bea fel lé pé se kö vet te. Az
éne kes nõ a szin te õszi idõ já rás kö ze pet te va rá -
zsolt for ró han gu la tot a né zõk kö zé, akik kö zül
so kan a mû vész nõ vel tánc ra is per dül tek. A nap

fo lya mán a ha gyo má nyos te ke ver seny sem ma -
radt el ter mé sze te sen, és biciklóra is pat tan hat -
tak a mo zog ni vá gyók. A tom bo la sor so lá son
sok-sok ér té kes nye re mény ta lált gaz dá ra, majd
a Mega együt tes ze né jé re mu lat tak vi dá man a
fa lu be li ek és ven dé ge ik, da col va az idõ já rás
min den kel le met len sé gé vel. 

bserika
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A 13-as egy meg osz tó szám. Van nak olya -
nok, akik sze ren csés nek, de so kak sze ren csét len
tart ják. Sajtoskál köz ség ben sze ren csés nek te -
kint he tõ ez a szám, hi szen im má ron 13. al ka lom -
mal ke rült meg ren de zés re a köz ség ben a Fa lu -

nap pal egy be kö tött Sajt fesz ti vál és vá sár. A 13.
al ka lom ar ról is árul ko dik, hogy már ha gyo -
mánnyá nõt te ma gát a fa lu ban ez az or szág -
szer te is mert ese mény. A ren dez vé nyen el sõ ként
Haller Im re pol gár mes ter úr kö szön töt te a meg -
hí vott ven dé ge ket, a hely szín re lá to ga tó kat, és
nem utol só sor ban a fa lu la kó it. A kö szön tõ sza -
vak után Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz -
gyû lés el nö ke mon dott be szé det. Az ün ne pi
szent mi sén Sza bó Mik lós plé bá nos úr és dr. Pá -
pai La jos nyu gal ma zott gyõ ri me gyés püs pök úr
ál dot ta meg az új ke nye ret, amely bõl a szent mi -
sét kö ve tõ en so kak nak ju tott egy-egy fa lat. A
sajt vá sár a Sajt lo va gok be vo nu lá sá val és a
meg nyi tó val vet te kez de tét. Az idei sajt vá sá ron
részt vet tek olyan sajt ké szí tõk, akik már évek óta
részt ve või a vá sár nak, de volt olyan sajt ké szí tõ
mes ter is, aki elõ ször mu tat hat ta be ter mé ke it a
ven dé gek nek, és az ama tõr és szak sze rû bí rák -
nak. Meg ér te a rész vé tel, hi szen õ nyer te el a
kö zön ség tet szé sét, a kö zön ség ka te gó ri á ban
övé lett az 1. he lye zés. A díj áta dó ün nep sé gen
az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te és a Ma -

gyar Sajt lo vag rend díj jal ju tal maz ta a bí rák ál tal
leg jobb nak vélt saj to kat. Im má ron má so dik al -
ka lom mal ad ták át a Sajt mû vész dí jat. 

Dél ben a ven dé ge ket, és a hely szín re lá to -
ga tó kat fi nom ebéd vár ta, amely hez a Né met

Tûz ol tó ze ne kar ad -
ta meg a kel le mes
han gu la tot. 

A dél után a kul -
tu rá lis prog ra mo ké
volt: a szí nes prog -
ram sor ban ki csik és
na gyok egy aránt
meg ta lál hat ták a
ne kik tet szõ mû sort.
Fel lé pett a Gyórói
Ha gyo mány õr  zõ
Dal  kör és a Rép ce -
menti Ci te ra ze ne -
kar, Tóth Tün de
ope rett és kön  nyû -
ze nei mû sort ho zott,

hall ha tó és lát ha tó volt Ko vács Le ven te nép tánc
elõ adá sa, a Veszp rém-Ba kony Nép tánc cso port,
Lász ló Li li és Várkonyi Gab ri el la mû so ra, Nyer tes

Zsu zsa és Harsányi Gá bor: Nyer tes pá ros cí mû
mû so ra, és nem utol só sor ban a Tesók együt tes.
A tom bo la sor so lá son ér té kes nye re mé nyek ta lál -

tak gaz dá ra.  Az es te sztár ven dé ge az Irigy Hón -
alj mi rigy volt, akik nagy sze rû ze né jük kel és elõ -
adá suk kal fo koz ták a jó han gu la tot. Az est to váb -

bi ré szé ben az ut ca bál hoz és a tánc hoz a Csi szár
Duó és Ka ti ját szot ta a talp alá va lót. Az idei év -
ben is so kan el lá to gat tak Sajtoskálra, re mél jük,
min den ki szí ve sen em lé ke zik vis  sza az idei Fa lu -

nap ra és min den ki po zi tív él mé nyek kel gaz da -
god va tért ha za köz sé günk bõl.                                                     

BB.

Fa lu nap és Sajt vá sár Sajtoskálon
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Ran gos el is me rés sel tér he tett ha za 2017. au -
gusz tus 20-án, Sop ro ni At ti la cég ve ze tõ és a
Csepregi Pék ség a nem ze ti ün nep al kal má val
meg ren de zett har ma dik Ke nyér lel ke Fesz ti vál ról. 

Az ál lam ala pí tás és az új ke nyér ün ne pén le -
zaj lott ese mé nyen az or szág leg jobb jai, 14 pék -
ség ver seny zett, ahol a
csepregi Ba bus ga tós
fan tá zia ne vû kéz mû ves
ke nye rü ket az el is me rõ
má so dik he lye zés sel dí -
jaz ták.

A ran gos zsû ri ben ha -
zai gasztro szak ér tõk mel -
lett je len volt Cristian
Maurice, aki 20 éve pék -
ok ta tó Pá rizs ban, és Mike
Zakowsky, ka li for ni ai kéz -
mû ves pék is. 

A Csepregi Pék ség a
pro fi pék sé gek ver se -
nyén a fõ ka te gó ri á ban:
fe hér- és fél bar na ke nyér ka te gó ri á ban in dult,
ahol elõ ke lõ 2. he lyen vé gez tek, mely egy
nagy sze rû ered mény és a cég szá má ra egy ha -
tal mas el is me rés.

Sop ro ni At ti la ügy ve ze tõt, Vlasich Krisz ti án
Csepreg Vá ros pol gár mes te re sze mé lye sen ke -
res te fel és egy jó pa lack csepregi bor ral kö -
szön töt te az or szá gos szak mai díj el nye ré se al -
kal má val. A vá ros ve ze tõ je egyút tal meg kö szön -
te a pék ség ben dol go zó va la men  nyi mun ka társ
ál do za tos mun ká ját is, mely so rán fi no mabb nál-

fi no mabb ter mé ke ket ké szí te nek a la kos ság
nagy örö mé re.

A fesz ti vá lon dí ja zás ban ré sze sült kéz mû ves
ke nyér nem tar tal maz ada lék anya got és élesz -
tõt sem. Ös  sze te või csu pán víz bõl, liszt bõl és só -
ból áll, ha gyo má nyo san ko vás  szal ké szül. A ke -

nyér ere de ti sé gét a pi hen te tés hos  sza, a hoz zá -
va lók ará nya és a sü tés ide je egy szer re ha tá roz -
za meg, eze ken mú lik a ki vá ló ság.  

A ter vek sze rint a Csepregi Pék ség jö võ re is
in dul a meg mé ret te té sen, bíz va ab ban, hogy az
el sõk nek já ró díj jal gaz da god hat nak majd a
meg mé ret te té sen.

A most be gyûj tött díj jal, nem csak a
Csepregi Pék ség, ha nem Csepreg Vá ros szá má -
ra is el is me rést sze rez tek, mel  lyel még to vább
öreg bí tet ték a vá ros jó hír ne vét.                    ydeFo
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Or szá gos szak mai
el is me rés a fesz ti vá lon



28

2017. szeptem
ber VII. évfolyam

 9. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

• Sajtoskál
Ját szó ház Saj ti ban

Mi lyen egy tá bor ré sze sé nek len ni? Mi lyen a
gye rek kel együtt ját sza ni? Mi lyen vi dá man töl te -
ni az idõt? Mi lyen ér de kes, kre a tív, ka lan dos
prog ra mo kon részt ven ni? Ezek re a kér dé sek re
vá laszt ad hat nak azok a gye re kek, akik ott vol -
tak a Sajtoskáli Ját szó ház ban. 

Hogy mi is várt a gye re kek re ezen a né hány
na pon? A tá mo ga tá sok nak kö szön he tõ en tar tal -
mas prog ra mok vár ták a sajtoskáli és a fa lu ból
el szár ma zott szü lõk gyer me ke it. Ki csik és na gyok
együtt ját szot tak, fel sza ba dul tan szó ra koz tak és

meg telt a kul túr ház ud va ra vi dám ság gal, gyer -
me kek mo so lyá val. Ki pró bál hat tak ré gi táb la já -
té ko kat. Egy apu ka el hoz ta 2 lo vát és 1 pó ni ját
a kul túr ház ud va rá ra: a gyer me kek ked vük re lo -
va gol hat tak, nagy si ke re volt a le he tõ ség nek. A
kéz mû ves fog lal ko zá son is jól érez ték ma gu kat a
tá bo ro zók és a kincs ke re sés is ér de kes, iz gal mas
já ték nak bi zo nyult.

A prog ram ból nem hi á nyoz ha tott a gyer me -
kek ál tal ked velt csa pat ve tél ke dõ sem, ahol be -
mu tat hat ták a tu dá su kat a raj zo lás, mu to ga tás,
kö rül írás te rü le tén, tesz tel het ték is me re te i ket
Sajtoskál tör té ne té rõl, és az aka dály pá lya tel je -
sí té se, és a ki do bó lab da já ték sem ma rad ha tott
el. Az idõ já rás is ked ve zett a tá bo ro zók nak, így
zá rás ként a tó par ton a tá bor tûz mel lett sü töt tek
együtt a ki csik és na gyok. A ren dez vény utol só
nap ján pe dig az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü -
let ének tá mo ga tá sá val ju ta lom ki rán du lás járt
azok nak a gye re kek nek, akik az év so rán ki vet -
ték ré szü ket a fa lu kul tu rá lis mû so ra i ból, ez zel pe -
dig so kat tet tek a ha gyo mány õr zé sért. A ju ta -
lom ki rán du lás cél pont ja a veszp ré mi ál lat kert
volt – a gye re kek nagy örö mé re.                    BB.

Rövid hírek

A Hor vát Ka to li kus If jú ság Val lá si és Kul tu rá lis
Egye sü le te idén már 24. al ka lom mal ren dez te
meg a Peruška Má ria if jú sá gi no mád tá bo rát. Ez
ka to li kus hi tü ket, hor vát gyö ke re i ket is erõ sí ti. Az
er dei tá bor hely szí ne Horvátzsidány te le pü lés
mel lett el te rü lõ Péruska Má ria za rán dok hely és
kör nyé ke. 

Cél ja ha gyo má nyok meg is me ré se, anya -
nyelv ápo lá sa, a kö zös ség hez tar to zás meg élé -
se. A prog ram ban a meg szo kott na pi rend mel -
lett he lyet kap nak a sport ver se nyek, hit tan órák,
ének pró bák, kéz mû ves fog lal ko zá sok, egész na -
pos ki rán du lá sok, csa pat épí tõ fog lal ko zá sok, já -
té kok, szám há bo rúk, bá tor ság pró bák. Idén
Peresznyére tú ráz tak a tá bo ro zók: meg is mer ked -
tek a he lyi ne ve ze tes sé gek kel, mint a peresznyei
Szé che nyi -kas tély, a Ma gyar or szá gi Hor vá tok
Ke resz tény Gyûj te mé nye, a ha las tó és sok más

ér de kes ség. Stran do lás is volt a prog ra mok kö -
zött, még pe dig Bük für dõn él vez het ték idén a
gye re kek a für dõ zés él mé nyét. A gye re kek min -
den nap részt vet tek a tá bo ri szent mi sén, dél -
elõt tön ként pe dig kis cso por tok ban elõ adá so -
kat hall hat tak vi lá gi és egy há zi té mák ban. Az
egy hét alatt a gye re kek nek le he tõ sé gük van ki -
csit meg pi hen ni, le las sí ta ni eb ben a mai ro ha nó
vi lág ban a ter mé szet lágy ölén, ki csit el szi ge te -
lõd ve a kül vi lág tól.

A tá bor 2017. jú li us 31-én kez dõ dött és au -
gusz tus 6-án zá rult szent mi sé vel. A tá bor la kói
több nyi re Horvátzsidányból, Sopron hor pács -
ról, Kiszsidányból, Undról, Bezenyérõl, Kõ szeg -
rõl és Szentpéterfáról ér kez tek. A gye re kek az
egy he tes nya ra lás alatt fel töl tõd tek: hit ben és
sze re tet ben.

H. Pa dos Te réz

Tá bo ro zók a Peruska
Má ria ká pol ná nál
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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.)

S
Z
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R

P R O G R A M A J Á N L Ó

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)

01. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 9–13.00 NYITVA
03. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 9–13.00 NYITVA
10. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–13.00 NYITVA
17. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–13.00 NYITVA
24. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 9–13.00 NYITVA
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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/, 
http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/ 
https://www.facebook.com/iatabor 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.

• Szep tem ber 30-ig Csepregen, a
PSMSK-ban: A 20 éves CSEPREGI MO ZA -
IK KÖR ju bi le u mi ki ál lí tá sa.

• Szep tem ber 8., 15., 22., 29. és
ok tó ber 6-án, pén te ken Bük für dõn:
TER ME LÕI PI AC.

• Szep tem ber 8-9. Bük für dõn: 
MiSTER CLASSiC - Oldtimer ta lál ko zó és
Oldtimer SzuperkupaTM fu tam.

• Szep tem ber 9-én, szom ba ton 17
ó. Sopronhorpácson, a Sport pá lyán:
Sopronhorpács-Mészáros SE–Csapod
me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

• Szep tem ber 10-én, va sár nap
16.30 ó.  Csepregen, a Sport pá lyán:
Csepregi SE.–Rábahídvég KSK. me gyei
II. o., Si ma sá gon, a Sport pá lyán: Si ma -
ság SE.–Ostffyasszonyfa SE., 16 ó.
Egyházasfaluban, a Sport pá lyán:
Egyházasfalu–Fertõrákos me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

• Szep tem ber 14-16. Csepregen:
CSEPREGFEST - 14-én, csü tör tö kön: Kéz -
mû ves fog lal ko zá sok. 15-én, pén te ken
a PSMSK-ban: A 20 éves Répce-vidék.
Kul tú rá já ért Ala pít vány dí ja zott ja i nak
be mu tat ko zá sa: 17 ó.: Kiállítás meg nyí -
tó. 17.30 ó. Gá la mû sor. 16-án, szom ba -
ton 14 órá tól: Szü re ti fel vo nu lás és fú vós
ze nei ta lál ko zó a vá ros ci  vil  szer ve ze te i -
nek, in téz mé nye i nek részt vé te lé vel. 

• Szep tem ber 15-17. 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 17-én Horvát zsi -
dány ban, a plé bá nia paj tá já ban: Paj -
ta szín há zi elõ adá sok.

• Szep tem ber 17-én, va sár nap
16.30 ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki
TK.–Püspökmolnári KSK.,  Csepregen, a
Sport pá lyán: Csepregi SE.–Gyöngyös her -
máni SE. me gyei II. o., Bõ ben, a Sport  pá -
lyán: Répcevölgye SK.–Al só új la ki SC., 16
ó. Zsirán, a Sport pá lyán: Zsira–Újkér me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

• Szep tem ber 18-án, hét fõn 18 ó.
a Bü ki MSK szín ház ter mé ben: Ol va só -
szem üveg – Ba ran go lás iro dal mi hegy -
csúcs okon: „Be visz lek az er dõ be” - Ka ra -
fiáth Or so lya be szél ge tõs mû so ra Koncz
Zsu zsá val.

• Szep tem ber 22-24. Kõ sze -
gen: KÕ SZE GI SZÜ RET 2017.

• Szep tem ber 23-án, szom -
ba ton Csepregen a PSMSK-ban:
RO MA NAP.

• Szep tem ber 24-én, va sár -
nap 16 ó. Csepregen a Sport pá -
lyán: Csepregi SE.–Jáki SE. me gyei
II. o., Si ma sá gon, a Sport pá lyán: Si -
ma ság SE.–Mesteri SE., Sopron hor -
pá cson, a Sport pá lyán: Sop ron hor -
pács-Mé száros SE–Fertõrákos, Ré p -
ce visen, a Sport pá lyán: Rép ce -
vis–Csapod, Undon, a Sport pá lyán:
Und–Balf me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

• Ok tó ber 1-én, va sár nap 16
ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki TK.–

Szeleste-Pósfa SE. me gyei II. o.,  Bõ -
ben, a Sport pá lyán: Répcevölgye

SK.–Hegyhát SE. Sótony, Egy há zas -
fa luban, a Sport pá lyán: Egy há zas -
falu– Sopronhorpács-Mészáros SE,
Undon, a Sport pá lyán: Und–Zsira
me  gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

• Ok tó ber 2-8. Bü kön, Csep -
regen és más te le pü lé se ken: „Csak
tisz ta forrásból“ Or szá gos Könyv tá ri
Na pok ren dez vé nyei.

• Ok tó ber 6-án, pén te ken 18
óra kor a Csepregi Dr. HJ. Ált. I. és
AMI elõtt: Em lé ke zés Bat thyá ny La -
jos ra és az ara di vér ta núk ra.

• Ok tó ber 7-én, szom ba ton
10-23 ó. Bü kön, a Koczán-háznál:
Szent Mi hály-na pi Ci vil For ga tag.






