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• Tormásliget
Au gusz tus 21-én ren dez tük meg a már ha -

gyo má nyos nyár bú csúz ta tó fa lu ren dez vé -
nyün ket.

Négy csa pat rész vé te lé vel kis pá lyás fo ci -
ban mér ték ös  sze ere jü ket, a ku pát jó ven -
dég hez il lõ en a LIP CSEI SE BÕ csa pa ta nyer te.
Köz ben el kez dõ dött a fõ zés, ut cán kén ti csa -

pa tok kal, majd va cso ra és bál lal zár tuk a na -
pot. Ez úton sze ret ném min den ki nek meg kö -
szön ni, aki bár mi lyen mó don hoz zá já rult,
hogy jól si ke rül jön a ren dez vény.

M.Á.F.

Rövid hírek

Au gusz tus 9-én a nagy si ke rû Csi ni ba ba cí mû
film da la i ból ké szült ön fe ledt idõ uta zá son ve het tek
részt a kön  nyû ze nét ked ve lõk, sok hu mor ral és a
kor örök zöld slá ge re i vel. Eredics Bé la és tár su la ta
egy sa ját ze nés da ra bot ál lí tott szín pad ra a bü ki Át -
ri um ban.  Bé la és csa pa ta a  nyá ri prog ra mok ál -
lan dó részt ve või  a vá ros ban. Min den év ben más
és más da rab bal, szín há zi mû faj jal lá to gat nak ha -

za. Idén a „Nej lon és Ba ke lit”, avagy vissza a ‘60-as
évek be! cím mel ké szült egy kis idõ uta zás.  A da ra -
bot Bod ro gi Éva és Eredics Bé la ren dez te. A ren de -
zés fel ada ta it szim bi ó zis ként élik meg. Éva a szö -
veg könyv vel, a ko re og rá fi á val és moz gás sal fog -
lal ko zik, Bé la pe dig a lát ványt és a vi lá gí tást ko or -
di nál ja. A csa pat igyek szik he lyi vagy kör nyék be li
cso por to kat is be von ni a da ra bok ba. Idén a Sok-
Szín-Pad volt a ki vá lasz tott. A he lyi sze rep lõk nek bõ

egy he tük volt meg ta nul ni a szö ve get, és a tár su -
lat tal ös  sze pró bál ni a da ra bot. A bü ki ek ki vált sá -
ga, hogy a szín da ra bot csak itt és csak egy szer
mu tat ják be. A tár su lat 7. al ka lom mal lép fel a bü -
ki kö zön ség elõtt. A ba bo na sze rint a 7 év sok min -
den ben víz vá lasz tó, de Béláéknak van nak még
ter vei. Már most el kez de nek a kö vet ke zõ évi da ra -
bon gon dol kod ni. Az idei elõ adás sze rep lõi név

sze rint: Eredics Bé la, Hodosán Haj nal ka, Gyetvai
Dá ni el, Scheer Lí via, Szi ge ti Kar ina és Szkórits-Tala
Gá bor. A Sok-Színpadból pe dig Csor dás Zse ral-
dinát,  Pataky La u rát, Hor váth Má tét és Vígh Ger gõt
lát hat tuk.  A fi a tal elõ adók ból ál ló csa pat fer ge te -
ges es tét adott a kön  nyed szó ra ko zás ra vá gyó kö -
zön ség nek. Zsú fo lá sig meg telt a né zõ tér, még pót -
szé ke ket is kel lett be rak ni a ren de zõk nek.  

S.Bogi

Csinibaba avagy
Nejlon és Bakelit
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„ Itt van az õsz, itt van újra“

El ér ke zett szep tem ber, me lyet a né pi ka len dá ri um Szent Mi hály
ha vá nak ne vez. Még biz to san mind an  nyi an a nyá ri él mé nyek ha -
tá sa alatt ál lunk, és nem is igen akar juk el hin ni, hogy vé get ért a
hos  szú szü net. Las san út ra kel a nyár, s ész re
sem ves  szük be kö szönt az õsz, a szep tem ber
s ve le az új tan év. Reg ge len te az ut cá kon
meg je len nek a gye re kek és az õket kí sé rõ
szü lõk. De azért van pár jó do log is eb ben,
mert bi zo nyá ra örül nek a di á kok an nak,
hogy új ra lát hat ják az is me rõs ar co kat, a hi -
ány zó ba rá to kat, osz tály tár sa kat. Az óvo da-,
is ko la kez dés azon ban meg vál toz tat ja a csa -
lá dok éle tét, kü lö nö sen ott, ahol elõ ször
megy óvo dá ba vagy el sõ osz tály ba a csa -
lád sze me fé nye, a gye rek. A tan év kez dés
az õ szá muk ra a leg iz gal ma sabb, ilyen kor
ta ní tó, szü lõ fi gyel me a ki csik re irá nyul.

Azok nak sem kön  nyû, akik az érett sé gi
évé be lép nek, vagy csa lád juk tól tá vol kez dik a fel sõ fo kú ta nul má -
nya i kat. És ami lyen gyor san el telt a nyár, olyan gyor san te lik az is -
ko lá ban töl tött idõ is.   181 ta ní tá si nap után is mét itt a va ká ció!  

Ad dig pe dig ve gyük fel a ne héz is ko la tás kán kat és szor gal ma -
san kezd jünk ne ki az új tanévnek....

S.Bogi

Szalai Gá bor atya 
az új plé bá nos Iklanberény, Lócs

és Mes ter há za te le pü lé se ken
Beköszöntõ

Au gusz tus 1-jei ha tál  lyal új lel ki -
pász tor ne ve zett ki dr. Pá pai La jos
me gyés püs pök te le pü lé sünk élé re.

Szalai Gá bor atya sopronkövesdi
plé bá nia el lá tá sa mel lett Nagy -
cenk, Lócs, Mes ter há za és Iklan be -
rény plé bá no sa. 1976-ban szü le tett
Esz ter gom ban, Ta tán érett sé gi zett.
A te o ló gi ai ta nul má nya it Esz ter -
gom ban kezd te, s a Gyõ ri Hit tu do -
má nyi Fõ is ko lán fe jez te be. 2000.
jú ni us 15-én szen tel te pap pá dr.
Pá pai La jos püs pök úr. A pap szen -
te lést kö ve tõ en két évet a gyõ ri
Szent Im re temp lom ban volt káp -
lán, majd 2002-tõl 2007-ig szin tén
Gyõr ben egye te mi lel kész és egy -
ben a Szent Lász ló Ka to li kus Szak -
kol lé gi um lel ki pász to ra. Ezen idõ -
szak ban egyút tal el lát ta Gyõr Új vá -
ros ban ál ló ún. te le pi Ár pád-há zi
Szent Er zsé bet temp lom plé bá no si

fel ada tit is. Kü lön öröm szá má ra,
hogy lel ké szi mû kö dé se alatt tör -
tént meg a temp lom tel jes res ta u rá -
lá sa, va la mint ka pott új ha rang tor -
nyot a temp lom; a fel újí tott temp -
lom el sõ, 2005. évi bú csúi mi sé jét
az ép pen most meg bol do gult
Paskai Lász ló bí bo ros atya tar tot ta.
2007-tõl mos ta ná ig pe dig a ta tai
ka pu ci nus temp lom plé bá no sa
volt, egy ben el lát ta a két sváb
iden ti tá sú kis köz ség: Agostyán és
Vértestolna lel ké szi fel ada ta it is.
Mun kás sá ga so rán fon tos nak tart ja:
a több mint két ezer éves egy ház
ren ge teg ér té ket hor doz. Ezek egy -
részt tár gyi ér té kek: szép temp lo -
mok, szob rok, szent ké pek, más részt
ma gá nak a li tur gi á nak a ha gyo -
má nya, a szent cse lek mé nyek sza -
bá lyai. Az egy ház azon ban nem
mú ze um: a kin cse in ket meg kell
õriz nünk, de meg is kell tud nunk
mu tat ni a kül vi lág nak. A min den na -
pi hit élet ben a fõ cél, hogy nyi tot -
tan, az ér té ke ink bõl sem mit sem fel -
ad va, for dul junk em ber tár sa ink fe -
lé, és tet te in ket az Is ten és az egy -
ház irán ti hû ség mo ti vál ja. Így tud -
juk hi tün ket a min den na pi élet ben
hi te le sen meg él ni. 

Kér jük a Jó is ten ál dá sát, hogy
az új fel ada tok, ne héz sé gek el le né -
re gyü möl csö zõ le gyen a lel ki pász -
to ri mun ká ja.                       S.Bogi

Következõ lapszámunk október 8-án jelenik meg!

www.repcevidek.hu
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Foly ta tó dott a bü ki KulturWellnes 

A Le gye tek jók, ha tud tok! mon dat so kak -
nak is me rõs le het. Ez zel a cím mel egy nagy si -
ke rû olasz film iga zán nép sze rû volt Ma gyar or -
szá gon pár év ti zed del ez elõtt. Az eb bõl ké -
szült da ra bot hoz ta el Bük re a Bu da ör si
Latinovits Szín ház, me lyet a Mú zsák Tár su la tá -
val kop ro duk ci ó já val lát hat ta a kö zön ség. A
da rab tör té ne te sze rint volt egy szer egy pap,
év szá zad ok kal ez elõtt. Nem ér de kel te a pom -

pa, a csil lo gás, vagy a kar ri er. Néri Fü löp Ró -
má ban a ma ga kö ré gyûj tött ár va gye re kek
ne ve lõ je ként élt. A ki csik a ro mos temp lom fa -
lai kö zött sze gény ség ben, de az atyá nak kö -
szön he tõ en sze re tet ben nõ nek fel. Azon ban a
biz ton sá got nyúj tó me ne dé ken kí vül mû he lyé -
ben fo lya ma to san mun kál ko dik a go nosz. Fü -
löp atya fel is me ri az ör dög je len lét ét, és fel ve -
szi el le ne a har cot, hogy meg óv ja a vi lá got
az el kár ho zás tól, és meg ment se leg ked ve -
sebb ne velt gyer me ke, Cirifischio lel két a
pusz tu lás tól. A da rab kü lön le ges sé ge, hogy a
film mel el len tét ben ez egy ze nés já ték, sok-
sok gye rek sze rep lõ vel. Az elõ adás ban
Cirifischio és  Leonetta gye rek ként és fel nõtt -
ként is meg je le nik. A fi a ta labb én jü ket gye rek
az idõ sebb én jü ket fel nõtt szí né szek je le ní tik
meg.  Ez  a pró bá kat, da ra bot is ér de ke seb -
bé te szi. A da rab bal azo nos cí mû olasz film
már év ti ze dek kel ez elõtt is mert té tet te Néri Fü -
löp, Cirifischiot, és  Leonetta tör té ne tét, így a
ki a bü ki elõ adás ra volt kí ván csi, va ló szí nû,
hogy nem a tör té net mi att ér ke zett. Zsú fo lá sig
meg telt a né zõ tér, még pót szé ke ket is kel lett
be rak ni a ren de zõk nek.

S.Bogi

A ha gyo má nyo kat foly tat va ün ne pi ön kor -
mány za ti kép vi se lõ-tes tü le ti ülést tar tott Bük Vá -
ros Ön kor mány za ta az Ál lam ala pí tás Ün ne pé -
hez kap cso lód va. Idén, a te le pü lés el sõ írá sos
em lí té sé nek 750. év for du ló ján, kö zö sen tar tot ták
a meg em lé ke zést a Vas Me gyei Köz gyû lés sel.

Dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter kö szön tõ
sza vai és a tes tü le ti ülés for ma sá ga i nak el fo ga -
dá sa után, Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz -
gyû lés el nö ke tar tot ta az ün ne pi be szé det. Szent
Ist ván ki rály fi á hoz, Im re
her ceg hez 1015-ben ké -
szí tett in tel me i bõl a több
je len té sû „Sis honestus!”
fel szó lí tást ér tel mez te:
Cse le kedj tisz tes ség gel!
Légy em ber be csü lõ! Ist -
ván erõs ki rály volt, de
az ir gal mas ság aty ja is.
Élet mû vé vel, a kö zös ség
szol gá la tá val pél dát
mu ta tott, in tel mei nap ja -
ink ban is idõ sze rû ek. A
kö zös ség te rem tés ma is
fon tos, en nek egyik
meg nyil vá nu lá sa az öt
éve in dult kez de mé nye -
zés: a ma gya rok ke nye -
re. Majthényi Lász ló kö -
szö ne tet mon dott a gaz -
dák nak és a Va si Ag rár -
ka ma rá nak, hogy idén a
ta va lyi ga bo na men  nyi ség nek a dup lá ja jött
össze a ne mes cél ra. Vé gül a 750 éves bü ki év -
for du ló kap csán szólt a he lyi kö zös ség ere jé rõl.
Ki emel te, hogy a bü ki ek min dig tud tak fe le lõs -
ség tel je sen cse le ked ni. A be szé det kö ve tõ en a
me gyei el nök és dr. Kon do ra Bá lint al el nök fel kö -
töt te a me gyei köz gyû lés em lék sza lag ját Bük
zász ló já ra.

A ju bi lá ló te le pü lést kö szön töt te Söptei
Józsefné, Cell dö mölk al pol gár mes te re, s át nyúj -
tot ta vá ro sa la kó i nak üd vöz le tét és aján dé kát a
bü ki ek nek. Pin tér Ani kó nép dal éne kes a Kö nyör -

gés Szent Ist ván hoz c. nép dalt ad ta elõ. Majd
ön kor mány za ti ki tün te tést, Bük Vá ros If jú sá gi Ki -
tün te tõ Ok le ve lét nyúj tot ták át dr. He ge dûs
Ramónnak, sok ol da lú tu do má nyos te vé keny sé -
gé ért és a bio fi zi ka te rén el ért ered mé nye i ért.
Ezek kel hoz zá já rult a szü lõ hely hír ne vé nek erõ sí -
té sé hez ha zánk ban és kül föld ön egy aránt.

Az új ke nye ret Jász Lász ló ró mai ka to li kus plé -
bá nos és Var ga Ta más evan gé li kus lel kész ál -
dot ta meg. A ha gyo má nyok hoz hí ven a részt ve -

võk meg is kós tol ták a fi -
nom sze le te ket. Majd dr.
Hetyéssy Ist ván Bük mo -
nog rá fi á ját és a Va si
Szem le bü ki szá mát mu -
tat ta be a tu do má nyos
és kul tu rá lis fo lyó irat fõ -
szer kesz tõ je, dr. Gyurácz
Fe renc. E mû vek is mer -
te té sé re la punk ban
még vis  sza té rünk.

Az ün nep ség re el ké -
szült a Temp lom park ban
az I-II. vi lág há bo rús hõ si
em lék mû tel jes fel újí tá -
sa. A meg szé pült al ko -
tást Su lyok Ger gõ sza va -
la tát kö ve tõ en, Ágh Pé -
ter, a vá lasz tó ke rü let or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je
avat ta fel. Bük ese té ben
is fon to sak a lé te sít mé -

nyek, a mun ka he lyek, de leg fon to sab bak az
em be rek – han goz tat ta be szé dé ben. Õk tar tot -
ták meg a há bo rú ban hõ si es sé gük kel, a bé ké -
ben mun ká juk kal a te le pü lést. Vá zol ta az em lék -
mû fel ál lí tá sá nak küz del me it, be szélt Sza bó Jó -
zsef hely tör té nész nek a II. vi lág há bo rús hõ sök és
ál do za tok ne vé nek meg örö kí té sé ért foly ta tott
te vé keny sé gé rõl. Ki emel te több bü ki hõs pél da -
mu ta tó kö te les ség tel je sí tés ét, ha za sze re tet ét. Az
ün ne pi be széd után az ön kor mány zat ok és ci vil
szer ve ze tek ve ze tõi meg ko szo rúz ták az em lék -
mû vet.                                                         sf

Az Ál lam ala pí tás Ün ne pe Bü kön
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Csepregi Ün ne pi He tek prog -
ram so ro zat ke re té ben több ki ál lí -
tást is meg te kint het szep tem ber 17-
ig a csepregi kö zön ség.

Cson tos Ka ta lin és Far kas Ist ván
Szí nek – vo na lak – ün nep c. ki ál lí tá -
sán lát hat ják a mû vész há zas pár
anya gát a tár lat lá to ga tók. Cson tos
Ka ta lin 1988-ig élt Csepregen, s
ma gyar és rajz sza kos ként ta ní tot ta
csepregi ál ta lá nos és kö zép is ko lás -
ok so ka sá gát. Ta ná ri pá lyá ja mel -
lett a Va si Mû hely tag ja ként gra fi -
kus ként már önál ló ki ál lí tá sa is volt.
1988-as el köl tö zé sét kö ve tõ en hi -
va tá sát Vár pa lo tán foly tat ta, s ott
él ma is pár já val, a szin tén kép zõ -
mû vész Far kas Ist ván nal. 

Az ün ne pi he tek ke re té ben
meg nyí lott ki ál lí tás az ál ta luk ked -
velt ha zai táj va ló ság hû meg mu ta -
tá sa mel lett a gra fi ka le he let fi nom
vo na la i val, a modernitás le egy sze -
rû sí tõ ele me i nek se gít sé gé vel el -

mé lyült gon do la tok köz ve tí té sét
vál lal ja ma gá ra. A biz ton sá got,
egyen súlyt ke re sõ em ber gon do la -
ta it, ví vó dá sát, bé ké jét fo gal maz za
meg ké pi üze ne tek
for má já ban. 

A jól si ke rült meg -
nyi tón Gácsi Vi vi en fu -
vo lá zott, Vlasich Krisz ti -
án kö szön töt te a ven -
dé ge ket, Ziembicki Er -
zsé bet mél tat ta az al -
ko tók élet út ját, s a ré gi
kol lé gák és ta nít vá -
nyok kö ré ben ba rá ti
be szél ge tés kö ze pet te
idéz ték fel a csepregi
éve ket, ben sõ sé ge sen
em lé kez tek az el hunyt kol lé gák ra.

Benkõ Sán dor Fé nyek – ár nyé -
kok – em lé kek fo tó ki ál lí tá sa a Vá ro -
si Könyv tár ban lát ha tó szep tem ber
17-ig. A MÚOSZ saj tó fo tó 2003 pá -
lyá za tán nagy dí jat ka pott, 2004-

ben az év fo tó ri por te ré vé vá lasz tott
Benkõ Sán dor, a Vas Né pe fo tó ri -
por te re ként több év ti ze den ke resz -
tül lát ta és lát tat ta Csepreg vál to -

zá sát, ün nep nap ja it. Az Ün ne pi He -
tek ke re té ben meg nyi tott ki ál lí tá -
sán a leg újabb vál to zá so kat meg -
örö kí tõ, mû vé szi fo tói lát ha tók. Sa -
nyi az ap ró rész le tek ki eme lé sé vel,
a fény-ár nyék já té ká nak rög zí té sé -

vel eme li ki a meg vál to zott, meg -
szé pül csepregi fõ te ret, s eme li ki a
csepregi táj szép sé ge it. In téz mé -
nyünk az  I. vi lág há bo rús, szlo vén

és olasz em lék he -
lye ken ké szí tett
ké pe i bõl vá lo ga -
tott anya gá val
tisz te leg a
csepregi hõ si ha -
lot tak elõtt. 

Sa já tos, lí rai
ih le té sû fo tói kü -
lön le ges han gu -
la tot va rá zsol nak
a vá ro si könyv tár -
ba, a meg nyi tón
Hárominé Or bán

Eri ka al pol gár mes ter kö szön töt te a
ven dé ge ket, Ziembicki Dó ra, a
Soltis La jos Szín ház szí né sze éne kelt,
Var ga Zsolt, a TRIÓ-Média Tv fõ szer -
kesz tõ je mél tat ta az al ko tót.

ZE

Kiállítások a Csepregi ünnepi hetek alatt
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• Csepreg
Mi nist rán sok ta lál koz tak Csepregen

Au gusz tus 11-én mi nist ráns ta lál ko zó nak
adott he lyet Csepreg.  A csak nem 70 mi nist -
ráns ve gyes cso por to kat al kot va in dult a plé -
bá ni á tól a te le pü lés mel lett fek võ Nagy bol -
dog asszony-kápolnához. Az utat aka dály ver -
seny szí ne sí tet te. A spor tos, vi dám fel ada tok
után szel le mi-lel ki meg mé ret te tés kö vet ke zett,
mely nek fõ té má ja az idén meg hir de tett
„Meg szen telt élet éve“ és „Apor Vil mos-ima év
men tén szervezõdött.“ Mi vel egy ház me gye-
já ró kör út ja so rán Bol dog Apor Vil mos erek lyé -
je Csepregen járt, rö vid ima óra kö vet ke zett,
mely nek ke re té ben a fi a ta lok le ró hat ták tisz te -
le tü ket a vér ta nú püs pök elõtt. A szent mi sét
Mé szá ros Mik lós ma gyar ó vá ri káp lán mu tat ta

be, az ese mény re el jött atyák kon celeb rá lá -
sával.  Mik lós atya szent be széd ében ko runk ri -
asz tó pél da kép hi á nyá ról be szélt, s biz tat ta a
mi nist rán so kat, ne fél je nek iga zi pél da ké pe -
ket vá lasz ta ni ma guk nak, s nyíl tan ta nú sá got
ten ni Krisz tus ról. A szent mi se után ki hir det ték az
aka dály ver seny ered mé nyét, ám egy kis ju -
tal mat min den részt ve võ ka pott. A ta lál ko zó
zá rá sa ként kö tet len be szél ge tés és ön fe ledt
fo ci meccs ke re ke dett a plé bá nia kert jé ben.
Min den részt ve võ hasz nos is me re tek kel és iga -
zi lel ki él mé nyek kel gaz da god ha tott.

S.Bogi

Rövid hírek

Csepreg vá ros sá ava tá sá nak 20. ju bi le u mát
és el sõ írá sos em lí té sé nek 760. év for du ló ját ün -
ne pel te a te le pü lés au gusz tus 16-án a Ma lom -
kert ben, ahol Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a
Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let és a Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si- Sport ház és Könyv tár szer -
ve zé sé ben egy szín vo na las ren dez vény nek le -
het tek ta núi a ki lá to ga tók, akik szép szám ban
ér kez tek a kör nye zõ te le pü lé sek rõl is.

Szom ba ton köz kí vá nat ra, a ta va lyi év nagy
si ke rén fel buz dul va retro bu li val ked ves ked tek
szer ve zõk a szó ra koz ni vá gyók nak. A ha gyo má -
nyok hoz hí ven a bú csúi prog ram mal egy be kö -
tött ju bi le u mi ren dez vé nyen szép szám mal kép -
vi sel tet ték ma gu kat a he lyi ci vil szer ve ze tek.

A meg nyi tót kö ve tõ en a Ró zsa szi rom és Csil -
lag fény mazsorett cso port tar tott be mu ta tót,
majd a ki seb bek szá má ra nyúj tott szó ra ko zást a
Holle Anyó Szín ház Az arany szõ rû bá rány cí mû
elõ adá sa.

A szí né sze ket a Csepregi Nyug dí jas Ének kar
ün ne pi mû so ra kö vet te, majd a Veseli
Gradišæanici kul túr cso port lé pett szín pad ra,
akik a hor vát ma gyar ba rát sá got kép vi sel ték a
ju bi le u mi ün nep sé gen.

Csepreg Vá ros Dí ja i nak át adá sa és az ün ne -
pi be szé dek elõtt a Gyõ ri Ütõegyüttes szó ra koz -
tat ta a nagy ér de mût. Vlasich Krisz ti án Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re be szé dé ben el mond ta,
hogy a mö göt tünk ál ló 20 év tar tal maz ki sebb
ered mé nye ket, de a 2014-2020-as eu ró pai
unius cik lus fej lesz té si le he tõ sé gei elõtt bát ran
érez het jük úgy, hogy egy si ke res idõ szak elõtt ál -
lunk. A je len le gi vá ros ve ze tés el kö te le zett ab -
ban és azon dol go zik, hogy rang já hoz mél tó kis -
vá ro si kép ala kul jon ki a te le pü lés rõl. A fej lõ dés -
hez pe dig ci vil ös  sze fo gás ra van szük ség, mely -
nek leg szebb pél dá ja a ren dez vény. Ágh Pé ter

or szág gyû lé si kép vi se lõ, aki egy ben Vas me gye
mi nisz te ri biz to sa fel ele ve ní tet te 20 év vel ez elõt ti
em lé két Csepreg vá ros sá ava tá sá ról és be szélt
a te le pü lés elõtt ál ló cé lok ról. Be je len tet te, hogy
ezen cé lok el éré sé hez - a most ad ha tó ös  szeg
ma xi mu má val – 30 mil lió fo rint tal tá mo gat ja a
kor mány a vá rost és ener ge ti kai kor sze rû sí té sek -
hez is több mil lió fo rint hoz zá já ru lás fog ér kez ni.

A be szé de ket a dí jak át adá sa kö vet te, mely
so rán Csepreg Vá ros Kul tú rá já ért
Dí jat ve he tett át Bo ros Eve lin és a
Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü -
let, Csepreg Vá ros Sport já ért Díj -
ban ré sze sült Kar dos At ti la,
Csepreg Vá ros If jú sá gá ért Dí jat ve -
het te át Pi ros Lász ló és Csepreg Vá -
ros Köz biz ton sá gá ért Díj ban ré sze -
sült Szinger Dö mö tör.

Pol gár mes te ri el is me rés ben ré sze sült Makkai
Ro land és Ba bos And rás, akik ma ga tar tá suk kal,
élet vi te lük kel és tár sa dal mi ak ti vi tá suk kal pél da -
ként ál lít ha tók a vá ros kö zös sé ge elé. 

A be szé dek és a dí jak át adá sa után fel vá -
gás ra ke rült a Vá ros 100 sze le tes tor tá ja, me lyet
a ren dez vény re ki lá to ga tók kö zött kí nál tak kós -
to lás ra. A Gencsapáti Nép tánc Cso port mû so rá -
val, majd pe dig kon cert tel foly ta tó dott a ren -
dez vény. Elõ ször Aradszky Lász ló majd ké sõbb
Tóth Ga bi lé pett szín pad ra. Tü zes tán cot járt a
Be-Jó Tánc cso port, a haj na lig tar tó ün nep lés -
hez pe dig az Uni kum együt tes szol gál tat ta a ze -
nét.  A ju bi le u mi ün nep sé get tû zi já ték ko ro náz ta,
mél tó mó don ün ne pel ve az el múlt 20 esz ten dõt. 

OT

Díjátadás, 20 éves jubileum
– így ünnepelt Csepreg városa

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!
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Ötö dik al ka lom mal né pe sí tet ték be fo ciz ni sze re -
tõ gye re kek a csepregi Ma lom ker ti Sport lé te sít ményt
jú li us 27 és 31 kö zött. A spor tos lur kók a „Rúgd a bõrt”
nyá ri fo ci tá bor részt ve või vol tak, akik kö zül töb ben
már vis  sza té rõ ven dég ként nagy iz ga lom mal vár ták
az egy he tes ren dez vényt. A tá bor szer ve zõ i nek a
Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let nek és a
Csepregi Sport egye sü let nek nem tit kolt cél ja 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 vább öreg bí té se
és az után pót lás ne ve lés elõ -
se gí té se volt. Ez zel a terv vel és
nagy adag lel ke se dés sel ve -
tet ték be le ma gu kat a gye re -
kek kel a szí nes és vál to za tos
prog ra mok ba.

A tá bor egész ide je alatt a
spor té, a lab da rú gá sé volt a
fõ sze rep, ahol a tá bo ro zó kis
fo cis ták az edzé sek al kal má -
val fej lesz tet ték ál ló ké pes sé gü ket, ügyes sé gü ket,
tech ni kai alap ja i kat Ko csis Im re Gá bor sport egye sü -
le ti el nök és Körhöcz György után pót lás edzõ szak mai
irá nyí tá sá val. Az edzé sek mel lett vi dám han gu la tú,
spor tos ügyes sé gi ve tél ke dõk is szí ne sí tet ték a prog -
ra mot, de ter mé sze te sen nem ma rad hat tak el az
egy más el le ni mér kõ zé sek sem. A szer ve zõk ki rán du -
lá sok kal tet ték vál to za tos sá a prog ra mot, elõ ször a
Bechtold Ist ván Ter mé szet vé del mi Lá to ga tó köz pont -
ba ka la u zol ták el a gye re ke ket, akik az in te rak tív ki -
ál lí tó te rem be akár azt is ki pró bál hat ták, hogy mi lyen
ma dár nak len ni, és csõr rel etet ni a fi ó ká kat. A ki csik

kö ré ben kü lö nö sen ked velt volt a Bú bos Ci ne ge él -
mény ös vény, ahol já té kos for má ban sa já tít hat tak el
fon tos tud ni va ló kat a ma da rak kal kap cso lat ban. A
ta nu lás és is me ret szer zés mel lett a já ték ra is nagy
hang súlyt fek tet tek a szer ve zõk, a lá to ga tó köz pont
ját szó te re iga zi fel üdü lést je len tett a tá bor részt ve või
szá má ra. A rossz idõ el le né re csü tör tö kön nem ma -
radt el a csob ba nás sem, ami a Ba la to ni hely szín he -

lyett a Bük für dõi Gyógy- és Él mény cent rum ba va ló -
sult meg. A bá tor sá got is pró bá ra tet te a tá bor, hi -
szen az utol só na pon el lá to ga tott a csa pat a
Gyöngyösfaluban ta lál ha tó Hold fény li get be, ami az
Al pok al ja egyet len él mény köz pont ja, itt csúsz hat tak,
mász hat tak és a drót kö tél pá lyán ügyes ked het tek a
fi a ta lok, akik sok szor a fel nõt te ket meg szé gye ní tõ
ma ga biz tos ság gal ha lad tak vé gig az egy re ne he ze -
dõ pá lyá kon. A na pot és a tá bort vé gül az ügyes sé -
gi ve tél ke dõk ered mény hir de té se, az egy más tól va -
ló bú csú zás és a „Rúgd a Bõrt Focitábor!“- kö zös fel -
ki ál tá sa zár ta.                                                    OT

La ci vs. Vida 
húz ta a nó tát

Csepreg Vá ros Ro ma Nem ze ti -
sé gi Ön kor mány za ta szer ve zé sé -
ben au gusz tus 14-én pén te ken ke -
rült meg ren de zés re a Ro ma nap a
csepregi Ma lom kert ben. A ren -
dez vény si ke res meg va ló su lá sá -
hoz Csepreg Vá ros Ön kor mány za -
ta is hoz zá já rult, hi szen in gye n biz -
to sí tot ta a szer ve zõk nek a sát rat és
szín pa dot, nagy ter het le vé ve így
vál luk ról.

Kul csár Já nos el nök fel ké ré sé re
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter nyi tot -
ta meg a ren dez vényt, mely so rán
ki emel te, hogy az ös  sze fo gás szép
pél dá já nak tart ja az ese ményt,
mely ki vá ló le he tõ sé get te remt ar ra
is, hogy az ér dek lõ dõk kel meg is -
mer tes sék a ro ma kul tú rát. Né meth
Tiborné Bük Vá ros Ro ma Nem ze ti sé -
gi Ön kor mány zat el nö ke be szé dé -
ben üd vö zöl te a csepregi ren dez -
vényt és re mé nye it fe jez te ki az zal
kap cso lat ban, hogy az ese mény
ha gyo mánnyá nö vi ki ma gát, aho -
gyan a kör nye zõ te le pü lé se ken is.

A gye re ke ket kéz mû ves fog lal -
ko zás vár ta, de le he tõ ség volt a ro -
ma him nusz el sa já tí tá sá ra is. A szer -
ve zõk íz le tes pör költ tel kí nál ták az ér -
dek lõ dõ ket. Es te La ci vs. Vida húz ta
a nó tát, a ven dé gek pe dig haj na lig
mu lat tak.

Ha nyár, ak kor fo ci tá bor
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• Zsira

Rövid hírek

Nyá ri tá bor Zsirán

Nyá ron, má so dik al ka lom mal ren dez tünk
a zsirai IKSZT-ben nap kö zis tá bort az is ko lá sok -
nak. A gye re kek fel ügye let ében fon tos sze re -
pet vál lal tak a kö zös sé gi mun ká ra je lent ke zõ
kö zép is ko lás ok és né hány fel nõtt. Min den

nap ra vál to za tos prog ra mo kat ál lí tot tunk ösz -
 sze. A nagy me leg elõl az IKSZT épü le té be hú -
zód tunk be, ahol ve tél ke dõ ket szer vez tünk,
kézmûveskedtünk, ol vas tunk, ját szot tunk.  De
so kat vol tunk a sza bad ban is: szám há bo rúz -
tunk, fü röd tünk a Répcében, ke rék pá roz tunk,
vizi pisz toly csa tát vív tunk és még gol foz tunk is.

A csü tör tök éj sza kát a könyv tár ban töl töt tük.
Es te egy me se fil met néz tünk, majd éj sza ká ba
nyú ló be szél ge tés kö vet ke zett, amit csak né mi
„rá ijesz tés sel” tud tunk al vás ba foj ta ni. Más -
nap reg ge li tor ná val kezd tük a na pot, majd
kö zö sen meg reg ge liz tünk és foly ta tód tak to -
vább a prog ra mok, me lyek dél után 4 óra kor
ér tek vé get. Re mél jük, hogy a gye re kek egy
szép és tar tal mas he tet töl töt tek el ve lünk, kel -
le mes em lé kek kel tá voz tak és jö võ re is ve lünk
tar ta nak!

N.P.K.

2015. jú li us 25-én ren dez tük meg a XX. Fa lu -
na pot – egy ben Geresdi Ta lál ko zót – Nagy ge -
resden. Reg gel 7 óra kor Né meth La jos pol gár -
mes ter úr han gos ze ne szó val éb resz tet te
Nagygeresd la kó it. 8 órá tól a spor té volt a fõ -
sze rep, a fo ci pá lyán zaj lot tak az ese mé nyek.
Kis pá lyás lab da rú gó mér kõ zé sek, hetesrúgó
ver seny. Idén, hos  szú idõ után is mét volt lá nyok-
as  szo nyok mér kõ zés is. Köz ben a Fa lu ház pin cé -
jé ben üs tök ben ro tyo gott az ebéd re ké szü lõ
vad pör költ.

11.30-tól ün ne pé lyes meg nyi tón kö szön töt te
a meg je len te ket pol gár mes te rünk. Az ün ne pi
be széd meg tar tá sá ra fel kért Dr. Galántai
György, a Sár vá ri Já rá si Hi va tal ve ze tõ je „egész -
sé gi ok ra” hi vat koz va le mond ta a sze rep lést, így
ez a fel adat is Né meth La jos ra há rult. Ezt kö ve tõ -
en át adás ra ke rül tek a dél elõt ti mec  csek dí jai.

12 óra után ke rült asz tal ra az idõ köz ben el ké szült
pör költ, ami az utol só csep pig el is fo gyott. Kö -
szö net ér te a fõ zõ csa pat nak, is mét na gyon fi no -
mat al kot ta tok.

Fél ket tõ kor kez dõd tek a kul tu rá lis prog ra -
mok. Operettmûsorral lé pett fel Tóth Éva és
Leblanc Gyõ zõ. Õket – egy mást vált va – kö vet -

te a Fertõszentmiklósi Fér fi Dal kör, il let ve az iváni
Ha gyo mány õr zõ Nép tánc cso port. 17 órá tól a
Jaffa Slá ger cso port örök zöld da lo kat adott elõ.
Õk Kajárpécrõl ér kez tek hoz zánk. 18 óra kor

Rock and Di li Show vet te kez de tét, majd a ka pu -
vá ri Ju ni or Moz gás stú dió tag jai vet ték bir to kuk -
ba a tánc te ret. Az idõ köz ben le sza ka dó esõ és

a vi ha ros szél sem szeg te ked -
vét a fel lé põk nek, és sze ren -
csé re a kö zön ség nagy ré sze is
ki tar tott. 20 órá tól Lag zi La ci
vet te ke zé be a mik ro font, és
mu la tós ze né vel szó ra koz tat ta
a nagy ér de mût. 9 óra után
kez dõ dõ fa lu na pi bá lon a
Spon tán ze ne kar mu zsi ká já ra
tán col hat tak a bu li zók haj na lig.
Re mél he tõ leg min den ki jól
érez te ma gát, hi szen a szû kös
anya gi le he tõ sé gek el le né re
nem akár mi lyen prog ra mot

hoz tak ös  sze a szer ve zõk. Kö szö net il le ti õket, és
min den kit, aki a mun ká já val vagy bár mi lyen
más mó don elõ se gí tet te a ren dez vény si ke res
le bo nyo lí tást. Jö võ re is mét vá runk min den kit, ta -
lál koz zunk a nagygeresdi Fa lu ház ud va rán (a vi -
hart nem hív juk meg).

(Bé res Pé ter)

A golfpályán

Fürdés a Répcében

Falunap Nagygeresden
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Áfonyakrémes torta
AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

A Sop ro ni Nap ló – Sopron megye 1915. jú ni us 23-i
szá ma 4. ol da lán: „Kez dõ dik az ara tás” cí mû írás már
az ulá nu sok kö ze li tá vo zá sát sej te ti:

„Locsmándról je len tik, hogy a már fél éve be kvár -
té lyo zott ulá nu sok in du ló fél ben van nak. Kö rül be lül az
ara tást még meg vár ják, s azu tán ott hagy ják jó he lyü -
ket. Igen szép tõ lük, hogy min den me zei mun ká ban és
az ara tás ban is részt vesznek”…

A cikk bõl ki de rül, hogy a 13. ulá nus ez red pót szá -
za dá nak Bük rõl át he lye zett ka to nái nem tér tek vis  sza
a nagy köz ség be. Vi szont ahol ál lo má soz tak, így
Csepregen és a két Szakonyban is, sza bad ide jük ben
lo va ik kal együtt se gí tet ték a me zei mun kák el vég zé -
sét. Ugyan is az 1914 nya rán tör tént moz gó sí tás után
nem csak a had kö te les fér fi ak zö mét hív ták be fo ko -
za to san a ka to na ság hoz, ha nem a lo vak je len tõs ré -
szét is be so roz ták és fel vá sá rol ták. Így a me zõ gaz da -
sá gi mun kák nál nem csak a fér fi erõ hi ány zott, ha nem
igás ál lat is jó val ke ve sebb volt a szük sé ges nél.

A me gye te le pü lé sei, il let ve gaz da sá gai ha di fo -
goly mun ka cso por to kat – leg alább 30 fõ bõl áll tak –
igé nyel het tek. A ki sebb gaz da sá gok ba 1-1 sze mélyt is
biz to sí tot tak. 1915 ta va szá tól kez dõ dõ en egy re több
te le pü lé sen vet ték igény be e le he tõ sé get, s kér tek
szerb vagy orosz fog lyo kat a ka to nás ko dó mun ka erõ
pót lá sa cél já ból a me gye ha di fo goly tá bo ra i ból. Az
al kal ma zá suk fel tét ele it a föld mû ve lé si mi nisz ter sza -
bá lyoz ta. Sop ron me gyé ben a leg több ha di fo goly a
boldogasszony(falva)i [ma Frauenkirchen Auszt ri á ban]
és a sopronnyéki [ma Neckenmark Auszt ri á ban] fo -
goly tá bor ban tar tóz ko dott.        

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon

Vá lo gat ta: Sá gi Fe renc

Az I. világháború
településeinken III.

Ezt a tor tát a Fi am bal la gá sá ra ké szí -
tet tem. Az al só, könyv ala kú tor ta re cept -
jét írom le. Az alább le írt men  nyi ség fe le
az ál ta lam el ké szí tett tor tá nak.

4 to jás ból pis kó tát ké szí tek. A to já sok fe hér jét
ke vés só val fel ve rem, majd 15 dkg cu kor fe lét
be le ke ve rem, a cu kor má sik fe lét a to já sok sár -

gá já val, 1 va ní li ás cu kor ral és 3 evõ ka nál for ró
víz zel ki ke ve rem, majd a ke mény fe hér je hab hoz
ve gyí tem.  

10 dkg lisz tet, 10 dkg ét ke zé si bú za ke mé -
nyí tõt, 2 csa pott ká vés ka nál sü tõ port ös  sze ke -
ve rek, majd a tész tá ba ka na lan ként ki sebb fo -
ko za ton be le ke ve rem.

A mas  szát tor ta for má ban 3 lap ba, vagy ki -
sebb tep si ben két lap ba meg sü töm. 

Krém: 30 dkg áfo nyát (de le het más gyü -
mölcs is cse resz nye vagy meggy) 2-3 evõ ka -
nál por cu kor ral, 3 dl víz zel fel fõ zök,  ad dig

amíg a gyü mölcs szét nem megy, majd más -
fél cso mag tej szín ízû pu din got ke vés cu kor ral
és víz zel ki ke ve rek és a gyü mölcs höz adom.
Ha na gyobb da ra bok ma rad tak a gyü mölcs -
ben, botmixerrel ki csit el le het ke ver ni.  A pu -
din got ki hût jük szo ba hõ mér sék le tû re. 

10 dkg ramat ki ke ve rünk, majd 25 dkg
mascarponét adunk hoz zá (mind ket tõ szo ba -
hõ mér sék le tû le gyen), eh hez ve gyít jük a gyü -
mölcs pu din got. Rum aro má val, por cu kor ral,
bourbon va ní li ás cu kor ral íze sít jük. Ha a krém
ál la ga la zább (ez függ a mascarponétõl), ak -
kor ke ver jünk hoz zá egy zacs kó zse la tin fi xet. 

Meg tölt jük a pis kó tát, a te te jé re pe dig te -
he tünk tej szín ha bot.  Tor ta be vo ná sá hoz tej szín
ízû pu din got fõz tem, me lyet ramaval ki ke ver -
tem és ez zel ken tem be a tor tát, majd cso ko -
lá dé val szí ne zett fondanttal bo rí tot tam.                

Puskerné Hermann Be á ta
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• Tompaládony
Nyárbúcsúztatató  Tompaládonyban
„… mert ját sza ni jó!”

2015. au gusz tus 22-én ös  sze gyûlt a fa lu
ap ra ja-nagy ja, hogy el bú csúz zunk a nyár
örö me i tõl, szép sé ge i tõl. Az ös  sze jö ve tel 14
óra kor kez dõ dött a fa lu ház ud va rán. Kü lön bö -
zõ ügyes sé gi és mó kás fel ada tok kal mér tük
ös  sze a csa pa tok ere jét. Lel kes gyer me ke ink
mel lett a szü lõk, nagy szü lõk is fel sza ba dul tan
vet tek részt a já ték ban. A spor to lás után a kul -

tu rá lis prog ram sem ma radt el. Fel lé põnk volt
Ros ta Gé za ze ne szer zõ és elõ adó mû vész.
Éne kes- gi tá ros ként sa ját da la i val és is mert
ver sek meg ze né sí té sé vel csalt mo solyt az ar -
cunk ra. Cse me té ink ak tív ré sze sei vol tak az
elõ adás nak és ön fe led ten szó ra koz tak. Az est
tá bor tûz zel és kö zös süt ké re zés sel zá rult. 

Fa lu nap Tompaládonyban
2015. 09. 05-én ke rül meg ren de zés re te le -

pü lé sünk ün nep nap ja. A nap ze nés éb resz tõ -
vel in dul, majd el star tol a fõ zõ ver seny és a kis -
pá lyás fo ci mér kõ zés. 14 órá tól ün ne pé lyes
meg nyi tó, öku me ni kus is ten tisz te let, ün ne pi
kö szön tõ - Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ -
fo gad ja az ide lá to ga tó kat, majd az új fa lu -
gond no ki busz át adá sa, meg ál dá sa kö vet ke -
zik. A dél utá ni szó ra koz ta tó prog ra mot a Si ma -
ság ról ér ke zõ tánc cso port be mu ta tó ja nyit ja
meg. Ko cso nya Mi hály há zas sá ga - ze nés né -
pi ko mé dia - a  Ferrum Szín há zi Tár su lás elõ -
adá sá ban lesz lát ha tó.  Ter mé sze te sen nem
ma rad hat el a he lyi fi a ta lok mû so ra sem, akik
idén a Mo soly tánc cso port tal kö zö sen lép nek
fel. Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel vá runk! 

Rövid hírek
Au gusz tus el sõ va sár nap ján – ahogy az hosz -

 szú évek óta ha gyo mány – ke rült meg ren de zés -
re Sajtoskálon a Fa lu nap pal egy be kö tött 11.
Sajt fesz ti vál és – vá sár. El sõ ként a fa lu elöl já ró ja,
Haller Im re pol gár mes ter úr kö szön töt te a meg -
hí vott ven dé ge ket, a fa lu la kó it, és min den kit,
aki a hely szín re lá to ga tott. A kö szön tõ sza vak

után Dr. Galántai György úr, a Sár vá ri Já rá si Hi -
va tal ve ze tõ je mon dott ün ne pi be szé det. Az ün -
ne pi szent mi sén Sza bó
Mik lós plé bá nos úr ál dot -
ta meg az új ke nye ret. A
sajt vá sár a Sajt lo va gok
be vo nu lá sá val, és meg -
nyi tó já val vet te kez de tét.
Az idei év ben is szí nes volt
a vá lasz ték, ami bõl kós tol -
hat tak és vá sá rol hat tak a
sajt ked ve lõk, hi szen szá -
mos sajt ké szí tõ mu tat ta be
kü lön le ge sebb nél-kü lön -
le ge sebb sajt ter mé ke it.
Ama tõr és szak sze rû bí rák,
gye re kek zsû riz ték a sajt -
tá la kat, és ki vá lasz tot ták
az ál ta luk leg jobb nak vélt
saj tot és egy ben ké szí tõ jét, aki ket ezt kö ve tõ en a
kép vi se lõ-tes tü let tag jai, és a sajt lo vag rend is
díj jal ju tal maz tak. 

Dél ben a ven dé ge ket és ide lá to ga tó kat fi -
nom ebéd vár ta, mely hez a bü ki Pan non Ci -
gány Ze ne kar ze né je ad ta meg a kel le mes

han gu la tot.  A dél után so rán a kul tu rá lis prog -
ra mo ké volt a fõ sze rep. Fel lé põk szí nes pa let tá -
ja szó ra koz tat ta a kö zön sé get. El lá to ga tott
Sajtoskálra a Ba rá ti Dal Szín ház Gyõrújbarátról,
Heller Ta más hu mo ris ta, a Rock and Di li Show,
Nagy Jonathan bû vész, a sár vá ri Stop and Go
Tánc klub, a Za la eger sze gi He ve si Sán dor Szín -

ház ope rett éne ke sei,
va la mint Lász ló Li li a
Kel ti Nép dal cso port
éne ke se. Majd ezt
kö vet te az iz gal mak -
kal te li tom bo la sor so -
lás. Az es te sztár ven -
dé ge Dankó Szil via
éne kes nõ volt. A haj -
na lig tar tó ut ca bál -
ban pe dig a Csi szár
Duó ze ne kar ját szot ta
a talp alá va lót. 

Idén is meg telt
Sajtoskál kul túr há zá nak ud va ra a fa lu la kó i val, a
kör nyék rõl és tá vo lab bi te le pü lé sek rõl ér ke zett

ven dé gek kel, és kül föl di tu ris ták kal egy aránt. Jó
lát ni, hogy év rõl-év re egy re több em ber jön el
kis fa lunk nagy sza bá sú ren dez vé nyé re. Sze re tet -
tel vá runk jö võ re is min den ked ves ér dek lõ dõt
Sajtoskálra.

BB.

,,Kerek” nap Sajtoskálon
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Mi dõn dû lõ rõl-dû lõ re au tóz zuk
be a fes tõi táj zeg zu gos lan ká it,
meg te kint ve ré gi, em lé ke ket idé zõ,
már-már el ha gyott bir to ko kat, pin -
cé ket, s szem ügy re vé ve dél ce gen
sor já zó szõ lõ tõ ké ket, vagy a biz ta tó
je lent foly ta tó új te le pí té se ket,
eszé be jut az em ber nek a las san
kö zel gõ szü ret, s a ré gi ko rok szü re ti
va rá zsa, ami rõl a köl tõ azt ír ja: „a
szõ lõ he gyen szõ lõs kert szõ lõs ker tet
ér, a hegy vé dett haj la ta i ban ki for -
ró must il la ta eresz ke dik min den fe -
lé, leg in kább a ma ga sab ban fek -
võ pin cék bõl.” Az évek és hó na pok
mun ká ját, gon dos ko dá sát, ve szõd -
sé gét így vagy úgy ju tal ma zó szü -
ret elõt ti ba ran go lá sunk cél ja ép -
pen az, hogy szá mot ves sünk az
ed di gi tör té né sek rõl, s szól junk a
vár ha tó ter més ki lá tás ok ról, mi nõ -
ség rõl, men  nyi ség rõl. Eb ben se gít
Hor váth Jó zsef, aki 35 éve szõ lõs -
gaz da és húsz évig volt a hegy köz -
ség ve ze tõ je, új, az óta si ke res ge -
ne rá ci ók föl ne ve lõ je, se gí tõ je.

– Rö vi den ho gyan le het ne
ös  sze fog lal ni a bor vi dék jel -
lem zõ it?

– Zö mé ben ke le ti, né hány te rü -
let dé li fek vé sû szõ lõ, kö zé jük tar to -
zik a Rámók és a Gu rum. A te rü let -
nek szõ lõ ka tasz te ri be so ro lá sa van,
ami azt je len ti, hogy bor vi dé ki
rang gal ren del ke zik. Ös  sze sen
mint egy 134 hek tár a szõ lõ ka tasz -
ter be so rolt te rü let, ez dur ván 600
csa lá dot érint, eb bõl kö rül be lül
200 bir to kon van szõ lõ kul tú ra.

A het ve nes évek ben in dult egy
faj ta-, il let ve mû ve lé si mód vál tás,
ami gya kor la ti lag meg men tet te a
csepregi szõ lõ kul tú rát, s a tér ség

köz ben bor vi dé ki rang ra emel ke -
dett. A gaz dák most egy újabb
stra té gi ai dön tés elõtt áll nak. Csak
azok a szõ lõ kul tú rák tud nak meg -
ma rad ni, ame lyek gé pe sít he tõ ek,
trak tor ral mû vel he tõ ek lesz nek,
üze mi mé re te ket fog nak el ér ni. Az
ab szo lút hob by mé re tû szõ lõk egy -

re job ban ki fog nak szo rul ni. Ez fáj -
dal mas do log, mert el tûn nek ked -
ves ar cok, em lé kek, idõ sebb ge -
ne rá ci ók tag jai, hisz van nak olyan
csa lá dok, ahol a fi a ta lok nem ve -
szik át a szõ lõ kul tú rát, s a te rü le tek
el adás ra ke rül nek. Ugyan ak kor

van nak bir to kok, ahol vi szony lag
nagy par cel lák ban új te le pí té se ket
lát ha tunk, így a szõ lõ hegy túl élé si
és fej lõ dé si esé lye is meg van.

– Op ti mis ta vagy a he lyi szõ -
lõ kul tú ra jö võ jét il le tõ en?

– Fel tét le nül, de nem csak a szõ -
lõ kul tú rát, ha nem a pin cét is gé pe -
sí te ni kell, hi szen a pi ac ma már el -
vár ja ezt. A mi nõ sé gi bor hoz a pin -
ce tech ni ká nak is fej lõd nie kell.

– Tér jünk vis  sza a je len ér té -
ke lé sé hez!

– Az idei év ben egy ki csit ne he -
zen in dult a ta vasz, de utá na
egyen le te sen, vi szony lag szé pen
kö töt tek a szõ lõk. Nem volt moly kár,
liszt har mat, pe ro nosz pó ra, egy vi -
szony lag egy sze rû nö vény vé de -

lem re lett vol na csak szük ség. Az -
tán jött a sors tra gé di á ja, ami rõl
sze mély sze rint el mond ha tom,
hogy 35 éve, ami ó ta szõ lõm van,
még ilyen mér té kû jég kár nem ért.
Meg döb ben tõ és el ke se rí tõ volt. Ez
a nö vény vé de lem ben újabb fel -
ada to kat adott. A sé rült bo gyó kat

a jég után egy szer re per me tez ni
kel lett a szür ke pe nész el len.

– Mi lyen mér té kû volt a jég -
kár a szõ lõ he gyen ös  szes sé gé -
ben?

– Van nak dé li és ke le ti fek vé sû
te rü le tek. Észak fe lõl jött a vi har, így

a dé li te rü le te ken mi ni má lis volt a
kár, a ke le ti fek vé sû e ken vi szont je -
len tõs jég kár ke let ke zett.

– Mi lyen ha tá sa volt a nagy
me leg nek, for ró ság nak?

– A szõ lõ ug rás sze rû en érik, szí ne -
se dik. A szü ret idõ pont ját ki vár va egy
jó év já ra tot re mél he tünk, amely ben
a cu kor fok is meg lesz, de a sa vak
sem tûn nek el. A szõ lé szek, bo rá szok

nem min dig örül nek a nagy me leg -
nek, mert azt mond ják, hogy ak kor
elég nek a sa vak. Olyan gyor san érik
a szõ lõ, hogy pél dá ul egy olasz riz -
ling bõl el tûn nek a sa vak, a bor ban
pe dig az il lat- és aro ma anya gok
sav hoz kö tõd nek.

– Hogy tû rik az egyes faj ták
az idõ já rás, okoz ta vi szon tag -
sá go kat?

–  Van nak faj ták, ame lyek ki -
mon dot tan haj la mo sak be teg sé -
gek re, pl. a riz ling szil vá ni. Ezt na -
gyon so kat kell per me tez ni a jó ter -
més ér de ké ben. A ko rán érõ irsai
megint na gyon ké nyes. Úgy ér zem,
mind nyá jan új ra vissza nyú lunk a
klas  szi kus vi lág faj ták hoz.

– A ta va lyi ter més sel na gyon
szép ered ményt ér tél el. 5 bort
ne vez tél, négy arany ér met
kap tál, ho lott nagy ve szélyt je -
len tett a liszt har mat fer tõ zés le -
he tõ sé ge. Mi vár ha tó az idén?

– Min den at tól függ, hogy vé -
sze lik át a jég kárt szen ve dett faj ták
a szep tem bert. Ha nem lesz sok
csa pa dék, fer tõ zé si nyo más, nem
je le nik meg a szür ke pe nész, ak kor
ott is le het tisz tes sé ges szü ret re szá -
mí ta ni. El len ke zõ eset ben kri ti kus le -
het hely zet. A dé li fek vé sû
Rámókon le võ faj ták nál meg van
az esély a jó ter més re.

Sárváry Zol tán

Barangolás a csepregi szõlõhegyen
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• Csepreg
Gon do la tok a csepregi ci vil nap után

Jól si ke rült au gusz tus 8-án az idei csepregi
ci vil nap. A leg ak tí vabb he lyi egye sü le tek
több sé gé nek tag jai, kép vi se lõi idén is ott vol -
tak a ha gyo má nyo san a tûz ol tó szer tár nál
ren de zett ta lál ko zón. Volt fõ zõ ver seny és kós -
to lás, vi dám mû so rok és ve tél ke dõk egy más
szó ra koz ta tá sá ra, kö zös ének lés, fa ül te tés és
tábortûz… Is mét érez tük az ös  sze fo gás és ösz -
 sze tar to zás ere jét.

Még sem me he tünk el szó nél kül amel lett a
hely zet mel lett, hogy vi har fel hõk gyü le kez nek kis
ha zánk ban, s ben ne kis vá ro sunk ban is a ci vil -
moz ga lom fe lett. A gon dok egy ré sze anya gi.
Né hány éve ne gye dé re csök ken tet ték a ha zai
ci vil szer ve ze tek mû kö dé sét tá mo ga tó or szá gos
pá lyá za ti ke ret ös  sze gét. Vi szont meg húz tak egy
250.000- Ft-os ha tárt, s en nél ke ve sebb – csak
mû kö dé si cé lú ös  szeg re! – nem is le het pá lyáz -
ni. Ezek mi att sok ki csi he lyi és nem egy me gyei
ha tó kö rû egye sü let, mely ko ráb ban rend sze re -
sen tá mo ga tást ka pott, évek óta nem vagy hi á -
ba pá lyá zik. Pe dig sok idõ (vagy pénz) kell a pá -
lyá zat írás hoz, s az el szá mo lás hoz. Az ad mi niszt -
rá ció és a be szá mo lá si kö te le zett ség nem csök -
ken. A köz hasz nú szer ve ze tek re még szi go rúb -
bak az új ci vil tör vény – anya gi – elõ írá sai is.
Igaz, õk – a sport egye sü le tek hez ha son ló an –
kap hat ná nak a nye re sé ge sen mû kö dõ vál lal ko -
zá sok tól, azok adó já ból le ír ha tó, na gyobb ösz -
 sze gû tá mo ga tást is. A Savaria Ta ka rék szö vet ke -
zet éve ken át je len tõs ös  sze get adott egy-egy
csepregi köz hasz nú szer ve zet nek. A szö vet ke ze -
tek köz pon ti irá nyí tá sú bank ká tör té nõ át szer ve -
zé se után, ez a for rás is meg szûnt.

A ke vés he lyi adó be vé tel lel ren del ke zõ
ön kor mány zat ok cse kély ös  sze gek kel tud ják
tá mo gat ni a te le pü lés egye sü le te it. Ugyan ak -
kor évek óta fogy a né zõ, s ke ve seb ben van -
nak a fut ball-mér kõ zé sek tõl kezd ve az egye -
sü le tek mû so ra in is. Ki sebb a jegy be vé tel, ke -
ve sebb az ado mány, mint ko ráb ban. Pe dig a
költ sé gek nem csök ken nek. Még is ne he zeb -
ben nyíl nak meg a pénz tár cák

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu weboldalon

Sá gi Fe renc

Rövid hírek

Au gusz tus 15-én szom ba ton ke rült meg ren de -
zés re a Vas Me gyei Pol gár õr Szö vet ség 20 éves
fenn ál lá sá nak ju bi le u mi ün nep sé ge, mely nek - a
10 éves ren dez vény hez ha son ló an is mét -
Csepreg Vá ro sa adott ott hont.

A vér adó nap pal ös  sze kö tött ren dez vé nyen kö -
zel 800 pol gár õr vett részt, akik a Var ga La jos Me -
gyei Pol gár õr Kis pá lyás lab da rú gó baj nok ság ke -
re té ben és kü lön bö zõ csa pat ver se nyek ben mér -
ték ös  sze ere jü ket és tu dá su kat.

Az egész na pos ren dez vényt szó ra koz ta tó mû -
so rok kal szí ne sí tet ték a szer ve zõk, ami hez a he lyi ci -
vil szer ve ze tek is csat la koz tak, így fel lé pett a

Csepregi Nyug dí jas Ének kar, a Far kas Sán dor Egy -
let és a Mo soly tánc cso port is.

Dél után ket tõ óra kor vet te kez de tét a ren dez -
vény ün ne pé lyes meg nyi tó ja, ahol Vlasich Krisz ti án
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re és Plank Fe renc a
Csepregi Pol gár õr Egye sü let El nö ke kö szön töt te a
meg je len te ket. Pol gár mes ter úr be szé dé ben ki -
emel te, na gyon örült a meg ke re sés nek, hogy a 10
éves ju bi le um után, most is mét a Vá ros ad hat ott -
hont a me gyei ren dez vény nek. Meg kö szön te a
he lyi pol gár õr egye sü le tek mun ká ját és ar ra kér te
a Vá ros la kos sá gát és a töb bi szer ve zet tag ját,

hogy se gít ség, tá mo gas sák egy mást, hi szen csak -
is az együtt mû kö dés le het a fej lõ dés alap ja.

Hende Csa ba Hon vé del mi Mi nisz ter le vél ben
kö szön töt te a pol gár õr na pon meg je len te ket és
kö szön te meg ön kén tes mun ká ju kat.

Ez után kö vet ke zett a dí jak át adá sa. Vas Me -
gyei Pol gár õr Szer ve ze tek Szö vet sé ge El nök sé gé -
nek tárgy ju tal má ban ré sze sült Né meth Mik lós, Mol -
nár Ist ván, So mo gyi Dá ni el és Übelher Iván. Ezen kí -
vül pol gár mes te ri el is me rés ben ré sze sült Mendöl
Ist ván a Csepregi Pol gár õr Egye sü let és Bencsik
Gé za Csepreg Vá ros Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és
Baj tár si Egye sü let tag ja.

Csepreg Vá ros Pol gár mes ter ének Dr. Tú ros And -
rás az Or szá gos Pol gár õr Szö vet ség El nö ke, az Or -
szá gos Pol gár õr Szö vet ség Pol gár õr ér dem ke reszt
arany fo ko za tát ado má nyoz ta a pol gár õr moz ga -
lom ki emel ke dõ ön zet len tá mo ga tá sá ért, a pol -
gár õr mun ka meg be csü lé sé ért, me lyet Kolozsi Jó -
zsef Gaz da sá gi El nök he lyet tes úr adott át.

A szer ve zõk a szí nes prog ra mok mel lett egy tál
íz le tes ebéd del is ked ves ked tek a meg je len tek -
nek, akik egy kel le mes na pot el tölt ve in dul tak ha -
za nap vé gén a csepregi Ma lom kert bõl.

OT

Csepregen ju bi lál tak
a pol gár õrök
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Plank Fe renc, a Csepregi Pol gár õr Egye -
sü let el nö ke az idei év ben két ki tün te tést is
át ve he tett: áp ri lis ban Vas Me gye Köz gyû lé -
se El nö ké nek Em lék ér mét, a jún. 20-i Or -
szá gos Pol gár õr Na pon, Kom lón pe dig a
Pol gár õr Ér dem ke reszt Arany fo ko za tát
kap ta dr. Pin tér Sán dor bel ügy mi nisz ter tõl.
En nek ap ro pó ján be szél get tünk ve le.

– Mi kor ala kult meg az egye sü le te tek és
mi lyen lét szám mal?

– Az ala ku ló köz gyû lé sünk 2001 szep tem be -
ré ben volt, a bí ró sá gi be jegy zé sünk 2002. már -
ci us 23-án tör tént meg. A kez de ti 19 fõs tag lét -
szám 2003-ban 79 fõ re emel ke dett. Je len leg 27
ta gunk van és négy köz mun kás is se gí ti te vé -
keny sé gün ket. Éve kig csak a mi egye sü le tünk
lát ta el a rend õr ség mel lett a bûn meg elõ zé si
fel ada to kat a vá ros ban. Né hány éve mû kö dik
egy má sik, ha son ló cé lú, a mi enk nél na gyobb
lét szá mú egye sü let is a te le pü lé sen. A Csepregi
Pol gár õr Egye sü let nek kez det tõl el nö ke va gyok.

– Mi tet te szük sé ges sé az egye sü let
meg ala ku lá sát, s vál to zott-e az óta a hely -
zet?

– Ak ko ri ban Csepreg a köz biz ton sá got néz ve
fer tõ zött te rü let nek szá mí tott, sok volt a bûn cse -
lek mény. Egye sü le tünk fo lya ma tos jár õrö zé se is
– több ször a rend õrök kel kö zö sen – hoz zá já rult
ah hoz, hogy ez a hely zet né hány év alatt meg -
vál to zott, lé nye ge sen ke ve sebb pél dá ul a gyü -
mölcs lo pás, stb. Si ke res pá lyá za tok se gít sé gé vel

meg ol dot tuk több köz in téz mény ben ri asz tó fel -
sze re lé sét, a pol gár mes te ri hi va tal ra köz le ke dést
se gí tõ tü kör ke rült, az Idõ sek Ott ho ná nál pe dig
ka put ké szít tet tünk. A te le pü lé sen le võ ri asz tók
je len tõs ré szé nek éj sza kai ügye le tét mi lát juk el.
Fog lal ko zunk ren dez vé nyek biz to sí tá sá val és sá -
tor õr zés sel is, nem csak Csepregen.

– Mi lyen jár mû vek, esz kö zök áll nak az
egye sü let ren del ke zé sé re?

– Két gép ko csi val jár õrö zünk, me lyek az Or -
szá gos Pol gár õr Szö vet ség tu laj do ná ban van -
nak. A múlt év tõl két sa ját tu laj do nú kis mo tor ral
is ren del ke zünk. Idén pe dig 2,5 mil lió fo rint ér -
ték ben 2 db négy se bes sé ges, ön já ró fû nyí rót,
egy ön já ró fû nyí ró trak tort és 4 db Stihl bo zót vá -

gót vá sá rol tunk a Par lag fû men te sí té si pá lyá za -
ton nyert ös  szeg bõl. Hely ben és a szom szé dos
te le pü lé se ken is vál la lunk ilyen mun kát, mely hez
az üzem anya got kell az ön kor mány zat nak, vagy
a meg ren de lõ nek té rí te nie. A la kos ság tól vár juk
a fer tõ zött te rü le tek be je len té sét.

– Mi lyen anya gi for rá sok te szik le he tõ vé
az egye sü let mû kö -
dé sét?

– A pá lyá za ti pén -
zek rõl már be szél tem.
Az ön kor mány za ti tá -
mo ga tás mi ni má lis,
idén 40.000- Ft-ot kap -
tunk. A he lyi ren dez vé -
nye ket in gyen biz to sít -
juk, vi szont más hol a
fel ada tok el lá tá sát
meg fe le lõ anya gi a kért
vál lal juk. Hi szen ki adá -
sa ink is van nak, az
üzem anyag és a ja vít -
ta tá sok sem ol csók.

– Szó ba ke rült a
két he lyi pol gár õr egye sü let fú zi ó ja. Mi ez -
zel kap cso lat ban a hely zet? 

– Egye sü le tünk je len leg még nem tart ja cél -
sze rû nek. Én sze mély sze rint vi szont tá mo ga tom.

– Kö szö nöm a be szél ge tést, to váb bi
erõt, egész sé get kí vá nunk a nem min dig
egy sze rû fel ada tok meg ol dá sá hoz.

SF

Ki tün te tett pol gár õr-ve ze tõ

Olvassa az újságot a weboldalunkon is: www.repcevidek.hu
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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

E
P

T
E

M
B

E
R

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a w

w
w.bo.hu, http://w

w
w.visitbuk.hu/, http://bukm

sk.hu/, http://w
w

w.csepregikultura.hu/ és a w
w

w.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Szep tem ber 16-ig: Csep re gen a
Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si – Sport ház
és Könyv tár ban: Szí nek, vo na lak, ün -
nep – Cson tos Ka ta lin gra fi kus és Far -
kas Ist ván fes tõ mû vész ki ál lí tá sa és
Fények–árnyékok–emlékek – Benkõ
Sán dor fo tó ki ál lí tá sa. Meg te kint he tõk
az in téz mény nyit va tar tá si ide jé ben.

Szep tem ber 3-án, csü tör tö kön 19
ó. Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve -
lõ dé si – Sport ház és Könyv tár Iro dal -
mi Ká vé há zá ban: Su dár Lászlóné T.
Mol nár Zsu zsa: Ju dit ból Malvina lesz
c. köny ve be mu ta tó ja. A mû vet be -
mu tat ja és a szer zõ vel be szél get dr.
Fûz fa Ba lázs iro da lom tör té nész, a ki -
adó ve ze tõ je. Köz re mû köd nek a
Csepregi Ol va só kör tag jai.

Szep tem ber 4-6. Sop ro ni Szü ret.

Szep tem ber 4-én, 11-én és 18-
án, pén te ken ként 17-20 ó. Bük für -
dõn, a Turinfo mel let ti té ren: He lyi ter -
mé kek pi a ca vár ja a né ze lõ dõ ket és
vá sár ló kat.

Szep tem ber 6-án, va sár nap
13.30 ó. a Bük für dõi Gyógy- és Él -
mény cent rum ban: Hor vát nem ze ti sé -
gi folk lór mû sor.

Szep tem ber 12-én szom ba ton
8.30 órá tól: El ha gyott te le pü lé sek, ré -
gi vá rak nyo má ban – gya log tú ra in -
dul Gyöngyösfalu vas úti meg ál ló ból
– Benkeháza – Kõszegpaty – Grá dics
er dõ – Ilonavár – Tömörd út vo na lon.
A táv: kb. 15 km. Tú ra ve ze tõ: Or bán
Ró bert.

Szep tem ber 13-án, va sár nap Bük -
für dõn, a Ma gyar Dal idei Fõ vá ro sá -
ban, to váb bá Szom bat he lyen és
Zsirán: A Ma gyar Dal Nap ja. Fel lép

töb bek közt a Pan non Ci gány ze ne -
kar, Zaporozsec, Express együt tes,
Kowalsky meg a Vega, Pál Ut cai Fi úk,

30Y. Bük, Zsira és Szom bat hely kö zött
a nap fo lya mán a 30Y kultúrbusz, Bük
– Bük für dõ kö zött pe dig a Ze ne vo nat
köz le ke dik.

Szep tem ber 17-19. Csepregen:
Vá ros fesz ti vál és szü re ti vi gas sá gok:
17-én, csü tör tö kön gyer mek prog ra -
mok. 18-án, pén te ken 17 ó. Örök sé -
günk. Korondi és va si nép mû vé szek
és kéz mû ve sek ki ál lí tá sa meg nyi tá sa.
18 ó. A csepregi egye sü le tek mû sor -
ral kö szön tik gr. Nádasdy Bor bá lát, a
fesz ti vál dísz ven dé gét és korondi ba -
rá ta in kat. 19 ó. „Ma ra dok e táj lel ki is -
me re te” – be szél ge tés a gróf nõ élet -
út já ról és ma gyar sá gá ról. 19-én,
szom ba ton 14 ó. Szü re ti fel vo nu lás és

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)

Szep tem ber 1. Kedd Dr. Ben ce Zsolt
• 2. Szer da Dr. Vá gá si And rea • 3. Csü -
tör tök Dr. Kator Mik lós • 4. Pén tek Dr.
Müller And rás • 5. Szom bat Dr. Su dár
Zsu zsan na • 6. Va sár nap Dr. Petro An dor
• 7. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 8. Kedd Dr.
Nagy Má ria • 9. Szer da Dr. Vá gá si And -
rea • 10. Csü tör tök Dr. Kator Mik lós • 11.
Pén tek Dr. Szilasi Im re • 12. Szom bat Dr.
Szilasi Im re • 13. Va sár nap Dr. Szilasi Im -
re • 14. Hét fõ Dr. Szilasi Im re • 15. Kedd
Dr. Nagy Má ria • 16. Szer da Dr. Vá gá si
And rea • 17. Csü tör tök Dr. Bencsik Ist ván
• 18. Pén tek Dr. Su dár Zsu zsan na • 19.
Szom bat Dr. Vá gá si And rea • 20. Va sár -
nap Dr. Petro An dor • 21. Hét fõ Dr.
Bencsik Ist ván • 22. Kedd Dr. Nagy Gá -
bor • 23. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 24.
Csü tör tök Dr. Müller And rás • 25. Pén tek
Dr. Szilasi Im re • 26. Szom bat Dr. Szilasi
Im re • 27. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 28.
Hét fõ Dr. Szilasi Im re • 29. Kedd Dr. Nagy
Má ria • 30. Szer da Dr. Kator Mik lós

fú vós ta lál ko zó. 16 ó. Fú vós tér ze ne
17 ó. Re ne szánsz es kü võ. 18 ó. Vi ga -
da lom – kö szön tõ és szó ra koz ta tó mû -
so rok.

Szep tem ber 19-én, szom ba ton 18
ó. Peresznyén, a Ma gyar or szá gi Hor -
vá tok Ke resz tény Gyûj te mé nyé ben:
Az I. vi lág há bo rú kö vet kez mé nyei a
nyu gat-ma gyar or szá gi hor vá tok éle -
té re - Elõ adók: dr. sc Kolnhoffer Vin ce
és dr. sc Zeljko Holjevac.

Szep tem ber 19-20. Fer tõ dön,
Hegy kõn, Kõ sze gen, Sop ron ban,
Szom bat he lyen, Sopronbánfalván,
Sopronkövesden, Újkéren és szá mos
más hely szí nen: A Kul tu rá lis Örök ség
Nap jai 2015. 

Szep tem ber 24-27. Kõ sze gi Szü ret
és Nem zet kö zi Fú vós ze ne ka ri Ta lál ko zó

Szep tem ber 27-én, va sár nap: A
Tu riz mus Vi lág nap ja al kal má ból: Vál -
to za tos prog ra mok Bük für dõn és más
te le pü lé se ken.

Szep tem ber 28-november 10.:
Kõ sze gen, Sop ron ban, Szom bat he -
lyen és szá mos más hely szí nen: Mú -
ze u mok Õszi Fesz ti vál ja 2015.

Ok tó ber 1-3. a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár ban: Szent Mi -
hály Na pi For ga tag.

Ok tó ber 4-én, va sár nap: Eu ró pai
Ma dár meg fi gye lõ Tú ra. Út vo nal:
Csepreg, Szé che nyi tér (szö kõ kút) -
Bene-hegyi tó - Pa ra di cso mos - Er -
dész ház - E4 - Tömörd - Ilo na szo bor -
Tömördi ma dár vár ta. In du lás: 8.30 ó.
Táv: 10 km. Idõ tar tam: 7 óra. Tú ra ve -
ze tõ: Bogáti And rás (+36 30/252-
3488)

Ok tó ber 5-11. Bü kön, Csepregen
és más te le pü lé se ken: Or szá gos
Könyv tá ri Na pok – Ösz  sze fo gás a
Könyv tá ra kért ren dez vé nyei.

Szep tem ber
11-12-én a Bük -
für dõi Gyógy- és

Él mény cent rum
nagy par ko ló já -

ban: MIS TER
Classic Oldtimer

ta lál ko zó. 
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A Csepregi Vegyeskar Egye sü let
1990-ben ala kult. Tag jai kö zött a fi a -
tal és idõ sebb ge ne rá ció egy aránt
kép vi sel te ti ma gát. Cél a kör nyék ze -
nei kul tú rá já nak éb ren tar tá sa, a ha -
gyo má nyok ápo lá sa, az ének lõ ba -
rá ti kö zös ség bõ ví té se, hang ver se -
nyek, ün nep sé gek szer ve zé se
Csepregen, ill. szû kebb és tá gabb
kör nye ze té ben, nem zet kö zi kap cso -
la tok épí té se, ápo lá sa. A kó rus mû -
vé sze ti ve ze tõ je Kan csó Zoltánné, aki
a Liszt Fe renc Ze ne mû vé sze ti Fõ is ko -
lán sze rez te meg - ki tün te tés sel - dip -
lo má ját.

A vegyeskar 1997-tõl min den év -
ben részt vesz kó rus ta lál ko zó kon
(Obdach, Delnice, Gyõr, Sopron-
horpács, Szom bat hely, Rum, Vas vár,
Bük), vagy szer vez ta lál ko zót. Több
al ka lom mal adott már jó té kony sá gi
cél ra hang ver senyt (or go na fel újí tá -
sá ra, új is ko la épí té sé re, be teg
gyer mek gyógy ke ze lé sé re). Csep -
reg vá ros ün nep sé ge in, ki emelt ren -
dez vé nye in vál to za tos mû sor ral vesz
részt (Vá ros fesz ti vál, szü ret, ju bi le u mi
mû so rok, da los dél után, es kü võk,
Hõ sök nap ja, ava tók, nem ze ti
ünnepek,… stb.). 

Ki emelt te vé keny sé gek, ered mé -
nye ik: 2000-ben a Kul tú rá val a Nyu -
gat Ka pu já ban fesz ti vál me gyei gá -
lá ján és dön tõ jé ben lép tek fel. Szin -
tén eb ben az év ben Ad ven ti hang -
ver se nyen a gra zi Eu ró pa Ház ban a
kó ru sa kép vi sel te Ma gyar or szá got. A
he lyi mil len ni u mi ren dez vény so ro zat
ke re té ben be mu tat ták el sõ CD le me -
zün ket.

2004-ben a Kóta ál tal ki je lölt zsû ri
- Szesztay Zsolt, Liszt-dí jas kar nagy el -
nök le té vel – mi nõ sí tet te a kó rust, a
ka te gó ria leg ma ga sabb fo ko za tá -
val: „ARANY DÍCSÉRETTEL”

2008. jan. 22-én, a Ma gyar Kul tú -
ra nap ján, Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta „Csepreg Kul tú rá já ért Díj”-

at ado má nyoz ta a vegyeskarnak.
Szin tén eb ben az év ben Szlo vá ki á -
ban a Ma gyar Kul tú ra Lo vag ja i nak
meg hí vá sá ra, több kon cer tet is ad -
tak, majd Csitáron meg ko szo rúz ták
Ko dály Zol tán em lék táb lá ját.

2010 szep tem be ré ben a ve -
gyeskar a Vas Me gyei Köz gyû lés tõl
ki tûn te tést ka pott „a csepregi ze ne -
sze re tõ kö zön ség szol gá la tá ért, a ha -
zai és nem zet kö zi ze nei élet ben be -
töl tött sze re pé ért.”

2011-ben ala kult meg a
Vegyeskar „szár nyai alatt” mû kö -
dõ, fi a ta lok ból ál ló Vocal Spirit
Showkórus, akik a kö zös ének lést
tán cos-moz gá sos ele mek kel
kom bi nál va a kön  nyû ze nei mû -
faj ban szí ne sí tik a csepregi kul tu -
rá lis élet pa let tá ját, több ször, a

vegyeskarral kö zö sen. A kó rus ve -
ze tõ ez év ben a Ma gyar Kul tú ra
Nap ja al kal má ból Csepreg Kul tú -
rá já ért díj ban ré sze sült.

A 2013-as év ben, a mû ve lõ -
dé si ház ál tal be nyúj tott pá lyá za -
ti pro jekt ben, szak mai meg va ló sí -
tó ként vett részt a kó rus. A re ne -
szánsz ko rá nak éne kes mû ve it
pre zen tál ták négy fog lal ko zá son.
Több ge ne rá ció éne kes mun ká -
ja ként – há rom he lyi kó rus rész vé -
te lé vel- szü le tett meg a Re ne -
szánsz élet ké pek elõ adás, me -
lyet dísz le tek kel, jel me zek ben
nagy si ker rel mu tat tak be a vá -
ros fesz ti vá lon. Fel lép tek a Pé csi
„Han gu lat szi get”- fesz ti vá lon, Ko -
dály Es ti dal c. mû vét kö zö sen
éne kel ték egy pé csi és egy ír kó -
rus sal. Meg hí vást kap tak a Bo ros
And rás em lé ké re ren de zett est re,
Szom bat he lyen mu tat ták be mû -
so run kat. Bü kön Kacsóh-Petõfi:
Já nos Vi téz cí mû dal já ték ban
sta tisz ta-kó rus ként sze re pel tek óri -
á si si ker rel.

A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal -
má ból a kó rus el nö ke, Hor váth
Já nos sze mé lyes díj ban ré sze sült.
Au gusz tus 20- án ün ne pi hang -
ver senyt ad tak a kõ sze gi Jé zus
Szí ve Temp lom ban, a Kõ sze gi Vo -
nó sok kal.

Meg ala ku lá suk óta ka rá cso -
nyi hang ver sen  nyel aján dé koz -
zák meg vá ro suk és a kör nyék la -
kó it, né hány éve köz re mû kö dõ -
ként a Vocal Spirit, és a Dr.

Csepregi Hor váth Já nos KIKI
gyer mek kó ru sa is sze re pel, a
több ge ne rá ci ós ének lés óri á si
örö mé vel. 

2014-ben kar na gyuk Vas Me -
gye Ön kor mány za ta Köz gyû lé se
el is me ré sé ben ré sze sült „ma gas
szin tû szak mai mun ká já ért, mely

a me gye fej lõ dé sét
szol gál ja, a köz jó és
a kö zös sé gek ja vá -
ra vég zett ered mé -
nyes te vé keny sé gé -
ért, pél dás em be ri
hoz zá ál lá sá ért”.

A Csepregi Ol va -
só kör rel kö zös szer -
ve zés ben a Ho lo ca -
ust ál do za ta i nak
em lé ké re tar tott ren -
dez vé nyen éne kel -
tek. A Vocal Spirit
Showkórus be mu tat -
ko zó kon cert jé re kö -
zös ének szá mok kal
ké szül tek, ahol a
vegyeskaron kí vül
köz re mû kö dött még

a csepregi ál ta lá nos is ko lás gye re -
kek kó ru sa is. Bü kön – im már ha -
gyo má nyo san - sta tisz ta kó rus ként
Mo zart Va rázs fu vo la c. ope rá já -
ban éne kel ték.

A ju bi le u mi év kez de tén elõ -
adást szer vez tek a ze nei ne ve lés -
rõl és a ze ne jó té kony ha tá sá ról,
Pé csi Ri ta PhD ze ne pszi cho ló gus
meg hí vá sá val. Újabb jó té kony sá -
gi ren dez vé nyen éne kel tek, az
óvo da ja vá ra. Ze ne tör té ne ti ba -
ran go lás pá lyá zat ke re te in be lül
két kon cer ten is sze re pel tek,
más-más mû fa ji ke ret ben. 

Mind emel lett lel ke sen ké szül -
nek ju bi le u mi hang ver seny ük re,
mely mél tó lesz az el múlt 25 év
szín vo na las re per to ár já hoz, em lé -
ke ik meg ele ve ní té sé hez, és ál lan -
dó nagy szá mú kö zön sé gük szó ra -
koz ta tá sá hoz. Az ün ne pi mû sor ba
meg hív ták azo kat a he lyi ci vil szer -
ve ze te ket, akik kel az el múlt idõ -
szak ban együtt dol goz tak.

Ré gi tag ja ik kal és a fú vós ze -
ne kar ral kö zö sen el hang zik Bee -
tho ven Öröm ódá ja, mely a
csepregi kó rus ének lés ügyét
még ne me seb bé te szi. A ju bi le u -
mi hang ver se nyen mint egy száz
éne kes, a há rom mû kö dõ kó rus
ap ra ja-nagy ja tár ja ki lel két és
ad ja át a mu zsi ka hang ját a kö -
zön ség nek!

Min den ér dek lõ dõt sze re tet tel
vár nak!

A Csepregi Vegyeskar
Egye sü let Ve ze tõ sé ge

Vegyeskari ju bi le um elé




