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Té li gu mi kat nyer tek

Si ker rel pá lyá zott a Hankook gu mi ab roncs
gyár tó hoz a Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol -
gár õr és Baj tár si Egye sü let. Négy da rab té li
gu mit nyer tek a cég tõl: fel sze rel ten, biz ton sá -

go san köz le ked het a leg hi de gebb, leg ha va -
sabb he tek ben is a pol gár õr au tó. A gu mi ab -
ron cso kat szep tem ber 14-én vet ték át a pol -
gár õrök.                                                   Yde

Az 1887-ben ala kult Peresznyei Ön kén tes Tûz -
ol tó Egye sü let 130 éves ju bi le u mát ün ne pel te
szep tem ber 24-én va sár nap. Emel lett 25 éve,
hogy át ala kult, önál ló so dott egye sü le tünk,
amely je len leg 25 ta got szám lál.

A ju bi le u mon újon nan be ál lí tott gép ko csi
fecs ken dõt avat tak: Auszt ri á ból vá sá rol ta az
egye sü let. 

Az át ala ku lás óta fo lya ma to san, szin te a nul -
lá ról fej lesz tet tük fel az egye sü le tet, mely sa ját
mun ka vál la lás sal, ön kor mány za ti tá mo ga tás sal
és la kos sá gi se gít ség gel va ló sult meg.

Az új gép ko csi vá sár lá sá val le he tõ ség nyí lik
ko mo lyabb be avat ko zá sok ra, mi vel 2000 li ter vi -
zet, gyors be avat ko zót és hab bal ol tót is tar tal -
maz a jár mû. Ezen gép ko csit tud juk hasz nál ni la -
kott te rü le ten kí vül is, ha szük ség van me zõ gaz -
da sá gi te rü le tek men té sé re. Egyéb ként az utób -
bi évek ben mi ni má lis ra csök kent a kár ese tek
szá ma a köz sé günk te rü le tén. Ez an nak is kö -

szön he tõ, hogy a la kos ság együtt mû kö dik a
meg elõ zés ben az egye sü let tel.

Mint pa rancs nok, örül nék, ha a fi a ta lok kö ré -
ben is ez az el hí va tott ság meg len ne és mind
töb ben áll ná nak so ra ink ba, mert a jö võ a fi a ta -
lo ké. Sze ret ném, ha az ön kén tes tûz ol tó di csõ -
ség nek te kin te né, hogy az le het! 

Az ün nep ség vé gén a Szom bat he lyi Tûz ol -
tó-pa rancs nok ság, a Bü ki Men tõ ál lo más és a
Kõ sze gi Rend õr ka pi tány ság szak em be rei be -
mu ta tót tar tot tak egy bal eset szi mu lá lá sá nál –

kö szö net ér te! Há lá val tar to zunk mind azok nak,
akik ezen ese mény meg szer ve zé sé ben, le bo -
nyo lí tá sá ban részt vet tek, ön zet len, se gí tõ kész
mun ká juk kal. 

Or bán Gyu la
Tûz ol tó pa rancs nok

130 éves lánglovagok
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Az õsz má so dik hó nap já ban szín pom pás arany ru há ba öl tö zik a ter -
mé szet, a ki rán du lók nak ezer nyi örö met nyújt. Szor gos ke zek szü re tel nek
a gyü möl csö sök ben, a kis ker tek ben. Vi dá man hal lik a szü re te lõk nó tá ja
a hegy ol da lak ról. Kam rák ba ke rül a nyá ron gon do san ne velt gyü mölcs,
zöld ség, hogy a té li vi ta min pót lás biz to sít va le gyen. Tö rik a ku ko ri cát, a
bú zát el ve tik, le gyen jö võ re min den na pi ke nye rünk. A gaz dák igye kez -
nek a hi deg idõ be áll ta elõtt be ta ka rí ta ni min dent, a ter mõ föl det en ge -
dik pi hen ni. 

El her vad nak a vi rá gok,
nyu go vó ra tér nek a bok rok,
a fák. Las san vé get ér a kin ti
szor gos mun ka, a gaz dák -
nak jö het a szám adás, a jól
meg ér de melt pi he nés. Ok -
tó ber az a hó nap, amely -
ben a vi dám szü re ti mu lat sá -
go kat fel vált ják az em lé ke -
zés ün ne pei.

„Jaj, de bú san süt az õszi nap sugára, az ara di vár nak töm löc ab la ká -
ra” – hang zik ok tó ber 6-án az is me rõs nép dal sok-sok ün nep lõ aj ká ról, akik
az ara di vér ta núk em lé ke elõtt tisz te leg nek és ele ve ní tik fel a 168 év vel ez -
elõt ti szo mo rú ese mé nye ket. Szí vünk be vé sõ dött az a 13 név, aki ket gyá -
szo lunk ezen a na pon. Az tán ok tó ber 23-án az 1956-os for ra da lom és sza -
bad ság harc em lé ké re ké szül nek ün ne pi mû so rok. Em lé ke zünk azok ra a
pes ti srá cok ra, akik 61 év vel ez elõtt szer vez ték a for ra dal mat, igye kez tek
meg dön te ni az ön kény ural mat. El en ged he tet le nül fon tos, hogy gye re ke -
ink meg is mer jék tör té nel münk di csõ ese mé nye it, sze mé lyi sé ge it, akik a ha -
za, a ha la dás ér de ké ben ki emel ke dõt tet tek. Tisz te let tel, meg be csü lés sel
em lé kez zünk hát azok ra, akik a ma gyar ság jö võ jé ért éle tü ket ál doz ták,
szen ve dé se ken es tek át! Ko szo rú zunk, lán got lob ban tunk, fe jet haj tunk. A
hó nap vé gén és no vem ber 1-jén pe dig el hunyt sze ret te ink sír já ra tes  szük
az em lé ke zés vi rá ga it, ko szo rú it, gyúj tunk gyer tyát éret tük. Ilyen kor meg ál -
lunk, és azok ra gon do lunk, akik ne künk so kat je len tet tek, akik nek el vesz té -
se meg vál toz tat ta az éle tün ket. Õk a szí vünk ben él nek to vább, örök ké! 

„Sze münk ben tük rö zik te kin te tük még,
S a bol dog órák drá ga, tisz ta üd vét
Föl is  sza lel künk, mint vi rág a nap fényt
És él nek õk to vább, szûz gon do lat ként.” (Ju hász Gyu la)

Baloghné Simon Erika

Következõ lapszámunk  2017. november 3-án jelenik meg!

Október -

az emlékezés hónapja

Meg kezd te mû kö dé sét a 14 ön -
kén tes bõl ál ló Tömördi Pol gár õr
Egye sü let. Cél juk a la kos ság biz ton -
ság ér zet ének nö ve lé se. A jö võ ben
rend sze re sen fel tûn nek majd te le -
pü lé sünk ut cá in.

Szep tem ber ben az Or szá gos Pol -
gár õr Szö vet ség tõl két da rab ke rék -
párt kap tak, így szol gá la tu kat még
ha té ko nyab ban tud ják el lát ni.

Idén szep tem ber ben Táplán -
szent kereszten ren dez ték meg a
Vas Me gyei Pol gár õr Na pot: részt
vet tek a tömördi pol gár õrök is. Kü -
lön öröm szá munk ra, hogy az el is -
mer tek kö zött mi e ink is ott vol tak! Ki -
vá ló pol gár õr mun ká ért ki tün te tést
ka pott Hor váth And rás, az egye sü -

let el nö ke. A pol gár õr moz ga lom
tá mo ga tá sá ért pe dig Kollárits Gá -
bort, az egye sü let al el nök ét ju tal -

maz ták. Gra tu lá lunk mind ket tõ jük -
nek! Va la men  nyi pol gár õr nek ese -
mény men tes mun kát kí vá nunk, és
kö szö net a szol gá la tu kért!

KSzÁ

Vigyáznak ránk!



4

2017. október VII. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Bõ
Szüreteltek, felvonultak

Rövid hírek

Csepreg – To vább foly ta tód nak a vá ros -
ban a nagy sza bá sú út- és jár da fel újí tá sok. A
la ko sok nagy örö mé re több he lyütt már az
új asz fal tot hasz nál hat ják, je len leg az Al -
kot mány ut cá ban foly nak mun ká la tok. 

A tu da tos dön tés ho za tal nak kö szön he tõ en a
ta va lyi év ben már el ké szült a Cso ko nai és a
Szom bat he lyi ut ca, idén au gusz tus ban pe dig a
meg újult Fe hér ut cát ve het ték bir tok ba a he lyi -
ek. Vlasich Krisz ti án nak, Csepreg vá ros pol gár -

mes ter ének a sza va it tet tek kö vet ték, hi szen ígé -
re té hez hí ven az út- és járdafelújítási prog ram
kö vet ke zõ, nagy sza bá sú hely szí nén is meg je len -
tek a mun ka gé pek. A most in du ló fo lya mat so -
rán még az idén meg újul hat a csa pa dék víz-el -
ve ze tés és az út bur ko lat mind az Al kot mány,
mind pe dig a Zrí nyi ut cá ban. Eh hez a ki vi te le zé -
si sza kasz hoz csat la ko zik még a Bog nár Ig nác
ut ca híd utá ni ré sze, ahol szin tén új esõ víz-el ve -
ze té si rend szert ala kí ta nak ki. 

- Az Al kot mány ut cá ban már vé gez tek a hely -
szí ni fel mé rés sel, az út pad ka nye sé sét kö ve tõ en
el kez dõd he tett az ár kok ki tisz tí tá sa – nyi lat koz ta a
pol gár mes ter. - Ha ma ro san pe dig a meg lé võ át -
ere szek bon tá sá val foly ta tó dik a mun ka. A ki ter -
melt anya gok el szál lí tá sát kö ve ten a szak em be -

rek be épí tik az át ere sze ket. Az ut ca tel jes hos  szá -
ban, 632 mé te ren újít ják fel a csa pa dék víz rend -
szert. An nak ér de ké ben, hogy az új asz falt bur ko -
la tot a föld mun ka gé pek fe les le ge sen ne ter hel -
jék, csak ez után ke rül sor az ut ca asz fal to zá sá ra.
A ked ve zõ víz el ve ze tés ér de ké ben ol dal esés sel
te rí tik majd le a ko pó ré te get.

A Zrí nyi és a Bog nár Ig nác utcában– a ter vek
sze rint - 1289 mé ter és 596 mé ter hos  szan hoz zák
rend be az ár ko kat, mely so rán az árok egy sor be -
ton la pot is kap majd. Öröm te li hír, hogy a fej lesz té -

sek hez jö võ ta vas  szal vár ha tó an a Tak sony ut ca,
Tak sony köz is be csat la ko zik, hi szen itt is csa pa dék -
víz-el ve ze tõ rend szer és új út is épül het majd.

A pol gár mes ter ki emel te, hogy a Te rü let- és
Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ke re té ben
több mint 153 mil lió fo rin tos tá mo ga tást nyert el a
vá ros, eb bõl a for rás ból va ló sul hat nak meg a
csa pa dék víz-há ló zat re konst ruk ci ós mun kái. A
2016. év vé gén ka pott 150 mil lió fo rin tos bel ügy -
mi nisz té ri u mi, köz pon ti for rás pe dig le he tõ vé te szi,
hogy új bur ko la tot is kap ja nak Csepreg ut cái. A
pol gár mes ter kö szö ne tét fe jez te ki a hi va tal mun -
ka tár sa i nak és mind azok nak a dön tés ho zók nak,
fõ ként Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ nek, akik
se gí tet ték ab ban, hogy meg va ló sul has sa nak az
el kép zelt fej lesz té si ter vei.                               HZ

Már az Alkotmány
utcában dolgoznak a munkagépek
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Csepreg – Min dig szí vet me len ge tõ,
ami kor egy idõs em ber meg oszt ja éle te
fon tos pil la na ta it va la ki vel. Hát ha még
ezt a 90. szü le tés nap ján te szi! Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter nek An na né ni me -
sélt éle té rõl. 

Ott ho ná ban kö szön töt te ju bi le u mi, 90.
szü le tés nap ja al kal má ból szep tem ber 20-
án Ko vács An nát Vlasich Krisz ti án, Csepreg
Vá ros pol gár mes te re. Aján dék kal ér ke zett,
ám õt is meg le pe tés vár ta. An na né ni a kis
szo bá ban ugyan is sü te mén  nyel, in ni va ló -
val ké szült a szü le tés na pi kö szö nõ re. A
ven dég lá tás mel lé pe dig ba rá ti be szél ge -
tés is járt.  

Ko vács An na 1927-ben szü le tett, egy
le ány iker test vér és egy fiú test vér kö zött

nõtt fel, nagy sze re tet ben. A má so dik vi -
lág há bo rút kö ve tõ en, 1949-ben érett sé gi -
zett Szom bat he lyen. Édes ap ja tõs gyö ke res
csepregi, így köl töz tek ké sõbb Bük rõl
Csepreg vá ro sá ba. Meg tud hat tuk, hogy
An na né ni rend kí vül val lá sos, nap já ban

több ször is Is ten tõl kér út -
mu ta tást.

Míg Sop ron ba járt dol -
goz ni, az uta zá sok alatt
köny vet ol va sott, na gyon
sze re ti az iro dal mat, az ol -
va sás min dig ki kap csol ja.
Ezt a jó ha gyo mányt meg -
õriz ve mai is, ha te he ti, ak -
kor köny vet vesz a ke zé -
be. Emel lett nem ve ti meg
a té vé zést sem, szí ve sen
né zi a dél utá ni so ro za to -
kat. Ez azon ban nem
megy a mun ka ro vá sá ra,
ugyan is a ház kö rü li te en -

dõ ket ma is gon do san el lát ja. 
A 90. szü le tés na pon Vlasich Krisz ti án nal

egy po hár almalével koc cin tot tak, a pol -
gár mes ter pe dig a je les al ka lom ból kí vánt
jó egész sé get és to váb bi bol dog éve ket
An na né ni nek. Majd át nyúj tot ta Or bán Vik -
tor mi nisz ter el nök szép ko rú ak nak szó ló em -
lék lap ját, mel lé egy cso kor vi rág gal és
cso ko lá dé vá lo ga tás sal is ked ves ke dett a
szü le tés nap al kal má ból.

HZ

NYÁR BÚ CSÚZ TA TÓ 
SZA LON NA SÜ TÉS

Szep tem ber 16-án 18 órá ra szer vez tük a sza lon na -
sü tést Tömördön. A Fa lu ház nál han gu la tos kör nye zet -
ben tá bor tûz nél sze ret tük vol na meg tar ta ni. Saj nos az
idõ já rás köz be szólt, egé szen 16 órá ig úgy tûnt, hogy
a lo cso gó esõ mi att el kell ha lasz ta nunk. Te le fo non
fel vet tük a kap cso la tot és át szer vez tük. Egyik csa lád
fel aján lot ta a sü tõ jét, me lyet te tõ alatt is le het hasz -
nál ni. A Fa lu ház mel let ti ki ülõt vá lasz tot tuk, nem lett
vol na baj, ha na gyobb a hely – re mél jük a jö võ ben
ki bõ vül – de így is han gu la tos volt.

A Fi úk vág tak mo gyo ró bo tot, ki he gyez ték, meg rak -
ták a tû zet. Ko sár ban vit tük a sza lon nát, virs lit, hagy mát,
pa ra di cso mot, pap ri kát, sütit. Volt „kedv csi ná ló” ivó lé.

Mi re a sü tés re ke rült sor az esõ is el állt. Fel kö szön töt tünk
egy szü le tés na post, és ezen a na pon egy pár épp a 22.
há zas sá gi év for du ló ját ün ne pel te. Kö szön jük szé pen
min den ki nek, hogy el jött. Re mél jük eb bõl is ha gyo -
mányt csi ná lunk, és jö võ re meg is mé tel het jük tá bor tûz nél
szép idõ ben.  Október 07-én pedig a kitartó Zumbások
ke mencés partyt szerveznek - saj nos er rõl még ké pek kel
nem tu dunk szol gál ni.        Puskerné Hermann Be á ta

Nap já ban több ször is
Is ten tõl kér út mu ta tást

A 90 ÉVES AN NA NÉ NIT KÖ SZÖN TÖT TE A POL GÁR MES TER
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Mert kell egy jó csa pat!

Idén rend ha gyó mó don szep tem ber ben tar -
tot ták meg a Ter mál Üdü lõ szö vet ke zet Apart man
Ho tel ben a ju bi le u mi dol go zók ün nep sé gét, tud -
tuk meg Né meth Vi o let ta ügy ve ze tõ igaz ga tó tól.
A mai vi lág ban már rit ka ság, hogy van nak
olyan mun ka he lyek, ame lyek büsz kél ked het nek
több éve lo já lis mun ka vál la lók kal.

Büsz kén mond ja a szö vet ke zet igaz ga tó ja,
hogy így gon dol ko dik egyik bü ki la kos is
Misákné Sav anyó Edit szo ba as  szony, aki 5 éve
dol go zik, a rép ce la ki Koronczainé Csor ba Tün -
de, aki 20 éve re cep ci ós, és a Szakonyból be já -
ró Görbicz Mik lós is, aki 25 éve víz- és gáz sze re -
lõ ként te vé keny ke dik az üdü lõ szö vet ke zet nél.
Igaz ga tó as  szony a mai sok ré tû ki hí vá sok mel lett
to vább ra is hisz a csa pat mun ká ban és ezt kép -

vi se li mun ka tár sa i val szem ben is. Sze rin te a csa -
pat ban min den ki nek meg van a he lye. Jö võ re
egy vá ro má nyo sa van a ju bi le u mi ün nep ség -
nek. Bíz zunk ab ban, hogy õ is ki tar tó an to vább -
ra is eb ben a csa pat ban fog dol goz ni. A je len -
le gi ün ne pel tek nek pe dig gra tu lá lunk, jó erõt,
egész sé get és még to váb bi sok szép si ke res
évet kí vá nunk az üdü lõ szö vet ke zet nél! Kí ván juk,
hogy mun ka tár sa ik nak mu tas sa nak pél dát, ki -
tar tá suk kal erõ sít sék õket, hogy még sok évig
dol goz has sa nak együtt a szö vet ke zet ben.   yde

Szakony Köz ség Ön kor mány za tá nak Kép vi -
se lõ-tes tü le te a fa lu gond no ki szol gá lat ban vég -
zett mun kák ról 2017. szep tem ber 26-án fa lu fó ru -
mot tar tott. 

A je len lé võ ket Far kas Gyu la pol gár mes ter
kö szön töt te. Ezt kö ve tõ en Bü ki Ist ván a te le pü lés
fa lu gond no ka tar tott be szá mo lót mun ká já ról.
Be ve ze tõ jé ben el mond ta, er re az ese mény re
azért ke rült sor, mert fa lu gond no ki kép zé sen vesz
részt Szom bat he lyen a Martineum Felnõttképzõ
Aka dé mi án, a Kál vá ri án. A kép zés 156 óra el -
mé le ti és 104 óra gya -
kor la ti rész bõl áll. El mé -
le ti kép zés ke re té ben ta -
nul tak jo got, igaz ga tást,
pszi cho ló gi át, el sõ se -
gélyt, gép jár mû üze -
mel te tést. Meg is mer ték
a szo ci á lis tör vényt is,
ami a fa lu gond no ki fel -
ada tok hoz tar to zik. A
gya kor la ti kép zés ke re -
té ben vol tak szo ci á lis in -
téz mé nyek ben, is mer -
ked tek az ot ta ni élet kö -
rül mé nyek kel, va la mint
ak tív ré sze sei le het tek a min den na pi fel ada tok
el lá tá sá nak. A kép zés hez tar to zó cso por tos fog -
lal ko zá sok ke re té ben so kat be szél get tek a sa ját
te le pü lé sü kön vég zett mun kák ról.

Ezt kö ve tõ en pár mon dat ban a fa lu gond no -
ki szol gá lat ki ala ku lá sá ról be szélt a hall ga tó ság -
nak. A szol gá lat egy sze mé lyes in téz mény, mely -
nek aty ja Ke mény Ber ta lan volt. Fel is mer te an -
nak je len tõ sé gét, hogy nem ma gá ra hagy ni,
ha nem tá mo gat ni kell a kis fal va kat, ahol meg -
szûn tek az is ko lák, óvo dák, el ment az ér tel mi ség
és per sze a fi a ta lok is. Ezek meg aka dá lyo zá sá ra
Ke mény Ber ta lan lét re hoz ta a fa lu fej lesz té si tár -
sa sá got 1989-ben, mely nek el nö ke is lett.

A fa lu gond no ki szol gá lat, 1990-tõl mû kö dik.
Hungarikumnak szá mít, mi vel Ma gyar or szá gon és
Ro má nia ma gyar lak ta te le pü lé se in mû kö dik. Az
1993/3-as szo ci á lis tör vény sza bá lyoz za. Szol gá lat
csak 600 fõ alat ti te le pü lé sen jö het lét re. Me -
gyénk ben 1998-ban Bodonyhelyen volt az el sõ
fa lu gond nok. Szakonyban 2009-tõl van a szol gál -
ta tás.  Kö vér Im re volt az el sõ fa lu gond nok. Nyug -
dí ja zá sa után 2016-tól vet te át tõ le a szol gá la tot. 

A fa lu gond no ki szol gá lat fi nan szí ro zá sát az
ál lam áll ja, a he lyi ön kor mány zat ki egé szí ti a
költ sé get. Az ál lam évi 2,5 mil lió fo rint tal tá mo -
gat ja a szol gá la tot. Ez az ös  szeg a gond nok bé -
re, (ami mi ni mál bér), gép ko csi üzem anyag és
szer viz költ sé gét áll ja.

Bü ki Ist ván el mond ta, sze mé lyes fel ada ta a
fi a ta lok, 18 éven alu li ak, idõ sek 65 év fe let ti ek
és a rá szo ru lók se gí té se. Ka pott szol gá la ti ke rék -
párt, az zal jár ja a fa lut, lá to gat ja a hely be li e ket,
rá szo ru ló kat. Jó a kap cso la ta a fa lu la kos sá gá -

val, nincs, olyan por ta a fa lu ba ahol nem lát ják
szí ve sen. Na gyon jó a kap cso la tom a te le pü lés
ve ze tõ i vel. Fel ada ta még a köz fog lal koz ta tot -
tak kal fel ügye le te, irá nyí tá sa. Ve lük ne he zebb
dol ga van, de úgy ér zi szé pül a fa lu és ta lán ki -
csit ren de zet tebb is.

Fel ada ta még az ön kor mány za ti in téz mé -
nyek kar ban tar tá sa, a hi va ta li mun ká ba is be se -
gít szük ség ese tén. Tart ja a kap cso la tot a jegy -
zõ ség ös  sze in téz mé nyé vel.

A fa lu gond no ki bus  szal szál lít ja a be te ge -
ket, rá szo ru ló kat, me lyet ki emelt fel adat nak
te kint. Mint el mond ta a busz a fa lué, te hát
min den kié. Min den rá szo ru ló igény be ve he ti.
A fa lu gond no ki szol gá lat nak az is a fel ada ta,
hogy a ház kö rü li mun kák ba is be se gít sen, ha
igény lik. A tûz ol tók nál és a pol gár õrök nél is
van ki sebb, na gyobb fel ada ta. Elõ ké szí ti, se -
gí ti az ön kor mány zat és a ci vil szer ve ze tek
ren dez vé nye it. 

Be fe je zé sül kér te a részt ve võ ket, hogy ész re -
vé tel ük kel, épí tõ kri ti ká juk kal se gít sék mun ká ját. 

ADA

Ké pen bal ról jobb ra: Hor váth Lász ló igaz ga tó -
ság el nö ke, Koronczainé Csor ba Tün de, Misákné
Sav anyó Edit, Görbicz Mik lós, Né meth Vi o let ta ügy -
ve ze tõ igaz ga tó

Fa lu gond no ki
szol gá lat Szakonyban
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Trak tor hang tól volt za jos szep tem ber 9-én
Sopronhorpács. Má sod já ra ren dez ték meg ezt a
prog ra mok kal te li na pot a te le pü lés fut ball pá -
lyá ján és a mö göt te el te rü lõ szán tó föld ön. Az
ese mény ta valy ke rült elõ ször meg ren de zés re,

bíz va ab ban, hogy ez zel ha gyo mányt te remt -
het nek. Az idõ já rás ked ve zett a szer ve zõk nek,
hi szen a haj na li hû vös idõt egy kel le mes, a
prog ram hoz ép pen meg fe le lõ idõ vál tot ta fel.
Reg gel 8 óra kor kez dõ dött a fel vo nu ló és ver -
seny zõ jár mû vek re giszt rá ci ó ja, majd 9 óra kor
el in dult a kon voj, amely vé gig járt majd nem
min den ut cát. A ta va lyi trak tor szá mot si ke rült
meg dön te ni, hi szen idén több mint 60 jár mû tu -
laj do nos ka pott ked vet, hogy ré sze se le gyen en -
nek a lát vá nyos ka ra ván nak. So kan vol tak kí -
ván csi ak a me net re: az út mel lett szin te sor fa lat
áll tak a bá mész ko dók, akik bol do gan in te get tek
min den ki nek. 10 óra kor el kez dõd tek a ver se -

nyek, amely ben a trak to ro sok ügyes sé gi, gyor -
sa sá gi és erõ hú zó ver seny szám ok ban mé ret het -
ték meg ma gu kat és per sze jár mû ve i ket.

A nap fo lya mán lát hat tunk ve te rán trak to ro -
kat is a fel vo nu lók kö zött, sõt akadt, ame lyi ket ki
is le he tett pró bál ni. A leg na gyobb él ményt ki -
csik nek és na gyok nak egy aránt a két John
Deere ve ze té se je len tet te.

A ver se nyek alatt és után is le he tõ ség volt
lán gos, pa la csin ta, kol bász, virs li, pat to ga tott
ku ko ri ca és szá mos édes ség vá sár lá sá ra. A ki -

seb bek szó ra koz ta tá sá ra ugrálóvár tor nyo sult az
edzõ pá lyán.

Dél után, akik elég erõs nek érez ték ma gu kat,
be ne vez het tek a szkander baj nok ság ba: több
kor osz tály ból volt vál lal ko zó, aki meg mé ret te

ma gát. Fel lé pett a sopronhorpácsi mazsorett
cso port is, majd a he lyi gyer mek és nõi röp lab -
da csa pat mér kõ zé se it te kint het ték meg a lá to -
ga tók. 

Lát vá nyos be mu ta tót tar tott a Fû rész Má nia
csa pa ta, akik kü lön bö zõ fû ré szek kel szebb nél
szebb szob ro kat fa rag tak fa rön kök bõl. Az el ké -
szült da ra bok ból vá sá rol ni is le he tett.

A trak to ros nap a ver se nyek ered mény hir de -
té sé vel zá rult. A fut ball ra jon gók a ren dez vény
után a Sopronhorpács-Mészáros SE – Csa pod

SC baj no ki lab da rú gó mér kõ zé sen szur kol hat tak
ked ven cük nek.

Bí zunk ab ban, hogy a ren dez vény év rõl év re
si ke re sebb lesz, meg te remt ve ez zel egy re mek
ha gyo mányt kis fa lunk ban.                     Iglerné

Másodszor volt traktoros
nap Sopronhorpácson
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• Csepreg

Te tõ alatt 
a lakásfelújítási prog ram

Csepreg – A vá ros ön kor mány za ta - a szá -
mos meg kez dett je len tõs be ru há zás mel lett -
foly tat ja a ta valy meg in dí tott lakásfelújítási
prog ram ját. En nek kö szön he tõ en még a tél
elõtt új te tõ szer ke ze tet kap a Szé che nyi tér
26/A épü let rész. 

Szar ka Ani kó a vá ros fej lesz té si bi zott ság el -
nö ke el mond ta, hogy a vá ros ban a fej lõ dés
út ján jár nak, hi szen a vá ros ön kor mány za ta a
si ke res köz in téz mé nyi fel újí tá sok, va la mint az
út- és jár da épí té sek mel lett to vább foly tat ja
lakásfelújítási prog ram ját. A Szé che nyi tér 26.
szám alat ti sa rok tel ken ál ló Cigli-ház fõ épü let -

ének fel újí tá si mun ká la tai már 2016-ban be -
fe je zõd tek. Hoz zá tet te, hogy át fo gó fel újí tás ra
volt szük ség, mi vel az ön kor mány za ti tu laj do -
nú in gat lan ál la ga az év ti ze de kig csak rom -
lott. A lakásfelújítási prog ram el sõ fá zi sá ban
le cse rél ték az eresz csa tor ná kat, il let ve be pu -
col ták az épü let lá ba za tát. Egy éve már, hogy
a te tõ szer ke zet és a nyí lás zá rók is meg újul tak. 

A bi zott sá gi el nök ki emel te, hogy a fel újí tás
je len le gi sza ka szá ban a 26/A épü let rész tel je sen
új te tõ szer ke ze tet kap. Er re min den kép pen szük -
ség volt, hi szen a te tõ té ri fel mé ré se ket kö ve tõ en
vi lá gos sá vált, hogy nem egy léc ha sadt, tö rött.
A több mil lió fo rin tos be ru há zás nak kö szön he tõ -
en 420 négy zet mé te ren lesz új te tõ még a tél
be kö szön te elõtt. Az új Bra mac te tõ cse re pek alá
te tõ lé ce zés és lég át eresz tõ fó lia is ke rül. Ahol
szük sé ges sé vált, ott pe dig a ké mé nyek ta ta ro -
zá sa, kar ban tar tá sa sem ma rad el.

A pol gár mes ter és a vá ros ve ze tés is el kö -
te le zett a prog ram to vább vi te lé ben, így a ter -
ve ink közt sze re pel az in gat lan ener ge ti kai
kor sze rû sí té sé is. Az aj tók, nyí lás zá rók cse ré jét
kö ve tõ en jö võ re a Szé che nyi tér töb bi ön kor -
mány za ti la ká sán is foly ta tód hat nak a kor sze -
rû sí té si be ru há zá sok - nyi lat koz ta a fej lesz té se -
kért fe le lõs el nök.                                     HZ

Rövid hírek

A saj tó tá jé koz ta tót dr. Né meth Sán dor pol -
gár mes ter nyi tot ta meg, is mer tet te az ös  sze tett
pro jekt rész le te it. A bük für dõi vá ros rész csa pa -
dék víz-el ve ze té si mun ká la tok ra ki írt köz be szer zé -

si pá lyá za ta le zá rult, így a be ru há zás meg va ló -
sul hat, a tel jes költ ség 412 mil lió fo rint, eh hez há -
rom rész bõl te rem tik elõ a for rást. Az el sõ rész a
224 mil lió fo rin tos 2015-ös adós ság kon szo li dá ci -
ós pá lyá zat ból fe de zik, eb bõl 112 mil lió fo rin tot
kü lö ní te nek el. A má so dik rész a Te rü le ti Ope ra -
tív Prog ram nyer tes pá lyá za tá ból be folyt 50 mil -
lió fo rint. Ezen felül a vá ros ön erõ ként 250 mil lió

fo rint tal já rul hoz zá a meg va ló sí tás hoz. Dr. Né -
meth Sán dor pol gár mes ter hang sú lyoz ta ezen
be ru há zás csak a kez det, ren ge teg fej lesz tés
elõ fel té te le a csa pa dék víz-el ve ze tés meg lé te. A

táv la ti ter vek ben sze re pel a fû tött busz vá ró
meg épí té se, ipa ri park fej lesz tés és a zöld vá ros
prog ram hoz csat la ko zás. Majthényi Lász ló, a Vas
Me gyei Köz gyû lés el nö ke a he lyi adó be vé te lek -
kel és a szak mai fel ké szült ség gel ma gya ráz ta a
bü ki si ker tör té ne tet. A ren dez vé nyen részt vett,
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ is. 

Yde

Több mint 400 mil li ó ból 
épül a csa pa dék víz-el ve ze tés



9

2017. október VII. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Csepregen im má ron má so dik al ka lom mal
ren de zett Csa lá di Na pot a vá ros ban az ön kor -
mány zat kar ölt ve a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let tel. Jó kedv, szín vo na las prog ra mok,

mál na szörp, pa la csin ta, sör és kol bász is vár ta a
csa lá do kat szep tem ber 2-án, szom ba ton 15
óra kor.

Im már ha gyo mán  nyá vált Csepregen,
hogy kis gyer me kes csa lá dok ré szé re szer vez -
nek kö zö sen Csa lá di Na pot szep tem ber el sõ
szom bat ján, a Ma lom ker ti ját szó té ren. A ren -
dez vényt a vá ros pol gár mes te re Vlasich Krisz ti -
án nyi tot ta meg, aki a meg je lent gyer me ke ket
és szü le i ket kö szönt ve el mond ta, hogy ez a
nap a csa lá dok ról szól, ar ról, hogy a dél után
fo lya mán együtt le gye nek a szü lõk gyer me ke -
ik kel. Ez az al ka lom azt is hi va tott je lez ni, hogy
az ön kor mány zat szá má ra ki emel ten fon to sak
a csa lá dok, hi szen a gyer me kek a vá ros jö võ -
jét is je len tik.

A kö szön tõ után, Kan csó Zoltánné ál tal ve ze -
tett Csepregi Vegyeskar Egye sü let te rem tett kel -
lõ ala pot és jó han gu la tot a dél után to váb bi ré -
szé re, me lyet a fi atal te het sé gek bõl ál ló, Csep -
regi Csi cser gõk és a Vocal Spirit ének együt tes
kö ve tett, akik nek pro duk ci ó ját is a kö zön ség
nagy taps sal ju tal maz ta. 

A fel lé pés után a meg je lent csa lá dok a vá -
ros ve ze tõ i vel kö zö sen kö szön töt ték a 2016 szep -
tem ber óta má ig meg szü le tett Csepreg Vá ros
21 új pol gá rát, amely ba bák tisz te le té re egy fát
is el ül tet tek a Ma lom kert ben. Er re a fá ra he lyez -
ték el az tán a szü lõk azo kat a kis me dá lo kat,

me lyen gyer me ke ik ne ve, szü le té si ide je és az
„Is ten ho zott” fel irat sze re pelt. 

Hor váth Gá bor a Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If -
jú sá gi Bi zott ság el nö ke ki emel te, hogy fon to sak

az ilyen és ha son ló ese mé nyek a vá ros ban, hi -
szen a vá ros ve ze tés cél ja nem csak a vá ros fo -
lya ma tos fej lesz té se, ha nem az itt élõk kö zös ség -
ként tör té nõ meg tar tá sa is, hi szen mit ér egy vá -
ros, ha azt nem egy mást sze re tõ és tisz te lõ, egy -

má sért ten ni aka ró, se gí tõ kész pol gá rok lak ják.
A nap egyik leg vi dá mabb pont ja a pa la -

csin ta sü tés volt, mely mel lé a gye re kek nek mál -

na szörp, szü le ik nek sör járt. Eb ben a mun ká ban
az al pol gár mes ter Hárominé Or bán Eri ka és
Oláh Im re kép vi se lõ mel lett a két bi zott sá gi el -
nök Szar ka Ani kó és Hor váth Gá bor is de re ka san
helyt állt. De akad tak lel kes se gí tõk is, hi szen a
kép vi se lõk csa lád tag jai mel lett, kö zel tíz fi a tal
sür gö lõ dött a sá tor ban, akik nem csak a pa la -
csin ta sü tés ben, ha nem a tá la lás ban és a ven -
dé gek kí ná lás ban is iga zán ki vet ték a ré szü ket.

Míg a szer ve zés ben, Hor váth Zol tán kép vi se -
lõ je les ke dett, ad dig a Vlasich Krisz ti án pol gár -
mes ter és csa lád ja a ki lá to ga tó kat íz le tes há zi
sült kol bás  szal és hur ká val kí nál ta. 

Köz ben a gyer me kek nagy örö mé re a gyõ ri
Vaskakas Báb szín ház is meg ér ke zett a hely szín -
re, akik Bob és Bobek cí mû mû so ruk kal iga zán
el káp ráz tat ták az ap ró né pet.  A szer ve zõk a ját -
szó té ri já té kok mel lé még ug rá ló vá rat is biz to sí -
tot tak a leg ki seb bek örö mé re, de szí nes lég -
göm bök bõl sem volt hi ány a ren dez vé nyen, hisz
min den gyer mek nek ju tott leg alább egy, de a
leg le le mé nye seb bek töb bet is ha za vi het tek.

A gyer me kek kö ré ben nép sze rû volt Ma ri ann
és Ka ta lin ál tal ké szí tett csil lám te to vá lás is, mely
a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Csa lád-és Gyer -
mek jó lé ti Szol gá lat jó vol tá ból va ló sul ha tott meg.

A szer ve zõk kö szö ne tet mond tak mind azok -
nak, akik se gí tet tek a prog ra mok szer ve zé sé -

ben, le bo nyo lí tá sá ban, s an  nyit ígér tek, jö võ re is
meg ren de zik a csa lá di na pot. 

yde

Egy nap, amely csak a családokról szólt
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A szo kat la nul hû vös, esõs õszi idõ já rás ra va ló
te kin tet tel úgy dön tött a für dõ me nedzs ment,
hogy a Bük für dõ Gyógy- és Él mény cent rum
strand ján ta lál ha tó me den cék több sé ge ki hasz -
ná lat lan ság mi att nem üze mel. Két me den ce van
még nyit va: a 7/1. szá mú gyógy vi zes me den ce
no vem ber 5-ig min den nap üze mel, a 15. szá mú

tan me den ce pe dig ok tó ber 1-ig. A für dõ nyá ri,
„D” be já ra ta szep tem ber 18-tól már zár va. 

A Bü ki Gyógy für dõ ben ter ve zett fej lesz té sek
kö zül a „B” be já rat át épí té se kez dõ dött meg
szep tem ber kö ze pén, a be já rat pénz tá rai az

épít ke zés el sõ sza ka szá ban vál to zat la nul mû -
köd nek. A ven dé gek aka dály nél kül, zök ke nõ -
men te sen be jut hat nak a für dõ be: az „A” be já ra -

ton ke resz tül a gyógy- és strand für dõ kö ze lít he tõ
meg, a „C” be já ra ton, a fizioterápiás in té zet be -
já ra tán ke resz tül pe dig az él mény für dõ, a
szaunavilág, va la mint a Medical Wellness Cent -
rum ér he tõ el. 

A ven dé gek tá jé ko zó dá sát a für dõn be lül in -
for má ci ós táb lák se gí tik. Az át épí tés vár ha tó an
jö võ ta vas  szal zá rul. 

Az él mény für dõ át fo gó kar ban tar tá si mun ká la -
ta it no vem ber 7. és 9. kö zött vég zik, így azo kon a
na po kon a II. zó na zár va tart. A Gyógy- és Strand -
für dõ, il let ve a Szaunavilág eb ben az idõ szak ban
vál to zat la nul áll a ven dé gek ren del ke zé sé re.

To váb bi in for má ció: www.bukfurdo.hu

Két medence van még nyitva
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Az éven ként Csepregen ren de zett Hor vát
Nap tar tal mát idén az ad ta, hogy al kal mat
adott ta lál ko zás ra, esz me cse ré re olyan nem ze -
ti sé gi cso por tok nak, ame lyek nem csak anya -
or szá gu kon kí vül él nek, ha nem szü lõ fa lu juk tól is

el tá vo lod va, több vi dék rõl ös  sze ve rõd ve egy-
egy vá ros ban tö mö rül tek. Nyel vük, ha gyo má -
nya ik õr zé se ilyen kö rül mé nyek kö zött kü lö nö -
sen ne héz. 

Szep tem ber 23-án Kissné Krály Má ria – a
csepregiek el nö ke – szer ve zé sé ben egész na -

pos ren dez vé nyen vet tek részt a hely be li és a
sop ro ni hor vá tok, al el nök ük kel, dr. Payrits Fe -
renc cel. A hor vát or szá gi Pakrácról és Da ru vár -
ról is ér ke zett kü lö nít mény, a pakráci ma gyar
kö zös ség ve ze tõ jé vel, Fa Jó zsef fel. Ve lük tar tott
Jelena Hihlik, a pakráci mú ze um mû vé szet tör -
té nész igaz ga tó ja is, aki részt vesz a Da ru vá ri
Jankovicsok ku ta tá sá ban is. Meg tisz tel te a
ren dez vényt Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol gár -
mes te re is.

Dél elõtt a Pro me nád, a fõ tér kör ze té ben, vá -
ros né zés ke re té ben is mer ked tek a meg je len tek
a hely ség tör té nel mé vel és ne ve ze tes sé ge i vel.
A Han gya Pan zió ét ter mé ben el köl tött ebéd
után a Bol dog as  szony ká pol na elõtt sza bad té ri
mi sét mon dott hor vá tul Anton Kolic, nyu gal ma -
zott parndorfi plé bá nos, köz re mû kö dött Finta
Jó zsef csepregi plé bá nos, es pe res is. Kü lön le -
ges sé get je len tett az a tö vi ses-ró zsa ko szo rús
hím zé sû ka zu la, ame lyet a mi sé zõ vi selt. Ugyan -
is Csepreg tör té net író já nak, Far kas Sán dor haj -
da ni káp lán nak be jegy zé se a mi se ru ha bé lé sé -
ben ta nú sít ja, hogy „Te kin te tes Cserneki
Markovics Ele o nó ra úr nõ, szü le tett da ru vá ri
Jankovics, sa ját ke zé vel hí mez te és aján dé koz ta
Csepregnek 1858. már ci us 30-án.” Bi zo nyá ra a
nem sok kal elõbb el hunyt kis fia, Kál mán em lé -
ké re ké szült az ado mány. A gyer mek és szü lei a
he lyi te me tõ ben nyug sza nak. Sír ju kat 2016-ban
ho zat ta rend be Csepreg Vá ros Hor vát Nem ze ti -
sé gi Ön kor mány za ta.

A még min dig „Fa lu mú ze um” ne vet vi se lõ
hely tör té ne ti gyûj te mény meg te kin té se után a
Han gya Pan zió han gu la tos kert jé ben hall gat -

ták meg az ün nep ség rész ve või a sop ro ni
STARCI tam bu ra ze ne kar gradistyei hor vát ze nei
mû so rát.

Va cso ra után kö tet len nép dal ének lés sel ért
vé get az ös  sze jö ve tel.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
(Bu da pest)

Nem ze ti ség ként vá ro si kö zeg ben
HOR VÁT NAP CSEPREGEN

Finta Jó zsef, Anton Kolic és Kissné Krály Má ria.

(A mi se ru ha hím zé se Da ru vá ri Jankovics Ele o nó ra mun ká ja.)

Fo
 tó

: S
ár

vá
ry

 L
ás

zló

IL LUSZT RIS 
VEN DÉ GEK CSEPREGEN

Ba logh Jánosné dr. Hor váth Te ré zia és
Eperjessy Dó ra Szé kely Ágostonné szep -
tem ber 23-án ren de zett Hor vát Nap al kal -
má ból vá ro sunk ba ér ke zett Bu da pest rõl.
Szí ve sen jön nek min dig Csepregre. A Hor -
vát Nap al kal má ból kü lön bö zõ prog ra mo -
kon vet tek részt. Mind ket ten csep regi gyö -
ke rek kel ren del kez nek, mind ket tõ jü ket ér -
dek li Csepreg sor sa, mind ket ten so kat tet -
tek Csepregért. Most is te le van nak ter -
vek kel a vá rost il le tõ en. Részt vet tek ak tí -
van Csepreg kul tu rá lis fej lõ dé sé ben, a he -
lyi ha gyo má nyok õr zé se ér de ké ben. Kö -
szö net ér te. A mos ta ni ren dez vé nyen õk
ma gya ráz ták el azo kat a té má kat, ame -
lyek mun kás sá guk hoz kap cso lód nak.

Ter mé sze te sen a prog ra mo kon túl sor
ke rült ro ko ni és ba rá ti lá to ga tás ra, be szél -
ge té sek re is. 

Horváthné Pa dos Te réz
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• Csepreg
Ha szep tem ber, 
ak kor szü re ti fel vo nu lás

Ilyen kor õs  szel, szep tem ber vé ge fe lé és
ok tó ber ele jén a szõ lõ- és bor ter me lõ vi dé ke -
in ken min de nütt meg élén kül az élet, hi szen
kez dõ dik az év leg fon to sabb gaz da sá gi ese -
mé nye, a szü ret. Eh hez kap cso lód nak kü lön -
bö zõ ha gyo má nyok, mint a szü re ti fel vo nu lás,
bál és mu lat ság.

Vá ro sunk ban, ahol több száz éves múlt ra
te kint vis  sza a szõ lõ- és bor ter me lés, eb ben az
év ben ezt a je les ese ményt szep tem ber 16-
án, szom ba ton ren dez ték meg. Szü re ti jel ké -
pek kel fel dí szí tett trak to rok kal, ki csik és na -
gyok szép jel me zek be öl töz ve vo nul tak kö rül a
fõ tér kör nyé ké nek ut cá in.

A Csepregi Bor ba rát Höl gyek ve zet ték a sort,
vá ro suk szí ne i ben, kék-fe hér, ezüst zsi nó ros ru há -
juk ban. Ven dé ge ik, a kõ sze gi Bor ba rát Höl gyek
is az õ trak tor ja i kon fog lal tak he lyet. Kö vet ték
õket óvo dá sok, is ko lá sok, he lyi ci vil szer ve ze tek
cso port jai. Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra mel -
lett a kõ sze gi és a szom bat he lyi fú vó sok is szó ra -
koz tat ták a kö zön sé get, ad ták az alap han got a
jó han gu lat hoz. Lovashintók és lo va sok is pa rá -
déz tak a me net ben. Szo kás sze rint a tûz ol tók
zár ták a sort. Vo nu lás köz ben meg-meg áll tak,
mi vel sok ház elõtt kí nál ták õket bor ral, must tal,
szõ lõ vel, üdí tõ vel, al má val. A fõ tér re vissza ér -
kezõ fel vo nu ló kat taps sal kö szön töt ték az ér -
deklõdök. A pol gár mes ter a hegy bí ró je len té sé -
re meg ad ta az en ge délyt a szü ret meg kez dé sé -
re. A kö vet ke zõ he tek ben kez dõ dik is a mun ka a
hegy ben. De elõbb egy ki csit még szó ra koz tak
a je len le võk, akik a meg eredt esõ mi att a Mû ve -
lõ dé si Ház ba szo rul tak be, ott néz het ték meg a
szó ra koz ta tó mû so ro kat.

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

Nagygeresd köz ség ön kor mány zat szer ve zé -
sé ben, a ha gyo má nyos õszi ki rán du lá sunk al kal -
má val Ta tá ra és ha zánk fõ vá ro sá ba, Bu da pest -
re lá to gat tunk.

Bo ron gós, esõs nap ra éb redt né pes cso -
por tunk, de a rossz idõ sem szeg te ked vét a lel -
kes tár sa ság nak. Enesén még sza ka dó esõ ben
száll tunk ki a busz ból, hogy el fo gyas  szuk a reg -

ge li ká vén kat, capuccinónkat. Ke let fe lé ha -
lad va ki tisz tult az ég, és mi re Ta tá ra ér tünk, már
csak a vir gonc szél bor zol ta a ha jun kat. A vá -
ros ál tal kö rül ölelt Öreg-tó mel let ti vá rat te kin -
tet tük meg. A tó par ti sé tány ról az észa ki ka pun
kö ze lí tet tük meg az épü le tet. A tár lat ve ze té sig
a vár ud var ból is cso dál hat tuk a víz tü kör szép -
sé gét. A tó ban hal gaz dál ko dást foly tat nak,

ezért min den év no vem be ré ben le ha lás  szák,
nyá ron pe dig jó le he tõ ség nyí lik ka ja ko zás ra,
ször fö zés re és sé ta ha jó zás ra.

A vár épü le tet Lu xem bur gi Zsig mond épí tet te,
de a XV. szá zad ban él te fény ko rát, ami kor Hu -
nya di Má tyás fenn ha tó sá ga alá ke rült. Föld szin ti

ter me i ben egy ró mai és egy kö zép ko ri kõ tá rat
lát hat tunk. 

Az eme le ten ko ra be li bú to rok kal, és hasz ná -
la ti tár gyak kal be ren de zett szo bá kon, sza lo no -
kon ha lad tunk át, amíg el ér tünk a gó ti kus ke -
reszt bol to za tú lo vag te rem be. A tár lat leg iz gal -
ma sabb lát ni va ló ja a ró mai szo ba, amely fa li -
ké pek kel dí szí tett, re konst ru ált fes tett te rem ként

fo gad ja a lá to ga tó kat. A leg fel sõ szin ten, a
han gu la tos ká vé zó te ra sza cso dás ki lá tást
nyúj tott a so kat meg élt Öreg-tó fod ro zó hab ja -
i ra. Ta tát hát ra hagy va, to vább ha lad tunk Bu -
da pest irá nyá ba. 

El ér ke zett az ebéd ide je, ezért ki té rõt tet tünk
Herceghalom irá nyá ba, ahol a Nim ród Ven dég -
lõ ben, la ko dal mi dísz be öl töz te tett te rem és te rí -

tett asz ta lok vár tak min -
ket. Erõt, ener gi át me rí -
tet tünk a fi nom fa la tok -
ból, így foly tat tuk utun kat
idõ uta zá sunk má so dik
ál lo má sá ra.

A hõ mé rõ hi gany szá -
la egy re fel jebb kú szott,
így ra gyo gó nap sü tés -
ben is mer ked het tünk a
Bu dai Várnegyed szép sé -
ge i vel. A Ha lász bás tya lá -

bá tól in dult ba ran go lá sunk. A Je zsu i ta-lép csõn
fel fe lé ha lad va ér tük el a Szent há rom ság-te ret,
amely nek köz pon ti épü le te a bu da vá ri Nagy bol -
dog as  szony-temp lom, is mer tebb ne vén Má tyás-
temp lom. Kö tet len idõ töl tés ke re té ben né ze lõd -
het tünk egy órát az UNESCO vi lág örök ség lis tá ján

Történelmi látogatás:
nagygeresdiek Tatán és Budapesten
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sze rep lõ vá ros rész ben. Töb ben kö zü lünk el sé tál -
tunk a Sán dor-pa lo tá hoz, a min den ko ri köz tár sa -
sá gi el nök re zi den ci á já hoz, ahol szem ta núi vol -
tunk a pa lo ta elõt ti õr ség vál tás nak. 

Az épü let mel lett ta lál ha tó Bu da vá ri Sik ló fel sõ
ál lo má sá nál szá mos tu ris ta vá ra ko zott a be szál -
lás ra. Mel let tük el ha lad va kö ze lí tet tük meg a Bu -
da vá ri Pa lo tát. Kö rül néz tünk a Hu nya di ud var ban,
az Orosz lá nos ud var ban, majd vis  sza -
fe lé ha lad va lát hat tuk a ki rá lyi is tál lók
rom ja it és a le fe dett kö zép ko ri pin cé -
ket. Bu dá nak bú csút int ve, a Lánc hí -
don át ha lad va ér kez tünk a pes ti ol dal -
ra, az Or szág ház épü le té hez. 

Az Or szág ház ba, amely Ma gyar -
or szág és a ma gyar de mok rá cia
egyik leg fon to sabb jel ké pe, éven te
fél mil lió lá to ga tó ér ke zik. Cso por tun -
kat elõ re meg ha tá ro zott idõ pont ban
fo gad ták: jól szer ve zett be mu ta tó ke -
re té ben nyer tünk be te kin tést az épü -
let be. Ide gen ve ze tõnk se gít sé gé vel meg te kin -
tet tük az épü let dísz lép csõ jét, ku po la csar no kát,
fel sõ há zi tár sal gó ját és a fel sõ há zi ülés ter met.
Meg is mer ked tünk a Ház tör té ne té vel, épí té sze -
té vel és a ben ne ta lál ha tó mû al ko tás ok kal. Ér -
de kes tör té ne te ket ha lot tunk a ku po la csar nok -
ban ki ál lí tott Szent Ko ro ná ról, amely a ma gyar
ál la mi ság jel ké pe. Sé tánk so rán Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ is csat la ko zott hoz zánk,
mert az õ meg hí vá sá ra és köz ben já rá sá val ki -
rán dul tunk ha zánk egyik leg na gyobb lé te sít mé -
nyé be. A dísz lép csõn cso port ké pet ké szí tet tünk,
és va la men  nyi en em lék la pot ve het tünk át a lá -
to ga tás al kal má ból. Ide gen ve ze tõnk tõl bú csút
vet tünk, de kép vi se lõ úr a Par la ment ma kett ja
mel lett, to váb bi in for má ci ók kal lát ta el az ér dek -
lõ dõ ket. Meg mu tat ta pél dá ul, hogy hol he lyez -
ke dik el a mi nisz ter el nök dol go zó szo bá ja. Az

épü le tet el hagy va a Kos suth tér re si et tünk, ahol
az es ti zász ló le vo nás szem- és fül ta núi le het tünk.
Dob szó val kí sért dísz me net ma sí ro zott át a té ren,
hogy ze nei alá fes tés köz ben von ják le nem ze ti
lo bo gón kat.

Az ün ne pé lyes, gya kor lott moz du la tok alatt
Er kel Fe renc Bánk bán cí mû ope rá já ból a leg is -
mer tebb ária szólt, a Ha zám, ha zám. A ce re mó -

nia vé gez té vel a kül föl di tu ris ták taps sal fe jez ték
ki tet szé sü ket. Õk egy be mu ta tót lát tak – ne künk
ma gya rok nak, úgy gon do lom, töb bet je len tett
az a pár fel eme lõ pil la nat.

Tör té nel mi idõ uta zá sunk vé gez té vel,
Etyeken a Mi lán pin cé ben la zí tot tunk. A he lyi
bo rok kós tol ga tá sa köz ben há zi gaz dánk fa tá -
la kon kí nál ta a sa ját ké szí té sû fi nom sá ga it. Sza -
lá mi, füs tölt kol bász, szarvaskolbász, sza lon na,
pá colt mar ha nyelv, kü lön fé le saj tok sze re pel -
tek a kí ná lat ban. Ke men cé ben sült ko vá szos
ke nyér, és va jas po gá csa járt a fi nom fa la tok
mel lé. Va cso ra köz ben vil lá mok ci káz tak az
égen, de a menny dör gést már el nyom ta kö -
zös sé günk vi dám nó tá zá sa.

A hos  szú ra nyúlt nap után ké sõ éj sza ka, sok
él mén  nyel gaz da god va tér tünk nyu go vó ra.

Né meth Lajosné
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• Tömörd
Nosz tal gia a Chernel-kastélyban

Szep tem ber utol só hét vé gé jén vá rat lan le -
he tõ sé get kap tak köz sé günk la kói és az ér dek -
lõ dõk. Ön kor mány za tunk kép vi se lõ-tes tü le te be -
te kin té si le he tõ sé get biz to sí tott a Chernel-kastély
épü le té be és park já ba. Te le pü lé sünk szep tem -
ber 14-én új ból bir tok ba vet te a ko ráb bi bér lõk -
tõl a kas tély épü le tét. 

So kan vol tak kí ván csi ak a ré gi kul túr ház kör -
nyé ké re: a bá lok, a ren dez vé nyek, az el sõ ran -
de vúk hely szí né re, a mo zi, az if jú sá gi klub ter mé -
re; a ré gi la ká sok be osz tá sá ra. Meg cso dál hat -
tuk a park gyö nyö rû fá it, köz tük a több mint 100
éves tu li pán fát, a sû rû bok ros ré sze ket, és a park
cso dás szob ra it. Mind az épü let, mind kör nyé ke
ma gán vi se li az idõ vas fo gát, de szá munk ra így
is szép, és re mél jük, ha ma ro san olyan szép ség -
ben fog tün dö köl ni, ahogy em lé ke ink ben él. Kö -
szön jük, hogy több mint 30 év után nosz tal gi áz -
hat tunk! Min den el is me rés a kép vi se lõ-tes tü let
tag ja i nak a ka la u zo lá sért! 

Jó volt új ra ott len ni és me sél ni egy más nak!
KSzÁ

Rövid hírek

Szep tem ber 18-án vet te kez de tét a Nest lé
Hun gá ria Kft. Purina gyá rá nak dol go zói szá má ra
az Egész ség hét ren dez vény so ro zat, amely nek
ke re té ben a kol lé gák kü lön fé le egész ség meg -

õr zõ- és szû rõ vizs gá la ton ve het nek részt. – A
prog ram so ro zat nyi tó ren dez vé nye ként, az el sõ
jó té kony sá gi sport prog ra mun kat tartottuj.

A vállalkozó kedvûek fut va vagy ke rék pá ron
in dul tak út nak a gyár par ko ló ból Szom bat hely re

– tud tuk meg Kai Herzke gyár igaz ga tó tól. Ta valy
már egy ki sebb csa pat tel je sí tet te a ki tû zött tá -
vot, és köz ben meg fo gal ma zó dott az öt let a HR
osz tály ve ze tõ jé nek, Markócs Ág nes nek a fe jé -
ben, hogy szí ve sen spor tol ná nak együtt más kor
is, akár egy jó cél ér de ké ben. – A vál lalt ve ze tõ -

sé ge a kez de mé nye zés mel lé állt, és tá mo gat -
ta, hogy min den meg tett ki lo mé tert fel aján la -
nak egy ös  sze get jó té kony cél ra egy ala pít -
vány nak. A mun ka vál la lók je löl het tek egy-egy

ala pít ványt, ame lyek kö zül a gyõz test sza va zás -
sal vá lasz tot ták ki. Így az idei év ben az „Együtt a
le u ké mi ás gyer me ke kért ala pít vány” ja vá ra
gyûlt ös  sze 535.120 fo rint. A részt ve võk lét szá ma
idén meg dup lá zó dott, kö szön he tõ en a jó cél -
nak, és an nak, hogy Lubics Szil via, köz is mert
sparthatlonista szin tén az ügy mel lé állt, és ku -
tyá já val együtt vé gig fu tot ta a tá vot. Min den
részt ve võ ki tar tás ból, küz de lem bõl, em ber ség -
bõl, sport sze rû ség bõl je les re vizs gá zott. Az

egész ség na pok ke re té ben gon dol nak az iro dai
mun kát vég zõk re is, ne kik az író asz tal mel let ti át -
moz ga tó gya kor la tok vég zé sét ajánl ják, va la -
mint „egész sé ges sü ti” re cept ver senyt is hir det -
nek, mely re mi nél egész sé ge sebb alap anyag -
ok ból ké szült sü te mé nyek re cept je it vár ják, kis
kós to ló val együtt. A Nest lé szá má ra az év min -
den nap ján fon tos, hogy a dol go zók egész sé -
gét meg õriz zék, és biz ton ság ban dol goz za nak,
hi szen min den kit ha za vár nak.                       yde

Egészséghét keretében
jótékonykodtak a büki Nestlé
Hungária Kft. munkavállalói
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A nyár fo lya mán el ké szült és
át adás ra ke rült a fa lu fe dett kö -
zös sé gi te re. Az ün ne pé lyes sza -
lag át vá gást kö ve tõ en az egy -
há zak kép vi se lõi meg ál dot ták
és fel szen tel ték az új lé te sít -
ményt. 

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép -
vi se lõ kö szön tõ jé ben ki emel te,
hogy mi lyen fon tos és ör ven de -
tes az, ami kor a gyü le ke ze tek
együtt tud nak len ni, egy kö zös -
ség gé for má lód va tud nak ün ne -
pel ni, s hogy eb ben mi lyen
nagy sze re pe van a hit nek, a
val lás nak. Az öku me ni kus is ten -
tisz te let pré di ká ci ói is az egy más
el fo ga dá sá ra, a va la ho va tar to -
zás ér zé sé re vo nat ko zó üze ne te -
ket hang sú lyoz ták. Ki emel ték,
hogy nap ja ink ban kü lö nö sen
fon tos sze re pe van a kö zös sé -
gek nek, hisz az Is ten tár sa sá gi
lény nek te rem tett min ket, hogy
együtt tud junk él ni és érez ni. En -
nek meg va ló su lá sá hoz se gí tõ
sze re tet re van szük ség, mely nek
ki apad ha tat lan for rá sa az Úr.

Az ün ne pi mi se után a kö zös
já té ké, a szó ra ko zá sé volt a fõ -
sze rep. Ki csik és na gyok egy -
aránt meg ta lál hat ták a ked vük -

re va ló já té kot. A leg ki seb bek -
nek lég vár, a na gyob bak nak
rodeóbika és élõcsocsó állt ren -
del ke zé sük re a ki kap cso ló dás -
hoz. Az ün nep ség va cso rá val és
bál lal zá rult, amely hez Ba kos Ro -
land szol gál tat ta a ze nét.

Szep tem ber el sõ hét vé gé jén
el bú csúz tat tuk az idei nya rat. A
han gu la tos, vi dám dél után a já -
ték je gyé ben telt, sor ver se nyek,
ügyes sé gi ver se nyek, csa pat já -
ték ok kö vet ték egy mást. Volt
zsák ban fu tás, ta lics ka to lás, lab -
da te rel ge tés, cél ba do bás, kö -
tél hú zás és még szá mos mó ká -
sabb nál mó ká sabb ver seny -
szám. A ve tél ke dés után a meg -
ér de melt va cso ra sem ma rad -
ha tott el, amit az ügyes ke zû fi úk
fõz tek. A lel kes anyu kák jó vol tá -
ból még lán gos és vat ta cu kor is
ké szült, me lyek nagy si kert arat -
tak a ki csik és a na gyok kö ré -
ben egy aránt. A nap be fe je zé -
se ként a tá bor tûz és a fo ci sem
ma rad ha tott el.

Kö szön jük mind azok nak, akik
rész vé tel ük kel és tá mo ga tá suk -
kal le he tõ vé tet ték a nyá ri prog -
ra mok meg va ló su lá sát.

H. H. R.

A Pol gár õr Ér dem ke reszt Arany
fo ko za tát ve het te át a Vas me gyei
pol gár õr na pon Hor váth Zsolt, a
Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr

és Baj tár si Egye sü let tag ja. V. Né -
meth Zsolt ál lam tit kár és Bedi Ákos
egye sü le ti el nök ad ta át az Or szá -
gos Pol gár õr Szö vet ség el is me ré sét.
A mél ta tás sze rint „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”.

Tárgy ju tal mat ve he tett át
Radics Gá bor, a Csepreg Köz biz -

ton sá gá ért Pol gár õr és Baj tár si
Egye sü let tag ja. Az õ mun ká ját dr.
Gu lyás Fe renc rend õr ez re des, a
Szom bat he lyi Rend õr ka pi tány ság
ve ze tõ je  is mer te el. 

Yde

Tér ava tó és 
nyár bú csú Tompaládonyban

Két csepregi ki tün te tett 
a me gyei pol gár õr na pon 
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• Sajtoskál
Kirándulást szerveztek
Az ed di gi évek hez ha son ló an, idén õs  szel is

két ki rán du lást szer ve zett a sajtoskáli ön kor -
mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a fa lu la kó i nak. Az
el sõ ki rán du lás a fõ vá ros ba ve ze tett, ahol az
OMÉK ren dez vény meg te kin té se volt az úti cél.
A prog ram a me zõ gaz dász ok nak szólt, akik fa -
lunk ból is út ra kel tek, hogy meg te kint hes sék a
ki ál lí tást, és részt ve gye nek a prog ra mo kon,
ahol sok él mén  nyel, is me re tek kel gaz da god va
tér tek ha za. 

Má sik ki rán du lás ra már jó val töb ben je lent -
kez tek a fa lu la kói kö zül. Szom bat reg gel in dult
út ra a busz az ön kor mány zat épü le te elõl, hogy
a tu ris tá kat Pan non hal má ra vi gye. Út köz ben
nem ma rad ha tott ki a reg ge li ká vé el fo gyasz tá -
sa sem. Meg ér kez ve Pan non hal má ra el sõ ként
az apát sá got te kin tet ték meg a sajtoskáliak. A
prog ram ré sze volt az apát ság bo ros pin cé jé -
nek meg lá to ga tá sa, ahol meg is mer het ték a
bor ké szí tés csín ját-bín ját, és nem hi á nyoz ha tott
a bor kós to lás, és a mel lé el fo gyasz tott po gá csa
sem. A dél elõtt so rán meg te kin tet ték az apát ság
ki ál lí tó ter mét, ahol a bo rá szat ról és a ben cé sek
éle té rõl lát tak ki ál lí tást. A jól esõ ebéd után kö -
vet ke zett des  szert ként a fagyizás, amit a ha za fe -
lé ve ze tõ úton, Gyõr ben fo gyasz tot ták el a ki rán -
du lók. A már meg telt gyom rú ven dég se re get a
nap zá rá sa ként bõ sé ges va cso ra vár ta Újkéren,
ahol élõ ze ne mel lett mu tat hat ták meg a
sajtoskáliak, hogy tud nak iga zán mu lat ni. A haj -
na li órák ban for dult be az él mé nyek kel meg telt
busz Sajtoskál ut cá i ra.                                  BB.

Rövid hírek
Meg ala ku lá suk 145 éves év for du ló ját ün ne -

pel te a szom bat he lyi tûz ol tó ság szep tem ber 9-
én, Szom bat he lyen, a Weöres Sán dor Szín ház -
ban. A csepregi szár ma zá sú Tö rök Ro land is el is -
me rõ ok le ve let és pénz ju tal mat ve he tett át
Csepreg Vá ros Pol gár mes te ré tõl.

Száz negy ven öt éve an nak,
hogy 1872-ben Szom bat he -
lyen tûz ol tó egy let ala kult a tûz
meg fé ke zé sé re, an nak meg -
elõ zé sé re, a baj ban lé võk se -
gí té sé re. Er re em lé kez ve ün ne -
pelt kö zö sen a Vas Me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság
és Vas me gye, va la mint Szom -
bat hely Me gyei Jo gú Vá ros
ve ze té se a me gye tûz ol tó i val
együtt. Gya lo go san és jár mû -
vek kel, fú vós ze ne ka ri fel ve ze -
tés sel vo nul tak a tûz ol tók a
Weöres Sán dor Szín ház ba,
ahol ün ne pi ál lo mány gyû lés re
ke rült sor.

A him nuszt kö ve tõ en Göncz
Sza bolcs tûz ol tó al ez re des, a
Szom bat he lyi Hi va tá sos Tûz ol tó-pa rancs nok ság
pa rancs no ka mon dott ün ne pi be szé det. A pa -
rancs nok be szé dét kö ve tõ en Er dé lyi Krisz ti án tûz -
ol tó ez re des, a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság ál ta lá nos fõ igaz ga tó-he lyet te se
em lé ke zett. Be szé det mon dott to váb bá Dr.
Hende Csa ba mi nisz ter, Szom bat hely or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je és Dr. Pus kás Ti va dar Szom -
bat hely Me gyei Jo gú Vá ros pol gár mes te re.

Az ál lo mány gyû lé sen el is me ré se ket is át ad -
tak. Je len volt Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol gár -

mes te re is, aki ma gas szin tû szak mai te vé keny -
sé gé ért, lel ki is me re te sen vég zett mun ká já ért el -
is me rést és ju tal mat adott át Tö rök Ro land tûz ol -
tó zász lós nak. Ki emel te, Ro land ál do za tos és fe -
le lõs ség tel jes baj tár si as sá ga pél da ként ál lít ha tó
Csepreg Vá ros pol gá rai fe lé.

A Szom bat he lyi Tûz ol tó ság ön zet len tá mo ga -
tá sá ért és a ki vá ló együtt mû kö dé sért Göncz
Sza bolcs tûz ol tó pa rancs nok és Rátz Al bert, a
Szom bat he lyi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let el nö ke
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta ré szé re ado má -
nyo zott el is me rõ dísz ok le ve let és em lék tár gyat
az ün nep sé gen, me lyet a pol gár mes ter vett át.
Vlasich Krisz ti án kö szö ne tet mon dott a tûz ol tók
lel ki is me re tes szak mai mun ká já ért, s szív bõl gra -
tu lált a 145 éves ju bi le um hoz.

HZ

Egye sült erõ vel a vész ide jén
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A ta vasz vé gén je lent meg a chernel há za -
da monyai szü le té sû Hor váth An tal: Az irá nyí tott
gaz da ság ha tá sa a gaz da tár sa da lom ra 1939-
1949. Sop ron vár me gye, Csepregi já rás c. mû -
ve. A könyv öt le te már a szü lõ fa lu ja tör té ne té hez
kap cso ló dó le vél tá ri ku ta tá sok so rán meg szü le -
tett. Ugyan is a szer zõ sok do ku men tu mot át né -
zett, me lyek a mos ta ni könyv té má já hoz is ren -
ge teg in for má ci ót szol gál tat tak.

A tör té nel mi vár me gyé vel fog lal ko zó mû vek -
ben ol vas ha tunk a Csepregi já rás ról. Vi szont ez
az el sõ könyv, mely tel jes egé szé ben e szá -
munk ra fon tos tör té nel mi köz igaz ga tá si egy ség -
rõl szól. Az ese mé nye ket be he lye zi a vár me gyei
és or szá gos kép be, s több ször ös  sze ha son lít va
mu tat ja be Sop ron vár me gye kü lön bö zõ já rá sa -
i nak ada ta it.

A mû el sõ ré szé ben a Csepregi já rást és gaz -
da tár sa dal mát is mer te ti a szer zõ. Majd kör be
jár ja az ál la mi be avat ko zást, mely új jog sza -
bály ok kal már az I. vi lág há bo rú ide jén, ha di -
gaz da ság ra át áll va, fej adag ok kal és jegy rend -
szer rel kor lá toz ta a fo gyasz tást, s nö vel te a ter -
me lõk tõl tör té nõ el vo nást. Ez kez dõ dött be je len -
té si kö te le zett ség gel, foly ta tó dott zár alá vé tel -
lel, s ön kén tes vagy kö te le zõ fel aján lás sal. Ha
ez nem ve ze tett ered mény re, kö vet ke zett az el -
szá mol ta tás és a rek vi rá lás, az az a kény szer-
igény be vé tel. A pi a ci fo lya ma tok tól „el sza kí tott
ter mék el osz tá si rend szer ma gá ban hor doz ta az
árak el sza ba du lá sá nak, az inf lá ció el sza ba du -
lá sá nak ve szé lyét. Emi att az ál la mi be avat ko zá -
sok min den eset ben ár sza bá lyo zá sok kal kez -
dõd tek”, mely nem le he tett füg get len a bér sza -
bá lyo zás tól sem. E lo gi ka men tén, ha váz la to san

is, de be  mu tat ja a szer zõ az I. vi lág há bo rú val és
az 1929-1933-as gaz da sá gi vi lág vál ság gal
kap cso la to san Ma gyar or szá gon be ve ze tett in -
téz ke dé se ket és azok ha tá sát ha zánk ra, s azon
be lül já rá sunk ra. 

A könyv fõ ré szé ben a fen ti gon do lat me net
alap ján rész le te sen ki fej tett or szá gos in téz ke dé se -
ket is mer het jük meg a Csepregi já rás fenn ál lá sá -

nak utol só év ti ze dé bõl. A jog sza bály ok vég re haj -
tá sá ról a vár me gyét il le tõ en váz la tos, a já rás ról
vi szont rész le tes ké pet raj zol a szer zõ. A kor sza kot
két rész re bont ja. Az el sõ ben 1939-tõl 1945 ta va -

szá ig, a má so dik ban 1945 ta va szá tól a Csepregi
já rás meg szün te té sé ig te kin ti át té má ját. A gaz -
da tár sa da lom pró bált meg fe lel ni az egy re szi go -
ro dóbb el vá rá sok nak, úgy, hogy pró bál ta meg -
vé de ni gaz da sá ga és csa lád ja ér de ke it. Az or -
szág né met meg szál lá sát kö ve tõ Jurcsek-
rendszer, majd a nyi las ura lom alat ti in téz ke dé sek
„kö vet kez mé nye lett, hogy ter me lé sük mér té ke és

a be szol gál ta tá si kö te le zett sé gük el lent -
mon dá sa i ból fa ka dó an a tör pe- és kis bir to -
kos ok és csa lád tag ja ik tö me ge sen ke rül tek
a rész ben el lá tot tak kö zé.”

A föld re form „a Csepregi já rás ban is az
or szá go san jel lem zõ arány ban ered mé -
nyez te a nincs te le nek föld höz jut ta tá sát, mi -
köz ben an nál drasz ti ku sab ban csök ken tet te
az áru ter me lõ gaz da sá gok szá mát és kü lö -
nö sen bir tok nagy sá gát.” A há bo rú okoz ta
károk, a Vö rös Had se reg el lá tá sa, a vág ta tó
inf lá ció, a kö zel lá tá si és a jó vá té te li kö te le -
zett ség, s az ezek bõl fa ka dó el vo ná si rend -
szer mi att egy re ne he zebb hely zet be ke rül -
tek, el sze gé nyed tek gaz dá ink. A tár gyalt
idõ szak utol só éve i ben eh hez já rul tak még a
ku lák nak nyil vá ní tot tak el le ni „osz tály harc”,
a „ku lák prés” mód sze rei, me lyek kel egy re
több föl det aján lat tak fel in gyen az ál lam -
nak. Eze ken, a tar ta lék föl de ken, s a ter me -
lõ szö vet ke ze ti cso por tok ba „be szer ve zett”
kis bir to kos ok ál tal be vitt te rü le te ken meg in -
dult a kö zös gaz dál ko dás.

Hor váth An tal mun ká ja ki tû nõ szak könyv,
mely ben az egy ko ri já rás min den te le pü lé sé rõl
fon tos in for má ci ók ta lál ha tók. A mûvet a Szülõ -
föld Könyvkiadó jelentette meg.                    SF

Könyv a Csepregi járásról
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• Csepreg
Tá mo ga tás ból ka pott 
új esz kö zö ket a sport egye sü let

Új vo na la zó gép pel, di gi tá lis ered mény jel -
zõ vel és fû nyí ró trak tor ral gya ra po dott a
Csepregi Sport egye sü let.

Öröm te li pil la nat nak le he tett ré sze se a
Csepregi Sport egye sü let el nö ke Ko csis Im re
Gá bor, ami kor a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény -
ben, Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter és Hor váth

Gá bor spor tért fe le lõs bi zott sá gi el nök át ad ta
az egye sü let ré szé re a ha té ko nyabb és pro -
fes  szi o ná li sabb mun ka vég zés re hi va tott új esz -
kö zö ket. A Ma gyar Lab da rú gó Szö vet ség
70%-os tár sa sá gi adós pá lyá za ta és tá mo ga -
tá sa biz to sí tot ta a most meg va ló sult fej lesz té -
se ket, mely so rán fû nyí ró trak tort, di gi tá lis
ered mény jel zõt és egy új pá lya vo nal zó gé pet
is si ke rült be sze rez ni, mely hez a tár sa sá gi adót
a vá ros ve ze té sé nek köz ben já rás ára Vas me -
gyei cé gek biz to sí tot ták.

Hor váth Gá bor kép vi se lõ el mond ta, hogy
a McCulloch M200-107TC tí pu sú fû nyí ró trak tor
a több mint egy mé te res vá gó szé les sé gé vel

és fû gyûj tõ tar tá lyá val al kal mas az esz té ti kus
és gyors fel adat el vég zés re. Azt is hoz zá tet te,
hogy a tár sa sá gi adó nyúj tot ta tá mo ga tá sok
mel lett 30 szá za lé kos ön kor mány za ti hoz zá já -
ru lás sal va ló sult meg a kö zel 2 mil lió fo rin tos
esz köz be szer zés.

A mos ta ni fej lesz tés sel je len tõ sen meg újult
a Csepregi Sport egye sü let esz köz park ja, ez ál -
tal a pá lya elõ ké szí té se is gyor sab bá és ha té -
ko nyab bá vált. A ki bõ ví tett esz köz park le he tõ -
sé get ad ar ra, hogy még jobb kö rül mé nyek
fo gad ják azo kat, akik a sport lé te sít mény be
ér kez nek. 

HZ

Rövid hírek
Feb ru á ri szá munk ban, az idei év for du ló kat

sor ra vé ve, rö vi den ír tunk a 150 éve ala pí tott bü -
ki és csepregi cu kor gyá rak ról. Ezek az üze mek,
a már mû kö dõ né hány tég la gyár mel lett, a
gyár ipar el sõ hír nö kei vol tak kör nyé kün kön, s je -
len tõ sen hoz zá já rul tak nem csak a szék hely, ha -
nem a szom szé dos te le pü lé sek la kó i nak fog lal -
koz ta tá sá hoz is. 

Az Oszt rák-Ma gyar Mo nar chia cu kor gyá rai a
19. szá zad ban a 4-5 hó na pos kam pány ide jén
24 órás üzem ben mû köd tek, s csak ka rá csony -
kor áll tak le két nap ra. A mun ka idõ ál ta lá ban
na pi 12 óra volt. A bü ki gyár ban az 1870-es
évek ben 300 fér fi és 250 nõi, 1889-ben 350 fér fi
és 48 nõi nap szá mos, 1909/10-ben 460 fér fi és
63 nõi mun kás dol go zott. A csepregi cu kor gyár
az 1870-es évek ben 200 fér fi és 150 nõi mun -
kást al kal ma zott. Mel let tük egész év ben mind két
üzem 38-40 fõ ál lan dó mun kást és 7-12 tiszt vi se -
lõt fog lal koz ta tott. Az ál lan dó mun ká sok egy ré -
sze a kar ban tar tást vég zõ gé pész bõl és ipa ros
mes te rek bõl, má sik ré sze a nap szá mo so kat fel -
ügye lõ elõ mun kás ok ból és
cu kor fõ zõ mes te rek bõl állt.
A cu kor fõ zõ szak em be rek
kez det ben – a töb bi gyár -
hoz ha son ló an – cse hek
vol tak, akik fél té ke nyen
õriz ték tu do má nyu kat. A
nap szá mo sok je len tõs ré -
sze a kam pány ide jén kí vül
a gyá rak gaz da sá ga i ban
dol go zott. Az üzem ben a
nõ ket „a kis erõ ki fej tést
igény lõ vég sõ mun ka fá zi -
sok nál és az utó mun kák
so rán” (kész ter mé kek cso -
ma go lá sa, stb.) al kal maz ták, me lyek ide je a
kam pány után több hó nap ra is ki to lód ha tott. A
tiszt vi se lõi kart az üzem és gaz da sá gá nak ve ze -
tõi – zö mé ben né met szár ma zá sú ak – mel lett az
ad mi niszt rá ci ót vég zõk al kot ták. A gyá rak szol -
gá la ti la ká so kat épí tet tek a kül föld rõl jött ve ze -
tõk nek és szak mun kás ok nak. Ezek egy ré sze
mind két kis vá ros ban, il let ve Szakony al só vé gén
ma is lát ha tó.

A cu kor gyá rak má sik je len tõ sé ge or szá go -
san, de vi dé kün kön is, hogy kor sze rû gaz da sá -
go kat mû köd tet tek, ahol nem csak cu kor ré pát
és más nö vé nye ket ter mesz tet tek, ha nem ál lat -
tar tás is folyt. A bü ki gyár gaz da ság hoz az ala -
pí tás után vá sá rolt és bé relt he lyi és bõi bir to -
ko kon kí vül hoz zá tar to zott a söptei – in té zõ je:
Gonzalles Alfréd (fe le sé ge: Riedinger Ka ta lin) –,
a vassurányi, a salfai, a köveskúti (ma
Salköveskút), a kis- és nagy as  szony fal vai (ma
Vasasszonyfa) ura da lom. Fel sõ- és Alsó(ma:
Vas)szilvágyon a gyár el sõ mû ve ze tõ je, id.
Riedinger Kár oly 1887-ben vá sá rolt föl det és
ter mel te tett ré pát az üzem ré szé re. E bir to kok ról
a mel let tük, il let ve a kö ze lük ben hú zó dó Dé li
vas úton szál lí tot ták Bük re a cu kor ré pát. Mi kor
az 1886/87-es kam pány után a csepregi üzem
tel je sen be szün tet te a ter me lést, a Nagy cen ki
Cu kor gyá rak Rt. [eh hez tar to zott a bü ki gyár is]
fõ rész vé nye se, a Schoeller-család csepregi, a
bé relt meggyespusztai, Ke resz tény-új (Jó zsef)

ma jo ri, a dasztifalui (ma Egyházasfalu ré szei)
Kun ma jo ri, va la mint a tor más pusz tai ura dal -
mak ré pa ter mé sét is a kor sze rû sí tett bü ki gyár
dol goz ta fel. Majd a sajtoskáli cu kor gyár 1888.
évi meg szû né se után „ré pa ter mõ te rü le tét a
bü ki és a nagy cen ki gyá rak vet ték át.” Volt ki -
sebb bir to ka a bü ki gyár nak Répce szent -
györgyön és Sze les tén is, s a Répcevidéken és
a Gyön gyös men tén szer zõ dés alap ján egy re
több gaz da ter melt cu kor ré pát a bü ki, majd
an nak 1917-ben tör tént le égé se után a nagy -
cen ki, en nek 1936. évi le ál lá sa után a
petõházi vagy a sár vá ri üzem ré szé re.

A cu kor gyá rak ura dal ma i ban a föl dek
meg mun ká lá sát bér mun kás ok vé gez ték a gyár
mun ka esz kö ze i vel. Az ura dal mak ban dol go zó
cse lé dek és ipa ro sok az egész év re meg ál la pí -
tott jut ta tá so kért, az ún. „kon ven ci ó ért” (ter mé -
szet be ni jut ta tás, bi zo nyos ál lat tar tás, né mi
pénz) vál lal tak mun kát. Kö zü lük szer ve zõ dött a
kam pány alatt a gyár ban idény mun kát vég zõk
je len tõs ré sze.

A cu kor gyá rak sa ját és bé relt föld je in há rom -
szo ri szán tást: tar ló hán tást, ke ve rõ és ve tõ szán -
tást vé gez tek. Ná luk in dult meg elõ ször a gé pe -
sí tés: meg je len tek a ve tõ gé pek, kul ti vá to rok,
gõz ekék, vas bo ro nák, ara tó- és kö tö zõ-, majd
csép lõ gé pek, stb. Az ad dig szin te egy ol da lú
ga bo na ter me lés szû kí té se mel lett a cu kor ré pá ra
he lye zõ dött a hang súly. Ve le pár hu za mo san ter -
jed tek el a kü lön fé le ta kar mány nö vé nyek: ló he -
re, lu cer na, za bos bük köny, csa la má dé, stb. A
nö vény ter mesz tés mel lett nagy gon dot for dí tot -
tak az ál lat te nyész tés bel ter jes sé gé nek meg te -
rem té sé re, mely a faj vál tás ban, a tej ter me lés
ho za má nak nö ve lé sé ben, va la mint a mar ha híz -
la lás ban nyil vá nult meg leg job ban. Az új nö vé -
nyek, il let ve a cu kor ré pa és gyárt má nyá nak hul -
la dé kai: a ré pa sze let és a me lasz bõ sé ges ta -
kar mányt biz to sí tot tak cél ja ik meg va ló sí tá sá hoz.
Nagy ha tást gya ko rolt a he lyi és a kör nyék be li
te le pü lé sek me zõ gaz da sá gá nak fel vi rá goz ta tá -
sá ra a cu kor gyá ri ura dal mak ban és a bér le mé -
nye ken lá tott kor sze rû, in ten zív föld mû ve lés és
bel ter jes ál lat te nyész tés, me lyet a gaz dák is
gyor san kö vet tek. 

Az ál la tok trá gyá ja na gyon fon tos volt a ta -
laj erõ pót lá sá hoz, me lyet mû trá gyá val is ki -
egé szí tet tek. „Ma gyar or szá gon a nagy cen ki kí -
sér le tek után az el sõ rend sze res mût rá gyá zá sok
1868-ban tör tén tek a bü ki cu kor gyá ri gaz da -
ság ban. Rö vid del ké sõbb a csepregi”, majd „a

Cu kor gyá ra ink
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töb bi cu kor gyá ri gaz da ság is rend sze re sen
hasz nált mû trá gyá kat.” 1871-ben Auszt ri á ból
jött Ma gyar or szág ra a „cu kor ré pa-ter mesz tés
egyik ha zai elõ moz dí tó ja, Ro va ra Fri gyes
[1852-1912]… Mint gaz da tiszt a sop ro ni
[kõhidai] és csepregi cu kor gyá ri gaz da sá gok -
ban mun kál ko dott”, 1894-tõl pe dig gr. Es ter -
házy Mi hály po zso nyi ura dal má nak igaz ga tó ja

volt… „A mû trá gya al kal ma zá sá nak egyik leg -
buz góbb ter jesz tõ je”-ként tart ják szá mon. Fog -
lal ko zott a meg fe le lõ ré pa faj ták ki vá lasz tá sá -
val és a nö vény vé de lem mel is. A tor más pusz tai
föld bir to kos, Bauer Ot tó (fe le sé ge: Patzenhofer
Ma tild), aki ré pa ter me lés re szer zõ dé ses vi -
szony ban állt a csepregi, majd a bü ki cu kor -
gyár ral, ko rá nak má sik fon tos ag rár szak em be -
re volt. Az 1800-as évek vé gén tor más pusz tai
bir to kán alag csö ve zést vé gez te tett, az el sõk
közt hasz nált mû trá gyát, s nö vény ne me sí tés sel
(cu kor ré pa, sör ár pa) is fog lal ko zott. A szá zad -
for du lón egy ide ig õ volt a Sopronmegyei Gaz -
da sá gi Egye sü let el nö ke. Ter mel te tett cu kor ré -
pa ma got is, de eb ben a nagy cen ki és a bü ki
cu kor gyá ri ura dal mak jár tak az élen.

A 100 éve le égett bü ki gyár gaz da sá ga 1929
vé gé ig mû kö dött, mely nek a meggyespusztai
bér le mé nyé ben 1924-ben nö vény ne me sí tõ üze -
met hoz tak lét re. Itt szak sze rû faj ta kí sér le tek kel
fog lal koz tak, a cu kor ré pa mel lett bú za, sör ár pa
és zab ne me sí té sé vel is. A jó ter mõ faj ták ne me sí -
té se mel lett az is cél juk volt, hogy az ura da lom -
nak cu kor ré pá ból és az em lí tett ga bo nák ból ál -

lan dó an a leg ki vá lóbb ve tõ mag áll jon ren del ke -
zé sé re, il let ve a ne me sí tett ve tõ mag ok el adá sá -
val nö vel jék jö ve del me zõ sé gü ket. A mun ká la tok -
hoz ren del ke zés re állt egy 8 kat. hol das ál lan dó
tenyészkert, to váb bá év já ra ton ként vál ta ko zó
szá mú és nagy sá gú vándortenyészkertek. Meg -
vol tak a szük sé ges iro dai, la bo ra tó ri u mi és mag -
tá ri he lyi sé gek, to váb bá a leg mo der nebb fel sze -
re lés, amely bõl kü lön ki eme len dõ a vil la mos erõ -
vel ren del ke zõ mag tisz tí tó mû. 

A gaz da ság meggyespusztai nö vény ne me -
sí tõ üze mét 1924-1929. kö zött Sedlmayr Kurt ag -
rár mér nök ve zet te. Ró la 2015-ben, szü le té sé nek
115, ha lá lá nak 70. év for du ló ja kap csán ír tunk
rész le te sen.

Sá gi Fe renc

VIS  SZA KE RÜLT 
A FEL ÚJÍ TOTT OL TÁR

Ere de ti he lyé re ke rült a fel újí tott ol tár a
tor más li ge ti temp lom ban: szep tem ber 10-
én szent mi se ke re té ben szen tel ték fel a szé -
pen fel újí tott ol tárt.

yde
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Rövid hírek
• ok tó ber 6 -7. 

Szent Mi hály-na pi Ci vil For ga tag és IX. Sok-
szín-Feszt
• ok tó ber 6.

Bü ki MSK szín ház ter me: 18:00 V.G.F – Ka rin thy
Fe renc - Gel lért he gyi ál mok
• ok tó ber 7.

Eöt vös ut ca: 09.30 Le csó fõ zõ ver seny kez de te,
10.00 Kéz mû ves ját szó ház, 10.00 Pap ri ka Jan csi
Báb szín há za, 11.00 Vá sá ri ko mé di ák: Szó és Kép
Tár su lat: Is me ret len fran cia szer zõ – A lajst rom,
12.00 Répcementi Fér fi kar mû so ra, 13.00 Vá sá ri
ko mé di ák: Alig szín pad: Hogyor Jó zsef - A fur fan -
gos be tyár, 14.00 Danica Hor vát Kó rus mû so ra,
14.30 Ered mény hir de tés. Mu lat ság Tóth Mar cell
har mo ni kás köz re mû kö dé sé vel.

Bü ki MSK szín ház ter me: 16:00 Szó és Kép Tár -
su lat: Garin – A két gyakás, 16:45 KASZT:
Yasmina Reza – Az öl dök lés Is te ne, 18:00
Sugar/Érintõ Szí ni Cso port: Ott és Itt (Oscar Wilde:

A bol dog her ceg cí mû me sé je alap ján), 18:30
Sok-szín-pad: A hely ség ka la pá csa. 

A rész vé tel min den prog ram ra in gye nes! A
sza bad té ri ren dez vé nyek rossz idõ ese tén el ma -
rad nak!
• ok tó ber 10. 15.30

Õszi Me se bér let 1. elõ adás. Por té ka Szín pad:
Fe ke te ci lin der – me se mu si cal. A me se-mu si cal
sok iz gal mat ígér a for du la tok ban gaz dag me sé re
éhe zõ gye re kek nek. A Fe ke te Ci lin der, a nagy va -
rázs ló el lop ja az Egér ke lab dá ját. Egér ke és tár sa a
gye re kek kel kö zö sen in dul nak a va rázs er nyõ se -
gít sé gé vel, hogy vis  sza sze rez zék a lab dát. A me se
vé gén le lep le zõ dik a Fe ke te Ci lin der sze mé lye.

A bér let ára 2.000.- Ft. Elõ a dá son kén ti jegy -
ár: 800.- Ft. Bér le tek, je gyek meg vá sá rol ha tók a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár ban
(Bük, Eöt vös u. 11.), hely szín: Bü ki MSK – Szín ház -
te rem
• ok tó ber 23. 18.00

Is me rõs Ar cok ün ne pi le mez be mu ta tó kon -
cert. Be lé põ: elõ vé tel ben: 1.000.- Ft, a kon cert

nap ján: 1.500.- Ft, hely szín: Bü ki MSK - Sport -
csar nok.

I. Bol dog as  szony ta vi ke rék pár tú ra

Ne ve lé si és pe da gó gi ai el ve ink ered mé nye -
ként szü le tett a gon do lat, hogy az eu ró pai au tó -
men tes nap ke re té ben ha gyo mány te rem tõ
szán dék kal ren dez zük meg Csepregen az I. Bol -
dog as  szony ta vi ke rék pár tú rát. Kü lö nö sen nagy
hang súlyt fek te t tünk a biz ton ság ra és a bal eset
meg elõ zés re. A tú ra egész út vo na lán Rend õr ség
és Pol gár õr ség kí sér te a gyer me ke ket. A jó idõ -

nek kö szön he tõ en ma gas volt a rész vé te li arány.
Prog ra munk nem csak az óvo dá sok ré szé re volt
nyi tott, ha nem min den ke rék pá roz ni vá gyó ki csit
és na gyot szí ve sen lát tunk. A tó nál fris sí tõ vel ked -
ves ked tünk min den ki nek. Re mé nye ink sze rint jö -
võ re még töb ben vesz nek részt, akár a kör nye -
zõ te le pü lé sek rõl is. 

Úgy gon do lom, hogy e kez de mé nye zés se -
gít het a kör nye zet tu da tos ság ki ala kí tá sá ban-el -
mé lyí té sé ben, kö zös ség for má ló és csa pat épí tõ,
mel  lyel sze ret nénk Csepreg vá ro sá nak hír ne vét
ez úton is öreg bí te ni. 

Kökösy Ve ro ni ka in téz mény ve ze tõ

A BÜKI MÛVELÕDÉSI ÉS SPORTKÖZPONT, KÖNYVTÁR 

OKTÓBERI PROGRAMJAI
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)
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Ok tó ber 2-8. Bü kön, Csepregen 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, 13-án, 20-án és
27-én, pén te ken 15-18 ó. Bük für dõn:
TER ME LÕI PI AC.

Ok tó ber 6-án és 7-én a Bü ki MSK
szín ház ter mé ben és az Eöt vös ut cá ban:
Szent Mi hály-na pi Ci vil For ga tag és IX.
Sok-Szín-Feszt.

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

Ok tó ber 7-8. Velemben: Gesz te -
nye na pok.

Ok tó ber 8-án, va sár nap 15 ó.
Csep regen, a Sport pá lyán: Csepregi
SE.–Felsõ csatári KSK. me gyei II. o., Sop -
ron hor pácson, a Sport pá lyán: Sop ron -
hor pács-Mészáros SE–Ágfalva, Rép ce vi -
sen, a Sport pá lyán: Rép ce vis–Fer tõ rá -
kos, Undon, a Sport pá lyán: Und–TITA
Elektronika-Agyagosszergény me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 10-én, ked den 18 óra kor
Górban, a Kö zös sé gi Ház ban: Akik tol lat
fog tak. A Répce-vidék köl tõ i nek an to ló -
gi á ja c. könyv be mu ta tá sa dr. Fûz fa Ba -
lázs pro fes  szor, a szer kesz tõk és né hány
köl tõ köz re mû kö dé sé vel.

Ok tó ber 12-én, 18 ó. Csepregen a
Vá ro si Könyv tár ban: Hor váth An tal: Az irá -
nyí tott gaz da ság ha tá sa a gaz da tár sa -
da lom ra 1939-1949. Sop ron vár me gye,
Csepregi já rás c. könyv be mu ta tó ja.

Ok tó ber 14-én, szom ba ton 15
ó. Si ma sá gon, a Sport pá lyán: Si -
ma ság SE.– Nagy simonyi TC. me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 14-én, szom ba ton 17
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki
TK–Vady Mosonszolnok – NB II-es nõi
ké zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 15-én, va sár nap 15 ó.
Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki TK.– Mer -
se vá ti SE., Csepregen, a Sport pá -
lyán: Csepregi SE.–Söpte SE. me gyei
II. o., Rép ce visen, a Sport pá lyán:
Rép ce vis–Egy házasfalu, Un don, a
Sport pá lyán: Und–Fertõd II., Zsirán, a
Sport pá lyán: Zsira–Újkér me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 20-án, pén te ken 17 ó.
Csepregen a PSMSK-ban: Kor né lia
Hartmann ki ál lí tá sá nak meg nyi tó ja.

Ok tó ber 21-én, szom ba ton
14.30 ó. Bõ ben, a Sport pá lyán: Rép -
cevölgye SK.–Kenyeri CS SE. me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 21-22. Kõ sze gen: Or -
so lya Na pi Vá sár.

Ok tó ber 22-én, va sár nap
14.30 ó. Csepregen, a Sport pá -
lyán: Csepregi SE.–Zanati KSE. me -
gyei II. o., 15 ó. Egyházasfaluban,
a Sport pá lyán: Egy há zas -
falu–Nagy lózs, Sop  ronhorpácson,
a Sport pá lyán: Sopronhorpács-
Mészáros SE– Ter cia-Fertõendréd
me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 23-án, hét fõn te le pü -
lé se in ken: Ün ne pi meg em lé ke zé -
sek és ko szo rú zá sok. 

Ok tó ber 23-án, hét fõn 19 ó. a
Bü ki Sport csar nok ban: Ün ne pi Is me -
rõs Ar cok kon cert.

Ok tó ber 28-29. Bü kön, a Vil la
Rosatoban (Eu ró pa út 18.) Gesz ti
Fesz ti - gesz te nye ün nep. Sztár ven -
dég 28-án: Peter Srámek.

Ok tó ber 28-án, szom ba ton
13.30 ó. Si ma sá gon, a Sport pá lyán:
Si ma ság SE.–Rábasömjéni TCE. me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 28-án, szom ba ton 17
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki

TK–Celldömölki VSE – NB II-es nõi ké -
zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 29-én, va sár nap
13.30 ó.  Bü kön, a Sport te le pen: Bü -
ki TK.–Vásárosmiske KSE., Csep re -
gen, a Sport pá lyán: Csepregi SE.–
Tanakajd TC. me gyei II. o., 14 ó
Rép cevisen, a Sport pá lyán: Rép ce -
vis–Sopronhorpács-Mészáros SE,
Undon, a Sport pá lyán: Und–Újkér

me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.
No vem ber 4-én, szom ba ton 14

ó. Bõ ben, a Sport pá lyán: Rép ce -
völgye SK.–Ostffyasszonyfa SE. me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 5-én, va sár nap
13.30 ó.  Csepregen, a Sport pá -
lyán: Csepregi SE.–Bozsoki SE. me -
gyei II. o., 14 ó. Egyházasfaluban, a
Sport pá lyán: Egy há zas fa lu–Pe resz -
teg, Sopronhorpácson, a Sport pá -
lyán: Sopronhorpács-Mészáros SE–
Nagy lózs me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés. 

No vem ber 5-én, va sár nap 16
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki
TK–Gyõri Au di ETO KC U21 – NB II-es

nõi ké zi lab da mér kõ zés.
No vem ber 10-én, pén te ken

Csepregen a PSMSK-ban: Rép ce -
men ti mon da- és bal la da mon dó
ver seny – fel sõ ta go za to sok nak.
Vár  ják a je lent ke zé se ket!

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

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.






