


A Nemesládonyi Köz sé gi Ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te ka rá csony elõt ti hét vé gén hív ta
a fa lu nyug dí jas la kó it, hogy az év leg szebb ün -

ne pe elõtt együtt ün ne pel je nek a fa lu kö zös sé -
gé ben. Né meth Lász ló pol gár mes ter kö szön töt te
a szép szám mal meg je lent nyug dí ja so kat, meg -
kö szön te éle tük so rán vég zett te vé keny sé gü ket,
me lyet leg töb ben nem csak a csa lád ju kért, ha -
nem a fa lu kö zös sé gé ért is tet tek. Meg kö szön te

a fa lu el sõ em be re az át adott ta pasz ta la to kat,
az ön zet len együtt mun kál ko dást. A kép vi se lõ-
tes tü let a fa lu la kói ne vé ben ez zel a dél után nal
is el is mer te az idõs em be rek te vé keny sé gét. 

A gye re kek idõ se ket kö szön tõ, és ün nep re
han go ló ked ves mû so rát Udvardy Zi ta al jegy zõ
as  szony ün ne pi da lai kö vet ték, me lye ket együtt
éne kel tek az egy be gyûl tek. A meg hitt han gu la -

tot a szom bat he lyi Me ló dia Együt tes vi dám ope -
rett slá ge rei vál toz tat ták vi dám má. Dal ra fa kad -
tak a ven dé gek is az is mert dal la mo kat meg -
hall va, és jó ked vû en ka cag tak a nyug dí jas pa -
ró di án, tel je sen egyet ért ve an nak hu mo ros tar -
tal má val. A mû so ro kat fi nom est ebéd, majd kel -
le mes be szél ge tés, vi dám da lo lás kö vet te. A
nyug dí ja sok na gyon jól érez ték ma gu kat a dél -
utá non, a ren dez vény han gu la ta az ün ne pi na -
pok ra is el kí sér te õket.

bserika
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• Csepreg
50 éves ta lál ko zó
1957. szep tem be ré ben 37 di ák kezd te

meg a ta nul má nyai a csepregi is ko lá ban. A
8 osz tály el vég zé se után kit er re, kit ar ra vitt
az élet.

Egy ben azon ban kö zö sek, hogy az együtt
el töl tött évek re na gyon szí ve sen em lé kez nek
vis  sza. Így tör tént ez 2015. év vé ge fe lé is, hi -

szen az 50 éves ta lál ko zó ra gyü le kez tek. Az
osz tály fõ nö künk Kolbenheyer Ottóné volt, de
saj nos õ már nem él, aho gyan 7 osz tály tár suk
sem. Re mé lik, hogy a kö vet ke zõ ta lál ko zó ig
nem fo gyat ko zik a lét szá muk és ad dig is ak tí -
van töl tik a nap ja i kat az „öreg“ di á kok.

Sulics Bo gi

Rövid hírek Nemesládonyi
nyugdíjasok ünnepén
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

G. Dé nes György dal szö ve gé bõl szól az idé zet, amely Koncz Zsu zsa
hang ján so kunk fü lé ben cseng. Va jon mit hoz a 2016-os esz ten dõ?

A szám misz ti ka sze rint a 2016-os év a le zá rá sok éve: a dö cö gõ pár -
kap cso lat vé gét je lent he ti, so kak nál  la kás el adást, köl tö zést hoz. Le zá -
rul hat nak jo gi és üz le ti szer zõ dé sek, meg sza ba dul ha tunk hi te le ink tõl.

Az aszt ro ló gia sze rint 2016, a Mars éve. Az ural ko dó pla né ta rit kán
se gít a min den nap ok ban, an nál in kább hát rál tat. Alap ve tõ jel leg ze tes -
sé gei: tûz, tett erõ, harc, konf lik tus, aka dály, há bo rú... per sze, azért ne
gon dol juk, hogy nem tár sít ha tó hoz zá a ha la dás, az aka rat és a cse -
lek vés le he tõ sé ge.

Ha va la mi meg fog ha tób bat ke re sünk, néz zük az ENSZ mit je lölt ki
ne künk. A szer ve zet egyéb ként az em lék idõ szak ok lét re ho zá sá val a
nem zet kö zi tu da tos sá got és ak ci ót se gí ti elõ:  2016-ban épp a  hü ve -
lyes nö vé nyek nem zet kö zi éve van, ezen nö vé nyek jó té kony ha tá sá ra
hív ják fel a fi gyel met. 

Ma gyar or szá gon a 2016-os év  Szé che nyi -em lék év - Gróf Szé che -
nyi Ist ván szü le té sé nek 225. év for du ló ja al kal má ból. Szent Már ton-em -
lék év is, a Savariában (a mai Szom bat he lyen) 1700 éve, 316-ban szü -
le tett Tours-i Szent Már ton, Ma gyar or szág egyik vé dõ szent je em lé ké re
és tisz te le té re. És 2016 az ir gal mas ság rend kí vü li szent éve a ró mai ka -
to li kus egy ház ban.

Kí vá nom, hogy a ren ge teg in for má ció kö zött, ami nap ról nap ra ér
min ket idén is, min den ki ta lál ja meg a szá má ra hasz no sat. A
Répcevidék ol da la it la poz gat va pe dig kö szön jön vis  sza mi nél több jó
hír az Ön te le pü lé sé rõl is 2016-ban!                              Hor váth Nó ra

Mikulás
ünnepség Mesterházán

A már évek óta ha gyo mán  nyá
vált Mi ku lás ün nep ség gel ked ves -
ke dett a he lyi ön kor mány zat a fa lu
gyer me ke i nek 2015 de cem be ré -
ben is.

Lá zas vá ra ko zás elõz te meg a
Mi ku lás bá csi ér ke zé sét fa lunk ba.

Hogy kön  nyeb ben és tar tal ma sab -
ban tel jen a várakozás,a Vá sár tér

Báb szín ház szín vo na las elõ adá sát
is meg te kint het te az ap ró nép és a
kí sé rõ ik.

Vé gül, de nem utol só sor ban át -
vet te min den ki a vár va várt aján -
dé ko kat a Mi ku lás tól. Jó volt lát ni a
bol dog és elé ge dett ar co kat.

Gye re kek! De cem ber ben új ra
el jön hoz zá tok a nagy sza kál lú „Tél
Apó“!

D.Zs.

Következõ lapszámunk 2016. 03. 03-án jelenik meg!

„A sors ezer rejtelem,
ahogy lesz úgy lesz”
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Kéz mû ves fog lal ko zás sal han go lód -
tak Csepregen a Ka rá csony ra!

A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let
ha gyo má nyos ka rá cso nyi kéz mû ves fog lal -
ko zá sá ra ke rült sor 2015. de cem ber 7-én a
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban. A fog lal ko -
zást a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Csa lád se -
gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá la tá val kö zö sen
ke rült meg tar tás ra gyer me kek és az idõs la -
kók rész vé te lé vel. 

A gyer me kek a fog lal ko zás ke re té ben Tóth
Józsefné An na né ni, Bá rány Ré ka, Bán óné
Prisznyák Ka ta lin és Né meth Nán dor se gít sé -
gé vel ké szít het ték el sa ját ke zû leg ka rá cso nyi
dí sze i ket.

A Te rü le ti Gon do zá si Köz pont la kói szí ve -
sen vet tek részt a gyer me kek kel kö zös ka rá -
cso nyi gömb ké szí tés ben, s szá mos öt let tel és
ta nác  csal se gí tet ték a csil lo gó dí szek el ké -
szí té sét. A ka rá cso nyi gömb mel lett töb ben
a meg pró bál koz tak an gyal ké szí té sé vel is,
me lyek An na né ni út mu ta tá sai sze rint egy -
ket tõ re el ké szül tek.

A fog lal ko zás is mét el ér te a cél ját a szer -
ve zõk pe dig bíz nak ab ban, hogy jö võ re is ha -
son ló an si ke res ren dez vényt zár hat nak.

Bá rány Ré ka

:: 25 éve, 1991. ja nu ár 4-én halt meg: Flóderer
Ist ván dr., gyógy sze rész, la bo ra tó ri um ve ze tõ.
Csepregen szü le tett 1907. szep tem ber 2-án. A Páz -
mány Pé ter Tu do mány egye te men 1931-ban
gyógy sze ré szi, majd 1932-ben gyógy sze rész dok -
to ri ok le ve let szer zett. Ap ja, Flóderer Je nõ csepregi
Meg vál tó pa ti ká já ban volt gya kor nok.  Majd az
Or szá gos Köz egész ség ügyi In té zet ké mi ai osz tá -
lyán dol go zott, ahol a gyógy szer kü lön le ges sé ge -
ken kí vül, a gyógy szer tá ra kat és az üze me ket el len -
õriz te. El nyer te 1935-ben a „sub auspiciis
gubernatoris“ dok to ri cí met. Ro cke fel ler ösz tön díj jal
1939-ben ta nul mány utat tett az Ame ri kai Egye sült
Ál la mok ban. A bu da pes ti Wander Gyógy szer gyár
ana li ti kai la bo ra tó ri u mát ve zet te 1941-tõl. 1953-
ban el nyer te a gyógy sze rész tu do mány kan di dá tu -
sa fo ko za tot. Ezt kö ve tõ en a gyógy szer ké szít mé -
nyek sta bi li tá sát vizs gál ta. A MTA ké mi ai osz tá lya
szak tit ká ra volt 1955-1957 kö zött. Tag ja lett a VI.
Ma gyar Gyógy szer könyv galenusi al bi zott sá gá -
nak, to váb bá az EGYT gyógy szer gyár or vos tu do -
má nyi osz tá lyá nak 1960-1967 kö zött. 1978-tól a
ha lá lá ig részt vett a Ma gyar Gyógy sze ré szet
Pantheon Bi zott ság mun ká la ta i ban. Hob bi ja volt a
bé lyeg gyûj tés és a klas  szi kus ze ne. A tu do má nyos
köz le mé nye in kí vül fi la té li ai köny ve ket is írt.

:: 40 év vel ez elõtt, 1976. ja nu ár 1-én kezd te
meg mû kö dé sét a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. jog elõd je,
a Bü ki Gyógy für dõ Vál la lat. A gaz dál ko dó egy ség
át vet te a Szom bat he lyi Víz- és Csa tor na Vál la lat tól
a bü ki gyógy für dõ lé te sít mé nye it, a Vas me gyei
Ide gen for gal mi Hi va tal tól pe dig az Éva Kem pin get
és a Kas tély szál lót, il let ve az épü lõ Ho tel Bü köt (ma
Corvus Ho tel). Szá mos fej lesz tés kap cso ló dik a vál -
la lat hoz, ilye nek a für dõ bel sõ és kül sõ át ala kí tá sa,
a Fizioterápiás In té zet és Fo gá szat, négy re ke szes
me den ce, 50 mé te res úszó me den ce, pa vi lon sor,
par ko lók, a SZOT Szál ló (ma: Ho tel Répce) ös  sze kö -
tõ fo lyo só ja, Kon fe ren cia Köz pont, Bük für dõi au tó -

busz-ál lo más, stb. Mû kö dé se alatt el ér te a für dõ a
904 000-es lá to ga tó szá mot, és vált or szá gos je len -
tõ sé gû, nem zet kö zi hí rû in téz mén  nyé.

:: 100 éve, 1916-ban foly ta tó dott az I. vi lág há -
bo rú, mely nek tér sé gün ket érin tõ ese mé nye it kü lön
cikk ben fog juk is mer tet ni.

:: 100 év vel ez elõtt, 1916. feb ru ár 14-én szü le -
tett Szakonyban Kelényi Fe renc dr. pe da gó gus,
hely tör té nész. Sop ron ban vé gez te el 1937-ben a
ta ní tó kép zõt. 1938 ja nu ár já tól ár va há zi ne ve lõ ként
ta ní tott, majd 1947-ig Bu da pes ten ta ní tó ként dol -
go zott. Köz ben 1940-tõl 1945-ig tény le ges ka to nai
szol gá la tot tel je sí tett. Meg jár ta a Don-ka nyart.
1944 de cem be ré ben ala ku la tát Né met or szág ba
ve zé nyel ték. Ott azok kö zött volt, akik meg ta gad -
ták a né me tek be ve té si pa ran csát. Meg tor lá sul
Dá ni á ba hur col ták mun ka szol gá lat ra. Itt be kap -
cso ló dott a dán el len ál lá si moz ga lom ba, majd a
fo goly tá bor ból meg szök ve ha za tért. 1947-ben
sop ro ni ta ní tó kép zõ höz ke rült. Kol lé gi u mi ne ve lõ ta -
nár ként is dol go zott, majd is ko la igaz ga tó lett.
1950-ben ki ne vez ték ta nul má nyi fel ügye lõ -
nek. Mun ká ja mel lett fõ is ko lai majd egye te mi ta -
nul má nyo kat foly ta tott. Négy évig a Szé che nyi
Gim ná zi um ban ma gyart, an golt, lé lek tant és eti kát
ta ní tott. 1960-ban ke rült át a Sop ro ni Óvó kép zõ In -
té zet be, ahol a Nyel vi Szak cso por tot irá nyí tot ta,
ma gyar nyelv tant és be széd mû ve lést ok ta tott. Je -
len tõs tu do má nyos ku ta tói mun kás sá ga is. El sõ sor -
ban ne ve lés tör té ne ti, iro da lom tör té ne ti, hely tör té -
ne ti té mák kal fog lal ko zott. Böl csész dok to ri ér te ke -
zé sét, mely nek té má ja „A sop ro ni kis ded óvás tör té -
ne te a XIX. szá zad ban”, 1967-ben véd te meg
sum ma cum laude ered ménnyel. Szer kesz tõ bi zott -
sá gi tag ja volt a Ma gyar Óvó nõ kép zõ In té ze tek
Ne ve lés tu do má nyi Köz le mé nye i nek, a Sop ro ni
Szem lé nek pe dig ol va só szer kesz tõ je. Sop ron ban
hunyt el 1975. ok tó ber 18-án. 

Sá gi

Év for du lók 2016. I.
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A múlt év ben több ju bi le u mot is ün nep lõ kis -
vá ros ban nem csak az el sõ, de a ne gye dik ad -
ven ti va sár na pon is könyv be mu ta tót ren dez tek.
Ta vas  szal a vá ro si könyv tár me se író pá lyá za tot
hir de tett, mely re 58 mû ér ke zett az or szág szin te
min den ré szé bõl, sõt még a ha tá ron túl ról is. Eb -
bõl vá lasz tot ták ki azt a 29 tör té ne tet, mely bõl
Va rázs víz cí men új me se könyv szü le tett.

A mû a Szü lõ föld Könyv ki adó gon do zá sá -
ban je lent meg, Haizler Ben ce és Su lyok Do risz
han gu la tos il luszt rá ci ói dí szí tik. Tóth Ta más in -
téz mény ve ze tõ kö szön tõ je után az egyik el sõ -
dí jas, Spilenberg Ma ja And rea ol vas ta fel me -
sé jét. Majd a pá lyá zat gon do zó ja, Haizler
Lászlóné in téz mény ve ze tõ-he lyet tes is mer tet te
az öt let tõl a meg va ló su lá sig tar tó fo lya ma tot.
Nika Ró bert a Sok-szín-pad Tár su lat ve ze tõ je és
Boda Zsuzsánna, a Tár su lat szín ját szó ja is fel ol -
va sott egy-egy me sét. Is ko lás és fel nõtt ka te gó -

ri á ban ad ta át az el sõ há rom he lye zett nek a
dí ja kat, majd a kü lön dí ja kat Far kas Csa ba, a
ki adó ve ze tõ je. 

A könyv be mu ta tót az Atriumban ka rá cso nyi
vá sár és re gös ta lál ko zó kö vet te. A re gö lés szo -
ká sa a Ger gely-nap tár be ve ze té sé ig - az ad -
dig ka rá csony más nap ján kez dõ dõ - új év hez
kap cso ló dott. A nép raj zo sok na gyobb ré sze azt

fel té te le zi, hogy a ma gyar ság ke resz tény ség
elõt ti idõ sza ká ból szár ma zik e nép szo kás. A re -
gös éne kek nek há rom tí pu sa ma radt fenn: a
nyu gat-du nán tú li, a dél- és rész ben kö zép-du -
nán tú li, va la mint az er dé lyi. Bár a há rom tí pus
dal la má ban és rész ben szö ve gé ben is kü lön -
bö zik, va la mi kor egy tõ rõl fa kad hat tak. A dél-
és kö zép-du nán tú li, il let ve az er dé lyi fõ leg jó kí -
ván sá go kat fel so ro ló, bõ ség va rázs ló szo kás
volt. A ha gyo mány õr zõ cso por tok – az Ál la mi
Né pi Együt test kö vet ve – ál ta lá ban e du nán tú -
lit ta nul ták be, s a Youtubon is fõ leg ez zel ta lál -

koz ha tunk. A Makám együt tes az er dé lyi tí pus
dal la má ra írt új – nem re gö lõ – szö ve get „Mer -
re is van Zengõvárkony?” cím mel. A nyu gat-du -
nán tú li tí pus tû nik a leg õsibb nek, mert eb ben
ma radt fenn leg tel je seb ben a cso da fiú szar vas

(a Répce-mellékén: cso da-fé le szar vas) mo tí -
vu ma. E tí pus to váb bi ré szé ben a lá nyok nak le -
gényt re göl nek, pá ro sí ta nak ös  sze más for má -
ban, mint a Du nán túl töb bi he lyén.

A re gös ta lál ko zón elõ ször a csepregi Far kas
Sán dor Egy let fér fi tag jai mu tat ták be a Répce-
melléki (és rész ben a ha son ló rá ba kö zi) re gös -
éne kek bõl re konst ru ált, kis tá ji vál to za tot. Utá nuk

a Ta risz nyás együt tes ka rá csony vá ró éne ke ket,
té li da lo kat, új év kö szön tõ ket adott elõ. A Ka pu -
vár Néptáncegyüttes a gartai vá ros ré szen gyûj -
tött „Szál lást ke res a szent csa lád” szo kás sal is -
mer tet te meg a kö zön sé get. Majd a
nagygeresdi fi a ta lok ad ták elõ a ná luk a mai
na pig élõ re gö lést. Ez a Répce-mellékinek egyik
vál to za ta. Ami meg le pett, azok az éne ket kí sé rõ
kel lé kek vol tak. Míg a csepregieknél a ha gyo -
má nyos lán cos bo tot, kö csög du dát és csen gõt
lát hat tuk, a geresdi le gény több sé gé nél a kö -
csög du dát vagy szütyököt he lyet te sí tõ, te jes

kan ná ból ké szült hang szer volt. Vé gül a vitnyédi
Éne kes Len ke Ha gyo mány õr zõ Cso port a Böl -
csõcs ke cí mû, a lucázást, bet le he me zést és új -
évi jó kí ván sá go kat kán tá ló nép szo ká su kat mu -
tat ta be. 

A bü ki re gö sö ket vi szont hi á nyol -
tam. Év szá zad okig mind há rom Bük le -
gény sé gé nek meg volt a ma ga, a
má si kak tól né mi leg kü lön bö zõ re gös -
éne ke. A fel sõ-bü ki kez dõ so ra it még a
XIX-XX. szá zad for du ló ján le je gyez ték.
A kö zép-bü kit Sza bó Jó zsef, a bü ki vé
vált al só-bü kit Tát rai Zsu zsan na, il let ve
Hor váth Sán dor szak mun kás ta nu ló
gyûj töt te ös  sze és ír ta le. Az ének kar
fér fi tag jai 1970-ben fel ele ve ní tet ték
és TV-mû sor ban is elõ ad ták az idõ sek -
tõl be ta nult bü ki re gö lést. Ta lán a kö -
vet ke zõ re gös ta lál ko zón már a he lyi -
ek is be mu tat ják ezt a ré gi szo kást, hi -
szen ének kar ok ma is mû köd nek a kis -

vá ros ban, s van nak töb ben is, akik még em lé -
kez nek e ha gyo mány ra.

A mû so rok után Ba ra nyai Ró bert al pol gár -
mes ter be szélt az ad vent rõl, majd Si mon Ré ka
evan gé li kus lel kész osz tot ta meg ün ne pi gon do -
la ta it a szép szá mú ra duz zadt kö zön ség gel. Õk
és a fel kért ven dé gek gyúj tot ták meg az ad ven ti
ko szo rú ne gye dik gyer tyá ját.                        SF

Adventi vasárnap Bükön
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• Csepreg
El jött a Nagy sza kál lú
A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let ti -

zen egye dik al ka lom mal ren dez te meg a „Mi -
ku lás a fõ té ren” cí mû prog ram ját, mely több
együtt mû kö dõ part ner kö zös szer ve zé sé ben
va ló sul ha tott meg is mét.

De cem ber 4-én Lágler Jó zsef jó vol tá ból
lo vas hin tón ér ke zett meg a Mi ku lás Csepreg
Vá ro sá ba kram pusz lá nyai kí sé re té ben. Elõ ször
a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban la kó idõ sek -
hez lá to ga tott el, majd a Fõ té ri Pro me ná don
ör ven dez tet te meg ap ró aján dé ka i val az iz -
ga tot tan vá ra ko zó gyer me ke ket, ahol mo solyt
csalt a szü lõk, nagy szü lõk ar cá ra is.

Az ös  sze se reg lett gyer me kek vers sel, mon -
dó ká val és ének kel kö szön töt ték a nagy sza -
kál lú Mi ku lást, aki cse ré be put to nyá ból édes -
ség gel lep te meg a leg job ba kat. A gyer me -
ke ket és szü le i ket han gu la tos ze ne, ka rá cso nyi
fé nyek, for ralt bor és for ró tea vár ta, de sü te -
mé nyek bõl sem volt hi ány, hisz a Ge or ge

Sorel Ala pít vány a Te rü le ti Gon do zá si Köz pon -
tért és az Idõs La kó kért Ala pít vány gon dos ko -
dott mind er rõl.

A fõ té ri prog ram után a Dr. Csepregi Hor -
váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko lá ban vár ták Mi ku lást, ahol a Csa lád -
se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ál tal gon do -
san ös  sze ál lí tott cso ma go kat osz tot ta szét,
me lyek tar tal má hoz Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta is hoz zá já rult.

Bá rány Ré ka

Rövid hírek

A te le pü lés is ko la tör té ne té nek szer ves, de
még is jól el kü lö nít he tõ fe je ze te a Felsõbüki Nagy
Pál Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko lá ban fo lyó ma
már 20 éves múlt ra vis  sza te kin tõ szak kép zés. 

Bük vá ros 750 éves év for du ló já hoz kap cso -
lód va az is ko la ne ve lõ tes tü le te Húsz év – húsz
ese mény cím mel nyúj tott be pá lyá za tot. En nek
ke re té ben 20, a szak is ko lá sok éle té hez kap cso -
ló dó ese mé nyen em lé kez tek meg di á kok, pe -
da gó gu sok a je les év for du ló ról. A ju bi le u mi ren -
dez vény so ro za tot a tan év nyi tó ün ne pé lyen nyi -
tot ták meg. Is ko la tör té ne ti ki ál lí tá son mu tat ták
meg az el múlt évek leg szebb, leg em lé ke ze te -
sebb pil la na ta it. Ki emelt he lyet fog lal tak el a
tab lók, ame lye ken az 526 vég zõs di ák arc ké pe
lát ha tó. Egy cso kor ba gyûj töt ték azo kat a di á -
ko kat, akik az évek so rán részt vet tek a Szak ma
Ki vá ló Ta nu ló ja Ver se nye ken, és ki vá ló helyt ál lá -
suk kal bi zo nyí tot ták rá ter mett sé gü ket a pin cér
és sza kács szak mák ban, és öreg bí tet ték az is ko -
la, a vá ros és egy ben a tér ség hír ne vét is. Az is -
ko la von zás kör ze té ben húsz ki lo mé te res ke rék -
pár tú rán a ven dég lá tás sal kap cso la tos kvíz fel -
ada to kat ol dot tak meg a tú rá zók. Szál lo da lá to -
ga tá so kon vet tek részt a ki len ce di ke sek, ez zel is
se gí tet ték a gya kor la ti he lyek vá lasz tá sát.  

Nyílt na pot tar tot tak a nyol ca di kos di á kok és
szü le ik ré szé re, ahol a tá jé koz ta tó mel lett meg -
kós tol hat ták az ér dek lõ dõk az ép pen el ké szült fi -
nom sá go kat. Sport ver se nye ken mér ték ös  sze
ügyes sé gü ket az al kal mi csa pa tok. A Fõ zõcs ke,
de ökosan fõ zõ ver seny ke re té ben a paleo éte lek
el ké szí té se volt a fel ada ta a két-két fõs szak is ko lás
csa pa tok nak, il let ve a pe da gó gu sok is kép vi sel -
tet ték ma gu kat. A fi nom éte le ket az is ko la volt di -
ák jai, ma el is mert szak em be rek zsû riz ték, és a di -

ák tár sak fo gyasz tot ták el. Már ton na pi, il let ve
ad ven ti va cso rák kal ven dé gel ték meg a szü le i -
ket a szak is ko lás osz tá lyok, ahol az éte le ket a
sza kács ta nu lók ké szí tet ték el szak ok ta tó ik irá nyí -

tá sá val, a fel szol gá lást
pe dig a pin cér ta nu lók
gya ko rol ták szin tén szak -
ok ta tó ik ve ze té sé vel.
Egy ha mi sí tat lan disz nó -
tor nak is ré sze sei vol tak
a di á kok, a 11. év fo lya -
mo sok vet ték ki leg in -
kább ré szü ket a mun ká -
ból. A szak mai ta nul -
mány út Bu da pest re ve -
ze tett. A Tör ley pezs gõ -
gyár ban is mer ked tek
meg a ki rán du lók a

pezs gõ gyár tás rej tel me i vel és kós tol hat ták a fi -
nom ne dû ket. Majd az Ope ra ház gyö nyö rû épü -
le té nek meg is me ré se nyû göz te le a ki rán du ló
cso por tot. A szép asz ta lok te rí té si ver se nyen a kö -
zel gõ ka rá cso nya ké szül tek a pin cé rek. A ju bi le -

u mi na pon ün ne pi mû sor ral és fo ga dás sal zár ták
a ren dez vény so ro za tot, me lyen Pócza Csa ba
igaz ga tó úr em lé ke zett vis  sza az el múlt húsz esz -
ten dõ leg fon to sabb ese mé nye i re, a fej lesz té sek -
re, ne héz sé gek re és az el ért si ke rek re.            Bse

Húsz éves a szakképzés Bükön
JU BI LE U MI ÜN NEP SÉG SO RO ZAT
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A pos ta elõt ti té ren im már 2. al ka lom mal ál -
lí tot tuk fel fa lunk kö zös ad ven ti ko szo rú ját és ka -
rá csony fá ját. Va sár nap ról-va sár nap ra ös  sze -
gyûl tünk és együtt vár tuk a meg vál tó meg ér ke -
zé sét. Kö szön tõt mon dott Hodvogner Lász ló pol -

gár mes ter és Szanyi Ani kó kép vi se lõ. Be szé dük -
ben az ad vent je len tõ sé gét, a vá ra ko zást, a ké -
szü lõ dést hang sú lyoz ták.  A kö zös ség ben át élt
ün nep va rá zsa min dig fel eme lõ ér zést ad, de
eb ben az idõ szak ban kü lö nö sen fon tos. A cél az
volt, hogy a ro ha nó, anya gi as vi lág ban meg
tud junk áll ni,
tud junk örül ni. A
ka rá csony va ló -
di tar tal mat kap -
jon, ne csak az
aján dé kot lás suk
ben ne. A be vá sár ló köz pont ok tár há zá ban min -
dent meg le het ven ni, de az örök em be ri ér té -
ke ket nem. Az ér zel mek nek be lül rõl kell fa kad ni.
Kö zös da lok kal, szív hez szó ló ver sek kel han go -
lód tunk rá e je les nap ra.  A mû so ro kat kö ve tõ en

for ró tea és for ralt bor vár ta az ide lá to ga tó kat.
Ad vent utol só va sár nap ján a fa lu ház ban gyûl -
tünk ös  sze, ahol öku me ni kus is ten tisz te let, il let ve
a he lyi fi a ta lok elõ adá sá ban pász tor já ték tet te
meg hit teb bé ka rá csony szent ün ne pét.  De -

cem ber 5-én a Mi ku lás is el lá to ga tott
hoz zánk és meg aján dé koz ta gyer me -
ke in ket.

De cem ber 19-én köz meg hall ga tás
ke re té ben tá jé koz ta tást kap tunk az ön -
kor mány zat 2015. évi mun ká já ról és
meg is mer het tük te le pü lé sünk rész le tes
költ ség ve tés ét. A pol gár mes ter be szá -
molt az alap ve tõ ön kor mány za ti fel -
ada tok ról, meg va ló sult fej lesz té sek rõl,
be ru há zá sok ról, kul tu rá lis prog ra mok -

ról. Ki hang sú lyoz ta, hogy a jö võ re néz ve az el -
sõd le ges fel ada tunk az ön kor mány zat mû köd -
te té se és fenn tar tá sa lesz, va la mint a fo lya mat -
ban lé võ mun kák be fe je zé se, pá lyá za tok be -
nyúj tá sa, il let ve le he tõ sé gek ke re sé se fej lesz tés -
hez és az eh hez szük sé ges pénz esz kö zök elõ te -

rem té se áll cél -
ki tû zé se ink kö -
zött. 

Ez úton is kö -
szön jük mind -
azok nak a se -

gít sé gét, akik rész vé tel ük kel, fel aján lá sa ik kal, tá -
mo ga tá suk kal, s bár mi egyéb se gít ség gel hoz -
zá já rul tak ah hoz, hogy a 2015. évi prog ram ja ink
meg va ló sul hat tak. 

H. H. R.

A „leg na gyobb
ma gyar ra”
em lé kez tek

Nagy cenk te le pü lés ön kor mány -
za ta meg hí vá sá nak ele get té ve, Mes -
ter há za ka to li kus kö zös sé ge ki e gé szül -
ve te le pü lé sünk kép vi se lõ tes tü le té -
nek tag ja i val, 2016 ja nu ár 6-án részt
vett a „leg na gyobb magyar“ , Gróf
Szé che nyi Ist ván, szü le té sé nek 225.
év for du ló já ra szer ve zett, ko szo rú zás -
sal egy be kö tött meg em lé ke zé sen és
az azt kö ve tõ szent mi sén.

A rossz idõ já rá si vi szo nyok el le né re,
jó volt lát ni, hogy van nak még szép
szám mal olyan hon fi tár sa ink, akik szá -
má ra fon tos Szé che nyi Ist ván em lé ke,
mun kás sá ga, szel le mi sé ge.

Ma ra dan dó em lé kek kel és fel töl -
tõd ve tér tünk ha za!

D.Zs.

De cem be ri 
pil la nat ké pek Tompaládonyból

„Ad jon Is ten min den jót, jobb évet, mint ta valy volt!
Mi tõl fé lünk, ment sen meg, amit vá runk le gyen meg!
Sze re te tet, bé kes sé get, egész sé get, bol dog új évet!”
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• Csepreg

Rövid hírek

Víz ke resz ti szak mai bor be mu ta tó
és bor kós to ló Csepregen 2016
Ja nu ár ele jén Víz ke reszt tá ján a ha gyo má -

nyok hoz hí ven a Csepregi Hegy köz ség bo ros
gaz dái és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek is mét
ös  sze jöt tek a  Pe tõ fi Sán dor  Mûvelõdési-
Sportház  és  Könyv tár ban szak mai bor be mu -
ta tó ra és kós to ló ra.

Er re az al ka lom ra már nem elõ ször, Kulka
Gá bor bo rá sza ti szak ér tõt hív ták meg, aki ér -
té ke li  a bo ro kat. Az idei év ben is sok bort hoz -

tak a gaz dák vé le mé nye zés re. Kõ szeg rõl,
Lukácsházáról, Csempeszkopácsról is ke rült a
szak ér tõ elé por té ka. 

Elõ ször a fe hér majd a rozé és vé gül a vö -
rös bo ro kat mu tat ták be a gaz dák.

A szak ér tõ vé le mé nyez te a bo ro kat, a gaz -
dák meg szív lel ték a vé le ményt. A bor szak ér tõ
ös  szeg zés ként el mond ta, hogy jók  a csepregi
bo rok. Az agya gos er dõ ta la jo kon dísz lõ
csepregi szõ lõk nem síny let ték meg an  nyi ra  a
nyá ri aszá lyos idõ sza kot, mint az or szág töb bi
te rü le te. Jó sav tar tal mú, har mo ni kus bo rok
szü let tek.

Az ös  sze jö ve tel le he tõ sé get adott szak mai
ta pasz ta lat cse ré re és ba rá ti be szél ge té sek re is. 

Horvátné Pa dos Te réz

90 év csa lá di
sze re tet ben

Ja nu ár 15-én ün ne pel te ki lenc -
ve ne dik szü le tés nap ját Hoós Já nos,
akit e je les nap al kal má ból Vlasich
Krisz ti án, Csepreg Vá ros Pol gár mes -
te re ott ho ná ban kö szön tött.

Já nos bá csi nagy csa lá di ös  sze -
jö ve tel ke re té ben ün ne pel te a szép
ke rek év for du lót, hi szen öt gyer me ke
mel lett hét uno ká val és két déd uno -
ká val is büsz kél ke dik, s bí zik ab ban,
hogy az uno kák, déd uno kák szá ma
a jö võ ben még gya ra pod ni fog.

Ez úton is kí vá nunk ne ki na gyon
jó egész sé get és sok, bol dog esz -
ten dõt!                                      OT

Ép pen csak ki he ver tük a ka rá cso nyi és szil vesz te ri la ko -
má zás, ün nep lés fá ra dal ma it, már is itt van a víz ke reszt, mely -
nek ün ne pe ja nu ár 6-a. A ka to li kus egy há zi ka len dá ri um sze -
rint a far sang ün ne pe víz ke reszt és ham va zó szer da kö zé esik.
Idén ez az idõ szak feb ru ár 2-ig tart. A ke resz tény li tur gi kus
nap tár ban nem kö tõ dik hoz zá je len tõs val lá si ün nep.
Csepregen ha gyo má nyo san a bá li sze zon nyi tá sa ként ren -
dez ték meg az Egy ház köz sé gi bált, mely re év rõl év re egy re
töb ben jön nek el ki kap cso lód ni, szó ra koz ni. Ja nu ár 9-én a fi -
a ta lok ból ál ló al kal mi tánc cso port Pa lo tás tán ca nyi tot ta
meg az es tet. Idén is Pomázi Ale xand ra ta ní tot ta be a lel kes

csa pat nak a tán cot. A bál jel leg ze tes sé ge a jó té kony ko dás.
A be vé tel egy ré szét min dig más-más cé lok ra for dít ják. Idén
a kán tor la kás ban tör té nik egy kis fel újí tás.

Sze ret né nek ki ala kí ta ni a za rán do kok fo ga dá sá ra egy kis
hely ség, ahol ké nyel me sen el fér ne pár em ber. A bá lon a
talp alá va lót a Dancing Duo szol gál tat ta.                    sulics

A vörsi 
Bet le hem

Ad vent utol só va sár nap ján az
iklanberényiek kis csa pa ta el lá to -
ga tott Vörsre, ahol a leg na gyobb
temp lo mi bet le hem lát ha tó.  A szép

lát vány fe led tet te a nem ép pen
ked ve zõ idõ já rást. Ha za fe lé Hé ví -
zen, egy iga zi csár dai han gu lat -
ban, fo gyasz tot ták el az ebé det,
majd Sár vá ron sor ke rült egy kis ad -
ven ti vá sá ri né ze lõ dés re. A fá zó sab -
bak for ralt bor ral, te á val me le gí tet -
ték fel ma gu kat. Ez a kis ki rán du lás
ka rá cso nyi rá han go ló dást, lel ki fel -
ké szü lést adott.

Sulics Bo gi

Egyházközségi 
bál Csepregen
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Gyalóka, het ven négy fõs te le -
pü lés, la kos sá gá nak több mint a
fe le nyug dí jas. A fa lu ban már sok
ház üre sen áll, de olyan is akad,
me lyet oszt rák szár ma zá sú idõ sebb
pá rok vá sá rol tak
meg és köl töz tek ide
vég le ge sen il let ve
idõ sza ko san. Nem ré -
gi ben azon ban egy
fi a tal pár köl tö zött a
te le pü lés re. Mi ért is
jön Gyalókára két fi a -
tal ott hont te rem te ni?
Mit le het itt csi nál ni?
Mi ért vá lasz tot ták
pont ezt a kör nyé ket?
Mi lyen cél ja ik van -
nak itt? 

Cseh Já nos sal és
fe le sé gé vel, Né meth
Zsó fi val be szél get tünk.
A hú szas évek de re -
kán já ró pár ta valy
no vem ber ben ba rá ta ik nak néz ték
meg azt a há zat, aho va idén ta vas -
 szal vé gül õk köl töz tek be.

Já nos Dömösrõl szár ma zik, ami
a Du na ka nyar ban ta lál ha tó, Bu da -
pest tõl 45 km tá vol ság ra. Tíz évet
élt Sop ron ban al bér let ben, ez alatt
az idõ alatt ta nult és dol go zott. Er -
dõ mér nök nek ta nult az er dé sze ti
egye te men, nya ran ta pe dig egy
cég nél dol go zott Ka pu vá ron. Mi kor
Gyalókára köl töz tek, fon tos szem -

pont volt az is, hogy mind ket te jük -
nek a mun ka he lye kö zel le gyen.
Így pont fél úton van az ott ho nuk
Já nos és Zsó fi mun ka he lye kö zött.
Még sop ro ni évei alatt is mer ke dett

meg Zsó fi val, nép tán con ta lál koz -
tak, ugyan is mind ket ten nép tán co -
sok. Zsó fi Érd rõl szár ma zik, Gyõr ben
ta nult gyógy pe da gó gi át, és Gyõr -
bõl köl tö zött Sop ron ba Já nos hoz
al bér let be.  

Sop ron ban élõ ba rá ta ik nak se -
gí tet tek há zat ke res ni Gyalókán. Az
interneten lát ták, hogy itt sok el adó
ház is van. A je len le gi ház, mely -
ben lak nak már ta valy no vem ber -
ben meg tet szett ne kik, és hús vét kor

a lány ké rést kö ve tõ en – ez után
még ko mo lyab ban ter vez ték a jö -
võ jü ket, meg vá sá rol ták a há zat.
8300 négy zet mé tert vá sá rol tak, a
ház hoz há rom tel ket is vet tek. Ez is
a dön té sük mel lett szólt, hi szen ép -
pen nagy tel ket sze ret tek vol na a
ház mel lé. El sõ al ka lom mal már a
fa lu la kói kí ván csi an fo gad ták
õket. Már kez de tek kor is nyi tot tak
vol tak ve lük, aho va be ko pog tat -
tak, ott se gí tõ ké szen fo gad ták
õket, il let ve tá jé koz tat ták, ami rõl
kel lett. A te le pü lés ve ze té se, va la -
mint az ön kor mány za ti dol go zók is
kön  nyen el ér he tõ ek, ru gal ma sak
és se gí tõ ké szek ve lük, ahogy azt
Já nos me sé li. A ház elõ zõ tu laj do -
no sá val az óta is ápol ják a kap cso -
la tot, sõt mond hat ni ba rá ti vi szony -
ban van nak, és majd nem szom szé -
dok is. Se gí tik egy mást, ami ben
tud ják. Ide köl tö zé sük kel kap cso lat -
ban még olyan ér -
ve ket hoz tak fel,
hogy a busz köz le ke -
dés na gyon jó, az is -
ko la és óvo da is kö -
zel van, ami majd a
ké sõb bi ek ben fon tos
szem pont lesz a szá -
muk ra. „Gyalóka
min den hez kö zel
van”- mond ja Já nos.
Kö zel az oszt rák-ma -
gyar ha tár, er dõk,
ahol le het ki rán dul ni,
für dõk, stb. Zsó fi an -
nak is örül, hogy kol -
lé gi u mi évei alatt
meg is mert ba rát nõ je
na gyon kö zel la kik
most hoz zá, a szom -
széd te le pü lé sen, il -
let ve, hogy a fa lu ban min den hé -
ten van mi se, an nak el le né re, hogy
mi lyen kis lét szá mú a te le pü lés. 

Táv la ti ter ve ik, hogy sze ret nék a
há zat szé pen be ren dez ni, nem mo -
der ni zál ni, ugyan is ne kik pont az
ak ko ri ál la po ta mi att tet szett meg a
ré gi bú to rok kal együtt. A szé pí tés

te hát a cél, nem a mo der ni zá lás. A
nagy te lek nek meg kü lö nö sen örül -
nek, így a fa lu elõ nye it ki tud ják
hasz nál ni. Tud ják, hogy a fa lu si
élet nek hát rá nyai is van nak, de
meg pró bál ják az elõ nye it ki hasz -
nál ni. Fel szán tat ták a ker tet, ami be
jö võ re min den fé le zöld sé get sze ret -
né nek ül tet ni. Örül nek, hogy a tel -
ke ken ren ge teg gyü mölcs fa van.
Há zi ál lat tar tás sal is sze ret né nek
fog lal koz ni, elõ ször tyú kok kal, az tán
jö het né nek a na gyobb há zi ál lat ok
is. Já nos sze rint „hely van a mun ká -
ra, csak idõ kell és aka rat”. 

Örül né nek, ha is me rõ sök, fi a ta -
lok is ide köl töz né nek, akik kel tud -
ná nak ba rát koz ni, de fél re ér tés ne
es sék, õk az itt élõ idõ seb bek kel is
sze ret nek be szél get ni, ta nul ni tõ lük!
Zsó fi sze rint egy jó kö zös ség úgy jö -
het lét re, ha fi a tal és idõ sebb is ösz -
 sze fog. 

2015. ok tó ber vé ge óta pe dig
hi va ta lo san már nem is je gye sek
tel je sen, ha nem fé lig há zas tár si vi -
szony ban van nak, ugyan is a pol -
gá ri es kü võt meg tar tot ták új há zuk
hát só szo bá já ban. Az iga zi la ko da -
lom ra is ha ma ro san sor ke rül.

Kin cse Anda

A hát só szo bá ban volt az es kü võ



To vább ra is meg ma rad tak a hely ben
mû kö dõ in téz mé nyek: az ön kor mány zat,
az óvo da, az is ko la, az egész ség ügyi el lá -
tás. Nem csök ken, ha nem fo lya ma to san
nõ a fa lu la kó i nak szá ma. Ja nu á ri adat,
hogy je len leg 849-en lak nak Zsirán. Eze -
ket tart ja ki eme len dõ nek a fa lu pol gár -
mes te re, Nagy Fer di nánd az idei év ér té -
ke lé sé ben.

– Leg fon to sabb szá mom ra, hogy az in téz -
mé nyek to vább ra is hely ben mû köd het nek. Ez
nagy ér ték a fa lu ban, egy ben vonz erõ is – kezd -
te ér té ke lõ jét a te le pü lés ve ze tõ.

– Fon tos to váb bá, hogy a ko ráb bi évek
meg kez dett pro jekt jei is si ke re sen le zá rul tak. Bõ -
vült a kul túr ház. Ki kel lett ala kí ta nunk egy he lyi
ter mék bol tot. Így az épít ke zés so rán a vi zes -
blokk és a fû tés is meg újult.

Szin tén az idei be ru há zá sok közt so rol ta a fa -
lu ve ze tõ a zsirai és gyülevizi te le pü lés ré szek te -
me tõ i nél a ra va ta lo zó fel újí tá sát és a sír ker tek
kör nyé ké nek rend be té tel ét. 

In no va tív és kör nye zet tu da tos gon dol ko dás -
ra vall, hogy az or vo si ren de lõ re, az ön kor mány -
zat ra, az is ko lá ra és az óvo da épü le té re nap ele -
me ket te le pí tet tek, hogy így spó rol ja nak az
ener gia fel hasz ná lás sal. Ezt is na gyon fon tos nak
tar tot ta ki emel ni a pol gár mes ter.

– Ami vis  szás és ne héz még el dön te ni, hogy
öröm vagy bá nat, hogy az is ko lát, amit ed dig az
ön kor mány zat mû köd te tett, szep tem ber tõl át ad -
tuk a KLIK-nek. Et tõl füg get le nül ter mé sze te sen sa -

já tunk nak érez zük az in téz ményt to vább ra is. –
me sélt az év di lem má i ról is Zsira pol gár mes te re.

A meg va ló sult fej lesz té sek mel lett van, ami -
nek ter ve író asz tal fi ók ba ke rült vissza, mert
nem si ke rült rá pá lyá za ti for rást elõ te rem te ni.

Ilyen, egy elõ re meg va ló sí tat lan terv ma radt az
or vo si ren de lõ és né hány jár da fel újí tá sa és
egy fitness park ki ala kí tá sa. Az ön kor mány za ti
ve ze tõ bí zik ben ne, hogy a kö vet ke zõ, eu ró pai
uni ós pá lyá za ti cik lus ban ezek re is si ke rül
pénzt kap ni. 

A pá lyá za tok egyéb ként is meg ha tá ro zó ak
Zsira éle té ben. Ezek nél kül nem tud nak fej lesz te -
ni, ön erõ hi á nyá ban. 
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• Csepreg
95. szü le tés na pot ün ne pel tek 
a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban

De cem ber ben a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont ban kö szön töt te Vlasich Krisz tán
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re 95. szü le tés -
nap ja al kal má ból Bencsik Jó zse fet, aki csa -
lád tag jai és a la kók kö ré ben ün ne pel te ezt
a szép szü le tés na pot.

Jó zsi bá csit négy gyer me ke, négy uno -
ká val és két déd uno ká val aján dé koz ta
meg, akik, ami lyen gyak ran csak le het,
meg lá to gat ják Õt.  Nap köz ben leg szí ve seb -

ben a te le ví zió elõtt töl ti ide jét és ma mai
na pig ked ve li a lab da rú gást. Ez úton is kí vá -
nunk ne ki na gyon jó egész sé get és sok, bol -
dog esz ten dõt!         

OT

Rövid hírek Zsira egy esz ten de je 
– ÉV ÉR TÉ KE LÕ BE SZÉL GE TÉS NAGY FER DI NÁND POL GÁR MES TER REL
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A jö võ év ter vei közt sze re pel a fa lu har ma -
dik te me tõ jé nek, a salamonfai ré szen fek võ sír -
kert nek a rend be té te le. Ezt akár ön erõ bõl is el -
vég zi az ön kor mány zat, a fa lu si ak meg elé ge dé -
sé re. Az inf rast ruk tu rá lis el lá tott ság ról kér dez ve a
fa lu ve ze tõt, elõ ször a ke rék pár út je len tõ sé gét
emel te ki:

– Ez már most is na gyon jól ki épí tett: Bük re
Sopronhorpácsra, Auszt ri á ba ve zet. A tu ris ták és
a mun ká ba já rók mel lett a di á kok hasz nál ják
elõ sze re tet tel.

Van a te le pü lé sen tu ris ta, de eb ben is le het -
ne elõ re lép ni pá lyá za tok se gít sé gé vel. Zsira fõ
lát vá nyos sá ga a Rimanóczy kas tély, ami ma ér -
tel mi fo gya té ko sok ott ho na. Park ja vé dett. Emel -
lett van nak Zsirán szál lás le he tõ sé gek, pan zió,
apart man. A tu laj do no sok nyi tot tak a bõ ví tés re.
Az ide gen for gal mat az ön kor mány zat is to vább -
fej lesz te né, de ez ön erõ bõl nem megy. A te le pü -
lés nek azért fon tos az ága zat, mert a fog lal koz -
ta tás bõ ví tés ben is se gít het ne.

Hely ben ugyan is ke vés a mun ka hely: A zsirai
kas tély ban mû kö dõ szo ci á lis in téz mény ben és
egy me zõ gaz da sá gi vál lal ko zás ban tud nak dol -
goz ni a he lyi ek.

Ar ra a kér dés re, hogy van nak-e kül föld re in -
gá zók, a pol gár mes ter fe le le te egy ér tel mû:
Auszt ria kö zel sé ge mi att van nak. Büsz kék ar ra,
hogy en nek kö szön he tõ en egy új ut ca ala kult ki
a fa lu ban. Töb ben te le ped tek le itt, akár tá vo -
labb ról, a Du na túl ol da lá ról ér kez ve az auszt ri ai
mun ka vál la lás re mé nyé ben. A ha tár kö zel sé ge
mel lett vonz erõ volt szá muk ra, hogy van Zsirán
is ko la és óvo da.

A ko ráb bi, de má ig meg ha tá ro zó fej lesz té -
sek kö zül a te le pü lés ve ze tõ a ha tár át ke lõ út épí -
té sét emel te ki, ami ma gyar ol da lon el ké szült,
oszt rák ol da lon vi szont még vá rat ma gá ra. A
kér dés sel ál la mi szin ten is fog lal koz nak már. Na -

pi ren den van az át ke lõ foly ta tá sá nak meg épí té -
se, ahogy Kõ szeg nél, úgy Zsiránál is.

Az inf rast ruk tu rá lis ki épí tett ség rõl kér dez ve,
a fa lu el sõ em be re tel jes el lá tott ság ról szá molt
be: Szenny víz, gáz, ivó víz há ló zat, köz vi lá gí -
tás, ká bel té vé rend szer mû kö dik a fa lu min -
den pont ján. Nagy vá gya el len ben a fa lu ve -
ze tõ nek, hogy a te le pü lé sen át ve ze tõ köz út is
meg újul jon a jö võ ben. Ta lán a köz út ke ze lõ a
kö vet ke zõ pá lyá za ti cik lus ban nyer majd er re
is for rást. Az ön kor mány zat min den eset re ezt
sze ret né.

A zsirai ön kor mány za ti in gat la nok ról kér dez -
ve a pol gár mes tert, el mond ta, hogy van nak el -
adó in gat la nok és van nak la kó épü le tei is a fa lu -
nak. Mind egyik nek van la kó ja. Eze ket ko ráb ban
azért is vá sá rol ták fel, hogy aki itt le te le ped ne és
vál lal ja, hogy 2-5 éven be lül épít ke zik, azok nak
ked vez mé nye sen ad ják ki a la ká so kat. 

Zsira kul tu rá lis, kö zös sé gi éle tét gór csõ alá
vé ve, Nagy Fer di nánd az IKSZT pont és a Kul túr -
ház je len tõ sé gét emel te ki. A ki sebb, IKSZT tér in -
for ma ti kai és klub fog lal ko zá sok hoz, kéz mû ves

prog ra mok meg tar tá sá ra, könyv tár mû köd te té -
sé re al kal mas. A Kul túr ház nagy ter me tor na te -
rem ként vagy nagy ren dez vé nyek, kö zös sé gi al -
kal mak be fo ga dá sá ra ki vá ló.

– Ci vil egye sü le te ink is van nak: Köz tük a
Tûz ol tó Egye sü let, a Zsiráért Ala pít vány, a he lyi
ének kar, az is ko la tá mo ga tó Ga la go nya Ala pít -
vány és Tö meg sport Klub (a lö vész klub, a fut -
ball klub), Fény folt Egye sü let – so rol ta a pol gár -
mes ter.

– Sze ret nénk, ha hor gász egye sü let is ala kul -
na, hisz van egy kü lön le ges kis ta va Zsirának,
mely sza bad idõ el töl té sé re al kal mas kör nye zet -
ben he lyez ke dik el.

A ci vil szer ve ze tek ak ti vi tá sa vál to zó. De ha
kell, szá mít hat a fa lu rá juk. A pol gár mes ter azt
sze ret né, ha Zsira kö zös sé ge i nek ös  sze tar tá sa to -
vább erõ söd ne a jö võ ben.

Prog ra mok ról kér dez ve a te le pü lés ve ze tõt, so -
rol ta: kéz mû ves fog lal ko zá sok, ké pes be szá mo -
lók, elõ adá sok sor jáz nak az év vé gi ren dez vé -
nyek közt. Volt vér adó ün nep ség a répcevisi és
zsirai vér adó kö zös sé gek nek. De cem ber el sõ
nap ján a nyug dí ja sok nak tar tot tak klub dél utánt.
De cem ber 6-ára ter ve zi a fa lu a ha gyo má nyos
ka rá cso nyi vá sárt az is ko la ud va ron, ahol a gyer -
me kek ta lál koz hat nak a Mi ku lás sal is.

De a de cem ber a foly ta tás ban sem ma -
rad prog ra mok nél kül: 11-én ka rá cso nyi me -
se dél utánt tar ta nak ki csik nek, 12-én nyug dí -
jas ta lál ko zó lesz, 13-án pe dig a he lyi ének kar
sze re tet ven dég ség gel egy be kö tött ka rá cso -
nyi mû sort ad, vé gül 18-án is ko lai ka rá cso nyi
mû sor, fa lu ka rá csony és kö zös sé gi ös  sze jö ve -
tel zár ja az évet.

– Ná lunk min dig van va la mi. Aki ke res, az ta -
lál prog ra mot hely ben – zár ta év ér té ke lõ jét
Nagy Fer di nánd pol gár mes ter.

yde

Tu dó sí tó kat ke re sünk!
Le gyél a Répcevidék új ság író ja! Tu dó sítsd a tér sé gi la pot te -

le pü lé sed ese mé nye i rõl, ön kor mány za ti hí re i rõl! Vár juk je lent ke -
zé sed az info@repcevidek.hu cí men.

Büszkék arra, hogy
ennek köszönhetoen egy

új utca alakult ki a
faluban. Többen

telepedtek le itt, akár
távolabbról, a Duna

túloldaláról érkezve az
ausztriai munkavállalás

reményében.

„

„
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Felhívás

Csepreg Vá ros Dísz pol gá rá nak Wellner Lõ rinc -
nek el be szé lés kö te te ke rült be mu ta tás ra de cem -
ber 3-án csü tör tök es te a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si – Sport ház és Könyv tár szín ház ter mé ben.

Szép szám ban gyûl tek ös  sze az es te 6 óra kor
kez dõ dõ ren dez vé nyen a haj da ni ta nár úr el be -
szé lés kö te té nek be mu ta tá sán egy ko ri di ák jai,
lel kes kö ve tõi, me lyet saj nos a nagy ra be csült
hely tör té nész már nem él he tett meg.

Wellner Lõ rinc nagy köz tisz te let ben ál ló sze -
mé lyi ség volt, hi szen ta ná ri és hely tör té né szi
mun kás sá gá val is olyan ma ra dan dó te vé keny -
sé get al ko tott, me lyet min den kép pen meg kell
õriz ni és to vább kell ad ni a jö võ nem ze dé ke szá -
má ra.

A Vá ros el is me ré sét még 2006-ban kap hat ta
meg, ami kor is Csepreg Vá ros Ön kor mány zat
Kép vi se lõ-tes tü le te úgy ha tá ro zott, hogy
Csepreg Vá ros Élet mû Dí ját, va la mint az az zal
já ró Dísz pol gá ri Cí met ado má nyoz za Wellner
Lõ rinc ré szé re a Vá ros ok ta tá si, kul tu rá lis fej lõ dé -
sé ért vég zett ki emel ke dõ mun kás sá gá ért, a Fa -
lu mú ze um meg ala pí tá sá ért és élet ben tar tá sá -
ért, a csepregi ér té kek fel ku ta tá sá ért és meg tar -
tá sá ért.

A kö tet be mu ta tá sán köz re mû kö dött a Sá gi
Fe renc el nök úr ve zet te Csepregi Ol va só kör,

mely nek tag jai rész le te ket ol vas tak fel a meg je -
lent gyûj te mény bõl. Egy-egy tör té net fel ol va sá -

sa kö zött Su dár Lászlóné szív hez szó ló gon do la -
tok kal em lé ke zett vis  sza Ta nár úr ra, így em lé kei

fel ele ve ní té se so rán úgy érez het te a
kö zön ség, mint ha csa lád já val együtt
a tör té ne tek író ja is részt vett vol na a
meg in dí tó ren dez vé nyen.

Az író fia, Wellner Er vin sa ját em lé -
ke i nek fel ele ve ní té sé vel to vább mé -
lyí tet te a könyv be mu ta tó sze mé lyes
hang vé tel ét és kö szö ne tet mon dott
mind azon tá mo ga tók nak, köz tük
Csepreg Vá ros Ön kor mány za tá nak

is, akik hoz zá já rul tak a könyv meg je le né sé hez.
OT

Répcementi bokréta 
– posztumusz kötet került kiadásraKér jük a tér ség ben la kó, il let ve ide kö tõ dõ

adó fi ze tõ ál lam pol gá ro kat, hogy sze mé lyi jö -
ve de lem adó juk 1 %-át ajánl ják fel az itt mû -
kö dõ kul tu rá lis ala pít vá nyok, if jú sá gi és mû vé -
sze ti egye sü le tek szá má ra. Se gít sék ez zel is te -
vé keny sé gü ket az egy re ne he ze dõ gaz da sá -
gi hely zet ben. Az aláb bi ak ban kö zöl jük az
érin tet tek adó szá mát:

• Répcevidék Kul tú rá já ért Ala pít vány (9735
Csepreg, Szé che nyi tér 31.) adó szá ma [a
továbbiakban:asz.]: 18887103-1-18.

• Bü ki Nõi Kar Egye sü let (9737 Bük, Eöt vös u.
1-3.) asz.: 18886724-1-18.

• Bü ki Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let (9737
Bük, Eöt vös u. 11.) asz.: 19244064-1-18.

• Sok-szín-pad Tár su lat (9737 Bük, Eöt vös u.
11.) asz.: 18898914-1-18.

• Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra (9735
Csepreg, Rá kó czi u. 1.) asz.: 18892963-1-18.

• Csepregi Ol va só kör (9735 Csepreg, Szé che -
nyi tér 31.) asz.: 18899654-1-18.

• Csepregi Vegyeskar Egye sü let (9735
Csepreg, De ák F. u.20.) asz.: 18880278-1-18.

• [Csepregi] Ze ne is ko lá ért Ala pít vány
(Csepreg, Szé che nyi köz 8.) asz.:
18890349-1-18.

• CSIN-talan If jú sá gi és Tu risz ti kai Egye sü let
(9735 Csepreg, Szé che nyi tér 31.) asz.:
18889071-1-18.

• Far kas Sán dor Egy let (9735 Csepreg, Szé -
che nyi tér 29.) asz.: 18882122-1-18.

• Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let
(9735 Csepreg, Szé che nyi tér 29.) asz.:
18894642-1-18.

• Nyi tott Tér Köz hasz nú Kul tu rá lis Egye sü let
(9653 Rép ce lak, Bar tók B. u. 55.) asz.:
18892987-1-18.

• Tömörd Köz sé gért Köz ala pít vány (9738
Tömörd, Fõ u. 9.) asz.: 18897119-1-18.

1%



13

2016. január-február VI. évfolyam
 1-2. szám

 •
w

w
w
.repcevidek.hu

A szo kat la nul csa pa dé kos múlt év ben több -
ször ar ról ol vas hat tunk, hogy le he tõ leg hagy juk
el az er dei sé tá kat, mert a fel ázott ta laj ban
könnyen és vá rat la nul ki dõl het nek fák. A
Rámókon, a park er dõ fe lé me nõ er dei sé ta úton
a ko ráb ban rá dõlt, el szá radt gesz te nye fák kö ze -
lé ben a múlt év ele jén fe nyõ fák is az út ra bo rul -
tak. De cem be rig ott is ma rad tak, bos  szant va az
ar ra já ró kat és lo vag ló kat, akik ke rü lõ vel, de to -
vább men tek. Év vé ge fe lé az tán egy ki vé te lé -
vel – ez még ma is ott van a mé lye dés al ján az

esõ be ál ló fe lé me nõ ös  sze kö tõ úton – vég re el -
ta ka rí tot ták e fá kat.

Idén, õsz ele jén az er dei utak men ti fá kon új
jel zé sek re let tünk fi gyel me sek: ke rék pár és pat -
kó raj za ke rült a tú ra utat jel zõ kék és pi ros vo na -
lak kö ze lé be. A park er dõ esõ be ál ló ja szom széd -
sá gá ban új sza lon na sü tõ hely ké szült, s el vit ték a
ré gi, el kor hadt asz ta lo kat és pa do kat. Né hány
hét múl va újak ke rül tek a he lyük re, s a Tég la -
gyá ri út er dõ mel let ti ré szén szí nes tá jé koz ta tó
táb la hírdeti: „AZ ÁL LA MI ER DÕK NYIT VA ÁLL NAK a
ter mé szet sze re tõk elõtt!“ A Szom bat he lyi Er dé -
sze ti Zrt. kö szön ti az ar ra já ró kat, s in for má ci ó kat

ol vas ha tunk az Er dé sze ti Igaz ga tó ság ál tal ke -
zelt te rü le tek rõl, a Rothermann kert rõl és a név -
adó csa lád ról. Tér kép mu tat ja be a Kõ szeg és
Csepreg köz ti ös  sze füg gõ er dõ sé get, gím szar -
vas bi ka, ga la go nya, gom ba és õsz apó fo tó ja
pe dig az er dei élõ vi lág
sok szí nû sé gé re utal. Egyút -
tal ké rik a lá to ga tó kat,
hogy mind an  nyi unk ér de -
ké ben „véd jük kö zö sen az
er dei élet kö zös sé get”.

A táb lán uta lás tör té nik
ar ra is, hogy ez év so rán a
Csepregi Park er dõn kí vül
az Al só-er dõn is köz jó lé ti
fej lesz tés tör tént. No vem -
ber ben kí ván csi an ke res -
tem fel az egy ko ri Ti los er -
dõ nek ezt a te rü le tét,
mely nek egy ré szét a nép -
nyelv Ma dár er dõ ként is -
me ri. Itt, a 2007-ben le -
bon tott Gesz te nyés kuny hó he lyén esõ be ál ló,
az út mel lett pe dig in for má ci ós táb la fo ga dott.
Tá jé ko zód ha tunk ró la a kö ze li Ma dár er dõ vé -
dett, kö zel 200 éves ko csány ta lan tölgy fá i ról.
Ol vas ha tunk az it te ni gesz te nyés és bük kös er -
dõ rõl, ben ne a hí res, leg -
alább 250 éves Be tyár fá -
ról. E fa tör zsé be – kb. két
és fél mé ter re a föld tõl – az
1914. év szá mot vés te be
egy ak ko ri er dõ já ró. A be -
tyá rok mo nog ram jai vi -
szont leg alább négy és
fél–öt mé te res ma gas ság -
ban lát ha tók. A táb lán tér -
kép mu tat ja be a Csepreg
kör nyé ki er dõ ket – egé -
szen a horvátzsidányi
Peruska Má ria za rán dok -
he lyig, aho vá a Má ria út it -
te ni sza ka sza a Bol dog asz -
 szony ká pol ná tól a
csepregi er dõ kön is ke resz tül ha lad. Az esõ be ál -
ló és az in for má ci ós táb la kö ze lé ben er dei pi he -
nõt lé te sí tet tek asz ta lok kal, pa dok kal és sza lon -
na sü tõ hel  lyel. Ki ala kí tot tak egy lo vas-gya lo gos
ös vényt is, mely nem ér vé get a Be tyár fá nál, ha -
nem az egy ko ri Öreg Gesz te nyé sen ke resz tül, a
csepregi er dõ leg öre gebb, leg alább 300 éves

gesz te nye fá ja mel lett ki ve zet az er dei út ra. Fõ -
leg en nél az ös vény nél lesz még jö võ re is ten ni -
va ló, hogy kön  nyeb ben le hes sen köz le ked ni raj -
ta. Az ide és a park er dõ höz ve ze tõ út egyes sza -
ka sza i ra vi szont rá fér ne né hány ko csi nyi ka vics

is, hogy az esõ sebb idõ já rás után is meg kö ze lít -
he tõ ek le gye nek.

E fej lesz tés is mu tat ja, hogy a 2012-ben ké -
szült AL POK AL JAI ER DÕ TER VE ZÉ SI KÖR ZET KÖZ JÓ -
LÉ TI FEJ LESZ TÉ SI TER VE (Ter ve zõ: Dá vid Jó zsef)

Csepregen is el in dult a meg va ló sí tás út ján. Még
sok mun ka van hát ra, de Csepreg gyö nyö rû ter -
mé sze ti ér té kei las san el ér he tõ kö zel be ke rül nek
a he lyi és kör nye zõ la kos ság, a tu ris ták, s a kö -
zel ben üdü lõ ter mé szet ba rát ven dé gek leg na -
gyobb örö mé re.

Sá gi Fe renc

A legöregebb, védett gesztenyefa

Kollárits János bácsi kunyhója

Jóléti erdõfejlesztés Csepregen
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

VAS MEGYEI ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁRAKAT 
keresd az ingyenesen
letölthetõ alkalmazásban!

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.)

F
E
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R

Központi 
orvosi ügyelet

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

• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig

•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–13.00 NYITVA
07. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–13.00 NYITVA
14. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
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 9–13.00 NYITVA
21. Sanitas 9–14.00 ügyelet
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
25. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 9–13.00 NYITVA
28. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
29.Sz. Péter 17–20.00 készenlét

2016. február
1. Hétfõ Dr. Kator Miklós 
2. Kedd Dr. Nagy Gábor
3. Szerda Dr. Bencsik István
4. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
5. Péntek Dr. Szilasi Imre
6. Szombat Dr. Szilasi Imre
7. Vasárnap Dr. Szilasi Imre
8. Hétfõ Dr. Kator Miklós 
9. Kedd Dr. Nagy Mária

10. Szerda Dr. Bencsik István
11. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna
12. Péntek Dr. Földi Sándor
13. Szombat Dr. Kator Miklós 
14. Vasárnap Dr. Petro Andor
15. Hétfõ Dr. Müller András 
16. Kedd Dr. Földi Sándor
17. Szerda Dr. Bencsik István 
18. Csütörtök Dr. Nagy Gábor
19. Péntek Dr. Nagy Gábor

20. Szombat Dr. Petro Andor
21. Vasárnap Dr. Földi Sándor
22. Hétfõ  Dr. Sudár Zsuzsanna
23. Kedd Dr. Nagy Mária
24. Szerda Dr. Müller András
25. Csütörtök Dr. Szilasi Imre
26. Péntek Dr. Szilasi Imre 
27. Szombat Dr. Szilasi Imre
28. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre
29. Hétfõ  Dr. Müller András

P R O G R A M A J Á N L Ó

Ja nu ár - feb ru ár 21. Sop ron -
ban, a Liszt F. Kon fe ren cia és Kul tu rá -
lis Köz pont Mun kácsy-ter mé ben: Is te -
nek, em be rek, ha lot tak – ki ál lí tás a
Szép mû vé sze ti Mú ze um Egyip to mi
Gyûj te mé nyé nek re mek mû ve i bõl –
köz ben: feb ru ár 6-án: 15 ó. Fá ra ók
far sang ja, 20 ó.  Mú mi ák éj sza ká ja
cí mû prog ra mok.

Ja nu ár 29-én, pén te ken 19 ó.
Bü kön, a Vá ro si Sport csar nok ban:
Asszony far sang 2016.

Ja nu ár 30-án, szom ba ton 19 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Fú vós far -
sang 2016. 

Ja nu ár 30-án, szom ba ton 19 ó.
Kõ sze gen, a Jurisics vár lo vag ter mé -
ben: Hor vát bál.

Ja nu ár 30-án, szom ba ton 16 ó
Gye re kek far sang ja. Sajtoskálon

Feb ru ár 6-án, szom ba ton 15 ó.
Undon: Fa lu far sang (Mesopust)

Feb ru ár 6-án, szom ba ton 20 ó.
Bü kön a Für dõ ét te rem ben: Ipa ros
bál.

Feb ru ár 6-án, szom ba ton 20 ó.
Bü kön a Greenfild Szál lo dá ban: Für -
dõ bál 2016. 

Feb ru ár 7-én, va sár nap 14 ó.
Ól mo don: Dede–Babe – far san gi
nép  szo kás.

Feb ru ár 9-én, ked den Tö mör -
dön: Csi csó ká zás.

Feb ru ár 9-én, ked den Kõ sze -
gen: Far sang far ka - fel vo nu lás sal.

Feb ru ár 11-én, tor kos csü tör tö -
kön 06 órá tól Bü kön, a Koczán-
háznál: Tor kos csü tör tök – Vá ro si disz -
nó ölés – dél után kós to ló, folk lór
prog ra mok kal.

Feb ru ár 13 – már ci us 31. Kõ -
sze gen, a Jurisics vár lo vag ter mé -
ben: Csók Ist ván em lék ki ál lí tás.

Feb ru ár 13-án, szom ba ton 20 ó.
Szom bat he lyen az Agora MSH-ban:
Va len tin bu li – sztár ven dé gek kel.

Feb ru ár 16-án, ked den 16 ó.
Bü kön a kör for ga lom tól az Attriumig:
Far san gi fel vo nu lás.

Feb ru ár 17-én, szer dán 19 ó.
Szom bat he lyen az Agora MSH-ban:
Du ma ka ba ré – Fel lép nek: Ara nyo si
Pé ter és Dom bó vá ri Ist ván.

Feb ru ár 18-án, csü tör tö kön 12
ó. Bü kön, a Vá ro si Sport csar nok ban:
VII. TDM Fér fi Fut ball Ku pa.

Feb ru ár 18-án, csü tör tö kön
15.30 ó. a Bü ki MSK szín ház ter mé ben:
Bubu ka land jai – ze nés me se já ték a
Bu dai Báb szín ház elõ adá sá ban.

Feb ru ár 19-én, pén te ken 17 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: Ferkovics
Jó zsef fes tõ mû vész ki ál lí tá sa. Meg -
nyit ja és a mû vész rõl ké szült fil met
be mu tat ja Bo ros Fe renc ta nár, film -
ren de zõ. A ki ál lí tás már ci us 12-ig te -
kint he tõ meg.

Feb ru ár 25-én, csü tör tö kön az
is ko lák ban és  Csepregen a PSMSHK-
ban: A kom mu nis ta dik ta tú rák ál do -
za ta i nak em lék nap ja. 

Feb ru ár 25-én, csü tör tö kön 19
ó. Sop ron ban, a Liszt F. KKK-ban: Du -
ma szín ház: 120021 GRAMM - Dom -
bó vá ri Ist ván önál ló est je, mû sor ve -
ze tõ: Bellus Ist ván

Feb ru ár 27-én, szom ba ton 18
ó. Bükön,a Für dõ ét te rem ben: Hor -
gász bál.

Már ci us 4-6. Bü kön a Sport csar -
nok ban: Olimpici Grand Prix Pár baj -
tõr ver seny.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m

ûsorváltoztatás jogát fenntartják
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Év zá ró fo ci 
Sopronhorpácson

No vem ber utol só szom bat ja a fo ci je gyé ben
telt a Dr. Sedlmayr Kurt Mû ve lõ dé si Ház ban, mert
ek kor tar tot ta a Sopronhorpácsi Sport egye sü let
Után pót lás Szak osz tá lya a le iga zolt gyer me kek
szá má ra évad zá ró ren dez vé nyét.

Az edzõk ( U-7 Hor váth Zol tán, U-9 Var ga Ta -
más, U-11 Mol nár Bar na, U-13 Stummer Zol tán)
úgy ál lí tot ták ös  sze a prog ra mot, hogy a 4 kor -
osz tály ban 33 gye re ket meg moz ga tó ese mé -
nyen a sor ver se nyek tõl az ügyes sé gi és sza bály -
is me re ti  gya kor la to kig sok fel adat ban ki pró bál -
has sák, és ös  sze mér hes sék tu dá su kat a lel kes
fo cis ták.

A gye re kek nek egész dél után ra el fog lalt sá -
got adó ren dez vé nyen év ér té ke lés is el hang -
zott, ahol so kan di csé ret ben ré sze sül tek az OTP-
Mol Bozsik Lab da rú gó Aka dé mia Sop ro ni Al köz -

pont ja ál tal szer ve zett Bozsik-tornán nyúj tott ki vá -
ló já té ku kért. Az es té be nyú ló prog ram zá rá sa -
ként az SE meg ven dé gel te a fi a ta lo kat, ren ge -
teg piz za és üdí tõ ke rült az asz ta lok ra és a gye -
re kek Mi ku lás-cso ma got is kap tak. Re mél jük jö -
võ re ha son ló si ke rek ben lesz ré szük! 

ZsHK

2015 december 6-án út ava tó ün nep sé get
tar tot tak Sopronhorpácson. 

Az ezt meg elõ zõ hó na pok ban a Strabag ki vi -
te le zés ében, mint egy brut tó 25 mil lió fo rin tos be -
ru há zás sal tör tén tek úthelyreállítási és út fel újí tá si
mun ká la tok, me lyek há rom ut cát érin tet tek. (Park

ut ca, Jó zsef At ti la ut ca, Fel sza ba du lás tér). Meg -
tör tént az utak sze gély kö ve zé se az élet tar tam nö -
ve lé se ér de ké ben, majd az asz fal to zá sa, 700
mé ter hosszan ka pott új út bur ko la tot a fe lü let.

A la kó kö zös ség kez de mé nye zé sé re út ava tó
ün nep ség ke re té ben szim bo li ku san át ad ták a
for ga lom nak a fel újí tott sza ka szo kat.

A prog ram a tûz ol tó szer tár elõtt sza lag át vá -
gás sal in dult, majd - a Mi ku lás tár sa sá gá ban-
lovaskocsin utaz va Ko vács Pál Plé bá nos fel szen -
tel te az utat. Az el ma rad ha tat lan hor dó gör ge tés

mel lett a Sopronhorpács SE fo cis tái lab da ve ze -
tést mu tat tak be, a mazsorett cso port csi nos
pompomlányai pe dig a fa lu la kó i val együtt jár -
ták be az új út sza kaszt.

A szer tár elé vis  sza ér ve kö vet ke zett a nap
leg lát vá nyo sabb pro duk ci ó ja, Bor bély Kor nél lé -
leg zet el ál lí tó an iz gal mas, he lyen ként igen csak
bra vú ros, ben zin gõ zös, ál ta lá ban egy ke re ke -
zõs, égett gu mi ab roncs füs tös mo to ros kasz ka dõr
be mu ta tó ja, mely nek vé gén a por ol tó ké szü lék
is elõ ke rült. 

A 600 és 1000cm3-es mo to rok „kövérgázas”
nyo ma it és a gu mi kor mos asz falt kö rö ket na po -
kig le he tett lát ni az úttesten…

A lát vá nyos show után az ön kor mány zat lát -
ta ven dé gül az ér dek lõ dõ ket, üs tök ben ké szí tett
gu lyás sal és ma gán fel aján lás ból szár ma zó ma -
lac sült tel kí nál ták a ven dé ge ket a Mû ve lõ dé si
Ház ban. A prog ra mot a Dra zsé Duó jó han gu la -
tú bu li ja zár ta.

Zsoldosné H. Ka ti

Út ava tó Sopronhorpácson




