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• Nagygeresd

Rövid hírek

Vár ták a nyu szit Nagygeresden is

2017. áp ri lis 14-én, pén te ken nyusziváró
dél utá non ve het tek részt Nagygeresd if jú la -
kói. A fog lal ko zást Fü löp Ka ta lin könyv tá ros-
pe da gó gus tar tot ta. A prog ram ban sze re pelt
in te rak tív me se, kö zös já ték, pa pír to jás dí szí -

tés. A dél után zá rá sa ként a részt ve võ gyer me -
kek aján dék cso ma got kap tak, me lyet az ud -
va ron „rej tett el” szá muk ra az idõ köz ben ar ra
já ró két nyúl anyó.

(BP)

Az ima, szeretet 
és a megértés a hosszú élet titka

Csepreg – Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter vi -
rág cso kor ral és cso ko lá dé val lá to ga tott meg
egy min dig de rûs, nyu godt ter mé sze tû, mo soly -
gós, jó ked vû idõs höl gyet. Az ap ro pó nem volt
más, mint dr. Köleséri Imréné 90. szü le tés nap ja.

Meg ha tód va fo gad ta a szép ko rú hölgy a
pol gár mes tert, elér -
zé ke nyült az aján dé -
kok lát tán. Rög tön
ma rasz tal ta is a te le -
pü lés el sõ em be rét.
A be szél ge tés so rán
gyor san elõ ke rül tek
az em lé kek, pár mo -
men tu mot meg osz -
tott a je len lé võk kel
hos  szú éle té bõl. Ki -
de rült, hogy Sá ri né -
ni 1927. áp ri lis 22-én szü le tett Káldon, szü lei má -
so dik gyer me ke ként. Nõ vé re ha mar Svéd or -
szág ba ke rült, a mai na pig ott él, egyet len hú ga
saj nos már nem él. Szü lei so kat be te ges ked tek,
ezért egye dü li ott hon ma radt gyer mek ként sok
fel adat há rult rá. Sop ron ba járt gim ná zi um ba,
min ta di ák volt, le he tõ sé ge nyílt nyel ve ket és
tán cot is ta nul ni. Ke ve sen tud ják ró la, de csi nos,
fi a tal hölgy ként két szer is meg vá lasz tot ták a Fü -
re di An na bál szé pé nek. El mond ta azt is, hogy a
szü lõi há zu kat 1897-ben olasz épí tõk ké szí tet ték,
gyö nyö rû bel sõ épí té sze ti ele mek kel, iga zi kas -
tély volt. A há bo rú után azon ban az épü le tet ál -
la mo sí tot ták, je len leg pa ti ka ként mû kö dik. A
ház hoz ak ko ri ban tar to zott egy nagy park, szö -

kõ kút tal és te nisz pá lyá val. Té len ezt a te nisz pá -
lyát fel en ged ték víz zel és azon kor cso lyáz tak. A
park má ra saj nos már nincs meg, fel da ra bol ták,
ut cát nyi tot tak a kö ze pén. Sá ri né ni, bár 90
éves, ter vei van nak a jö võ re néz ve: sze ret né
meg néz ni gyer mek ko rá nak hely szí nét. 

Vlasich Krisz ti án pol -
 gár mes ter és Szar ka
Ani kó, a Gaz da sá gi és
Vá ros fej lesz té si Bi zott -
ság el nö ke nagy meg -
tisz tel te té sben ré sze sült:
Sá ri né ni meg mu tat ta
félt ve õr zött kin cse it, a
ré gi fény ké pe ket, ké -
pes la po kat, ver se ket,
le ve le ket, meg sár gult
vi rá go kat. El árul ta,

hogy egy kor sok ud var ló val büsz kél ked he tett. A
nagy sze re lem azon ban 1950-ben top pant be
éle té be, Köleséri Im re, aki hez egy év vel ké sõbb
férj hez is ment. So ha nem ve sze ked tek, egy
gyer me kük szü le tett, de min den egyes meg élt
bol dog per cért há lás a sors nak.

A kér dés re, hogy mi a hos  szú élet tit ka, így
fe lelt: az ima, a jó kedv, a de rû, a nyu ga lom, sze -
re tet és a meg ér tés. A pol gár mes ter és a bi zott -
sá gi el nök meg kö szön te az együtt töl tött tar tal -
mas idõt, mind ket ten úgy érez ték, hogy bár õk
hoz tak aján dé kot, még is õk töb bet kap tak: út ra -
va lót egy so kat lá tott as  szony tól. Ez úton is kí ván -
nak ne ki na gyon jó egész sé get és sok, bol dog
esz ten dõt!                                                    B.B.

Fotó: Kóbor Károly
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Má jus az egyik leg szebb hó nap az év 12 hó nap -
ja kö zül. Vi rág ba bo rul nak a fák, és ahogy vé gig sé tá lunk a ter mé szet ben,
friss vi rág il la tot érez he tünk. Ha ki me gyünk a kert be, a gyep szebb nél szebb
szí nek ben pom pá zik. Ezek bõl a vi rá gok ból egyet, a leg szeb bet le sza kít hat -
juk, és oda ad hat juk édes anyánk nak. Hi szen a hó nap el sõ és leg szebb ün -
ne pe az Anyák nap ja, me lyet má jus el sõ va sár nap ján ün ne pe lünk. Az
ének ben is hang zik: ,,Orgona ága, ba rack fa vi rá ga. Öl töz ze tek új ru há ba,
anyák nap ja haj na lá ra, il la to san!” Az or go na az áhí ta tot jel ké pe zi. Emel lett
ad ha tunk édes anyánk nak, nagy ma mánk nak pi ros, vagy akár fe hér szí nû
vi rá got is. A pi ros szín a sze re tet szim bó lu ma, a fe hér a tisz ta sá gé, az õszin -
te sé gé. Ezek az ér té kek mind ott la koz nak ben nünk. Egy szép vi rág gal, egy
szív me len ge tõ, meg ha tó vers sel kö szö ne tet mond ha tunk édes anyánk nak
mind azért a sok-sok sze re te tért, tö rõ dé sért, gon dos ko dá sért, amit ka punk
tõ le egész éle ten át. Azon ban nem min dig van szük ség a sza vak ra, sok szor
egy öle lés, egy pil lan tás min dent el árul. Egy el vá laszt ha tat lan kö te lék van
gyer mek és anya kö zött. A szí ve mé lyén min den gyer mek és édes anya át -
érez te már ezt az örö möt. Édes anyák nap ja egy ben a nagy ma mák nap -
ja is, hi szen õk ad tak éle tet az édes anyák nak, õk azok, akik fel ne vel ték a
szü le in ket, és gon dos kod nak ró lunk, uno kák ról. Ezen a na pon ne kik is há -
lá val tar to zunk. Osvát Er zsé bet Me sél tél és me sél tél cí mû ver sé vel kí vá nok
min den Édes anyá nak bol dog Anyák nap ját:

Következõ lapszámunk 
2017. június 08-án jelenik meg!

Orgona ága...
Megszépülhetnek 

a mûvelõdési ház belsõ terei

,,Velem vol tál örö möm ben,
Ve lem vol tál baj ban,
Ve lem vol tál, ha sír tam,
Ve lem, ha ka cag tam.
Me sél tél és me sél tél
iga za kat, szé pet,

kí ván tam, hogy a me séd
so se ér jen vé get.
Mit ad tam én cse ré be?
Te azt so se kér ted,
de ta lán a két sze mem 
el árul ta né ked.”

BB.

Csepreg – A vá ros ve ze tés el kö -
te le zett a fej lesz té sek mel lett: a
kép vi se lõk az áp ri lis 26-ai tes tü le ti
ülé sen újabb pá lyá zat be nyúj tá sát
sza vaz ták meg. Meg szé pül het a
mû ve lõ dé si ház bel se je. 

Szar ka Ani kó, a Gaz da sá gi és
Vá ros fej lesz té si Bi zott ság el nö ke el -
mond ta: fon tos nak tart ják, hogy
min den olyan pá lyá za ti le he tõ sé -
get meg ra gad ja -
nak, ame lyek se gít -
sé gé vel mo der ni zá -
lód hat az in téz mé nyi
há ló zat. Nem rég je -
lent meg Ma gyar or -
szág Kor má nyá nak
fel hí vá sa a kö zös sé -
gi mû ve lõ dé si in téz -
mény- és szer ve zet -
rend sze ren be lül a
kö zös sé gi kép zé si és
te het ség gon do zó
szol gál ta tást biz to sí tó inf rast ruk tú ra
ki ala kí tá sá ra és fej lesz té sé re. A pá -
lyá zat cél cso port ja a köz ne ve lé si
in téz mé nyek ben ta nu lók, dol go -
zók, és az egész éle ten át tar tó ta -
nu lás ban részt ve võk. – A pá lyá zat -
ban több cél te vé keny sé get is meg
le he tett ne vez ni, mi úgy dön töt tünk,
hogy ta nu lá si, kép zé si, to váb bá
szak kö ri-, cso port- és klub he lyi sé get
sze ret nénk ki ala kí ta ni – rész le tez te
a bi zott sá gi el nök. – Minden nek a
hely szí ne a Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár
len ne. Ré gi ál munk vál na va ló ra,
ha meg szé pül het ne az épü let egy

ré sze. Az egész éle ten át tar tó ta nu -
lás ra al kal mas he lyi sé gek ki ala kí tá -
sát, át ala kí tá sát, meg lé võ he lyi ség
kor sze rû sí té sét se gí ti a pá lyá zat. Eh -
hez kap cso ló dó an bel sõ épí té sze ti
ki ala kí tá sok ra is len ne le he tõ ség, a
ta nu lá si fo lya ma tok hoz szük sé ges
ki szol gá ló he lyi sé ge ket, pél dá ul
mos dót, öl tö zõt is le het ne fej lesz te -
ni, sõt az épü le tet bõ ví te ni. Ki ala kít -

ha tunk akár kéz mû ves vagy di gi tá -
lis mû vé sze ti mû helyt, tánc pró ba-
vagy szín ját szó-kö ri pró ba ter met,
de más faj ta klub he lyi sé ge ket is. A
pá lyá zat ki kö ti, hogy leg alább 15
fõ bõl ál ló cso port be fo ga dá sá ra,
le ül te té sé re és egy ide jû fog lal koz -
ta tá sá ra al kal mas ok ta tó- vagy
fog lal koz ta tó te ret hoz za nak lét re,
il le tõ leg ha már van ilyen, azt kor -
sze rû sít sék. A pá lyá za ton 5 mil lió és
20 mil lió fo rin tot kö zöt ti for rást le het
el nyer ni. – Bí zunk a most be nyúj tott
pá lyá za tunk si ke ré ben – nyi lat koz ta
a bi zott ság el nö ke.

B.B.
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Ked ves Édes anyák, Nagy ma mák!

Min den év ben van egy kü lön le ges nap,
ami rõl so ha sem fe led kez he tünk meg. Má jus el -
sõ va sár nap ján az édes anyá kat, nagy ma má -
kat kö szönt jük. A le gen da sze rint az Úr an gya la
ezen a na pon el in dult a menny bõl e vi lág irá -
nyá ba. Itt vé gig ment a me zõ kön és vá ro so kon,
és nap nyug ta kor meg igaz gat va arany szár nyá -
nak tol la it, ezt mondta: „Most már vis  sza kell tér -
nem a vi lá gos ság vi lá gá ba, va jon mit vi gyek
ma gam mal it te ni lá to ga tá som em lé ké ül? Ó,
mily gyö nyö rû ek és il la to sak a vi rá gok! Le sza kí -
tom azo kat és cso kor ba fo gom.” El ha lad va egy
fa lu si ott hon mel lett, ahol a nyi tott aj tón át meg -
lá tott egy cse cse mõt, aki édes any ja ar cá ra mo -
soly gott, az an gyal így szólt: „E kis ba ba mo so lya
szebb, mint a ke zem ben le võ ró zsák, ezt is ma -
gam mal vi szem.” Az tán föl te kin tett a böl csõ mel -
lett ál ló édes anyá ra, aki sze re te tét árasz tot ta ki -
csi nyé re, mint ki apad ha tat lan for rást, és meg -
csó kol ta gyer me két. „Ó – mond ta az an gyal –,
en nek az édes anyá nak a sze re te te a leg ér té ke -
sebb, amit lát tam az egész vi lá gon. Ezt is ma -
gam mal vi szem.” E há rom kinc  csel a ke zé ben
vis  sza re pült a gyöngy ka puk fe lé, és mi e lõtt be -
lé pett vol na, el ha tá roz ta, hogy meg vizs gál ja
em lé ke it. Leg na gyobb meg le pe té sé re a vi rá -
gok már el szá rad tak, és nem lát szot tak szép nek.

A kis ba ba mo so lya is el tor zult, de az édes -
anyai sze re tet meg õriz te tel jes fris ses sé gét, szép -
sé gét és il la to zá sát. El dob ta az el szá radt ró zsá -
kat, az el tor zult mo solyt, és a ka pu kon át ha lad -
va kö szön töt ték a menny se re gei, ame lyek ösz -
 sze gyü le kez tek, hogy meg te kint sék, mit vitt ma -
gá val. Így szólt: „Ezt az egyet len kin cset ta lál tam
a föl dön, amely meg õriz te il la tát és szép sé gét a
menny fe lé ve ze tõ úton. Az egész vi lá gon a leg -
drá gább kincs az édes anya sze re te te.” E szép
le gen dá val kí vá nunk bol dog Aayák nap ját
nagy sze re tet tel édes anyá ink nak és nagy ma -
má ink nak.                                             H. H. R.

Bécs be lá to ga tott a Csepregi Vegyeskar
Egye sü let, a Vocal Spirit és a Csepregi Csi cser -
gõk. A Kan csó Zoltánné ál tal ve ze tett kó ru so kat
az a meg tisz tel te tés ér te, hogy az Auszt ri ai Ma -
gyar Pe da gó gu sok Egye sü le te meg hí vá sá ra a
Collegium Hungaricumban meg ren de zett sza -
va ló ver se nyen lép het tek fel az Arany Já nos em -
lék év je gyé ben, több mû sor szám mal. A há rom
kó rus együtt nyi tot ta meg az Auszt ri ai Ma gyar
Pe da gó gu sok Egye sü le -
té nek sza va ló ver seny ét.
A nyi tó dal, Gyu lai Ist ván:
Örök sé günk, mél tán ösz -
 sze fog lal ta mind azt az
ér zést, ér ze tet, sze re te tet,
esz mét és küz del met,
ame lyet a kül ho ni ma -
gya rok nap mint nap át -
él nek, hogy ma gyar sá -
gu kat ide gen kör nye zet -
ben is meg tart sák. A dal
vé gén a bé csi egye sü let
pe da gó gu sa i val ki e gé -
szül ve szállt a ma gyar dal
a te rem ben. A nem ze ti szí nû sza la gok, a cso dá -
la tos ko re og rá fia és az ének együt te sen va rá -
zsol ták el a kön  nye kig meg ha tó dó kö zön sé get.
A si ker óri á si volt. A Csepregi Csi cser gõk,
csepregi ál ta lá nos is ko lá sok, a gyer mek kor osz -
tály ver se nyét nyi tot ták meg, Gaz dag Er zsi-Hor -
váth Re zsõ cso dá la tos Rin ga tó já val, ha tal mas
si ker rel. Az igé nyes mû vet a gye re kek gyö nyö rû
han gon és ma ku lát lan tisz ta ság gal pre zen tál -
ták. A sza va ló ver se nyen a leg ki seb bek tõl a
nyug dí jas kor osz tá lyig vol tak ver seny zõk, míg az
óvo dás kor osz tály ma gyar gyer mek ver sek kel, és
ta vaszt idé zõ da lok kal, ad dig az idõ sebb kor osz -
tály ko moly és mély ér zé sû Arany ver sek kel ké -
szült. A csepregi ál ta lá nos is ko lá sok kö zül
Gyurácz Bog lár ka vett részt a sza va ló ver se nyen.
Hor váth Ka ta lin ta nár nõ fel ké szí té sé vel Arany Já -
nos A vá sár ban cí mû ver sét mond ta el, ered mé -

nyes sze rep lé sét vas taps kí sér te. A ren dez vényt
vé gül a Csepregi Vegyeskar Egye sü let zár ta egy
szí vet me len ge tõ meg ze né sí tett Pe tõ fi vers sel. 

A Ba las si In té zet bé csi épü le te, a Collegium
Hungaricum, mél tó he lyet biz to sí tott az Arany
Já nos em lék év je gyé ben meg ren de zett sza va -
ló ver seny nek. Az épü let pi ros-fe hér-zöld fes té se,
a hom lok za ton lo bo gó ma gyar zász ló, a Pe tõ fi-
szo bor át ü tõ ma gyar ság ér zet rõl ta nús ko dik Bécs

szí vé ben. Már ci us 15-e ere je, ha tá sa, tisz te le te
fo gad ta a kó rust, akik ének lé sük kel Bé csig vit ték
ma gyar ság tu da tu kat, tisz tel gé sü ket a már ci u si
if jak elõtt, és ös  sze fo gá su kat az Auszt ri ai Ma gyar
Pe da gó gu sok Egye sü le té vel és a bé csi ma gyar
kö zön ség gel. A ver seny után a szó ra ko zá sé volt
a fõ sze rep: Bécs lát ni va lók kal tö mött bel vá ro sá -
ban tett sé ta után, a fi a ta lab bak nagy örö mé re
a ta gok a Prá ter ben fe led het ték a sze rep lés iz -
gal mát.

Ez úton is sze ret nénk meg kö szön ni kar na -
gyunk nak a szer ve zést, az Auszt ri ai Ma gyar Pe -
da gó gu sok Egye sü le té nek, Mentsik Szil via el nök
as  szony nak pe dig azt a fi gyel met és sze re te tet,
amel  lyel vár tak min ket. A kül ho ni ma gya rok
oda adó sze re te te és tisz te le te a mi ma gyar ság -
ér ze tün ket is to vább erõ sí tet te. Kö szön jük!

K.Z.

Arany emlékére: 
Bécsben jártak a csepregi kórusok
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Csepreg vá ros, a csepregi Hegy köz -
ség és a Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te áp -
ri lis 8-án ren dez te meg a 34. csepregi
bor ver senyt, amely a bo rok nak be mu tat -
ko zá si és ér té ke lé si le he tõ ség. Ne vez ni le -
he tett új bor ral, va la mint kü lön ka te gó ri á -
ban óbor ral. Fel té tel volt, hogy a ter mõ -
he lye Csepreg és kör nyé ke le gyen. 

A ran gos ese mény nek a csepregi Pe -
tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si- Sport ház és
Könyv tár adott he lyet.

A ver seny ér de kes sé ge volt, hogy a
lukácsházi és a gencsapáti borosgazdák
is ide hoz ták a bo ra i kat, hi szen ke ve sebb
szõ lõ jük ter mett a ta va lyi fagy és jég kár
mi att. A ver seny mot tó ja: „Hozz ma gad dal

még egy gaz dát!” Ös  sze sen 38 vö rös, 37
fe hér, va la mint 9 rozé bort hoz tak a gaz -
dák. A ran gos szak mai és tár sa dal mi zsû ri
100 pon tos bí rá la ti mód szer rel dol go zott.
Az adat fel dol go zást Filinger Gyönyvér se -
gí tet te szá mí tó gé pen – kö szön jük a mun -
ká ját. A vö rös bo ro kat Taschner Ist ván, a
sop ro ni hegy köz ség el nö ke, a fe hér bo ro -
kat Baráth Sán dor, a Kreinbacher Szõ lõ bir -
tok bir tok igaz ga tó ja ér té kel te. Mind ket ten
elé ge det tek vol tak a ver seny zõ ne dûk kel,
sze rin tük jó né hány bor meg áll ná a he lyét
más tér sé gi bor ver se nyen is. 

A ver seny vé gén Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter ad ta át a dí ja kat és meg kö -
szön te a gaz dák nak a rész vé telt, va la mint

a Bor höl gyek mun ká ját is. Zsol nai Ba lázs,
a zsû ri el nö ke is biz tat ta a gaz dá kat és
ered mé nyes mun kát kí vánt ne kik. A
lukácsházi és a gencsapáti borosgazdák
is szép he lye zé se ket ér tek el, a „há zi gaz -
da” csepregi borosgazdák ered mé nyei
pe dig a kö vet ke zõk: Arany ér met ka pott:
a fe hér bor ok kö zül Hor váth Gá bor szür ke -
ba rát ja, Hor váth Jó zsef szür ke ba rát ja, Hor -
váth Gá bor tra mi ni ja, Hor váth Gá bor
chardonnay bo ra, és Tóth Kál mán
chardonnay bo ra. A rozé bo rok kö zül
arany ér met ka pott a Vinora Bor ház
kékfrankos-shiraz bo ra. A vö rö sek kö zül a
Vinora Bor ház shiraz bo ra, Hor váth Gá bor
pinot noirja 2015, Haizler Lász ló zweigeltje,

Né meth Pé ter kék fran ko sa, Hor váth Gá bor
pinot noirja, Hor váth Jó zsef pinot noirja,
Hor váth Jó zsef zweigeltje, Hor váth Gá bor
zweigeltje, va la mint Tóth Mar cell
kékfrankos-cabernet franc cuvééje. A Bor -
höl gyek Hor váth Gá bor chardonnay bo -
rát vá lasz tot ták a Höl gyek bo rá nak. A
2017. év bo rá sza Hor váth Gá bor lett. Gra -
tu lá lunk a gaz dák nak!

A dí jak át adá sa után a gaz dák meg -
kós tol ták egy más bo ra it, ta pasz ta la to kat
cse rél tek.

Kö szö net a szer ve zõk nek, kö szö net
min den ki nek, akik a bor ver seny le bo nyo -
lí tá sá ban se gí tet tek.

Horváthné Pa dos Te réz

Mû fü ves pá lyán 
spor tol hat nak az óvo dá sok

Csepreg – Egy pá lyá zat nak kö szön he tõ en mû fü ves
pá lya épül het az óvo dá ban. A kép vi se lõk egy han gú lag
tá mo gat ták az el kép ze lést, mert úgy vé lik, ah hoz, hogy a
gyer me kek egész sé ges, ak tív fel nõt tek le gye nek, az a leg -
jobb, ha már a Csepregi Óvo da és Böl csõ de KIKI-ben töl -
tött évek alatt meg ta nít ják ne kik a moz gás sze re te tét.

Szentgyörgyi Al bert sze rint „A sport nem csak test ne -
ve lés, ha nem a lé lek nek is a leg erõ tel je sebb és leg ne -
me sebb ne ve lõ eszköze“. En nek a szel le mé ben a már ci -
u si 30-ai ülé sen dön töt tek a kép vi se lõk ar ról, be ad ják a
pá lyá za tot az Ovi-Sport Prog ram ra. Hárominé Or bán Eri -
ka al pol gár mes ter el mond ta: az idõ köz ben ha tár idõ re
be nyúj tott pá lyá zat si ke re ese tén az óvo dá ban egy 6 x
12 mé ter mû fü ves pá lya épül het. – A Buzánszky Je nõ ál -
tal ala pí tott Ovi-Foci Köz hasz nú Ala pít vány sze ret né, ha
a le he tõ leg több óvo dá ban el in dul na az Ovi-Sport Prog -
ram – tet te hoz zá az al pol gár mes ter. – En nek két fõ cél -
ja van. Egy fe lõl, hogy az óvo dá sok spe ci á lis ok ta tá si
prog ram ját az óvó nõk egy kép zés so rán el sa já tít sák és a
gyer me ke ket ez alap ján, óvo dai ke re tek kö zött ok tas sák.
Más fe lõl, hogy spe ci á lis sport pá lyák lé te sül je nek az or -
szág min den óvo dá já ban. A pá lya komp lex: al kal mas
ké zi lab dá zás ra, fut bal lo zás ra, ko sár lab dá zás ra, röp lab -
dá zás ra és te ni sze zés re, láb te nisz re, tol las lab dá zás ra,
esés tan-ok ta tás ra, va la mint ügyes sé gi já té kok gya kor lá -
sá ra egy aránt. Az Ovi-Sport Pá lyák pa lánk kal kö rül ke rít -
ve, há ló val le fed ve ké szül nek. A pá lyá zat 70 szá za lék
TAO tá mo ga tás ból és 30 szá za lék ön rész bõl te võ dik ösz -
 sze, me lyet Ovi-Foci Köz hasz nú Ala pít vány ré szé re kell
biz to sí ta ni a pá lyá zó nak, hi szen nyer tes pá lyá zat ese tén
a meg épí tés is raj tuk ke resz tül va ló sul hat meg majd.
Csepregen az ön rész hoz zá ve tõ le ges ös  sze ge 4 mil lió fo -
rint lesz, de Vas me gyei vál lal ko zók se gít sé gé vel re mé li a
vá ros a 70 szá za lék TAO tá mo ga tást elõ te rem te ni ez év
má jus 20-áig. Idõ köz ben el ké szül tek a ter vek az óvo da
ud va rá nak rend be té te lé re és a ját szó té ri fel újí tá sá ra is,
mely hez sze ret ne az ön kor mány zat plusz te rü le tet vá sá -
rol ni. Hárominé Or bán Eri ka ki emel te, azért is dön töt tek a
kép vi se lõk a tá mo ga tás mel lett, mert ré gi ha gyo má nya
van az óvo dá ban a gyer me kek moz gás kul tú rá ja fej lesz -
té sé nek. Nagy fi gyel met for dí ta nak ar ra, hogy az óvo -
dá sok le he tõ leg mi nél több idõt tölt se nek a sza bad ban,
il let ve nagy nép sze rû ség nek ör ven de nek a tán cos el -
fog lalt sá gok is. A pá lyá zat be nyúj tá sát, az óvo dát kö zö -
sen fenn tar tó Közép-Répcementi In téz mény fenn tar tó
Tár su lás to váb bi tag jai, va gyis Tömörd, Tor más li get és
Lócs ön kor mány za tai is tá mo gat ták. Az ön erõ biz to sí tá -
sá ról a fenn tar tás ban érin tett ön kor mány zat ok ké sõb bi
ülé se i ken dön te nek majd.                                       B.B.

„Hozz magaddal 
még egy gazdát!”

HORVÁTH GÁBOR AZ ÉV BORÁSZA CSEPREGEN 
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Meg em lé ke zés Mes ter há zán
Pél dá juk min ket is kö te lez – mond ta a már ci -

u si if jak ról Do hi Zsolt pol gár mes ter a Fa lu ház ban
tar tott ün nep sé gen, ahol Mes ter há za köz ség ön -
kor mány za ta már ci us 14-én ren dez te ün nep sé -
gét az 1848-49-es for ra da lom és sza bad ság -

harc em lé ké re. A pol gár mes ter ki emel te a már -
ci u si if jak bá tor sá gát, ha za sze re tet ét, és azt is,
hogy em lé kü ket mél tó mó don kell õriz ni. A szom -
bat he lyi Sze líd gesz te nyék ad tak ün ne pi mû sort:
az al ka lom hoz il lõ ver sek kel és da lok kal. A meg -
em lé ke zõk meg ko szo rúz ták Mesterházy Ist ván
hon véd ez re des sír ját a te me tõ ben.             K.T.

Csepreg – A vá ros éle té ben ki emel ten fon tos
az utak ál la po tá nak ja ví tá sa. A tes tü let áp ri li si 26-ai
ülé sén dön tött egy olyan bel ügy mi nisz té ri u mi pá -
lyá zat be nyúj tá sá ról, mel  lyel a Pe tõ fi ut ca út bur ko -
la tá nak fel újí tá sát és az ut ca víz el ve ze té si prob lé -
má i nak meg szün te té sét is meg cé loz za. 

Oláh Im re kép vi se lõ, a Gaz da sá gi és Vá ros fej -
lesz té si Bi zott ság tag ja el mond ta, hogy már a be -
já rá sok al kal má val és a bi zott sá gi ülé se ken is ki -
emel ten fon tos nak tar tot ta a pá lyá zat be nyúj tá -
sát, mert sze rin te min den le he tõ sé get meg kell ra -
gad ni, hogy rend be te gyék a kri ti kus ál la po tú ut -
cá kat. Vé le mé nye sze rint a mun ka el in dult, en nek
már lát ha tó je lei is van nak a vá ros ban. Em lé kez te -
tett, hogy ta valy egy nagy sza bá sú út- és jár da fel -
újí tá si prog ram kez dõ dött, meg tör tént a Cso ko nai
és a Szom bat he lyi ut ca tel jes fel újí tá sa. A mun ka
idén foly ta tó dik. A vá ros fej lesz té si bi zott ság tag ja
ki emel te: – Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter ha tá ro -

zott és el kö te le zett az út fel újí tá sok to vább vi te lé ben,
me lyet úgy ér zé ke lek, hogy nem csak a he lyi kép -
vi se lõk, ha nem Ágh Pé ter, Csepreg és a tér ség or -

szág gyû lé si kép vi se lõ je is tá mo gat. Ve le kar ölt ve
azon dol go zunk, hogy a kor mány kép vi se lõ i vel, a
dön tés ho zók kal meg ér tes sük és el fo gad tas suk
Csepreg ége tõ prob lé má it, me lyek re mé nye im
sze rint tá mo ga tás ra is ta lál nak majd – ös  sze gez te
a kép vi se lõ.                               A cikk folytatása a 

www.repcevidek.hu weboldalon!
B.B.

Fo ko zott el len õr zés Szakonyban
Szakony önkormányzata meg erõ sí tet te

tér fi gye lõ rend sze rét. Far kas Gyu la pol gár -
mes ter el mond ta, hogy saj ná la tos mó don
meg nõtt az il le gá lis hul la dék le ra ká sok szá -
ma a te le pü lés köz igaz ga tá si te rü le te in. En -
nek meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve vis  sza szo rí -
tá sá ra az ön kor mány zat több hely re tér fi gye -
lõ ka me rát he lye zett ki, és fel lép nek a sza -
bály ta lan ko dók kal szem ben. Min den esz közt
be vet nek a ter mé szet meg vé dé sé re, a te le -
pü lés kép meg õr zé sé re. 

Bí zik ab ban, hogy a fo lya ma tos táv fel -
ügye let, a sze me te lõk fe le lõs ség re vo ná sa
ered mé nyes lesz, és így meg szün tet he tõ az il -
le gá lis hul la dék le ra kás.                          ada

Megújulhat a Petõfi utca

A Répce-vidék irodalmi 
öröksége a Magyar Költészet Napján

Akik tol lat fog tak cím mel je lent meg a Répce-
vidék köl tõ i nek an to ló gi á ja Su dár Lászlóné T. Mol -
nár Zsu zsan na és Sá gi Fe renc gyûj té sé ben, szer -

kesz té sé ben, a Savaria University Press ki adá sá -
ban. A kö tet be mu ta tó já ra a Ma gyar Köl té szet
Nap ja al kal má ból a csepregi Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár szín ház ter mé -
ben ke rült sor, aho va a Far kas Sán dor Egy let Ol va -
só kö ri Cso port ja hív ta meg a vers és a kul tú ra ba -
rá ta it. A ven dé gek kö szön té se után dr. Füzfa Ba -

lázs iro da lom tör té nész, a ki adó ve ze tõ je mél tat ta
az em lék nap és az új ki ad vány je len tõ sé gét. El -
me pezs dí tõ esz me fut ta tá sá ban utalt ar ra, hogy
mi lyen sze ren csés hely zet ben va gyunk, hi szen
ere de ti ben tud juk ol vas ni Arany Já nost, vagy Jó -
zsef At ti lát. Ez a tény ter mé sze te sen kö te le zett sé -
gek kel is jár, óv nunk, õriz nünk kell nyel vünk tisz ta -
sá gát, nagy sze rû ség ét, je len le gi, va la mint jö ven -
dõ ge ne rá ci ó kat kell ol va só vá ne vel ni. A Ma gyar
Köl té szet Nap já nak or szá gos ese mé nyei is lé lek -
eme lõ, ör ven de tes je le ket hoz tak fel szín re.

A le bi lin cse lõ en ér de kes ün ne pi meg em lé ke -
zés után dr. Füzfa Ba lázs a kö tet szer zõ it, a kö zel -
múlt ban Klaris Irodalmi-Mûvészeti Díj jal el is mert T.
Mol nár Zsu zsan nát és Sá gi Fe ren cet fag gat ta az
an to ló gia elõz mé nye i rõl, a gyûj tõ mun ká ról, az ez -
zel együtt já ró él mé nyek rõl, ne héz sé gek rõl. 

A cikk folytatása a 
www.repcevidek.hu weboldalon!

S.Z.
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A sajtoskáli köz pon tú El sõ Répce-vidéki
Ön kén tes Tûz ol tó Egy let lét re jöt te után pár
év vel, 1882-ben 35 ala pí tó-, 153 pár to ló- és
95 mû kö dõ tag gal meg ala kult a
já rá si szék he lyen is a Tûz ol tó
Egy let. Ala pí tó el nö ke Bauer Ot -
tó, a Tor má son élõ föl des úr. Al el -
nö ke Chapó Gyu la, fõ szol ga bí ró,
fõ pa rancs no ka Schwarzmann
Ke resztély, pa rancs no ka pe dig
Rásztovich Jó zsef volt. (Far kas
Sán dor alap ján.) A je les év for du ló
al kal má ból be szél get tünk Ko -
vács And rás sal, az egye sü let el -
nö ké vel.

– Mi kor és ho gyan em lé kez tek meg az év -
for du ló ról?

– A Szent Fló ri án na pot kö ve tõ va sár nap, má -
jus 7-én fél 10-kor a Csepregi Szent Mik lós temp -
lom ban tûz ol tó mi sé vel kez dõ dik az em lé ke zés.
Utá na fú vós ze né re vo nu lunk a tûz ol tó szer tár hoz.
Ott 11 óra kor, ha jó idõ lesz, a szer tár elõtt, ha esik,
ak kor bent a klub he lyi sé günk ben tart juk az ün ne -
pé lyes ál lo mány gyû lést. En nek vé gén el is me ré se -
ket adunk át, majd meg ko szo rúz zuk Szent Fló ri án
em lék táb lá ját.

– Ki ket vár tok a ren dez vény re?
– A Vas me gyei Ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -

ság tól dr. Bog nár Ba lázs tûz ol tó ez re des, igaz ga tó
vesz részt az ün nep sé gen. Jön nek a bur gen lan di
Unterwart (Al só õr) és a szlo vé ni ai Ka por nak tûz ol tói.
Hív tuk és vár juk a Tûz ol tó Répce Ku pa ver se nye in
résztvett egye sü le tek ve ze tõ it, tag ja in kat és hoz zá -
tar to zó i kat is. Szí ve sen lá tunk min den tá mo ga tón -
kat és az ér dek lõ ál lam pol gá ro kat is.

– Úgy tu dom, nem rég te is tár sa dal mi el -
is me rés ben ré sze sül tél több év ti ze des ön kén -
tes mun ká dért?

– A Ma gyar Tûz ol tó Szö vet -
ség év zá ró köz gyû lé sén kap -
tam meg a Szent Fló ri án em -
lék ér met, a me gyei szö vet ség
el nö ke ként, Vas me gye 90 tûz -

ol tó egye sü le te mun ká já nak se gí té sért, és a ka -
taszt ró fa vé de lem mel va ló ki emel ten jó együtt mû -
kö dé sért. Ez zel már mind két leg ma ga sabb szak -
mai ki tün te tés sel ren del ke zem.

– Ho gyan ala kul tak a ri asz tá sok a he lyi
egye sü let nél?

– Az el múlt 4 hó nap ban már 21-szer ri asz tot tak
min ket. Ta valy egész év ben 53 ri asz tá sunk volt. Tü -
zek kel kez dõ dött az év, me lyek kö zött volt égõ au -
tó, ké mény tûz, szal ma bá la, pin ce tûz és vá gás té ri
hul la dék. Több bal eset is tör tént kör nyé kün kön.
Leg utóbb pe dig a hir te len té li es re for dult idõ já rás

mi att kel lett ki ven ni a ré szün ket a kár el há rí tás ból.
Az ilyen ka taszt ró fák is bi zo nyít ják, hogy nagy szük -
ség van az ön kén te sek re, mert a hi va tá sos ál lo -
mány nem gyõz né a mun kát.

– Mi lyen egyéb fel ada tok vár nak még az
egye sü let re a kö vet ke zõ hó na pok ban?

– Csa pa ta ink fo lya ma to san ké szül nek a ver se -
nyek re. Má jus 27-én Fertõszentmiklóson lesz Gyõr-

Moson-Sopron és Vas me gye
egye sü le te i nek meg mé ret te té se.
Jú ni us 24-én pe dig Szé kes fe hér -
vár ra, az or szá gos ver seny re is
vár nak min ket. Jú li us 10-e és 14-
e kö zött idén is meg ren dez zük
tûz ol tó tá bo run kat. Ezen a be já -
ra tott szak mai prog ra mok mel lett
lesz bûn meg elõ zé si elõ adás, bú -
vá rok kal kö zö sen ví zi men té si be -
mu ta tó a hor gász tó nál és sop ro ni
ki rán du lás is a részt ve võk nek. A
Ci vil Nap ke re té ben, au gusz tus 5-
én, idén is meg hív juk a tûz ol tó -
ság ra a he lyi ci vil szer ve ze tek
tag ja it, csa lád tag ja i kat, tá mo ga -

tó i kat, hogy, im már har mad íz ben ül tet hes sünk kö -
zö sen gyü mölcs fát a jö võ nek. Az ed di gi két fa szé -
pen nö vek szik. Sze ret nénk pél dát mu tat ni az iga zi
ös  sze fo gás ra. Eb ben az év ben is meg hív juk kül föl -
di ba rá ta in kat is.

– A Tûz ol tó Répce Ku pa is foly ta tód ni fog?
– Ter mé sze te sen, nem ma rad hat el az 1979-

ben el in dí tott ver seny so ro zat, re mé lem idén is jó
han gu lat ban, kel lõ iz ga lom mal zaj lik a ver seny.      

– A ki tün te tés hez gra tu lá lunk, a to váb bi
mun ká hoz erõt és jó egész sé get kí vá nunk.

SF

135 éves a Csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Középen a kitüntetett Kovács András
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Hús vé ti ké szü lõ dés...

Las san ha gyo mán  nyá vá lik köz sé günk -
ben, hogy a na gyobb ün ne pek al kal má val
kéz mû ves fog lal ko zás ra ke rül sor a Fa lu ház -
ban. Az idei év ben 2017. áp ri lis 8-án, szom -
ba ton volt az el sõ ilyen al ka lom Puskerné
Hermann Be á ta ve ze té sé vel. 

Asz ta li- s aj tó dí szek ké szül tek  hús vét ra! A
Nyu szi kák is elé ge det tek vol tak, hi szen a ren -
dez vény részt ve või „se gí tet tek” ne kik szí nes to -
já so kat is fes te ni! Hús vé ti ké pek, ze ne se gít -
het te a szebb nél szebb dí szek meg szü le té sét.
Gyö nyö rû al ko tá sok ke rül tek ott ho na ink ba!
Kö szön jük a szer ve zést és az öt le te ket! 

A busz for du ló hoz is meg ér kez tek a Nyu szik
Ki csik és Na gyok örö mé re!

KSzÁ

Ez is le het a mot tó ja a kö vet ke zõk nek. Ha bár
csak ja nu ár ban ala kult meg hi va ta lo san a zsirai
nyug dí ja sok klub ja, már moz gal mas hó na po kat
tud hat nak ma guk mö gött. Leg utóbb Dumovits Ist -
ván atya ven dé gei vol tak Peresznyén. Itt elõ ször
az atya ál tal ala pí tott mú ze u mot néz ték meg,
ahol az itt élõ hor vát ság tör té ne té be pil lant hat tak
be, az el sõ sor ban val lá si tár gyú ki ál lí tá son. Hos  szú
évek gyûj tõ mun ká ja van az atya mö gött, de
még is a leg ér de ke sebb, leg kü lön le ge sebb tár -
gyak azok vol tak, ame lyek hez sze mé lyes tör té ne -
te ket tu dott me sél ni. Pél dá ul azt, ho gyan ke rült is -
mét egy más mel lé az el esett orosz ka to na kis ikon -
ja és a csa lád Orosz or szág ban õr zött nagy ikon ja.
Ezek a tör té ne tek fel be csül he tet len ér té kû ek és
re mél jük, hogy az utó kor nak is meg ma rad nak. A
nagy be szél ge té sek, kö zös imád sá gok kö zött szó
esett a Peruska Má ria em lék hely rõl, s mi vel so kan

még nem jár tak ott, Dumovits atya fel aján lot ta,
hogy lá to gas sák meg a zsidányi er dõ ben. Te hát a
tár sa ság ide vet te út ját. Itt szin tén ren ge teg ér de -
kes tör té net és anek do ta el hang zott. A hely nek
va ló ban szel le me van, mely meg érin tett min den -
kit. Töb ben ígé re tet tet tek, hogy vis  sza tér nek egy-
egy ün ne pi mi se meg hall ga tá sá ra. Vis  sza fe lé
Horvátzsidányban elõ ször a temp lom ba men tek

be. Ér de kes sé ge, hogy szin te min dig nyit va áll a
lá to ga tók elõtt. Egy kö zös ima a be lé põk tõl, s az -
tán a temp lom tör té ne tét is meg is mer het ték. Nem
is lett vol na elég egy egész dél után sem, ha az
atya min dent el me sélt vol na. Szin te min den pad -

hoz, tárgy hoz sze mé lyes em lé kek fû zik. S ez nem
volt más kép pen a pa ró ki án sem, aho va meg hív -
ta a ven dé ge ket. Há lá san kö szön jük a szí ves ven -
dég lá tást, a sok ér de kes sé get, ami vel ezt a dél -
utánt fe lejt he tet len né tet te a nyug dí ja sok nak. S
aki a le ír tak alap ján azt gon dol ja, hogy ez egy szi -
go rú an val lá si ala po kon nyug vó ki rán du lás volt,
az na gyon té ved. Volt köz tünk olyan is, aki nem
mé lyen val lá sos, még is le nyû göz ték a hal lot tak. A
ki ál lí tás szin te min den nap lá to gat ha tó, a ká pol ná -
hoz bár mi kor ki le het men ni, és ez egy na gyon
kel le mes ki rán du lás le het bár ki szá má ra.     N.P.K.

Öreg em ber, nem vén em ber
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Ki adá sok és be vé te lek
– TÍZ KÖLT SÉG VE TÉST TET TEK KÖZ ZÉ

Bük, Csepreg, Iklanberény, Lócs, Tor más li get és Tömörd ön -
kor mány za ta volt a leg gyor sabb: már az év in dí tás kor nyil vá -
nos volt a te le pü lé sek idei költ ség ve té se. Ta vasz ra tíz újabb
Répce-vidéki település tet te köz zé a Nem ze ti Jog sza bály tár -
ban az idei kas  szá ja fõ szá ma it. Mind egyik fa lu hi ány nél kül
szá mol, va gyis egye zik a ki adá si és a be vé te li ol dal.

Is ko lánk al só ta go za tos mun ka kö -
zös sé ge idén is meg szer vez te a ha -
gyo má nyos ta nul má nyi ver senyt al só
ta go za to sok ré szé re. Ju bi le u mi volt
ez a ren dez vény, hi szen 25. al ka lom -
mal mér ték ös  sze tu dá su kat a kis di -
ák ok Bü kön. 

Te kint sünk egy ki csit vis  sza az el -
múlt 25 év re! Kolleritsné Rá kóczy Be -
á ta mun ka kö zös ség-ve ze tõ ál tal irá -
nyí tott al sós mun ka kö zös ség öt le te
volt 1992 ta va szán, hogy le gyen a
leg ki seb bek ré szé re is egy ta nul má -
nyi ver seny a kör nyé ken, õk is hadd
mé res sék meg ma gu kat, ne csak a
fel sõ sök. Az el sõ éven csak né hány
is ko la leg jobb jai ve tél ked tek ma -
gyar ból, ma te ma ti ká ból és kör nye -

zet is me ret bõl. Az tán az évek és a ta -
pasz ta la tok hoz ták a vál to zá so kat. A
tan ter vi és tan köny vi mó do sí tá sok -
nak kö szön he tõ en a kör nye zet is me -
ret ki ke rült a ver se nyek so rá ból, ma -
radt a ma te ma ti ka, ér tõ ol va sás és
szép írás nyelv ta ni fel ada tok kal. Egy -
re több in téz ményt hív tak, már nem
csak a „szom széd ból”, ha nem tá vo -
labb ról is, de több is ko la is je lent ke -
zett, hogy szí ve sen részt ven né nek a
ver se nyen. A ren dez vé nyen az idei
év ben vol tak a leg töb ben, hi szen 21
is ko la 179 kis di ák ja ügyes ke dett. Az
évek so rán vál to zott a ver seny el ne -
ve zé se is. A kez de ti Kör ze ti Ta nul má -
nyi Ver seny név he lyett már több éve
is ko lánk név adó já ról és a ver seny -

A tér ség te le pü lé sei kö zül Bõ
gaz dál ko dik a leg ma ga sabb
összeg gel idén: 185,5 mil lió fo rint
sze re pel a bü dzsé ben. Sajtoskál is
100 mil lió fe let ti ös  szeg bõl gaz -
dál ko dik: 105,4 mil lió fo rint a fõ
szám. Tompaládony és Si ma ság is
40 mil lió kö rül szá mol: Tom pa lá -
dony ban 45,8 mil lió fo rint, Si ma -
sá gon 41,8 mil lió fo rint az idei költ -
ség ve tés a köz zé tett szám sor ok
sze rint. A „har min cas” te le pü lé sek
kö zött há rom van: Nagygeresd,
Ne mes ládony és Rép ce szent -
györgy ön kor mány za ta is 30 mil lió
fo rint kö rü li költ ség ve tés sel szá mol
2017-re. Nagygeresden ke re ken
34 mil lió fo rint a költ ség ve tés fõ
ös  sze ge, Nemesládonyban 30,9
mil lió, Répceszentgyörgyön 30,2
mil lió fo rint tal szá mol nak. Gór is

köz zé tet te az idei gaz dál ko dás
irány szá ma it: 24,4 mil lió fo rint sze -
re pel a ki adá si és a be vé te li ol da -
lon is. Mes ter há zán 21,6 mil lió fo -
rin tot köl te nek és ek ko ra ös  sze gû
be vé tel lel szá mol nak. Chernel há -
za da mo nya kép vi se lõ-tes tü le te
19,5 mil lió fo rint ban ál la pí tot ta
meg a be vé te lek és a ki adá sok fõ
szá ma it.

Tör vé nyi kö te le zett ség a költ -
ség ve té sek el ké szül te, de a köz zé -
té tel nem az. Már ci us vé gé ig
nyolc Répce-vidéki te le pü lés nem
hoz ta nyil vá nos ság ra a köz pon ti
jog sza bály tár ban az idei gaz dál -
ko dá sa fõ ös  sze ge it: Egy há zas -
falu, Horvátzsidány, Kiszsidány, Ól -
mod, Peresznye, Répcevis, Sop -
ron horpács és Szakony.                                          

yde

Kisdiákok nagy versenye Bükön
zõk rõl ne vez tük el a ver senyt: Fel sõ -
büki Nagy Pál Al só Ta go za tos Ta nul -
má nyi Ver seny. Ami nem vál to zott az
évek so rán, az a bü ki ta ní tó né nik
szor gos mun ká ja, hi szen a kez de tek
óta tö ret len lel ke se -
dés sel ál lít ják ös  sze
a fõ ként lo gi kai fel -
ada to kat tar tal ma -
zó, ta va szi ün ne pe -
ket ma gá ban fog -
la ló, ér de kes fel -
adat so ro kat. Majd
ja vít ják, ér té ke lik a
fel adat la po kat és
ös  szeg zik a ta pasz -
tal ta kat, ame lye ket
meg is osz tunk min -
dig a részt ve võ di á kok fel ké szí tõ ta ní -
tó i val. Kö szö net min den ki nek a lel ki is -
me re tes, pon tos mun ká ért. 

Kü lön ki kell emel ni azo kat a ta ní -
tó né ni ket, akik 25 éve vég zik ezt a
fel ada tot: Baánné Gruber Irén,
Barbalicsné Vigh Már ta, Vargáné
Patthy Er zsé bet és Varsányiné Hor -
váth Eri ka. Az idei ver seny meg nyi tón
a Nap vi rág Együt tes nép dal csok ra
szer zett kel le mes per ce ket, az tán
em lék lap pal és ap ró aján dék kal
ked ves ke dünk a ver seny zõk nek. A
ver seny ide je alatt a fel ké szí tõ-kí sé rõ
pe da gó gu sok kö tet le nül be szél get -
tek rég – ta lán ép pen egy éve – lá -
tott kol lé gák kal, meg be szél ték az ak -

tu á lis te en dõ ket, de a sze mé lye sebb
hang vé tel is ter mé sze te sen je len volt. 

Szak ta nács adó kol lé ga nõk se gít -
sé gét is kér het ték, ha olyan igény
me rült fel, hi szen nagy örö münk re õk

is töb ben meg tisz tel ték je len lét ük kel
ren dez vé nyün ket. A he lye zet te ket ok -
le vél lel és aján dék tár gyak kal ju tal -
maz zuk. Min den ver seny zõ nek kö -
szön jük az ala pos fel ké szü lést, a szín -
vo na las ver senyt. Na gyon szo ros
ered mé nyek szü let tek, ami azt je len ti
min den kis di ák na gyon ko mo lyan
vet te a meg mé ret te tést, és leg jobb
tu dá sa sze rint ol dot ta meg a bi zony
nem kön  nyû fel ada to kat. Kö szön jük
a ta ní tó né nik nek, hogy el fo gad ták
meg hí vá sun kat, és fel ké szí tet ték ta -
nít vá nya i kat a ver seny re. A he lye zé -
sek név so rát a repcevidek.hu ol da -
lon ol vas hat ják.

bse
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Epi zód a csepregi te me tõ ben:
mé cse sek

Az idei Dr. Csepregi Hor váth Já nos Na pok
is ko lai ren dez vény so ro zat ke re té ben egy ke -
gye le ti epi zó dot, mécsesgyújtást ren dez tek.
Az in téz mény név adó ja, dr. Csepregi Hor váth
Já nos 1945-ben Bu da pes ten hunyt el. Sír he lye
vé dett a Fi u mei Úti Sír kert ben, hi szen je len tõs

sze re pe volt 1900 kö rül a ha zai kis ipa ros ok fo -
gyasz tá si- és ér té ke sí té si szö vet ke ze tek be tö -
mö rí té sé ben, mun kás sá gá ért ne mes sé get is
nyert. Szü lei vi szont itt nyug sza nak, tisz te le tet
ad tunk ne kik is. Feb ru ár 27-én dél után, az is -
ko la au lá já ban ren de zett ün ne pé lyes meg -
nyi tó után egy szû kebb kör a prog ra mot a te -
me tõ ben foly tat ta, a név adó szü le i nek kis sé
„pa ti nás” sír já nál. Mos ta ná ig csak ke ve sen
tud tuk, hogy kik vol tak azok, akik nek a ne vét
a sír kõ be vés ték. A szü lõk kö zül a csepregi
csiz ma dia-föld mû ves csa lád ból szár ma zó
(csói) Hor váth Já nost már 1881-ben, az el ma -
gya ro so dott zsirai hor vát Ragasits Ro zá li át pe -
dig 28 év öz vegy ség után 1919-ben te met ték
eb be a sír ba. 1962 óta egyik uno ká juk, Jó zsef
fia, Sán dor, majd 1966 óta az õ lá nya, Mar git
is itt nyug szik.

Kö szö net il le ti mind azo kat, akik köz re mû -
köd tek az em lék hely-lá to ga tás mél tó kö rül -
mé nye i nek meg te rem té sé hez és azo kat, akik
a sír kö ré gyûl tek.

Ba logh Jánosné
Hor váth Te ré zia, Bu da pest

Ne héz len ne fel so rol ni, mi minden nek ad
he lyet és te ret idén a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár. A meg szo kott mi nõ -
sé gi ren dez vé nyek re ga ran ci át je lent, hogy
újabb öt év re meg bí za tást ka pott a köz pont
ve ze té sé re Tóth Ta más. Õt kér dez tük. 

KUL TÚ RA, GASZT RO NÓ MIA, ZE NE
– A mû ve lõ dé si köz pont min den kié, el sõ sor -

ban a bü ki e ké, de az ide lá to ga tó ké is – szö gez -
te le Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ. – Olyan tá -
mo ga tás van a há tunk mö gött a kép vi se lõ-tes -
tü let és a bü ki ek ré szé rõl, hogy az
em ber tény leg fel ada tá nak ér zi,
hogy va la mi jót csi nál jon – mond ta
az alap ve tõ fel ada tá ról. Újabb öt év -
re ka pott bi zal mat a Bü ki Mû ve lõ dé si
és Sport köz pont, Könyv tár ve ze té sé -
re, eb ben az öt éves terv ben az egyik
alap ve tõ, meg fo gal ma zott cél a
nép ze ne és a nép tánc nép sze rû sí té -
se. – Sze ret ném, hogy sa ját mû hellyel
ren del kez zünk. Nem má sok, a nagy
múl tú Vas me gyei csa pa tok el len,
ha nem ve lük együtt sze ret nénk dol -
goz ni. So kat ta nu lok pél dá ul Var ga
Al bin tól, Gencsrõl – árul ta el Tóth Ta -
más. A nép ze ne, a nép tánc és a ha -
gyo mány ápo lá sa mel lett a ma gyar
gaszt ro nó mi á nak is bõ ven jut fel adat
– tu risz ti kai vonz erõ ként is.

– Új szem lé le tû, de a ha gyo má -
nyok ra épü lõ kony hát sze ret nénk
meg va ló sí ta ni. A Gyógy-Bor Na pok
Bü ki Gasztrofesztivál ha ma ro san gaszt -
ro nó mi ai lát vá nyos ság lesz, élõ egye nes ben, friss
alap anyag ok ból fõz nek. Idén a la ko da lom lesz a
té ma, a hon fog la lás ko rá tól a mos ta ni tren dig –
kezd te a nagy sza bá sú idei ter vek so rát. Az
Gyógy-Bor Na pok a ti zen ket te dik lesz, új don ság,
hogy az ed di gi nél szo ro sab ban be kap cso ló dik a
Bü ki Gyógy für dõ Zrt., az új igaz ga tó, Bo ros Lász ló
At ti la ne vét em lí tet te Tóth Ta más és több nagy
me cé nást is so rolt. Egy-két nagy fel lé põt már tud -
ni: ér ke zik majd a Wellhello, lesz Charlie-Tátrai
kon cert, Fe nyõ Mik lós, Ma rót Vi ki, Kis csil lag, In tim

Tor na Illegál, An na and the Bar bi es, és az Ocho
Macho zár ja majd a fesz ti vált, ös  sze sen 52 kon -
cert lesz. Az elõ ké szü le tek már gõz erõ vel foly nak,
ha pe dig idõ rend ben néz zük, ak kor a kö vet ke zõ
na gyobb ese mény a hús vé ti lo cso lás lesz. A ho -
te lek be vi szik a nép ha gyo mányt. Má jus kö ze pén
lesz a Szi vár vány Gyer mek Nép tánc fesz ti vál. –
Ta valy 756 fel lé põ gye rek volt, idén már a ki lenc -
szá zat kö ze lí ti majd a lét szám – árul ta el Tóth Ta -
más a fesz ti vál ról, amit a Pesovár is ko lá val kö zö -
sen ren dez nek és az idei lesz a ti zen ötö dik a sor -
ban. Jú li us ban Ara tó ün nep lesz Bü kön. – Ahogy
ed dig is mer ték, idén lesz utol já ra, jö võ re oda is

be gyû rû zik a gaszt ro nó mia, a ga bo ná ból ké szült
egész sé ges éte lek és a ré gi ét ke zé si ha gyo má -
nyok – mond ta el az ara tó ün nep rõl. Etnofolk for -
ga ta got ígért, vi lág ze nei han gu la tot. A meg úju -
lás ra van igény, hi szen 27. évét éli az ara tó ün -
nep. Ahogy Tóth Ta más fo gal ma zott, el en ged ni
nem akar ják, ezért dön töt tek a „ránc fel var rás”
mel lett.

A bü ki õsz is kör vo na la zó dik: lesz Ma gyar Dal
Nap ja, an nak el le né re, hogy köz pon ti ko or di ná -
ci ó ja már nincs az ese mény nek. Két na pos lesz a

„A mû ve lõ dé si 
köz pont min den kié”

ÚJABB ÖT ÉVET KEZ DETT TÓTH TA MÁS 
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Szent Mi hály na pi for ga tag és a nép me se nap -
ja – itt is mét a gaszt ro nó mia lesz a kulcs, em lé -
kez te tett a le csó fõ zés re. A „bü ki ek a bü ki ek nek”
prog ra mok ra is szá mít hat nak idén is: ilyen lesz
az ad vent, a re gös és bet le he mes csa pa tok sze -
rep lé se. 

SPORT ÉS KÖ ZÖS SÉG
El in dult a sport tu riz mus kon cep ció – a vá ros -

hoz mér ve. Va gyis nem akar nak és nem is tud -
nak nagy sport komp le xu mok kal ver se nyez ni, de
bi zo nyos csa pa tok nak, sport ágak nak igen is
ide á lis hely Bük az edzõ tá bo ro zás ra, mond ta el
az igaz ga tó. Jó a kap cso la tuk a Ma gyar Lab da -
rú gó Szö vet ség gel és azt mond ta, fel éled ni lát -
szik a sport sze re tet a vá ros ban, ezt sze ret nék
erõ sí te ni So rol ta a lab da rú gást, a ké zi lab dát, az
asz ta li te niszt és a sak kot, és he lyet, te ret kell ad -
ni a tö meg sport nak is. A sport pá lyán TAO-s pá -
lyá zat ból meg újul a fo ga dó épü let, a kö vet ke zõ
más fél év ben van er re esély. A csar nok is meg -
újul, és sok pá lyá zat van elõ ké szí tés alatt –
mond ta Tóth Ta más. Ami a köz pont könyv tá ri ré -
szét il le ti: Haizler Lászlóné könyv tá ri fõ mun ka társ
mun ká ját emel te ki. Úgy lát ja, erõ sö dik a kö zös -
sé gi funk ció, a leg ki seb bek tõl a leg idõ seb be -
kig, min den kit el ér nek. Ki emel te azt is, hogy mi -
nõ sí tés elõtt áll a könyv tár. Az Ol va só szem üveg
prog ra mot hang sú lyoz ta, a hat al kal mas elõ -
adás so ro za tot, va la mint a Me se bér le tet, ami az
ötö dik évé be lé pett. Úgy fo gal ma zott, hogy ne -
he zen in dult, an nál na gyobb si ke re van. Ta vasz -
 szal és õs  szel is 150 bér let kö rül ad nak el és
rend sze re sek a jegy vá sár lók, igény lik, ké rik a
prog ra mot a szü lõk és a pe da gó gu sok. Már
húsz szer ve zet mû kö dik a mû ve lõ dé si köz pont -
ban és fenn tar ta nak hét cso por tot, szak kört – ez
ma nap ság rit ka ság, büsz kél ke dett Tóth Ta más. 

yde

„A ku tyát ki mon dot tan a gyer me kek szá má ra
te rem tet ték. Nincs pár ja a csin ta lan ko dás ban.”
Eb ben a szel lem ben, Hen ry Ward Beecher gon do -
la tá nak je gyé ben telt már ci us utol só nap já nak
dél elõtt je Sopronhorpácson, a Dr. Sedlmayr Kurt
Mû ve lõ dé si Ház ban. 

A „Mancs a szív hez” kö zös ség a Facebook-on
hir de tett pá lyá za tot. An nak nyer te se ként nyílt le he -
tõ sé günk meg is mer ni Bo rát, a te rá pi ás ku tyát. A
fog lal ko zást Pósa Lí via ve zet te – aki „má sik fe lét” te -
kint ve adó ta nács adó és köny ve lõ, és Bo ra tár sa.
Be mu tat ta a ku tyust: Bo ra hét éves ke ve rék szu ka,
akit az ut cán ta lál ták kö rül be lül két hó na pos ko rá -

ban. Kez det ben csak él vez ték a tár sa sá gát, nem is
gon dol tak ar ra, hogy te rá pi ás ku tya lesz be lõ le.
Há rom év vel ez elõtt vág tak be le a ki kép zés be. Bo -
ra te rá pi ás ku tya ké pe sí tést, Lí via pe dig ál lat-
asszisz tált te rá pi ás ku tya ve ze tõi vég zett sé get sze re -
zett, az óta jár ják az or szá got. Az el telt idõ szak ban
szá mos he lyen meg for dul tak, nem csak óvo dák -
ba, is ko lák ba, idõs ott ho nok ba, ha nem ér tel mük -
ben aka dá lyo zott és moz gás sé rült gyer me kek hez

is el lá to gat tak. Ná lunk két fog lal ko zást tar tot tak. Az
el sõn az ovi sok, a má so di kon el sõs és má so di kos
kis is ko lás ok vet tek részt. Nem volt egy for ma a két
óra, hi szen ma xi má li san al kal maz ko dott a részt ve -
võ gye re kek élet ko rá hoz. Mind két fog lal ko zást a
ku tyák test je le i nek meg is me ré sé vel kezd ték, majd
fény ké pek se gít sé gé vel meg be szél ték, hogy a
test je lek alap ján mi rõl is mer he tõ fel egy fé lénk
vagy egy ag res  szív ku tya, és mi a te en dõ ha ilyen -
nel ta lál koz nak a gye re kek, il let ve hogy mi ként ke -
rül je nek el egy eset le ges ku tya tá ma dást. A kö vet -
ke zõ rész ben Bo ra és Lí via be mu tat ták trükk je i ket,
ügyes sé gi fel ada to kat haj tott vég re a ki kép zett eb.

A trük kök után a bá tor ság
pró ba kö vet ke zett. A föld -
re egy ta ka ró ra fe küd tek
a vál lal ko zó gye re kek, ju -
ta lom fa la tot rak tak a tes -
tük re, ahon nan Bo ra a
leg na gyobb lel ke se dés -
sel meget te a fõtt és szá rí -
tott zú za da ra bo kat. Eb -
ben a fel adat ban ke rül -
tek a gye re kek a leg kö ze -
lebb a ku tyá hoz. Vál lal -
ták, hogy Bo ra akár a
hom lo kuk ról, vagy a nya -

kuk ról eszi meg a fa la tot, így tel jes kö zel ség bõl ér -
zik a ku tya lé leg ze tét, a nyel vét, akár a fo gai érin -
té sét is. A bá tor ság pró ba után a je lent ke zõ gye re -
kek egy-egy trük köt mu tat hat tak be Bo rá val. A fog -
lal ko zás zá rá sa ként kö zös fo tók ké szül tek. A ku tya-
gye rek kom mu ni ká ci ós tré ning egy részt já té kos,
más részt nem min den na pi él mé nyek kel te li ta nu -
lás volt min den részt ve võ szá má ra. 

Zsoldosné H. Kati

„Mancs a szívhez”
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• SZJA 1%
Kér jük adó fi ze tõ pol gár tár sa in kat, hogy

sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1 %-ának fel aján -
lá sá val tá mo gas sák tér sé günk ci vil szer ve ze -
te i nek, ala pít vá nya i nak mun ká ját. Né hány
cím és adó szám:
• Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány, 9735

Csepreg, Szé che nyi tér 31. adósz.:
18887103-1-18

• Far kas Sán dor Egy let, 9735 Csepreg, Szé -
che nyi tér 29. adósz.: 18887103-1-18

• Csepregi Nyug dí jas Egye sü let, 9735
Csepreg, Szé che nyi tér 31. adósz.:
18506862-1-18

• Csepregi Vegyeskar Egye sü let, 9735
Csepreg, Szé che nyi tér 27. adósz.:
18880278-1-18

• Idõs La kó kért Ala pít vány, 9735 Csepreg,
Kos suth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18

Rövid hírek

Már 15 éve pör ge tem a bo tot, még is min -
den al ka lom mal ugyan olyan iz gal mas és fel -
eme lõ ér zés részt ven ni az or szá gos ver se nye -
ken. Együtt al kot ni a cso dát a cso port tár sak kal,
ta lál koz ni olyan tán co sok kal, akik nek szin tén a
mazsorett a „nagy sze re lem”, a bo tok a leg jobb
ba rá tok, a csa pat a má so dik csa lád, a szín pad
a má so dik ott hon.

A ta va lyi Ka pu vá ron és Bü kön el ért si ke rek
után áp ri lis 1-jén volt az idei el sõ meg mé ret te té -
sünk, aho vá Bo ros Eve lin mû vé sze ti ve ze tõnk nek
há la, új ko re og rá fi ák kal, de a ré gi vál to za tos -
ság gal és len dü let tel ké szül tünk. Ös  sze sen 16
cso port, csak nem 300 lány lé pett szín pad ra az
ün ne pé lyes be vo nu lás pil la na ta i ban. 

Csil lag fény cso por tunk kis lét szám ban, de
tö ret le nül helyt állt pom pon és show ka te gó ri á -
ban egy aránt. Egy utol só csa pat öle lés és biz ta -

MEG NYÍLT A BÜ KI 
TER ME LÕI PI AC

A Bük für dõi Ter me lõi Pi ac áp ri lis
21-tõl ok tó ber 27-ig vár ja lá to ga tó it.
Pén te ken ként kí nál ják por té ká i kat a
hú so sok, saj to sok és a töb bi ter me lõ.
Má jus 26-ig 15 és 19 óra kö zött,
majd jú ni us 2-ától szep tem ber 1-jé ig
16 és 20 óra kö zött, õs  szel pe dig,
szep tem ber 8-a és ok tó ber 27-e kö -
zött 15-tõl 18 órá ig.

tás után ra gyo gó mo sol  lyal és ma ga biz to san
tán col tuk vé gig mind há rom ko re og rá fi át. A ké sõ
dél utá ni órák ban új ra be vo nul tunk az ered -
mény hir de tés re.

A Ró zsa szir mok II. kor cso port ban, show ka te -
gó ri á ban arany, pom pon ka te gó ri á ban ki emelt
arany ok le ve let kap tak. A Csil lag fé nyek fel nõtt
kor cso port ban mind két ka te gó ri á ban ara nyat
nyer tek. Eve lin na gyon büsz ke volt mind nyá junk -
ra, vé gig mo sol  lyal biz ta tott min ket és a szín pad -
ra lé pés elõt ti utol só per cek ben is el lá tott hasz nos
ta ná csok kal. Mi vis  szük szín pad ra a cso dát, de õ
ál mod ja meg. Na gyon szép ered mén  nyel zá rult
a nap, de ter mé sze te sen min dig van ho va fej lõd -
ni, ez a mazsorett mû fa já ban kü lö nö sen igaz.
Min dig le het va la mi újat mu tat ni a kö zön ség nek.

A ver seny elõt ti hé ten Eve lin nel az or szá gos
to vább kép zé sen is részt vet tem Tö rök bá lin ton,
ahol egy tu cat új for ga tást, do bást és tánc tech -
ni kát ta nul tunk, hi szen min dig van va la mi más,
va la mi kü lön le ges, amit ér de mes el sa já tí ta ni.

A cikk folytatása a 
www.repcevidek.hu weboldalon!

Sza bó Esz ter

Nõiesség. Karakter.
Elegancia. Mazsorett.
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Gaz dát cse rélt a kas tély,
szé pül a te me tõk ka pu ja, sí nen
van a szenny víz-terv, újul a fa -
lu ház, a Za la me gye le het az
idei fa lu ki rán du lás cél pont ja,
és jö võ re hor gász tó nyíl hat a
köz ség ben. Ta va szi ki te kin tés
Nagygeresdre. 

Most olyan 282 fõs a fa lu, az el -
múlt évek ben csök kent há rom száz
alá a lét szám. Idõ sö dik a köz ség –
kezd te a be mu ta tást Né meth La jos,
Nagygeresd pol gár mes te re. A la -
kos ság szám ala ku lá sá val kap cso -
lat ban rög tön jó hí rek kel is szol gált:
– Két-há rom la kó ház van csak el -
adó. A nyá ron két csa lád be köl tö -
zé sé re szá mí tunk, egyik csa lád há -
rom-, má sik két gyer me kes – so rol -
ta. A be köl tö zõ ket ön kor mány za ti
te rü let tel is vár ják, de ez egy elõ re
csak terv. – A szenny víz ki vé te lé vel
összközmûves a te rü le tünk, négy-öt
tel ket tud ná nak ki mér ni. Van egy
vál lal ko zó, amely Tompaládony fe -
lõl épít ke zik és le het, hogy be fek -
tet ne az ön kor mány za ti te lek be, ha
lesz rá igény – mond ta a tá vo lab bi
jö võ be te kint ve. Be szá molt ar ról is,
hogy nem ré gi ben gaz dát cse rélt a
Cseszneky-Mesterházy kas tély. Ed -
dig né met tu laj don ban volt,
makettüzem mû kö dött ben ne,
négy he lyi as  szony nak adott mun -
kát. Egy oszt rák vál lal ko zó az új tu -
laj do nos, õ ide köl töz ne, kan dal ló -
kat és pos ta lá dá kat ké szít, la ka tos -
mun ká kat ad na – bár hely ben
nincs ki nek. – Nincs mun ka nél kü li a
fa lu ban, há rom köz mun ká sunk
van, de rá juk tény le ge sen szük ség
van, sok a zöld te rü let – hang sú -
lyoz ta Né meth La jos.

A kö zös sé gi élet rõl rö vi den azt
mond ta: min den hó nap ra jut va la -
mi lyen prog ram. A ci vil szer ve zõ dé -
sük be jegy zés alatt van je len leg,
egy kul tu rá lis egye sü let lesz, amely
tud pá lyáz ni. Hoz zá fér azok hoz a
le he tõ sé gek hez, ame lyek hez az
ön kor mány zat nem tud, vagy sok -
kal drá gább len ne – ma gya ráz ta a

szer ve zet szük sé gét. A he lyi ek ak ti -
vi tás nem rossz, le het ne jobb is –
így jel le mez te a pol gár mes ter. Azt
ta pasz tal ják, hogy ne héz „moz dí ta -
ni” a fi a ta lo kat. Ki emel te, hogy a
ren dez vény szer ve zést a kul túr ház
ve ze tõ je és a könyv tá ros vég zi –
ered mé nye sen és si ker rel. 

Ami az ön kor mány -
za ti fel ada to kat il le ti:
ta valy el kezd ték a két
te me tõ re konst ruk ci ó -
ját, ön erõ bõl el ké szül -
tek a ke rí té sek kí vül rõl.
Most anyák nap já ra
el ké szül nek a ko vá -
csolt vas ka puk, a két
te me tõ út vég le ges
asz fal tot kap ezek ben
a he tek ben, ar ra az ál -
la mi adós ság kon szo li -

dá ci ó ból fut ja Nagygeresden. Öt
éve mû kö dik már fa lu gond no ki
szol gá lat, most busz ra van szük sé -
gük – azt is ön erõ bõl szer zik be. Ke -
re sik az el adó kis bu szo kat a szom -
szé dos te le pü lé sek rõl. A busz ga rá -
zsa az öt éve be zárt és „ki pa kolt”
mú ze um lesz. Az ott ko ráb ban be -
mu ta tott kin csek már a Savaria Mú -
ze um ban van nak, az épü let az ön -
kor mány za té, így hasz no sít ják. Az
im po záns és egye di fa lu ház ról is
mon dott jó hí re ket Né meth La jos:
idén ke rí tés cse re lesz, jö võ re a kül -
sõ szi ge te lés, pu co lás, hi szen 25
éves lesz már az épü let, rá fér a ta -
ta ro zás. Hogy mi bõl jut a fej lesz té -
sek re? Egy sze rû en jól gaz dál kod -
tak. Az ön kor mány zat be vé te le te -
lek adó ból, épít mény adó ból van,
va la mint 2 mil lió fo rint kö rü li ipar -
ûzé si adó. Tar ta lé kok vol tak, el nem
köl töt ték – ma gya ráz ta rö vi den a
pol gár mes ter.

Ah hoz, hogy tény leg össz kom -
for tos le gyen Nagygeresd, már
csak a szenny víz el ve ze tés hi ány zik
– em lé kez te tett a pol gár mes ter. Ter -
mé sze te sen nem új a terv, de Vas
me gyé ben nem tud ták meg va ló sí -
ta ni. Most Gyõr-Moson-Sopron me -
gye i ek hez csat la koz tak, Csá ford já -
nos fához, a szom széd te le pü lés hez.
Vár nak a dön tés re, hi szen együtt
majd nem 5 ezer fõs a pá lyá zó kon -
zor ci um, és 95 szá za lé kos tá mo ga -
tást re mél nek a há ló zat ki épí té sé -
hez. 

Az idei prog ra mok so rát sem
hagy ta szó nél kül Nagygeresd el sõ
em be re. A má jus az anyák na pi
ün nep ség gel kez dõ dik, a gye re kek
idõ ben ne ki lát tak a mû sor pró bá já -
nak. Má jus 27-én gye rek nap al kal -

má ból a veszp ré mi ál lat kert be vi -
szik a nagygeresdi gye re ke ket
(meg, aki még be fér a busz ba). Jú -
ni us 10-én lesz az el sõ nagygeresdi
fõ zõ ver seny, majd jú li us 1-jén lesz
az ötö dik nagygeresdi pa raszt olim -
pia, jú li us vé gén a bü ki ara tó ün ne -
pen „dol goz nak” két csa pat tal, az -
tán fa lu nap. Au gusz tus 20-án a ki -
len ce dik kettesfogathajtó me gyei
ver senyt ren de zik – is mer tet te a sû -
rû nyá ri he te ket a pol gár mes ter.

Idén is szep tem ber ben lesz a fa lu ki -
rán du lás, az úti cél ról a nyá ron
dönt majd a tes tü let, (leg alább)
egy busz nyi nagygeresdivel men -
nek. Az csak fel nõt tek nek szó ló
prog ram – emel te ki Né meth La jos,

hi szen a jó kedv jel lem zõ en ké sõ es -
tig, oly kor haj na lig ki tart az ilyen
össze jö ve te le ken. Idén Za la me gye
le het az úti cél és bi za ko dó ak le -
het nek az ös  sze tar tó nagy ge res -
diek, hi szen ta valy már nagy szám -
ban men tek ve lük a fi a ta lok is – ta -
lán ala kul a he lyi ös  sze fo gás kö vet -
ke zõ ge ne rá ci ó ja. 

Az õsz nél is elõbb re te kint ve egy
bel te rü le ti hor gász ta vat em lí tett Né -
meth La jos. Az ön kor mány za té volt a

te rü let, el ad ták, és a ter vek sze rint
úgy pró bál ják ki ala kí ta ni, hogy a
he lyi ek in gyen hasz nál has sák – de
er rõl majd jö võ re bi zo nyo sod ha tunk
meg Nagy ge res den.  

yde

Idén is szépül a falu
– TAVASZ NAGYGERESDEN

A felújítás elõtt álló faluház
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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.)

M
Á

J
U

S

P R O G R A M A J Á N L Ó

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

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

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://bukmsk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a
mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Má jus 15-ig Kõ sze -
gen, a Jurisics Vár mú ze um -
ban: 20 éves az Írottkõ Na -
túr park - ju bi le u mi ki ál lí tás.

Má jus 15-ig Csep re -
gen, a PSMSK-ban: Só lyom
Mik lós MMA és Eu ró pa dí jas
épí tész gra fi kai ki ál lí tá sa.
Meg te kint he tõ a nyit va tar tá -
si na po kon 13-20 órá ig.

Má jus 5-én, 12-én,
19-én, 26-án, pén te ken
15-19 ó., majd jún. 2-án és
9-én 16-20 ó. Bük für dõn, a
Turinform-iroda elõt ti par ko ló -
ban: TER ME LÕI PI AC.

Má jus 5-7. te le pü lé se -
in ken: Anyák Na pi ren dez vé -
nyek.

Má jus 7-én, va sár nap
9.30 ó. a Csepregi Szt. Mik lós
temp lom ban: Tûz ol tó mi se.
Utá na fú vós ze né re vo nu lás a
tûz ol tó szer tár hoz. 11 ó. a
Csep re gi Tûz ol tó szer tár elõtt:
Ün ne pé lyes ál lo mány gyû lés
az ÖTE meg ala ku lá sá nak
135. év for du ló ja al kal má ból,
és a Szt. Fló ri án em lék táb la
meg ko szo rú zá sa.

Má jus 7-én, va sár nap
16.30 ó. Csepregi SE–Sze les -
te-Pósfa SE me gyei II. o., 17
ó. Répcevisi FC–Sop ron  kö -
vesdi LC, Sop  ron hor pács
ME–Pereszteg SE és Zsi ra
TSK–Kisfalud SK me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 8-án, hét fõn
18.30 ó. a Bü ki Mû ve lõ dé si
és Sport köz pont Könyv tár -
ban: Akik tol lat fogtak… A
Répce-vidék köl tõi an to ló gi -
á já nak be mu ta tá sa.  Köz re -
mû kö dik Dr. Fûz fa Ba lázs iro -
da lom tör té nész, a ki adó ve -
ze tõ je és a FSE Csepregi Ol -
va só kö ri Cso port ja. De di kál -
nak a kö tet szer zõi.

Má jus 13-án, szom ba -
ton 10 ó.: Ro do dend ron tú -
ra. Út vo nal: Kis zsi dány – Rho -
do dend ron/Ha  vas szé pe
gyûj te mény – Kis zsi dány-
forrás – Hor vát zsi dány –
Ólmodi for rás – Ól mod –
Ólmodi út – 1699-ben ál lí tott
ha tár kõ – Kõ szeg. Táv: 11
km. Idõ tar tam: 4 óra. Tú ra ve -
ze tõ: Hegy vá ri Fe renc
(30/396-8050)

Má jus 13-án, szom ba -
ton 17 ó. Bü ki TK – Jákfai SE
me gyei II. o., Si ma ság SE–Ke -
me nes ma ga si FC me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 14-én, va sár nap
15 ó. Bü kön, a Sport csar nok -
ban: Dr. Lupo Bü ki
TK–Szombathelyi Ké zi lab da
Klub és Aka dé mia II. NB II-es

nõi baj no ki ké zi lab da mér -
kõ zés.

Má jus 14-én, va sár nap
17 ó. Egyházasfalu
SE–Csapod SCE és Und
LE–Sarródi Ászok SE me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 20-án, szom ba -
ton 9 ó. Csepregen, a
PSMSK-ban: SAKK VER SENY.

Má jus 21-én, va sár nap
17 ó. Csepregi SE–Pecöl
KMSE me gyei II. o., 16 ó.
Egyházasfalu SE–Nagylózsi
SK, 17 ó.  Répcevisi FC–Pe -
reszteg SE és Und LE–Balfi SE
me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

Má jus 26-án, pén te ken
du. Csepregen: Vá ro si gyer -
mek nap.

Má jus 27-én, szom ba -
ton 14.30 ó. Rép ce völ gye SK
Bõ – Ke me nes ma gasi FC
me  gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

Má jus 28-án, va sár nap
több te le pü lé sen, köz te
10.30 ó. Csep re gen, a Pro -
me ná don: HÕ SÖK NAP JA.

Má jus 28-án, va sár nap
17.30 ó. Bü ki TK – ÖTE Iker vár
SC me gyei II. o., Si ma ság
SE–Hosszú pe resz teg SE, 17 ó.
Sop ron hor pács ME– Rép ce -
visi FC és Zsira TSK–SFAC
1900 II. me gyei III. o. lab da -
rú gó mér kõ zés.

Jú ni us 3-án, szom ba -
ton Kiszsidányban: Fa lu nap
és for rás rá mo lás 

Jú ni us 3-án, szom ba -
ton dél után a csepregi szõ -
lõ he gyek ben: NYI TOTT PIN -
CÉK.

Jú ni us 3-án, szom ba -
ton 18 ó. Csepregi SE–Ölbõ
KSE me gyei II. o., 17 ó. Und
LE–TITA E Agyagosszergény
me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

Jú ni us 4-én, va sár nap
Csepregen, a Ko vács ut cai
Tri a non Em lék hely nél: A
NEM  ZE TI ÖS  SZE FO GÁS NAP JA.

Jú ni us 4-én, va sár nap
17 ó. Egyházasfalu SE–Ág -
falva KSK, 17 ó.  Répcevisi
FC–Fertõrákosi SE me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Jú ni us 5-én, hét fõn 18
ó. Csepregi SE–Sitke KKSE
me gyei II. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

Jú ni us 11-én, va sár nap
18 ó. Bü ki TK – Merseváti SE
me gyei II. o., 17 ó.
Sopronhorpács ME–Csapod
SCE és Zsira TSK– Sarródi
Ászok SE me gyei III. o. lab da -
rú gó mér kõ zés.

Két pá lyá zat tal is si ke res
volt Zsira köz ség ön kor mány -
za ta a Kö zép- és Ke let-eu ró -
pai Tör té ne lem és Tár sa da -
lom Ku ta tá sá ért Köz ala pít -
vány ki írá sa in. Az 1956-os
Em lék bi zott ság meg bí zá sá -
ból nyíl tak for rá sok a
for ra da lom és sza -
bad ság harc 60. év -
for du ló já nak mél tó
meg ün nep lé sé re. 

A Sinkovits Im re
pá lyá zat ban az év for -
du ló nap ján tar tott
ün nep ség re nyert
Zsira 500 ezer fo rin tot.
A ma gyar-oszt rák ha -
tá ron volt a kü lön le -
ges ün nep: együtt
em lé ke zett ma gyar és
oszt rák, fi a tal és idõ -
sebb, és nem utol só
sor ban a kor ta núk. A
má sik pá lyá zat a
Büsz ke ség pon tok el -
ne ve zést kap ta. Azon a te le -
pü lés 1 mil lió fo rint tá mo ga -
tást nyert el. Eb bõl az ösz -
 szeg bõl újult meg a már
meg lé võ em lék mû és kör -
nyé ke. A tönk re ment nö -
vény zet he lyett új cser jé ket,

vi rá go kat ül tet tek, a par ko ló
új ka vics ágyat ka pott, ké -
szült egy táb la az em lék mû
mel lé. Vi rág tar tók és hul la -
dék gyûj tõ is ke rült ide. Az el -
vég zett mun kák kal meg szé -
pült az em lék hely: va ló ban

az em lé ke zés he lye le het. Az
ide lá to ga tó tu ris ták a táb la
se gít sé gé vel rö vid tá jé koz ta -
tást kap hat nak ar ról, hogy
mi is tör tént 1956-ban Ma -
gyar or szá gon.

N.P.K.

HÚS VÉT HÉT FÕI JÓ TÉ KONY SÁ GI ZE NÉS DÉL UTÁN

Az ön zet len se gít ség szép pél dá ját ta pasz tal hat ta a
csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si- Sport ház és Könyv tár
Szín ház ter mé ben ös  sze gyûlt kö zön ség. Szá mo san ér kez tek
Bük rõl és Szakonyból is. A 2016 au gusz tu sá ban ala kult
Csepregi Fér fi Dal kör szer ve zé sé ben in dult el a csepregi
evan gé li kus gyü le ke ze tet ért je len tõs anya gi kárt eny hí tõ
ren dez vény elõ ké szí té se és ös  sze han go lá sa. A szer ve zõ kön
kí vül a Far kas Sán dor Egy let és a Répce Ci te ra ba rá tok Kö -
re, a Csepregi Vegyeskar, a Bü ki Evan gé li kus If jú sá gi Ének -
kar, Ziembicki Dó ra, a Soltis Szín ház mû vé sze, Pukler Eri ka,
Pén tek Nó ra, Kováts Antalné, Né meth An na, Tóthné Ta kács
Tün de és Haizler Ákos já rult hoz zá dal lal, ze né vel, ének kel,
szó val a se gí tõ szán dék hoz. Si mon Ré ka bü ki lel kész nõ mél -
tat ta a jó szán dék ban rej lõ ös  sze fo gást, kö szö ne tet mond -
va a szer ve zõk nek. A más fél órás mû sor után Pukler Zol tán
meg kö szön ve min den részt ve võ nek és ada ko zó nak a tá -
mo ga tást is mer tet te az ado má nyok ból be folyt se gít ség
ered mé nyét. A több mint 80 000 fo rin tot az evan gé li kus
gyü le ke zet pénz tá ro sa át vet te. A jó té kony sá gi ze nés dél -
után el ér te cél ját, se gí tett a ba jon. Iga zo ló dott a mû sor fel -
ve ze té sé ben el hang zott Böjte Csa ba idé zet: „Az az iga zi
sze re tet, ha ki ál lunk má so kért a sö tét ben is”                      S.Z.

GÓRI VÁ LASZ TÁ SOK

Ta valy év vé gén vá lasz tá sok
vol tak Gór köz ség ben, mert az
elõ zõ pol gár mes ter le mon dott.
Tá jé koz ta tást ké rünk a köz ség
kör jegy zõ jé tõl, ho gyan vég zõ -
dött a sza va zás. Saj nos lap zár -
tán kig nem ér ke zett vá lasz. In -
for má ci ó ink az Or szá gos Vá -
lasz tá si Iro dá tól szár maz nak.
Esze rint 229 fõ bõl 138 vett részt
a sza va zá son, négy ér vény te -
len sza va zat volt, te hát 134 sza -
va zó val ér vé nyes volt a re fe ren -
dum. Kép vi se lõ nek be ju tott:
Kámpel Jó zsef De zsõ, Si mon
Kár oly, Cselikovics Já nos és
Hajasné Né meth Szil via. Gór
pol gár mes te re Né meth Lász ló
lett 115 ka pott sza va zat tal.

yde

Büszkeségpont Zsirán






