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Dél elõtt 10 óra kor vet te kez de -
tét a prog ram a „Csin te ker intõ“ ját -
szó ház prog ram já val. Az ün ne pé -
lyes meg nyi tó ra 14 óra kor ke rült sor.
Az ese ményt Dr. Kon do ra Bá lint a

Vas Me gyei Köz gyû -
lés Al el nö ke nyi tot ta
meg. Dr Né meth Sán -
dor Bük Vá ros Pol gár -
mes te re kö szön tõ jé -
ben el mond ta min -
den év ben több cso -
port vesz rész a meg -
mé ret te tés ben. Kü lön
öröm, hogy szep tem ber óta már
Bü kön is új ra ala kult a nép tánc cso -
port. A meg nyi tót szí ne sí tet te a Kel -
ti ke, Nap vi rág Nép dal cso por tok
va la mint a Felsõbüki Nagy Pál Ál ta -

lá nos Is ko la 3.a és b osz tá lyo sa i nak
mû so ra. A pro duk ci ók elõtt meg -
em lé kez tek An tal Lász ló ról, aki ez
idá ig min den bü ki ren dez vé nyen
részt vett a zsû ri tag ja ként és bá -

bás ko dott a nép tán -
co sok fe lett.

Az ered mény hir de -
tés elõtt a Jóanépi
együt tes mû so rát hall -
gat hat ták meg.

A zsû ri 11 bronz, 11
ezüst, 8 arany mi nõ sí -
tést, va la mint ezen

felül négy kü lön dí jat és két egyé ni
kü lön dí jat adott át.

A ren dez vényt a Bog lya Nép ze -
nei Együt tes zár ta.

yde

Ünnepélyesen megnyitották
a XVI. Szivárvány Gyermek Néptánc Fesztivált Bükön Júniusköszöntõ

Nap tá runk ha to dik hó nap ja több fé le el ne ve -
zést ka pott az idõk fo lya mán. Em lít jük Szent Iván ha va ként, vagy csak
egy sze rû en nyár elõ nek hív juk.

El sõ nyá ri hó na punk min den kép pen je len tõs dá tum mind annyi unk
éle té ben. Esz ten dõ fe le zõ ként al kal mat ad a mér leg ké szí tés re, hogy mit
va ló sí tot tunk meg, avagy mi vá rat még ma gá ra az év ele jén el ha tá ro -
zott ter ve ink bõl.

Ugyan ak kor nagy-nagy öröm mel várt hó nap is, sõt a leg nép sze rûbb
di ák ja ink kö ré ben, hi szen a tan év vé gét s egy ígé re tes, bol dog va ká ció
kez de tét je len ti egy szer re. Min den kép pen a sza bad sá got jel ké pe zi,
nem csak az if jú ság, ha nem min den kor osz tály szá má ra. Azt a sza bad sá -
got, amely nek vá -
gya vagy meg lé te
min dig sar ka la tos
pont volt nem ze tünk
éle té ben. A jú ni u si
múlt idé zés je gyé ben
a mély gyász fáj dal -
má val em lé ke zünk a
gya lá za tos tri a no ni
dön tés re, mely nek
kö vet kez mé nye ként
drá ga ha zánk a mai
na pig is „cson ka Ma gyar or szág” ma radt. A hó nap má so dik fe lé ben vi -
szont uj jong va kö szönt jük füg get len sé gün ket, a szov jet bi lincs tõl va ló sza -
ba du lás év for du ló ját.

A min den nap ok so rán ta lán eb ben a hó nap ban für ké szik a gaz dák
leg több ször a fel hõ ket, kü lö nö sen a Me dárd-na pi né pi meg fi gye lés re
ala poz va, amely se gít meg jó sol ni, hogy esõs vagy szá raz idõ vár ha tó
a Pé ter, Pál ün nep pel kez dõ dõ ara tá si idõ szak ra.

Je les dá tum Ke resz te lõ Szent Já nos nap ja, az az Szent Iván éj sza ká -
ja, amely hez sok-sok ba bo na és nép szo kás kap cso ló dik. Egyik leg el ter -
jed tebb kö zü lük az egész sé get és sze rel met va rázs ló tûz ug rás.

Ré gi böl cses ség, mi sze rint: „az élet olyan ün nep nap ok nél kül, mint
a hos  szú út ven dég fo ga dó nél kül”. En nek je gyé ben vizs gál va jú ni ust,
nincs okunk pa nasz ra, hi szen nyár kez dõ hó na punk bõ vel ke dik je les na -
pok ban. 

S hogy mit kí ván junk egy más nak a mun kás vagy va ká ci ós hét köz nap -
ok ra? -Adjon Is ten bol dog jú ni ust és szép nya rat mind an  nyi unk nak!

Ma jor Iza bel la
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• Kiszsidány
Ki rá mol ták a for rást Kiszsidányban

A pün kös di hét vé gén he lyi szo ká sok nak
meg fe le lõ en fa lu na pot tar tot tak. A for rás rá -
mo lás, több száz éves múlt ra te kint vis  sza, amit
min dig pün kösd szom bat ján ren dez nek meg.
Eh hez a nép szo kás hoz pá ro sí tot ták a rend -
szer vál tás után 1991-ben a fa lu na pot. Dél -
elõtt bog rács ban gu lyást, pör köl tet, va la mint

krump li fõ ze lé ket fa sírt tal (Mühlhauser Vi o la,
Má tyás Bog lár ka, Mühlhauser Ferencné), ké -
szí tet tek a he lyi ek. Dél után 3 óra kor fel vo nu -
lást tar tot tak a fõ út tól egé szen a for rá sig, ahol
egy le gényt le eresz tet tek a kút ba.  

yde

Rövid hírek

Min den év ben Pün kösd szom bat ján, eb ben
az év ben 2018. má jus 19-én a csepregi „Nyitott
pin cés” gaz dák is mét tág ra nyi tot ták a pin cék

aj ta ját és vár ták a ven dé ge ket.
Ös  sze sen 14 pin ce volt nyit va a he -
gyen, vár ták a ven dé ge ket fi nom
csepregi bo rok kal, bor kor cso lyák -
kal több he lyen ze né vel. A re giszt -
rá ci ó nál a Csepregi Bor höl gyek se -
géd kez tek.

Az idõ is ked ve zett, hi szen iga zán
tú rá zó idõ volt. Az or szág sok te le pü -
lé sé rõl ér kez tek. So kan jöt tek át Bük -
für dõ rõl is, akik ép pen itt töl töt ték a
pün kös di „hos  szú hétvégét” és úgy
gon dol ták, hogy ezt a dél utánt sza -
bad ban, moz gás sal töl tik.

Csak né hány te le pü lést sze ret -
nék meg em lí te ni, ahon nét a ven -
dé gek jöt tek pl. Galgahévíz, Bu da -
pest, Zsámbék, Szom bat hely, Sár -
vár, Bük, Csepreg, Kõ szeg stb. 

Kü lön örü lünk, hogy a csep -
regiek is egy re töb ben jön nek ki er -
re a prog ram ra.

Ba rá ti tár sa sá gok ve rõd tek ös  sze és jár ták a
he gyet ke resz tül-ka sul tal pas po hár ral és tér kép -
pel a ke zük ben. Volt, aki a lo vas hin tó ra is fel me -
rész ke dett. Örül tünk az is me rõs ar cok nak, akik
min den év ben el jön nek er re a prog ram ra.

Ilyen a kiskunmajsai ba rá ti tár sa ság is, akik
min den év ben részt vesz nek ezen a bor tú rán,
tet szik ne kik ez a „feeling” mo dern szó val él ve.

Azt mond ják, hogy itt ba rát sá -
go sak az em be rek. 

A csepregi hegy a szí nes
ar cát mu tat ta, a fû zöl dellt,
nyíl tak a me zei vi rá gok és ”a
csepregi szõ lõ kö ze pé be meg -
érett a ro po gós cse resz nye” le -
he tett kós tol gat ni a za ma tos
gyü mölcs bõl.

Si ke re sen zá rult a prog ram,
hi szen sok ér dek lõ dõ volt. Pin ce -

zá rás kor Sza bó Lász ló zárt kert jé ben a han gu la tot
fo koz ta csak, hogy jó ze né re tán col ni is le he tett.

Min den ked ves ven dég nek szép em lé ke ket
kí ván nak a gaz dák.

Horváthné Pa dos Te réz

Pün kös di bor tú ra 
a csepregi szõ lõ he gyen
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Má jus 25-én, pén te ken iga zi ön fe ledt
já ték ra és ki kap cso ló dás ra al kal mas idõ
vár ta a gyer mek nap ra ér ke zõ ket
Csepregen. A Szebb Hol na pért Köz hasz -
nú Egye sü let, Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta és szá mos együtt mû kö dõ
part ner már a 11. al ka lom mal tar tott
gyer mek na pot a vá ros fõ te rén, a Pro me -
ná don. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter és Ga -
gyi Le ven te, Vas Me gyei Ci vil és Nem ze -
ti sé gi Kap cso la tok Bi zott ság el nö ke kö -
szön töt te az egy be gyûl te ket. 

El sõ ként a bü ki ka ra te cso port lát vá -
nyos be mu ta tó ját te kint het ték meg az ér -
dek lõ dõk, majd Sze kér Eni kõ ze nés gyer -
mek tor nát tar tott a leg ki seb bek nek. A
csepregi óvo da sü ni cso port ja AB BA mix-
el káp ráz tat ta el a kö zön sé get, majd Zsu -
zsi fitness box-aerobic nyílt órá ján iz zad -
hat tak a ki csik és na gyok egy aránt a di -
na mi kus be mu ta tó juk alatt.

Kar dos At ti la ve zet te Aikidó be mu ta -
tón szá mos he lyi te het sé get is fel fe dez -
het tünk, de Né meth Babett ku tya is ko lá -
já nak „nö ven dé kei” is ta nú bi zony sá got
tet tek ké pes sé ge ik rõl és tu dá suk ról.

A be mu ta tó kat kö ve tõ en Ros ta Gé -
za éne kes, gi tá ros elõ adó mû vész in te r -
ak tív elõ adá sát te kint het ték meg a
gyer me kek, aki nek köz vet len sé ge, vi -

dám sá ga ha mar „ki nyi tot ta” a gyer me -
kek szí vét, akik vé gül együtt ze nél tek a
mû vés  szel a szín pa don. Az idei tom bo -
la hú zás iga zi meg le pe té se ket és hasz -
nos aján dé ko kat is tar tal ma zott. Egész
dél után ug rá ló vár, óri ás csúsz da, arc -
fes tés és csil lám te to vá lás vár ta az ap -
ró né pet. A gyer me kek örö mé re a szép
dél utánt, az Ákom - Bákom báb cso port
- Csil lag sze mû ju hász cí mû elõ adá sa
zár ta, mely nagy si kert ara tott ki csik és
na gyok közt egy aránt. 

KM

Hor gász ver seny Sajtoskálon

Sajtoskál Köz ség ha gyo má nya i hoz hû en az idei év ben is meg -
ren de zés re ke rült a má jus el se jei hor gász ver seny. A ren dez vényt
Haller Im re pol gár mes ter úr nyi tot ta meg, me lyet a hor gász he lyek
sor so lá sa kö ve tett. Sajtoskáli hor gász tó ra az idei év ben 29 fõ vál tot -
ta ki en ge dé lyét, kö zü lük 21 hor gász vett részt az ese mé nyen. 

Mi u tán mind an  nyi an ki húz ták he lyü ket, a je len lé võ fér fi ak fel -
ál lí tot ták a fa lu má jus fá ját a tó part ra. 

Szin te el sem fog lal ták he lyü ket a hor gá szok, ka pás ka pást
kö ve tett. Saj nos a ha lak ak ti vi tá sa nem tar tott so ká ig, elõ bújt a
nap, s a ha lak vis  sza vo nul tak a tó hû vös fe ne ké re.

Ne gyed 12-kor ért vé get a ver seny, és a gyors ös  sze sí tés után
a pol gár mes ter úr ki hir det te a gyõz te se ket. Az el sõ he lyen Né -
meth Lász ló vég zett, a má so dik he lyen Gángó Zsolt, a har ma di -
kon pe dig Kolocz Jó zsef. Né meth Lász ló to váb bá kü lön díj ban ré -
sze sült, hi szen Õ fog ta ki a 2018-as hor gász ver seny leg na gyobb
ha lát.  A ver seny fo lya mán ös  sze sen több mint 50 kg ha lat fog -
tak ki a ver seny zõk.

Ered mény hir de tést kö ve tõ en ke rült sor az ebéd re. A sajtoskáli
as  szo nyok ha lász lé vel és pör költ tel ké szül tek, ame lyet kel le mes
ze ne mel lett fo gyaszt hat tak el a részt ve võk. A fa lu kö zös sé ge egy
re mek han gu la tú ered mé nyes ver senyt tud hat ma ga mö gött.

Ko vács Vi vi en

Sok-sok móka
és kacagás az idei gyermeknapon
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Rövid hírek
• Bükfürdõ-Csepreg

I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton

Na gyon jó han gu lat ban zaj lott a fél ma ra -
ton, ahol 240 fõ ne ve zõ volt, eb bõl 114 fõ
egyé ni 21 km-es tá von állt rajt hoz. A leg fi a ta -
labb egyé ni 21 km-en in du ló 15 éves volt. A
21 km-es táv ab szo lút gyõz te se az oszt rák
nem ze ti sé gû Filz Günter volt, aki a Therme
Lutzmannsburgot kép vi sel te, a höl gyek kö zött
pe dig Szolyák Me lin da bi zo nyult a tá von a
leg jobb nak. A ver se nyen a ma gyar fu tók mel -
lett oszt rák fu tók és tö rök fu tó is meg mé ret te
ma gát. A 9 km-es tá vot a fér fi ak kö zött Fábrics
Gá bor, a nõk kö zött Edelényi-Hancz Esz ter
nyer te. A vál tó ka te gó ri át a fér fi csa pa tok kö -
zött a Szu per Family a nõk kö zött a Spu ri nyer -

te. A ver seny ren de zõi, az az a Bü ki Gyógy für -
dõ Zrt., a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár, va la mint Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta a ne ve zé si dí jak ból be folyt ös  szeg -
bõl, ami 1,4 mil lió fo rint volt,  a bü ki „Együtt
Ábel Egész sé gé ért Ala pít vány”-t és a
„Csepregi Óvo dá so kért Ala pít vány”-t tá mo -
gat ták. A csa lá di ke rék pár tú ra és a gye rek fu -
tás is re mek han gu lat ban telt, és az es ti kon -
cer ten is re mek volt a han gu lat. Tá mo ga tók
nél kül sem jö he tett vol na lét re ez az ese mény,
így kö szö net il le ti a Nest lét, az Intersport Szom -
bat helyt, az Oriflamet.                             yde

Ün ne pé lyes ke re tek közt ad ták át a Szebb
Hol na pért Csa lád és Kar ri er pon tot, amit pro jekt -
be mu ta tó nyi tó ren dez vény kö ve tett a Csepregi
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal dísz ter mé ben. Az
EFOP-1.2.9-17 Nõk a csa lád ban és a mun ka he -
lyen pá lyá zat cél ja, a nõk munkaerõpiaci hely -

ze té nek ja ví tá sa, a csa lád és a ma gán élet ösz -
 sze egyez te té se és a nõk kel szem be ni gaz da sá -
gi, tár sa dal mi szem lé le tek le bon tá sa. 

A Csa lád és Kar ri er pont iro dá já ban dol go zó
mun ka tár sak és a szak mai part ne rek cél ja el sõ -
sor ban a mun kál ta tók kal va ló egyez te tés, az ati -
pi kus fog lal koz ta tá si mo del lek elõ se gí té se. Rész -
mun ka idõ, táv mun ka, be dol go zás, más mun ka -
idõ mo del lek ki ala kí tá sa, amely meg fe le lõ len ne
a csa lá dos, kis gyer me ket ne ve lõ nõk szá má ra.
Fon tos még azok nak a nõk nek a se gí té se, akik
hát rá nyos hely zet ben ne ve lik gyer me kü ket.

A CSAK Pont er re tud meg ol dást nyúj ta ni. A
csepregi iro da a Kö zös sé gi Szol gál ta tó Köz -
pont ban, a Szé che nyi tér 29. szám alatt ta lál -
ha tó a föld szin ten, itt vár ják az ügy fe le ket hét -
fõ tõl csü tör tö kig 8 és 12 óra kö zött, szer dán
dél után né gyig.

Az iro da mun ka tár sa egy hu mán erõ for rás
szak em ber, egy men tál hi gi é nés kol lé ga és egy

ren dez vény szer ve zés ben jár tas se gí tõ igyek szik
majd min den le het sé ges mó don elõ se gí te ni a
baj ban le võ édes anyák hely ze tét. For dul hat -
nak a köz pont hoz azok, akik el akad tak a kar ri -
er épí tés ben, vagy ne he zen tud nak vis  sza il lesz -
ked ni a mun ka erõ pi ac ra szü lés után, il let ve

akik gyer mek ne ve lé si, pár kap cso la ti gon dok -
kal küz de nek. Ki se gí tõ szol gál ta tá sok is el ér he -
tõ ek lesz nek. Ilyen pél dá ul, ha az édes anya
részt vesz egy-egy kép zés ben, ta nács adá son,
ad dig gyer me ké re szak kép zett fel ügye lõ vi -
gyáz, így sok kal ha té ko nyabb a mun ka fo lya -
mat és anyu ka sem ag gó dik, hogy gyer me ké -
vel baj tör té nik.

A pro jekt nyi tó ren dez vényt meg tisz tel te Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ, me lyen a há rom
kon zor ci um part ner együtt ad ta át ün ne pé lye -
sen az iro dát. A Szü lõ föld Kul tu rá lis, Sport, Pénz -
ügyi Fo gyasz tó vé del mi és Örök ség vé del mi
Egye sü let ré szé rõl Far kas Csa ba el nök, a Szebb
Hol na pért Köz hasz nú Egye sü le tet Vlasich Krisz ti -
án el nök kép vi sel te, a Vas Me gyei Kor mány hi -
va tal meg bí zá sá ból pe dig Dr. Kapiller Sa rol ta
volt je len, a Kõ sze gi Já rá si Hi va tal hi va tal ve ze -
tõ je ként.

KM

A családokért, 
és a nõkért Csepregen!
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„Anyák nap ja a leg szebb ünnepünk…” 

Az Ön kor mány zat meg hí vá sá ra nyug dí jas ta -
lál ko zó ra gyûl tek ös  sze az ér dek lõ dõk má jus 19-
én, a köz ség ren dez vény -
te rén.

A pol gár mes te ri kö -
szön tõ Sü tõ And rás gon do -
la tai men tén hang zott el.
”Önmagát be csü li meg
min den nem ze dék az ál -
tal, hogy tu do má sul ve szi;
a vi lág nem ve le kez dõ -
dött.” Az idõs ko rú ak mél ta -
tá sán túl, az ön kor mány -
zat mun ká já ról is kap tak
tá jé koz ta tást a je len le võk.

A fa lu leg idõ sebb höl gye Hor váth Lajosné sz.
Östör Ma ri an na, leg idõ sebb fér fi la kó ja Var ga

Ist ván, ki ket kü lön is kö szön tött Kovácsné Ke le -
men Gert rúd pol gár mes ter. A kul tu rá lis prog ram

Hor váth Mira el sõ osz tá lyos kis di ák vers mon dá -
sá val kez dõ dött, és Víz vá ri Sán dor Bérbaltavári

bo rász elõ adá sá val foly ta tó dott. A szõ lõ ter mesz -
tés, bor ké szí tés rej tel me i be ve zet te be a hall ga -

tó sá got, majd sa ját bo ra i ból kós tol -
tat ta a ven dé ge ket.

Ez után Dr. Nagy Lász ló Szü lõ fa lum
Rép ce szent györgy 1970 -ben cí mû
díj nyer tes do ku men tum film jét ve tí tet -
ték le. Szép em lé ke ket, is me rõs ar co -
kat fel idéz ve ez ál tal.

Fel lé pett még a Bogyoszlói Fér fi
Dal kör, kik ka to na dal ok kal és egyéb
fül be má szó mu zsi ká val nagy si kert
arat tak.

Az Idõs ko rú a kat ebéd del és fi nom
sü te mény  nyel kí nál ták, és köz vet len

be szél ge tés re ma rasz tal ták.
Kovácsné Ke le men Gert rúd

Nyugdíjasok délutánja Répceszentgyörgyön

Má jus el sõ va sár nap ján Sajtoskál gyer me kei
az édes anyá kat, nagy ma má kat ün ne pel ték. Az
ün nep ség ele jén Haller Im re pol gár mes ter úr kö -
szön töt te ked ves sza vak kal az egy be gyûl te ket,
el is me ré sét ki fe jez ve az anyák ál do zat vál la lá sá -

ért, és mind azért, amit a gyer me ke kért és a csa -
lá dért tesz nek. Meg em lé ke zett to váb bá azok ról
az édes anyák ról is, akik már nem le het nek kö -
zöt tünk. A kö szön tõt kö ve tõ en ki csik és na gyok,
ver sek kel, ének szó val, és egy ked ves kis vi de ó -

val ked ves ked tek az ün ne pel tek nek, majd a
mû sor vé gén egy-egy szál ró zsá val kö szön ték
meg édes any juk nak, nagy ma má juk nak fel té tel
nél kü li sze re te tü ket, ki tar tá su kat, és ke mény
mun ká ju kat.                               Ko vács Vi vi en
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• Csepreg

Rövid hírek

Or bán na pi gye pû tip rás
a csepregi szõ lõ he gyen

Csepregen is õr zik a gye pû tip rás szép ha -
gyo má nyát, me lyet min den év ben Or bán nap
tá ján szer vez nek a gaz dák.  Eb ben az év ben
2018. má jus 26-án volt a je les nap. 

A he gyi ün nep ség a hegy köz sé gi elöl já rók
be szá mo ló já val, ér té ke lé sé vel kez dõ dött, majd
a Csepregi Bor höl gyek ve ze tõ je kö szön töt te az
egy be gyûl te ket. Finta Jó zsef plé bá nos úr meg -
szen tel te a szõ lõ he gyet, a bort és a szõ lõ ben
dol go zó kat. Mél tat ta a gaz dák fá rad sá gos
mun ká ját.  A Csepregi Fér fi Dal kör éne ke szí ne -
sí tet te az egész ren dez vényt.

Ez után a Mol nár Sán dor ról el ne ve zett Em lék -
he lyet ad tak át, amit Finta Jó zsef plé bá nos úr
szen telt fel. A szõ lõ he gyen ba ran go lók le ró hat -
ják itt ke gye le tü ket az Em lék hely nél, a for rás víz -
bõl olt hat ják szom ju kat, de a nö vé nye ket is
meg ön töz he tik. Óv ják a ter mé sze tet!

Ez a hely em lé ket ál lít Csepreg Vá ros volt
pol gár mes ter ének, aki nek szív ügye volt a szõ lõ -
hegy. Az Em lék hely át adá sa után kez dõ dött a
hegy tip rás az Or bán ke reszt tõl a Ruzsa-hegyig.
Vé gig lá to gat ták azo kat a pin cé ket, ame lye ket
a gaz dák ki nyi tot tak. A pin cék ben te rí tett asz tal -
lal és ter mé sze te sen fi nom bo rok kal fo gad ták az
ér ke zõ ket. Szak mai ta pasz ta la to kat sze rez tek.

Az utol só ál lo más a Desics Pin ce volt, ahol a
gye pû tip rók együtt mu lat tak a gaz dá val.

Horváthné Pa dos Te réz

A köz tár sa sá gi el nök má jus 23-án át ad ta a
Solar Markt Kft csepregi nap erõ mû vét, mely az
or szág har ma dik leg na gyobb ilyen lé te sít mé nye.

Áder Já nos kö szön tõ jé ben
ki emel te, Ma gyar or szá gon a
ter ve zett ener ge ti kai be ru há -
zá sok meg va ló sí tá sá val a
meg ter melt elekt ro mos áram
90 szá za lé kát szén-di o xid-
men te sen ál lít ják majd elõ
2030-ra. Az ál lam fõ sze rint
nem zet kö zi szin ten sem köny -
 nyû fel adat, hogy egy szer re
kell csök ken te ni a szén-di o xid-
ki bo csá tást és ki elé gí te ni a vi -
lág egy re nö vek võ ener gia -
igé nyét, mind ezt meg fe le lõ
áron. Ez az el sõ olyan erõ mû, amely ál la mi és
uni ós tá mo ga tá sok nél kül, tisz tán ma gán tõ ké bõl
és ban ki hi te lek fel hasz ná lá sá val épült meg –
tet te hoz zá az ál lam fõ.

Mécs Im re, társ ala pí tó kö szö ne tet mon dott
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter nek, aki mind vé -
gig együtt mû kö dé sé rõl és tá mo ga tá sá ról tett ta -
nú bi zony sá got. Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé -

si kép vi se lõ je úgy fo gal ma zott, Csepreg vá ro sa
a tör té ne lem szá má ra is nyo mot ha gyó lé pé se -
ket ért el. Pusz tai Pé ter a cég társ ala pí tó ja, el -

mond ta, hogy a vépi és a
csepregi erõ mû vek éven te
9500 ton na széndioxid-
kibocsájtást spó rol nak meg,
te her men te sít ve 1700 hek tár
er dõt. Hang sú lyoz ta: Vlasich
Krisz ti án és Ko vács Pé ter pol -
gár mes te rek re, mint in no va tív
vá ros ve ze tõk re em lé ke zik
majd az utó kor.

A kö szön tõ gon do la to kat
kö ve tõ en: Áder Já nos köz tár -
sa sá gi el nök, Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter, Mécs Im re és
Pusz tai Pé ter a cég társ ala pí -
tói, és Ha lász Ró bert mû sza ki

igaz ga tó vág ta át az ün ne pi al ka lom ból a nem -
ze ti szí nû sza la got.

A 90 ezer négy zet mé te res te rü le ten 17 280
nap elem pa nelt épí tet tek ki a ta valy jú ni u si
alap kõ le té tel óta, név le ges tel je sít mé nye 5,5
Mw. A nap erõ mû feb ru ár 1-tõl már üze mel, s
1500 ház tar tást lát el meg úju ló ener gi á val.

KM

Áder János adta át
a csepregi naperõmûvet
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Nagygeresd Köz sé gi Ön kor mány zat meg hí -
vá sá ra, sze re tet tel vár tuk a gyer me ke ket és szü -
le i ket egy kel le mes dél után kö zös el töl té sé re. A
prog ram kez de tén Linka Sán dor ér ke zett hoz -
zánk Szom bat hely rõl, a sa ját ké szí té sû, kéz zel

fes tett, egye di fa já té ka i val. A lo gi kai já té kok ki -
ra ká sá hoz szük ség volt az el mék meg tor náz ta tá -
sá ra, mert az egy sze rû nek tû nõ min ták sok fej tö -
rést igé nyel tek. 

Né hány eset ben a szü lõ kön is ki fo gott a fel a -
dat meg ol dá sa, de több nyi re si ke re sen vet ték
az aka dályt. A ki csik nek épí tõ koc ka jel le gû já té -
kok ad tak el fog lalt sá got, tor nyo kat, há za kat
épít ve mú lat ták az idõt.

Ter mé sze te sen az iz mok meg moz ga tá sa sem
ma radt el, a gye re kek ki do bó ver se nyen mu tat -
ták meg ügyes sé gü ket. A kre a tív gyer kõ cök asz -
falt raj zo kat ké szí tet tek, majd a kré tát hát ra hagy -
va, a nép sze rû fo ci kö vet ke zett.

Ki hagy ha tat lan ré sze a gyer mek na pi prog -
ram nak a cu kor ka va dá szat, amely nek a lé nye -
ge, hogy a szét szórt cuk rok kö zül ki tud töb bet
ös  sze szed ni. Az idei év ben is pil la na tok alatt
meg tel tek a mar kok és a zse bek az ap ró édes -

sé gek kel. A dél után fény pont ja még is a Bük rõl
in du ló dottó kis vo nat ér ke zé se volt. 

Öröm mel fog lal tak he lyet a je len lé võk a ko -
csik ban és már in dul tunk is Rép ce lak ra, ahol a
vég ál lo más a Ki rály cuk rász da volt. A kör nyék -
be li fal va kon át ha lad va, in te ge tés sel üd vö zöl -
tek ben nün ket a he lyi ek. 

Ma si nisz tánk, kí gyó moz gást után zó ka nyar -
gá sok kal tet te em lé ke ze te seb bé az utun kat. 

Kis idõ múl va már min den ki a hû sí tõk ki rá lyát,
fa gyit tar tott a ke zé ben. 

Édes-ol va dós ki té rõnk után vis  sza száll tunk a
kis vo nat ra, - mert egy ott hon ma radt apu ka jó -
vol tá ból, - már várt ránk a sü tö ge tés hez szük sé -

ges pa rázs. Elõ ke rül tek a virs li vel és sza lon ná val
te le tûz delt nyár sak, és kez dõd he tett a vár va várt
va cso ra el ké szí té se. A gye re kek jó ízû en fa la toz -

tak a ma guk ál tal, vagy a szü lõk se gít sé gé vel
ké szí tett fi nom ság ból. Az utol só mor zsá kat szin te
áll va et ték, mert már alig vár ták, hogy foly ta tód -
jon a já ték. Újabb csa pa tok ala kul tak a ki do bó -
hoz, és a pöt  työs gu mi lab dák is moz gás ban ma -
rad tak. Sö té ted ni kez dett, ami re a gye re kek el -
fá rad tak és szü le ik kel ha za tér tek. 

Né meth Lajosné

„Gyertek ide gyerekek, ez a ti ünnepetek!”
GYERMEKNAPI DÉLUTÁN NAGYGERESDEN
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• Bükfürdõ
Gyö nyö rû höl gyek Bük für dõn

El telt már 30 év az óta, hogy elõ ször ren dez -
ték meg a mos tan ra ní vós Miss Al pok Ad ria nem -
zet kö zi szép ség ver senyt, amely ak ko ri ban még
Olasz or szág ból in dult 1988-ban és, az óta is
nagy nép sze rû ség nek ör vend, hi szen vál to zat la -
nul az Al pok Ad ria Mun ka kö zös ség tag or szá ga i -
ban zaj lik a ver seny.

A nem zet kö zi szép ség ver seny be azon ban
csak 13 év vel ké sõbb csat la ko zott Ma gyar or -
szág, amely ren dez vény 2010-tõl a Me gye Szé -

pe ver sen  nyel is bõ vült. En nek kap csán ala kult ki
az fo lya mat, hogy min den egyes me gye vá -
laszt hat Me gye Szé pét, akit az tán de le gál az or -
szá gos dön tõn, hogy ott kép vi sel je a sa ját me -
gyé je tu risz ti kai lát ni va ló it és egy ben be mu tas sa
a kul tu rá lis ér té ke it is.

A ma gyar or szá gi dön tõt 2018. má jus 12-én
ren dez ték meg Bük für dõn a Caramell Premium
Resort Superior szál lo dá ban, ahol össze sen 15
lány in dult me gyé ik kép vi se le té ben. 

Gra tu lá lunk az el sõ 3 he lye zett nek, (3. he lye -
zett: Né meth Zsó fia, Ko má rom-Esz ter gom me -
gye, 2. he lye zett: Mé szá ros Pet ra, Pest me gye, 1.
he lye zett: Domján Dó ra, Veszp rém me gye) akik
to vább ju tot tak a nem zet kö zi ver seny re!       yde

Rövid hírek

Is ko lánk, a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la és AMI si ke re sen pá lyá zott a „Ha tár ta -
la nul” prog ram ke re té ben egy 5 na pos er dé lyi
ki rán du lás ra. Ezt a pá lyá za ti le he tõ sé get a he te -
di kes di á kok nak ír ja ki az Em be ri Erõ for rás ok Mi -
nisz té ri u ma az zal a cél lal, hogy a ta nu lók bõ vít -
sék a kül ho ni ma gyar ság gal kap cso la tos is me -
re te i ket, és be te kint hes se nek a ha tá ron túl élõ
kor tár sa ik min den na pi éle té be. A nyer tes út a
„Meg ele ve ne dett emlékek”címet vi sel te. Vál lal -
tuk, hogy a Partium és a Tör té nel mi Er dély ne ve -

ze tes sé ge i nek fel ku ta tá sa mel lett meg em lé ke -
zünk Arany Já nos ról, aki 200 év vel ez elõtt szü le -
tett Nagy sza lon tán.

Elõ ké szí tõ órá kon át te kin tet tük ta ná ra ink elõ -
adá sá ban az Er dõ el ve tör té nel mét, föld raj zát,
nép raj zát. Cso por tok ban pre zen tá ció se gít sé gé -
vel mu tat tuk be egy más nak az út vo na lunk fõbb
ál lo más he lye it. Da lok kal, ver sek kel, csepregi
tánc cal, né pi já ték kal és is ko lánk ról szer kesz tett
promóciós film mel a tar so lyunk ban vár tuk az in -
du lás nap ját. A szü le ink nek és vál lal ko zók nak kö -
szön he tõ en ado má nyok, aján dé kok gyûl tek ösz -
 sze a Böjte Csa ba fe ren ces szer ze tes ala pít vá -
nya i nak ke re té ben mû kö dõ gyer mek ott hon ok -
nak, már csak cso ma gol nunk kel lett.

A 36 csepregi di ák osz tály fõ nö ke ik kel és kí sé -
rõ ta ná ra ik kal 2018. áp ri lis 16-án haj nal ban in -
dul tak az er dé lyi út ra. Az ártándi ha tár át ke lõ
után Nagy vá ra don csat la ko zott kis csa pa tunk -
hoz ide gen ve ze tõnk, Lo vász At ti la. Rög tön el ka -
la u zolt ben nün ket a Ka no nok so ron át a Szent

Lász ló ba zi li ká ba, ahol lo vag- ki rá lyunk her má -
ját is lát hat tuk. Bel vá ro si sé tánk so rán gyö nyör -
köd het tünk a Fe ke te Sas fo ga dó ban, a Ga ra sos
hí don át kel ve a Sebes-Kõrösben, és fény ké pez -
kedhettünk a Hol nap tár sa ság szo bor cso port já -
val, majd fagy lal to zás sal zár tuk a vá ros né zést. A
nagy sza lon tai gyer mek ott hon adott szál lást ne -
künk az el sõ es te.  A va cso ra után még egy ba -
rát sá gos ko sár lab da meccs re is sor ke rült.

A kö vet ke zõ na pon le nyû gö zött ben nün ket
Ara don a sze ces  szi ós stí lus ban épült Vá ros há za a

17 fes tett üveg ab la ká val. Jár tunk ab ban a Mi no -
ri ta temp lom ban, ahol négy nyel ven mu tat nak
be szent mi sét. A Meg bé ké lés te rén az Éb re dõ
sza bad ság szo bor kom po zí ció te te jé rõl Hun gá ria
mo soly gott le ránk. A vesz tõ he lyen, ahol ki vé gez -
ték az 1848/49-es sza bad ság harc 13 tá bor no kát,
egy obe liszk alatt nyug szik 11 ara di már tír. Ez új in -
for má ció volt szá munk ra. Sza val tunk és Kos suth-
nó tát éne kel tünk, így em lé kez tünk a hõ sök re,
majd tisz te le tünk je lé ül el he lyez tük ko szo rún kat. A
máriaradnai kegy temp lom ban min den ki el csen -
de sed he tett egy ki csit. Majd „meg hó dí tot tuk” a
lippai Solymos vá rat, ahol le te kint het tünk az alat -
tunk ka nyar gó Ma ros ra. Az algyógyi di ák szál lá -
son pi hen tük ki a nap pró ba tét ele it.

A 3. na pon Marosillyén, Beth len Gá bor er dé -
lyi fe je de lem szü lõ há zá ban vis  sza for dí tot tuk az
idõt a XVI-XVII.  szá zad ba. Ko ra be li ru há kat ölt -
het tünk, és rend ha gyó tör té ne lem órán él het tük
meg a fe je de lem bra vú ros in téz ke dé se it, amely -
 lyel meg te rem tet te Er dély arany ko rát. Meg ha -

Ha tár ta lan 
él mé nyek Er dély ben
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tot tan kö töt tük fel em lék sza la gun kat az ódon
épü let re, és szállt a dal: „Ki tud ja mer re, mer re
visz a vég zet...”. Dé ván be pil lant hat tunk a Szent
Fe renc ala pít vány mun ká já ba. Át ad tuk az ösz -
 sze gyûj tött ado má nya in kat. Szív me len ge tõ volt
lát ni a ne ve lõ szü lõk sze re tet tel jes, ön zet len, ál -

do za tos mun ká ját. Vajdahunyad vá rát, az õsi
Hu nya di csa lá di fész ket cso por tok ban fe dez het -
tük fel. A cso dá la tos, mo nu men tá lis épü let min -
den zu gát, tit kát fel ku tat tuk. Telekabinnal, az az
sik ló val ju tot tunk fel Dé va rom vá rá hoz. Kü lö nös
ér zés volt el mon da ni e fa lak kö zött a Kõmíves
Ke le men nép bal la dát. Algyógyi szál lá sun kon
nem csak ven dég sze re tet tel vár tak ben nün ket,
ha nem ínyenc va cso rá val. Csor ba le vest, er dé lyi
spe ci a li tást kós tol hat tunk meg.

Ez volt a terv a kö vet ke zõ nap ra: Gyu la fe hér -
vár, Nagyenyed, Tordai-hasadék, Ki rály-há gó.
Alba Julia vá ro sá ban or to dox temp lo mot cso -

dál hat tunk meg. Fe jet haj tot tunk és sza la got he -
lyez tünk el a Szent Mi hály szé kes egy ház ban a
Hu nya di ak sír em lé ké nél. Nagyenyeden a két
fûz fa ár nyé ká ban em lé kez tünk a Beth len Gá bor
Re for má tus Kol lé gi um hí res di ák ja i ra, töb bek kö -
zött Sü tõ And rás ra, Kõrösi Csoma Sán dor ra. Tel -
jes si kert ara tott kö rünk ben a Szent Lász ló le gen -
dák ról hí res Tordai-hasadék. Kí ván csi an ku tat tuk
a szir ti sas fész két, nummuliteszeket, az az Szent
Lász ló pén zét. Fo tóz tunk, él vez tük a szik lák ma -

gas sá gát, a szur dok völgy kes keny ös vé nye it,
híd ja it, az utun kat kí sé rõ Herdás-patak cso bo -
gá sát. Út ban Nagy sza lon ta fe lé le nyû göz tek
ben nün ket a ci gány vaj dák pa lo tái Bánffy hu -
nyadon, a Ki rály-há gón elénk tá ru ló jel leg ze tes
er dé lyi táj, a bé ké sen le ge lõ juh nyáj jal. Ké sõ es -
te lett mi re Sza lon tá ra ér tünk.

Az ötö dik, egy ben a ki rán du lá sunk utol só
nap ján Arany Já nos em lé két idéz te meg ne künk

az Arany-por ta az ere de ti eper fa uno ká já val, a
gé mes kút, a Cson ka-to rony, ahol in te rak tív já -
ték kal ele ve ní tet tük fel a köl tõ éle tét, ver se it. Az
Arany em lék év hez kap cso lód va elõ ad tuk a
„mû so run kat”, majd ko szo rút he lyez tünk el a szü -
lõ ház fa lán. 

Az tán bú csúz tunk ide gen ve ze tõnk tõl, szál lás -
adó ink tól és Er dély tõl. A ha za ve ze tõ úton az el -
su ha nó tá jak lát tán el gon dol kod hat tunk azon,
mit is je lent ma gyar nak len ni.  Szá mí ta nak va jon
a ha tá rok? 

Az er dé lyi ma gya rok szép pél dát ad nak ar -
ra, ho gyan kell meg õriz ni, ápol ni a ma gyar ság
ha gyo má nya it, kul tu rá lis ér té ke it, a múl tat. Mi
pe dig el mond hat juk, hogy er dé lyi utunk so rán
meg erõ söd het tünk ab ban, amit szü le ink tõl, ne -
ve lõ ink tõl hal lot tunk a köl tõt idézve:”magyarnak
len ni büsz ke gyö nyö rû ség”.

Vé gül há lá san kö szön jük min den köz re mû kö -
dõ nek, hogy ha tár ta lan él mé nyek ben ré sze sed -
het tünk. Kü lön sze ret nénk kö szö ne tün ket ki fe jez -
ni azok nak, akik ado má nyo kat aján lot tak fel:
Majthényi Lász ló, Nagyné Holpár And rea és
Nagy Ta más, Nyáriné Bencsik Pi ros ka, Nyá ri
Gab ri el la és Ma jo ros Já nos, Szemenyei Szil via,
Vasváriné Vida Krisz ti na, VOG BÜK.

7. a és a 7. b di ák jai
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• Répceszetgyörgy
Meg újul a Má ria 
Osz lop és kör nye ze te

Az or szá gos vé de lem alatt ál ló Má ria Osz -
lop ko ra ba rokk stí lus ban, a XVIII. szá zad ele -
jé rõl szár ma zik. A dí szes, fa ra gott le ve lek kel
bo rí tott kar csú osz lo pon le võ föld gömb ön ál ló
Má ria szo bor erõ sen pusz tult, ezért sür gõs fel -
újí tá sa el ke rül he tet len.

A res ta u rá lá si mun ka a szak ha tó ság en ge -
dé lyé vel, Módy Pé ter szob rász ter vei alap ján
2018.április 24-én meg kez dõ dött.

Az elõ ze tes fel mé ré sek hez, becs lé sek hez
ké pest is sok kal ros  szabb ál la pot ban ke rült le -
bon tás ra Má ria alak ja, majd az osz lop és a
ta lap zat.

A mû vész, a ki vé te les ér té kû mû em lé ket
sa ját mû he lyé be szál lí tot ta, ahol egye te mis -
ták be vo ná sá val vég zi a res ta u rá lást.

A Má ria Osz lop park ja is meg újul, mely
mél tó kör nye ze tet te remt a te le pü lés köz pont -
já nak, és az itt új ra fel ál lí tá sá ra ke rü lõ szo bor -
nak is.

A be ru há zást Répceszentgyörgy Köz ség
Ön kor mány za ta fi nan szí roz za, mely eb ben az
év ben meg va ló sul.

Kovácsné Ke le men Gert rúd

Rövid hírek

Má jus 26-án ün ne pé lyes ke re tek közt avat ták
fel a Bene-kúti for rás nál ki ala kí tott Mol nár Sán dor
volt vá ros ve ze tõ rõl el ne ve zett em lék he lyet.

El sõ ként Ifj. Mol nár Sán dor mon dott kö szö ne -
tet, majd Hor váth Edi na és Vlasich Krisz ti án,
Csepreg vá ros pol gár mes te re mon dott em lé ke -
zõ gon do la to kat, vé gül Finta Jó zsef plé bá nos
fel szen tel te a pi he nõ he lyet.

Mol nár Sán dor 1977-tõl ta nács el nök, majd
pol gár mes ter ként négy cik lu son át kép vi sel te a
te le pü lés és az itt élõk ér de ke it, irá nyí tá sa alatt
egé szült ki a te le pü lés inf rast ruk tú rá ja, bent la ká -
sos sá vált az idõ sek ott ho na, új híd épült a
Répcén és el ké szült a szenny víz tisz tí tó te lep is.

Mun ká já nak leg na gyobb ered mé nye, hogy
1995-ben Csepreg vis  sza kap ta vá ro si rang ját.
Bo ros gaz da ként is so kat tett a több év szá za dos
múlt ra te kin tõ csepregi szõ lõ ter mesz tés és bor -
ké szí tés mi nõ sé gi fej lesz té sé ért. 

A csepregi ön kor mány zat sa ját ha lott já nak te -
kin tet te, ám a csa lád ké ré sé re a te me tés re szánt
ös  sze get egy kü lön szám lá ra he lyez te, mely ki e -

gé szült a vá ros ban la kók ál tal fel aján lott ös  szeg -
gel. Mint ak ko ri ban már meg fo gal ma zó dott, egy
em lék he lyet sze ret tek vol na ki ala kí ta ni el hunyt vá -
ros ve ze tõ jük szá má ra így nem is volt kér dés, hogy
mi re for dí tód jon az ös  szeg.

Az Alpannonia-túraútvonal egyik meg ál ló
he lyé ül szol gá ló pi he nõ hely tel jes fel újí tá son
esett át, új esz kö zö ket el he lyez tek el a Bene-
kútnál. Új vé dõ ház lé te sült, ki cse rél ték a pa do -
kat, asz ta lo kat és a li bi kó kát, me lyen a gye re kek
ked vük re játsz hat nak. 

Te rep ren de zés re is sor ke rült, és ha ma ro san ki -
ke rül az Alpannonia tú ra út vo nal in for má ci ós táb lá -
ja is, mely hasz nos in for má ci ó kat nyújt a ba kan -

csos ki rán du lók nak. El mond ha tó te hát, hogy mind
lát vány ban, mind ki vi te le zés ben egy komp lex pi -
he nõ hely tá rul elénk ez zel szé pít ve és szí ne sít ve
Csepreg egyik gyöngy szem ét, a Bene-hegyet.

A pi he nõ hely Hor váth György és Hor váth Jó -
zsef asz ta los mun ká ját di csé ri, de so kan, so kat
tet tek hoz zá az em lék hely ki ala kí tá sá hoz. 

KM

Vé get ért 
a Csepregi 
sakk ver seny

A III. Csepregi Sakk ver senyt má jus
13-án tar tot ták az Ot tó kem ping ben. 

Dí ja zot tak:
• I. he lye zett dr. Sza bó György Bõ
• II. he lye zett Néveri Ti bor Bük
• III. he lye zett Sza bó Gyu la Csepreg

Pi he nõ hel  lyel em lé kez nek 
az egy ko ri pol gár mes ter elõtt
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A ma gyar kul tú rá ban több nép szo kás is kö -
tõ dik a pün kösd höz: ta vasz kö szön tés, pün kös di
ki rály vá lasz tás, amely cí met ügyes sé gi já té kok -
kal le het ki vív ni, és a pün kös di ki rály né já rás.
Ren ge teg olyan tra dí ci ót õr zünk, amit ér de mes
fel ele ve ní te ni és gyer me ke ink nek, uno ká ink nak,
il let ve az õ le szár ma zot ta ik nak is to vább ad ni.

Több mint tíz év vel ez elõtt hív tuk új ra élet re, a te -
le pü lé sün kön már az 1950-es évek ben is is mert
nép szo kást. Fel ke res tük azo kat az as  szo nyo kat,
akik an nak ide jén is mer ték a tán cot és a hoz zá -
tar to zó ének szö ve gét. A ki rály né já rás nak több
vál to za ta is is mert, de mi sze ret tük vol na, ha va -
ló ban a Nagygeresden el hang zott szö veg ke rül
to vább adás ra. Si ker rel jár tunk, már csak a sze -

rep lõ ket kel lett fel kér ni a fel adat ra. Az ak ko ri ál -
ta lá nos is ko lás lá nyok szí ve sen ma guk ra öl töt ték
a kék fes tõ min tás anyag ból ké szült szok nyát,
hogy a fa lut vé gig jár va, kö szönt sék a há zi a kat
az ün nep al kal má ból. Meg áll tak az ud va ro kon,
ki fe szí tet tek egy ken dõt a kis ki rály né fö lé, kör be -
jár ták mi köz ben éne kel tek, a vé gén pe dig fel -

emel ték. A la ko sok sze re tet tel fo gad ták õket, fõ -
leg az idõ sebb kor osz tály, akik ben szép em lé ke -
ket éb resz tett a nép szo kás új ra in dí tá sa. Tel tek
múl tak az évek, a lá nyok fel nõt tek, né hány tag
cse ré lõ dött, de to vább ra is szor gal ma san ápol -
ták a ha gyo mányt. Há lá sak va gyunk ne kik,
hogy biz to sí tot ták a foly to nos sá got. Köz ben fel -
cse pe re dett egy má sik ge ne rá ció, így az idei

év tõl már õk vet ték át a sta fé ta bo tot elõd je ik tõl.
Ha mar meg ta nul ták az éne ket és a ko re og rá fi -
át, így si ker rel mu tat koz tak be a fa lu la kó i nak. A

me leg idõ el le né re, ház ról-ház ra jár va, ki tar tó an
tán colt és da lolt a kis is ko lás ok ból és ovi sok ból
ál ló lel kes csa pat. Re mél he tõ leg a kö vet ke zõ
idõk re is ki tart a lel ke se dés, így jó pár évig még
biz to sít va lesz a pün kös di ki rály né já rás Nagy -
geresden.                              Né meth Lajosné

„El hoz ta Is ten pi ros pün kösd nap ját.”
PÜN KÖS DI KI RÁLY NÉ JÁ RÁS NAGYGERESDEN
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• Bõ
If jú sá gi sakk ver seny Bõ ben

Ne gye dik al ka lom mal ren dez tek sakk ver -
senyt Bõ ben. A Répce Ku pa If jú sá gi Sakk ver -
seny nek a bõi mû ve lõ dé si ház adott ott hont
má jus 19-én dél elõtt. Bõ, Bük, Cher ne l há za -
da monya, Csepreg, Gór, Mes ter há za, Tom pa -
lá dony, Tömörd te le pü lé sek rõl 12 gyer mek ér -

ke zett. Fel ké szí tõ jük Néveri Ti bor. A ver seny 7
for du lós sváj ci rend szer sze rint bo nyo lí tot ták
le. 1. he lye zett Szõnye Má té 6,5 pont (Bõ) 2.
he lye zett Pál Krisz ti án 6 pont (Cher nel há za da -
monya) 3. he lye zett Gángó Má té 4,5 pont
(Tom   paládony).                                          yde

Rövid hírek

A Répcevidék leg utób bi szám ban már be -
szá mol tunk ró la, hogy 2018. 04.14-én ün ne pé -
lyes ke re tek kö zött át ad ták Bõ ben a kí vül-be lül
fel újí tott Egész ség há zat. Ha ma ro san újabb át -
adást ün ne pel het nek. Er rõl és a to váb bi ter vek -
rõl ad fel vi lá go sí tást Ha jós At ti la pol gár mes ter.
„Az Egész ség ház meg újí tá sát kö ve tõ en egy 87
mil lió fo rin tos pá lyá zat se gít sé gé vel fel újí tot tuk a
köz ség ben ta lál ha tó is ko la épü let is, ami ener -
 ge ti kai kor sze rû sí té sen, nyí lás -
záró cse rén, hõ szi ge te lé sen,
gé  pé sze ti meg újí tá son át esett
át, va la mint a te tõ re nap ele -
mek ke rül tek, me lyek már ter -
mel nek. Je len tõs költ ség meg -
ta ka rí tást fo gunk tud ni el ér ni
ez zel a be ru há zás sal. En nek a
pro jekt nek az épí té si sza ka sza
le zá rult, je len leg már csak az
utó mun ká la tok zaj la nak. Re -
mé nye ink sze rint si ke rül jú ni us
16-án, a tan év zá ró ün ne pély
ke re té ben át ad ni az épü le tet.
Az is ko la fel újí tás kap csán van
egy si ke res pá lyá za tunk a tan -
ke rü let tel kar ölt ve, ami az ön kor mány za ti épü le -
tek ener ge ti kai fel újí tá sá hoz kap cso ló dó an egy
bel sõ fel újí tást je lent az is ko lá nak. Az ok ta tá si in -
téz mény meg újult az ön kor mány zat ál tal, a tan -
ke rü let ál tal pe dig meg újul hat az is ko la esz köz -
park ja. Egy részt a komp lett bú tor zat tel jes egé -
szé ben, más részt in te rak tív táb lá kat, nyel vi la -

bort ka punk, va la mint lé te sül egy sport pá lya is,
ami nek a te rü let át adá sa már meg is tör tént. A
ki vi te le zõ vel ab ban ál la pod tunk meg, hogy au -
gusz tus 20-a lesz a be fe je zés dá tu ma. 

Az óvo da és a park kö zöt ti ré szen ke rül ki ala -
kí tás ra az asz fal tos, több funk ci ós sport pá lya. En -
nek a pá lyá zat nak az ös  sze ge 39 mil lió fo rint.
Fo lya mat ban van to váb bá az Ön kor mány za ti
Hi va tal épü le té nek fel újí tá sa is egy 30.344.160

fo rint ös  sze gû pá lyá zat ke re té ben. A szer zõ dés
alá írá sá ra még nem ke rült sor, de a hó nap fo -
lya mán ez is meg tör té nik. Je len leg en nek az
elõ ké szí tõ mun ká la ta it vé gez zük. A fel újí tás ide je
alatt a hi va talt vagy az is ko la épü le té be (nyá ri
szü net alatt ter mé sze te sen) vagy a Mû ve lõ dé si
Ház ba kell majd köl töz tet nünk, hogy a hi va ta li

Folyamatos 
megújulás Bõben...
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ügy in té zés za var ta la nul mû köd hes sen. Fo lya -
mat ban van egy kon zor ci u mi szer zõ dé sünk, ami
Bük vá ros sal és 3 má sik te le pü lés sel kö zö sen fog
meg va ló sul ni. Ez egy
EFOP (Em be ri Erõ for rás
Fej lesz té si Ope ra tív Prog -
ram) pá lyá zat, mel  lyel
kis mér té kû esz köz fej lesz -
tést, kis mér té kû be ru há -
zást, ren dez vé nye ket és
nagy mér té kû hu mán -
erõ for rás fej lesz tést va ló -
sít ha tunk meg. Hát rá -
nyos hely ze tû cso por tok
és sze mé lyek fej lesz té sét,
kép zé sét, mentorálását,
nyo mon kö ve té sét cé -
loz za meg a pro jekt. Hu -
mán szol gál ta tá sok fej -
lesz té sé re ös  szes sé gé -
ben kö zel 200 mil lió Fo -
rin tot kap az 5 kon zor ci u -
mi part ner, eb bõl Bõ köz -
ség több mint 20 mil lió
fo rin tot. Ezek a je len leg fu tó pro jek tek, amik nem
ke vés fel ada tot ad nak, de van nak to váb bi ter -
ve ink, pél dá ul a kö vet ke zõ he tek ben tár gya lunk
majd a zöld ener gia-prog ram ról. Van nak olyan
dol ga ink, amik nem pá lyá za ti ös  szeg bõl mû -
köd nek, ilye nek a ren dez vé nye ink. A nyár kö ze -
led té vel ezek rõl min den kép pen be szél ni kell.

Ha gyo mány a Gye rek nap és a Fa lu nap.
Idén nyá ron egy fon tos ese mény re is ké szü lünk,

hisz ba rát sá gunk 25. év for du ló ját ün ne pel jük az
auszt ri ai test vér köz sé günk kel, Kalwanggal. („A két
köz ség kap cso la ta 1988-ban kez dõ dött. Ak ko ri -

ban az oszt rák fa lu Bük für dõn nya ra ló fo ci csa pa -
ta edzõ part nert ke re sett és ta lált bõi lab da rú gók
sze mé lyé ben. A kö vet ke zõ év ben a bõi fo cis ták
ven dé ges ked tek Auszt ri á ban, majd a tûz ol tó csa -
pa tok is ta lál ko zót ren dez tek. Ha ma ro san Paul
Pucher, az oszt rák köz ség ak ko ri pol gár mes te re
egy he tes stá jer or szá gi nya ra lás ra hí vott 16 bõi ál -
ta lá nos is ko lást. Az el sõ egy he tes ki rán du lás, az -
óta cse re kap cso lat tá fej lõ dött. Az el sõ idõk ben

még csa lá dok nál he lyez tük el õket, de már évek
óta a he lyi pan zi ó ban szál lá sol juk el a gye re ke ket
és kí sé rõ i ket. Idén nyá ron a kalwangi gye re kek
jön nek hoz zánk, a ven dég sze re te tün ket él ve zik.
Igyek szünk ér de kes prog ra mo kat ös  sze ál lí ta ni ne -
kik. Fon tos szá munk ra ez a ne gyed év szá za dos
kap cso lat! Szep tem ber ben tart juk a szü re tet, de -
cem ber ben pe dig az ad ven ti, ezüst va sár na pi
ren dez vé nyün ket. To váb bá min den olyan kö te le -

zõ fel ada tot, amit az ön kor mány za ti tör vény ránk
há rít, el kell lát nunk. Mind ezek mel lett ter mé sze te -
sen a sa ját erõ függ vé nyé ben igyek szünk egyéb
ki sebb vo lu me nû be ru há zá so kat, épít ke zé se ket is
eszközölni.„)

Zsoldosné H.Kati

Berény Utó ne vû Te le pü lé sek Szö  vet sé ge
Egye sü let 2018. má jus 18-án Iklanberénybe tar -
tot ta éves tag gyû lés ét.

A Ma gyar or szá gon ta lál ha tó 14 Berény ne vû
te le pü lés kö zül 13 kép vi se lõi min den esz ten dõ -
ben más-más hely szí nen tart ják ta lál ko zó ju kat.

Az el sõ össze jö ve tel re 1994-ben Vö rös be rény -
ben, a he lyi il le tõ sé gû Mes ter Fe renc öt le te nyo -
mán ke rült sor. 2008-ban a kör vé gé re ér tek, im -

már min den Berény ne vû te le pü lés ven dé gül
lát ta a töb bi e ket. Ter mé sze te sen a ha gyo mány
foly ta tó dik, így a jö võ ben sem tel het el anél kül,

hogy a “berényiek” meg szo kott ös  sze jö ve tel -
ükön ta lál koz has sa nak egy mással. Iklanberény -
be 2007-ben ma gán szer ve zés ben volt ta lál ko -

zó. A most el lá to ga tott pol gár mes te rek, kép vi se -
lõk kö zül már vol tak itt pá ran, és szép em lé kek -
kel tér tek vis  sza. SHeni

Berényiek Berényben
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• Bük-Csepreg
Májusfát állítottak Bükön
és Csepregen is

Rövid hírek

A Répcevidék áp ri li si szá má ban (20. ol dal)
be mu tat tam a ká pol na „Vla gyi mi ri Is ten anya”
kegy kép ét. Most egy má sik, név te len ség ben
ma radt fes tõ ot ta ni olaj ké pé re hí vom fel a fi -
gyel met, amely be já rat tól bal ra rej te zik a fél ho -
mály ban. A „Ska pu lá rés Bol dog as  szonyt”, más
né ven a „Karmel he gyi Szûz Má ri át” áb rá zol ja. 

MI AZ A SKA PU LÁ RÉ, 
MÁS NÉ VEN „MÁ RIA VÁLL RU HÁ JA”?

Ere de ti leg egy vál lon át ve tett, kö zép ko ri
szer ze te si mun ka kö tény, ké sõbb pe dig zsi nór ral
ös  sze fo gott, két, tég la lap ala kú, kel med arab,

egyi ken a Karmel he gyi Bol dog as  szony, a má si -
kon Jé zus Szí ve áb rá zo lás, ame lyet szin tén vál -
lon át vet ve, ru ha alatt szok tak vi sel ni szer ze te sek
is és vi lá gi hí vek is. 

Az iz ra e li Karmelen élõ re me ték tõl ere dez tet he -
tõ, a 12. szá zad óta mû kö dõ „kar me li ta” ka to li kus
szer ze tes rend Má ria kü lö nös vé del me alatt áll. Vé -
dõ szent jü ket, a „Karmel he gyi Szûz Má ri át” az egyik
kar ján vagy ölé ben a Kis Jé zust tart va áb rá zol ják,

a má sik ke zé vel a ska pu lá rét nyújt ja hí ve i nek. Ska -
pu lá ré gyak ran a Kis ded ke zé ben is van.

A csepregi kép ah hoz a tí pus hoz tar to zik,
ahol a tisz tí tó tûz ben szen ve dõk vár ják fönt rõl a
se gít sé get. Sa já tos vo ná sa, hogy Jé zus nem -
csak egy, ha nem két ska pu lá rét is tart. 

En nek a fest mény nek hely tör té ne ti je len tõ sé -
get ad, hogy a há tán ada tolt. Ugyan is a ke re té -
nek fel sõ lé cé re tin tá val ké szült, kéz írá sos ma -
gya rá zat ke rült: „ A Kármel he gyé rõl cím zett
bold/dogságos/ Sz. Má ria szt. ska pu lá ré tár su la -
tá nak; mely Csepregben 1200 ta got szám lál –
aján dé ka. / Csepreg 1884. szept. 6. / Far kas
Sán dor káp lán.”

MI AZ A SKA PU LÁ RÉ
TÁR SU LAT?

A Karmel he gyi Szûz Má ria tisz te le -
té nek nö ve lé sé re lét re jött kö zös ség a
kar me li ta ren den be lül. Tag jai föl ve szik
és hol tig ál lan dó an vi se lik a ska pu lá -
rét, to váb bá egyes imád sá gok el -
mon dá sá ra és bi zo nyos ön meg tar tóz -
ta tás ra kö te le zik ma gu kat. Mind ez ab -
ban se gí ti õket, hogy el ke rül hes sék a
ha lá los bû nö ket, il let ve Má ria ke gyel -
mé vel meg sza ba dul ja nak tõ lük, ne
ke rül je nek a tisz tí tó tûz be, ha nem az
örök üd vös ség be. 

Döb be ne te sen ma gas volt
1884-ben a csepregi tag lét szám
ah hoz ké pest, hogy ak kor 3600-an
lak tak a hely ség ben. Le szá mít va az
ab ban az idõ szak ban arány lag sok
gyer me ket és a fér fi la kos ság nagy
ré szét, tag le he tett – ke ve sebb fér fi
mel lett – szin te az ös  szes nõ. – Az
aján dé ko zás szep tem ber 6-án tör -

tént, ta lán a ká pol na bú csú já nak al kal má ra,
ame lyet szep tem ber 12-én ün ne pel nek. – Az
alá író 1884-ben kö zel 4 éve káp lán ko dott a
hely ség ben, majd 3 év múl va ki ad ta
helytörténetírási alap mû vét (Csepreg me zõ vá -
ros tör té ne te). Õ a név adó ja a he lyi ha gyo -
mány õr zõ és kul tu rá lis Far kas Sán dor Egy let nek,
amely nem rég ün ne pel te 25 éves ju bi le u mát.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia

Ska pu lá rés Bol dog as  szony 
a csepregi Szent kút ká pol ná ban

Fo
tó

: 
Sá
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A Vas me gyei Job bik tiszt újí tó me gyei vá laszt -
má nyi ülé sén – me lyen részt vett Za kó Lász ló re -
gi o ná lis igaz ga tó is – a kül döt tek egy han gú lag
tá mo gat ták, hogy a me gyei el nö ki tiszt sé get két
évig Rá ba Kál mán tölt se be. A le kö szö nõ, nem -
ré gi ben or szá gos al el nök ké vá lasz tott Bana Ti bor
2008-tól 10 évig volt a Job bik Vas me gyei el nö -
ke, tiszt sé gé ben négy al ka lom mal erõ sí tet te
meg a me gyei vá laszt mány. Az óta kö zös sé günk
Par la men ten kí vü li párt ból az or szág leg erõ sebb
el len zé ki ere je lett. A jobbikos me gyei köz gyû lé -
si frak ció ve ze tõ, sár vá ri vá lasz tó ke rü le ti el nök
Rá ba Kál mán mun ká ját Balassa Pé ter, a Job bik
szom bat he lyi vá lasz tó ke rü le ti el nö ke és ön kor -

mány za ti kép vi se lõ je, va la mint Lábodi Gá bor
szent gott hár di ön kor mány za ti kép vi se lõ, a párt
szent gott hár di el nö ke se gí ti me gyei al el nök ként,
akik nek szin tén egy ön te tû en sza vaz tak bi zal mat
a meg je len tek.

A meg vá lasz tott me gyei el nök ség – mely ben
mind há rom Vas me gyei vá lasz tó ke rü let kép vi sel -
te ti ma gát – mun ká ját a 2019-es eu ró pai par la -
men ti és ön kor mány za ti vá lasz tá sok ra va ló fel -
ké szü lés ha tá roz za meg, mely hez ta pasz talt ön -
kor mány za ti kép vi se lõ ként az el nök ség tag jai ér -
dem ben hoz zá tud nak já rul ni.

Job bik Ma gyar or szág ért Moz ga lom 
Vas Me gyei El nök sé ge

Tisztújítás a Vas megyei Jobbikban



17

2018. június VIII. évfolyam
 6. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Egy nap, ami kor bár ki nyit hat ét ter met – ez a
szlo gen je a 2011-ben Finn or szág ból in dult kez -
de mé nye zés nek. Va ló já ban azon ban 4 nap ról
van szó. Min den év ben (év sza kon ként) négy
konk rét na pot ha tá roz nak meg, ame lyen bár ki
ki pró bál hat ja fõ zõ tu do má nyát és fo gad hat ven -
dé ge ket ott ho ná ban, köz te rü le ten, bár hol, ahol

er re en ge délyt kap. A Res ta u rant Day alap öt le -
te az, hogy együtt együnk – igyunk - mu las sunk,
és él vez zük egy más tár sa sá gát. A Res ta u rant
Day nap ján meg nyit ha tod sa ját ét ter me det
egye dül, de akár ba rá ti tár sa ság gal, vagy bár -
mi lyen cso port tal. A kí ná lat sok szí nû: van, aki
étel kü lön le ges sé gek kel ruk kol elõ, van, aki fi -
nom sü te mé nyek kel, s olyan is van, aki a re form -

kony ha hí ve és ilyen jel le gû éte lek kel vár ja a
ven dé ge ket, pl: paleo.

A zsirai Nagy csa lád szin te a kez de tek tõl részt
vesz eb ben a kez de mé nye zés ben, éven te leg -
alább egy szer. Per sze mind eh hez szük sé ges a ba -
rá ti ös  sze fo gás, mely bõl az évek so rán nem volt
hi ány. Az elõ ké szü le tek re és az utó mun ká la tok ra is

na gyon sok idõt kell szán ni azért, hogy a le he tõ
leg job ban si ke rül jön a „nagy” nap. Amit azon ban
so ha nem sza bad el fe lej te ni, hogy nem pro fik, az
éte lek egy ré sze fris sen ké szül, ép pen ezért aki
úgy dönt, hogy ná luk ebé del, az szá mol jon az zal
is, hogy eset leg tü rel me sen vár ni kell.

A csa lád fõ a kon dé rok mes te re, az anya az
éte lek el ké szí té sé ben se gít, il let ve a tá la lás ban, a

gye re kek pe dig a ven dég fo ga dás ban, ki szol gá -
lás ban. Olyan éte le ket ké szí te nek, ami ket egy hét -
köz na pi kony hán több nyi re csak rit kán fõz a há zi -
as  szony, mert sok mun ká val jár, vagy nem sze re ti a

csa lád min den tag ja. Itt kós tol hat nak ha lász le vet,
har csa pap ri kást tú rós csu szá val, grill éte le ket. Ezek
szin te ál lan dó ak az ét la pon és ezek mel let min dig
van nak pró bál ko zá sok, újí tá sok, ér de kes sé gek.
Idén pél dá ul a var ga bé les nek is nagy si ke re volt.
Az éte lek vi szony lag ha mar el fogy tak és vé get ért
ez a nap is, azon ban már le het azon gon dol kod -
ni, hogy leg kö ze lebb mi lyen új don ság gal ké nyez -
tes sék a ven dé ge ket, mit kell más hogy csi nál ni,
mi re kell a jö võ ben oda fi gyel ni azért, hogy min -
den ki elé ge det ten távozhasson… és jö võ re is ki -
nyit has son Zsirán a Locsmándi ut cai ház ka pu ja a
ven dé gek elõtt.                                           N.P.K.

Restaurant Day
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• Bük-Budapest
Bo ros Lász ló At ti la 
a Für dõ szö vet ség új el nö ke

A Ma gyar Für dõ szö vet ség 2018. má jus 10-
11-én tar tot ta tiszt újí tó köz gyû lés ét a bu da -
pes ti Aquaworld Resortban, ahol a vá laszt má -
nyi és szak bi zott sá gi tiszt sé gek mel lett vá lasz -
tot ták meg a szö vet ség új ügy ve ze tõ el nö két.
A ma gyar für dõk or szá gos szak mai szer ve ze tét
négy éven át ve ze tõ Czeglédi Gyu lát, a haj -
dú szo bosz lói Hungarospa Zrt. ve zér igaz ga tó -
ját a tag ság dön té se alap ján Bo ros Lász ló At -
ti la, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja,
ed di gi al el nök kö ve ti a szö vet ség élén.

Az új el nök a tit kos sza va zást meg elõ zõ en is -
mer tet te prog ram ját, me lyet négy té má ra cso -
por to sí tott: ezek a fenn tart ha tó für dõ üze mel te -
tés, a kom mu ni ká ció, a part ner ség és a lob by,
va la mint a ku ta tás és in no vá ció. A fó kusz ban a
ma gyar für dõk fenn tart ha tó sá gá nak és a szol -
gál ta tá sa ik mi nõ sé gé nek ja ví tá sa áll. Ki emel -
ten fon tos nak tart ja, hogy élõ kor mány za ti kap -
cso la tok kal lob biz za nak egy, a nem ze ti tu riz -
mus fej lesz té si cé lok hoz il lesz ke dõ, önál ló für dõ -
fej lesz té si prog ra mért, hogy nem zet kö zi ös  sze -
ha son lí tás ban is nö vel ni tud ják von ze re jü ket. A
für dõk na pi mû kö dé sé re vo nat ko zó jog sza bály
1996. óta nem vál to zott, fon tos, hogy el ér jék a
szak ma i lag már elõ ké szí tett, új jog sza bály ha -
tály ba lép te té sét, lét re hoz va ez zel a 21. szá -
zad hoz mél tó sza bá lyo zá si kör nye ze tet. A kö -
vet ke zõ négy év ta lán leg erõ sebb lob bi ját,
azon ban a gyó gyásza ti cé lú für dõ be lé põk és
a für dõ gyó gyásza ti ke ze lé sek tár sa da lom-biz -
to sí tá si társ fi nan szí ro zá sá nak nö ve lé se, va la -
mint a je len leg 27%-os áfa-kulcs csök ken té se
ér de ké ben kell majd ki fej te ni, hogy az meg -
egyez zen a ven dég lá tás ban és a szál lás hely-
szol gál ta tás ban al kal ma zott ked vez mé nyes
adó kulc  csal.

Bo ros Lász ló At ti la je len tõ sen ja ví ta ni sze -
ret né a Für dõ szö vet ség szol gál ta tá sa it sa ját
tag ja ik ré szé re, és ha té ko nyabb kom mu ni ká -
ci ó val erõ sí te né a ha zai für dõ kul tú ra is mert sé -
gét, el is mert sé gét a ha zai la kos ság kö ré ben.

yde

Rövid hírek

Mély meg ren dü lés sel tu dat juk, hogy a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt. nyu gal ma zott el nök-ve zér igaz -
ga tó ja, Dr. Né meth Ist ván 2018. áp ri lis 30-án,
éle té nek 74. évé ben vá rat la nul el hunyt. 

Dr. Né meth Ist ván nagy mun ka bí rá sú, szé les
lá tó kö rû, pél dás hoz zá ál lá sú mû sza ki egye te mi
dok tor, cím ze tes egye te mi do cens volt. 1993. ja -
nu ár 1-tõl 22 éven át a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.
szak mai ve ze tõ je ként, el nök-ve zér igaz ga tó ja -
ként dol go zott. Mun ká já nak ered mé nye ként a
für dõ Ma gyar or szág má so dik leg na gyobb
gyógy für dõ jé vé, nem zet kö zi leg is el is mert für dõ -
komp le xu má vá fej lõ dött.

Köz re mû kö dé sé vel a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.
egye te mi ok ta tó in téz mén  nyé vált, ma is je len -
tõs bá zi sa a ha zai für dõ- és rek re á ci ós szak em -
ber kép zés nek. Szak mai iro dal mi mun kás sá gát
kö zel öt ven könyv, szak cikk és ta nul mány fém jel -

zi, emel lett mint egy száz kon fe ren cia, tu do má -
nyos ülés szak elõ adó ja ként is sze re pelt.

Több or szá gos és ré gi ós szer ve zet el nö ke, ve -
ze tõ je volt, nyug díj ba vo nu lá sa után sem hagy -
ta ab ba az ak tív mun kát. Szív ügy ének te kin tet te
a ma gyar or szá gi für dõk fej lõ dé sét, ala pí tó tag -
ja volt a Ma gyar Für dõ szö vet ség nek és a Pan -
non Ter mál Klaszternek. Fõbb tár sa dal mi tiszt sé -
gei, meg bí za tá sai: Ma gyar Für dõ szö vet ség al el -
nö ke, el nö ke, majd tár sa dal mi el nö ke • Pan non
Ter mál Klaszter Egye sü let el nö ke • A Hid ro ló gi ai
Tár sa ság Nyu gat-du nán tú li Te rü le ti Szer ve ze te
al el nö ke, el nö ke • A Gyógy für dõ ügyi és Kli ma -
to ló gi ai Vi lág szer ve zet SPA - Me nedzs ment Bi -
zott ság el nö ke • Szom bat he lyi Senior Masters
Nyug dí jas Szö vet ke zet igaz ga tó sá gi el nö ke •
MTESZ Vas Me gyei Szer ve ze te al el nö ke, el nö ke •
Vas Me gyei Mér nö ki Ka ma ra al el nö ke, el nö ke,
tisz te let be li el nö ke • Vas Me gyé ért Egye sü let al -
el nö ke • Bü ki Test edzõk Kö re el nö ke, tisz te let be li
el nö ke.

Dr. Né meth Ist ván te me té sé rõl a gyá szo ló
csa lád ké sõbb in téz ke dik. A Bü ki Gyógy für dõ Zrt-
hez ér ke zõ rész vét nyil vá ní tá so kat az aláb bi el ér -
he tõ sé ge ken fo gad juk, me lye ket a gyá szo ló
csa lád ré szé re to váb bí tunk.

Em lé két ke gye let tel meg õriz zük.
Bü ki Gyógy für dõ Zrt.

Egyházasfaluban több Kiss ve ze ték ne vû csa -
lád él. Az 1870-es évek ben Dasz ti fa lu ban szü le tett
Kiss Já nos. Fe le sé ge Csöglei Ro  zá lia, aki szin tén az
1870-es évek ben lát ta meg a nap vi lá got Kis gó -
gánfán. (Dasz tifalu és Kisgógánfa köz sé gek 1933-
ban egye sül tek Egyházasfalu né ven, majd 1950-
ben Ke resz tényt is hoz zá csa tol ták.)

Eb bõl a kap cso lat ból szü le tett utó dok szer -
vez tek ma guk nak egy ro ko ni ta lál ko zót, ame -
lyen vol tak olya nok, akik most lát ták egy mást

elõ ször. Az internet ad ta elõ nyök a ku ta tá si mun -
kát nagy ban meg könnyí tet ték, hi szen a kö zös -
sé gi ol da lon ke resz tül szin te min den csa lád ból
leg alább egy csa lád tag gal fel le he tett ven ni a
kap cso la tot.

A hat ge ne rá ci ót fel öle lõ csa lád fa je len leg
176 fõ bõl áll ös  sze. Az élõk so rá ban 142-en van -
nak, akik kö zül 73-an részt is tud tak ven ni a ren -

dez vé nyen.  A meg je len tek kö zül a leg idõ sebb
ro kon 1930-ban, leg fi a ta labb 87 év vel ké sõbb,
2017-ben szü le tett. 

Gyer tya gyúj tás sal vet te kez de tét a prog ram,
amel  lyel az el hunyt csa lád tag ok ra em lé kez tek
az egy be gyûl tek.

A sze mé lyes ada tok kal ki egé szí tett csa lád fa
alap ján tör tént be mu tat ko zá sok után kel le mes
han gu lat ban foly tak a be szél ge té sek, is mer ke -
dé sek, él mény be szá mo lók.

Az idõ sebb kor osz tályt nó tás ked vû nek is me -
rik, így most sem hi á nyoz ha tott az ének a han -
gu lat te tõ fo kán.

A jól si ke rült ös  sze jö ve te len meg egyez tek ab -
ban, hogy 1 év múl va is mét ta lál koz ni sze ret né -
nek egy más sal a ro ko nok, re mél he tõ leg csak is
bõ vü lõ lét szám mal.

Iglerné

Gyászhír – elhunyt Dr. Németh István

Jól si ke rült a „Kiss” ta lál ko zó
„Gyö ke rek nél kül el pusz tul a nö vény. 

Hogy ma rad hat na meg gyö ke rei nél kül az em ber...” – Schäf fer Er zsé bet



Az idei év ben 7. al ka lom mal hív ta spor tol ni a
Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la al só ta go za -
to sa it a bü ki TDM csa pa ta. A gyer mek nap pal
egy be kö tött ren dez vény az is ko la ud va ra he -
lyett új hely szí nen, a sport csar -
nok ban zaj lott, mert az idõ já rás
így ren del ke zett. Az esõ nem
szeg te ked vét sen ki nek, fel hõt len
szó ra ko zás ban volt ré sze az is ko -
lá sok nak. A kö zös ze nés be me le -
gí tést kö ve tõ en a sport csar nok -
ban min den ki meg ta lál ta a ked -
vé re va ló já té kot, a ver seny szá -
mot, ami re je lent ke zett. Az el sõ -
sök és má so di ko sok ha mar be -
vet ték az ug rá ló vá rat is. A lá nyok
ös  sze mér ték ügyes sé gü ket és
gyor sa sá gu kat ug ró kö tél haj tás ban, ko sár ra do -
bás ban és zsák ban fu tás ban. A fi úk pe dig ka pu -
ra lö vés ben, gu mi csiz má ban fu tás ban és de ká -
zás ban ver se nyez tek egy más sal és a pon tok kal.
Leg na gyobb si kert idén is a csa pat ver seny – az

élõcsocsó- arat ta. Az osz tá lyok csa pa tai nagy
lel ke se dés sel és na gyon ügye sen, sport sze rû en
ját szot tak. A ver sen gés után sem pi hent sen ki
sem, foly ta tó dott a kö tet len já ték, hi szen a sport -

sze rek to vább ra is a gye re kek ren del ke zé sé re
áll tak. Ping-pongozni, te ni szez ni, tol la soz ni is volt
le he tõ sé ge a fá rad ha tat lan lur kók nak. Ad dig
áll tak csak meg, amíg kö zö sen szur kol tak a nap
mér kõ zé sén, ahol a 4. b osz tály csa pa ta és a ta -

ní tó né nik mér ték ös  sze ügyes sé gü ket az
élõcsocsóban. Az ered mény hir de té sen min den
ver seny szám leg ügye sebb jét ju tal maz ták év fo -
lya mon ként az is mert (név adó) sport szer áru ház

tá mo ga tá sá val. Kö szön jük a pro fi animátor csa -
pat nak, a TDM mun ka tár sa i nak, hogy em lé ke ze -
tes sé tet ték a bü ki kis is ko lás ok sport- és gyer -
mek nap ját. 

Bse
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Bükathlon, avagy sportolni jó!
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• Egyázasfalu
Egyházasfalu ba rá ti tár sa ság két kop ja -

fát emelt a Madarasi Har gi tán Er dély tisz te -
le té re. Jó ér zés sel tölt el, hogy Egyházasfalu

is kép vi sel te ti ma gát a Har gi tán kö szön jük a
csa  pat nak!

Sán dor Jó zsef

Rövid hírek
Baden bei Wi en ahol a Kurparkot néz tük

meg, bár rö vid idõt töl töt tünk itt, a lát vány pá rat -
la nul szép volt. Bécs ben egy idõ uta zá son vet -
tünk részt, egy-két meg ál ló hát bor zon ga tó volt,
de en nek el le né re él vez tük. A vé gén lo vas hin -
tó val Bécs fe lett re pül tünk, még egy kis hó is
esett. Meg néz tük a Szent Ist ván Szé kes egy há zat,

itt a na gyon spor to sak fel men tek a dé li to rony -
ba, 343 lép csõn fel és vis  sza. Iga zán re mek kis
csa pat. Majd a ró zsa kert be sé tál tunk át, ugyan
a több száz ró zsa még nem bo rult vi rág ba, de
így is na gyon szép volt. Bus  szal át men tünk a
Motorikparkba, fel nõtt, gye rek ki pró bál ta az

aka dá lyo kat. Ha za fe lé Sop ron ban meg áll tunk
egy sze let sütire és fa gyi ra. Sö tét ben fá rad tan és
sze ren csé re mind an  nyi an ép ség ben (ki sebb
hor zso lást le szá mít va) ha za ér tünk. Bécs gyö nyö -
rû vá ros, sok lát ni va ló val, má sod szor jár tunk itt,
de még bõ ven len ne mit meg néz ni. Tud juk,
hogy a mi kis ha zánk ban sok lát ni va ló akad, saj -

nos a tá vol ság gá tat szab, mi vel egy na pos ki -
rán du lá so kat szer ve zünk, ezért a több órás uta -
zás sok idõt el ven ne. Ta lán majd egy szer si ke rül
két na pos utat is ter vez ni. Azt hi szem ma gam és
a töb bi részt ve võ ne vé ben is mond ha tom, hogy
iga zán jól érez tük ma gun kat.    Puskerné Bea

Újra kirándultak a Tömördiek
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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.)

J
Ú

N
I

U
S

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)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, 
il let ve a http://www.visitbuk.hu/, 
a http://www.csepreg.hu/, 
és a http://www.naturpark.hu/ hon la po kon. 

A ren de zõ szer vek 
a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

P R O G R A M A J Á N L Ó
KIKI-ben: 100 éves a csepregi óvo dai
ne ve lés – meg em lé ke zés díj áta dó -
val, ki ál lí tás meg nyi tó val és egyéb
prog ra mok kal.

Jú ni us 10-én, va sár nap, 12 óra -
kor Undon, a Sport pá lyán: Und–Agya -
gos szergény, 17 ó. Répcevisen, a
sport pá lyán: Répcevis–Fertõrákos,
Sop  ron horpácson, a sport pá lyán:
Sop ronhorpács–Ágfalva, 17.30 ó. Bõ -
ben  a sport pá lyán: Répcevölgye SK
Bõ-Izsák fa SC me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

Jú ni us 18-22. Csepregen a
PSMSK-ban: Mazsorett tá bor. 

Jú ni us 18. – aug. 17. kö zött Bü -
kön, a Kris tály To rony nál: Nap kö zis
Kalandtábor(ok)

Jú ni us 21-24. kö zött Bü kön, a
Ho tel Caramellben: ZONA edzõ tá bor
Pén tek Eni kõ vel.

Jú ni us 23-án, szom ba ton Kõ sze -
gen, Sop ron ban, Szom bat he lyen,
stb. Mú ze u mok Éj sza ká ja – szí nes
prog ra mok kal.

Jú ni us 30-án, szom ba ton Tor -
más li ge ten: FA LU NAP.

Jú ni us 30-án, szom ba ton 16.30
órá tól Bü kön, a MSK-ban: Ro ma nem -
ze ti sé gi nap – szí nes prog ra mok kal.

Jú li us 5-7. között Csepregen, az
Ot tó kem ping ben: XI. Is me rõs Ar cok
Tá bor.

Jú ni us 16. 20.00 Az Or fe um
Ván dor szín pad Ope rett- és Mu si cal
Gá lá ja. Köz re mû kö dik: Ka lo csai
Zsu zsa - pri ma don na, Domoszlai
Sán dor - te nor, Te re mi Trixi – szub rett,
Birinyi Mó ni ka – szub rett, Bá lint Csa -
ba – te nor, az Or fe um Ván dor szín -
pad ala pí tó ja va la mint az Or fe um
Ván dor szín pad tán co sai. In gye nes!
Hely szín: Bü ki MSK – Atrium.

Jú ni us 22. 19.00 Dankó Klub –
A Dankó Rá dió nó ta est je. A rész vé -
tel in gye nes, de re giszt rá ci ó hoz kö -
tött! Hely szín: Bü ki MSK – Atrium.

Jú ni us 30. Ro ma nem ze ti sé gi
nap. Hely szín: Bü ki MSK – Atrium.
Szer ve zõ a Bük Vá ros Ro ma Ki sebb -
sé gi Ön kor mány za ta.

Jú ni us 7-én, csü tör tö kön 19 óra -
kor Csepregen, a Vá ro si Könyv tár -
ban: ITT-HON c. va si an to ló gia be mu -
ta tá sa. A Szü lõ föld Könyv ki adó ve ze -
tõ jé vel, Far kas Csa bá val és Tóth ár -
pád Fe renc cel, a mû szer kesz tõ jé vel
Sá gi Fe renc be szél get. Köl tõ ven dé -
ge ink: Bog nár Ste fá nia dr., Bõ sze Éva,
Csider Sán dor dr., Sárváry Lász ló, T.
Mol nár Zsu zsan na és Tóthárpád Fe -
renc.

Jú ni us 8-án, 15-én, 22-én, 29-
én és jú li us 6-án 16-20 ó. Bük für -
dõn, a Turinform-iroda elõt ti par ko ló -
ban: TER ME LÕI PI AC.

Jú ni us 9-én, szom ba ton 10 ó.
Csepregen, az Óvo da és Böl csõ de

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 

2018. júniusi prog ram jai

Június 15-16. 

Egyházasfalu 

FREEDOM 
NIGHTS 
(lásd a plakátot
a másik oldalon)

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






