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Rövid hírek

Is mét ta pos ták a gye pût
a csepregi szõ lõ he gyen

Szent Or bán vé di meg a hi e de lem sze rint
a szõ lõ ket a fagy tól, Or bán az utol só fa gyos -
szent, má jus 25-e a nap ja. Idén má jus 27-én,
szom ba ton tar tot ták meg a csepregiek az Or -
bán-nap hoz kap cso ló dó gye pû tip rást. Za la
és Vas me gyé ben a kö zép kor, a 14. szá zad
óta már is mert volt az Or bán-na pi gye pû já rás,
amely nek so rán az il le té kes tiszt ség vi se lõk
meg szem lél ték a szõ lõ he gyet. Ez a szõ lõ bir to -
kok ta va szi szem lé je volt. Ezt a ha gyo mányt a
csepregiek is már rég óta gya ko rol ják. Szo kás
sze rint idén is a Bene-kútnál gyü le kez tek a
részt ve võk: a bo ros gaz dák és a bor ba rát höl -
gyek. A Csepregi Fér fi Dal kör éne ke nyi tot ta a
prog ra mot, majd Tóth Kál mán hegy bí ró be -
szá mo ló ját hall hat tuk. Finta Jó zsef plé bá nos
meg szen tel te a he gyet, a bort és meg ál dot ta
a szõ lõ ben dol go zó em bert is. Mi u tán kö zö sen

el éne kel tük a Bol dog as  szony anyánk… kez -
de tû egy há zi éne ket, meg kez dõ dött a tény le -
ges be já rás, a tip rás. A Hegy köz ség ve ze tõ it
és a ven dé ge ket a gaz dák fo gad ták a kuny -
hó juk nál és a pin cék ben. Bor ral kí nál ták õket
és meg be szél ték a lá tot ta kat.

A nap vé gén Né meth Ist ván és Né meth Ár -
pád csa lád ja ven dé gel te meg a gaz dá kat
Tóth Mar cell pin cé jé nél.

Horváthné Pa dos Te réz

Nem mindennapi köszöntés 
– NYOLCVANÉVES LETT PADOS LÁSZLÓ

Sajtoskál köz ség dísz pol gá ra, és egy ben
nyu gal ma zott pol gár mes te re, Pa dos Lász ló eb -
ben a hó nap ban ün ne pel te 80. szü le tés nap ját.
A je les al ka lom meg ün nep lé sé re a kép vi se lõ-
tes tü let tag jai meg ha tó, nem min den na pi szü le -
tés na pi kö szön tõ vel ké szül tek a kul túr ház ban.
Szé pen meg te rí tett asz ta lok, ün nep lõ be öl tö zött

ven dé gek, ked ves is me rõ sök, és ba rá tok vár ták
az ün ne pel tet. A nagy öröm ben osz to zott Sza bó
Mik lós plé bá nos, Haller Im re pol gár mes ter,
Vincze György jegy zõ, a kép vi se lõ-tes tü let tag -
jai, és azok az ön kor mány za ti dol go zók, akik Pa -
dos Lász ló pol gár mes te ri mun kás sá gát se gí tet -
ték, és mind azok, akik most dol goz nak az ön kor -
mány zat nál. A vá ra ko zás so rán ér zõ dött a le ve -
gõ ben az iz ga lom, az öröm, és bol dog ság, mi re
meg ér ke zett dísz pol gá runk, akit fe le sé ge, Pi ros -
ka né ni kí sért el. La ci bá csi ma is az a vi dám,
ked ves, ba rát sá gos, jó hu mo rú és mo soly gós
em ber, mint akit ré gen meg is mer tünk. 

A szü le tés na pon el sõ ként Haller Im re pol gár -
mes ter kö szön töt te az ün ne pel tet, majd Sza bó

Mik lós plé bá nos sze mé lye sen ad ta át a Gyõ ri
Egy ház me gye me gyés püs pö ké nek kö szön tõ le -
ve lét. Dr. Ve res And rás me gyés püs pök le ve lé ben
a kö vet ke zõ ket kí ván ta Pa dos Lász ló nyu gal ma -
zott pol gár mes ter úr nak: ,,Születésnapja al kal má -
ból Is ten ál dá sát ké rem Ön re és Csa lád já ra! A
Kön  nye zõ Szûz anya, Szent Õr zõ an gya la és Vé dõ -
szent je, aki nek ju bi láns ün ne pi évét is tart juk, le -
gye nek köz ben já rói, hogy a jó Is ten erõ vel és jó
egész ség gel áld ja meg!” Kö szön tõ so ra i ban ki tért
ar ra is, hogy La ci bá csi pol gár mes te ri te vé keny -
sé ge alatt nagy hang súlyt fek te tett az egy ház, a
temp lom, és a plé bá nia gon do zá sá ra, fel újí tá sá -
ra. A kö szön tõ sza vak tól elér zé ke nyült ün ne pelt
sza va i ból az öröm, a kö szö net, és a bol dog ság
ér zõ dött, majd Lász ló Li li szép, meg ha tó éne ke
to vább emel te az ün nep han gu la tát. 

Baloghné Si mon Eri ka ál tal ké szí tett pre zen -
tá ci ó ból min den ki meg is mer het te pol gár mes te ri
mun kás sá gát, hisz 16 éven ke resz tül na gyon sok
min dent tett a fa lu ért, an nak kör nye ze té nek szé -
pí té sé ért, a kor sze rû sí té sért, a kul tu rá lis prog ra -
mok fel len dí té sé ért, a ha gyo má nyok ápo lá sá -
ért, mun kás sá ga alatt volt Sajtoskálon elõ ször fa -
lu nap és sajt vá sár. Az ön kor mány zat kép vi se lõ-
tes tü let ének tag jai és a meg hí vott ven dég se reg
aján dé ka in túl ün ne pi va cso rá val ked ves ked tek
az ün ne pelt nek. Ké sõ es té be nyú ló be szél ge tés -
sel ele ve ní tet ték fel a ré gi szép idõ ket. A kö szön -
tõ bõl nem hi á nyoz ha tott a szü le tés na pi tor ta, a
,,Boldog szü le tés na pot” dal, és az ,,Éljen so ká”
ének sem. 

Is ten él tes se so ká ig erõ ben és egész ség ben
La ci bá csit, Sajtoskál köz ség dísz pol gá rát, és
nyu gal ma zott pol gár mes ter ét!

BB.

Egy hét múl va vé get ér a ta ní tás az is ko lák -
ban, és kez de tét ve szi a csak nem két és fél hó na -
pos va ká ció. Egy re ke ve sebb könyv ke rül a tás -
ká ba, egy re na gyobb az iz ga lom: mi lyen is lesz a
bi zo nyít vány? Ke vés olyan je les nap van egy is ko -
la éle té ben, ame lyet azo nos lel ke se dés sel vár
min den di ák. A tan év zá ró ün nep ség biz tos, hogy
ezek kö zé tar to zik. Szok ták mon da ni, hogy ha be -
zá ró dik egy aj tó, ak kor va la hol ki nyit nak egy ab -
la kot. Most be zá rul az is ko la aj ta ja, vé ge a ta ní -
tás nak, a fe le lés nek, a dol go za tok nak, a ko rai

éb re dés nek. Tíz hó nap szi go rú na pi rend és sza -
bá lyok után kö vet ke zik a vár va várt sza bad ság, a
kö tet len ség. Jö het a meg ér de melt pi he nés, a
nya ra lás, a fel hõt len szó ra ko zás. 

Szép nya rat, bol dog va ká ci ót és hasz nos
idõ töl tést kí vá nunk min den ked ves di ák nak! 

Két hó nap nap fény vár ránk a nyár ban,
Kó szá lunk ví gan vi ru ló táj ban,
Hû sí tõ ta vak ra, stran dok ra já runk,
Nincs is ilyen kor bol do gabb ná lunk.”

H. H. R.

Két hónap napfény kezdõdik!
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Ja vá ban tom bol a nyár! – il le ne így kez de ni
egy jú ni u si be jegy zést, de az igaz ság az, hogy nem rég még elég bi -
zarr és ba rát ság ta lan idõ já rást ta pasz tal tunk, né há nyan je get is kap tak
– na, nem a kok tél juk ba. Vég re túl va gyunk az utób bi évek re jel lem zõ
rö vid ta va szon, fõ leg a hos  szú ra nyúlt té len, a már ci us kö ze pi hó fú vás -
okon. Már ala kul a nyá ri idõ já rás, le het elõ kap ni a für dõ ru hát, ki köl töz -
ni a te rasz ra, li te res po hár -
ból szür csöl ni a hû sí tõ li mo -
ná dét és meg sze rez ni a
nyá ri bõr színt. Jú ni us 16-
ával a gye re kek nek, di á -
kok nak is be kö szönt az iga -
zi, gond ta lan nyár, ami kor
nem kell óra csör gés re kel -
ni, az is ko la be zár ja aj ta ját.
Ja vá ban új ra a sza bad ban
zaj lik az élet, a ker tek ben, a fesz ti vá lo kon, kon cer te ken, stran do kon.
Már szin te ér zem, ahogy a le ve gõ ben nap tej és grillpartik il la ta száll,
ilyen kor min den fa lat job ban esik a sza bad ég alatt. A for ró ság ban ne
fe led kez zünk meg a meg fe le lõ mennyi sé gû fo lya dék pót lá sá ról, min -
dig le gyen ná lunk nap tej, és ha zöld be me gyünk, vi gyáz zunk a kul lan -
csok kal. Hasz nál juk ki ezt a pár me leg hó na pot, ami kor nem kény sze -
rü lünk a négy fal kö zött töl te ni idõnk nagy ré szét! Elõ a bi ca jok kal,
tollasütõkkel, bog rá csok kal, sé tál junk ha tal ma sa kat a friss le ve gõn kis
szõ rös ked ven ce ink kel is, és min den ki él vez ze ki a nyár ad ta le he tõ sé -
ge ket a ma ga ked ve sze rint. 

Min den ki nek kí vá nok nap sü té ses és vi dám nya rat!
Kincse A.

Következõ lapszámunk 
2017. július 06-án jelenik meg!

Júniusi beharangozó
Anya csak egy van...
Má jus el sõ va sár nap ja az Édes -

anyá ké! A sajtoskáli gyer me kek
anyák na pi ün nep sé gén el sõ ként
Hor váth Er vin, Sajtoskál köz ség kép -
vi se lõ-tes tü let ének tag ja kö szön töt -
te az édes anyá kat. A kö szön tõ sza -
vak után a gyer me kek egy-egy
szép, meg ha tó vers sel, vi rág gal kö -
szön töt ték édes any ju kat, nagy ma -
má ju kat. Ahogy az ének ben is
hang zik: ,,Anyák nap ja, a leg szebb
ün ne pünk. Ez a nap, hogy min dent
kö szö nünk!” Va ló ban min de nért há -
lá val tar to zunk Ne kik. Kö szön jük
édes anyánk nak, hogy éle tet adott
ne künk, hogy sze ret, óv, véd min -
ket, tö rõ dik ve lünk. A nagy ma má -

kat is ün ne pel jük ezen a na pon. Az
édes anya és a gyer mek, a nagy -
szü lõ és az uno ka kö zött egy kü lön -
le ges kö te lék ala kul ki, mely el vá -
laszt ha tat lan. Az év 365 nap ján is

tö rõd jünk en nek a szo ros kap cso -
lat nak az ápo lá sá val, sze res sük,
be csül jük meg édes anyán kat, mert
Anya csak egy van!

BB.
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Bõi ballagók

Al só sor (bal ról jobb ra): Ko vács Vi rág, Kajtár Ág nes, Gróf Ale xand ra, Ba -
bos Nó ra (osz tály fõ nök), Ha jas Han na, Gómán Bi an ka, Giczi Cintia. Kö zép -
sõ sor (bal ról jobb ra): Giczi Dominik, Sifter Krisztofer, Nagy La u ra Zoé, Lõrincz
Bri git ta, Né meth Iza bel la Fló ra, Lász ló Li li Molli, Vincze Si mon, Nagy Ger gõ.
Fel sõ sor (bal ról jobb ra): Agócs Gá bor, Tóth Pat rik, Var ga Csa ba, Gönczöl
Má tyás, Pup Cson gor Já nos.
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Ju bi lált az Írottkõ
Na túr par kért Egye sü let

Meg ala ku lá sá nak 20. év for du ló ját ün ne -
pel te az egye sü let ju bi le u mi köz gyû lés sel,
szak mai kon fe ren ci á val és part ne re i nek adott

va cso rá val Kõ sze -
gen. Or szá gos ve tél -
ke dõ is az ün nep ré -
sze volt: ha tod szor
ve tél ked tek a ma -
gyar or szá gi na túr par -
kok a Kõ sze gi-he -

gyek ben. Az Írottkõ ki lá tó csúcs ta lál ko zó hely -
szí ne lett: gya lo go san, és ke rék pá ron ér kez tek
az ün ne pel tek és a ven dé gek, több ma gyar
és oszt rák part ner. A pik ni ken a pá lin ka és po -
gá csa min den részt ve võ nek jól esett.  yde

• Horvátzsidány
El hunyt er dé szek re,
va dá szok ra em lé kez tek

Má jus 28-án volt a ha gyo má nyos va dász -
mi se a horvátzsidányi Peruska Má ria za rán -
dok he lyen. A há rom nyel ven ce leb rált szent -

mi sét va dász kür tök, kó ru sok tet ték fel eme lõb -
bé. A Répcevölgye Va dász tár sa ság el nö ke,
va la mint Krizmanich Ist ván horvátzsidányi pol -
gár mes ter kö szön töt te a meg je len te ket, majd
meg ko szo rúz ták az el hunyt va dá szok és er dé -
szek Em lék fá ját. Vé gül agapéra hív ták a za -
rán do ko kat.                                 H. P. Te réz

Együtt ün ne pel te Nagygeresd az anyá kat, a
nagy ma má kat anyák nap ján. A je les na pon a
nagygeresdi Fa lu ház nagy ter mé ben Né meth La -
jos pol gár mes ter kö szön töt te az édes anyá kat,
majd az óvo dá sok és is ko lá sok ad tak mû sort: ver -
sek kel, je le ne tek kel, tánc cal szó ra koz tat ták a kö -
zön sé get. Az ün ne pi elõ adás ra Né meth Lajosné
ké szí tet te fel a gye re ke ket. A mû sor után a sze rep -
lõk egy-egy szál vi rág gal kö szön töt ték édes any ju -
kat, nagy ma má ju kat. A prog ram után nem ma -
rad ha tott el a már ha gyo má nyos sütizés: a fi nom -
sá go kat és az üdí tõt a gyer me kek szol gál ták fel a
kö zön ség nek. Nagygeresd kép vi se lõ-tes tü le te kö -
szö ni a sze rep lõ gyer me kek és fel ké szí tõ jük mun ká -
ját, és kö szö ne tét fe je zi ki azok nak, akik el lá to gat -

tak a ren dez vény re, meg tisz tel ve ez zel a fel lé põ -
ket, taps sal ju tal maz va az elõ adást.

Bé res Pé ter

Csepreg – Az el múlt két hét ben meg szé -
pült a vá ros fõ te re, de la kos sá gi ké rés re két
új pad is ke rült a te me tõ be. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter el mond ta: a la -
kos ság ké ré sét tel je sí tet tek, ami kor új pa do kat he -
lye zett ki a te me tõ be. Hoz zá tet te, az el múlt idõ ben
töb ben is meg ke res ték az ügy ben, hogy mennyi re

hasz nos len ne, ha pa do kat he lyez né nek ki. Fõ ként
az idõs em be rek re néz ve len ne nagy kön  nyebb -
ség az ülõ al kal ma tos ság. A pol gár mes ter ele get
tett a ké rés nek, a be szer zést kö ve tõ en a Vá ros gaz -

dál ko dás mun ka tár sai azon nal két új pa dot te le pí -
tet tek a te me tõ kert be. Így a szerettükre em lé ke zõk
nem csak meg pi hen het nek a pa don a sí rok rend -
be té te le, ön tö zés után, ha nem el mé lyül het nek a
gon do la ta ik ban, imád koz hat nak ké nyel me sebb
kö rül mé nyek kö zött. Hor váth Zol tán, a Vá ros gaz -
dál ko dás ve ze tõ je hoz zá tet te, hogy a mun ka itt
nem állt meg. A vá ros fõ te rén meg szé pül tek a pa -
dok, hi szen az ala po zás után új ra fes tet ték azo kat.
To váb bá az ös  szes olyan ele met rend be tet ték,
me lyek egy kor a fõ tér re konst ruk ci ó ja so rán ke rül -
tek a vá ros szí vé be. S nem csak fes tet tek, ha nem
vi rá go sí tot tak is: a ré gi ágyá sok mel lett úja kat is ki -
ala kí tot tak, tö re ked tek ar ra, hogy mi nél szí ne seb -
bet ké pet mu tas son Csepreg köz pont ja a Pro me -
nád. Az ágyá sok ba si va ta gi szeg fût, több szín ben
pom pá zó bár sony vi rá got, ka kas ta réjt, ha rang- és
kan na vi rá got ül tet tek. Ezen kí vül il la tos
kakassarkantyú is ke rült az ágyá sok ba, azok nem -
csak szé pek, ha nem prak ti ku sak is, hi szen ap ró kis
ová lis le ve lei jel leg ze tes kám for il la tot bocsájtanak
ki ma guk ból, emi att a ro va rok, szú nyo gok és moly -
lep kék is el ke rü lik a kör nyé két.                         B.B

Új padok a temetõben 
és virágosabb lett a csepregi fõtér

Anyák nap ja a Fa lu ház ban



A bü ki TDM szer ve zet a gyer mek -
nap hoz kap cso lód va ha to dik al ka lom -
mal hív ta ját sza ni, mo zog ni a he lyi al -
só ta go za tos és óvo dás gyer me ke ket.
Az is ko la ud va ra sport já té kok kal telt
meg már ko ra reg gel, hogy a kis is ko -
lás ok mi nél elõbb bir tok ba is ve gyék
azo kat. A kö zös be me le gí tést kö ve tõ -
en kez de tét vet te a sza bad já ték mel -
lett a ver sen gés is. A fi úk ka pu ra lö vés -
ben, de ká zás ban és gu mi csiz má ban
fu tás ban mér ték ös  sze ügyes sé gü ket,
ki tar tá su kat. A lá -
nyok ko sár ra do bás -
ban, kö tél haj tás ban
és zsák ban fu tás -
ban je les ked tek.
Min den ki két egyé ni
ver seny szám ban in -
dult, az év fo lyam ok
el sõ he lye zett je it dí -
jaz tuk. Az osz tá lyok
öt fõs csa pa tai száll -
tak élõcsocsóba a
gyõ ze le mért. Nagy
volt a küz de lem, ha -
tal mas a szur ko lás!
Lá nyok-fi úk ve gyes
csa pa tok ban küz döt tek a lab dá ért,
igye kez tek azt az el len fél há ló já ba jut -
tat ni. Nem is olyan kön  nyû ám kö tél lel
a de ré kon mo zog ni, cse lez ni meg
vég képp erõ- és ügyes ség pró bá ló
mu tat vány! A ver seny szá mo kat kö ve -
tõ en az ered mény hir de té sig min den ki
ked vé re tol la soz ha tott, ping pon goz -

ha tott, fo ciz ha tott, lab dáz ha tott, fut -
kos ha tott a 45-ös gu mi csiz má ban, ug -
rál ha tott a lég vár ban, játsz ha tott min -
den fé le tét és csa pat nél kül az
élõcsocsóban. A dél elõtt fo lya mán
nem volt olyan gye rek, aki fo lya ma to -
san ne moz gott vol na min den fé le biz -
ta tás nél kül. Az ovi sok nagy örö münk re
nem csak a lég vár ban ját szot tak, ha -
nem meg ta lál ták az ud va ri já té ko kat,
fo ci pá lyát is, és nagy él ve zet tel ker -
get ték ott a lab dát. Az is ko lá sok na -

gyon örül tek az ered mény hir de tés kor
ka pott aján dé kok nak, me lye ket a
szom bat he lyi Decathlon áru ház aján -
lott fel. 

Kö szön jük a TDM mun ka tár sa i nak,
Némonak és csa pa tá nak a fe lejt he tet -
len spor tos dél elõt töt!

bserika
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Má jus 13-án ren dez ték meg
Bü kön a XV. Szi vár vány Gyer mek
Néptáncfesztivált „Szok nya pör -
ge tõk és csiz ma kop pan tók” cím -
mel nyílt fo tó ki ál lí tás Bü ki Lász ló
ké pe i bõl, ame lyek rõl a fesz ti vál

leg em lé ke ze te sebb pil la na tai
kö szön nek vis  sza. A fesz ti vált
Csollányné Hor váth Krisz ti na, a
dr. Pesovár Er nõ Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko la igaz ga tó ja, va la mint
Tóth Ta más, a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár in téz -
mény ve ze tõ je nyi tot ta meg. 

A ren dez vényt és a részt ve võ -
ket Kon do ra Bá lint, a Vas Me gyei
Köz gyû lés al el nö ke, Schaffer Ad -
ri enn, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ér -
té ke sí té si és kom mu ni ká ci ós
igaz ga tó ja, va la mint dr. Né meth
Sán dor, Bük pol gár mes te re kö -

szön töt te. 750 tán cost és 30 pro -
duk ci ót ér té kelt a há rom ta gú
zsû ri, Némethné Ba ko nyi Eri ka,
Darmos Ist ván és Vas tag Ri chárd
néptáncpedagógusok. A ver -
seny prog ram után a Zsikó ze ne -

kart hall gat hat ták az ér dek lõ -
dõk, mi köz ben meg hoz ták dön -
té sü ket a zsû ri tag jai. Arany, ezüst
és bronz mi nõ sí té se ket, va la mint
kü lön dí ja kat osz tot tak. A Bog lya
Nép ze nei Együt tes húz ta a talp -
alá va lót a még tán col ni vá gyók
szá má ra. Egész nap ját szó ház,
tör té nel mi és né pi fa já té kok, kéz -
mû ves fog lal ko zá sok, Toma és
csa pa ta tör té nel mi ját szó há za,
kéz mû ves ki ra ko dó vá sár, fa fa ra -
gók és a Velemi Stú dió Nép mû -
vé sze ti Egye sü let be mu ta tó ja fo -
gad ta az ér dek lõ dõ ket.        P.B.

Több mint hétszáz táncos, 
harminc produkció – Jubilált a Szivárvány Bükathlon, mert sportolni jó!
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Rövid hírek

Csepreg – Az el múlt évek ha gyo má nya i -
nak meg fe le lõ en idén má jus 26-án, pén te ken
ren dez ték meg a X. Vá ro si Gyer mek na pot a
Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let,
Csepreg ön kor mány za ta és szá mos együtt -
mû kö dõ part ner ös  sze fo gá sá nak kö szön he -
tõ en.

Ke gyes volt az idõ já rás a szer ve zõk höz és a lá -
to ga tók hoz: szik rá zó nap sü tés fo gad ta a ven dé -
ge ket. 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. A
ren dez vény el sõ fel lé põi a Csepregi Óvo da cso -
port ja i ból ke rül tek ki, a leg ki seb bek mû so ra le nyû -
göz te a kö zön sé get.
Ugyan ek ko ra taps -
sal ju tal maz ták a Dr.
Csepregi Hor váth
Já nos Ál ta lá nos Is -
ko la Kö tél ug ró és
Nép tánc cso port ját
is. Utá nuk pe dig
rög tön kö vet ke zett
Csepreg Vá ros Csil -
lag vi rág Mazsorett
Cso port ja: õk is na -
gyon szín vo na las
pro duk ci ó val ké -
szül tek a gyer mek -
nap ra. A hi va ta los
meg nyi tón Vlasich
Krisz ti án, a Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let
el nö ke kö szön töt te a meg je len te ket. Em lé kez te tett
a 2007-es kez de tek re, s ar ra az ös  sze fo gás ra,
amely nek kö szön he tõ en im má ron 10. al ka lom mal
ren dez het ték meg a gyer mek na pot a vá ros ban
élõk nagy örö mé re. 

Oláh Im re kép vi se lõ, az ön kor mány zat Csa lád -
ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott sá gá nak tag ja sa ját
gyer mek ko rát idéz te fel kö szön tõ jé ben. Vissza em -
lé ke zett ar ra, hogy ak kor a já ték ugyan még más -
ról szólt, de va la mi ugyan az ma radt: a já ték örö -
me. Azt kér te a je len lé võk tõl, hogy tölt se nek el

együtt egy olyan na pot, amely iga zán ös  sze hoz za
a csa lá do kat. 

A kö szön tõk után a Csepregi Aikido Dojo be -
mu ta tó ja kö vet ke zett az Ataru Taiko gyer mek cso -
port köz re mû kö dé sé vel, majd Szép Ben ce bû vész
ér ke zett A vi lág leg ügyet le nebb mû so rá val. A tom -
bo la sor so lás és a nye re mé nyek szét osz tá sa után
ér ke zett a meg le pe tés: egy száz sze le tes tor tá val
ked ves ked tek a szer ve zõk a gyer me kek nek a ju bi -
le um al kal má val. A tor tát a ren dez vény szer ve zõi
és a gyer me kek kö zö sen vág ták fel, min den ki nek
ju tott egy fi nom sze let. A tor ta kós to lás után a
Miamanó Szín ház Miamanó Ma nó föl dén cí mû elõ -
adá sá val ked ves ke dett a je len lé võk nek. 

A szín pa di fel lé põk mel lett ter mé sze te sen az
idén is vol tak szí nes kí sé rõ prog ra mok: nép sze rû volt
az ugrálóvár és az óri ás csúsz da, nagy si ke re volt a
pó ni lo vag lás nak, az arc fes tés nek és a csil lám te to -
vá lás nak is. Éhen nem ma radt sen ki: bár ki vá lo gat -
ha tott a pat to ga tott ku ko ri ca, a vat ta cu kor, a gu -
mi cu kor, a nya ló ka és a kür tõs ka lács kö zött. Iga zi
fe led he tet len ju bi le u mi gyer mek nap volt az idei,
ame lyet a Vas Me gyei Köz gyû lés el nö ke,
Majthényi Lász ló is ki emel ten tá mo ga tott.

To váb bi fo tók a repcevidek.hu ol da lon!
B.B.

Csillogó szempárok 
a jubileumi Városi Gyermeknapon

Gye re kek sak koz tak

A Bü ki Sakk szak osz tály szer ve zett sakk ver -
senyt gye re kek nek Bõ ben. Az I. Répce-kupa
után pót lás ver se nyen 12-en vet tek részt a kör -
nye zõ te le pü lé sek rõl. A gye re ke ket fel ké szí tet -

te és a ver senyt ve zet te Néveri Ti bor. A ren dez -
vényt tá mo gat ta a Bü ki Test edzõk Kö re és a
Bõi Ön kor mány zat.

A ver senyt a bõi Szõnye Má té nyer te 6,5
pont tal. Má so dik a chernelházadamonyai
Paár Krisz ti án lett ugyan csak 6,5 pont tal. A
tompaládonyi Gángó Má té lett a har ma dik öt
pont tal, Józsa Pé ter Bõ bõl a ne gye dik négy
pont tal. A csepregi Ko vács Áron 3,5 pont ja az
ötö dik hely re volt elég, a tompaládonyi
Macsinga Ákos há rom pont já val a ha to dik lett
a ha gyo mány te rem tõ sakk ver se nyen.

yde
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A Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko -
la és Szak kö zép is ko la 22 vég zõs di ák ja
– 15 pin cér és 7 sza kács ta nu ló – vett
bú csút a má ju si bal la gá si ün ne pé lyen
az is ko lá tól, mely há rom éven át a má -
so dik ott ho nuk volt. 

Hárominé Or bán Eri ka igaz ga tó he -
lyet tes kö szön tõ sza vai után Or bán Gá -
bor 10. év fo lya mos pin cér ta nu ló vers -
sel kö szön töt te az ün ne pet, az ün ne -
pel te ket. Né meth Má té az al sóbb éve -
sek ne vé ben bú csú zott az is ko la tár sak -
tól, em lé ke zett a kö zös di ák csí nyek re,
ün ne pek re és kér te a kö zös em lé kek
meg õr zé sét. Márai Sán dor sza va i val kí -
vánt jó utat a bal la gók nak: „Aki egy -
szer ná lunk volt, az so ha sem me het el
tõ lünk egé szen”. A Poppies Ének együt -
tes dal lal bú csú zott el a vég zõ sök tõl.
Rozmán Lász ló, a Sár vá ri Tan ke rü le ti
Köz pont igaz ga tó ja em lé ke zett a vég -
zõ sök di ák éve i re. Di csér te ki tar tá su kat,
el kö te le zett sé gü ket a vá lasz tott szak -
mai iránt. Re mé nyét fe jez te ki, hogy
örö mü ket le lik ab ban a mun ká ban,
amely be a gya kor la tok so rán már be -
kap cso lód tak és be csü lik a mun ka ér -
té két. Sze mé lyes él mé nye it fel idéz ve
em lé ke zett a fe lejt he tet len kö zép is ko -
lás évek re, amit a bal la gók nak a bü ki
évek je len tet tek. Út ra va ló ul azt kér te tõ -
lük, ma rad ja nak, amed dig csak le het
nagy szí vû ka ma szok. Meg kö szön te a
pe da gó gu sok, a szü lõk mun ká ját, tá -
mo ga tá sát, amel  lyel el jut tat ták ed dig

a most bal la gó kat. Si ke res vizs gá kat,
tel jes és szép fel nõtt éle tet kí vánt a fi a -
ta lok nak. A ha gyo má nyok hoz hû en
Pócza Csa ba igaz ga tó el is me ré se ket
adott át a ta nul má nyi te rü le ten, szak -
mai ver se nye ken ki emel ke dõ tel je sít -
ményt nyúj tott vég zõ sök nek. Bo kor Dá -
ni el pin cér ta nu ló pél da mu ta tó ma ga -
tar tá sa, szor gal ma és ki tû nõ ta nul má -
nyi ered mé nye ju tal má ul ka pott el is -
me rést, õ a Szak ma Ki vá ló Ta nu ló ja
ver se nyen el ért írás be li tel je sít mé nyé -
nek kö szön he tõ en men te sül az írás be li
vizs ga alól. Rozmán Pat rik pin cér ta nu -
ló pél da mu ta tó ma ga tar tá sá ért és
szor gal má ért ka pott ju ta lom köny vet. A
vég zõ sök ne vé ben Vincze Esz ter bú -
csú zott el a ta ná rok tól, di ák tár sak tól,
az is ko lá tól és egy ki csit a biz ton sá got
adó szü lõi ház tól, hi szen, mint mond ta
el in dul tak a fel nõt tek vi lá gá ba, a bol -
dog jö võ fe lé. A vég zõ sök fel kö töt ték
az is ko la zász ló já ra az em lé ke zés sza -
lag ját, an nak je lé ül: nem fe lej tik el,
hogy is ko lánk di ák jai vol tak. A vég zõ -
sök gon do la ta it Né meth Lu ca 9. év fo -
lya mos sza kács ta nu ló ön töt te ver ses
for má ba, me lyet Reseterits Eni kõ bal la -
gó di ák tol má csolt. A kö zép is ko lás
évek le zá rá sát a vizs gák je len tik, me -
lye ket kö ve tõ en szak kép zett pin cér ként
és sza kács ként in dul hat nak a nagy be -
tûs Élet be, mely hez kí vá nunk sok-sok si -
kert, ki tar tást és bol dog sá got!

bse

Má jus 13-án, szom ba ton Graz
fe lé vet tük az irányt. Sze ren csé re
az elõ re jel zés el le né re ra gyo gó
idõnk volt. 36-an in dul tunk út nak.
Elõ ször el lá to gat tunk az Eg -
genberg kas tély hoz, volt, aki
meg néz te az épü le tet be lül rõl,

akadt olyan is, aki a fest mé nyek
gyûj te mé nyét jár ta vé gig, s vol -
tak, akik csak a ker tet jár ták, ahol
sza ba don sé tá ló pá vák tár sa sá -
gát él vez het ték. 

In nen át men tünk a Slossberg
lá bá hoz, a tár sa ság egy ré sze
vár hegy sik ló val, a má sik ré sze
pe dig na gyon spor to san, fel gya -
lo golt, meg kell je gyez ni, hogy
na gyon fitt volt a csa pat.

Fent rõl a ki lá tás pá rat la nul
pa zar volt. In nen le ér ve ki pró bál -
ták né há nyan a vár hegy alatt

hú zó dó me se bar lang vas utat,
gye re kek, fel nõt tek egy aránt él -
vez ték. Útunk vé gén tet tünk egy
sé tát Graz Fõ te rén, ahol pa zar
lát vány fo ga dott ben nünk töb -
bek kö zött a Vá ros há za, Tar to má -
nyi Szék ház, Swarovski ház, fes tett

ház. Majd az Ope ra ház nál ké szí -
tet tünk egy utol só kö zös fo tót és
meg fá rad tan, de él mé nyek kel
te le tér tünk ha za. 

Iga zán re mek kis csa pat volt
8-72 éves ko rig. A több ki lo mé ter
gya log lás – több nyi re fel a ma -
gas ba – egy iga zi gya log tú ra
volt. Re mél jük, hogy ilyen jó csa -
pat tal – és még csat la koz nak
hoz zánk töb ben is – meg is mé tel -
het jük jö võ re is egy má sik szép
hely re.                   

Puskerné Hermann Be á ta

AZ ÁL MOT ÕRIZD 
ÖRÖK RE A SZÍ VED BEN!

Tömördiek
kirándultak Graz-ba
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Rövid hírek
A zord te let el ûz ni gyûl tek ös  sze feb ru ár ban a

nemesládonyi fa lu ház ban a szí nes jel me zek be,
mas ka rák ba öl tö zött gye re kek és szü le ik, hogy
ver se ik kel, jó kedv ük kel, tán cuk kal tölt sék na -
gyon vi dá man a far san gi dél utánt. Már ci us ele -
jén Nõ nap al kal má ból a te le pü lé sen élõ höl -
gye ket kö szön töt ték és ven dé gel ték meg a kép -
vi se lõ-tes tü let fér fi tag jai, ez zel is ki fe jez ve tisz te -
le tü ket, kö szö ne tü ket a min den na pi mun kák

iránt. A 2016-os év le zá rá sá ról tar tot tak ér té ke lõ
be szá mo lót és a 2017-es év ter ve ket tár ták a la -
kos ság elé a már ci us 18-i fa lu fó ru mon a kép vi -
se lõ-tes tü let tag jai. Né meth Lász ló pol gár mes ter
úr be szá mo ló já ban a leg fon to sabb mun ká la to -
kat emel te ki: az Új ut ca pá ros ol da lán a csa pa -
dék víz el ve ze té sét, mi vel na gyobb esõ zés kor a
há za kat is ve szé lyez tet te a föl dek rõl be fo lyó víz.
A Kos suth ut ca kátyuzását sa ját erõ bõl ol dot ták
meg, így csak az anya got kel lett meg ven ni, ez -
zel is pró bál tak ta ka ré kos kod ni. A 2017. év tet -
tek éve lesz, sze ret nék meg va ló sí ta ni a te me tõ -
be ve ze tõ út asz fal to zá sát, va la mint a Rá kó czi ut -
ca jár dá já nak fel újí tá sát. Ak tu á lis pá lyá za to kat
fi gye lem mel kí sé rik, hi szen az or vo si ren de lõ fel -
újí tá sát pá lyá za ti for rás ból sze ret nék meg ol da ni.
Ön erõ bõl a Hõ si em lék mû vet ter ve zik fel újí ta ni,
va la mint fá sí tást a te me tõ be ve ze tõ út mel let ti
gö dör ben. A temp lom mal szem ben lé võ göd röt,
va la mint az Új ut ca ker tek al ját és a ki hasz ná lat -
lan te rü le te ket hím iva rú nyár cse me té vel ül te tik
be. A köz meg hall ga tá son dön tés, va la mint ha -
tá ro zat is szü le tett a meg je lent la kók egy be -
hang zó aka ra tá nak fi gye lem be vé te lé vel.

Ugyan is a fa lu la kó i tól ér ke zett pa nasz a hét vé -
gi han gos mun ka vég zés re, va la mint az ut cá kon
sza ba don kó bor ló ku tyák okoz ta kel le met len sé -
gek mi att, er re ke res ték a la kók kal kö zö sen a
meg ol dást. A zaj kor lá to zás ér de ké ben, va sár -
nap dé li 12:00 órá tól hét fõ reg gel 6:00 órá ig kis -
gé pek kel, fû nyí ró val, lánc fû rés  szel, gyors vá gó -
val nem le het a fa lu nyu gal mát za var ni.
Nemesládony köz te rü le te in, ut cá in sza ba don,
fel ügye let nél kül kó bor ló ku tyá kat az Ön kor -
mány zat a Gencsapáti ku tya men hely re szál lít -
tat ja, ter mé sze te sen a gaz dá ja min den eset ben
té rí tés el le né ben vis  sza kap hat ja a ku tyá ját. Ezen
sza bá lyo zá sok be tar tá sá val és be tar ta tá sá val
vár ha tó a te le pü lés biz ton sá gá nak és nyu gal -

má nak meg õr zé se. Az idei ter vek meg va ló sí tá -
sát az áp ri lis 1-jei tár sa dal mi mun ká val kezd ték
a fa lu la kói, ami kor a te me tõ be ve ze tõ út bal ol -
da lán lé võ ár kot, mely te le volt bok rok kal, ré gi
fák kal ki pu col tat ták,  az eb bõl szár ma zott be vé -
telt vis  sza for gat ták, és ab ból az árok ba va la mint
az Új ut ca ker tek al ján  mind egy 1000 db hím -
iva rú nyár fa cse me tét ül tet tek el. A mun ká ból a
la kos ság szép szám mal ki vet te a ré szét. Ez az al -
ka lom is meg mu tat ta, hogy kö zös ös  sze fo gás sal,
egy aka rat tal le het szé pí te ni, épí te ni a te le pü -
lést, el ér ni a ki tû zött cé lo kat. 

Bse

A Csepregi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let
idén jú li us 10-tõl 15-ig ren de zi meg a nyá ri
nap kö zis tûz ol tó tá bort.

Az egy he tes prog ram ke re tén be lül a gye -
re kek meg is mer ked nek a tûz ol tó ság tör té ne -
té vel, mû kö dé sé vel, fel sze re lé se i vel és az
alap ve tõ tûz meg elõ zé si tud ni va lók kal.

Egy önál ló szak mai na pon, a Szom bat he -
lyi Hi va tá sos Tûz ol tó Pa rancs nok ság tûz ol tó -
inak és a bú vár men tõ cso port tag ja i nak köz -
re mû kö dé sé vel a ta von víz bõl men té si gya -
kor la tot mu tat nak be a gye re kek nek.

Ki rán du lást szer vez nek Sop ron ba, ahol a
Tûz to rony és a Sop ro ni Tûz ol tó ság meg lá to ga -
tá sa mel lett egyéb szí nes prog ra mok kal,
meg le pe tés sel is ked ves ked nek a részt ve võk -
nek. Idén a Rend õr ség mun ká já ból a bûn ül -
dö zõk, nyo mo zók, hely szí ne lõk te vé keny sé gét
sze ret nék meg is mer tet ni a tá bo ro zók kal.

Az utol só nap ki pró bál hat ják a gye re kek a
ré gi tûz ol tó ko csi fecs ken dõt, olt hat nak iga zi
tü zet. Egész hé ten, a szak mai prog ra mok mel -
lett kéz mû ves fog lal ko zá so kat is szer vez nek,
az ed dig meg szo kott és be vált mó don.

Vár ha tó an 5000 Ft kö rül lesz a he ti tá bor -
díj, ami tar tal maz min den költ sé get. 

A Je lent ke zé si la pok le tölt he tõ ek lesz nek
az egye sü let hon lap já ról, il let ve az ed di gi
évek gya kor la tá nak meg fe le lõ en, az is ko la
au lá já ban ke rül nek el he lye zés re.

A csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si-
Sport ház és Könyv tár au gusz tus 1. és 2. he té -
re hir de ti meg az Ol va só és a Szö võ tá bo ri
prog ram ját. Au gusz tus el se jé tõl, kedd tõl ötö -
di ké ig, szom ba tig vár ják a köny vek, ol va sás
iránt ér dek lõ dõ ket.

A szö vés iránt ér dek lõ dõ gyer me kek, fi a ta lok
au gusz tus he te di ké tõl ti zen egye di ké ig is mer ked -
het nek a kü lön bö zõ szö vé si tech ni kák kal. 

2017-ben, el té rõ en a ko ráb bi ak tól, nem
egész na pos tá bort hir det nek. A fog lal ko zá sok
ter ve zett idõ tar ta ma: dél után ket tõ tõl es te
nyol cig lesz. Ér dek lõd ni a Vá ro si Könyv tár ban
le het, sze mé lye sen vagy az 565-087-es, il let -
ve a +36 30 5791679-es te le fo non.        Sági

Nemesládonyi ta vasz
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„Sa ját” kocs ma, sok el adó te lek, szé pü -
lõ ha lot tas ház és fe gyel me zett gaz dál ko -
dás – itt tart Tor más li get 2017 de re kán. 

– A leg fris sebb, hogy meg vet te az ön kor -
mány zat a kocs ma épü le tet, ott, a kas tély mel lett
– kezd te a be szá mo lót Mes ter Ár pád pol gár mes -
ter. Azt mond ta, ke re sik az ide á lis bér lõt, a meg -
fe le lõ vál lal ko zót. Még hoz zá úgy, hogy nem

nye rész ked ni akar nak az üz le ten, ha nem azt,
hogy mû köd jön a ven dég lá tó hely. Tud ja, hogy
nagy élet van ott – és mel let te, a kas tély ban is.
A kö zös sé gi he lyi sé gek, a bolt is ott mû kö dik –
mu tat ta be. A kocs ma fe lett van egy la kás, azt
fel újít ja majd az ön kor mány zat, hogy fel ké szül -
tek le gye nek, je len leg ugyan is nem tud ná nak
se gí te ni, ha szük ség len ne egy fa lu be li nek azon -
na li köl tö zés re. Ez, hogy szá mít hat nak a fa lu ve -
ze té sé re a tor más li ge ti ek, egy ér tel mû – bár na -
gyon sze ré nyen és nem szí ve sen be szélt er rõl a
pol gár mes ter. Egy pél dát azért el mon dott: ami -
kor a fa lu be li as  szo nyok mam mog rá fi ás vizs gá -
lat ra kap tak „be hí vót”, ak kor meg szer vez ték,
hogy együtt el tud ja nak men ni. Egész egy sze rû -
en bé relt egy kis buszt a pol gár mes ter és el vi tet -
te a höl gye ket, mert a leg fon to sabb az egész -
ség. Meg a pol gár mes ter sze rint a leg fon to -
sabb, hogy az em ber ahol tud, ott se gít sen. En -
nek kap csán, az in gat la nok ra vis  sza tér ve el -

mond ta: 12-bõl 24 te lek lesz, ez is friss hír Tor más -
li get rõl. – Van egy olyan le he tõ sé günk, hogy a
12 tel ket kö zé pen meg osz ta nánk. Ezek 1600-
1700 négy zet mé te res te rü le tek, ami a mai vi lág -
ban nem kell sen ki nek. Épí té si ren de let ben
meg ha tá roz tuk, hogy 600 négy zet mé ter tõl már
le het épít kez ni, az von zóbb ma nap ság – ma -
gya ráz ta a pol gár mes ter. A meg osz tás sal vár ha -
tó an 22 te lek lesz, ugyan is ket tõ „el kelt”. – Meg -

ke res tek Gyõr bõl, mert ki ta go lás sal
meg szün te tik a peresznyei fo gya ték -
kal élõk ott ho nát, idõ sek ott ho na lesz
be lõ le. Az ott gon do zot ta kat csa lá di
há zas la kó kö zös sé gek be köl töz te tik,
eh hez ke res tek tel ke ket. Min ket is
meg ta lál tak és na gyon büsz ke va -
gyok a tes tü let re, hogy egy han gú lag
meg sza vaz tuk – árul ta el Mes ter Ár -
pán. Most ott tart ez a kez de mé nye -
zés, hogy be fo gad ták a gyõ ri ek pá -
lyá za tát, vár ják az el bí rá lást. 

Ami a he lyi pá lyá za to kat il le ti: a
két rész let ben ér ke zett adós ság kon -

szo li dá ci ós pénzt em lí tet te a pol gár mes ter, 13
mil lió fo rin tot ka pott Tor más li get. Az egyik fe lét
há rom éve kap ták meg: jár da fel újí tás ra, árok -
rend be té tel re és a kas tély épü let ben egy vi zes -
blokk fel újí tá sá ra ju tott. A mos ta ni tá mo ga tás ból
ha lot tas ház ké szül – mu tat ta a te me tõi ter ve ket.
– Vi zes blokk, tel jes te tõ cse re, tér kö ve zés, elõ-te -
tõ – so rol ta. A be ru há zás fe lé re elég a kon szo li -
dá ci ós pénz, a má sik fe lét sa ját erõ bõl te szik
hoz zá. Van mi bõl, nem szû köl köd nek Tor más li ge -
ten: len ne mi re, de nem kér ke dett a költ ség ve -
tés szá ma i val a pol gár mes ter. Azt azért el mond -
ta, hogy az ipar te lep bõl van be vé te le a te le pü -
lés nek, de ma gán sze mé lyek re nem ve tet tek ki
adót. A ki adá sok kö zött ki emel te, hogy a Bursa
Hungerica pá lyá zat szin te ala nyi jo gon jár Tor -
más li ge ten. Min den fõ is ko lás és egye te mis ta 6
ezer fo rin tot kap az ön kor mány zat tól, most hét
di ák nak jut tat ják a tá mo ga tást. Õs  szel be is ko lá -
zá si tá mo ga tást is ad nak – akár hány gye rek

van, jut rá pénz. Köl te nek rend sze re sen az idõ -
sek nap já ra, Mi ku lás prog ram ra és far sang ra. A
hi á nyos sá go kat sem tit kol ta Mes ter Ár pád. Töb -
ben szá mon kér ték már tõ le, hogy nincs ját szó -
tér a te le pü lé sen, s még na gyobb gond, hogy

nem si ke rült még ki épí te ni a szenny víz csa tor nát.
Ez utób bi hoz vár ják a le he tõ sé ge ket (ahogy az
el múlt évek ben is). A büsz ke sé gek is szó ba ke rül -
tek, ahogy ki lép tünk a hi va tal ból. A temp lom
gyö nyö rû en fel újí tott, mel let te mu tat ta az an gol -
ker tet. He lyi vé dett sé get él vez, akár csak a gesz -
te nye sor, a kõ ris fa- és hárs fa sor is Tor más li ge ten.
A park hû vös ár nyé kot ad az er re já ró nak, kü lö -
nö sen a leg me le gebb hó na pok ban ér de mes
ide lá to gat ni (pél dá ul a kö vet ke zõ he tek ben). 

yde

Egy szim pa ti kus kül vá ros – Tor más li get
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Hor gász ver seny Sajtoskálon

Ha gyo mány már a má jus 1-jei sajtoskáli
hor gász ver seny. Idén is na gyon sok fa lu be li és
sajtoskáli kö tõ dé sû hor gász je lent ke zett. Reg -
gel hét óra tá ján volt a sor so lás, amely dön -
tött a hor gász he lyek rõl. A pe cá zás ne gyed 12
ma gas sá gá ban ért vé get, ak kor de rült ki,
hogy ki nek si ke rült ki fog ni a leg na gyobb ha -
lat, és kik let tek az idei hor gász ver seny do bo -
gó sai. Haller Im re pol gár mes ter ad ta át a hor -

gá szok nak a dí ja kat és az ok le ve le ket. El sõ
he lye zett lett, és egy ben a leg na gyobb ha lat
is Hor váth Sza bolcs nak si ke rült ki fog nia. Má so -
dik he lye zett Böröndi Jó zsef, a har ma dik he -
lye zett pe dig Dancs Pé ter lett. Az ered mény -
hir de tés után a tó par ton meg fõ zött pör költ bõl
és ha lász lé bõl fo gyaszt hat tak a je len lé võk.
Kel le mes han gu lat ban telt a hor gász ver seny
a sajtoskáli tó part ján.

BB.

Mind nyá jan örü lünk, ha el ké szül egy új au tó -
pá lya vagy egy új la kó park. Csak azt fe led jük
el, hogy né hány hó nap pal az elõtt õzek, nyu lak,
ró kák fut kos tak a zöld me zõs be ru há zás he lyén.
Van nak fa jok, ame lyek nem tud nak al kal maz -
kod ni a vál to zó kör nye zet hez, míg más fa jok si -
ke re sek. A sza bad ter mé szet ben pél dá ul a nyu -
lak, fá cá nok ne he zen al kal maz kod nak a je len -
le gi ag ro tech ni kai vál to zá sok hoz, la kó kör nye ze -
tük ben a fecs kék, gó lyák szen ve dik meg a vál -
to zást. Ezek nél a fa jok nál drasz ti kus lét szám csök -
ke nést ta pasz ta lunk. 

A va dász te rü le te ken so ha nem lá tott mér ték -
ben él vad disz nó. A te le pü lé se ken jól ér zi ma gát
a bal ká ni ger le, egy re gya ko rib bak a ve té si var -
jú ko ló ni ák és mind több ször je le nik meg a
nyest, a ró ka, és bi zony még a vad disz nó is.

A ter mé szet ben nincs hasz nos és ká ros faj –
ez sa já tos em be ri ka te gó ria. Min den faj egye de
egy sze rû en csak él ni akar a ge ne ti ka i lag be lé
kó dolt sza bá lyok sze rint. 

A la kó te rü le te ken meg je le nõ ró kák né ha
szen zá ci ót, né ha ri a dal mat okoz nak. Ezek az ál -
la tok ha mar rá jön nek,
hogy itt nem fe nye ge ti
õket ve szély, hi szen bel -
te rü le ten va dász ni ti los.
Ro mos épü le tek, el ha -
gyott par kok, ker tek jó
bú vó he lyet biz to sí ta -
nak, a sze mét tá ro lók,
ku kák kör nyé ke pe dig
kön  nyû éle lem szer zé si
le he tõ ség szá muk ra.
Ezért fo ko zot tan ügyel -
jünk ezek re a he lyek re,
hogy leg alább szán dé -
ko san ne csa lo gas suk
õket köz vet len kör nye -
ze tünk be. Ugyan a ve -
szett ség esé lye ki csi, de
ezen kí vül is több zoonózisnak, va gyis ál lat ról,
em ber re ter je dõ be teg ség nek le het nek köz ve tí -
tõi a ró kák, ezért a köz vet len kon tak tust aján lott
ke rül ni ve lük. Bár vé le mé nyem sze rint, a te le pü -
lé sen kó bor ló gaz dát lan macs kák és ku tyák leg -
alább ak ko ra ve szélyt hor doz nak. Ha a ró kák je -
len lé te ál lan dó sul, vagy na gyon za va ró is ko lák
és ját szó te rek kör nyé kén, ak kor más le he tõ ség
hí ján ma xi mum csap dáz hat juk õket. La kott te rü -
le ten biz ton sá gi okok ból él ve fo gó csap dá kat

le het hasz nál ni. Ilyen lá da csap dá kat gaz da bol -
tok ban bár ki vá sá rol hat. Fon tos szem pont, hogy
mi lyen csa lit hasz ná lunk. Ha ki he lyez tük a csap -
dát, azt rend sze re sen el len õriz ni kell. Ered mé -
nyes fo gás ese tén, kül te rü le ten el en ged het jük a
be fo gott ál la tot, de vi gyáz ni kell, mert még egy
fog ság ba esett, meg ri adt há zi macs ka is okoz -
hat ko moly meg le pe tést! Ha a be fo gott ál la tot
el akar juk pusz tí ta ni na gyon kö rül te kin tõ en jár -
junk el, még mi e lõtt az ál lat kín zás dics te len vád -
ja ér ben nün ket. Ha egy vá ros ban kó bor ló ál lat
ve szélyt je lent het, min den kép pen ér te sí te ni kell
a ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ rend vé del mi
szer ve ket, te hát el sõ sor ban a rend õr sé get, és bi -
zo nyos ese tek ben akár a ka taszt ró fa vé del met is.
Se gít sé get kér he tünk a hi va tá sos va dá szok tól is.
A te rü le ti leg il le té kes hi va tá sos va dá szok szak -
ma i lag és tech no ló gi a i lag is fel ké szül teb bek, ta -
pasz tal tab bak a csap dá zás ban.

A prém va dász ok csil la ga le ál do zott Eu ró pá -
ban, a ré gi csap dá zá si mód sze re ket el fe lej tet -
tük, vagy az ölõ csap dák nagy ré sze, pél dá ul a
vid ra vas hasz ná la ta ál lat vé del mi okok ból ti los.

Vál to zó vi lá gunk ban a csap dá zás õsi szak má ja
szük ség sze rû en új ra é led.

Egy re több hu má nus, spe ci á lis él ve fo gó
csap da tí pus je le nik meg, ilyen a hé ja csap da,
vis  sza tar tó ká be les csap dák is. Ezek meg fe lel -
nek a tör vé nyi elõ írá sok nak és a szak mai, eti kai
el vá rá sok nak. A ha gyo má nyo kat tisz tel ni az idõt
pe dig kö vet ni kell.

Hor váth Jó zsef 
ag rár mér nök, mér nök ta nár

Kié itt a grund?
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Csepreg – Több mint 253 mil lió fo rint ból
fej leszt het a vá ros, hi szen Ma gyar or szág
kor má nyá nak tá mo ga tá sá val vis  sza nem
té rí ten dõ tá mo ga tás ban ré sze sült a te le pü -
lés a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra -
tív Prog ram nak (TOP) kö szön he tõ en. 

Lát vá nyos és min den ki szá má ra sok elõn  nyel
já ró be ru há zá sok va ló sul nak meg a kö zel jö võ -
ben. Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol gár mes te re
el mond ta: tu da tos elõ ké szí tõ mun ka elõz te meg
a pá lyá zat be nyúj tá sát, mely so rán igye kez tek a

leg jobb tu dá suk sze rint el jár ni. A pol gár mes ter
kü lön kö szö ne tet mon dott Ágh Pé ter or szág gyû -
lé si kép vi se lõ nek és dr. Kon do ra Bá lint me gyei
al el nök nek, akik so kat tet tek azért, hogy
Csepreg a mos ta ni fej lesz té si cik lus nyer te se le -
hes sen. Meg kö szön te a hi va ta li ap pa rá tus nak a
be csü le tes, a fej lesz té sek iránt el kö te le zett elõ -
ké szí tõ mun ká ját. Csepreg két pá lyá za ton sze re -

pelt si ke re sen, de to váb bi fon tos ter vei vár nak
még el bí rá lás ra. 

A mos ta ni 100 mil lió fo rint tá mo ga tás ból va -
ló sul hat meg a Ma lom kert revitalizációja a Zöld
Vá ros ki írás nyer te se ként. A te rü let kis vá ro si pi he -
nõ öve ze té ala kul majd át, így mél tó kö rül mé -
nyek kö zött pi hen het nek és kap cso lód hat nak ki
ki csik és na gyok egy aránt. A má sik nyer tes pá -
lyá zat is ja vít hat a vá ros la kók élet mi nõ sé gén:
egy rég óta meg ol dás ra vá ró prob lé mát or vo -
sol nak majd a több mint 153 mil lió fo rin tos fej -
lesz tés sel. Az Al só vá ros csa pa dék víz-el ve ze tõ

rend sze ré nek re konst ruk ci ó ja
cí met vi se lõ pro jekt ke re té -
ben az Al kot mány, a Zrí nyi, a
Tak sony, a Tak sony köz ut cák
és a Bog nár Ig nác ut ca vé -
gé nek csa pa dék víz-el ve ze té -
sei is ha ma ro san tel je sen ki -
épül nek.

A pol gár mes ter el mond ta,
hogy a Bel ügy mi nisz té ri um ál -
tal ta valy de cem ber ben biz -
to sí tott 150 mil lió fo rint for rás -
sal együtt a most el nyert tá -
mo ga tás le he tõ vé te szi, hogy

fel újít sák a Tak sony és Tak sony köz, a Fe hér, az
Al kot mány, a Zrí nyi ut cák út bur ko la tát. Utób bi
há rom a ter vek sze rint még idén el ké szül. A vá -
ros el sõ em be re sze rint ren ge teg még az elõt tük
ál ló fel adat, de gõz erõ vel dol goz nak to vább
kö zö sen a kép vi se lõk kel, an nak ér de ké ben,
hogy a te le pü lés még to vább fej lõd hes sen. 

B.B

Elsõáldozás
Tömördön
Május 7-én szép nap ra éb redt köz sé günk. A

ter mé szet is ün nep lõ be öl tö zött: sü tött a nap,
len ge de zett a szél, bá rány fel hõk kúsz tak az
égen. Temp lo munk ban 4 fiú és egy kis lány vet -
te ma gá hoz el sõ al ka lom mal az Ol tá ri szent sé -
get.   Egy ház köz sé günk tag jai, a csa lád, a ba -
 rá tok, az is me rõ sök kö ré ben ün ne pel he tett min -

den ki. A Plé bá nia ud var ról in dul va vo nul tak be
a temp lom ba. Be vo nu lá suk után Buús Bog lár ka
kö szön töt te az ün ne pel te ket. Bódi Mar cell, Nikl
Ben de gúz és Pusker Za lán mind nyá juk ne vé ben
mon dott kö szö ne tet Vas Csa ba plé bá nos úrnak
és a hit ok ta tók nak a szent ség ki szol gál ta tá sá ért.
Sán dor Mi hály és Nikl Re be ka a szü lõk nek,
nagy szü lõk nek fe jez te ki há lá ját azért, hogy el -
jut hat tak idá ig.

Ezen a na pon kö szön töt tük az Édes anyá kat,
a Nagy ma má kat is, ne kik Sán dor Bor bá la és
Buús Bol di zsár mon dott szív hez szó ló, ked ves kö -
szön tõt, fel idéz ve fá rad sá gos mun ká ju kat óvó,
vé dõ sze re te tü ket, majd foly ta tó dott az ün ne pi
szent mi se.                                               KSzÁ

Két újabb nyer tes pá lyá zat
– SZÉ PÜL, BÕ VÜL CSEPREG
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• Csepreg
Dol gos ös  sze fo gás 
a szõ lõ he gyen 

„Sok kéz ha mar kész” – így szól a ma gyar
mon dás, bi zony sá gul ar ra az örök igaz ság ra,
mi sze rint a kö zös mun ka és együtt mû kö dés
meg hoz za gyü möl csét. Az együtt mû kö dés
szép pél dá ját mu tat ták a csepregi Bor ba rát
Höl gyek és a csepregi borosgazdák mi kor
má jus 20-án tár sa dal mi mun ká ra gyûl tek
össze a he gyen. Elõ ke rül tek a ge reb lyék, met -

szõ ol lók, ka pák és más szer szá mok. Kis trak tor
is se gí tet te a mun kát, és fel zú gott a mo tor fû -
rész és a bo zót vá gó hang ja is. Ki tisz tí tot ták a
szor gos ke zek az Or bán-szo bor és a Bene-
forrás kör nyé két, a Han ga-ka pu és a Sajbók
for rás kör nyé ke sem ma radt ki. Jó volt vé gig
néz ni a meg szé pült tá jon. Jó han gu lat ban telt
a dél után.

Kö szö net ér te! 
Hz  srváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

Óri á si meg le pe tés sel ké szült az áp ri lis
vé gi Szent György na pi bú csú ra a he lyi
Freedom Cafe. Nagy szín pa dos sör sá tor -
ban, há rom na pon ke resz tül bõ sé ges és
szí nes kul tu rá lis prog ra mok kal, köz tük ne -
ves ha zai sztár ven dé gek fel lé pé sé vel vár -
ták és fo gad ták az ér dek lõ dõ kö zön sé get a
lel kes ven dég lá tók.

Kis fa lunk tör té ne té ben pél dát la nul nagy sza -
bá sú ren dez vényt ha tal mas si ker ko ro náz ta. Dél -
utá non ként el sõ sor ban köz sé günk la kos sá ga, az
es ti órák tól pe dig az au tók özö né vel ér ke zõ több
száz lá to ga tó tap solt ön fe led ten a nagy szín pad
elõtt. A ha gyo má nyos, pén tek tõl va sár na pig
tar tó bú csú ból va rázs la tos, fe lejt he tet len han gu -
la tú ma já lis ke re ke dett.

Az el sõ na pon a rock ze néé volt a fõ sze rep.
Nagy si ker rel mu tat ko zott be a he lyi ér de kelt sé -
gû Blending ze ne kar. A szûn ni nem aka ró taps vi -
hart az újkéri Rockmemories
és a rép ce la ki Lost Dreams
együt tes ven dég sze rep lé se
fo koz ta. A fel lé põ ze ne kar ok
szín vo na las sze rep lé sé nek
kö szön he tõ en már iga zi
rockbulis han gu lat ban fo -
gad ta a több mint fél ezer
részt ve võ az éj sza ka sztár -
ven dé ge it, az Ossian együt -
test, akik ez út tal sem okoz tak
csa ló dást ra jon gó ik nak.
Más fél órás kon cert jük fe -
led he tet len em lék ma rad
mind an  nyi unk szá má ra.
Szív bõl és na gyot ját szot tak, slá ge re ik kel meg -
éne kel tet ték a lel kes kö zön sé gü ket. A ze nei él -
mény nyúj tot ta öröm DJ Tombstone bu li já val
foly ta tó dott haj na lig.

A si ke res el sõ nap után óri á si vá ra ko zás elõz -
te meg a szom bat ra ígért Ocho Macho kon cer -
tet. A több száz részt ve võ lel kes üdv ri val gás sal
fo gad ta a várt sztár ven dé ge ket, akik iga zán
cso dás órák kal aján dé koz ták meg a kö zön sé -
get. A sok szor vis  sza tap solt, rá adá sok ban gaz -
dag kon cert után az Uni kum ze ne kar gon dos ko -
dott a jó han gu lat ról haj na lig.

Va sár nap már ko ra dél után kez dõd tek a
prog ra mok. A sport ked ve lõk fut ball mér kõ zés re

si et tek, míg a sá tor ban idõ zõk nek fá rad ha tat lan
he lyi ze né szünk Galavics Lász ló nép sze rû slá ge -
rek bõl ös  sze ál lí tott mû so ra nyúj tott kel le mes szó -
ra ko zást.

A ze ne el sõ szü ne té ben szín vo na las, ked ves
gyer mek mû so ro ké volt a szín pad. Elõ ször az ovi -
sok, majd a szín ját szó cso port elõ adá sa ör ven -
dez tet te meg és kész tet te el is me rõ taps ra a kö -
zön sé get. Ez után vet te kez de tét a Savaria TSE la -
tin for má ci ós tánc be mu ta tó ja: öröm mel gyö -
nyör köd tünk a szín vo na lú pro duk ci ó ban. A pezs -
gõ han gu la tú, la tin dal la mok ra épült va rázs la tos
ko re og rá fi át jól meg ér de melt tet szés nyil vá ní tás -
sal ju tal maz ta a kö zön ség.

A fer ge te ges han gu la tú bú csúi ma já lis
záróestje is tar to ga tott még ze nei cse me gét:
Galavics Lász ló és az Uni kum ze ne kar új bó li sze -
rep lé se után ha ma ro san meg ér ke zett a ki csik-
na gyok ál tal egy aránt iz ga lom mal várt sztár ven -
dé günk, Kis Grófo. Ked ves han gú mû so ra mél tó

le ve ze té se volt a há rom na pos, szín vo na las dá ri -
dó nak. Szí ve sen hall gat tuk elõ adá sá ban a ha za
és csa lád sze re tet igé nyét és szép sé gét a dal la -
mok szár nyán. Az éj fél utá ni szó ra ko zást is mét az
Uni kum ze ne kar biz to sí tot ta. Ki tar tó an húz ták a
talp alá va lót a haj na lig is mu lat ni vá gyó részt ve -
võk nek. A Freedom Cafe élménygazdag bú csús
ma já li sa szí vet-lel ket me len ge tõ öröm for rás volt
mind an  nyi unk szá má ra. Kö szö net ér te Pálfi
Patriknak, a han gu la tos ese mény meg ál mo dó -
já nak és ki vi te le zõ jé nek, egyút tal mind azok nak
akik va la mi lyen mó don hoz zá já rul tak en nek a
nagy sze rû vál lal ko zás nak a si ke ré hez.

Ma jor Iza bel la

Bú csú ból ma já lis 
Egyházasfaluban
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Csepreg – Vlasich Krisz ti án pol gár -
mes ter szer ve zé sé ben má jus 21-én,
va sár nap le he tõ sé gük adó dott Csep -
reg vá ro sá ért el kö te le zett pol gá rok -
nak, hogy meg néz zék Po zsony ne ve -
ze tes sé ge it és fel fe dez zék a ko ro ná zó
ki rá lyi ma gyar vá rost. 

Nem ez az el sõ ilyen kö zös ség épí tõ
prog ram, amely a pol gár mes ter kez de -
mé nye zé sé re va ló sult meg. El sõ al ka lom -

mal Bu da pest re lá to gat hat tak el a he lyi ek,
ta valy de cem ber ben pe dig Bécs ne ve ze -
tes sé ge it néz ték meg, majd in nen in dul tak
to vább a hí res ad ven ti vá sá ri for ga tag ba.
Mi vel az el sõ két ki rán du lás na gyon nép -
sze rû volt és jó han gu lat ban telt, így nem
volt kér dés, hogy meg szer ve zik a har ma -
di kat. Sze ret né nek min den év ben, mi nél
több em bert meg szó lí ta ni ilyen csa pat- és
vá ros épí tõ prog ra mok kal. 

A lel kes csa pat va sár nap reg gel in dult
el Csepregrõl, a jó ked vû tár sa ság ban ha -

mar el röp pen tek a bu szo zás sal töl tött
órák. Po zsony ban egy kel le mes sé tá val
nyi tot ták a na pot. Meg néz ték a hí res négy
sa rok tor nyos vá rat néz ték meg, amely a jó
idõ já rás nak kö szön he tõ en mind an  nyi uk -
nak cso dá la tos lát ván  nyal szol gált. Ezt kö -
ve tõ en a vár alatt ál ló gó ti kus ko ro ná zó
temp lo mot te kin tet ték meg, majd a ren -
ge teg épí tett örök sé get, temp lo mo kat, a
vá ros fõ te rét, az óvá ros há zát, a kor mány
szék há zát, a pa lo tá kat, va la mint a nem -

ze ti szín ház gyö -
nyö rû lát vá nyát
cso dál ták meg
kö zö sen.

Ter mé sze te -
sen sza bad idõ is
ma radt a ren ge -
teg lát vá nyos ság
meg te  k i n  t é  se
mel lett, így fris sí tõ
ita lok kor tyo lá sa

köz ben pi hen het tek a ki rán du lók. A szer -
ve zõk azo kat hív ták, akik még nem lát ták
a szlo vák fõ vá rost. A ki rán du lók ren ge te -
get be szél get tek és ne vet tek, sok kö zös fo -
tó õr zi az együtt töl tött nap em lé két. A ki -
rán du lást jó han gu la tú sö rö zés sel és kö zös
va cso rá val zár ták, ahol a pol gár mes ter el -
árul ta: már most el kezd te ter vez ni a kö vet -
ke zõ ki rán du lást, mi vel az ilyen prog ra -
mok nak nagy kö zös ség épí tõ sze re pük
van, amely re nagy szük ség van a mai vi -
lág ban.                                              B.B

Ha mar el telt az öt ven év
sze re tet ben, har mó ni á ban
Né meth Dé nes és Né meth
Dénesné szá má ra. A ke rek

év for du ló al kal má ból meg le -
pe tés ün nep ké szült: min den
ked ves is me rõs és ro kon tu -
dott min dent, csak az ün ne -
pel tek nem. Gyer me ke ik szer -
vez ték szü le ik nek a szép év -
for du ló mél tó ün nep lé sét. A
Né meth-há zas pár egy va sár -
na pi ebéd meg hí vás ra in -
dult... Az tán fur csáll ták, ami -
kor fi uk be ka nya ro dott a fa lu
ha tá rá ban lé võ Ke resz té nyi
ká pol ná hoz. Ott már ce re mó -
ni á hoz ké szü lõ dött Pál atya.

Csak nem hat va nan vet tek
részt a szent mi sén. Kön  nye ik -
kel küsz köd tek az ün ne pel tek,
de bol do gan mo so lyog tak,

szép szer tar tás volt.
Meg ha tot tan kö szön tek
el a részt ve võk tõl, meg -
kö szön ték, hogy meg -
tisz tel ték õket, az ün ne -
pü ket je len lét ük kel. 

De ez után jött a má -
sik csa var: az au tó is mét
egy is me ret len hely re in -
dult. Egy há zas  faluba, a
Pla tán tér re ka nya ro dott
Némethék kel a ko csi,
foly ta tó dott a prog ram.
Pol gár mes te ri kö szön tõt
hall hat tak, majd a gyer -
me kek szed ték ös  sze szü -

le ik öt ven éves tör té ne tét. Mi u -
tán a fõ asz tal nál he lyet fog lal -
tak az ün ne pel tek, aján dé ko kat
kap tak. A leg fõbb a pá pai ál -
dás volt, va la mint az 1700-as
évekre vis  sza nyú ló, csak nem
hat mé ter hos  szú csa lád fa. 

Sze ret ném meg kö szön ni a
szer ve zõk nek, hogy az ön kor -
mány zat te rén tar tot ták az
ese ményt, kí vá nok a jö võ be
jó egész sé get.

Sán dor Jó zsef 
pol gár mes ter

Nem is olyan 
hos  szú öt ven év...

Pozsonyba kirándultak
a polgármester meghívására
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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

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

• Jú ni us 9-én, 16-án, 23-án, 30-án és jú li us 7-
én, pén te ken 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, pén te ken 10 és 18 ó. Csepregen,
a PSMSK-ban: Reisinger Já nos: Ki ne künk Arany Já nos?
c. köny vé nek be mu ta tá sa.

• 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.

• Jú ni us 16-17. Pusztacsón: VI. MA LAC FESZ TI VÁL.
• Jú ni us 17-én, szom ba ton Csepregen a sport -

pá lyán: HOL NA PÉRT  kis pá lyás lab da rú gó KU PA.
• Jú ni us 24-én, szom ba ton, Kõ sze gen, Szom bat -

he lyen, Sop ron ban és még szá mos te le pü lé sen: MÚ ZE -
U MOK ÉJ SZA KÁ JA.

• Jú ni us 29-júl. 1. Csepregen, az Ot tó Kem ping -
ben: Is me rõs Ar cok Tá bor.

• Jú li us 1-én, szom ba ton a Bük für dõ Gyógy- és
él mény cent rum ban: Minimax Csa lá di na pok.

A BÜ KI MSK PROG RAM JAI 
2017. JÚ NI US

• Jú ni us 17. 20.00
Az Or fe um Ván dor szín pad Operettgálája. Fel lép nek:

Szász Ka ti, Birinyi Mó ni ka, Ka lo csai Zsu zsa, Ber kes Já nos,
Bá lint Csa ba és az Or fe um Ván dor szín pad tánc ka ra. Be -
lé põ: elõ vé tel ben: 2.000.- Ft, az elõ adás nap ján: 2.500.-
Ft. Hely szín: Bü ki MSK ATRIUM

• Jú ni us 23. 20.00
For gó szín pad – Bü -

ki Szín há zi Es ték. Erich
Kästner: A két Lotti. A
Bu da ör si Lati novits
Szín ház és a Mú zsák
Tár su lat kö zös elõ adá -
sa. Be lé põ: elõ vé tel -
ben: 2.000.- Ft, az elõ -
adás nap ján: 2.500.-
Ft. Hely szín: Bü ki MSK
ATRIUM. Esõ nap: jú -
ni us 24. Lotte és Luise
a nyá ri tá bor ban ta -
lál koz nak elõ ször. Rög -

tön fel tû nik ne kik és min den ki más nak is, hogy mennyi re
ha son lí ta nak egy más ra. Mint ha ik rek vol ná nak, an  nyi ra.
Össze dug ják a fe jü ket, hogy a ha son ló ság rej té lyét meg -
fejt sék, így ki de rül szá muk ra, hogy va ló ban ik rek, csak
szü le ik – kény sze rû ko rai vá lá suk kor –megosztoztak raj tuk.
Ak kor õk még cse cse mõk vol tak. Most azon ban nagy -
lány ok már: tud ják, mi a te en dõ, hogy a fel nõt tek bal lé -
pés ét hely re bil lent sék. A terv vak me rõ, de õk is azok – ne -
ki vág nak te hát a nagy ka land nak, mert job ban tud ják,
mint szü le ik tud ták, hogy mi a leg fon to sabb egy gye rek -
nek, il let ve ket tõ nek. És egy fel nõtt nek, il let ve ket tõ nek. Il -
let ve mind nyá junk nak.

• Jú ni us 30.
III. Ro ma Gaszt ro nó mi ai Nap. Szer ve zõ: Bük Vá ros Ro -

ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta. Hely szín: Bü ki MSK
ATRIUM.

TÛZ OL TÓ HÍ REK

A re gi o ná lis CTIF tûz ol tó ver senyt má jus 27-én
Fertõszentmiklóson tar tot ták a Vas me gyei és a Gyõr-
Moson-Sopron Me gyei Tûz ol tó Szö vet sé gek szer ve zé sé -

ben. A Csepregi fér fi csa pat el sõ he lye zést ért el, így a
me gyét õk kép vi se lik az or szá gos dön tõ ben Szé kes fe hér -
vá ron jú ni us 24-25-én. Gra tu lá lunk a csa pat tag ja i nak,
és si ke res sze rep lést kí vá nunk az or szá gos dön tõ ben.

igás

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a http://www.visitbuk.hu/,
a http://www.csepreg.hu/, http://koszegivarszinhaz.hu/hu/program/
https://www.facebook.com/iatabor és a http://www.naturpark.hu/ hon la -
po kon. A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.






