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• Sajtoskál

Rövid hírek

Ka lan dos dél után

Sajtoskál Köz sé gi Ön kor mány zat tá mo ga tá -
sá val le he tõ sé gük adó dott a sajtoskáli gyer -
me kek nek egy ka lan dos na pot el töl te ni a Sár -
vá ri Ka land park ban. A hû sí tõ fagy lal to zás után
bir tok ba vet ték a kö tél pá lyá kat. A kü lön bö zõ
ne héz sé gû, és fo ko za tú pá lyák tel je sí té sé hez

szük ség volt a gyer me kek bá tor sá gá ra, ki tar tá -
sá ra, és csa pat mun ká já ra. Na gyon ügye sek
vol tak, és bát ran vág tak ne ki a pá lyák nak. Ér -
de ke sebb nél ér de ke sebb fel ada to kat kel lett
meg ol da ni uk, és né ha bo nyo lult nak lát szó
aka dá lyok tel je sí té sé nél szük ség volt a tár sak
bá to rí tá sá ra, és az ügyes ség re is. A gyer me -
kek nek nem csak az aka dá lyok kal, de a szél
ere jé vel, és a ma gas ság gal is szem be kel lett
néz ni ük, azon ban az él mény, amit a dél után
nyúj tott, fe lejt he tet len volt. Ta lán a leg él ve ze te -
sebb még is az volt, ami kor hos  sza san, több
mé ter ma gas ban csak csúsz tak a pá lya egyik
ré szé rõl a má sik ra. Vol tak, akik a ping-
pongozáshoz is ked vet kap tak. Na gyon jó han -
gu lat ban telt a dél után, me lyen a moz gá sé, a
spor to lá sé, és a vi dám sá gé volt a fõ sze rep.

BB.

A Ta pol cai-me den cé be ve ze tett a csepregi
borosgazdák és Bor ba rát Höl gyek idei ta nul -
mány út ja. A Szent György-hegy re, amely nek
szõ lõs kert jei a Ba la to ni bor ré gió Ba da cso nyi
bor vi dék ének ré szét ké pe zik. Ez a ta nú hegy vul -
ká ni ba zalt és ba zalt tu fa ré te gek bõl épült fel.
Sa já tos szubmediterrán mik ro klí má ja, vul ka ni kus,
üle dé kes ta la ja és a ma gas nap sü té ses órák
szá ma mi att bor szõ lõ ter me lé sé re ki mon dot tan
al kal mas. Ol da lán ha tal mas ba zalt osz lo pok, az
úgy ne ve zett Ba zalt or go nák so ra koz nak és te szik
fes tõ i vé a lát vá nyát. Majd nem har min can utaz -
tunk er re a vi dék re. Két pin cé sze tet lá to gat tunk
meg. Mind ket tõ ben hat faj ta, ot ta ni jel leg ze tes
fe hér bort kós tol hat tunk meg.

Elõ ször a Gilvesy Pin cé sze tet ke res tük fel a
Hegymagason, ahol a te rasz ról gyö nyö rû pa no -
rá ma tá rult elénk. Gilvesy Ró bert az egy ko ri Es -
ter házy-bir to kon kez dett be le a Gilvesy bo rász bi -
ro da lom fel épí té sé be. Az el múlt évek mun ká já -
nak kö szön he tõ en ma már egy mo dern épü let -
együt tes és majd nem 13 hek tár szõ lõ ké pe zi a
pin cé sze tét. Cél ja to vább ír ni a hegy bor ter me -

lés ének tör tén tét, egye dül ál ló ízek meg te rem té -
sé vel, ha gyo má nyos és kor sze rû bo rá sza ti tech -
no ló gi á kat is al kal maz va. Jó mi nõ sé gû fe hér bo -
ra ik kö zül pél dá ul Raj nai riz lin get, Olasz riz lin get,
Sauvignon Blance-ot kós tol hat tuk meg. Má sik ál -
lo má sunk az 1978 óta mû kö dõ Nyá ri Pin ce volt
a hegy dé li ol da lán. Fá ra doz nak ott is a ha gyo -
má nyok meg men té sé vel, 2009 óta az ászok tér -
ben kí sér le tez get nek. Ná luk a fi nom gyü mölcs il -
la tú, za ma tos bo rok ból Chardonnay-t, Szür ke -
ba rá tot és a hí res ba da cso nyi Kék nye lût is íz lel -
get het tünk. A há zi gaz dák me sél tek a bio gaz dál -
ko dás ról, szõ lõ ter me lés rõl. Mû hely tit ko kat árul -
tak el a hi deg er jesz tés rõl, a faj élesz tõs és vad -
élesz tõs el já rá sok ról. Hal lot tunk a hor dós és a

tar tá lyos bo rok há za sí tá sá ról, a cuvé ké szí té sé rõl
is. A szép ki rán du ló idõ ben ha za fe lé jö vet meg -
áll tunk az út ba esõ han gu la tos ta pol cai Ma lom-
tó nál: nagy ra nõtt, te le pí tett arany ha lak ban
gyö nyör köd het tünk. Is me re tek kel, él mé nyek kel
gaz da god va tér tünk ha za es té re. Kö szön jük a
szer ve zõk nek ezt a szép prog ra mot.

Horváthné Pa dos Te réz

Tapasztalatszerzés 
a Szent György-hegyen
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Jú li ust Szent Ja kab ha vá nak hív ják, de sok he lyen
Ál dás ha va ként tart ják szá mon. Egé szen a 18. szá za dig a na gyon ha son -
ló nõi ke reszt név bõl, a Jú li á ból szár maz tat ták. A ka to li kus egy ház jú li us 2-
án ün nep li Sar lós Bol dog as  szony ün ne pét, és ar ról az ese mény rõl em lé ke -
zik meg, ami kor Szûz Má ria (mé hé ben Jé zus sal) meg lá to gat ta uno ka test -
vér ét, az ugyan csak gyer me ket (Ke resz te lõ Já nost) vá ró Er zsé be tet.  A vi -
szony lag ké sei ün ne pet kön  nyû a töb bi Má ria ün nep tõl meg kü lön böz tet ni:
az ara tás pat ró ná ja Szûz Má ria. A
pap meg ál dot ta a szer szá mo kat, de
tény le ge sen ezen a na pon nem dol -
goz tak. Az ara tás az ün nep más nap -
ján, jú li us 3-án kez dõ dött. Sar ló val az
as  szo nyok arat tak, és a fér fi ak kö töz -
ték a ké vét.  Eze ket az ara tá si szo ká -
so kat még né hány he lyen nap ja ink ban is tart ják, pél dá ul Bü kön. Jú li us 1-
e ma gyar egész ség ügy és a köz tiszt vi se lõk és kor mány tiszt vi se lõk nap ja
volt. Jú li us 2. va sár nap ja: Vas utas nap, va la mint jú li us 3. va sár nap ja: Pol gár -
õr nap Ma gyar or szá gon. Eze ken az ün ne pe ken kí vül jú li us a tá bo rok, fesz ti -
vá lok sze zon ja is. Fi a ta lok ez rei sá to roz nak, für dõz nek.  Azon ban nem árt
oda fi gyel ni a vi zek ki szá mít ha tat lan sá gá ra és a nap okoz ta le égés re. Min -
den ki nek kí vá nok él mé nyek kel te li tá bort, fesz ti vált és pi he nést. 

„Esõs Il lés rossz, mert ál dást nem hoz.
Ja kab nap ja vi hart szül, Mag dol na sár ban csü csül.
An na as  szony reg ge le, már hû vös, ne játssz ve le.
Mi helyt a pók szét té pi há ló ját, jön a fel hõ, s rög tön tar tós esõt ád. „

- né pi mon dó ka
Sulics Bo gi

Következõ lapszámunk  2017. augusztus 03-án jelenik meg!

BeköszöntõKultúr Kúrára fel
– GASZTRONÓMIA ÉS LAZULÁS A FÜRDÕVÁROSBAN

Bük ki emelt nyá ri prog ram jai a jú -
li us 7-ei Etno-Folk For ga tag gal kez -
dõd nek: im már ha tod szor va rá zsol az
etno ze ne. Ha gyo má nyo san más -
nap so ra koz nak fel a bú za táb lák
elõtt az ara tó ban dák a vá ros leg na -
gyobb múl tú ren dez vé nyén, az Ara -

tó ün ne pen, amit hin tós fel vo nu lás sal,
ké zi ka szás aratóbemutatóval, folk lór -
mû sor ral és ara tó bál lal tesz nek szí -
nes sé a szer ve zõk. Idén 12. al ka lom -
mal lesz a me gye fesz ti vál szék he lye
Bük für dõ: öt na pos lesz a gaszt ro nó -
mi ai és kul tu rá lis att rak ció, a XII.
Gyógy-Bor Na pok és Bü ki Gasztro -
fesztivál. Tör té nel mi ko rok ét kei, szá -
mos pin cé szet bor kí ná la ta és hat
szín pa don ze nei- és gyer mek prog ra -
mok vár ják a ven dé ge ket jú li us 19-e
és 23-a kö zött. Fel lép töb bek kö zött a
Wellhello, Fe nyõ Mik lós, a Kis csil lag,
az An na and the Bar bi es, az Ocho
Macho és a Tát rai Band. Au gusz tus -
ban a Bü ki Hor vát Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat szer ve zé sé ben ha mi sí tat -
lan hor vát han gu lat tal kez dõ dik a
kul tu rá lis kí ná lat. Ahogy jú li us ban,
úgy az utol só nyá ri hó nap ban is köz -
le ke dik a vá ros ut cá in a Me se vo nat a
Sza mó ca Szín ház zal. A hó nap ki -

emel ke dõ ese mé nye a vá ros sá nyil -
vá ní tás 10 éves év for du ló já ra szer ve -
zett Bük Vá ros ün nep nap jai ne vet vi -
se lõ há rom na pos ün ne pi ren dez -
vény so ro zat, amely nek el sõ nap ján,
au gusz tus 18-án, az 1950-es évek
tánc dal fesz ti vál ját idé zik meg olyan

fel lé põk, mint Koós Já nos, Zalatnay
Sa rol ta és Sol tész Re zsõ. A nosz tal gi -
kus han gu lat után más nap a Quimby
ad kon cer tet. Au gusz tus 20-át sza -
bad té ri kiállításmegnyitóval, ün ne pi
gá la mû sor ral és tû zi já ték kal ün nep li
a vá ros. Ha szep tem ber, ak kor Ma -
gyar Dal Nap ja. Bük idén is hely szí ne
az or szá gos ren dez vény nek: itt lesz
má sok mel lett a Vad Fruttik, a Bëlga,
az Eu ró pa Ki adó, és a Nagy-Szín-Pad
gyõz tes Ló ci Ját szik. 

Ok tó ber ben az Or szá gos Könyv -
tá ri Na pok egy he tes prog ram so ro za -
ta, a Szent Mi hály Na pi Ci vil For ga tag
és az ok tó ber 23-i Is me rõs Ar cok kon -
cert vár ja az ér dek lõ dõ ket. A nép sze -
rû Ol va só szem üveg ben Devecsery
Lász ló val, Karafiáth Or so lyá val, Koncz
Zsu zsá val, Dra go mán Györg  gyel és
Sza bó T. An ná val ba ran gol ha tunk iro -
dal mi hegy csúcs okon.                                    

yde
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Foly ta tó dik az út- és jár da fel újí tás

Zaj la nak a jár da épí té si és fel újí tá si mun ká la -
tok a Fe hér ut cá ban. Ez is egy ki emel ten hang -
sú lyos ré sze an nak az út- és jár da fel újí tá si prog -
ram nak, amely ta valy in dult el. Ez zel is nõ a la -
kos ság kom fort ér ze te. Szar ka Ani kó, a csepregi

ön kor mány zat Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi -
zott sá ga el nö ke el mond ta: min den le he tõ sé get
meg ra gad nak an nak ér de ké ben, hogy mi nél
több ut cát és jár dát tud ja nak fel újí ta ni. A pol -
gár mes ter 2016-ban tett ígé re té nek meg fe le lõ -
en a meg emelt kom mu ná lis adó egy ré szét jár -
da fel újí tás ra for dít ják. Az adó mér té ke éven te 12
ezer fo rint egy fõ re, 4 ezer fo rint tal volt több, mint
2015-ben. Az adó meg emelt ös  sze gé nek ré szé -
bõl 2016-ban két mil lió fo rint folyt be, ezt jár da -
fel újí tás ra for dít ják. A Vá ros gaz dál ko dás mun ka -
tár sai el kezd ték a mun ká la to kat, azok nem csak
a Fe hér ut cá ra ter jed nek ki. A ter vek sze rint idén
a Fe hér ut ca temp lom mel let ti sza ka sza újul
meg, mint egy 150 mé ter hos  szon, tér kö ves jár -
da épül. A ma ra dék ré szen, amely a Vö rös mar -
ty ut cá val ér egy be, be ton fe di majd a jár dát. A
ter vek sze rint a Dr. Sze mes Zol tán ut ca mind két
ol da lán is tér kö ves jár da ke rül, de a Má tyás ut -
cá ban is lesz fel újí tás. Ott, ahol szük sé ges, ki cse -
ré lik a ré gi el avult be to nos jár dát a gya lo go sok
nagy örö mé re. A mun ka fo lya mat ok ról a la kos -
sá got fo lya ma to san tá jé koz tat ják, hi szen a jár -
da fel újí tás a la kó in gat la nok hoz va ló be- és ki ju -
tást is érin ti.                                                   B.B

A Szom bat he lyi Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt -
ség és Csepreg ön kor mány za ta ha gyo mány te -
rem tõ szán dék kal ren dez te meg jú ni us 20-án a
„Pol gár mes te rek Szak mai Fó ru mát” a Dr. Csepregi
Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé -
sze ti Is ko la au lá já ban. A szak mai ren dez vé nyen
Se per And rás tûz ol tó ez re des, a Vas Me gyei Ka -
taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz ga tó he lyet te se
kö szön töt te a meg je len te ket, majd Vlasich Krisz ti -
án pol gár mes ter rö vid elõ adás ban mu tat ta be
Csepreg vá ro sát. Hang sú lyoz ta, hogy a fó rum
cél ja, hogy a te le pü lé sek ve ze tõi át te kin tést kap -
ja nak a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel kap cso -

la tos ak tu á lis fel ada tok ról, az irá nyí tá suk alá tar -
to zó köz biz ton sá gi re fe ren sek te vé keny sé gé rõl. A
fó rum szer ves ré sze volt a köz igaz ga tá si ve ze tõk
ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí té sé nek. La kat ár Gá -
bor tûz ol tó al ez re des, Ador ján Ti bor tûz ol tó al ez re -
des, ipar biz ton sá gi fel ügye lõ, Egyed Lász ló tûz ol -
tó al ez re des, tûz ol tó sá gi fel ügye lõ, Kiss Pé ter tûz -
ol tó szá za dos, pol gá ri vé del mi fel ügye lõ tar tott
tá jé koz ta tót, majd Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter
tar tott elõ adást ar ról, hogy gya kor lat ban mi lyen
fel ada tok vár hat nak a te le pü lé sek re a ka taszt ró -

fák el le ni vé de ke zés so rán. Vigh Ádám köz biz ton -
sá gi re fe rens az ez zel kap cso la tos fel ada tok ter -
ve zé sét, szer ve ze té sét mu tat ta be, míg Hor váth
Zol tán, a Vá ros gaz dál ko dás ve ze tõ je azok ról a
mû sza ki fej lesz té sek rõl, el já rá sok ról be szélt, me -
lyek a meg elõ zés ha té kony el lá tá sá hoz já rul hat -
nak hoz zá. Mind ezt a gya kor lat ban is be mu tat ták
a részt ve võk nek, hi szen a men te sí tõ öv ár kok tisz tí -
tá sán hos  szú hó na po kat dol goz tak a Vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai, ez zel pe dig több év ti ze -
des prob lé mát szá mol tak fel.

Csepreg pol gár mes te re a hely szí ni be já rást
kö ve tõ en íz le tes ebéd del lát ta ven dé gül a szak -

mai fó rum részt ve võ it és a szép szám mal meg je -
lent Vas me gyei pol gár mes te re ket. Hor váth Gá -
bor bo ros gaz da ál tal ve ze tett, Répcementi bor -
pin ce jó vol tá ból egy bor kós to lón is részt ve het -
tek a meg hí vott ven dé gek. A fó rum zá rá sa kor
ér té kel ték az az nap el hang zot ta kat, me lye ket a
részt ve võk be tud nak épí te ni a min den na pi
mun ká juk ba. A Csepregen most meg ren de zett
szak mai fó rum nak a ter vek szerint min den év -
ben más-más vá ros ad majd ott hont.

B.B

A katasztrófák 
megelõzése érdekében
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Má jus vé gén is mét a Dr. Csepregi Hor váth Já -
nos Ál ta lá nos Is ko la és AMI csa pa ta nyer te meg a
La dik (La pot a di á kok ke zé be!) mé dia ve tél ke dõ
me gyei dön tõ jét. Majd a Pan non Lapok Tár sa sá -
ga ál tal ren de zett te rü le ti dön tõn is a csepregi
he te di ke sek bõl ál ló va si csa pat (Amb rus An ge li -
ka, Gaján Ré ka, Hor váth Han na, Sza bó La u ra és
Vígh Ad ri enn) gyõ ze del mes ke dett.

A csa pat fel ké szí tõ je, Hetyésy Ka ta lin,
történelem-rajz-médiaszakos ta nár el -
mond ta, hogy már nyol ca dik al ka lom -
mal sze re pel tek ta nít vá nyai a ve tél ke dõ
me gyei dön tõ jé ben. Hat szor meg is nyer -
ték azt a csepregiek, s már a te rü le tin is
volt do bo gós he lye zé sük. Több egy ko ri
di ák ja mé dia sza kon ta nul to vább, né há -
nyan rend sze re sen ké szí te nek fo tó kat, ír -
nak cik ke ket is ko lai és he lyi lap ban. A
mos ta ni he te di ke sek is szor gal ma san ké -
szül tek, és a lel kes csa pat a me gyei után
a te rü le ti ver se nyen is el sõ lett. A rész le te -
ket kér de zem a lá nyok tól.

Az öt lány a be szél ge tés so rán is iga zi
csa pa tot al ko tott, s fel vált va, egy mást ki -
egé szít ve vá la szol tak kér dé se im re.

– Mek ko ra fel ké szü lés van a dup la si ker
mö gött?

– Ket ten a 6. osz tá lyos ko runk tól, hár man az
idei tan év ele jé tõl já runk a Mé dia szak kör be,
ahol sok ér de ke set hal lunk és ta nu lunk. Ké szí tet -
tünk fo tó ki ál lí tást a Répce-menti di á kok idei ta -
lál ko zó já ra, de facebook ol da lunk is van: a
MÚFFIN (Min dig Új, Friss, Fon tos In for má ci ók). Mi -
kor a teszt kér dé sek meg je len tek a Vas Né pé -
ben, mi öten vál lal tuk a szak kör ben e se lej te zõ
fel ada tok meg ol dá sát. Mi vel jók vol tak vá la sza -
ink, meg kap tuk a 2. For du ló fel ada ta it. Eze ket
szét osz tot tuk egy más kö zött, s idõ ben be küld tük
a meg ol dá so kat.

– Mi lyen fel ada to kat kap ta tok, s ol dot -
ta tok meg a me gyei dön tõ ben? 

– Elõ ször min den csa pat nak - in ter jú ke re té -
ben – be kel lett mu tat koz nia. Majd az összes
csa pat ugyan az zal a há rom sze méllyel ké szí tett
vil lám in ter jút. Ez után ké pe ken sze rep lõ ese mé -

nye ket, sze mé lye ket kel lett fel is mer ni és kép alá -
írá so kat szer kesz te ni. A kö vet ke zõ fel adat na pi -
lap ké szí té se volt. Mi a facebookos la pun kat, a
MÚFFIN-t ala kí tot tuk át a Vas Né pé hez ha son ló
for má jú vá, szí nes cik kek kel és sok kép pel. Vé gül
mind egyik csa pat tu dó sí tást ké szí tett egy-egy
ese mény rõl. A mi fel ada tunk: Anyós fesz ti vál

Kádártán. Frap pán san, hu mo ro san si ke rült meg -
ol da ni azt is, s így nyer tünk.   

– A me gyei után kö vet ke zett a te rü le ti
ve tél ke dõ. Hol és ho gyan zaj lott le?

– Egy hét tel a me gyei után a kislõdi Sobri ka -
land park fá ból ké szült kö zös sé gi épü le té ben
ren dez te a Pan non La pok Tár sa sá ga négy me -
gye leg jobb ja i nak a te rü le ti dön tõ jét. A fel ada -
tok itt is ér de ke sek és vál to za to sak vol tak. A nép -
dal szö ve gét át ír va, csa pat in du lót ké szí tet tünk
“A jó lo vas ka to ná nak” dal la má ra. Tu dó sí tást ír -
tunk egy idõs né ni szem szö gé bõl a fel dü bör gõ
Harlye Davidson mo to rok ról. Apróhírdetést fo -
gal maz tunk meg adott sza vak be il lesz té sé vel.
Majd egy ké pen lát ha tó esményrõl TV-tu dó sí tást
ké szí tet tünk, s ad tuk elõ fa ka nál-mik ro fon ba be -
szél ve. Itt is volt vil lám in ter jú és sok mû faj is me re ti
kér dés. Míg a zsüri el ké szült az ér té ke lés sel, játsz -
hat tunk a ka land park ban. Öröm mel hal lot tuk,
hogy mi let tünk a gyõz te sek. Min den ver seny zõ

és fel ké szí tõ ta nár ka pott egyé ni aján dé kot, s
csa pa tun ké lett a száz ezer fo rin tos el sõ díj. Ezt az
õs  szel in dí tan dó is ko lai új ság költ sé ge i re sze ret -
nénk fel hasz nál ni. Kö szön jük Hetyésy Ka ta lin ta -
nárnõ ál do za tos fel ké szí tõ mun ká ját.

– A mé dia szak kö rös lá nyok mi lyen la -
po kat, köny ve ket ol vas nak szí ve sen?

– Az ér de kes, szí nes, ké pes if jú sá gi la po kat
sze ret jük, me lyek ben sok ka land és ak ció van.
Leg in kább a  Garfieldet és a Koz mo po li tát for -
gat juk, de van, aki a Nõk Lap ját is. A ve tél ke dõ
idõ sza ká ban ol vas tuk a Vas Né pét is, per sze sok -
szor csak a vaol.hu-n. A köny vek kö zül szí ve sen
kézbevesszük Rowling Harry Potter so ro za tát, s
na gyon sze ret jük Mac Cabot írá sa it. A ma gya -
rok kö zül Leiner La u ra a ked ven cünk, de szí ve -
sen hall gat juk és ol vas suk az Idõ fu tárt is.

– Ha ma ro san nyolcadikasok vagy tok, s
jön a pá lya vá lasz tás. Akar tok-e új ság írók
len ni?

– Han na köny vet ír na, szí ve sen ki pró bál ná az
új ság írást is, de nem fõ ál lás ban. A töb bi ek nek
is tet szik a mé dia, de még nem döntöttek arról,
hogy milyen iskolában tanuljanak tovább.   

Gra tu lá lunk a csa pat tag ja i nak és Hetyésy Ka -
ta lin nak a nagy sze rû ered mé nyek hez. To váb bi lel -
kes mun kát és újabb si ke re ket kí vá nunk.            SF

„Ladik”-ban a csepregiek a legjobbak
A ME GYEI GYÕZ TES LETT A TE RÜ LE TI DÕNTÕ EL SÕ HE LYE ZETT JE 

forrás: vaol.hu
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Rövid hírek

A MÚLT 
1979. ta va szán a MÁV igaz ga tó ság hoz zá já -

ru lá sá val ér ke zett meg Répceszentgyörgyre a
moz dony. Az itt ta nu ló Ne ve lõ in té zet di ák ja i nak,
a jö võ vas utas nem ze dé ké nek akar tak ve le ked -
ves ked ni. Sa ját ten ge lye in uta zott Pécs rõl egé -
szen Hegy fa lu ig, on nét az ado má nyo zó von ta -

tá si fõ nök ség szo ci a lis ta bri gád já nak tag jai, és
több köz re mû kö dõ jó vol tá ból ha tal mas da ruk és
gé pek se gít sé gé vel köz úton gu rult be a ne ve lõ -
in té zet park já ba. Ide a ta ná rok és di á kok kö zös
ös  sze fo gás sal vas úti pá lyát épí tet tek az öreg
moz dony nak. Az in téz mény ak ko ri igaz ga tó ja
Csön des Já nos el ha tá roz ta, hogy egy ko csit is
„sze rez” a sze rel vény hez. Ez ké sõbb meg is ér ke -
zett. Sok-sok di ák szép em lé ke, az ün nep sé gek
hely szí ne lett az ipa ri mû em lék.

A JE LEN 
A Kas tély je len leg ma gán tu laj don ban van.

Ka pu ja még is nyi tott az ide be té rõ egy ko ri nö ven -
dé kek, az ér dek lõ dõ lá to ga tók vagy ép pen a fo -

tó kat itt ké szít te tõ há za su lan dók ré szé re is. Az el telt
idõ a moz dony ál la po tán ter mé sze te sen meg lát -
szik, hi szen fel újí tá sá ra a csak nem negy ven év nyi
itt tar tóz ko dá sa alatt nem ke rült sor. Esz mei ér té ke
több 10 mil lió fo rint, be csült sú lya a sze rel vén  nyel
együtt hat van ton na. Répce szen tgyörgy ar cu la -
tá hoz hoz zátar to zik, a he lyi em be rek hez és az

egy ko ri di á kok hoz ér zel mi szá lak fû zik. Má ra ket tõ
ma radt eb bõl a pá lya szá mú moz dony ból ha -
zánk ban, és ta lán az egyet len, ami szál lít ha tó ál -
la po tá ban ma radt meg.

ÉS A JÖVÕ…
Mi vel a moz dony tu laj don jo ga a Kas tély ér -

té ke sí té sé vel nem ke rült az in gat lan tu laj do no -
sá hoz, most nem is ren del kez het fe let te. A MÁV
hosszútávú bér le ti szer zõ dést kö tött egy Bu da -
pes ti szék he lyû cég gel, amely ben a moz dony
és sze rel vé nye fel újí tá sát vál lal ja a bér lõ. Ezt kö -
ve tõ en iro da há za elõtt egy for gal mas cso mó -
pont ban a fõ vá ros ban ke rül ki ál lí tás ra.

Kovácsné Ke le men Gert rúd

• Bük
A stran don is vi gyáz nak ránk

A nyár ve szé lye i re fi gyel mez tet a Vas Me -
gyei Rendõr-Fõkapitányság: a Bük für dõ Gyógy-
és Él mény cent rum ban hív ták fel a fi gyel met az
egyen ru hás ok ar ra, hogy a strand sze zon ban
sem árt az óva tos ság. A rend õr sé gi kam pány
cél ja a bûn- és balesetmegelõzés. Némethné
dr. Zsigó Zi ta al ez re des, a me gyei Bûn meg elõ -
zé si Al osz tály ve ze tõ je a nyá ri szü net re adott jó
ta ná cso kat. Pél dá ul azt, hogy be szél jük meg
gyer me ke ink kel, ki ben bíz hat nak, és azt is, hogy
kit hív hat nak fel baj ese tén. Jó ha tud ják a leg -
fi a ta lab bak is: bár mi kor se gít sé get kér het nek a
107 és 112 se gély hí vó szá mo kon. Lász ló Pé ter
al ez re des, a Köz le ke dés ren dé sze ti Osz tály ve ze -
tõ je a fo ko zott kerékpár,- mo to ros köz le ke dés re
hív ta fel a fi gyel met. Kér te a köz le ke dés alap -
ve tõ sza bá lya i nak be tar tá sát, meg fe le lõ vé dõ
fel sze re lés el len õr zé sét, vi se le tét, il let ve a gép -

ko csi ve ze tõk tü rel me sebb rész vé tel ét az uta kon.
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 ki emel te,
fon tos a ven dé gek biz ton sá ga. Meg kö szön te a
rend õr ség fo ko zott jár õrö zé sét, a ke rék pá ros
rend õrök je len lét ét. A bü ki für dõn a stran do lók
több nyel vû szó ró la po kat kap tak, azo kon hív ták
fel a fi gyel mü ket, hogy vi gyáz za nak ér té ke ik re.
yde

A mozdony jött 
– és hamarosan megy
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– A fej lesz té sek nek kö szön he tõ en már 34 me -
den cét hasz nál hat nak a ven dé gek, vál to zat lan
áron – mu tat ta be Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja. Az egyik új -
don ság a gyógy vi zes Szív me den ce és szin tén
az él mény für dõ te rü le tén ala kí tot ták ki a Cá pa -
bar lan got. Az egy ví zi gyer mek vi lág: az óvo dá -
sok nak, kis is ko lás ok nak kí nál fel hõt len szó ra ko -

zást csúsz dák kal, in te rak tív já ték ele mek kel. Új
ne vet ka pott a vi zes ját szó tér: a für dõ új ka ba la -
fi gu rá ja után To boz Ot tó né ven ke res he tik a gye -
re kek. Az ÖKO mó kus egyéb ként egy ben a he lyi
TDM ka ba la ál la ta is, a ve zér igaz ga tó ki emel te:
ez zel is je le zik a szo ro sabb együtt mû kö dést a

vá ros sal. Nap er nyõk ke rül tek az Aca pul co me -
den cé be, mö göt te, az er dõs ré szen pe dig füg -
gõ ágy-par kot ala kí tot tak ki.

Az új és meg újult für dõ-te rü le tek mel lett a
sze zon ban fon to sak lesz nek a ren dez vé nyek a
Bük für dõ Gyógy- és Él mény cent rumban. A nyá -
ron öt ször lesz Minimax Csa lá di Na pok, ahol a
gye re kek ügyes sé gi, lo gi kai já té ko kon ve het nek

részt, ta lál koz hat nak a me se csa tor na két köz -
ked velt fi gu rá já val, Mi ni vel és Picicicával. Lesz
stran dok éj sza ká ja is: jú li us 28-án az Acoustic
Planet ze ne kar és a Groovehouse együt tes gon -
dos ko dik a szó ra ko zás ról, a hû sí tõ kok té lok ról
pe dig a he lyi ét te rem, a SMEKK Biszt ró.

A für dõ au gusz tus 19-én ün nep li 55. ju bi le u -
mát: egész na pos nye re mény já té kok kal te lik
majd az ün nep. Más nap, a nem ze ti ün ne pen a

ma gyar ha gyo má nyo ké lesz a fõ sze rep: né pi
fa já té ko kat pró bál hat nak ki a gyer me kek, ér ke -
zik a Háncs néptáncegyüttes és Pap ri ka Jan csi
báb szín há za.

yde

Új medence és cáprabarlang
– ÍGY KÉSZÜLT A SZEZONRA BÜKFÜRDÕ
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Rövid hírek
A jú ni us... A hó nap, ami hoz za ma gá val a

tan év vé gét, az osz tály ki rán du lá so kat, a bi zo -
nyít vány osz tást, a bal la gást. Ami kor már nya -
kun kon a nyár, a va ká ció, a ká ni ku -
la, a nya ra lá sok. Mél tán a gye re -
kek ked venc hó nap ja. Az idei jú ni us
nem szû köl kö dött prog ra mok ban
Sopronhorpácson sem. Mind járt a
hó nap el sõ nap ján a Könyv tár el lá -
tá si Szol gál ta tó Rend szer fi nan szí ro -
zá sá ban 3D-vetítésen ve het tek részt
az ovi sok és az al só ta go za tos di á -
kok a Dr. Sedlmayr Kurt Mû ve lõ dé si
Ház ban. Más nap a fel sõ ta go za tos
di á ko ké volt a „te rep”: Lo gi kai Baj -
nok sá gon ve het tek részt. A ta va lyi
év hez ha son ló an idén is egy „világnaphoz“, a
Nem zet kö zi Pí Nap hoz kö töt tük az ese ményt,
leg alább is ami a fel ada to kat il le ti (az idõ pont tal
csúsz tunk egy ki csit a ta va szi jár vá nyos meg be -
te ge dé sek mi att). Az egyházasfalui Simonyi Kár -
oly Ál ta lá nos Is ko la és a Sopronhorpácsi Ál ta lá -
nos Is ko la di ák jai vet tek részt a meg mé ret te té -
sen, me lyet a mo son ma gya ró vá ri FUTURA In te -
rak tív Él mény köz pont szpon zo rált majd nem 40
ezer fo rint ér ték ben in gye nes be lé põ je gyek fel -

aján lá sá val. Jú ni us el sõ he té ben in dult a Mû ve -
lõ dé si Ház ban egy, a di gi tá lis írás tu dás fej lesz té -
sét cél zó szá mí tó gé pes tan fo lyam, amely se gít -
sé get ad az internethasználat alap ja i nak el sa já -
tí tá sá hoz. Jú ni us 13-án dél elõtt a könyv tár ban
Ferenczi Ta más tar tott egy mo zi -és film tör té ne ti
elõ adást az ötö di kes év fo lyam nak. El me sél te sa -
ját ta pasz ta la ta it a film gyár tás te rü le tén, be -
avat ta a hall ga tó sá got a mo zi fil mek, for ga tá sok
rej tel me i be. A be szél ge tést egy ter mé szet film-

ve tí tés sel zár tuk, mely re a Nem ze ti Kultúrális Alap
KönyvtárMozi pro jekt je adott le he tõ sé get. Jú ni us
17-én tar tot tuk a Csa lá di Sport na pot, me lyen

idén a lab da rú gók mel lett a nem ré gi ben élet re
kelt gyer mek és nõi röp lab da csa pat is he lyet
ka pott. A ren dez vény a Sopronhorpács SE, a
Ma gyar Vö rös ke reszt He lyi Szer ve ze te és az ön -
kor mány zat anya gi tá mo ga tá sá val, va la mint
ma gán fel aján lá sok se gít sé gé vel va ló sult meg.
A prog ra mot Hor váth Zol tán szak osz tály ve ze tõ,
edzõ és Talabér Je nõ pol gár mes ter kö szön tõ jét
kö ve tõ en az után pót lás sor so lá sos kör mér kõ zé -
sei nyi tot ták, amit a SFAC csa pa tai el len ját szot -

tak. Ké sõbb sor ver se nyek zaj lot -
tak ki csik nek és na gyok nak,
majd hely ben szer ve zõ dõ csa pa -
tok kal ba rát sá gos lab da rú gó, a
gya kor ló pá lyán pe dig gyer mek
és fel nõtt röp lab da mér kõ zé sek
foly tak. Jú ni us 21-én a Lo gi kai
Baj nok ság nyer tes csa pa ta i val ki -
rán dul tunk Mo son ma gya ró vár ra
a Futurás nye re mény út ra. Az él -
mény köz pont ban a gye re kek in -
te rak tív ki ál lí tá son, science show-
n, va gyis lát vá nyos fi zi kai és ké -
mi ai kí sér le te ken, pla ne tá ri u mi
elõ adá son, 5D-s ve tí té sen ve het -
tek részt, és meg néz het tük ahogy

egy Tes la transz for má tor ral lát vá nyos és han gos
vil lá mo kat ge ne rál nak. A nap prog ram ját a
dunakiliti víz tá ro zó és duz zasz tó mû lá to ga tá sá -
val zár tuk. Ha ezek hez az ese mé nyek hez hoz zá -
ves  szük a meg va ló sult szá mos is ko lai és egy há zi
prog ra mot, ak kor nyu god tan mond hat juk, hogy
nem unat koz tak a sopronhorpácsiak jú ni us ban
sem! Min den ki nek ha son ló an moz gal mas, és él -
mé nyek kel te li nya rat kí vá nok! 

Zsoldosné H. Ka ti

• Sajtoskál
A sajtoskáli nyug dí ja sok 
min dig jó ked vû ek!
Idén is mét együtt ün ne pel tek a kul túr ház -

ban Sajtoskál köz ség szép ko rú la kói. A nyug -
dí ja so kat Haller Im re pol gár mes ter úr kö szön -
töt te. Az tán éne kes-ze nés mû sor ral ked ves ke -
dett a kép vi se lõ-tes tü let a ven dé gek nek. A
meg hí vott sztár ven dég gel együtt éne kel het te
az is mert slá ge re ket a da los ked vû, jó han gu -
la tú tár sa ság. A szó ra koz ta tó mû sor után sem
volt hi ány ze né ben, és jó kedv ben, hi szen a
sajtoskáli nyug dí ja sok kö ré ben min dig jó a
han gu lat. Hogy az ének lés és tánc kö ze pet te
éhen és szom jan ne ma rad jon a ven dég se -
reg, az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te fi -
nom fa la to kat, sü te mé nye ket szol gált fel a
részt ve võk nek. A szép szám ban ös  sze gyûlt
nyug dí ja sok es té be nyú ló an be szél get tek,
éne kel tek, jól érez ték ma gu kat.                 BB.

• Csepreg
Gya log és hin tó val a szõ lõ he gyen
Pün kösd szom bat ján, va gyis pün kösd elõt ti

szom ba ton hív ták bor tú rá ra a ter mé szet be vá -
gyó kat a Csepregi Hegy köz ség boros gazdái,
va la mint a Csepregi Bor ba rát Höl gyek. Az nap
12 pin ce nyi tott ki: fi nom bo ra ik mel lett bor -
kor cso lyák kal és szí ves ven dég lá tás sal vár ták
a lá to ga tó kat. Jöt tek is az or szág min den ré -
szé rõl, de ha tá ra in kon túl ról is az ér dek lõ dõk.
Igye kez tek a szõ lõ he gyen ke resz tül-ka sul min -
den hegy há tat be jár ni, mert szin te min den
hegy há ton ta lál tak nyi tott pin cét. Töb ben is -
me rõ sök kel, ba rá tok kal, ki sebb csa pa tok ban
lá to gat ták sor ra a ven dég vá ró kat, is mer ked -
tek „a hegy le vé vel”, a he lyi za ma tok kal.
Egye sek gya log, má sok lovashintóval köz le -
ked tek. Na gyon szép nap sü té ses nyá ri idõnk
volt és el lep ték a he gyet a szebb nél szebb vi -
rá gok. Sok szor fel csen dült a nó ta: 

„Pi ros pün kösd nap ján imád koz tam ér ted
Pi ros pün kösd nap ján vár tam vis  sza tér ted
Te le volt a ha tár nyí ló vadvirággal…”
A meg fá radt tú rá zó kat idén is Sza bó Lász ló

vár ta pi he nés re a Bene-kút mel let ti zárt kert jé -
ben. Aki nek ked ve volt, ott jó szó ló ze né re tánc ra
is per dül he tett.           Horváthné Pa dos Te réz

Sopronhorpácsi tallózó
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Gye rek zsi bon gás tól, jó ked vû fel -
nõt tek ne ve té sé tõl és be szél ge té sé -
tõl har so ná zott a fõ tér Bõ ben: jú ni u -
si gyer mek na pot ün ne pel tünk. Ha
ki csit meg kés ve is, de el en ged he -
tet len nek tar tot tuk a gyer mek nap
meg tar tá sát, hi szen a gye re kek ál tal
él to vább nem ze tünk, õk vi szik to -
vább a ha gyo má nyo kat, szo ká so -
kat. Ez a nap a gyer me kek rõl szólt,
és még is csak kü lö nö sebb, mint a
töb bi, még ak kor is, ha mi szü lõk
min den nap a gyer me ke ink kö rül
sze re tet tel for gunk. Ezen a na pon

még in kább igyek szünk ve lük több
idõt kel le me sen el töl te ni, még me -
le geb ben kö rül ölel ni õket. Ked vük -
be já runk, az „együtt” me leg ség ben
el töl tött idõ bi zony so kat szá mít, so -

kat je lent lel ki leg a gyer me ke ink -
nek. Gyújt suk a gyer me ke ink szí vét
„sze re tet láng ra”, és ne csak gye -
rek na pon, ha nem min den nap, mert
a gyer me ke in ken ke resz tül Is ten, a
Min de nen tú li Fény érint meg ben -
nün ket, s ami ös  sze köt mind nyá jun -
kat. Igye kez tünk ezt a na pot „öröm -
ün nep pé” va rá zsol ni gyer me ke ink
szá má ra, a fo lya ma tos prog ra mok -
kal: ven dé günk volt Né meth István -

né Baksa Esz ter, me se mon dó, a Vas
Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol gál ta tó
Rend szer jó vol tá ból. Esz ti né ni me sé -
it egy aka dály ver seny kö vet te,
majd a bü ki Inci-Finci Gye rek fog lal -
koz ta tó elõ adá sá ban, a gye re kek
in te rak tí van bohókázhattak Ne ve -
sincs ka pi tánnyal, majd zum -
bázhattak a ked ves je len lé võk
Edussal. A sok moz gást kö ve tõ en
pe dig kö zö sen fo gyasz tot tuk el a
hely szí nen ké szült va cso rát: gu lyás -
le ves volt a me nü. A prog ra mok
ide je alatt lég vá raz hat tak a gye re -

kek, csil lám te to vá lást ké szít het te tek,
pat to ga tott ku ko ri cát, vat ta cuk rot
fo gyaszt hat tak, a bü fé rõl pe dig a
he lyi Dan Bo ro zó gon dos ko dott. Ez -
úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni

min den ki nek, aki hoz zá já rult a ren -
dez vény si ke ré hez: Bõ köz ség pol -
gár mes te re, Ha jós At ti la, a büki Csa -
lád segítõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá -
lat, a bõi Ke men cés Fa lu si Ven dég -
asz tal, a Na pos Me zõ Pék ség, a Bõi
Ál ta lá nos Is ko la ta ná rai és Ber zse nyi
Dá ni el könyv tár mind-mind hoz zá -
tet tek a moz gal mas gye rek nap hoz.

Jákó Me lin da 
(IKSZT mun ka társ) Bõ

A Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít -
vány ku ra tó ri u ma 2015-ben ala pí tot -
ta a „Répce-vidék nyí ló vi rá ga” dí jat.
Az ala pít vány cél ja, hogy a Répce-
vidéken élõ és a Répce-vidék kul tú -
rá ját, ha gyo má nya it ápo ló te het sé -
ges ta nu lók és men to ra ik el is me rést
kap ja nak ér ték õr zõ te vé keny sé gü -
kért. A Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos

Is ko la és Szak kö zép is ko la idei tan év -
zá ró ün ne pé lyén Benkõné Klá ra Jú -
lia, a ku ra tó ri um el nö ke ad ta át az el -
is me rést az 1-4. év fo lya mos kor osz -
tály ban. A vi dék nép ze nei ha gyo -
má nya i nak meg õr zé sé ért és ápo lá -
sá ért a Nap vi rág Együt tes, és men to -
ruk Pin tér Ani kó vet te át a meg ér de -
melt üveg ró zsát. 

A Nap vi rág Együt tes a bü ki Mû -
ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár
ke re te i ben mû kö dõ 6-10 éves kis di -
ák ok ból ál ló mû vé sze ti cso port 2014-
ben ala kult. Kez det ben hat kis lány
éne kel te együtt a já ték- és gyer mek -

da lo kat. A cso port lét szá ma fo lya -
ma to san bõ vült: meg tet szett a ba rát -
nõk nek is a sze rep lés, az új da lok ta -
nu lá sa, is me re te, így egy re töb ben
jöt tek éne kel ni. Ani kó nagy örö mé re
két fi a tal em ber is erõ sí ti bá tor hang -
já val, biz tos ki ál lá sá val a cser fes kis -
lá nyo kat. A lel ke se dé sük, el hi va tott -
sá guk, ki tar tá suk meg van, rend sze re -

sen, szor gal ma san jár nak gya ko rol ni.
Tud ják, ez ál tal még biz to sabb lesz a
ki ál lá suk, még csen gõbb, erõ tel je -
sebb a hang juk – iga zi együt tes sé
vál nak. A já ték da lo kat az évek mú lá -
sá val fel vál tot ták a nép dal csok rok.
Elõ ször szû kebb ha zánk, Vas me gye
nép dal kin csét is mer ték meg, ta nul -
tak be lõ le csok ro kat, de ki te kin tet tek
a kör nye zõ táj egy sé gek re is, hogy az
ott élõ né pek da la it is meg is mer jék,
éne kel jék. 

A cikk folytataása a weboldalon:
www.repcevidek.hu

bse

Répce-vidék nyíló virága
– NAPVIRÁG EGYÜTTES

A gyerekeknek 
és a gyerekekért 

– MESÉS, MOZGALMAS NAP A BÕI FÕTÉREN
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Múlt és je len 
ta lál ko zá sa

A Szakonyi Kis tér sé gi Könyv tár szer ve zé -
sé ben 2017. jú ni us 11-én Lo va gok a mo -
dern kor ban cím mel be szá mo lót hall gat -
hat tak meg az ér dek lõ dõk. 

Az iz gal mas és csep pet sem ha gyo má -
nyos elõ adá son Ko vács Dá ni el fegy ver és
pán cél ké szí tõ be szélt azok ról az él mé nyek -
rõl, ha tá sok ról, me lyek se gí tet ték õt ab ban,
hogy ilyen fi a ta lon ér dek lõ dé se a XIV-XV.
szá zad lo vag kor öl tö ze tei, har ci esz kö zei, és
azok el ké szí té si mun ká la tai fe lé te rel ték. A
kép és vi deó anya gok még szem lé le te seb -
bé tet ték a hall ga tó ság szá má ra azo kat a
mun ka fo lya ma to kat, me lyek kel ké szül egy-
egy pán cél, si sak, fegy ver. 

A be szá mo ló má sik fõ vo na la ar ról a
nem zet kö zi vi a dal ról szólt, mely a  Battle of
the Nations ne vet vi se li. A 2015-ös cseh or -
szá gi vi lág ver se nyen a ma gyar csa pat tag -
ja volt Da ni is, aki a me zõny leg fi a ta labb
ver seny zõ je ként vett részt ezen a ke mény
ver se nyen. A pán cé los küz de lem ben le het
üt ni fegy ver rel pl. kard, falchion, bu zo gány,
fej sze, ala bárd, hos  szú falchion. Le het üt ni
a pajz  zsal is, kö nyök kel, il let ve rúg ni, gán -
csol ni, fe jel ni. Tör té nel mi okok ból a vér tek a
13-16. szá zad ból „va ló ak”. Egy fel sze re lés
át la gos sú lya 30-35 ki lo gramm kö zött van.
A küz de lem ben részt ve võk ma guk ké szí tik
el pán cél za tu kat, fegy ver ze tü ket, mely szin -
tén na gyon ko moly ku ta tó- és ko vács mun -
kát igé nyel. 

Da ni el hi va tott sá ga, ki tar tá sa, lel ke se -
dé se pél da ér té kû le het min den fi a tal szá -
má ra.

A be szá mo lót kö ve tõ en a je lenle võk ki -
pró bál hat ták a be mu ta tott tár gya kat, il let -
ve a könyv tár ban a té má hoz kap cso ló dó
köny vek ben ku ta kod hat tak az ér dek lõ dõk.

ada

Ne gye dik al ka lom mal ren dez te meg a „Ká -
pol nák út ján...” cí mû kul tu rá lis ke rék pár tú rát a
Nap nyu gat Tu risz ti kai Egye sü let és az In no va tív
Plat form Nonprofit Kft. A prog ram so rán az Al -
pok al ja Gyõr-Moson-Sopron me gyei ré szét ke re -
kez ték be a részt ve võk, Sopronkövesdrõl, a Szent
Lász ló ká pol ná tól in dul va Nagylózson, Eber gõ -
cön, Röjtökmuzsajon, Lö võn, Völcsejen,
Egyházasfalun, Sopronhorpácson, Undon és
Zsirán ke resz tül ve ze tett az út a cél ál lo más ra,
Répcevisre. Idén új hely szín Ebergõc és Egy há -
zas fa lu te le pü lé sek let tek. Egyházasfaluban egy
ma gán ká pol nát fe dez tek fel a részt ve võk, Mol -
nár Ta más és csa lád ja újí tot ta fel nem ré gi ben a
le pusz tult, er dõ és fa lu szé li kül te rü le ti gógánfai
ká pol nát. A szép ká pol na, a he lyi nyug dí ja sok
kó ru sa és a ter mé sze ti kör nye zet él ményt je len -
tett a tú rá zók nak. Az út vo nal ki lenc te le pü lés ki -
lenc ká pol ná ját érin tet te. Az egyes ön kor mány -
zat ok és a fal vak ban mû kö dõ ci vil szer ve ze tek
nagy gond dal ké szül tek a tú rá zók fo ga dá sá ra.
Min de nütt fris sí tõ vel és fi nom fa la tok kal, azok
mel lé rö vid kul tu rá lis mû sor ral vár ták a meg fá -
radt ke re ke zõ ket. Hol temp lo mi éne kek nek, hol

la ko dal mas já ték nak, hol hor vát nép ha gyo -
mány nak tap sol hat tak a tú rá zók. Né hány he -
lyen ap ró meg le pe tés aján dék, pél dá ul ki tû zõ,
út ra va ló ul sze mély re sza bott üze net is ke rült a bi -
cik li zõk pog  gyá szá ba. Ter mé sze te sen a kez de -
mé nye zés alap ve tõ cél ki tû zés ének meg fe le lõ en
min den hol meg is mer ked tek a fel ke re sett ká pol -
na tör té ne té vel is. Szin te va la mennyi hely szí nen

a ven dég lá tó fa lu pol gá rai is csat la koz tak a lá -
to ga tók hoz, így rá cso dál koz va sa ját ér té ke ik re,
ese ten ként egy rö vi debb sza ka szon csat la koz va
a tú rá hoz.

Tes ti-lel ki fel töl tõ dést je len tett a prog ram a
csak nem öt ven fõs csa pat nak. So kan már visz -

 sza té rõ ke rék pá ro sai en nek az út nak, de év rõl év -
re fel tûn nek új ér dek lõ dõk. Re mek han gu lat ban,
káp rá za tos nap sü tés ben te ker ték le a több mint
negy ven ki lo mé te res tá vot. Amel lett, hogy jó ala -
po san meg dol goz tat ták iz ma i kat, szá mos is me -
ret tel és kul tu rá lis él mén  nyel is gaz da god tak. A jól
si ke rült nap után egy ér tel mû a dön tés: jö võ re is -
mét ta lál ko zunk a Ká pol nák út ján!              Keszei

Kápolnák útján 
– KÉT KERÉKEN JÁRTAK KULTURÁLIS ÉRTÉKEK NYOMÁBAN



11

2017. július VII. évfolyam
 7. szám

 • w
w

w
.repcevidek.hu 

A Fischbachtól Kõ sze gig ve ze tõ Alpannónia
hos  szú tá vú tú ra út vo nal mot tó ja: Ha tár ta lan
ván dor lás. Ha ma ro san meg va ló sul hat nak az
Alpannónia Plus pro jekt ele mei is, mely egy egy -
sé ges, ma gas szín vo na lú túradesztináció lét re -
ho zá sa a stá jer or szá gi Joglland tér ség tõl Bur -
gen lan don és Al só-Auszt ri án át egé szen a Kõ -
sze gi-hegy sé gig és az Írottkõ Na túr par kig. En nek
egyik ál lo má sa Csepreg lesz. A ha tá ron át nyú ló
pa no rá ma tú ra út vo nal a Ke le ti-Al po kat kö ti ösz -
 sze a Pan nó ni á val. A 2007-2013 kö zöt ti tá mo ga -
tá si idõ szak ban si ke res pro jekt va ló sult meg eb -
ben a té má ban az Auszt ria-Ma gyar or szág Ha tá -
ron Át nyú ló Együtt mû kö dé si Prog ram ke re té ben.
Ak kor egy sé ges táb la- és jel zés rend szert, át te -
kin tõ tér kép pel fel sze relt in du ló ka pu kat lé te sí tet -
tek, és az út vo nal több pont ján ki épült a tu risz ti -
kai inf rast ruk tú ra. Most, az Alpannónia plus pro -
jekt ben, az út vo nal op ti ma li zá lá sa és bõ ví té se
va ló sul hat meg, és a túradesztináció egé szé re
hos  szú tá vú mû köd te té si stra té gia ké szül het. Eb -
ben a ha tá ron át nyú ló ös  sze fo gás ban vesz részt
Csepreg is. Vlasich Krisz tán pol gár mes ter el -
mond ta: jú ni us 9-én az Alpanónia plus pá lyá zat
kap csán a stá jer or szá gi Joglland ré gi ó ban, a
Rabl Kreuz me ne dék ház ban egy pro jekt in dí tó
sajtóreggelin vet tek részt, ahol az érin tett te le pü -
lé si ve ze tõk, 7 ma gyar és 3 oszt rák ré gió volt je -
len. A pro jekt idõ tar ta ma 3 év, egé szen pon to -
san ez év jú li us 1-jé tõl 2019. 12. 31-ig tart. Az
össz költ ség ve té se: 1.866.029 euró, amely bõl a
ma gyar part ne rek költ ség ve té se: 806.000 euró,
va gyis majd nem 250 mil lió fo rint. A ma gyar

part ne rek ko or di ná to ra a kõ sze gi szék he lyû
Írottkõ Na túr par kért Egye sü let. – Az ele jé tõl fog -
va tá mo gat tam a kö zös együtt mû kö dést, mi vel
eb bõl nem csak a tér ség, ha nem Csepreg vá ro -
sa is so kat pro fi tál hat – emel te ki a pol gár mes ter.

– Csepreget több fej lesz tés is érint he ti, in for má -
ci ós pon tot ala kí ta nak ki a Ru mi-ház ban. A fel újí -
tás ra ke rü lõ in gat lan hár mas fel ada tot lát majd
el: pi he nõ hely és in for má ci ós pont lesz, mos dó -
kat épí te nek ki, és lét re jön egy ki ál lí tó tér is. Az
Alsó-Hangán komp lett pi he nõ he lyet hoz nak lét -
re, amely a tú rá zók ré szé re kul tu rált kö rül mé nye -
ket biz to sít a meg pi he nés re és ét ke zés re. Az út -
vo nal men tén ta lál ha tó Sajbók-forrást és kör nyé -

két hely re ál lít juk, tu ris ta ba rát tá ala kul. A for rás
fel újí tá sa so rán meg tör té nik a tisz tí tás is, így a tú -
rá zók szá má ra fo gyaszt ha tó lesz a vi ze. A pro jekt
so rán lét re hoz nak egy hét ál lo má sos tan ös vényt,
mely nek té má ja a csepregi szõ lõ hegy és bor

tör té ne te. Hely re ál lít ják az Új Bene ku tat és kör -
nyé két, itt is iha tó lesz a kút vi ze. A Bene-hegyi
tó nál ma gas lest és is me ret ter jesz tõ anya gok kal
el lá tott be mu ta tó he lyet ala kí ta nak ki, ahon nan
az élõ vi lág za va rá sa nél kül fi gyel he tõ meg a tó
ma dár vi lá ga. A csepregi be ru há zá sok mint egy
52,5 mil lió fo rint ba ke rül nek majd. A pá lyá za ti
tá mo ga tott ság 95 szá za lé kos, mely hez a vá ros
2,6 mil lió fo rint ön erõt biz to sít.                        B.B

Sikeres turisztikai terv
– határokon átnyúló együttmûködés
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• Csepreg
A List FC nyer te
a 12. Hol na pért Ku pát!

Ti zen ket te dik al ka lom mal „rúg ták a bõrt”
Csepregen a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let Hol na pért Kis tér sé gi Lab da rú gó Ku -
pa nap ján, a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény ben. 

A me leg, nyá ri idõ ben ki lenc csa pat mér -
het te ös  sze tu dá sát a kis tér ség te le pü lé se i rõl:
Young Boys, Tompaládony, Drago SC, Bo ci Be -
té rõ, Tor más li get, List FC, Life Style, Haverock
Al pok al ja, Csepregi Gipszy csa pa tai küz döt -
tek egy más sal. 

Ki vá ló bí rói irá nyí tás mel lett, két pá lyán fo -
lya ma to san zaj lot tak a cso port mér kõ zé sek,
me lye ket a Vas Me gyei Lab da rú gó Szö vet ség
já ték ve ze tõi: Ko vács Zsolt és Var ga Zsolt ve zé -
nyel tek. Jól fel ké szült, sport sze rû en ját szó csa -
pa tok vág tak ne ki a tor ná nak azért, hogy ösz -
 sze mér hes sék ere jü ket és tech ni kai tu dá su kat.
A cso port mér kõ zé sek so rán jó han gu la tú, szo -
ros mér kõ zé se ket ját szot tak egy más sal a csa -
pa tok. Nem volt hi ány a ki éle zett pár harc ok ból
sem, hisz már a négy kö zé ju tá sért is ha tal mas
csa ta folyt, me lyet az el sõ he lyért va ló küz de -
lem csak to vább fo ko zott. A küz del mek el le né -
re a kul tu rált ma ga tar tá sú csa pa tok nak kö -
szön he tõ en min den részt ve võ szá má ra po zi tív
él mény ma radt a kis tér sé gi lab da rú gó tor na. 

A Hol na pért Ku pát Tóth Pé ter irá nyí tá sá val
a tor nán vé gig ki vá ló an ját szó List FC csa pa -
ta nyer te, õket kö vet te a nagy csa tá ban alul
ma radt Mol nár Im re ve zet te Tompaládony
csa pa ta, míg a do bo gó har ma dik fo ká ra a
Buday Lász ló irá nyí tot ta Bo ci Be té rõ együt te se
áll ha tott. A ne gye dik he lyen a Schimmer Dá -
ni el csa pat ka pi tány ál tal ve zet te Young Boys
csa pa ta vég zett.

A Hol na pért Kis tér sé gi Ku pa gól ki rá lya 7
ta lá lat tal Ko vács Gá bor lett a Bo ci Be té rõ csa -
pa tá ból, míg a leg jobb ka pus nak Né meth Ta -
mást vá lasz tot ták lát vá nyos, sok szor to vább ju -
tást érõ vé dé se i ért a já ték ve ze tõk. Az elõ há -
rom he lye zett nek já ró ku pát, ok le ve let és az
el sõ he lye zett nek já ró aján dék cso ma got a
Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let el nö ke,
Vlasich Krisz ti án ad ta át, de min den részt ve võ
csa pat tel je sít mé nyét is el is me rõ em lék lap pal
is mer tek el. 

A csak nem ki lenc ven részt ve võ a kel le mes
dél elõt töt kö ve tõ en egy fi nom ebéd del és kö tet -
len ba rá ti be szél ge tés sel zár ta a 12. Hol na pért
Kis tér sé gi Lab da rú gó Ku pa na pot Csep re gen. 

B.B

Rövid hírek

Gaz da sá gi és mun ka ügyi hely zet, la kos -
ság és né pes ség, meg per sze a ren dez vé -
nyek – sor ra vet tük a tompaládonyi ak tu a -
li tá so kat. Hodvogner Lász ló pol gár mes ter
vá la szolt a fel ve tett té mák ra.

GAZ DÁL KO DÁS – Mind an  nyi unk szá má ra
köz is mert tény, hogy az ön kor mány zat ok költ -
ség ve té se sok szor sok he lyen, bo rot va élen tán -
col – kezd te Tompaládony anya gi hely ze té rõl
Hodvogner Lász ló pol gár mes ter. Sze rin te pénz -
ügyi szem pont ból a leg na gyobb hang súlyt a
foly to nos ság ra, a min den ko ri mun ka foly ta tá sá -
ra kell he lyez ni. – Ön kor mány za tunk nak van egy
elõ ké szí tett és el fo ga dott egy év re szó ló gaz da -
sá gi prog ram ja, amely nek men tén ha lad va te -
het jük te le pü lé sün ket még él he tõb bé. Fõ cél az,
hogy tud juk mû köd ni, le he tõ ség sze rint fej lesz te -
ni, bõ ví te ni, te vé keny sé gün ket ki szé le sí te ni. Fon -
tos fel adat a te le pü lés tisz tán tar tá sa, a köz te rü -
le tek, zöld fe lü le tek, ta ka rí tá sa, ami nem csak az
itt élõk jó köz ér zet éhez el en ged he tet len, ha nem
az itt át uta zó ven dé gek, va gyis az ide gen for ga -
lom szem pont já ból sem mel lé ke sek – hang sú -
lyoz ta.

– Te le pü lé sün kön hang sú lyos hely lett a pos -
ta elõt ti tér, mert az utób bi idõ ben már kö zös sé -
gi tér ré ala kult. A jö võ ben ez zel kap cso la tos ter -
ve ket len ne szük sé ges „szö vö get nünk”, mi vel az
ott ál ló épü le tet vis  sza kap tuk a pos tá tól, új ra kel -
le ne hasz no sí ta ni.

LA KOS SÁG, NÉ PES SÉG – Ki emel ke dõ fel -
adat a fa lu la kos ság meg tar tó sze re pé nek erõ sí -
té se, a ma gunk esz kö ze i vel min den le he tõ sé get
meg kell ra gad nunk an nak ér de ké ben, hogy fi -
a tal ja ink itt ma rad ja nak, itt ala pít sa nak csa lá -
dot, eset leg más te le pü lé sek rõl köl töz ze nek hoz -
zánk – fo gal maz ta meg a célt Hodvogner Lász -
ló. Van nak a fa lu nak el adó épí té si tel kei: az If jú -
ság ut cá ban. A köz ség la kos ság szá ma stag nál,
a szü le tés és el ha lá lo zás mu ta tói ará nyo sak. A
la kók több sé ge az ipar ban, Sár vá ron, Bü kön,

Sopronkövesden, va la mint a szol gál ta tás ban,
jó részt Bü kön és Sár vá ron dol go zik. – Né há nyan
szor gos kod nak a me zõ gaz da ság te rü le tén is.
Sze ren csé re a mun ka nél kü li ség egy ál ta lán nem
jel lem zõ – ös  sze gez te. 

ELÕ NYÖK, HÁT RÁ NYOK – Jó do log nak tar -
tom a hely ben tör té nõ ügy in té zé sek le he tõ sé gét,
ame lyek zök ke nõ men te sen mû köd nek is. Min -
den ki ren del ke zé sé re áll nak na pi szin ten a pol -
gár mes te ri hi va tal dol go zói, il let ve al kal man ként
a kor mány ab lak, a gyer mek jó lé ti szol gá lat mun -
ka tár sai, a fa lu gaz dász és a vé dõ nõ – so rol ta a
pol gár mes ter a tompaládonyi min den nap ok ról. 

– Te le pü lé sün ket érin tõ prob lé má kat néz ve,
saj nos elég gya ko ri ak a bal ese tek. Túl zás nél kül
mond ha tom, hogy he ten te, jó ma gam is jó pár
eset nél vol tam kint men tõs ként is.

A köz le ke dés rõl el mond ta még: új út bur ko la ti
je le ket fes tet tek fel és rend sze res a se bes ség-el -
len õr zés. So kan bos  szan kod nak ezért, de a fa lut
és la kó it vé dik. 

PROG RAM ÉS CI VI LEK – Az ez évi nyá ri ren -
dez vé nyünk egy ki csit el tér az ed di gi ek tõl. A ko -
ráb bi évek hez ké pest most nem fa lu nap, ha -
nem ha gyo má nyos bú csú ke rül meg ren de zés re
au gusz tus má so dik va sár nap ján. Ki csit sze ré -
nyebb, de an nál csa lá di a sabb for má ban – te -
kin tett a nyár ra a pol gár mes ter. Ami a ci vil hát -
te ret il le ti Tom pa lá dony ban: az Õszi ró zsa Nyug -
dí jas Klu bot és a Fi a ta lok Tár su la tát so rol ta
Hodvogner Lász ló. 

Fo tók: Tompaládonyi Ön kor mány zat

Ahol még is me rik 
a tár sa dal mi mun kát: Tompaládony
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Jú ni us 22-én ün ne pé lyes ke re tek kö zött rak -
ták le a Csepregi Ipar te rü le ten meg va ló su ló
nap elem park alap kö vét. A meg ter melt ener gia
1000 ház tar tás el lá tá sá hoz ele gen dõ éves szin -
ten. A mun ká la tok jú li us ele jén kez dõd nek.

Pusz tai Pé ter, a be ru há zást vég zõ kft. kép vi -
se le té ben el mond ta: a cél juk az, hogy Föl dünk
uno ká ink szá má ra is el ér he tõ le gyen. Ám ez
csak ak kor le het sé ges, ha mi nél na gyobb mér -
ték ben meg úju ló ener gia for rás ok ra tá masz ko -
dunk, így csök kent ve az üveg ház ha tá sú gá zok
nagy mér té kû kibocsájtását. Ki emel te, hogy a
nap ener gia egy rend kí vül tisz ta és ki szá mít ha tó
ener gia for rás, me lyet ki kell hasz nál nunk. Hoz -
zá tet te, nagy öröm szá muk ra, hogy cég
Csepregen ha zánk har ma dik leg na gyobb nap -
erõ mû vét épít he ti meg, és ez zel hoz zá já rul ha -
tunk or szá gunk fenn tart ha tó fej lõ dé sé hez.

A Csepregen meg va ló su ló 5,52 MWp tel je sít -
mé nyû nap erõ mû az Öreg Ma lom Ho tel lel
szem ben le võ ipa ri te rü le ten mû kö dik majd.
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter sze rint ez a le he tõ
egyik leg jobb be ru há zás Csepregnek, mi vel tel -
je sen meg úju ló ener gi á val tud ják biz to sí ta ni a
la kos ság el lá tá sát, csat la koz va ez zel ha zánk
uni ós fel zár kóz ta tá sá hoz. Azt is hang sú lyoz ta,
hogy más szem pont ból is elõ nyös a vá ros nak a
be ru há zás, hi szen a he lyi ipar ûzé si adó mér té ke
éven te 4,5 mil lió fo rint tal gya ra po dik. El mond ta
még, min dig is nagy hang súlyt fek tet tek a kör -
nye ze tünk vé del mé re, en nek meg óvá sá ra ta nít -
ják az óvo dá ban, az is ko lák ban is gyer me ke i ket.
Ma pél dát mu tat hat tak ne kik, hi szen olyan be ru -
há zás alap kö vét rak ták le, mely hoz zá já rul ha -

zánk uni ós szén-di o xid ki bo csá tás csök ken té si
kö te le zett sé ge i nek tel je sí té sé hez. Ez zel utat mu -
tat hat nak ne kik a jö võ be.

Az alap kõ le té te lén Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ is je len volt. Na gyon frap pán san fo -
gal ma zott: „Csepregnek már a Nap is a szö vet -

sé ge se”- mond ta. Ezt kö ve tõ en a vá ros ba ér ke -
zõ je len tõs for rá sok ról be szélt, ki emel te az út és
csa pa dék víz el ve ze té sé nek ki épí té sé re ka pott
több mint 300 mil li ós for rást. De meg em lí tet te a
Ma lom kert 100 mil li ós ös  sze gét és a nem ré gen
be je len tett Rá kó czi ut cai ke rék pár út ra nyert,
több mint 150 mil li ós köz pon ti for rást is. Hang sú -
lyoz ta, hogy sok még a fel adat, de bát ran ki je -
lent het jük, hogy Csepreg len dü let ben van - fo -
gal ma zott Vas me gye fej lesz té si biz to sa. 

Az ün ne pi be szé de ket kö ve tõ en, Vlasich Krisz -
ti án pol gár mes ter, Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ és Pusz tai Pé ter a Solar Markt Kft ve ze tõ je idõ -
kap szu lát he lyez tek el a lé te sí ten dõ park te rü le -
tén, majd le rak ták a lé te sít mény alap kö vét is.

B.B

FEL ÚJÍ TÁS, FEJ LESZ TÉS – Adós ság men tes
fa lu Tompaládony, így ré sze sül he tett a kor mány
kom pen zá ci ós tá mo ga tá sá ban idén is. A tá mo -
ga tást két ütem ben hasz nál ják fel: egy ré szét
fel újí tás ra, má sik ré szét fej lesz tés re köl tik. A cél a
Hu nya di ut ca pá ros ol da li jár da fel újí tá sa, va la -
mint egy fe dett szín tér épí té se, mely a ren dez vé -
nye ink hez biz to sít esõ men tes te rü le tet majd nem
száz négy zet mé te ren. En nek mun ká la tai már
zaj la nak. – Fon tos nak tar tom el mon da ni, hogy e
szín tér alj za tá nak be to no zá sa tár sa dal mi mun -
ká ban, ön kén tes se gí tõk kel va ló sult meg –
hang sú lyoz ta.

TERV – A leg na gyobb terv Tom pa lá dony -
ban a szenny víz el ve ze tõ csa tor na rend szer ki épí -
té se. – Ez ha tal mas fel adat és fe le lõs ség, de úgy
gon do lom, hogy kell ve le fog lal koz ni, hisz ez a
jö võ út ja – mond ta a fa lu ve ze tõ je. Pá lyá za ti for -
rás, ös  sze fo gás és ön erõ – mind re szük ség van a
nagy sza bá sú be ru há zás hoz. – Bí zom ben ne,
hogy e ki tû zött cé lok a kö zel jö võ ben meg is va -
ló sul nak.

yde

Letették a csepregi 
napelem park alapkövét
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

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. Sanitas 9–13.00 NYITVA
02. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
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 9–13.00 NYITVA
09. Sanitas 9–14.00 ügyelet
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–13.00 NYITVA
16. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–13.00 NYITVA
23. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
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 9–13.00 NYITVA
30. Sanitas 9–14.00 ügyelet
31. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

Jú ni us 16 – au gusz tus 26. Min den
szer da-szom bat 17-21 ó. Bük für dõn, a
Sport park ban: SPORTANIMÁCIÓ. A já té -
kok és a sport esz kö zök hasz ná la ta in -
gye nes.

Jú li us 7, 14, 21, 28. és au gusz tus
4-én, pén te ken 16-20 ó. Bük für dõn:
TER ME LÕI PI AC.

Jú li us 15-én, szom ba ton Csep re -
gen, a Ma lom kert ben:  I. PA LA CSIN TA
FESZ TI VÁL.

Jú li us 15-én és 29-én, szom ba ton
Bük für dõn, a Gyógy-és Él mény cent rum -
ban: Minimax Csa lá di Nap.

Jú li us 17-én és 31-én 15 ó. Kõ sze -
gen, a Szi get u. – Er dõ u. sar ká tól: DI NO -
SZA U RU SZOK NYO MÁ BAN – Idõ uta zá sos
geotúra, geo ló gus szak ve ze tés sel. Rész -
vé te li díj: 500- Ft/fõ. Elõ ze tes be je lent ke -
zés sel!  

Jú li us 22-én, szom ba ton Tö mör -
dön: FA LU NAP.

Jú li us 28-án, pén te ken 18-21 ó.
Bük für dõn, a Gyógy- és Él mény cent rum -
ban: FÜR DÕK ÉJ SZA KÁ JA.

Au gusz tus 4-6. Kõ sze gen: FÉL HOLD
ÉS TE LI HOLD – KÕ SZE GI OST ROM NA POK.

Au gusz tus 5-én, szom ba ton 16 ó.
Bük für dõn, a Gyógy- és Él mény cent rum -
ban: HALMAY ÚSZÓ VER SENY

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.

A ha gyo má nyok hoz hí ven
Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol gár -
mes te re min den új szü löt tet meg lá -
to gat az ott ho ná ban, és kö szön ti
õket, mint a vá ros új pol gá ra it. Így
tör tént ez most is nyolc kis csöpp -
ség ese té ben. 

Dö mö tör Ka do sa And rás de -
cem ber 14-én szü le tett, iga zi ka rá -
cso nyi aján dék ként ér ke zett a csa -
lád ba, Va lé ri á hoz és Pé ter hez. A kis -
fiú 3140 gram mal és 47 cen ti vel ér -
ke zett, már na gyon vár ta két éves
test vé re, Bar na. Az év utol só nap ján
3051 gram mal és 50 cen ti mé ter rel
lát ta meg a nap vi lá got Aj tai At ti la
No el, szü lei, Gab ri el la és At ti la el sõ
gyer me ke ként. A 2017-es év el sõ
csepregi ba bá ja ként szü le tett Kiss
Oli vér Sza bolcs, szü lei – Sza bolcs és
Bar ba ra – nagy örö mé re. A kis fiú ja -
nu ár 3-án 3150 gram mal és 51
cen ti mé ter rel lett Csepreg leg if -
jabb pol gá ra. Radics Nim ród Ist ván
3540 gram mal és 50 cen ti mé ter rel

jött a vi lág ra ja nu ár 19-én. Gá bor
és Ka ta lin na gyon vár ta már a kis fi -
út, aki a há rom éves test vé re, Iza -
bel la Má ria mel lett a má so dik gyer -
mek. Drázsnyák Ti bor áp ri lis 5-én
szü le tett, szü lei, Ri ta és Ti bor nagy
örö mé re. A kis fiú 3560 gram mal és

49 cen ti mé ter rel lett a csa lád leg fi -
a ta labb tag ja. Áp ri lis 9-én 2370
gram mal és 47 cen ti vel lát ta meg
a nap vi lá got Luk ács Dominik, szü lei
Bar ba ra és Sza bolcs nagy-nagy
örö mé re. El sõ lány ként ér ke zett Ra -
mó na áp ri lis 22-én, 3060 gram mal
és 48 cen ti mé ter rel, szü lei Krisz ti na
és Ta más bol dog sá gá ra. 2100
gram mal és 42 cen ti vel szü le tett
má jus 11-én Lara, Di á na és Csa ba
kis lá nya, hogy örö möt vi gyen szü lei
és két éves test vé re, Szalvátor nap -
ja i ba. 

Az if jú szü lõk nek ez úton is szív bõl
gra tu lá lunk, sok bol dog sá got és jó
egész sé get kí vá nunk!

B.B.

Nyolc újszülöttet 
köszöntöttek Csepregen
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