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Egyházasfaluban a Pla tán tér is -
mét he lyet adott az Uno ka test vér
ta lál ko zó nak. Fel ve tõ dött az öt let,
hogy rég nem lá tott uno ka test vé re -

ket ös  sze hív juk, va la ki vel 28-éve ta -
lál koz tunk utol já ra. Ja vas lom min -
den ki nek, hogy a ro ko ni szá la kat
ápol ja eb ben a saj nos ro ha nó vi -
lág ban. Egy re in kább hát tér be szo -
rul nak az ilyen ös  sze jö ve te lek és
saj nos a bú csúk is el vesz tet ték az
ös  sze tar tó ere jü ket. Va sár na pi nap
is mé tel ten meg töl töt tük a te ret hisz

ez a kö zös sé gi tér er re lett ki ta lál va.
Meg kö szö nöm min den meg hí vott -
nak még egy szer, hogy el fo gad ta
meg hí vá sun kat. Örü lünk ne ki, hogy

ha a ren dez vé nyek van nak min den
fel té tel adott az ese mé nyek hez,
költ sé gek nél kül le het ren dez ni bár -
mit, van nak kat la nok, gáz égõk,
egyet len ké rés van csu pán, hogy
ugyan úgy kér jük vis  sza a te ret,
ahogy volt.

Sán dor Jó zsef 
pol gár mes ter

Kiválóan mûködõ
közösségi tér

Szép virágot nyit
a boldog július

A jú li us az év he te dik hó nap ja a Ger gely nap tár ban. A 18. szá za di
nyelv újí tók sze rint a jú li us: kalászonos. A Szé kely nap tár sze rint Ál dás ha -
va. A né pi ka len dá ri um Szent Ja kab ha vá nak ne ve zi. In nen tõl a nap -
pa lok már rö vi dül nek.

Több je les egy há zi ün ne pünk is van eb ben a hó nap ban. Az egyik ilyen
jú li us 2-án a Sar lós Bol dog as  szony. A ka to li kus egy ház az ál dott ál la pot ban
lé võ Má ria Er zsé bet nél tett lá to ga tá sá ról em lé ke zik meg ezen a na pon. A
Bol dog as  szony a vá ran dós anyák, a sze gé nyek, a szük ség ben szen ve dõk
ol tal ma zó ja. Csak úgy, mint Pé ter-Pál nap ja, ez is az ara tás kez dõ nap ja. A
„sar lós” el ne ve zés az ara tás mód já ra utal. A ga bo na, ami bõl a ke nyér ké -
szül, rend kí vül fon tos sze re pet töl tött be a kö zös ség éle té ben. A bõ ter més,
si ke res ara tás biz to sí tot ta, hogy lesz ele gen dõ éle lem tél re. Né pi meg fi gye -
lés sze rint, ha a ka kukk meg lát ja az el sõ ké vét el hall gat.

De le lõ jé hez ér ke zett a nyár, tom bol a ká ni ku la.  A ter mé szet pa zar -
ló an bõ ke zû. Ara tás idõ van. A szél a meg érett ga bo nák le he le tét hoz -
za, ha fel tá mad. Nem csak a
ga bo na érik meg, ha nem sok
gyü mölcs, zöld ség is. Ilyen kor
a vi rá gos ker tek is gyö nyö rû
szí nek ben pom páz nak, las san
zsen dül nek a szõ lõk. Eb ben az
idõ szak ban a szõ lõ éle té ben
a für tök fej lõ dé se a jel lem zõ,
a bo gyók fo lya ma to san nõ -
nek, el érik tel jes nagy sá gu kat,
itt a fürt zá ró dás idõ sza ka.

A ré te ken to vább szól nak a für jek, a fo goly ka kas cser reg ve szó lít ja
va la mi mi att fel ri adt csa lád ját, pár ját hív ja az õz su ta, búg nak a vad -
ger lék és eb ben a hó nap ban hall juk utol já ra a ka kukk ked ves ki ál tá -
sát. El hall gat nak az éne kes ri gók.

A di á kok nak is ez ked velt hó nap ja, hi szen tom bol a nyár. A tá bo ro -
zá sok, ki rán du lá sok, nya ra lá sok hó nap ja is. Iga zi fel töl tõ dés a csa lá -
dok szá má ra is, hi szen a nyá ri sza bad sá got so kan eb ben a hó nap ban
ve szik ki.

„Szik ráz tak fönn a csil la gok
És lenn a rõt pász tor tü zek:
Az ég és föld sze rel me sen 
Egy más nak tit ko kat üzent.”    /Juhász Gyula/ 

Horváthné Pa dos Te réz
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• Csepreg
35. Va dász mi se a Peruska 
Má ria za rán dok he lyen

Idén 2018. jú ni us 10-én tar tot ták a va dá -
szok és er dé szek há rom nyel vû za rán dok la tát
a Peruska Má ria kegy hely nél. A bú csú já ró hely
Csepreg, va la mint a hor vát lak ta te le pü lé sek
Tö mörd, Horvátzsidány, Kiszsidány és Pe resz -
nye ha tá rá ban fek szik. A kör nyék va dász tár -
sa sá gai, a szom bat he lyi Er dé sze ti Zrt. Du mo -
vits Ist ván plé bá nos úr ve ze té sé vel itt tartották
há rom nyel vû mi sé jü ket. A 35. év for du ló kap -
csán plé bá nos úr be szélt a kez de tek rõl, hogy
ho gyan is kez dõ dött a va dász mi se tör té ne te.
Majd kö szö ne tét fe jez te ki mind azok nak, akik
tet tek ezért a za rán dok he lyért. A szent mi sét a
horvátzsidányi kó rus fel eme lõ éne ke, va la mint
a va dász kür tök fel hang zá sa még ün ne pé lye -
seb bé tet te. Ezen a szent mi sén részt vett egy
Sop ron ból ér ke zett za rán dok cso port is.

Köny vet je len te tett meg az Or szá gos Ma -
gyar Va dász ka ma ra 2018-ban „Fe jet haj tunk
II.  Va dá sza ti em lék he lyek Ma gyar or szá gon”
cím mel, amely ben a Peruska Má ria Em lék fá ja
is sze re pel. Né há nyan eb bõl a könyv bõl is
kap tak az OMVK he lyi szer ve ze té tõl.

Az Em lék fá nál pe dig ko szo rú zás sal em lé -
kez tek az el hunyt er dé szek re, va dá szok ra.

A him nu szok el hang zá sa után a za rán do -
ko kat agapéval vár ták a kör nye zõ te le pü lé -
sek va dász tár sa sá gai. 

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

A tra dí ció kö te lez: jú li us ban foly ta tó dik a Bü -
ki Kultúr Kú ra, az az Bük ha gyo mány õr zés és
gaszt ro nó mia kö ré szer ve zõ dõ prog ram jai!
Utób bi ban mar kán san meg je le nik az em lék év
kap csán Má tyás ki rály és a ko ra be li kony ha.
Szá mos étel fog eb bõl a kor ból ké szül ni ha gyo -
mány õr zõ cso por tok „kon dér mû vé sze té nek” kö -
szön he tõ en, emel lett a
Bük für dõi Es  szen cia®
sze zo ná lis he lyi ter mé -
ke i bõl fog fõz ni töb bek
közt Harsányi Le ven te,
Majthényi Lász ló, va la -
mint Se ré nyi Zsolt, a te -
to vált séf. A kön  nyû ze ne
sem hi á nyoz hat a nyá ri
kultúr kí ná lat ból, töb -
bek közt olyan nagy -
ágyu kat kö szönt he tünk
a nagy szín pad okon,
mint Lovasi And rás, Rú -
zsa Mag di, Szikora Ró -
bert és az R-Go, Bródy
Já nos, Sza bó Ba lázs Ban dá ja, a KFT, a Csík ze ne -
kar és a Lord. 

Bük nyá ri prog ram ja it idén nem csak a Bük
Vá ros Ön kor mány zat és a Bük, Bük für dõ Köz hasz -
nú Tu risz ti kai Egye sü let, ha nem a Bü ki Gyógy für -
dõ Zrt., va la mint a Nest lé Hun gá ria Kft bü ki ál lat -
ele del gyá ra is tá mo gat ja, így meg ala po zott
anya gi hát tér rel is mét ní vós prog ra mok so rát vo -
nul tat ja fel a vá ros. 

A für dõ vá ros ki emelt nyá ri prog ram jai a jú li us
6-i Etno-Folk For ga tag gal kez dõd nek, ami im -
már he te dik al ka lom mal tár ja fel az etno ze ne
ki apad ha tat lan kincsesládáját a für dõ re lá to ga -
tó kö zön ség elõtt. A für dõ par ko ló já ban olyan
fel lé põk gon dos kod nak a vár ha tó an re mek
han gu lat ról, mint a Tí már Sá ra és Ze ne ka ra, va -
la mint a Se bõ Együt tes, a Mu zsi kás Együt tes és
Sza bó Ba lázs Ban dá ja. 

Ha gyo má nyo san más nap, az az jú li us 7-én
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,
kézikaszás aratóbemutatóval, folk lór mû sor ral és
ara tó bál lal tesz nek szí nes sé a szer ve zõk. Az ara -
tó ban dák a mû ve lõ dé si ház tól vo nul nak - szo kás

sze rint - a für dõ par ko ló ja mel let ti bú za me zõ re,
ahol a kézikaszás fér fi ak és a ma rok sze dõ as  szo -
nyok mu tat ják meg, hogy a múlt szá zad kö ze -
pé ig ho gyan tör tént az ara tás, a ké ve sze dés. A
nap sztár ven dé ge a KFT együt tes lesz. A prog ra -
mok mind két na pon in gye ne sek!

6 nap, 7 szín pad, 8 hely szín több mint 40 kon -
cert, avagy a sze ren csés 13-as - idén 13. al ka lom -
mal lesz a me gye fesz ti vál köz pont ja Bük für dõ, fó -
kusz ban hat na pos gaszt ro nó mi ai és kul tu rá lis att -
rak ci ó já val, a XIII. Gyógy-Bor Na pok, Bü ki Gaszt -
rofesztivállal, ahol tör té nel mi ko rok ét kei, szá mos
pin cé szet bor kí ná la ta és hét szín pad ze nei- és
gyer mek prog ram ja vár ja a ze ne és a gaszt ro nó -
mia sze rel me se it jú li us 17. és 22. kö zött. 

A Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár
Szent György nap já tól Szent Mi hály nap já ig tar -
tó kul tu rá lis ren dez vény so ro za tá nak, a Kultur

Királyi étkek 
és király zenék!

GASZTRONÓMIA, KULTÚRA ÉS LAZULÁS 
A FÜRDÕVÁROSBAN JÚLIUSTÓL AUGUSZTUSIG
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Wellnessnek leg na gyobb ér dek lõ dés re szá mot
tar tó in gye nes ese mé nye a fesz ti vál. A prog ram
Bük für dõn, a Gyógy-és Él mény cent rum mel let ti
par ko ló ban fel ál lí tott szín pad okon – Bük szín -
pad, Bor szín pad, Gyer mek szín pad, Gasztro
szín pad, Jazz-Blues Ud var - zaj lik, 6 na pon ke -
resz tül iz gal mas és vál to za tos idõ töl tést biz to sít va
a ven dé gek szá má ra. A hely szí ne ket egy kéz -
mû ves-ke res ke dõ ut ca kö ti ös  sze, ahol töb bek
kö zött a ha gyo má nyos ma gyar kéz mû ves kul tú -
rát és né pi mes ter sé ge ket be mu ta tó áru sok, va -
la mint a ne ves bor ter me lõk stand jai he lyez ked -
nek el. A ha to dik szín pa dot a für dõ ben ala kí tot -
ták ki – Für dõ szín pad -, ahol a prog ra mok für -
dõ be lé põ vel lá to gat ha tók. A fesz ti vál ki tol ta ed -
di gi hely szín ha tá rát, ami nek ered mé nye ként új,
kül sõ hely szí ne is lesz: a Ri gó ta nya Ét te rem Nó ta
szín pa dán a „Mu zsi ká ló Magyarország“ pá lyá -
zat nak kö szön he tõ en ci gány ze ne szól má jus 19-
tõl au gusz tus 20-ig, így ter mé sze te sen a fesz ti vál
ide je alatt is.

A na pon ta tematikusan ös  sze ra kott nagy -
szín pa di prog ra mo kon fel lép töb bek kö zött az
Eu ró pa Ki adó, Lovasi And rás, a Csík ze ne kar, a
Bal kán Fanatik, a Lord, a TörökMuck – Funk &
Soul Su/Group, Bródy Já nos, Szikora Ró bert és az
R-Go, a Ma gas he gyi Underground, az Irie Maf -
fia, a Ló ci ját szik és Rú zsa Mag di. A meg hit tebb,
in ti mebb ki kap cso ló dást nyúj tó Jazz-Blues Ud var
ven dé ge lesz má sok mel lett a Kék nyúl, az Esz -
 szen cia, a Fourtissimo és Ripoff Raskolnikov. A
leg ki seb be ket töb bek közt az Arany ka pu ze ne -
kar, Ros ta Gé za és a Garagulya Gó lya lá bas Ko -
mé di ás Kom pá nia szó ra koz tat ja a Gyer mek szín -
pa don. A Für dõ szín pa don dél után lesz nek elõ -
adá sok, kon cer tek, töb bek közt az Ungaresca
Tánc együt tes, a Me se bolt Báb szín ház, Ros ta Gé -
za, a Garagulya Gó lya lá bas Ko mé di ás Kom pá -
nia fel lé pé se it, va la mint a Zrí nyi Pop, a
Gargantua, a Clap 4 What és a Kedveskovács
kon cert je it él vez he tik a für dõ be lá to ga tók.

A gasztro prog ram hár mas hí vó sza va to -
vább ra is: ha gyo má nyos, he lyi, egész sé ges éte -
lek. A Gasztro szín pa don a Bük für dõi Ter me lõi Pi -
ac ter mé ke i re vo nat ko zó, véd jegy ol ta lom alatt
ál ló Büfürdõi Es  szen cia® sze zo ná lis he lyi ter mé -
ke i bõl fog nak fõz ni, il let ve az egész sé ges né pi
táp lál ko zás nép sze rû sí té se is fon tos fel ada ta lesz
a gasztro be mu ta tók nak. A fesz ti vál ide je alatt
ne ves meg hí vot tak mu tat ják be fõ zõ tu do má -

nyu kat, itt lesz töb bek közt Harsányi Le ven te,
Majthényi Lász ló, Se ré nyi Zsolt, az az az a te to vált
séf, Nika Ró bert és Bánszki Pé ter, va la mint
Meczker To mi és szom bat he lyi kony ha fõ nök tár -
sa, Kal már Dó ri. 

A Tör té nel mi Ud var részt ve või idén is csat la -
koz nak a gaszt ro nó mi ai prog ra mok hoz. A ko -
rok, tör té ne tek, éte lek hí vó sza vak kö ré épí tett
te ma ti kus hely szí nen a Nádasdy Fe renc Ban -
dé ri um és a Hu nya di Má tyás Fe ke te Se reg Ha -

gyo mány õr zõ Cso port mu tat ja be az ál ta luk
meg je le ní tett kor szak élet mód ját, szo ká sa it, és
fõ zi meg egy-egy jel leg ze tes éte lét. 2018-at
Má tyás ki rály Em lék év nek nyil vá ní tot ta a nem -
zet po li ti kai ál lam tit kár ság - Má tyás ki rál  lyá vá -
lasz tá sá nak 560. év for du ló ja tisz te le té re – így
az ud var ban Má tyás ki rály és a ko ra be li kony -
ha ét kei is meg je len nek.

A jól mû kö dõ tér sé gi ös  sze fo gás nak kö szön -
he tõ en a csepregi és lukácsházi szõ lõ hegy ne -
dû it is meg kós tol hat juk a fesz ti vá lon, az UTIRO
LEADER Egye sü let mun ka tár sai pe dig Má tyás ki -
rály ko ra be li, il let ve he lyi ter mé kek bõl ké szült
éte le ket fog nak fel szol gál ni. A hely szín ne ve:
Csepregi Fröccs te rasz.

A Gyer mek szín pa don sok új já ték és vi dám -
sá got ho zó fel lé põ vár ja a gye re ke ket, de a fel -
nõt tek is szól pél dá ul a sza ba du ló szo ba, ami
be lé põs szol gál ta tá sa lesz a ren dez vény nek. 

A fesz ti vál te rü le tén meg je le nõ új tér bú to rok
vár ha tó an még han gu la to sab bá te szik az idei
ren dez vényt, ami nek fõ véd nö ke Ágh Pé ter, a
tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je. 

Jú li us 25-29. kö zött a Szél ró zsa Or szá gos
Evan gé li kus If jú sá gi Ta lál ko zó nak ad ott hont Bük,
ami nek ze nei prog ram já ban fel lép töb bek közt
a Bagossy Brothers Company, a PASO, a
Blahalouisiana és a Soulwave.

Jú li us és au gusz tus hó nap ban is vár ja a Pi ros -
ka Ho tel elõl in du ló Bü ki Me se vo nat a csa lá do kat,
akik öt al ka lom mal lát hat ják a két bo hóc, Csi per -
ke és Csuporka, az az a Sza mó ca Szín ház ze nés,
in te rak tív me se já ték a Koczán-ház ud va rán.

Au gusz tus ban a Bü ki Hor vát Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat szer ve zé sé ben nem ze ti sé gi nap pal
kez dõ dik a hó nap kul tu rá lis kí ná la ta. Az ün nep
elõtt, au gusz tus 18-án Fábry Sán dor önál ló est je, a
„80 nap alatt a Föld kö rül” hív ja egy vár ha tó an hu -
mo ros uta zás ra az ér dek lõ dõ ket, míg más nap Gé -
ni u szok cím mel Má té Pé ter és Cser há ti Zsu zsa da -
la i ból hall hat em lék kon cer tet a kö zön ség olyan
elõ adók kal, mint Koós Ré ka, Auth Csil la és a Mistral
Band. A hó na pot egy két na pos, nagy sza bá sú ver -
seny zár ja, a 2018-as TFA (Toughest Firefighter Alive)
Or szág Leg erõ sebb Tûz ol tó ja Nem zet kö zi Tûz ol tó -
ver seny, ami a gyógy für dõ par ko ló já ban vár ja a
„tü zes iz gal mak ra” vá gyó kat. 

Kultúr Kú rá ra fel!

• Ki emelt tá mo ga tók: Bük Vá ros Ön kor mány za ta • Bük, Bük für -
dõ Köz hasz nú Tu risz ti kai Egye sü let • Bü ki Gyógy für dõ Zrt. • Nest -
lé Hun gá ria Kft. Purina Bü ki Állateledelgyára • Nem ze ti Kul tu rá -
lis Alap, Kul tu rá lis Fesz ti vá lok Kol lé gi u ma

• A ren dez vé nye ket tá mo gat ja még: Ho tel Piroska**** 
• Apart man Ho tel Bük für dõ • TITI&ÕRI Apart ma nok • Polmetal
Pruszynski • Hungest Ho tel Répce Gold  • Hungest Ho tel Répce
• Da nu bi us Hotels Group • Sop ro ni Víz mû Zrt.

• Mé dia part ne re ink: Vaskarika.hu, TrióTv, Répcevidék, Szom -
bat helyiTV
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Rövid hírek
• Csepreg

Kó bor Fe renc a Csepregi Ál ta lá nos Is ko la
nyug dí jas ta ná ra 2018. má jus 26-án a Pé csi
Tu do mány egye te men ün ne pi díj áta dón át -
vet te gyé mánt-dip lo má ját.

60 év vel ez elõtt ma te ma ti ka-fi zi ka sza kos
ta nár ként vég zett Pé csen. 

Ta ná ri pá lyá ját Ölbõn kezd te, majd 1960-
ban a Bõi Ál ta lá nos Is ko lá ba ke rült, ahol 1962-
tõl az is ko la igaz ga tó ja volt. 1971-ben si ke rült
ha za jön nie a csepregi is ko lá ba. 

1990-tõl töl ti meg ér de melt nyug dí jas éve it.
Volt di ák jai ma is em le ge tik az él mény te li

tá bo ro zá so kat, a szak kö rök jó han gu la tát, a
rá dió tá ví rász ok si ke re it.

Nyug dí jas ként is so ká ig részt vett Csepreg
kul tu rá lis- és kö zé le té ben.

Nem rég töl töt te be 85. élet év ét.
Gra tu lá lunk a ju bi le u mi dip lo má hoz, és to -

váb bi jó egész sé get kí vá nunk ne ki!
yde

Csepreg vá ro sa adott ott hont a Vas me gyei kis -
vá ros ok so ron kö vet ke zõ ta lál ko zó já nak, mely re
má jus 29-én, ke rült sor. Bük, Csepreg, Jánosháza,
Õriszentpéter, Rép ce lak és Vas vár te le pü lé sek pol -
gár mes te rei és jegy zõi, al jegy zõi vet tek részt a ba -
rá ti ta lál ko zón, amit
a Csepregi Kö zös
Ön kor mány za ti Hi -
va tal dísz ter mé ben
tar tot tak.

Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter, dr. Ba -
logh Lász ló jegy zõ,
dr Herczeg Krisz ti na
al jegy zõ és Ba kos Er -
zsé bet pénz ügyi osz -
tály ve ze tõ fo gad ta
a ven dé ge ket. 

Szá mos té má -
ban ér te kez tek a vá ro sok ve ze tõi, át te kin tet ték a
TOP pá lyá za tok ta pasz ta la ta it, szó esett a Te le pü -
lés ké pi Ar cu la ti Ké zi könyv al kal ma zá sá ról, de
meg vi tat ták a te le pü lé sek kel kap cso la tos ak tu á lis
kér dé se ket és az ön kor mány za ti szo ci á lis bér la ká -
sok fel újí tá sá val kap cso la tos ta pasz ta la to kat is. 

A ta nács ko zást kö ve tõ en a csepregi Pro me -
nád vé gén meg te kin tet ték a 1956-os em lék -
mû vet, a Büsz ke ség pon tot, va la mint a nem ré -
gi ben át adott 5,5 MW tel je sít mé nyû nap elem
park üze mel te té sé be is be pil lan tást nyer het tek

a fo ga dó vá ros jó vol tá ból. A dél elõtt jó han gu -
lat ban, ba rá ti be szél ge tés sel és ebéd del zá rult
az Öreg Ma lom négy csil la gos ho tel ét ter mé -
ben ez zel is el mé lyít ve a már ki ala kult jó kap -
cso la tot.

KM

A Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár,
Csepregi Ön kor mány zat, Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ál tal

szer ve zett I. Bükfürdõ-Csepreg Fél ma ra to non ö s -
 sze gyûj tött fel aján lást a Csepregi Óvo dá so kért

Ala pít vány ré szé re jú ni us 15-én ad ták át ün ne pé -
lye sen a csepregi óvo dá ban. A 700 000 Ft ér té kû

ado mányt az óvo da ala pít vá nyá -
nak el nö ke vet te át. El mond ta 22
éve mû kö dõ ala pít vány most is fej -
lesz tés re, mû kö dés re és ha gyo -
mány ápo lás ra fog ja for dí ta ni. Az idei
két ren dez vén  nyel és a most ka pott
pénz zel 2 mil lió fo rint fe lett van az
ala pít vány szám lá ján. Leg fon to sabb
most az ud va ri já té kok ja ví tá sa, cse -
ré je, ami õsz re fog el ké szül ni, hang -

sú lyoz ta az in téz mény ve ze tõ.
yde

Kisvárosok találkozója Csepregen

Adományt kaptak
a csepregi óvodások
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Az Or bán na pi gye pû tip rás ün nep sé ge után
- mel lett egy vég te le nül szo mo rú, de még is
öröm te li ese mény ap ro pó ján gyûl tünk ös  sze.
Szo mo rú, édes apánk bú csú nél kül ha gyott itt
min ket hir te len, de még is meg nyug ta tó, kel le -
mes ér zés sel tölt el ben nünk az a tu dat, hogy
ilyen so kan el jöt tek né hai Mol nár Sán dor em lé -
ké nek adóz va.  

Ami kor csa lá dunk el dön töt te, hogy a Bene-
kút fel újí tá sát cé loz zuk meg, nem gon dol tuk,
hogy ilyen cso da szép és hasz nos em lék he lyet
si ke rül lét re hoz ni, ezért az ün nep ség nap ja szá -
munk ra a kö szö net rõl szól:

Sze ret nénk meg kö szön ni a Borosgazdáknak
és a Bor ba rát Höl gyek nek, hogy ezen az édes -
apánk szá má ra fon tos csepregi szõ lõ he gyi ün -
ne pen avat hat juk fel a pi he nõ he lyet.

Sze ret nénk meg kö szön ni min den ki nek, akik -
tõl Sa nyi pa pa ha lá la óta ren ge teg vi dám tör té -
ne tet, sok jó szót és szép anek do tá kat kap tunk,
akik a mai na pig gon dol nak rá, ki lá to gat nak a
te me tõ be, vagy a pin cé jé hez egy kis vi rág gal,
em lé ké re gyer tyát gyúj ta nak, vagy egy po hár
bor ral em lé ké re koc cin ta nak. 

Kü lön sze ret nénk meg kö szön ni azok nak az
is me rõ sök nek, ba rá tok nak, kol lé gák nak, tár sak -
nak, akik édes apánk, Mol nár Sán dor bú csúz ta -
tó ján a vi rág ra, ko szo rú ra szánt össze get fel aján -
lot ták e ne mes cél ra, amely ös  szeg bõl a Bene-
kút pi he nõ he lyé nek fel újí tá sa meg tör tén he tett.

Sze ret nénk meg kö szön ni név sze rint a fel újí -
tás ban se géd ke zõ szor gos dol go zók nak, se gí -
tõk nek:

Hor váth György nek, fe le sé gé nek An ci nak és
lá nyuk nak Mó ni nak, az asz ta los szak mun kát,

épü le tet, asz talt, pa do kat és a li bi kó kát, a te tõ -
cse re pet és a te tõ fe dést, fes tést, Hor váth Jó zsef -
nek az asz ta los mun kák mel lett a tu ják fel aján lá -
sát, Csó ka At ti lá nak a ka vics, zú za lék fel aján lá -
sát, Bindics Ta más nak a markolózást, te rep ren -
de zést, Tájmel Ta más nak a Jankovich Izi dor
csepregi tég la gyá rá ból szár ma zó Da ru vá ri-cí -
me res bon tott tég lát, Hor váth Já nos nak a kõ mû -

ves mun ká kat és a pi he nõ hely bur ko lá sát,
Berencsi At ti lá nak és Hor váth Be á nak az elekt ro -
mos áram fel aján lá sát a mun ká la tok hoz, az Ön -
kor mány zat dol go zó i nak a fák ki vá gá sát és a
ré gi bú to rok el szál lí tá sát, Bencsik Gé zá nak a fel -
ügye le tet és a ka vics fel aján lá sát, a to váb bi se -
gí tõk nek, ami kor szor gos ke zek re volt szük ség: A
Bor ba rát Höl gyek nek, Hor váth Gá bor nak,
Réczeg Zol tán nak, Doma La jos nak és Hor váth
Ta más nak.

Sze ret nénk meg kö szön ni a Fér fi Dal kör nek a
szép nó tá kat, Finta Jó zsef Plé bá nos Úr nak az
em lék hely meg szen te lé sét, Hor váth Edi ná nak, a
Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te El nö ké nek az em -
lé ke zõ gon do la to kat és Vlasich Krisz ti án Pol gár -
mes ter Úr nak az ün nep sé gen va ló rész vé telt.

Öröm mel mond hat juk, hogy a Savaria Ta ka -
rék szö vet ke zet ben nyi tott alszámlára és a bú csúz -

ta tón ki he lye zett hor dó ba
össze gyûlt 369. 800 Ft-ot a
Mol nár Csa lád 250. 000 Ft -
tal tá mo gat ta, az em lék he -
lyet meg ál mod ta, a mun ká -
kat irá nyí tot ta, ren ge teg tár -
sa dal mi mun ká val se gí tet te
és az át adá si ün nep sé get
meg szer vez te. A pi he nõ hely
és kis ját szó tér és a Bene-kút
kör nyé ke a te mér dek tár sa -
dal mi mun ka se gít sé gé vel és
ös  sze sen 620 ezer fo rint fel -
hasz ná lá sá val újult meg. 

Vé gül csak an  nyit sze -
ret nék kér ni, ked ves Bor ba -
rát Höl gyek, bo ros gaz dák,

hegy tu laj do no sok, csepregi la ko sok, ki rán du lók:
Ha er re jár tok, kor tyol ja tok a for rás hûs vi zé -

bõl, ül je tek le a pad ra, eset leg koc cint sa tok egy
po hár bor ral az öreg em lé ké re, de ha vé let le nül
er re fúj egy sze me tet a szél, ha jol ja tok le ér te,
vagy ha a nö vé nyek kó ka doz nak, önt se tek rá juk
egy kis for rás vi zet. Úgy bán ja tok e kis pi he nõ -
hellyel, mint ha a sa já to tok vol na!

Kö szön jük szé pen!
Tisz te let tel: Mol nár Csa lád

Köszönetnyilvánítás
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• Bükfürdõ

Rövid hírek

Biz ton ság ban a stran do kon is

Im már má so dik al ka lom mal 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 bal eset meg elõ zés.
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. Csak a leg szük sé -
ge seb bet vi gyük ma gunk kal a strand ra, a
par ko ló au tó ban ne hagy junk ér té ket, il let ve
gon dos kod junk az ott ho nunk biz ton sá gá ról.

To váb bá be szél jük meg gyer me ke ink kel, ki -
ben bíz hat nak, kit hív hat nak fel baj ese tén,
va la mint a neten va ló kom mu ni ká ci ó ra. 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 ke rék -
pár, - 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. Bo ros
Lász ló At ti la a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. igaz ga tó -
ja fon tos nak tart ja a ven dé gek biz ton sá gát,
min den meg tesz nek en nek ér de ké ben. Ki -
emel te, hogy Bük für dõn ki fe je zet ten ma gas a
biz ton ság. 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

Má jus 19-20-án, Vlasich Krisz ti án pol gár mes -
ter és Kissné Krály Má ria el nök ve ze té sé vel
Pakrácon és Da ru vá ron jár tak a csepregiek.

A ki ala ku ló együtt mû kö dés alap ja it az a
Jankovics csa lád ad ja, akik nagy bir to kos ne me -
sek vol tak nem csak Csepregen, ahol 1869-ben
Jankovich Gyu la gróf a Bol dog as  szony ról ne ve zett
temp lo mot is épí tet te, ha nem Da ru vá ron is. 

A Pakráci Ma gyar Kö zös ség meg hí vá -
sá ból el sõ ként a he lyi ma gyar na po kat lá -
to gat ták meg, ahol Jankovics Ró bert or -
szág gyû lé si kép vi se lõ és Josip Fa a he lyi
ma gya rok ve ze tõ je szí vé lyes fo gad ta tás -
ban ré sze sí tet te a vá ro si kül dött ség nek. A
negy ven fõs he lyi kö zös ség szí vét, lel két be -
le ad ta a ren dez vény be, iga zán ki tett ma -
gá ért: lán gost sü tött, pá lin kát kí nált, s a kó -
rus ma gyar nép dal ok kal szó ra koz tat ta az
egy be gyûl te ket. A jó ízû és bõ sé ges meg -
ven dé ge lést kö ve tõ en a ró mai-ka to li kus
temp lo mot és az or to dox ka ted rá list te kin -
tet ték meg, de ju tott idõ Hor vát or szág leg át fo -
góbb had tör té ne ti mú ze u má ra is, a ki ál lí tás a kö -
zel múlt ke gyet len sé ge mel lett a rég múlt és a je len -
kor ha di esz kö ze it és a ka to nai, rend vé del mi ru há -
za ta it is fel vo nul tat ja.

A vá ros a dél szláv há bo rú ban sú lyos ká ro kat
szen ve dett, a la kó épü le tek fa la in a mai na pig
lát sza nak a har cok nyo mai. A vá ros tör té ne ti ki ál -
lí tás után egy er dei va dász ház ba fog lal ták el
szál lá su kat a csepregiek, mely 655 mé ter rel he -
lyez ke dett el a ten ger szint fe lett, és cso dá la tos
pa no rá má val mu tat ta be a szla vó ni ai tá jat.

Más nap, a Jankovics csa lád egy ko ri vá ro sá -

ban Da ru vá ron Sabo Snjezana, a vá ro si ta nács
elnökasszonya és Marcel Medak pol gár mes ter
he lyet tes fo gad ta a kül dött sé get.

A hi va ta li ba rá ti be szél ge tést és egyez te -
tést kö ve tõ en vá ros né zés re in vi tál ták a kül dött -
sé get, mely so rán meg te kin tet ték a Jankovics
ki ál lí tást a nagy bir to kos ok ról el ne ve zett kas -

tély ban, de a he lyi gyógy für dõ meg lá to ga tá -
sa sem ma radt el. 

A na pot egy kö zös ebéd del zár ták mely so -
rán a vá ros ve ze tõi meg ál la pod tak ab ban,
hogy kö zös együtt mû kö dé se ket ala kí ta nak ki, s
en nek el mé lyí té sé re kö zös tu risz ti kai pá lyá za tok
be nyúj tá sát is elõ ké szí tik a kö vet ke zõ idõ szak -
ban. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter meg hív ta a
Sabo Snjezanát és Josip Fa ve zet te ma gyar kö -
zös sé get a jú li us 14-én, szom ba ton meg ren de -
zés re ke rü lõ II. Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vál ra,
me lyet a ven dég lá tók öröm mel el fo gad tak. 

KM

Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár nak kö szön he tõ en
Sajtoskálra ván do rolt a Ti ha nyi Ván dor szín pad.  

Jú ni us 10-én va sár nap dél után egy ha tal mas
él mén  nyel aján dé koz ta meg Ti ha nyi Tóth Csa ba
me se tár su la ta Sajtoskál ap ra ja-nagy ját. Az öt fõ bõl
ál ló csa pat ’ Me se Má tyás ki rály ról ’ cí mû szín da ra -
bot ad ta elõ, a köz ség kul túr há zá ban. Az elõ adás
Má tyás ki rály, az õ ud va ri bo lond ja, Csi cse ri, a ke -
gyet len Gyevi Bí ró, Pan ni a bel sõ ko mor na, Ró za a
kul csár as  szony, az Ud var mes ter, va la mint a Nagy -
vá ra di Ba sa tör té ne tét me sél te el. A szín da rab két

hely szí nen ját szó dott Bu da vá rá ban és Gyevi ha tá -
rá ban. A gyö nyö rû sa ját ke zû leg ké szí tett hát tér ele -
mek, kel lé kek és jel me zek, va la mint az elõ adók
gyö nyö rû hang ja, és szín vo na las elõ adá sá nak kö -
szön he tõ en a je len lé võk iga zi szín ház ban érez het -
ték ma gu kat. A mû sort min den ki na gyon él vez te.
Az ös  sze gyûl tek nagy taps sal kö szön ték meg a fel -
lé põk nek ezt a mó kás, fe lejt he tet len mû sort. Re -
mél he tõ leg ha ma ro san is mét el lá to gat köz sé günk -
be a tár su lat. 

Ko vács Vi vi en

Mese Mátyáskirályról

Vá ro si kül dött ség 
járt Hor vát or szág ban
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Jú ni us 23-án, szom ba ton ti zen har ma dik al -
ka lom mal „rúg ták a bõrt” Csepregen a Szebb
Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let ál tal szer ve zett
Hol na pért Kis tér sé gi Lab da rú gó Ku pa na pon.

A Ma lom ker ti Sport lé te sít mény ben, már reg -
gel 8 órá tól min den ké szen állt, hogy a fut ball -
ra jon gók is mé tel ten egy re mek na pot tölt hes se -
nek el ba rá ta ik, is me rõ se ik tár sa sá gá ban. 

A lab da rú gás ra iga zán al kal mas idõ ben ki -
lenc csa pat mér te ös  sze tu dá sát, me lyek a kis -
tér ség te le pü lé se i rõl ér kez tek. Két pá lyán fo lya -
ma to san zaj lot tak a cso port mér kõ zé sek, me lye -

ket Egyed Ti bor és Mónos Já nos a Vas Me gyei
Lab da rú gó Szö vet ség já ték ve ze tõi 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 az A cso port ban 5 csa -
pat ver sen gett, s zá po roz tak a gó lok, - ös  sze sen
28 gól szü le tett - ad dig a B cso port ban 4 csa pat
mér te ös  sze tu dá sát, mind ös  sze sen 7 gól kí sé re -

té ben. A ku pa na pon: Cák, FC Sör alá tét, F/List,
Gigant FC, Meszlen, Random, Répcevölgye-Bõ,
Tompaládony, Tor más li get, csa pa tai küz döt tek
egy más sal. A cso port mér kõ zé se ket kö ve tõ en a
leg jobb négy kö zé: FC Sör alá tét, F/List,
Répcevölgye-Bõ, Tompa lá dony, csa pa ta ju tott. 

A Hol na pért Ku pát az idei esz ten dõ ben Si mon
Gé za irá nyí tá sá val a tor nán mind vé gig tak ti ku san
és meg fon tol tan ját szó Répce völ gye-Bõ csa pa ta
nyer te, a má so dik he lyet az FC Sör alá tét csa pa ta
kap ta, míg a do bo gó har ma dik fo ká ra a F/List
együt te se áll ha tott. A ne gye dik he lyen

Tompaládony csa pa ta vég zett. Gól -
ki rály öt ta lá lat tal Né meth Ger gõ lett
a Répcevölgye-Bõ csa pa tá ból, míg
a leg jobb ka pus nak Taródi Ádá mot
a Tompaládony csa pa tá ból vá lasz -
tot ták lát vá nyos és ered mé nyes 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
Vlasich Krisz ti án egye sü le ti el nök
és Maximovics Zsu zsan na ad ta át,
de dí jaz ták a leg jobb ne gye dik
he lye zet tet is, s min den részt ve võ
csa pat nak el is me rõ em lék la pot

nyúj tot tak át. A ren dez vényt Mes ter Ár pád Tor -
más li get köz ség pol gár mes te re is meg tisz tel te.
A mér kõ zé se ket kö ve tõ en a részt ve võk fi nom
ebéd del és kö tet len ba rá ti be szél ge tés sel zár -
ták az idei XIII. Hol na pért Kis tér sé gi Lab da rú gó
Ku pa na pot. 

KM

TÜN DÉR ME SE
Nagy öröm mel vet tem, hogy meg je lent egy

tün dé rek rõl, vi rá gok ról, ze né rõl szó ló me se köny -
vem jú ni us ele jén. Ez azért nagy do log szá mom -
ra, mi vel még so ha nem ad tak ki írá so mat, fõ leg

úgy, hogy én il luszt rál tam a ver se ket, me sé ket.
Aján lá so mat a könyv vé gén min den ki fi gyel mé -
be aján lom. Kö szö nöm a biz ta tást mind a csa lá -
dom és mun ka tár sa im ré szé rõl, nagy se gít ség és
erõ for rás volt ez ne kem. A gye re kek vi lá ga sok -
szor már tá vo li nak tû nik a fel nõt tek nek. Ját szunk
a ki csik kel, de még is va la mi meg hitt, va rázs la tos
vi lág fe lej tõ dik el a túl haj szolt, ál lan dó meg fe le -
lést vá ró na gyok vi lá gá ban. Ez a könyv sze ret ne
se gít sé get nyúj ta ni, hogy to vább ma rad has sunk
egy ki csit gye re kek, fel nõtt ként új ra ál mo do zó vá,
vá gya ko zó vá, re ményt adó vá vál junk. Sze re tet -
tel aján lom min den ked ves ol va só nak, akik szí ve -
sen ka lan doz nak a me se ka lan dos vi lá gá ban.

Kö szö net tel:
Szalkayné Sárváry Haj nal ka

Bõ csa pa ta nyer te 
a 13. Hol na pért Ku pát
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• Sajtoskál
’Nemcsak a húsz éve se ké a vi lág’ 

- ezt bi zo nyít ja a ké sõ es tig tar tó nyug dí jas
na pi mu la to zás Sajtoskálon.  A köz sé gi ön kor -
mány zat kép vi se lõ tes tü le té nek jó vol tá ból jú ni us
2-án ös  sze gyûl tek a fa lu nyug dí ja sai, hogy
együtt ün ne pel je nek ezen a szép na pon. Szom -
ba ton egy óra kor kez dõ dött a mu lat ság.

Mi u tán meg ér ke zett min den ki és a ven dé -
gek el fog lal ták he lyü ket, Haller Im re pol gár mes -
ter úr kö szön tet te szép sza vak kal az egy be gyûl -
te ket, to váb bá üd vö zöl te Csajbi Lí via al jegy zõt,
aki szin tén részt vett ezen az ese mé nyen. 

A be szé det kö ve tõ en fel szol gál ták az ebé -
det. A bõ sé ges la ko ma után meg ér ke zett Tóth
Tün de éne kes nõ, aki egy órán ke resz tül szó ra -
koz tat ta a fa lu nyug dí ja sa it. Tóth Tün de nem elõ -
ször járt Sajtoskálon, hi szen fel lé pett a ta va lyi fa -
lu na pon is. Az éne kes nõ az évek so rán több el -
is me rést ka pott; mint pél dá ul a Pop per Pé ter
100. pi a no & voice ének ver seny el ért I. he lye zé -
se, va la mint a 2014. év ben meg tar tott Ma gyar
Dal ver se nyen a kö zön ség sza va zá son el ért II. he -
lye zé se. Be mu tat ko zá sa so rán meg em lí tet te,
hogy szí ve sen tért vis  sza eb be a kis köz ség be.
Gyö nyö rû hang já val és ter mé sze té vel is mé tel -
ten el va rá zsol ta a je len le võ ket. 

A mû sor után egy kis tánc tér ke rült ki ala kí tás -
ra, majd Zugonits Ar nold mu zsi ká já ra meg kez -
dõ dött hát a mu la to zás. Amint fel sza ba dult a
hely, a je len lé võk egy ré sze már tánc ra is per -
dült, s ki fá ra dá sig rop ták az „üte mes ze né re”. 

Volt, aki a tánc he lyett in kább a da lo lá szást
vá lasz tot ta, vagy ép pen csak be szél ge tett.

Az ös  sze gyûlt em be rek jól érez ték ma gu kat,
me lyet nem bi zo nyít más, mint a so ká ig tar tó vi -
gas ság.

Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

100 éve, az I. vi lág há bo rú utol só esz ten de jé -
ben a fér fi ak je len tõs ré sze a fron ton vagy fog -
ság ban volt te le pü lé sünk rõl is. Ezért a há bo rús
évek ben még több mun ka ne he ze dett a nõk re,
akik per sze ad dig is ele get dol goz tak. Hogy ezt
kis gye re kek mel lett is el vé gez hes sék, szük ség -
sze rû en lét re hoz ták – elõ ször csak a nyá ri idõ -
szak ban – Csepregen is az óvo dát. Er re a Ka to -
li kus Le gény egy let Cser ut cai he lyi sé gé ben (ma
Baj csy -Zsi linsz ky ut ca, a Han gya ét te rem mû kö -
dik ben ne) ke rült sor. A gyer me kek rõl az Is te ni
Meg vál tó Le á nyai rend he lyi zár dá já ban la kó
nõ vé rek gon dos kod tak a kö vet ke zõ nya ra kon is.
Majd 1921 –tõl már egész éven át, 1924 -tõl pe -
dig a zár da mel lett ki ala kí tott kis ded óvó ba vit ték
a szü lõk a csepregi gyer me ke ket.

A cen te ná ri u mi meg em lé ke zés re hó na pok
óta iz ga tot tan ké szül tek a gye re kek és az óvo da
sze mély ze te. A ren dez vényt
jú ni us 9-én tar tot ták az in téz -
mény be já ra ta elõtt a
Nádasdy ut cá ban. Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter kö -
szön tõ jé ben vissza em lé ke -
zett az óvo dá ban töl tött éve -
i re. Be szélt az in téz mé nyen
2015-2016-ban tör tént hõ szi -
ge te lés rõl és nyí lás zá ró-cse -
ré rõl. Ki emel te a 42 mil lió fo -
rin tos Eu ró pai Uni ós for rás ból
ha ma ro san meg va ló su ló
ener ge ti kai kor sze rû sí tést, me lyet kö ve tõ en nap -
ele mek és hõ szi vat  tyú biz to sít ja majd a fû tést és
a me leg víz-el lá tást az épü let ben.

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ em lí tet te
az I. vi lág há bo rút, mely sok te le pü lé sen szük sé -
ges sé tet te az óvo dai el lá tás meg szer ve zé sét.
Egy óvo da lét re ho zá sa, fej lesz té se azt is je len ti,
hogy a kö zös ség bí zik a jö võ jé ben. Csepregnek
nem csak je len tõs múlt ja van, ha nem pers pek tí -
vát is lát hat ma ga elõtt. Ezt õ to vább ra is a leg -
jobb tu dá sá val fog ja se gí te ni.  

Lebanov Jó zsef, az Em be ri Erõ for rás Mi nisz té -
ri um Ok ta tá si Ál lam tit kár sá gá nak fõ osz tály ve ze -
tõ je is mer tet te a kor mány el kép ze lé se it az óvo -
dai és a böl csõ dei ne ve lés sel kap cso lat ban.
Hang sú lyoz ta, hogy az óvo dai fej lesz té sek cél ja,
hogy egész sé ges és biz ton sá gos kör nye zet ben
se gít sék a gyer me kek fej lõ dé sét. Eh hez biz to sít -
ják a sze mé lyi fel té te le ket is.

Maximovics Ve ro ni ka in téz mény ve ze tõ ösz -
 szeg zé sé hez 23 ezer ne ve lé si na pot szá mí tott ki
az óvo da fenn ál lá sa alat ti idõt te kint ve. Több
ezer gye rek ke rült in nen az is ko lá ba. A kü lön bö -
zõ ren dez vé nye ken sok könny csep pet ej tet tek a
szü lõk a meg ha tott ság tól, vagy csal tak mo solyt
az ar cuk ra ki csi nye ik. Meg kö szön te a fenn tar tók
tá mo ga tá sát és az elõ dök mun ká ját.

Hor váth Ani ta in téz mény ve ze tõ-he lyet tes
szak dol go za tát a 80 éves csepregi óvo dá ról ír ta
húsz év vel ez elõtt. Eb bõl idéz te a ma gyar óvo -
dai ne ve lés kez de te i re, s a csepregi in téz mény
és a ben ne fo lyó mun ká ra vo nat ko zó fon to sabb
ré sze ket. A le gény egy le ti el he lye zés után, Frank
Jó zsef ka no nok-plé bá nos erõ fe szí té se it kö ve tõ -
en, 1924-tõl mû kö dött a zár da is ko la mel lett a
csepregi kis ded óvó. 1951-ben a fel sõ vá ro si
Drexler-házban ala kí tot ták ki a má so dik

csepregi óvo dát, hogy a má sik te le pü lés rész la -
kói is a há zuk kö ze lé be vi hes sék a gyer me ke ket
a lé te sít mény be. Be mu tat ta a kö zös, il let ve az is -
ko lai igaz ga tás alá ke rü lõ in téz mé nyek fej lõ dé -
sét, az új óvo da lét re jöt tét. Be szélt a gyer mek lét -
szám ala ku lá sá ról és az óvo dai ne ve lé si prog ra -
mok ról is. A rö vid in téz mény tör té ne tet egy ki ál lí -
tás is szem lé le tes sé tet te.

Az óvo da nép tán co sai gyer mek já ték ok ból
ös  sze ál lí tott mû so ru kat mu tat ták be nagy si ker -
rel.  A fenn tar tó te le pü lé sek pol gár mes te rei em -
lék la po kat ad tak át az óvo da nyug dí jas és je -
len le gi dol go zó i nak. A nem rég el hunyt mun ka -
tár sa kért egy-egy gyer tyát gyúj tot tak, s ko szo -
rúz tak az ud va ron le võ em lék kõ nél.

Majd a gye re kek 100 lu fit en ged tek a ma gas -
ba. Dí jaz ták a ju bi le u mi gyer mek rajz-pá lyá za tot,
mely nek al ko tá sa it ki ál lí tá son is be mu tat ták.

Sá gi Fe renc

Az óvodai nevelés 
jubileuma Csepregen
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MEG KEZ DÕ DÖTT A KE RÉK PÁR ÚT ÉPÍ TÉ SE

Jú ni us 18-án, kez dõ dött meg nyer tes pá lyá za ti
for rás ból a Rá kó czi ut cá ban a ke rék pár út épí té se.
A Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sá nak kö szön he tõ -
en, több mint 153 mil lió Fo rint rá for dí tá sá val va ló -
sul hat meg a vá ros fej lesz té si el kép ze lé se. 

Az ut ca pá rat lan fe lén a ré gi, re pe de zett bur -
ko la tú jár dát el bon tot ták, egy irá nyú ke rék pár út ki -
ala kí tá sá ra ke rül sor a jár da ki szé le sí té sé vel, mint -
egy két és fél mé ter szé les ség ben, egé szen a Fe -
hér ut cá ig. A Rá kó czi ut ca ezen ol da lán a busz -
meg ál ló át he lye zés re ke rül a Répce híd elé, új
busz öb löt és tér kö ves le szál ló szi ge tet ala kí ta nak ki
az egy ko ri ma lom épü le te elõtt.

Az ut ca pá ros ol da lán, a vá ros ba be ér ke zõ ke -
rék pá ros for ga lom ré szé re ke rék pár sá vot ala kí ta -
nak ki, mely leg alább egy mé ter, ki emelt sze gély
mel lett 1,5 mé ter szé les lesz. Fon tos tud ni va ló az er -
re köz le ke dõ nek, hogy a zárt ke rék pár sáv ra sze -
mély au tó val ti los rá haj ta ni. Az új lé te sít mény egé -
szen a Szé che nyi té rig ve ze ti a ke rék pár ra ülõ
csepregi pol gá ro kat, s az er re ke re ke zõ tu ris tá kat,
a Fe hér ut ca és fõ tér kö zött ke rék pá ros nyo mot is
fel fes te nek, mely szin tén se gí ti a bi cik lis köz le ke -
dést. A kor mány TOP fi nan szí roz ta be ru há zá sá ban
Csepreg Vá ros Ön kor mány zat kon zor ci u mi part ne -
re a Vas Me gyei Ön kor mány zat.                       KM

A csepregi „Nyi tott pin cés bo ros gaz dák” és a
Csepregi Bor höl gyek 2018. jú ni us 2-án a mó ri bor -
vi dék re ki rán dul tak, ugyan is mi den év ben egy szõ -
lõ ter me lõ he lyet vá lasz ta nak, ahol is me re te i ket to -
vább tud ják bõ ví te ni, ta pasz ta la to kat tud nak sze -
rez ni. Cél juk, hogy meg is mer ked je nek ha zánk bor -
vi dé ke i vel. Több bor vi dé ken jár tak már, de az idei
év ben a mó ri bor vi dék re esett a vá lasz tá suk.

A mó ri bor vi dék Ma gyar or szág 22 bor vi dé ke
kö zül a leg ki sebb, de a hí re sebb bor vi dé kek kö zé
tar to zik. Két hegy ség, a Vér tes és a Ba kony kö zött
hú zó dik a Mó ri árok. Itt te rül el a mind ös  sze hat te -
le pü lést ma gá ba fog la ló mó ri bor vi dék. A bor vi -
dék klí má ja hû vö sebb nek mond ha tó az át lag nál,
eny he a tél, sok lég moz gás jel lem zi. A nyá ri nap su -
ga rak a szõ lõk nagy ré szét éri, a leg több csa pa -
dék is eb ben az év szak ban esik. Kö ze pe sen hû vös
vi szony lag csa pa dé kos idõ jel lem zõ.

Mór nak, a Vér tes és a Ba kony völ gyé ben
fek võ te le pü lés éle té ben min dig meg ha tá ro zó
volt a szõ lõ- és a bor ter me lés. A bor vi dék bo rai

jel lem zõ en a fe hér bor ok. Meg ha tá ro zó bo ra az
Ezer jó, amely ma már a hungarikumok kö zé tar -
to zik.  A XIX. szá za di fi lo xé ra-vészt kö ve tõ új ra te -
le pí té sek so rán lett a fõ szõ lõ faj ta ezen a bor vi -
dé ken. A mó ri bor, így az Ezer jó is ke mény, ké sõn
érõ szõ lõ faj ta. Ked ve zõ idõ já rás ese tén a szõ lõ -
für tök arany sár gá ra ér nek és cso dá la tos za mat -
tal ren del kez nek. A mó ri bor fér fi as jel le gét a
ma gas sav tar tal má nak kö szön he ti.

Há rom pin cé sze tet lá to gat tak meg, elõ ször a
Var ga és fia Pin cé sze tet, majd a Geszler Pin cét,
har ma dik nak pe dig a Bozóky Pin cé sze tet. Mind -
há rom csa lá di vál lal ko zás és mind egyik ben szé -
pen ki ala kí tott, hû vös, bolt íves, tég la bol to za tos
pin cé ket lát hat tak.

Mind a há rom gaz dá nál fi nom, fe hér mó ri bo -
ro kat kós tol hat tak meg, pl. Le ány ka, Olasz riz ling,
Zöld veltelini, Tra mi ni, Ezer für tû stb. Az Ezer jó bor
mind egyik pin cé szet ben meg ta lál ha tó volt, s kü -
lön bö zõ le gen dá kat is hall hat tak er rõl a bor ról. 

Ta lál koz hat tak a Mó ri Bor ba rát Höl gyek Egye -
sü le té nek né hány tag já val is. Ta pasz ta la to kat cse -
rél het tek, de sor ke rült ba rá ti be szél ge tés re is. Dél -
után a ba rokk Lamberg- kas télyt és a Sváb táj há -
zat néz ték meg. A ké sõ ba rokk Lamberg-kastélyt
Fellner Ja kab ter vei alap ján épí tet te gróf Lamberg
Fe renc An tal. Ben sõ sé ges te re ket, ér de kes épí té -
sze ti meg ol dá so kat lát hat tak. A sváb táj ház az ide
te le pí tett né met la kos ság éle té be en ge dett be pil -
lan tást nyer ni. Ké zi haj tá sú mo só gé pet és õs ré gi
hû tõ szek rényt is mu ta tott az ide gen ve ze tõ.

A Mó ri bor vi dék cso dá la tos lát vá nya le nyû -
göz te a csa pa tot és „Ezer jó” él mé nyek kel tér het -
tek ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

Tapasztalatszerzõ, ismeretbõvítõ
kirándulás a móri borvidéken
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• Sajtoskál
Mó ka és ka ca gás 
a sajtoskáli gye rek na pon

Hagyd a me se köny vet ol va sat lan, 
Itt a he lyed, ma egy ilyen nap van!
Így, so kan együtt ün ne pel jük a gye rek na pot,
En nek örö mé re most ki a bál junk egy jó na gyot! 
– éne kel te Pregitzer Fru zsi na. 

Sajtoskál köz ség ben má jus utol só va sár nap -
ja a gyer me kek rõl szólt. Idén a fa lu ap ra ja
nagy ja vi dám já té kok kal ün ne pel te a gye rek -
na pot. A prog ram dél után egy óra kor kez dõ -
dött és es te hét óra kor ért vé get.  A gyer kõ cök
élet ko ruk nak meg fe le lõ en kü lön bö zõ vic ces
szel le mi és fi zi kai ve tél ke dõk ben mér het ték ösz -
 sze tu dá su kat. Az ügyes sé gi fel ada tok kö zé tar -
to zott a kü lön bö zõ cso ko lá dék, me se sze rep lõk,
il let ve me sék be tét da la i nak fel is me ré se, keksz -
to rony épí té se a já té kos társ hom lo ká ra, egyen -
sú lyo zás egy po hár víz zel a fe jü kön, asz falt rajz,
va la mint a gye re kek bo ká já ra kö tött lu fik ki lyu -
kaszt ga tá sa. A ve tél ke dõ kön kí vül tol las lab dá -
val is el üt het ték az idõt a gyer kõ cök, mely ben a
szü lõk is szí ve sen részt vet tek.  A nagy me leg nek
kö szön he tõ en ha mar ki de rült, hogy a gye re kek
szá má ra a leg job ban a ví zi bom ba tet szett,
csak úgy rep ked tek a szí nes víz zel te li bal lo nok
a kul túr ház ud va rán. A gye re kek egy más nak
do bál va vár ták, hogy me lyi kük ke zé ben dur -
ran nak el a lu fik. Né ha már-már di rekt, a fe jük
fe lett lyu kasz tot ták ki, hogy fel fris sül je nek egy ki -
csit a nagy me leg ben.  

Négy óra kor a je len lé võk leg na gyobb
örö mé re meg ér ke zett a fagy lal tos au tó, s min -
den ki ked vé re vá lo gat ha tott a kü lön bö zõ
fagy lal tok kö zül. A kis pi he nõ után pe dig to -
vább foly ta tód tak a ko ra es tig tar tó já té kok.
Az ös  sze gyûlt gye re kek fel sza ba dult, õszin te
ka ca já ból, va la mint a nap vé gi fá radt te kin -
te tek bõl ítél ve az idei gye rek nap is na gyon jól
si ke re dett.                              Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

Aki Lövõ felõl érkezik Sopronhorpácsra, láthatja
a frissen kialakított telkeket, melyekkel a falu
vezetõjének nem titkolt szándéka, hogy fiatal
családokat csalogasson a községbe. Szerencsés
helyzetben van Sopronhorpács, mert több nagy
cég is megtalálható a faluban és környéken,
illetve a határ közelsége is sok lehetõséget ad a
dolgozni akaróknak. A községben iskola, óvoda,
orvosi és fogorvosi rendelõ, védõnõi szolgálat,
étterem, élelmiszerbolt és postahivatal mûködik,
tehát minden adott ahhoz, hogy „élhetõ” legyen a
település. A fejlõdés folyamatos, jelenleg is több
projekt fut. Ezekrõl beszélgettem Talabér Jenõ
polgármesterrel.

Két év vel ez elõtt si ke rült meg vá sá rol nunk a ré -
gi fut ball pá lyát, me lyen 16 tel ket ala kí tot tunk ki a
ta va lyi év ben, eze ket az idén kezd tük ér té ke sí te ni.
Komp lett köz mû ves mind egyik, asz fal tos út is lesz,
de azt majd az épít ke zé sek után csi nál tat juk meg.
Az ut ca vé gén a fa lu fe lé egy híd fog ja kön  nyí te ni
a köz le ke dést. 730 és 1040 négy zet mé ter kö zöt ti
tel kek rõl van szó, 4600 Ft-os négy zet mé ter áron
sze ret nénk õket el ad ni, de ked vez mé nye ket biz to -
sí tunk. Ha va la ki úgy dönt, hogy ná lunk sze ret ne le -
te le ped ni és már van gyer me ke, ak kor egy gyer -
mek után 300.000, két gyer mek után 600.000 fo -
rin tot el tu dunk en ged ni a te lek ár ból. Ugyan ezt a
ked vez ményt kap ja egy gyer mek te len há zas pár,
ha elõ re vál lal ja egy vagy több gyer mek szü le té -
sét. Je len pil la nat ban a 16 te lek kel szá mo lunk, de
a ké sõb bi ek ben to váb bi 24 is ki ala kít ha tó. Most
ké szül az út csat la ko zás, de több fej lesz tés is terv -
ben van, ahogy jön nek be a pén ze ink, úgy tu dunk
to vább lép ni. Saj ná la tos mó don az óvo da fel újí tá -
sá ra és böl csõ de lé te sí té sé re be adott TOP pá lyá -
za tunk idén sem nyert, el uta sí tot ták, ezért leg kö ze -
lebb már tak ti kát vál tunk, két fe lé ves  szük, kü lön
ad juk be a böl csõ de it és kü lön az óvo da it. Csa lá -

di nap kö zi el in dí tá sán, egyen lõ re nem gon dol kod -
ha tunk, mert az is ko la fel újí tá sa mi att szük ség van
a ré gi Párt ház épü le té re, mint tárolóhelyiség, a
nap kö zit pe dig csak ott tud nánk meg va ló sí ta ni.
Je len leg a sa ját be ru há zá sa ink ra össz pon to sí tunk.
A Ságvári End re ut cá ról a sport pá lya fe lé me nõ
be kö tõ út fel újí tá sa jú li us ban meg kez dõ dik, ide
50% ön erõt kell biz to sít sunk. 7.800.000 Ft-ot nyer -
tünk, ugyan en  nyit hoz zá is kell ten nünk, ami nem
ke vés pénz. Saj nos nem min den utunk és jár dánk
jó ál la po tú, az óvo dá hoz me nõ is prob lé más, de
mi vel a fõ köz le ke dé si utak mel let ti te rü le tek ál la mi
tu laj don ban van nak, elõ ször eze ket kü lön hely raj zi
szám alá kell ve tet ni ah hoz, hogy vis  sza igé nyel hes -

sük, és ne ki áll has sunk a rend be -
té tel ük nek. Ez el lett in dít va, így
re mél he tõ leg idõ vel meg is ol -
dó dik. Emel lett el kez dõ dött az is -
ko la fel újí tá sa is a Szé che nyi
2020 prog ram ke re té ben, amit
szin tén tá mo gat nunk kell. Le he -
tõ sé ge ink hez mér ten a be ru há -
zá si költ sé gek egy ré szét ma -
gunk ra vál lal tuk, így a Sop ro ni
Tan ke rü let tel együtt mû köd ve
dol go zunk. A be ru há zás so rán
meg újul nak a tan ter mek, a
könyv tár, a fo lyo sók, sok más
mel lett tel jes alj zat szi ge te lés és

bur ko lat cse re, nyílászárócsere, te tõ fel újí tás és
hom lok za ti szi ge te lés is ké szül, va la mint új bú to rok
ke rül nek be szer zés re. Ha ma ro san meg kez dõd het
az ön kor mány zat épü le tén, il let ve az is ko la új te tõ -
szer ke ze tén a nap elem rend szer ki épí té se is. Szep -
tem ber 8-án har ma dik al ka lom mal szer vez zük
meg a Trak to ros Na pot, ami most egy ki csit más
lesz, mert idén a Lédeci Nap pal együtt fog juk
meg tar ta ni. A Szlo vá ki á ban, Fel vi dé ken lé võ
Lédec köz ség gel test vér kap cso la tot sze ret nénk ki -
épí te ni, ezért meg hív juk õket is az ese mény re. Dél -
elõtt meg tart juk a trak to ros ver se nye ket, majd
Lédecben lesz egy kis ün nep ség, amit a ha gyo -
mány sze rint a lét ra ci pe lés kö vet. A ven dég lõ ud -
va rán foly ta tó dik majd a prog ram, es té re pe dig
bált ter ve zünk. A kas tély park já nak fel újí tá sa is re -
mél he tõ leg el kez dõ dik, de a tel jes be fe je zés hez
több lép csõ ben fo gunk el jut ni. Pró bál juk élet ké pe -
sen tar ta ni a te le pü lést, ide csa lo gat ni a fi a ta lo kat.
Sok pro jekt ben ben ne va gyunk, ami ren ge teg hát -
tér mun kát ad, vi szont lát vá nyos vál to zást csak a
meg va ló su lá sa kor ad. Ezt az idõt kell tü re lem mel
ki vár nunk, így ap ró lé pé sen ként, de biz to san fej lõ -
dik a fa lu.                               Zsoldosné H. Kati

A csepregi is ko lá sok gá la mû sor ral ün ne pel ték 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 fenn ál lá sá nak 70-dik év for du ló ját. A
2018. jú ni us 8-án az is ko la au lá já ban tar tott ren dez -
vényt Rozmán Lász ló tan ke rü le ti igaz ga tó nyi tot ta
meg. A mû sor ban fel lép tek az is ko la di ák jai és ta ná rai
is. Arany dip lo mát ka pott Márczi Józsefné. A prog ram
le zá rá sa ként meg te kin tet ték a fo tó ki ál lí tást, ami az el -
múlt 70 év be en ged be te kin tést.                            yde

70 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A CSEPREGI ISKOLÁT

Kis lépésekkel 
haladunk elõre



13

2018. július VIII. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

A Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott -
ho nos Óvo da a KÖR NYE ZET VÉ DEL MI
VI LÁG NA PON idén elõ ször ha gyo -
mány te rem tõ szán dék kal hív ta
meg a kör nyék óvo dás gyer me ke it
egy kel le me sen oko sí tó, já té ko san
vi dám dél elõtt re. 

Az ENSZ az el sõ kör nye zet vé del -
mi vi lág kon fe ren cia nyi tó nap ját
1972. jú ni us 5-én ren dez te, s az óta
ez a nap a kör nye zet vé de lem vi lág -
nap ja. Va jon há nyan tud nak er rõl?
Ma már szin te minden nek van vi lág -
nap ja, de min den ki ér dek lõ dé si kö -
ré nek, ne vel te té sé nek, kör nye ze té -
nek ha tá sá ra csak né há nyat tart
fon tos nak, meg jegy zen dõ nek.

E vi lág nap cél ja, hogy szé les
kör ben fel hív ja a fi gyel met a kör -
nye zet szen  nye zés kö vet kez mé nye i -
re, elõ se gít se az együtt gon dol ko -
dást és a kö zös cse lek vést, ter jessze

a fenn tart ha tó fej lõ dés esz mé jét.
Szin te min den nap hall juk: ta ka ré -
kos kod junk az ener gi á val, hasz no -
sít suk a meg úju ló ter mé sze ti erõ for -
rá so kat, csök kent sük a sze mét – és
hul la dék kép zõ dést, a kör nye zet -
szen  nye zést. De va jon ho gyan? Mit
te het nek e té ren a gye re kek?

A Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott -
ho nos Óvo dá ban a ter mé szet kö -
zel ség, a kör nye zet vé de lem már
rég óta meg ha tá roz za a fej lesz té se -
ket, a prog ra mo kat, az újon nan te -
rem tett ha gyo má nyo kat. 2005 óta
ma dár ba rát óvo da, majd 2009-
ben el nyer ték a Zöld Óvo da cí met
is. Az in téz mény nép ha gyo mány õr -
zõ, ter mé szet kö ze li pe da gó gi ai
prog ram ja egy tu da to san át gon -
dolt mun ka ered mé nye, mely nek
cél ja, hogy a gye re kek sa ját él mé -
nye i ken ke resz tül ta pasz tal ják meg
kör nye ze tük meg bú vó cso dá it.
Azét a kör nye ze tét, ame lyért õk
ma guk is már so kat te het nek. 

En nek je gyé ben szü le tett az öt -
let: egy vi dám tar tal mas dél elõtt,
együtt a kör nyék óvo dá i val. Meg -

hí vást kap tak a zsirai, az egy -
házasfalui és a sopronkövesdi óvo -
da ap ró sá gai és óvó nõ ik.

Gon dos elõ ké szí tõ mun ka, sok
öt let, kel le mes kör nye zet, jó idõ…
kez dõd he tett a prog ram.  A csa pa -
to kat egy tér kép se gí tet te a dél elõtt
fo lya mán (ter mé sze te sen új ra hasz -
no sí tott pa pír ból ké szült!), az ezen
lé võ je lek, raj zok alap ján tá jé ko -
zód hat tak az egyes ál lo má sok közt
a gye re kek, s ezen gyûjt het ték a
fel ada tok meg ol dá sá ért já ró pe -
csé te ket is.  Kép ze let be li pa tak -
med ret kel lett az ös vény sze rû en fel -
gyûlt sze mét tõl meg tisz tí ta ni, ter mé -
sze te sen sze lek tí ven ki vá lo gat va.
Nem mind egy, hogy üveg, fém, pa -
pír vagy mû anyag? Már az ovi sok is
tud ják, hogy nem! Egy má sik ál lo -
má son vi rág ból szõ het tek ké pet, az
ap ró ke zek ál tal csu da dol gok szü -

let tek. Az ál la tok ról
sem fe led kez tek
meg, hi szen er rõl
annyit me sél nek,
be szél get nek az ovi -
ban. Ki de rült, hogy
is me rik élõ he lye i ket
is, tud ják mely ál la -
tok él nek az er dõ -
ben, a ház kö rül, a
me zõn, avagy a víz -
par ton. Be szél get tek
ar ról is, ho gyan kell
vi sel ked ni egy er dei
ki rán du lá son, ho -
gyan óv hat juk kör -

nye ze tün ket, hogy majd a ké sõb bi
ko rok ovi sai is sé tál has sa nak
ugyan ott.  Új ra hasz no sí tot tak sok fé -
le hul la dé kot: pa pírt, mû anya got,
ku pa ko kat, szívószá lakat… Az üz le -
tek ben kap ha tó já té ko kat le gyõz -
ték az itt ké szült ta lál má nyok,
ügyes sé gi já té kok: a szí vó szál gyûj -
tö ge tõ, a gó lya csõr, a fla kon kug li,
a gyûj tö ge tõ kis ma dár, a ti tok zsák.
De a vál lal ko zó ked vû ek játsz hat tak
élõ bá bok kal tár sast is. A já ték vé -
gén sen ki nem ma radt aján dék
nél kül, ha meg ta lál ta sa ját kincses -
ládáját. A prog ram ide je alatt mi ni
ki ál lí tás nyílt azok ból a mun kák ból,
me lyet a gye re kek új ra hasz no sí tott
anyag ból ott hon ké szí tet tek, mint -
egy rá han go lód va a kö zös nap ra.
Bo dza szörp, és cse resz nye mel lett
vi dá man me sél ték egy más nak a
leg jobb ka lan do kat. A ta nu lás
öröm is le het. A sa ját él mény be vé -
sõd ve va ló ban mély nyo mo kat
hagy, s ta lán se gít ab ban, hogy az
iga zán fon tos dol gok ra fi gyel jünk,
pél dá ul kör nye ze tünk re.

Sodicsné Hor váth Gyön gyi

Má jus 28-án hét fõn dél után
Újkér és Egyházasfalu te le pü lé sek
la kos sá ga ös  sze gyûlt Újkér Köz ség
mû ve lõ dé si há zá ban, hogy bú -
csút ve gyen Dr. Tóth Kál mán há zi -
or vos tól, aki 42 év nyi szol gá lat
után Dr. Für tös And rás Jó zsef nek
ad ja át a pra xist. 

Nagy tö meg je lent meg hét fõn
dél után az újkéri mû ve lõ dé si ház -
ban, ahol ki csit és na gyok iz ga tot -
tan vár ták, hogy Dr. Tóth
Kál mán há zi or vos fe le -
sé gé vel meg je len jen és
kez de tét ve gye a bú -
csúz ta tó ün nep ség. 

Az ün nep sé gen
részt vett a pra xist át ve -
võ Dr. Für tös And rás Jó -
zsef há zi or vos és fe le -
sé ge is. 

A bú csúz ta tó az
újkéri és egyházasfalusi óvo dá sok
kis mû so ra i val kez dõ dött, majd a
két te le pü lés is ko lá sai ver sek kel,
nép dal lal, vi rá gok kal kö szön töt ték
a min den ki ál tal csak Kál mán bá -
csi nak ne ve zett dok tor urat. 

Ezt kö ve tõ en Répceiné Gaz -
dag Emõ ke Egyházasfalu al pol -
gár mes te re mon dott meg ha tó be -
szé det, aki 18 éven ke resz tül volt a
dok tor úr as  szisz ten se: 

Nagy meg tisz tel te tés szá munk -
ra, ami kor olyas va la kit kö szönt he -

tünk, aki na gyon so kat tett a te le -
pü lé se kért, az itt élõ em be re kért.
Ha rö vi den akar nám ös  sze fog lal ni,
a pá lya fu tá sát, ered mé nye it, fon -
tos ese mé nye it, va ló szí nû leg hol -
nap reg ge lig itt ül nénk. Kál mán
bá csi nak több mint 52 éves ér té -
kes szak mai te vé keny sé ge volt.
Or vo si pá lya fu tá sa az egye tem el -
vég zé se után a sze ge di szü lé szet-
nõ gyógy ásza ti kli ni kán kez dõ dött,

ahol 12 évet dol go zott.  Már ré -
gebb óta ér le lõ dött ben ne, hogy
va la mi mást kel le ne csi nál ni és ek -
kor jött az öt let, hogy há zi or vos le -
gyen. Tabon 10 hó na pot töl tött
há zi or vos ként, de ek kor jött egy
jobb nak ígér ke zõ le he tõ ség. 1976
au gusz tu sá ban ke rült ide hoz zánk,
fe le sé gé vel Ga bi né ni vel és két
kis fi á val. 

A cikk folytatása
a repcevidek.hu oldalon

Sán dor Jó zsef

Te gyünk együtt 
kör nye ze tün kért!

MEGHATÓ BÚCSÚ
A FALU SZERETETT ORVOSÁTÓL



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

Jú li us 6, 13, 20, 27 és aug. 3-án 16-
20 ó. Bük für dõn, a Turinform-iroda elõt ti
par ko ló ban: TER ME LÕI PI AC.

Jú li us 14-én, szom ba ton Csepregen,
a Ma lom kert ben: II. Pa la csin ta Fesz ti vál.

Jú li us 14-15-én Zsirán: Fa lu na pi
prog ra mok.

Jú li us 21-én, szom ba ton Tömördön:
Fa lu na pi prog ra mok.

Jú li us 25-29. Bü kön: 12. Szél ró zsa Or -
szá gos Evan gé li kus If jú sá gi Ta lál ko zó.

Jú li us 27-én, pén te ken 19.24-00.19
ó kö zött: Tel jes HOLD FO GYAT KO ZÁS.

Au gusz tus 3-5. Kõ sze gen: Fél hold és
Te li hold Kõ sze gi Ost rom na pok

14

2018. július VIII. évfolyam
 7. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

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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Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

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

P R O G R A M A J Á N L Ó

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

A TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00025 szá mú
pro jekt cél ja, hogy a vá ros csa pa dék víz-el -
ve ze tõ ár kok ren de zé sé vel il let ve újak ki ala -
kí tá sá val csök kent se a te le pü lés és a tér ség
víz ve szé lyez te tett sé gét. A ter ve zett mû sza ki
meg ol dá sok kö zött szá mí tá sok kal alá tá -
masz tot tan szik kasz tó ár kok ki ala kí tá sá ra is
sor ke rül.

A be ru há zás ke re té ben Csepreg Al só vá -
ros komp lex csa pa dék víz ren de zé se va ló sul
meg a Cso ko nai, Al kot mány, Zrí nyi, Bog nár

Ig nác, Tak sony ut cák és Tak sony köz csa pa -
dék víz-el ve ze tõ rend sze ré nek re konst ruk ci ó -
já val. Az út- és jár da fel újí tá si prog ram ezen
ütem be ma gá ba fog lal ja az árok tisz tí tást,
át ere szek bon tá sát és újak épí té sét, árok -
bur ko lást és új ár kok ki ala kí tá sát. A pro jekt
be fe je zé sét 2019. áp ri lis 30-ára ter ve zi a ki -
vi te le zõ. Mind eze ket Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta 100%-os pá lyá za ti fi nan szí ro zás -
ból biz to sít ja, mely nek tel jes ös  sze ge
153.599.177 Ft.

Az el múlt két év hez ha son ló an idén is meg ren de zés re
ke rült a Sopronhorpácsi Csa lá di Sport nap. Jú ni us 23-án
dél után a sport egye sü let szí ne i ben ját szó gye re kek és
szü le ik vet ték bir tok ba a sport pá lyát, ahol lég vár, bü fé és
ital pult gon dos ko dott a szó ra ko zás ról és a ven dé gek el lá -

tá sá ról. Dél után ket tõ kor kez dõd tek a prog ra mok a fut -
ball pá lyán és az elõ zõ es te fel ál lí tott röp lab da pá lyán.

Kor cso por tos mér kõ zé sek ke re té ben mu tat hat ták be a
gye re kek tu dá su kat, fej lõ dé sü ket, sport sze re te -
tü ket. A leg ki seb bek tõl a leg na gyob ba kig min -
den ki tö ret len jó kedv vel ve tet te be le ma gát a
já ték ba. 16 óra kor ün ne pé lyes érem át adás ke -
re té ben mon dott kö szö ne tet Hor váth Zol tán
után pót lás edzõ, a fut bal lis ta gye re kek nek ki -
tar tó mun ká ju kért, lel ke se dé sü kért, az egész
éven át tar tó szor gal mu kért. Kü lön dí ja zás ban
ré sze sí tet te az U14-es kor osz tályt, akik ezüst ér -
me sek let tek a me gyei baj nok sá gon, meg elõz -
ve ez zel Szany, Sopronkövesd, Sop ron, és Be led
csa pa tát. Az efö lött ér zett öröm be vi szont üröm
is ve gyült, ugyan is ek kor bú csú zott el Hor váth
Zol tán a gye re kek tõl, mert hosszas mér le ge lést
kö ve tõ en úgy dön tött, hogy át ad ja más nak az
után pót lás-ne ve lés fe le lõs ség tel jes és sok szor
nem könnyû fel ada tát. Saj nos ál lan dó ki hí vást je lent az
után pót lás meg fe le lõ lét szá má nak biz to sí tá sa, mert a
gye re kek több sé gé nek ha mar el fogy a kez de ti len dü le te,

ra jon gá sa és igye ke ze te. Vi szont a leg ki tar tóbb, leg el -
szán tabb gye re kek, akik haj lan dó ak ál do za tot hoz ni a fo -
ci ért, min den meg mé ret te té sen szé pen sze re pel tek. A
szak mai mun ka ered mé nye min dig iga zol ta, hogy a gye -
re ke ket olyan edzõk ve szik kö rül, akik tõl ta nul hat nak, akik

ál tal fej lõd het nek. Ez meg mu tat ko zott a
Bozsik-tornán és a baj nok sá gon el ért si ke re -
i ken is. A ren ge teg fel hõ, az erõs szél és a
hû vös idõ já rás ele in te nem na gyon ked ve -
zett, de sze ren csé re 5 óra után már él vez -
het tük a nap sü tést és an nak me le gét. A
röp lab dás Mi ni és Ma nó csa pat is nagy sze -
rû en tel je sí tett a há zi baj nok sá gon, itt is
szép szám mal kap tak ér me ket a részt ve võk.
A ver se nye ket és az ered mény hir de té se ket
kö ve tõ en hely ben szer ve zõ dõ csa pa tok kal,
kö tet len for má ban ját szot tak to vább a gye -

re kek és a fel nõt tek. Kö szön jük a szer ve zést a
Sopronhorpácsi Sport egye sü let azon ak tív tag ja i nak, akik
most is ren ge teg mun kát és idõt fek tet tek be le, hogy egy

ki csit ös  sze hoz zák a fa lu ap ra ja-nagy ját, ez zel is ko vá -
csol va a sport kö zös sé get. 

Zsoldosné H Ka ti

RENDEZÕDNEK A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÕ ÁRKOK CSEPREG VÁROS UTCÁIN

Családi Sportnap

Mini, Manó és ovis rölabdacsapat 
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