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• Egyházasfalu
VI HAR ÛZÕ HAR MO NI KA
AZ EGYHÁZASFALUI BA TYU BAN
A moz gal mas jú ni us után jú li us el sõ szom bat -

ján is je les ese mény re vir radt kis fa lunk. Lá za san
ké szü lõd tünk a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let ha gyo -
má nyos ba tyus bál já ra, ahol az ed di gi évek ben
a jó han gu lat is min dig ha gyo má nyo san ga ran -
tált volt. Es te nyolc órá ra már va la mennyi asz tal
fog lalt volt a szél fo gó val bõ vült Pla tán té ren,
ahol a vi dám ze ne szó mel lett jó ked vû te re fe re
folyt a fi nom sá gok kal te li asz ta lok nál, a nagy ér -
dek lõ dés sel kí sért tom bo la hú zás ra vár va. Az
egy re emel ke dõ han gu la tot azon ban be ár nyé -

kol ták a gyü le ke zõ vi har fel hõk, ame lyek bõl es te
tíz óra kor ha tal mas zá por zú dult a fa lu ra. Már-
már vesz ni lát szott a bá li han gu lat, né há nyan tá -
voz ni ké szül tek, hi szen a ze ne is meg szûnt a
hang sze re ket félt ve. Kis vár tat va Mihalicz Zsolt
ba tyu já ból elõ ke rült a vi hart fe led te tõ har mo ni -
ka, amely csak ha mar to va ûz te a mos to ha idõ -
já rás okoz ta ije del met. Sát ras la ko dal mat idé zõ
jó han gu lat ke re ke dett egé szen a ké sõ éj sza kai
órá kig. Ez úton is há lá san kö szön jük a vi har ûzõ
har mo ni ka szót!                         Ma jor Iza bel la

Rövid hírek Mesés nyár Fonyódligeten
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a Te rü le ti Gon -

do zá si Köz pont Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti szol -
gá la tá val együtt mû köd ve az idei év ben is si ke re -
sen pá lyá zott az Er zsé bet-prog ram nyá ri gyer mek -
tá bo roz ta tá sá ra.

Az el nyert pá lyá zat nak kö szön he tõ en 20
csepregi gyer mek tölt he tett el egy vi dám és tar tal -
mas he tet Fonyódligeten. 

Az ös  sze sen 1100 fõ ré szé re nya ra lást nyúj tó tá -
bor köz vet le nül a Ba la ton par ton he lyez ke dik el,

ahol a gye re kek ré szé re fa há zak ban biz to sí tot ták a
ven dég lá tást.

A rész ve võ csepregi gyer me kek a stran do lás
mel lett kü lön bö zõ ve tél ke dõ kön, ter mé szet is me -
re ti, lo vas íjász - és har ci be mu ta tón ve het tek
részt, to váb bá ked vük re hasz nál hat ták a sza -
bad té ri sakk táb lát, asz ta li te niszt és sport pá lyá -
kat. A tá bor el sõ es té jén kö zö sen szur kol hat tak a
ren dez vény sá tor ban ve tí tés re ke rü lõ Ma gyar or -
szág - Bel gi um mér kõ zé sen, részt ve het tek a Ko -

lom pos együt tes kon cert jén, Tánc ház ban jár tak,
és utol só es tén egy kö zös discoval zár ták a tar -
tal mas he tet.

A tá bor ban meg hir de tett tisz ta sá gi ver se nyen
egy vá ros né zõ dottózást nyert a leg jobb csa pat -
nak hir de tett csepregi csa pat Fo nyód és
Fonyódliget te rü le té re.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re
a tá bor he té ben meg lá to gat ta a csepregi gyer -
me ke ket és gyü mölc  csel, éle lem mel lep te meg

Õket, akik nagy öröm mel fo gad ták a vá ros ve ze tõt.
A pol gár mes ter a gyer me kek kel együtt részt vett a
sakk ver se nyen, de ked vü kért a já ték ból és a mó -
ká ból is ki vet te a ré szét.

Kö szö net jár a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont mun -
ka tár sa i nak, és a Ge or ge Sorel Ala pít vány nak, hi -
szen ne kik kö szön he tõ en egy fej lejt he tet len nya ra -
lás ban volt ré szük a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti
szol gá lat tal kap cso lat ban ál ló gyer me kek nek.

ot
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

„Ha a Föld Is ten ka lap ja, Ha zánk a bok ré ta raj ta!” – Nagy nem -
ze ti köl tõnk, Pe tõ fi Sán dor 170 év vel ez elõtt ez zel a fel ki ál tás sal fe -
jez te ki cso dá la tát or szá gunk tör té ne ti ér té ke it és pá rat lan szép sé -
gû ter mé sze ti, föld raj zi kin cse it szám ba vé ve. Majd fáj dal ma san
mu ta tott rá ar ra a szo mo rú tény re, hogy a bok ré tás szép ség el le né -
re még is: „Mes  sze tõ lünk a vi lág ba, / Ide gen nép kincs tá rá ba, /
Szánk-sze mün ket tát juk.” Pe tõ fi ezen szo mo rú sá gát saj nos is me rõs
je len ség ként ta pasz tal juk nap ja ink ban is. Ter mé sze tes, hogy ki-ki le -
he tõ sé ge i hez mér ten szí ve sen lá to gat el más or szá gok ba, de az ott
szer zett gaz dag él mény el le né re még is sze gé nyebb ma rad hat ab -
ban az eset ben, ha nem is me ri elég gé sa ját szü lõ föld jét, or szá gát. 

A hon is me ret hi á nyá val kön  nyen csor bát szen ved het a ha za sze -
re tet is. Hi szen a meg is me rés él mé nye az, amely egyút tal ma gá val
hoz za a ha zá hoz va ló erõ sebb kö tõ dést, ami kü lö nö sen fon tos a fel -
nö vek võ nem ze dék éle té ben. Or szá gunk cso dá la tos tá ja i nak fel fe -
de zé se, a tör té nel mi em lék he lyek lá to ga tá sa, a kü lön fé le kul tu rá lis
ren dez vé nye ken va ló rész vé tel, mind-mind hoz zá já rul nak ah hoz,
hogy ki ala kul has son ben nünk az az egész sé ges szem lé le tû ma gyar
mér ce, amel  lyel hi te le seb ben tud juk meg ítél ni sa ját ma gunk, s a vi -
lág dol ga it. Ah hoz ha son la tos ez, amit nem ze ti imánk, a Him nusz so -
ra i nak író ja, Köl csey Fe renc, anya nyel vünk ápo lá sá ról gon dol kod -
va örök sé gül re ánk ha gyott, mi sze rint: „Ide gen nyel ve ket tud ni szép,
a ha za it pe dig lehetségig mû vel ni kö te les ség.” Így van ez a hon is -
me re ten ala pu ló ha za sze re tet tel is. Él jünk hát és ta nít sunk él ni bok -
ré tánk hoz hû en!                                                   Ma jor Iza bel la

Következõ lapszámunk 2016. 09. 08-án jelenik meg!

Bokrétánkhoz hûen

Az elõ zõ éj sza kai vil lám lás,
menny dör gés meg ijesz tet te a szer -
ve zõ ket, de a bo rús nap in dí tás el le -
né re szép idõ ke re ke dett a tömördi
fa lu nap ra! Az ön kor mány za tunk
kép  vi se lõ-tes tü le te vár ta jú li us 23-án
a fa lu be li e ket, az el szár ma zot ta kat.

A Fa lu ház kör nyé ke dél elõtt tíz
órá tól meg telt élet tel: lég vár épült,
vízigömböt le he tett ki pró bál ni a
me den cé ben, íjá szat is
volt. Zaj lot tak a kis pá lyás
lab da rú gó-mér kõ zé sek.
Ké szült a lan gal ló a sza -
bad té ri ke men cé ben. Le -
he tett lo va gol ni, lo vas ko -
csi ká zá son részt ven ni. A
Csepregi ci te rá sok já té ka,
a tömördi tán co sok elõ -
adá sa után a Far kas Sán -
dor Egy let vi dám mû so ra
kö vet ke zett. Iga zi meg le -
pe tés volt a tömördi kis -
szín pad mû so ra: Ba ra nyai Ta ma ra
ve ze té sé vel a lel kes cso port A
plety kás as  szo nyok cí mû elõ adás -
sal ké szült. A fur fan gos tör té net, a
vá rat lan tör té né sek min den kit meg -
mo so lyog tat tak. Kolla rits Gá bor
pol gár mes ter kö szön tõ je után el -

kez dõ dött a ko ra es ti va cso ra: egy
tál vad pör költ re, egy ital ra és egy
sze let tor tá ra min den ki az ön kor -
mány zat ven dé ge le he tett. A va -
cso rát kö ve tõ en a kõ sze gi
MULATÓSOK(K) „húz ták” a talp alá -
va lót, kez dõd he tett az ut ca bál,
me lyet es te tíz kor a vár va várt tom -
bo la sza kí tott meg, majd foly ta tó -
dott a tánc, a bá lo zás haj na lig.

Min den ki meg ta lál hat ta a nap fo -
lya mán a leg ér de ke sebb, leg jobb
prog ra mo kat! Kö szön jük a ma gán -
sze mé lyek, a vál lal ko zók és vál lal -
ko zá sok fel aján lá sa it, to váb bá a
szer ve zõk, az ön kén tes se gí tõk és a
fel lé põk mun ká ját.                 KSzÁ

„A pletykás asszonyok” 
is ott voltak a tömördi falunapon!
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SZÉP SZÁM MAL JÖT TEK
A VOLT IKLANBERÉNYIEK
Iklanberényben min den év ben meg ren de -

zik a fa lu na pot. Idén jú li us 16-án tar tot ták, és
má so dik al ka lom mal az el szár ma zot ta kat is
meg hív ták a je les nap ra. 2011-ben Berényi Pál
pol gár mes ter öt le te alap ján lát ták ven dé gül
elõ ször a fa lu volt la kó it. Ak kor ígér te tett tett,
hogy öt éven te meg is mét lik ezt a ta lál ko zót. Bár
az idõ já rás nem ked ve zett, az esõ el le né re is

szép szám mal el jöt tek a volt iklan be ré nyiek. A
pol gár mes ter kö szön tõ je után özv. Hor váth
Jánosné Nagy Mar git szólt az el szár ma zot tak ne -
vé ben. Az ebéd elõtt a Pan non Ci gány ze ne kar
húz ta a talp alá va lót, majd ebéd után el sõ ként
a hegyhátszentjakabi tánc cso port mû so rát lát -
hat ták. Õket a táplánszentkereszti Ta va szi szél ci -
te ra ze ne kar nép dal ös  sze ál lí tá sa szó ra koz tat ta a
fa lu la kó it. Vé gül Nagy Johathan bû vész mu tat -
vá nya in ámul tak az egy be gyûl tek. A dél után
„háziasszonya“ Sulicsné Sá gi Hen ri et ta volt. Az
es té re ter ve zett „utcabál“ a rossz idõ mi att el ma -
radt, de úgy gon do lom, mind a fa lu la kói, mind
az el szár ma zot tak tar tal mas dél utánt, kel le mes
be szél ge té se ket tud hat nak ma guk mö gött. Kö -
szö net il le ti Berényi Pál pol gár mes tert és fe le sé -
gét, Mészárosné Nagy Má ria al pol gár mes tert és
Ró ka La jos fa lu gond no kot, va la mint min den
olyan fa lu la kót, aki mun ká já val hoz zá já rult a
ren dez vény le bo nyo lí tá sá hoz.         Sulics Bo gi

A „bor kis mér ték ben 
gyógy szer, nagy mér ték ben or vos ság”

Dr. Kon do ra Bá lint, a Vas me gyei köz gyû lés
al el nö ke aján lot ta töb bek közt e sza vak kal a 11.
Gyógy-Bor Na po kat és Gasztrofesztivált a kö zön -
ség fi gyel mé be a jú li us 20-i meg nyi tón. Ágh Pé -
ter, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je ar ról be -
szélt, hogy Bü kön úgy kap cso ló dik ös  sze a pi he -
nés, a wellness, a gaszt ro nó mia és a ki kap cso ló -
dás, mint a bor só meg a hé ja. Dr. Né meth Sán -

dor pol gár mes ter kö szön tõ jé ben meg ál la pí tot -
ta, hogy a Gyógy-Bor Na pok egy év ti ze des fej -
lõ dést kö ve tõ en a kis vá ros és a tér ség egyik leg -
je len tõ sebb ese mé nyé vé vál tak. A fõ szer ve zõ,
Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ és fesz ti vál igaz ga tó
meg kö szön te az ön kor mány zat tá mo ga tá sát –
most is õk ad ták az anya gi ak na gyobb ré szét –,
de je len tõs ös  sze get nyer tek pá lyá za ton is, és
egy re több szpon zo ruk és se gí tõ jük van. 

A meg nyi tó elõtt egy hét tel a Ri gó ta nya Ét te -
rem ben a szak mai és tár sa dal mi zsû rik ki vá lasz -
tot ták 8 pin cé szet 21 be ne ve zett bor ból a leg -
job ba kat. Az ered ményt a vas me gyei, pon to -
sab ban a csepregi, kõ sze gi és lukácsházi bor -
ba rát höl gyek ko szo rú já ban Tóth Bé la is mer tet te:
Bor ba rát Höl gyek Bo ra: Ba da cso nyi Pin ce -
szö vet ke zet, Ba da csony to maj - Ba da cso nyi Tra -
mi ni 2015. Fesz ti vál Bo ra: Tor nai Pin cé szet,
Som ló-hegy - Nagysomlói Ze nit 2015. Bük Vá -
ros Bo ra dí ja zott jai: 1. Tor nai Pin cé szet, Som -
ló-hegy - Nagysomlói Ze nit 2015. 2. Alasz Pin ce,
Kõ szeg - Gá la Cuvée 2015. 3. Alasz Pin ce, Kõ -
szeg - Blauburger 2015.

A ven dé gek a fesz ti vál ide je alatt eze ket és
16 pin cé szet egyéb bo ra it, pá lin ká kat, kéz mû -
ves sö rö ket, üdí tõ ita lo kat fo gyaszt hat tak. Az in -
ni va lók mel lett a kéz mû ves-ke res ke dõ ut cák ban
en ni va lót és a ha gyo má nyos ma gyar kéz mû ves
kul tú ra sok fé le ter mé két is le he tett vá sá rol ni. Az
idén a ko ráb bi nál na gyobb hang súlyt ka pott a
gaszt ro nó mia. Kü lön szín pa don min den es te
egy-egy ne ves sze mé lyi ség (Buza Sán dor,
Majthényi Lász ló, Bánszky Pé ter, Dö mö tör Ta más
és Nika Ró bert) lát vány fõ zés ke re té ben mu tat ta
be sza kács tu do má nyát. A ha gyo mány õr zõk pe -
dig sát ruk mel lett, az ál ta luk meg ele ve ní tett kor
éte le i bõl ké szí tet tek és kí nál tak íz le tes fa la to kat.

A fesz ti vál prog ram já ban min den kor osz tály
meg ta lál ta a ne kik szó ló ren dez vé nye ket. A leg -
ki seb bek a ha gyo mány õr zõk fegy ve re it és sok -

fé le né pi já té kot pró bál hat tak ki. A Kon fe ren cia -
köz pont mel lett gyer mek fog lal koz ta tó, a Fa bu la
Báb szín ház, a Por té ka Szín pad, a Sza mó ca Szín -
ház, Pá li Pet ra és tánc ka ra, a Ta risz nyá sok Együt -
tes és a Lan ga lé ta Ga ra bon ci á sok szó ra koz tat -
ták õket. Az if jú ság és a fel nõt tek mû so rai há rom
szín pa don zaj lot tak. Ezek rõl kö vet ke zõ szá munk -
ban tu dó sí tunk.

Az öt na pos fesz ti vál hoz az idõ já rás ke gyes
volt, így lá to ga tott sá gi re kord szü let he tett. A he -
lyi ek és az üdü lõ ven dé gek mel lett so kan jöt tek
a szom szé dos és kö ze li te le pü lé sek rõl, de tá vo -
lab bi vá ro sok ból is. 

SF
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Jú li us ele jé vel meg kez dõd tek az út fel újí tá si
mun ká la tok ab ban a csepregi ut cá ban, mely nek
la kói évek óta ren ge teg meg ke re sés sel for dul tak a
ko ráb bi vá ros ve ze tés fe lé.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re
meg vá lasz tá sát kö ve tõ en egyik fõ cél ki tû zés ének
és fel ada tá nak te kin tet te a Vá ros kri ti kus út ja i nak
fel újí tá sát, s ez zel elõ re ter ve zett a Vá ros költ ség ve -
tés ének ös  sze ál lí tá sa kor is.

A 2015. évi költ ség ve tés ben több mint 20 mil -
lió fo rin tot kü lö ní te tett el er re a cél ra, me lyet az tán
a si ke res egyez te té se ket kö ve tõ en a Bel ügy mi nisz -
té ri um ál tal ki írt pá lyá za ton el nyert to váb bi 18 mil -
lió fo rint egé szí tett ki.

A ko ráb bi vá ros ve ze tés még évek kel ez elõtt
meg bí zott egy ter ve zõt a Cso ko nai ut ca fel újí tá sá -
nak meg ter ve zé sé vel, azon ban ak kor kö zel 100
mil lió fo rin tos ra kal ku lál ták a költ sé ge ket, me lyet
az tán meg sem pró bál tak elõ te rem te ni.

A Vá ros je len le gi pol gár mes te re ke res te a le -
het sé ges al ter na tí vá kat, me lyek kö zül vé gül si ke rült
egy el ér he tõt és meg va ló sít ha tót jó meg ol dást
meg ta lál ni. A dön tést és a köz be szer zést kö ve tõ en
ígé re té nek hí ven, jú li us ele jén meg is in dul hat tak a
mun ká la tok.

A fel újí tás a csa pa dék víz el ve ze tõ árok rend szer
tisz tí tá sá val és a fo lyás fe nék pro fi lo zá sá val kez dõ -
dött, ezt kö ve tõ en ke rült sor a lej tés vi szo nyok be ál -
lí tá sá ra. A mun ká la tok je len leg is zaj la nak, de a
ter vek sze rint egy sor bur ko ló la pot is kap nak majd
az ár kok a ké sõb bi tisz tán tar tás és kar ban tar tás
meg kön  nyí té se vé gett. Ki cse ré lés re ke rül nek a
nem meg fe le lõ en ki ala kí tott ko csi be já rók alat ti át -
ere szek is.

A fel újí tás nak kö szön he tõ en a Cso ko nai ut ca
tel jes út fe lü le te meg újul, az egész pá lya szer ke ze tet

sta bi li zál ják, az ak na fe de le ket szint be hoz zák,
majd pe dig új asz falt ré teg gel bo rít ják be az ut cát.

A mun ka fo lya mat ok ról az érin tett la kos ság irá -
nyá ba fo lya ma tos a tá jé koz ta tás, hi szen az egyes
fo lya ma tok nál, kor lá to zás ra, út le zá rás ra is szá mí ta -
ni kell majd. A ki vi te le zõ úgy szer ve zi majd a mun -

ká la to kat, hogy azok ne okoz za nak a la kók nak fe -
les le ges eset leg több na pos fenn aka dá so kat.

„Min den le he tõ sé get meg ra ga dunk an nak ér -
de ké ben, hogy mi nél több ut ca fel újí tá sá ra sor ke -
rül hes sen. A ko ráb bi cik lu sok ban ugyan ez a te rü -
let is el volt ha nya gol va, most vi szont ha ma ro san
el ké szül a Cso ko nai ut ca. A Szom bat he lyi ut ca fel -
újí tá sá ra a Bel ügy mi nisz té ri um hoz pá lyá za tot nyúj -
tot tunk be, s a Fe hér ut ca fel mé ré se pe dig fo lya -
mat ban van. A Tak sony ut ca, Tak sony köz, Zrí nyi, Al -
kot mány és Bog nár Ig nác ut ca vé gé nek csa pa -
dék víz el eve ze té sé re, pe dig egy át fo gó pá lyá za -

tot nyúj tot tunk be a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram ke re té ben, hi szen a csa pa dék -
víz el ve ze tés rend be té te le szük sé ges és el en ged -
he tet len fel té te le a ké sõb bi új ut cák ki ala kí tá sá nak
is. Az utak mel lett a jár dák ál la po ta is sok kí ván ni -
va lót hagy ma ga után. Ezen a te rü le ten a Vá ros -
gaz dál ko dás sa ját ki vi te le zés ben, ön erõ bõl igyek -
szik ered mé nye ket fel mu tat ni. Az Ady ut ca tel jes
fel újí tá sát kö ve tõ en a le he tõ leg több, kri ti kus ál la -
po tú jár da ál la po tán igyek szünk ja ví ta ni. Ter ve ink
sze rint sa ját erõ bõl és sa ját ki vi te le zés ben ut cá ról-
ut cá ra ha la dunk elõre.”- nyi lat koz ta Vlasich Krisz ti -
án, Csepreg vá ros pol gár mes te re.                    yde 

TÛZ ÉS TE KE – IDÉN IS 
LESZ LÓCSI FA LU NAP

Hu szon ket te dik al ka lom mal vár ja sze re tet -
tel 2016. au gusz tus 13-án, szom ba ton a lócsi
kép vi se lõ-tes tü let az ér dek lõ dõ ket a fa lu na pi
ren dez vé nyük re. Ha gyo má nyo san az Ün ne pi
szent mi sé vel, ben ne az Új ke nyér szen te lé sé vel
kez dõ dik az ün nep. A pol gár mes te ri kö szön tõt
kö ve tõ en 16 órá tól a „fõ té ren” szó ra koz ta tó
prog ra mok vár ják a ven dé ge ket. Íze lí tõ a mû -
so rok ból: a Fe ke te Se reg, a Kõ sze gi Da ra bon -
tok be mu ta tó ja, a Gencsapáti Ha gyo mány õr -
zõ Néptáncegyüttes fel lé pé se, Big Mouse
Band szó ra koz ta tó ze né je. A va cso rát ut ca bál
kö ve ti a Mega együt tes sel. Ké sõ es te a BE-JÓ
tánc együt tes Tûz tánc Showját lát hat ják az ér -
dek lõ dõk. Nem ma rad el idén sem dél elõtt a
gye rek, dél után a fel nõtt te ke ver seny. A gye re -
kek ugrálóvárban is szó ra koz hat nak! 

Új út bur ko la tot kap a Cso ko nai ut ca
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• Csepreg
Bol dog szü le tés na pot, An nus né ni!
90. szü le tés nap ját ün ne pel te Nagy Sán dor -

né An nus né ni, akit né pes, sze re tõ csa lád ja kö -
szön tött a je les nap al kal má ból. 

An nus né nit két fiú gyer me ke, öt uno ká val és
öt déd uno ká val aján dé ko zott meg, s bár a csa -
lád tag jai Bécs tõl Bu da pes tig az or szág kü lön -
bö zõ pont ja in él nek, nem volt kér dés, hogy
együtt, egy he lyen ün nep lik a déd nagy ma ma
szü le tés nap ját. A né pes csa lád az ün nep sé get
Bü kön egy ét te rem ben tar tot ta, mely re sze re tet -
tel meg hív ták Vlasich Krisz ti ánt, Csepreg vá ros
pol gár mes ter ét is, aki sa ját aján dé kai és jó kí -

ván sá gai mel lett Or bán Vik tor Ma gyar or szág Mi -
nisz ter el nö ke em lék lap ját is át ad ta a szép ko rú
ün ne pelt nek.

An nus né ni öröm mel em lé ke zett vis  sza mun -
ká val el töl tött évi re, s idé zett fel egy-egy em lé -
ke ze tes pil la na tot. Ami lyen szor ga lom mal dol go -
zott egész éle té ben, olyan ak tí van töl ti most is
min den nap ja it. Na pi szin ten fõz, s nem hagy ja
más ra a ker ti mun kát sem. An nus né ni nek ez -
úton is to váb bi jó egész sé get és sok bol dog esz -
ten dõt kí vá nunk!                                              ot

Rövid hírek

Si ke res és ered mé nyes a köz fog lal koz ta tás
Csepregen, mely nek ha té kony mû köd te té sé hez
újabb kor mány za ti tá mo ga tás nyert el a Vá ros.

A köz fog lal koz ta tás mel lett min den egyéb ként
min den egyéb pá lyá za ti le he tõ sé get is meg ra gad
a Vá ros an nak ér de ké ben, hogy a Vá ros gaz dál ko -
dás ki egé szí tett lét szám mal tud jon dol goz ni.

Fon tos ki emel ni, hogy a kö te le zõ en el lá tan dó
fel ada tok, te hát a zöld te rü let gon do zás és a vá -
ros tisz tán tar tá sa mel lett olyan fel ada to kat is el lát -
nak a Vá ros gaz dál ko dás szak em be rei, me lyek -
hez más eset ben kül sõs meg bí zás ra len ne szük -
ség. A meg erõ sí tett lét szám azon ban le he tõ sé get
te remt a szak mai mun kák el vég zés re, így költ ség -
ha té ko nyabb mû kö dést ér nek el, rá adá sul a
meg ta ka rí tott ös  sze ge ket egyéb fel újí tá sok ra le -
het majd for dí ta ni.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta si ke re sen pá -
lyá zott az Út õr prog ram ra, mely nek kö szön he tõ en
2016. már ci us 16. és no vem ber 30.-a kö zött öt sze -
mély fog lal koz ta tá sá ra nyílt le he tõ ség a prog ram -
nak kö szön he tõ en. A köz fog lal koz ta tás hoz nyújt ha -

tó tá mo ga tá sok ról szó ló 75/2010. (XII. 31.) Korm.
ren de let alap ján 5.388.959 Ft összeg bõl a sze mé -
lyek fog lal koz ta tá sa mel lett több mint 1,5 mil lió fo -
rint ös  szeg ben a fel adat hoz szük sé ges esz kö zö ket
is biz to sí tot ta a pá lyá zat ból a Ma gyar Kor mány, így
a Vá ros gaz dál ko dás esz köz park ja újabb, ha té -
kony gé pek kel és esz kö zök kel bõ vül he tett.

Egy után fu tó val fel sze relt te her hor dó ke rék pár -
ral, egy lánc fû rés  szel, egy fú ró gép pel, két mo to ros
fû ka szá val és to váb bi út kar ban tar tás hoz szük sé ges
mun ka esz köz zel bõ vült a Vá ros gaz dál ko dás esz -
köz ál lo má nya.

„Ez úton sze ret ném meg kö szön ni a szak mai
együtt mû kö dést Ha ran go zó Ber ta lan kor mány -
meg bí zott úr nak, hi szen a prog ram in du lá sa elõtt
si ke rült egyez tet nünk a Vá ros esz köz igé nyét, így
ezen túl ha té ko nyab ban tud juk el lát ni majd min -
den na pi fel ada ta in kat. Nagy se gít sé get nyúj ta nak
a prog ram meg va ló sí tá sa so rán el nyert mun ka esz -
kö zök, me lye ket a dol go zók is nagy öröm mel fo -
gad tak.” – nyi lat koz ta la punk nak Vlasich Krisz ti án,
Csepreg vá ros pol gár mes te re.                        yde

„A lo vak iránt ér zett sze re te tünk füg get len a ko runk tól” 
– A LO VAK RÓL SZÓLT HÁ ROM NAP ZSIRÁN

Az idei nyá ron is le he tõ ség volt több tur nus ban tá bo roz ni a lo va -
kat sze re tõ, a lo vak iránt ér dek lõ dõ gye re kek nek. Több te le pü lés rõl
ér kez tek gye re kek, pél dá ul Csepregrõl, Bük rõl, Kõ szeg rõl, és ter mé -
sze te sen Zsiráról is. A Ma nó tá bor ban hat éves kor alatt ve het tek részt.
A ki csik jú li us 14-én, 15-én és 16-án lo va gol hat tak, sétakocsi káz hat -
tak a nap kö zis tá bor ban. Is mer ked tek a ló ápo lás sal és vol tak kéz mû -
ves fog lal ko zá sok, vi dám já té kok. Játsz hat tak Ubul lal, a ma gyar vizs -
lá val és el sõ sor ban él vez het ték a ter mé szet kö zel sé gét. A vissza té rõ
gye re kek már név sze rint is mer ték a lo va kat, és szí ve sen hoz tak ott -
hon ról sár ga ré pát, az zal ked ves ked tek az ál la tok nak. Az ok ta tók mel lett a na gyob bak, a ha la dók
is nagy öröm mel se géd kez tek a ki csik nek. Bá tor sá guk, ügyes sé gük át ra gadt az ap ró sá gok ra, pél -
dát vet tek ró luk. Az ér dek lõ dõ szü lõk nek, nagy szü lõk nek le he tõ sé gük volt meg néz ni, hogy „üli meg
a lo vat” a lur kó. Öröm volt néz ni a vi dám gyer mek ar co kat! Re mé lik, hogy jö võ re is meg szer ve zik a
tá bort, és új ra el jö het nek. Kö szö net a szer ve zõk nek.                                Horváthné Pa dos Te réz

Útõr program segíti 
a Városgazdálkodás munkáját
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Egyházasfalu Szent György temp lo ma kö ze -
lé ben a múlt év ben meg újult, szín vo na las ven -
dég lá tó egy ség vár ja a fa lu la kó it és a te le pü -
lés re lá to ga tó kat. Pálfi Pat rik üz let ve ze tõ tõl meg -
tud tuk, hogy a volt ÁFÉSZ-kocs mát a köz ség bõl
az ame ri kai Pitts burgh-be el szár ma zott Ma jor
Mik lós üz let em ber vá sá rol ta meg, és tel je sen
mo der ni zál tat ta. A kor sze rû be ren de zés rész ben
a tu laj do no sé, rész ben pe dig a bér lõé. Az üze -
mel te tés sel kap cso la tos ki adá sok (mint pl. bér le -
ti díj, re zsi, áru kész let) ter mé sze te sen az üz let ve -
ze tõt ter he lik. Az ele gáns ven dég lá tó he lyen ét -
kez het nek me leg szend vi cset, ham bur gert, ke -
men cé jük ben sok fé le piz zát tud nak süt ni. A piz -
zát ké rés re ház hoz is szál lít ják. Ba rá ti, csa lá di és
egyéb ös  sze jö ve te lek hez több fo gá sos ételt is
tud nak biz to sí ta ni a kö ze li me leg kony hás egy sé -
gek bõl. Gaz dag az ital vá lasz té kuk (csa polt és
üve ges sör tõl, a fo lyó és üve ges bo ron, rö vid ita -
lon ke resz tül a ká vé ig, te á ig, üdí tõ ig min den
meg ta lál ha tó), sü te mé nyek és a nyár slá ge re,
fa gyi is kap ha tó ná luk.

A tu laj do nos, Ma jor úr évek óta bõ ke zû ada -
ko zó ja a fa lu nak: ka rá csony elõtt a nyug dí ja so -
kat lát ja ven dé gül, szpon zo rál ren dez vé nye ket,

tá mo gat ja a sport kört. A vi dám ju ni á list kö zö sen
ren dez ték, s a költ sé ge ket rész ben Ma jor úr, rész -
ben Pálfi úr áll ta. 

Az üz let ve ze tõ re mé li, hogy az olim pia alatt
is te le lesz a ven dég lá tó egy ség, hi szen a ver se -
nye ket ugyan úgy ki ve tí tik majd, mint nem rég a
lab da rú gó EB mér kõ zé se it. Más kor vi szont

billiárd, õsz tõl au to ma ta já ték is vár ja a fi a ta lo -
kat és idõ seb be ket.

A négy kis köz ség bõl egye sült Egyházasfalu
2. bú csú já hoz kap cso lód va au gusz tus 26-27-én
a Freedom Cafeban pén te ken es te: szin te ti zá -
tor-ze né re, majd disz kó ra, szom ba ton az Uni kum
Együt tes sel bú csúi bál ra vár ják a szó ra koz ni vá -
gyó kat.                                                       (X)

MESÉS SIKER 
ÉS KÖZÖS SZURKOLÁS 
– NYÁR A SZAKONYI KÖNYVTÁRBAN

Két szakonyi könyv tár tag is aján dé kot ka -
pott: Hor váth Em ma és Galavics Ger gõ Ba -
lázs si ker rel sze re pelt a sop ro ni Szé che nyi Ist -
ván Vá ro si Könyv tár Gyer mek könyv tá ra ol va -
só pá lyá za tán. Ka lan do zás Csu kás Ist ván me -
se bi ro dal má ban – ez zel a cím mel hir det ték
meg a szí nes és ér de kes meg mé ret te tést,
ame lyen si ker rel sze re pelt a két szakonyi
könyv tár tag. A si ke res rész vét elé ért em lék la -

pot és aján dé kot kap tak. A kis tér sé gi könyv -
tár éle té ben fon tos, hogy a kö te le zõ szol gál -
ta tá sok mel lett mi nél szé le sebb le he tõ sé get
biz to sít son a kö zös sé gi al kal mak ra. Bár a fo -
ci láz nak vé ge, az együtt szur ko lás so ká ig em -
lé ke ze tes ma rad mind azok nak, akik fi gye -
lem mel kí sér ték a lab da rú gó EB mér kõ zé se it.
Nem volt ez más képp a he lyi könyv tá ri ta gok
éle té ben sem, akik ki hasz nál va a jó tech ni kai
le he tõ sé ge ket, a kö zös sé gi ház ban ki ve tí tõn
néz ték a ma gyar vá lo ga tott utol só mér kõ zé -
sét a baj nok sá gon.                                 ADA

Aho vá ér de mes be tér ni
FREEDOM CAFE & SPORT BAR
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• Iklanberény

Rövid hírek

IDÉN IS FÕZ TEK AZ IKLANBERÉNYIEK!
A Szajki-tavaknál gyûl tek ös  sze idén is, im -

már ti zen ne gyed szer egy tó par ti partyra a va -
si pol gár mes te rek és csa pa ta ik. A jú li us 2-i
prog ra mon igye kez tek fõ zõ tu do má nyu kat
csil log tat va di csõ sé get sze rez ni te le pü lé sük -
nek. Iklanberény idén is kép vi sel tet te ma gát.
Ma gya ros éte le ket kér tek a mint egy negy ven
részt ve võ csa pat tól és ezt fi gye lem be is vet ték
a több nyi re pol gár mes te rek ál tal inst ru ált sza -
ká csok. Míg a csa pa tok az íz le tes éte le ket ké -

szí tet ték, ad dig töb ben a hor gász ver se nyen
mér ték ös  sze a sze ren csé jü ket. Idén is be gör -
dül tek a mo to ro sok, akik a szelestei ve te rán
mo to ros ta lál ko zó részt ve või vol tak. Az el ké -
szült éte lek kós to lá sa és el fo gyasz tá sa után
kul tu rá lis prog ra mok szó ra koz tat ták a jó ked vû
csa pa to kat és ki lá to ga tó kat. Aki nem nyert a
fõzt jé vel, az sem tá vo zott üres kéz zel, hi szen
min den csa pat ok le vél lel és ren ge teg él -
ménnyel tér he tett ha za.

SulicsBogi

Bõ vül és újul a ra va ta lo zó és a busz for -
du ló, a csok-kal bõ vül ne a fa lu és szí ve sen
lát nák, ha szé pül ne a kas tély, va la mint:
len ne mit ku tat ni az ér ték tár hoz. Répce -
szent györgy 2016 nya rán. 

BÕ VÜ LÉ SEK, BÕ VÍ TÉ SEK

– A kö zös sé gi tér nyer tes pá lyá zat ból újult meg
– mu tat ta a leg utób bi leg na gyobb fej lesz tést a be -
szél ge tés ele jén Gróf Istvánné, Répceszentgyörgy
pol gár mes te re. A kis te le pü lé sen most út fel újí tás ra
pá lyáz nak, be ad ták a szük sé ges do ku men tu mo -
kat. Nem min den fej lesz té si terv nél vár nak pá lyá -
za ti for rás ra, le he tõ ség re: pél dá ul a busz for du lót
pá lyá zat nél kül, ön erõ bõl újít ják.

– Most az ár aján lat ké ré sé nél,
en ge dé lyez te tés nél tart a mun ka,
au gusz tus ban le het jó vá ha gyás,
utá na vá lasz tunk ki vi te le zõt – so -
rol ta Gróf Istvánné. A busz for du ló
a nagy esõk után ne he zen hasz -
nál ha tó, meg áll a víz, el en ged -
he tet len már a el újí tá sa. Van
olyan eset is, ami kor „jön” pénz,
ilyen az adós ság kon szo li dá ci ós
kor mány za ti ke ret. Pon to sab ban
a kom pen zá ci ós pénz, hi szen
nem volt adós sá ga a répce szent -
györgyi ön kor mány zat nak, nem
volt mit el en ged ni, át vál lal ni az
ál la mi kas  szá nak, így kom pen zál -
ják a fe gyel me zett gaz dál ko dást. – Az idei terv
eb bõl a pénz bõl a ra va ta lo zó fel újí tá sa, és bõ -
vít jük is elõ te tõ vel, az épí té si en ge délyt már be -
ad tuk – so rol ta a pol gár mes ter.

A köz pon ti tá mo ga tá si for rást a könyv tár és a
kul túr ház szé pí té sé re köl töt ték ta valy: par ket tá -
zás is be le fért és egy lap top vá sár lá sa is, hi szen
el avult volt a ko ráb bi esz köz. Idén is 1,2 mil lió fo -
rint lesz a köz pon ti tá mo ga tás, ab ból bel té ri
ping pong asz talt vá sá rol ná nak és rend be ten -
nék a lép csõ ket. 

– Fon tos, mert a kul túr há zé egy ben az or vo si
ren de lõ be já ra ta is, és ugyan aka dály men tes, de
egy rám pá ra nagy szük ség len ne – mu tat ta a pol -
gár mes ter. Em lé kez te tett, hogy a mû ve lõ dé si ház -
ban ta valy kéz mû ves, idén pe dig fo tó ki ál lí tást ren -

dez tek. A fény ké pek ren de zé sé hez, úgy dön töt tek,
nem ké rik köl csön a tompaládonyi pa ra vá no kat,
ha nem ké szít tet nek ma guk nak sa já tot – ta lán ha -
ma ro san, egy újabb nagy sza bá sú tár lat hoz szük -
ség lesz az esz kö zök re.

DE MOG RÁ FIA

Fo gyott idén a fa lu – a fél évi vis  sza te kin tés ap -
ro pó ján Gróf Istvánné el mond ta: 104 la kos volt ja -
nu ár el se jén, most hi va ta lo san 101-en van nak. A
fa lu el sõ em be re egy kel öl tö zés rõl és ket tõ ha lá lo -
zás ról tud. – Most hat 18 éven alu li gye rek van, há -
rom óvo dás és há rom is ko lás, után pót lás ról egy -
elõ re nincs hír – ös  sze gez te a de mog rá fi ai mu ta tót
a pol gár mes ter. Az min den eset re biz ta tó, hogy sok

a fi a tal csa lád és sze ren csé re sok mun ka le he tõ ség
van a kör nyé ken. Mun ka nél kü li egy ál ta lán nincs a
fa lu ban. Csá bí ta nák a be köl tö zõ ket: ön kor mány -
za ti tu laj do nú tel ke ket kí nál nak el adás ra, eh hez
pe dig iga zán 21. szá za di in no vá ci ó val tö re ked -
nek, ké szül ugyan is a te le pü lés hon lap ja. Azon ke -
resz tül hir det nék az akár a csa lá di ott hon te rem té si
ked vez mény hez, a csok-hoz iga zít ha tó tel ke ket. –
Ér dek lõ dõ ket tõ is volt nem rég, de ne he zen megy
– fo gal maz ta meg Gróf né. Az min den eset re ten -
den cia, hogy az ol csóbb há zak sor ban el kel tek a
fa lu ban. Ami ke vés bé ke len dõ, az a fel újí tott in gat -
lan: – Van nak olyan há zak, ame lye ket ko ráb ban
kül föl di ek re no vál tak, meg is ké rik az árát, ne he -
zeb ben is kel nek el – mond ta a te le pü lés ve ze tõ. Az
ön kor mány zat két in gat la ná tól is meg vált nem ré gi -

Építik, szépítik
Répceszentgyörgyöt
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ben: egy sa ját tu laj do nú épü let, amely ben egy
vál lal ko zó ala kít ki ma gá nak iro dát, és egy, csak
rész ben ön kor mány za ti tu laj do nú épü let is el kelt.
Csen des, nyu godt, zöld fa lu ként aposzt ro fál ja ma -
gát Répceszentgyörgy. Igaz, ami ó ta az M86-os

meg nyílt, na gyobb a for ga lom, hi szen Bük és Bõ
fe lõl is itt haj ta nak fel, de ez in kább csak kö ze lebb
hoz ta a kör nye zõ te le pü lé se ket. 

KAS TÉLY ÉS KRIP TA

Ami re büsz ke le het ne és len ne is Rép ce szent -
györgy, az a kas tély. Gróf Istvánné fel idéz te:
1995. óta van kül föl di ma gán tu laj don ban az
egy ko ri Szentgyörgyi Hor váth kas tély, il let ve
Szentgyörgyi-Horváth-Zinner-Nedved-kastély.
Nem fej lesz ti a tu laj do nos, nem épül, nem szé -
pül a cso dá la tos kas tély. – Vis  sza vá sá rol ni nem
tud ná az ön kor mány zat, de szí ve sen le ül nénk a
tu laj do nos sal, hogy le gyen vég re ve le va la mi,
újít sa, vagy ad ja el – mond ta a pol gár mes ter,
aki úgy tud ja, vol tak ér dek lõ dõk, po ten ci á lis vá -
sár lók a kas tély ra. 

Ami szin tén az épí tett ér té kek kel kap cso la tos
répceszentgyörgyi ak tu a li tás, az az, hogy meg -
ala kult a te le pü lé si ér ték tár bi zott ság – vi szont
ren ge teg mun ka len ne az ala pos ér ték-lajst rom.
Sze ret nék, ha pá lyá za ti for rás ból fõ ál lás ban fog -

lal koz tat hat ná nak va la kit, aki el vég zi a ku ta tá -
so kat – mond ta a pol gár mes ter. Konk rét pél dá -
nak a busz vá ró mö gött ta lál ha tó Má ria-szob rot
em lí tet te. Nem tud nak so kat, ele get a mû em lék
tör té ne té rõl. 

Akár a me gye, de a ré gió egyik óri á si tu risz -
ti kai von ze re je le het ne a Szent György temp lom
krip tá ja. – A temp lo mot is a Hor váth csa lád épít -
tet te, azt min dig tud tuk, hogy krip ta van alat ta –
idéz te fel a pol gár mes ter. Az tán ta valy meg let -
tek a szük sé ges do ku men tu mok, en ge dé lyek, és
fel nyi tot ták a krip tát: 17 ko por só ra buk kan tak,
mind a Hor váth csa lád el hunyt jai. – A plé bá nos
ko ráb ban úgy gon dol ta, hogy föltáratja, ha lesz
rá for rás. Mond tam ne ki, hogy van pá lyá zat, de
majd el dön ti, hogy „ki nyit ják-e”, biz to san elég
nagy vonz erõ len ne a fa lu nak – mond ta Gróf
Istvánné.                                                    yde

FO CI, FÕ ZÉS,
CU KOR ESÕ ÉS OPE RETT
– Kö zös sé gi nap Tompaládonyban

A fa lu ház ud va rán lesz 2016. au gusz tus
13-án szom ba ton Tompaládony kö zös sé gi
nap ja, mely re min den kit sze re tet tel vár nak a
szer ve zõk! Dél elõtt lesz nek a kis pá lyás fo ci -
mér kõ zé sek: a Tompaládony-Vasegerszeg
meccs és a he lyi lá nyok-as  szo nyok ös  sze -
csa pás. Lesz fõ zõ ver seny, a gye re kek nek pe -
dig ügyes sé gi já té kok, pél dá ul csokigyûjtés!
A han go ló dás után, dél után lesz az ün ne pé -
lyes meg nyi tó, a ver se nyek ered mény hir de -
té se, a nyer te sek ju tal ma zá sa. Mû sort ad nak
a bõi ovi sok, operettslágereket pe dig Novák
Elem ér hoz a fa lu ház ud va rá ra. A
Rába(P)ART Tár su lat „A szé na pad lás” és „A
be teg disz nó” cí mû szín da rab ok kal ké szül,
ezt a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol gál ta -
tó Rend szer ko or di nál ja és fi nan szí roz za. A
he lyi erõ ket a Tompaládonyi Fi a ta lok Tár su -
la ta kép vi se lõ, az õ mû so ruk sem ma rad ki a
kö zös sé gi nap ból! Lesz még men tõ-, tûz ol tó-
és rend õr au tó be mu ta tó, egész ség sá tor
egész ség ügyi mé ré sek kel – és per sze va cso -
ra, a kész let ere jé ig. A gyer me kek biz to san
nem fog nak unat koz ni: lesz lég vár, ki ra ko dó -
vá sár és cu kor esõ cu kor ágyú val! A tom bo lá -
hoz szí ve sen fo gad ják a fel aján lá so kat! Az
idei sztár ven dég a BALANCE BAND, a csa pat
a Mu zsi ka TV ál lan dó elõ adó ja. A nap zá rá -
sa: Fa lu na pi bál Ba kos Ro land dal. 

„Le gyen ez a nap öröm te li, vi dám, ne ve -
tés bõl, jó kedv bõl ne le gyen hi ány.”

H. H. R.
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• Zsira
SZE LES, ESÕS, DE SI KE RES
VOLT A XVII. ZSIRAI NA POK 
Min den ren dez vény szer ve zõ rém ál ma vált

va ló ra jú li us kö ze pén Zsirán. Ha prog ra mot
szer ve zünk, és nincs meg fe le lõ nagy sá gú fe -
dett he lyünk, eset leg sát runk, ak kor egy na -
gyobb prog ram „ha lá lát” je lent he ti a rossz idõ.
Az utol só pil la nat ban át szer vez ni min dent, nem
könnyû do log. A pén te ken es te kez dõ dõ ren -
dez vény a he lyi fel lé põk kel in dult. Ezt még sza -
bad té ren tud tuk le bo nyo lí ta ni, igaz már na -
gyon fújt a szél és hi deg is volt. Fel lép tek a he -
lyi Ér tel mi Fo gya té ko sok Ott ho ná nak la kói egy
tánc cal, va la mint a kö tél ug ró lá nya ink is,
Jandrasits And rea ve ze té sé vel. Utá nuk a
sopronhorpácsi mazsorett cso port mû so rát lát -
hat tuk. Es te hét órá tól a Ma ya Trió is mert olasz
slá ge rek kel igye ke zett láz ba hoz ni a kö zön sé -
get, több-ke ve sebb si ker rel. Az est to váb bi ré -
szé ben szin tén egy ze nész szó ra koz tat ta a hi -
deg el le né re ki tar tó ven dé ge ket.

Szom ba ton dél elõtt a ho mok bá nyá ban
lö vész ver seny volt, majd a dél utá ni prog ra -
mok az esõ és a szél mi att a Kul túr ház ba szo -
rul tak be. Fel lé pett ná lunk a Kajárpéci
Vízirevü a Hany Is tók, a láp fia cí mû vá sá ri da -
go nyá val, Nagy Jonathan bû vész el va rá zsolt
min ket, és ter mé sze te sen a zsirai ének kar mû -
so ra is osz tat lan si kert ara tott. A va cso rá ra
Zsira Köz ség Ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-
tes tü le te hív ta meg a fa lu la kó it, és ven dé ge -
i ket, eh hez az is ko la ud var fe dett ke rék pár tá -
ro ló já ból rög tö nöz tünk ét ke zõt. Egy tál gu -
lyás ra volt min den ki hi va ta los. Az es tét a Jo ker
ze ne kar bál ja zár ta a Kul túr ház ban. Vol tak fel -
lé põk, aki ket még le tud tunk mon da ni, volt
aki el fe lej tett el jön ni, de ös  szes sé gé ben, ha
az idõ is ked ve zett vol na, ak kor egy iga zán
kel le mes ren dez vé nyünk le he tett vol na. Azért,
azt gon do lom, hogy aki el jött, az nem bán ta
meg, akik pe dig fel lép tek (fõ leg he lyi fel lé -
põk), ne kik nem ke vés mun ká juk volt így is az
elõ ké szü le tek kel. Min den eset re re mél jük,
hogy az el kö vet ke zen dõ évek ben sze ren csé -
seb bek le szünk az idõ pont ki vá lasz tá sá val.

N.P.K.

Rövid hírek
Var ga Do rot  tya, a Bü ki Bir kó zó Club

csepregi ver seny zõ je az el sõ fél év ben két
arany ér met is szer zett nem zet kö zi ver se -
nye ken. Eb bõl az al ka lom ból be szél get tünk
az if jú te het ség gel.

– Mi kor kezd tél bir kóz ni és mi lyen ered -
mé nyek kel büsz kél ked hetsz?

– Las san 10 éve lesz, hogy 1. osz tá lyos ko -
rom ban el kezd tem edzé sek re jár ni. Elõt te csak a
le lá tó ról néz tem a két bá tyá mat. El sõ edzõm,
Szalontai Im re te het sé ges nek
lá tott, s irá nyí tá sá val – sok szor
fi ú kat is le gyõz ve – jó he lye zé -
se ket ér tem el kü lön bö zõ ver -
se nye ken. Né hány év után
Sza bó Gá bor lett az edzõm.
Kor osz tá lyom ban a lá nyok kö -
zött két szer az or szá gos di ák -
olim pi ai baj nok sá got is meg -
nyer tem. 2012-ben meg kap -
tam a „Jó ta nu ló, jó spor to ló”
cí met. Ezt kö ve tõ en meg sé rül -
tem az egyik ver se nyen, s egy
egész ség ügyi fél re ér tés mi att
két évet ki hagy tam. 2014-
ben Gá bor vis  sza hí vott a klub -
hoz, s né hány he ti fel ké szü lés után 3. he lye zést
sze rez tem egy ver se nyen. Majd az or szá gos baj -
nok sá gon a ser dü lõ 52 ki lós lá nyok kö zött 2. let -
tem. Ez zel be ke rül tem a ma gyar if jú sá gi vagy
más né ven ka det vá lo ga tott ba. Ezt az ered -
ményt ta valy már az if jú sá gi ka te gó ri á ban si ke -
rült el ér ni. No vem ber vé gén Hel sin ki ben a nem -
zet kö zi ver se nyen az elõ dön tõ ben meg sé rül -
tem. Így 4. let tem, s há rom hó nap ki esett. Idén
má jus ele jén Hor vát or szág ban ju ni or ka te gó ri á -
ban, a 60 ki ló sok kö zött let tem el sõ. Majd jú ni us
ele jén Auszt ri á ban sze rez tem arany ér met az 58
ki ló gram mos lá nyok kö zöt ti nem zet kö zi me zõny -
ben. A ma gyar vá lo ga tó ver se nye ken si ke rült
meg tar ta ni a 2. he lye zést.

– Men  nyi mun ká val ér he tõk el ezek a
nem min den na pi ered mé nyek?

– Bü kön he ten te há rom edzé sünk van. Mi vel
ke vés az edzõ part ner, ezért egy hé ten két szer a
Ha la dás edzé se in is részt ve szek. A tan év utol só
he té ben a Ha la dás nyá ri edzõ tá bo rá ban vol -
tam, jú li us vé gé tõl pe dig Balatonföldváron
edzõ tá bo ro zunk. 

– Me lyik kö zép is ko lá ban ta nulsz, s ösz -
 sze egyez tet he tõ az is ko lai mun ka és a
sport?

– A Hor váth Bol di zsár Köz gaz da sá gi és In for -
ma ti kai Szak kö zép is ko lá ba já rok. A ta nul má nyi

át la gom 4,8 volt a 9. év fo lya mon a tan év vé -
gén. Eb bõl is lát ha tó, hogy a sport nem megy a
ta nu lás ro vá sá ra.

– Mi lyen ter ve id van nak?
– Si ke re sen be fe jez ni az is ko lát, s érett sé gi

után köz gaz da sá gi egye te men sze ret nék to -
vább ta nul ni. A sport ban pe dig mi nél jobb
ered mé nye ket el ér ni a ver se nye ken, s be ke rül ni
a ju ni or vá lo ga tott ba. Ha majd fel vesz nek a bu -
da pes ti egye tem re, az Új pest ben (ta valy már
hív tak) vagy a Va sas ban sze ret ném foly tat ni a
bir kó zást.

– Kí vá nom, hogy ter ve id vál ja nak va ló -
ra, és még sok szor ör ven dez tesd meg
nagy sze rû ered mé nyek kel ki sebb és na -
gyobb kö zös sé ge in ket.

Sá gi Fe renc

Ara nyos Do rot  tya
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A lap elõ zõ szá má ban meg je lent in ter jú ban
az eset le ges új ra vá lasz tá sá ért küz dõ csepregi
pol gár mes ter olyan va lót lan ál lí tá so kat fo gal -
ma zott meg sze mé lyem mel kap cso lat ban, me -
lyek re – jó hír ne vem vé del me ér de ké ben –
kény te len va gyok rö vi den re a gál ni. Azt a tisz te -
let len sé get, ami a ne vem pon tat lan hasz ná la tá -
ban je lent ke zik a ré szé rõl, csak zá ró jel ben em lí -
tem meg. Az azon ban már vég képp el fo gad ha -
tat lan, hogy alap ta lan vá da kat, rá gal ma kat fo -
gal ma zott meg. Szé gyen ez nem csak õrá, ha -
nem azok ra is, akik egy en  nyi re el fo gad ha tat -
lan, a pol gá ro kat tá ma dó, rá gal ma zó, dik ta tó ri -

kus stí lust kép vi se lõ pol gár mes tert ké pe sek a bi -
zal muk ban ré sze sí te ni.

Ab ban, hogy a he lyi nyil vá nos ság gya kor la ti -
lag meg szûnt s he lyet te csak egy ol da lú pol gár -
mes te ri pro pa gan da mû kö dik, fe le lõs sé ge van az
idõ kö zi vá lasz tást ki kény sze rí tõ kép vi se lõk nek is.
Ko ráb ban kel lett vol na fel is mer ni ük a hely zet tart -
ha tat lan sá gát és sok kal kri ti ku sab ban kel lett vol na
már ed dig is dol goz ni uk. Ami cse kély ered ményt
az el telt kö zel két esz ten dõ ho zott, azon ban ne kik
is kö szön het jük! Na gyobb azon ban a vét kük az zal,
hogy so ká ig el tûr ték egy sú lyo san jog sér tõ, a vá -
ros egé szé nek ér de ke i re néz ve hát rá nyos dön té -

se ket ho zó, al kal mat lan vá ros ve ze tés mû kö dé sét.
Csak az eny hí ti a fe le lõs sé gü ket, hogy ké pe sek
vol tak sa ját sze mé lyes ér de ke i ken túl lép ve, va ló -
ban a vá ros ja vát szol gál ni a fel osz la tás má jus 30-
i ki mon dá sá val. 

Meg te rem tet ték a le he tõ sé get ar ra, hogy a
pol gá rok szep tem ber vé gén egy jobb ve ze tés -
sel vált has sák fel a mos ta nit. A vá ros ne egy-két
em ber, vagy egy-két csa lád hit bi zo má nya le -
gyen, ha nem va la mennyi ün ké. 

A tisz tes ség hez hoz zá tar to zik egy más meg -
be csü lé sén túl az egye nes és igaz be széd is.

Dr. Dé nes Jó zsef, Csepreg

Ügyes sé gi, erõn lé ti, va la mint szel le mi fel ada -
tok ban mér ték ös  sze ere jét a négy tár sa ság
idén is a már ha gyo má nyos „Nagygeresdi Pa -
raszt olim pi án”. A já té kos, spor tos ve tél ke dõt ne -
gye dik al ka lom mal ren dez te meg az ön kor -
mány zat. Dél utá ni prog ram volt a já ték, a fõ zõ -
csa pa tok Jó kai bab le -
ves el ké szí té sét kap ták
fel ada tul. Az el ké szült
ételt jó ízû en fa la toz va
fo gyasz tot ták el a részt -
ve võk. Des  szert ként
min den csa pat egy, Ka -
ti né ni ál tal sü tött tor tát
ka pott a ren de zõ ség tõl.
Min dent ös  sze vet ve, is -
mét egy jó han gu la tú
dél utánt töl töt tünk el
együtt a Fa lu ház ud va -
rán. Nem volt elég a
gaszt ro nó mi á ból: el lá -
to ga tott Nagygeresd
csa pa ta 2016 jú li u sá nak má so dik nap ján, a
Szajki-tavaknál meg ren de zett Pol gár mes te rek
Fõ zõ ver se nyé re. Idén gom bás csü lök pör költ ké -
szült pet re zsely mes új bur go nyá val, mely mel lé
hely ben sü tött, és há rom fé le há zi lek vár ral meg -
töl tött pa la csin ta szol gált des  szert ként. Az ét ke -
ket a zsû ri ok le vél lel ju tal maz ta. A fõ zõ bri gá dot
ez év ben is töb ben is el kí sér ték az ese mény re –
aki el jött, az nem ma radt éhe sen, az biz tos. Bü -

kön arat ni volt a nagygeresdi de le gá ció: jú li us
9-én zaj lott a ha gyo má nyos kézikaszás
aratóbemutató és ara tó ün nep. A prog ram mi sé -
vel kez dõ dött, ezt kö ve tõ en az ara tó ban dák ki -
vo nul tak a für dõ par ko ló já ban fel ál lí tott szín pad -
hoz. A be mu ta tó ra so kan vol tak kí ván csi ak: sõt,

aki te het te, az fény ké pe zett, vi de ó zott, meg örö -
kít ve az él ményt. Az ara tás után a ban dák meg -
pi hen tek, uzson náz tak, a kü lön bö zõ te le pü lé -
sek rõl ér ke zett em be rek jó fé le bo ro kat, pá lin ká -
kat kí nál va is me rõs ként kö szön töt ték egy mást,
hisz so ka dik al ka lom mal ta lál koz tak a für dõ mel -
let ti bú za táb lán. Ki mond hat juk: ez is egy jól si ke -
rült nap volt.

Bé res Pé ter

FESZÜLTSÉG CSEPREGEN - VÁLASZ VLASICH KRISZTIÁN POLGÁRMESTER INTERJÚJÁRA

Parasztolimpia,
fõzõverseny és aratóünnep 

– MOZGALMAS A NAGYGERESDIEK NYARA
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• Csepreg
TISZ TELT SZER KESZ TÕ SÉG!
A Vas me gyei Csepreg vá ro sá nak fõ te rén,

a Szé che nyi -té ren ha tal mas var jú-ko ló nia él,
az il le té kes Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó sá ga
sze rint 65 fé szek ben. Ré gi gond ja ez a la kos -
ság nak, meg a Csepregre lá to ga tó tu ris ták -
nak is. A te lep azu tán ala kult ki, hogy 2007-
ben az ad dig ál ta lá nos is ko lá nak he lyet adó
mû em lék Nádasdy-kastély épü le te, a ki ürí té -
sét kö ve tõ en el csen de sült. Az ad dig csak a
vá ros lab da rú gó pá lyá ja mel let ti ún. Ma lom-
kert ben fész ke lõ var jak, szé pen fo ko za to san
bir tok ba vet ték a kas tély elõt ti ha tal mas pla -
tá no kat is. Leg újab ban már a hí res csepregi
Pro me nád, egy vé dett sé tány vad gesz te nye -
fá in is meg je len tek.

Mint er dé sze ti ta pasz ta lat tal is bí ró szõ lõs -
gaz da, már évek óta te szem szó vá la kos sá gi
fó ru mo kon, köz meg hall ga tá so kon a var jak ál -
tal oko zott pisz kí tást, a vé dett fá kon ke let ke zõ
ká ro kat. Leg utób bi meg ke re sé sem re Csepreg
pol gár mes te re ké rel mez te ugyan a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság nál a fész kek el tá vo lí tá sát,
de egy elõ re sem mi sem tör tént.

A Szé che nyi -té ren és a Ma lom-kert ben
össze sen 169 meg szám lált var jú fé szek ta lál -
ha tó. Kö zü lük egy elõ re egy da rab el tá vo lí tá -
sát en ge dé lyez ték az ok tó ber 1. és feb ru ár 1.
köz ti idõ szak ban. Meg nyug vás sal fo ga dom,
hogy le he tõ ség van a la kos sá got za va ró és a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek, szõ lõs gaz dák -
nak sú lyos ká ro kat oko zó var jú fé szek el tá vo lí -
tá sá ra. Ezek sze rint le het sé ges a prob lé ma
egé szé nek át fo gó ke ze lé se is. 

Nem a vé dett ma da rak el len va gyok, de
a túl sá go san el sza po ro dott, a fõ tér re nem il lõ
ál lan dó pisz kí tás, ká ro gás el le nem re van.
Nem ér tem, hogy ezt a sza po ra és mi fe lénk
kö zön sé ges nek szá mí tó ma dár fajt mi ért kell
en  nyi re ki emel ten vé de ni? Plá ne egy vá ros
kö ze pén. Ta valy ok tó ber ben je lez tem leg -
utóbb a gon dot a he lyi köz meg hall ga tá son. 

Ké rem a se gít sé gü ket an nak ér de ké ben,
hogy ezek a gon dok vég re or vos lás ra ke rül -
je nek.

Csepreg, 2016. jú li us 21. 
Kö szö net tel:

Hor váth An tal
92 éves, ak tív szõ lõs gaz da

Rövid hírek
Áp ri lis 23-án a Bü ki Vá ro si Sport csar nok ban

or szá gos mazsorett fesz ti vált ren dez tek a Pe tõ fi
Sán dor Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár ban
mû kö dõ csepregi cso por tok. A ran gos ese mé -
nyen ha zánk leg jobb együt te sei vet tek részt. Az
erõs me zõny ben a há zi gaz dák is ered mé nye -
sen sze re pel tek: Csepreg Vá ros Ró zsa szi rom Ma -
zsorett Cso port ja az I. kor cso port ban Ki emelt
Arany Ok le ve let ka pott. Csepreg Vá ros Csil lag -

fény Mazsorett Cso port ja fel nõtt show ka te gó ri á -
ban Arany, fel nõtt pom pon ka te gó ri á ban Ki -
emelt Arany Ok le ve let ér de melt ki. A jú ni us 9-i,
III. Ka pu vá ri Or szá gos Mazsorett Fesz ti vá lon
mind két cso por tunk is mét ugyan eze ket az ok le -
ve le ket sze rez te meg lát vá nyos pro duk ci ó já val.
Ka pu vá ron a fel nõtt pom pon ka te gó ri á ban Bo -
ros Eve lin, a cso por tok ve ze tõ je meg kap ta a
leg jobb ko re og rá fia dí ját.

Jú ni us 23-26-án a Far kas Sán dor Egy let szín -
ját szói is mét mi nõ sí tést kér tek a Vas vá ri Nem zet -
kö zi Szín ját szó Fesz ti vá lon. A
csa pat Pe tõ fi Sán dor: A hely -
ség ka la pá csa c. eposz-pa -
ró di á já val ne ve zett be ren -
dez vény re. A da ra bot öt éve
már be mu tat tak Csepregen,
de most tel je sen át dol goz ták,
újabb sze rep lõ ket von tak be,
s a ré gi es és da gá lyos szö ve -
get szin te tel jes egé szé ben
be ta nul ták a fõ sze rep lõk. Hó -
na po kig, he ti két-há rom pró -
bá val ké szült a cso port Hor -
váth Gyuláné ren de zõ ve ze -
té sé vel a meg mé ret te tés re.
Az elõ adá so kat hét ta gú, ren -
de zõk bõl és szí ni kri ti kus ok ból ál ló zsû ri fi gyel te és
ér té kel te na pon ta. A csepregiek elõ adá sá ról
sok jót hall hat tunk: ki emel ték a ka rak te rek re -
mek meg for má lá sát, s na gyon kre a tív nak mi nõ -
sí tet ték a te rek (temp lom, kocs ma, stb.) és az idõ
hasz ná la tát. Meg di csér ték a cso por tot a kü lön -

bö zõ kor osz tá lyú sze rep lõk be vo ná sá ért, s ez ál -
tal az után pót lás ki ne ve lé sé ért. Né hány ap ró hi -
á nyos sá got is em lí tet tek, me lye ken vál toz tat ni
szük sé ges. Ös  szes sé gé ben is mét ezüst mi nõ sí tést

ka pott a cso port, s a Ki emel ke dõ Együt tes Mun -
ká ért já ró kü lön dí jat is a Far kas Sán dor Egy let
szín ját szói ér de mel ték ki. Szom ba ton es te
Petõmihályfán, a má so dik elõ adá sun kon már
nyo ma sem volt a lám pa láz nak. Va ló sá gos
öröm já ték kal káp ráz tat tuk el a kis fa lu kö zön sé -
gét. Õk vi szont szí ves ven dég lá tás sal tet ték em -
lé ke ze tes sé szá munk ra az es tét. Az egye sü let kö -
szö ne tet mond Ba ra nyai And rás nak, aki mik ro -
bu sza i val le he tõ vé tet te a cso port uta zá sát.

Jú li us 2-3-án Szom bat he lyen, az Aré na Sav -
ári á ban ren de zett VIII. Or szá gos If jú sá gi Tûz ol tó -
ver se nyen Vas me gyét a Csepregi Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü let csa pa tai kép vi sel ték. A le á -
nyok Vál tó fu tás ver seny szám ban or szá gos har -
ma dik he lye zést ér tek el. A több posz ton új csa -

pat ta gok kal fel vo nu ló fi úk is tisz tes ség gel helyt
áll tak a ver se nyen. A csa pa tok Hor váth Ist ván és
fia, if jabb Hor váth Ist ván ké szí tet te fel. 

Gra tu lá lunk a cso por tok tag ja i nak és ve ze tõ -
i nek, to váb bi ered mé nyes mun kát és si ke re ket
kí vá nunk.                                                    igás

Sikeres csepregiek
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Ta lán egész év ben er re a nap ra várt
a leg job ban egész Nemesládony: idén
jú li us 9-én, szom ba ton dél után tar tot tuk
a fa lu na pot. A szer ve zõk nek már elõ zõ
nap volt dol ga: pén te ken dél után el -

kezd ték a ké szü lõ dést, elõ ké szí tet ték a
más na pi fõ zés hez az alap anya go kat.
Más nap reg gel ki lenc kor új ra ne ki lát tak
a mun ká nak, elõ ke rül tek a sör pa dok,
még egy szer el len õriz ték a tech ni kai
be ren de zé se ket. Ugyan az idõ já rás
okot adott az ag go da lom ra, de csak
egy fris sí tõ nyá ri esõt kap tunk a ké szü lõ -
dés ide jén. Két üst ben fõtt a va cso ra:
idén csül kös bab gu lyás és vad pör költ
volt. A tom bo la fel aján lá sok is fo lya ma -
to san ér kez tek egész dél elõtt. Dél után
ket tõ órá ra min den ké szen állt, hogy el -
kez dõd hes sen az ün nep ség, ame lyet
Né meth Lász ló pol gár mes ter kö szön tõ je
nyi tott meg. Ez után Dr. Galántai György
és Sza bó Mik lós plé bá nos úr be szé de
kö vet ke zett. A nemesládonyi gye re kek

ked ves ver sei szí ne sí tet ték a mû sort. Há -
rom órá tól a Geri Bet li Duó szó ra koz tat ta
a né zõ ket. A mu la tós ze ne meg tet te ha -
tá sát: a lel kes kö zön ség együtt éne kelt
a ze né szek kel. Az egy órás mû sort a Há -

rom az egy ben elõ adás kö vet te, ame -
lyet a leg ki seb bek tõl a leg idõ sebb kor -
osz tá lyig min den ki ér dek lõd ve fo ga -
dott. Az elõ adás gye rek mû sor ral kez dõ -
dött, de nem csak gye re kek nek. A szü -
lõk is csat la koz hat tak a lufifújó- vagy az
ének ver seny hez. Ezt kö ve tõ en örök zöl -
dek és san zo nok hang zot tak el, ami to -
vább fo koz ta az amúgy is re mek han -
gu la tot. A fel lé põk mû so ra után va cso -
rát szol gál tak fel a szer ve zõk. A szin tén
iz ga tot tan várt tom bo la sor so lás kö vet te
a va cso rát. Nyolc órá tól élõ ze nés bá lon
foly ta tó dott a mu lat ság, éj jel ket tõ ig. A
ze ne ek kor ugyan vé get ért, de a jó
han gu la tú be szél ge té sek haj na lig tar -
tot tak.

Bencsik Gab ri el la

ÚJ PA DOK KAL BÕ VÜLT A SZÉ CHE NYI TÉR

Jú li us el sõ he té ben há rom új pad dal bõ vült a Kö zös sé gi Szol gál ta tó Köz pont elõt ti ár nyas
te rü let, egy új pad pe dig a fagy lal to zó mel lé ke rült el he lye zés re. Rég óta igé nyel ték már ezt
a kis fi gyel mes sé get a vá ros la kói és az ide lá to ga tó tu ris ták is, mely ké rés nek az Ön kor mány -
zat most ele get tett. Öröm mel fo gad ták a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont idõs la kói is az új le he -
tõ sé get, akik szí ve sen fo gyaszt ják el fagy lalt ju kat az ár nyas fák alatt.                             HZ

Ün ne pé lyes ke re tek közt,
jú ni us 17-én, a Bõi Ál ta lá nos Is -
ko la tan év zá ró ün ne pé lyén és
bal la gá sán ve het te át az is ko -
la vég zõs ta nu ló ja, a tom pa lá -
donyi Mol nár Bri git ta Dr. Vincze
György kör jegy zõ tõl a „Répce-
vidék nyí ló virága”-díjat sok -
éves kul tu rá lis te vé keny sé gé -
ért. Az el is me rés ben olyan fi a -
ta lok ré sze sül het nek,
akik már ál ta lá nos is ko -
lai éve ik alatt je len tõs
ér ték õr zõ te vé keny sé -
get vé gez nek a Répce-
vidék kul tú rá já ért, ha -
gyo má nya i ért. A szép
üveg ró zsát és a 10 ezer
fo rin tos könyv utal ványt
a pá lyá zat ké szí tõ je,
Vincze Ve ro ni ka, Bri gi
osz tály fõ nö ke és ma -
gyar ta ná ra, men to ra is
meg kap ta, aki a fel sõ
ta go zat ban se gí tet te a
kü lön bö zõ vers-és pró -
za mon dó ver se nyek re
va ló fel ké szü lé sét.

Bri git ta már egész kis
ko rá tól ak tív sze rep lõ je volt
Tompaládony kul tu rá lis ese -
mé nye i nek. Ál ta lá nos is ko lás -
ként szá mos vers-, me se- és
pró za mon dó ver seny, kul tu rá lis
szem le si ke res részt ve võ je volt.
Ní vó-dí jak, ki emelt arany mi -
nõ sí té sek kö tõd nek ne vé hez
Csepregtõl, Bü kön át egé szen
Sár vá rig. Az al só ta go zat ban

fel ké szü lé sét ta ní tó ja, Ha jós
Attiláné, Ga bi tá mo gat ta, de
a hát tér ben min dig ott állt az
édes anya Molnárné Ozsánna
Be á ta, aki ma ga is iga zi kö zös -
sé gi em ber.

Bri git ta édes any já val és
nõ vé ré vel tag ja a Tom pa lá -
donyi Fi a ta lok Tár su la tá nak és
a csepregi Mo soly Tánc cso -

port nak is, va la mint éve ken át
sze re pelt is ko lá ja szín ját szó
cso port já ban. Rend sze re sen
részt vesz fa lu na po kon, bá lo -
kon a tér ség ben. Kul tu rá lis te -
vé keny sé gét va ló szí nû leg gim -
ná zi u mi évei alatt is foly tat ja
majd, hisz szá má ra ez már
„élet for ma”.

yde

Brigitta és mentora
az üvegrózsákkal

Tompaládony
büsz ke sé ge

Sanzonokkal
és csülkös babbal

– HAJNALIG TARTOTT A NEMESLÁDONYI FALUNAP
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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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P R O G R A M A J Á N L Ó
Jú ni us 17. – au gusz tus 27. kö zött

Bük für dõn, a Sport park ban, szer dá tól
szom ba tig: Sportanimáció. Prog ram: szer -
dán és szom ba ton 17-18 ó. Nordic
Walking ok ta tás és minitúra, csü tör tö kön
17-18 ó. ke rék pár tú rák, pén te ken 17-21 ó.
gyer mek kuc kó ugrálóvárral és a leg kü lön -
fé lébb já té kok kal, egyéb idõ pont ban:
sport ver se nyek, stb. Rész vé tel in gye nes! A
Nordic Walking - és ke rék pár tú rák ra elõ ze -
tes je lent ke zés szük sé ges a Tourinfo iro dá -
ban: Bük für dõ, volt au tó busz pá lya ud var.
(E szer ve zett prog ra mok hoz a sport esz kö -
zö ket in gye ne sen biz to sít ják.)

Au gusz tus ban és szep tem ber ben is
min den pén te ken 16.00 - 20.00 óra kö zött
Bük für dõn: Ter me lõi pi ac.

Au gusz tus 5-8. Locsmándon, a fa lu
park já ban (egy ko ri pi ac te rén): Nem zet kö -
zi bor ün nep – min den es te in gye nes élõ
ze né vel.

Au gusz tus 6-án, szom ba ton: I.
Sopronhorpácsi Trak to ros Nap.

Au gusz tus 6-án, szom ba ton Csep -
regen, a Tûz ol tó szer tár nál: Ci vil nap.

Au gusz tus 7-én, va sár nap Sop ron -
horpácson: Fa lu nap. 

Au gusz tus 12-én, pén te ken Csep -
regen a Ma lom kert ben: Ro ma nap. 

Au gusz tus 12-én, pén te ken 19 ó.
Csepregen, a PSMSK-ban: A Big Mause
Band 15 éves ju bi le u mi kon cert je.

Au gusz tus 12-15. Rohoncon az ün -
ne pi sá tor ban és a me zõn: Csép lõ-bú csú
– Tör té nel mi föld na pok. Élet re kel tik a ré -
gi csép lõ- és me zõ gaz da sá gi gé pe ket.
Mo to ros, Oldtimer és Au tós Ta lál ko zó. Bor-
és sör kós to ló, pop- és sram li ze ne, trak tor -
tom bo la.

Au gusz tus 13-án, szom ba ton
Lócson: Fa lu nap.

Au gusz tus 13-án, szom ba ton
Csepregen, a PSMSK-ban: 14.30 ó. A
Csepregi Mo za ik Kép zõ mû vész Kör és
Éder Vil mos ki ál lí tá sá nak meg nyi tá sa. 15
ó. Ba rá ti be szél ge tés és lan gal ló par ti a
Ha za lá to ga tó Csepregbõl el szár ma zot -
tak kal. Köz ben Csepreg Vá ros Mazsorett
Cso port ja i nak mû so ra.

Au gusz tus 13-14-én: Csepregen, a
Ma lom kert ben: Répcementi na pok –
Csepregi bú csú. 

Au gusz tus 19-20. több te le pü lé sen:
Meg em lé ke zés Szent Ist ván ról és az Ál lam -
ala pí tás ról.

Au gusz tus 24-28. A gradistyei hor -
vá tok nagy za rán dok la ta Máriacellbe.

Au gusz tus 26-27. Egyházasfalu 2.
bú csú ja. A Freedom Caféban pén te ken
es te: szin te ti zá tor-ze ne, majd disco; szom -
ba ton: Bú csúi bál az Uni kum Együt tes sel. 

Au gusz tus 28-án, va sár nap
Peresznyén: Szent Egyed bú csú.

Szep tem ber 9-10. Bü kön: Mis ter
Classic – Oldtimer ta lál ko zó és Szu per ku -
pa™ fu tam.

K
öz

po
nt

i 
or

vo
si

 ü
gy

el
et

• 
Üg

ye
le

t h
ét

kö
zn

ap
 1

6.
00

-7
.0

0-
ig

 
• 

Pé
nt

ek
en

 1
3.

00
-7

.0
0-

ig
 •

 H
ét

vé
gé

n,
ün

ne
pn

ap
ok

on
: 7

.0
0-

7.
00

-ig
•T

el
ef

on
: 9

4/
35

8/
55

8 
• 

Bü
k,

 E
öt

vö
s u

. 2
/a

. 
(a

 m
en

tõ
ál

lo
m

ás
 m

el
le

tt)

KULTÚRWELNESS – BÜKI KULTÚR KÚRA 2016 - NYÁR

Augusztus 1. Hétfõ  Dr. Bencsik István • 2. Kedd  Dr. Bencsik István • 3. Szerda
Dr. Bencsik István • 4. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 5. Péntek  Dr. Szilasi Imre • 6.
Szombat Dr. Szilasi Imre • 7. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 8. Hétfõ  Dr. Kator Miklós •
9. Kedd  Dr. Szirmai László • 10. Szerda Dr. Müller András • 11. Csütörtök Dr. Sudár
Zsuzsanna • 12. Péntek Dr. Nagy Gábor • 13. Szombat Dr. Petro Andor • 14.
Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 15. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 16. Kedd  Dr. Szirmai László
• 17. Szerda Dr. Földi Sándor • 18. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 19. Péntek Dr.
Földi Sándor • 20. Szombat Dr. Kator Miklós • 21. Vasárnap Dr. Petro Andor • 22.
Hétfõ Dr. Földi Sándor • 23. Kedd  Dr. Nagy Gábor • 24. Szerda Dr. Müller András
• 25. Csütörtök Dr. Szilasi Imre  • 26. Péntek Dr. Szilasi Imre • 27. Szombat Dr. Szilasi
Imre • 28. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 29. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 30. Kedd  Dr.
Szirmai László • 31. Szerda Dr. Müller András

au gusz tus 6. Hor vát Nem ze ti sé gi
nap. Szer ve zõ: Bü ki Hor vát Nem ze ti sé gi
Ön kor mány zat.

au gusz tus 12. 09.00 Bü ki Me se vo -
nat a Sza mó ca Szín ház zal. Rész vé te li díj:
1.500.- Ft, amely tar tal maz za a vo na to -
zás, a ven dég lá tás és az elõ adá sok
árát. Az elõ adás hely szí ne: Bük, Kóczán-
ház, Szé che nyi u.

au gusz tus 12. 20.00 For gó szín pad
– Bü ki Szín há zi Es ték. Eisemann Mi hály –
Szil ágyi Lász ló: Én és a kis öcsém. Ze nés
víg já ték. A Kör úti Szín ház elõ adá sa. Be -

lé põ: elõ vé tel ben: 2.500.- Ft, az elõ -
adás nap ján: 3.000.- Ft. Hely szín: Bü ki
Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár –
Atrium (rossz idõ ese tén: Szín ház te rem)

au gusz tus 19. 09.00 Bü ki Me se vo -
nat a Sza mó ca Szín ház zal. Rész vé te li díj:
1.500.- Ft, amely tar tal maz za a vo na to -
zás, a ven dég lá tás és az elõ adá sok
árát. Az elõ adás hely szí ne: Bük, Kóczán-
ház, Szé che nyi u.

au gusz tus 19. 19.00 Bü ki Retró. Fe -
ke te Lakk ci põk – Komár Lász ló Em lék ze -
ne kar. Új vá ri Ti mi és a Hot Stuff. A be lé pés

in gye nes! Hely szín: Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár – Atrium.

au gusz tus 20. 10.00 „Apa, gye re
Te is!”- Büty kö lõ- ját szó ház. 10.30 A l  -
ma Együt tes kon cert je (rossz idõ ese -
tén: Szín ház te rem). A be lé pés in gye -
nes! Hely szín: Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár – Atrium. 19.00
Ün ne pi Operett gála – Az Or fe um Ván -
dor szín pad mû so ra. A be lé pés in gye -
nes! Hely szín: Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár – Atrium. 22.00
Ün ne pi tû zi já ték.

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

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, 

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

SOPRONHORPÁCSI
PROG RA MOK

• au gusz tus 06. I. Sopronhorpácsi Trak to ros
Nap. A prog ram ból: 8:00-  Trak to ros fel vo -
nu lás, 09:00-  Ügyes sé gi, gyor su lá si és erõ -
hú zó ver seny, 14:30- 120 éves a sop ron -
horpácsi ÖTE, 17:00- FRA DI ÖREGFIÚK-SHSE
lab da rú gó mér kõ zés, 22:00- Uni kum
Bulizenekar, 00:30- Irigy Hón alj mi rigy 
• au gusz tus 07. Sopronhorpácsi Fa lu nap.
A prog ram ból: 14:00- Tá bo ri szent mi se,
15:00- Veszkényi Dal kör, 16:00- Fó kusz
Együt tes, 17:00- PETER SRÁMEK






