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Au gusz tus 7-én ke rült sor te le pü lé sün kön
két fel újí tott jár da sza kasz hi va ta los át adá sá ra.

A jár da fel újí tás a kor mány Ma gyar Fa lu
prog ram né ven fu tó fej lesz té si tá mo ga tá sá ból
va ló sult meg. Az áta dó ün nep ség kez de tén
Östör Dominik sza val ta el Köl csey Fe renc Him -
nusz cí mû ver sét.

Si mon Dá ni el pol gár mes ter el mond ta,
hogy a pá lyá za ti pénz csak az anyag költ sé -
get fe dez te. A meg va ló su lás fi zi kai ré szét tár -
sa dal mi mun ká ban vé gez ték, mely ben nagy

sze re pe volt a si ma sá gi ak kö zös ség épí tõ, ösz -
 sze fo gó ere jé nek. El mond ta még azt is, hogy
ezen kí vül még há rom si ke res pá lyá za tuk volt
a kul túr há zi ka zán cse ré re, or vo si esz kö zök be -
szer zé sé re, va la mint fa lu busz ra (mely hez fa lu -
gond no ki szol gá lat ki épí té se tár sult).

A fel újí tás so rán új bur ko la tot ka pott a Sza -
bad ság ut cá ban a lócsi út tól a busz meg ál ló -
ig tar tó jár da sza kasz és az Iván fe lé ve ze tõ út
men tén lé võ gya log út. A két sza kasz 480 m²
tér kö ves jár da lett.

A zá ró ün nep sé gen részt vett Ágh Pé ter,
kör ze tünk or szág gyû lé si kép vi se lõ je is. Gra tu -
lált a pol gár mes ter nek és a si ma sá gi ak nak a
te le pü lé sük fej lõ dé sé hez és ah hoz, hogy kö -
zös sé gi mun ká juk ré vén meg va ló sul ha tott e
pro jekt. 

El is me ré sét fe jez te ki a la kos ság nak a fe le -
lõs ma ga tar tá sá ért, me lyet a ko ro na ví rus-jár -
vány ide jén ta nú sí tott.

Haller Er zsé bet
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• Simaság

Górban a ha gyo má nyos nyár bú csúz ta tó
ren dez vény ke re té ben, 2020. au gusz tus 22-én
ke rült sor a he lyi ér ték lel tárt be mu ta tó és nép -
sze rû sí tõ nagy ren dez vény re. A he lyi ér ték lel tárt
Né meth Lász ló pol gár mes ter mu tat ta be az
egy be gyûl tek nek. 

El mond ta, hogy a pro jekt cél ja a he lyi ér ték -
lel tár lét re ho zá sa, amely olyan he lyi ter mé sze ti
kin cse ket, épí tett örök sé get, ha gyo má nyo kat,
szo ká so kat, kéz mû ves ter mé ke ket, gaszt ro nó mi -
ai spe ci a li tá so kat de fi ni ál és gyûjt ös  sze, ame -
lyek ed dig szé le sebb kör ben nem vol tak is mer -
tek, de a he lyi la ko sok egye di nek, meg õr zés re,
to vábbörö kí tés re ér de mes nek tar ta nak. Lé nye -
gé ben a ké sõbb ki íran dó pá lyá za to kon azok a
gaz dál ko dók, épí tett örök sé gek tu laj do no sai,
nép raj zi ér té ke ket gyûj tõ sze mé lyek ve het nek
részt, akik sze re pel nek a he lyi ér ték lel tár ban. A
lel tár a kö zös ség ér té ke it rep re zen tál ja, mind ezt
konk ré tu mok men tén, de egy ben meg hagy va a
le he tõ sé get az ér té kek to váb bi bõ vü lé sé re is.

A pro jekt le bo nyo lí tá sát a BFH Eu ró pa Kft. vé -
gez te.  Az elõ adás után a gyer me kek vet ték bir -
tok ba a kö zös sé gi té ren és a fo ci pá lyán fel ál lí -

tott já té ko kat. Leg nép sze rûbb nek a ví zifo cipá lya
és a Bük für dõ rõl köl csön zött fel nõtt go kar tok bi -
zo nyul tak. Fo ci köz ben szá mos mó kás je le net
ala kult ki a csú szós „ta la jon”, amely ön fe ledt ne -
ve tést vál tott ki a já té ko sok ban és szur ko lók ban
egy aránt. A go kar tok kal ki csik és na gyok sö té te -
dé sig kop tat ták az asz fal tot.

A gye re kek a csúsz dás lég vár ban is fá rad -
ha tat la nul „pat tog tak”, buk fen cez tek, ker ge tõz -
tek. Né há nyan ki pró bál ták az óri ás mal mot is,
ahol a sakk tu dás ál tal ki fej lõ dött lo gi kus gon dol -
ko dás sal fö lé nyes gyõ zel me ket ara tott az egyik
hely be li „fi a tal em ber”. Az óri ás jenga egy aránt

pró bá ra tet te a gye re kek és fel nõt tek ügyes sé -
gét is. Pi he nés kép pen kéz mû ves fog lal ko zá son
is részt le he tett ven ni. A dottó kis vo nat is szin te
telt ház zal in dult a busz for du ló tól. A prog ram sza -
lon na sü tés sel zá rult, ahol a gye re kek be mu tat -
ták Just Dance-tu dá su kat is.

Ös  szes sé gé ben vi dá man zaj lott Górban a
nyár bú csúz ta tó, amely után meg kez dõd het az
is ko lá ra han go ló dás.

Kö szö net il let min den kit, aki mun ká já val
vagy anya gi lag se gí tet te, tá mo gat ta a ren dez -
vény si ke res le bo nyo lí tá sát.                          yde

Nyárbúcsúztató
és a helyi értékleltárt bemutató
rendezvény Górban
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Következõ megjelenés: 2020. október 7.

Szeptemberi 
gondolatok

Játszi Sajtiban 
2020-ban is meg ren de zés re ke -

rült a sajtoskáli ját szó ház. A gye re -
kek idén is több na pon ke resz tül
játsz hat tak a he lyi mû ve lõ dé si ház
ud va rán. Sze ren csé re az idõ já rás
ked ve zett a prog ra mok nak, így
min den nap a friss le ve gõn tud ták
le bo nyo lí ta ni a ren dez vé nye ket. 

El sõ nap a kre a ti vi tás kap ta a
fõ sze re pet. A gye re kek több fé le
kéz mû ves fel adat kö zül vá laszt hat -
tak. Szí nez tek, fes tet tek, raj zol tak,
gyön gyöt fûz tek, fi gu rá kat ké szí tet -

tek. Majd négy óra kor kez dõ dött a
sop ro ni Cse me te Báb szín ház elõ -
adá sa. Gõ gös Gú nár Ge de on tör -
té ne tét ki csik-na gyok egy aránt él -
vez ték. In te rak tív, szó ra koz ta tó mû -
sor ban volt ré sze min den ki nek, va -
la mint a sa ját ké szí té sû bá bok is
lenyûgözõek vol tak. 

Más nap a spor té és sza bad -
idõs te vé keny sé ge ké volt a fõ sze -
rep. Ver se nyek, ügyes sé gi já té kok,
vic ces fel ada tok vár tak a gye re -

kek re. A nagy me leg nek kö szön he -
tõ en a nap ked venc já té ka a ví zi -
bom ba lett, amely egy ki csit le hû -
tött min den kit a nagy ro han gá lá -
sok kö ze pet te. 

Az idei ki rán du lás szom ba ti
nap ra esett, ahol a gye re kek Sár -
várt hó dí tot ták meg. A prog ram a
Vad kert Ma jor ban kez dõ dött, itt lo -
va gol hat tak a részt ve võk. Ki seb bek
pó ni lo von, míg az idõ seb bek fu tó -
szár ral lo va gol hat tak. Akadt olyan
kis lány is, aki pó ni ló he lyett a na -

gyob bat vá lasz tot ta. Mi u tán min -
den ki kel lõ en el fá radt, a he lyi ét te -
rem ben, fi nom ebéd mel lett pi hen -
ték ki a dél elõt ti prog ra mot. Ez után
pe dig a Sár vá ri Ka land par kot lá to -
gat ták meg a gye re kek. Itt pe dig
ki pró bál hat ták a kö tél pá lyá kat és
egyéb já té ko kat is. 

A prog ra mon részt vett gye re -
kek ka ca já ból ítél ve az idei ját szó -
ház is re me kül si ke re dett. 

Ko vács Vi vi en

Szep tem ber az év ki len ce dik hó nap ja a Ger gely-nap tár ban. E
hó nap ne ve a la tin septem szó ból ered, mely nek je len té se hét, mi -
vel szep tem ber ere de ti leg az év he te dik hó nap ja volt a ró mai nap -
tár ban.  A 18. szá za di ma gyar nyelv újí tók sze rint a szep tem ber: a
gyü mölcs önös. A né pi ka len dá ri u munk pe dig Szent Mi hály ha vá nak
ne ve zi a hó na pot. 

Bingeni Szent Hildegárd a 12. szá zad ban így írt a szep tem ber rõl:
„Szep tem ber az érés idõ sza ka. Ijesz tõ vi ha rok nem csú fít ják el már
ar cát. Min den ér ték te len ned vet ki vesz a gyü möl csök bõl, hogy jól
él vez he tõ ek le gye nek. Mind ezt mint egy zsák ban vi szi ma gá val ez a
hó nap év szak okon át. Az em ber ér zék szer vei út ján fel is mer he ti, mi
érett meg már a fo gyasz tás ra. Csak most ve szi ma gá hoz a gyü möl -
csö ket, ne hogy a ned vek éret len sé ge foly tán meg ront sa ma gát.”

Szá má ra a gyü mölcs ter mõ és azt zsák ban ma gá val vi võ szep -
tem ber fel idé zé se a tü re lem rõl szó ló ta ní tás. Aho gyan szep tem ber -
ben ki si mul nak és be ér nek a nyár szél sõ sé gei, úgy „a tü re lem min -
den cse le ke de tet a mér ték tar tó kö zé pen tart tel jes érett ség ben.
Eképpen a tü re lem min dig jó úton ha lad, mert az égit nem hagy ja
el, a föl dit nem ve ti meg”.

A tü re lem gyó gyí tó, ér le lõ eré nye gyö ke ret ver het éle tünk ben.
Ne künk is, XXI. szá za di em ber nek nagy szük sé günk van rá: itt a
COVID–19-járvány, kez dõ dik az is ko la, az óvo da, jön nek az õszi
munkák. Jó egész sé get min den ki nek szep tem ber re is!

Kissné Sza bó Ágo ta

Az ün nep al kal má ból tes tü le ti
ülés volt Bü kön. A Him nusz és dr.
Németh Sán dor pol gár mes ter
meg nyi tó ja után a Pro Musica
vo nós né gyes mû so ra kö vet ke -
zett. Ün ne pi be szé det Ács Ta más
szín mû vész mon dott. Az új ke -
nye ret Bakay Pé ter evan gé li kus
lel kész ál dot ta meg. A ren dez -
vény zá rá sa ként ki osz tás ra ke rült
az új ke nyér.

yde

Ünnepi testületi
ülés Bükön
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• Répcevis
Ma gyar Fa lu prog ram
– si ke rek Répcevisen

A kis te le pü lé sek fej lesz té sé hez el en ged he -
tet len a külsõ for rás be vo ná sa, lehetõség sze rint
a vis  sza nem térítendõ tá mo ga tás.

Az Al pok al ja tér sé gé ben kiemelkedõ a be ru -
há zá si ked ve, pá lyá za ti ak ti vi tá sa Répcevis te le -
pü lés nek.

A te le pü lés pol gár mes te re, Hollósi Pé ter nyi -
tott a fej lesz té sek re, az újszerû, in no va tív kez de -
mé nye zé sek ben rész vé tel re.

Míg 2018–19 évek ben a TOP ke re té ben az
ön kor mány za ti fenn tar tá sú épü le tek ben ener -
ge ti kai korszerûsítésre ke rült, most a kö zel múlt -
ban az óvo dai ját szó tér újult meg, to váb bá fa lu -
gond no ki kis buszt vá sá rol tak a Ma gyar Fa lu
prog ram tá mo ga tá sá nak fel hasz ná lá sá val. 

Az átadó ünnepségen részt vett Barcza Attila
a térség országgyûlési képviselõje. 

Barcza At ti la hoz zá tet te, a Ma gyar Fa lu
prog ram kitûnõ lehetõség a Répcevishez ha son -
ló te le pü lé sek nek az ön költ ség nél kü li fejlõdésre,
az óvo da ud va rá ra öt mil lió fo rint, a fa lu gond no -
ki szol gá lat hoz szük sé ges kis busz ra pe dig ti zen -
egy mil lió fo rint tá mo ga tás ju tott. 

A pol gár mes ter el mond ta, az alig több mint
há rom száz la kost szám lá ló fa lu fenn tar tá sa csak
ak kor le het sé ges, ha különbözõ fej lesz té sek kel a
fi a tal csa lá dok szá má ra von zó vá te szik a fa lu si
élet mó dot.

Az óvo dá sok rö vid vers mon dás sal, ének lés -
sel, ko re og rá fi á val mûsort tar tot tak, az óvo da
ez zel kö szön te meg a fej lesz té se ket. Az ud vart és
a jármûvet Dumovits Ist ván horvát zsidányi plé -
bá nos ál dot ta meg. Az áta dó után a pol gár -
mes ter vi rág gal és fo ga dás sal kö szön te meg a
pro jekt ben dol go zók mun ká ját. 

yde

A Covid–19 mi at ti online ta nu lás sok szü lõ nek
„fel ad ta a lec két”. So kuk nak kel lett sza bad ság -
ra men ni, hogy gyer me kük fel ügye let ét és az
ott hon ta nu lást meg tud ják ol da ni, s ez zel az
éves sza bad sá guk nagy ré szé tõl bú csút is kel lett
ven ni ük.

A Zsirai Ál ta lá nos Is ko la se gí te ni szán dé ko zott
ezek nek a szü lõk nek az zal, hogy a nap kö zi Er -
zsé bet-tá bor prog ram ba ös  sze sen 4 pá lyá za tot
nyúj tott be, s ez zel le he tõ -
sé get te rem tett a gye re kek
nyá ri el he lye zé sé re. De
nem csak a szü lõk nek ked -
vez tek ezek nek a le he tõ sé -
gek nek a meg te rem té sé -
vel, ha nem a gye re kek nek
is, akik a több hó na pos
kény szer pi he nõ mi att tár sa -
ik tól is el vol tak zár va. Egy-
egy he tet az al só és fel sõ
osz tá lyos gye re kek nek biz -
to sí tot tak já ték kal, ki rán du -
lá sok kal, sok-sok, a sza -
bad ban el töl tött idõ vel. A
má sik két tá bort együtt mû kö dés ben az IKSZT-vel
kéz mû ves tá bor ként il let ve a Szent Já nos-ta vi
Hor gász Egye sü let tel hor gász tá bor ke re té ben
bo nyo lí tot tak le. Egy tá bor ban ma xi mum 20
gye re ket le he tett fo gad ni. A kéz mû ves tá bor ban
min den nap ügyes ked tek va la mit a gye re kek, s
eze ket a mun ká kat a tá bor vé gén ha za vit ték.
Emel lett szám há bo rú, ke rék pár tú ra, já té kos ve -
tél ke dõk, sport, mo zi zás és ját szó ház is szí ne sí tet -
te a gye re kek prog ram ját.  A hor gász tá bor ter -

mé sze te sen a pe cá zás ról szólt. A gye re kek meg -
is mer het ték a hal fa jo kat, a szük sé ges esz kö zö -
ket, azok fel sze re lé sét, de azért a tá bo ri lét nem
csak er rõl szólt. Be le fért egy kõ sze gi kis vo na tos
ki rán du lás, lángossütés is, és sok-sok já ték. A tá -
bo rok meg szer ve zé se biz to sí tot ta, hogy a gye re -
kek sza bad ide jü ket hasz no san tölt sék, és ez a
nyár egy ki csit fel hõt le nebb le gyen, mint az azt
meg elõ zõ ta vasz. 

De ha a tá bo rok nál tar tunk, még nincs vé ge
a fel so ro lás nak, mert a Bozsik prog ram nak kö -
szön he tõ en fo ci tá bor ban is részt ve het tek a gye -
re kek, va la mint a Zsirai Lo var da is több tá bor ral
vár ta nyá ron az ér dek lõ dõ ket.

Re mél he tõ leg szép él mé nyek kel gaz da god -
tak a gye re kek, akik ezen tá bo rok nyúj tot ta le -
he tõ sé gek kel él tek, és újult erõ vel vár hat ják a
szep tem be ri is ko la kez dést!

NPK

2020. jú li us 08-án 15.00 órá tól egy ba rát sá -
gos focidélutánt tar tot tak a sorkikápolnaiak. Öt

csa pat in dult a ren dez vé nyen: Sorki ká pol na,
Sorkifalud, Sorokpolány és a tõ lük föld raj zi lag tá -

vo labb esõ 2 te le pü lés, Nemescsó és Tömörd. A
já té kos ked vû fi a ta lok 5+1 fel ál lás ban 2x10 per -
cet ját szot tak egy más el len, majd a mec  csek
vé gez té vel a he lyi kul túr ház ban meg ven dé gel -
ték õket. A piz zá kat Nagy Jonathán bû vész
Magic Pizzériája biz to sí tot ta. 

A tömördi csa pat tag jai: Má tyás Bet ti na,
Volvár Mar tin, Bódi Ben ce, Bódi Mar cell, Dienes
Lia, Gergye Lász ló, Werderics Hu ba vol tak.
Sport sze rû já té kuk kal do bo gós he lye zést ér tek
el. Gra tu lá lunk ne kik és büsz kék va gyunk rá juk!
Kö szön jük Má tyás Gá bor fa lu gond nok szer ve zõ -
mun ká ját is! Haj rá, Tömörd!                                                         

KSzÁ

Tá bo ri él mé nyek

Tömördiek a focidélutánon



5

2020. szeptem
ber X. évfolyam

 9. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Évek óta ha gyo mány, hogy a te le -
pü lés la kói kö zös ki rán du lás ra men -
nek. Idén Sió fok ra esett a vá lasz tás. El -

sõ ként a Bel la Ál lat -
park ba ve ze tett az
út. Itt az ál la tok si mo -
ga tá sa mel lett a bát -
rab bak ki pró bál hat -
ták, hogy mi lyen
utaz ni a si va tag ha jó -
ján, va gyis mi lyen a
te ve ge lés. Ez után a
Ze né lõ Pa vi lon ban
Kál mán Im re da la it
hall gat hat ták, majd
rö vid sé ta után a Víz -
to rony te te jé rõl egy
fi nom ká vé mel lett meg cso dál hat ták
Sió fok gyö nyö rû ki lá tá sát. A sé tá nyon
pe dig a Kál mán Im re Mú ze um és az
Ás vány mú ze um nyúj tott sok ér de kes -

sé get. A te le pü lés va la men  nyi la kó ja
ki pró bál ta, hogy mi lyen ér zés egy For -
dí tott Ház ban lak ni. Még sze ren cse,

hogy er re az ebéd elõtt
ke rült sor, mert bi zony ér -
de kes volt lát ni, hogy
min den a fe je te te jén áll.
A finom ebédet egy helyi
csárdában fogyasztották
el, majd ez után a csa pat
át ha jó zott Ba la ton fü red -
re. Az es te zá rá sa egy
bor kós to ló volt, ahol 6 fé -
le bor és bor kor cso lya
vár ta a vi dám tár sa sá -

got. Ké sõ es te fá rad tan, de él mé nyek -
kel te le bú csúz tak a fa lu la kói, vár va a
kö vet ke zõ kö zös ren dez vényt.

S.Heni

Au gusz tus 16-án, a Szent há -
rom ság ün ne pe utá ni 10. va sár -
na pon Göm bös Ta más lel kész
hir de tett igét a szakonyi evan -
gé li kus temp lom ban.

A be mu tat ko zó is ten tisz te let
ele jén Ihász Be at rix es pe res asz -
 szony kö szö ne tet mon dott Si -
mon Ré ka he lyet tes lel kész nek.
Meg kö szön te azok nak a szol gá -
la tát, akik az el múlt egy év ben
itt he lyet te sí tet tek,
se gí tet ték meg ol -
da ni az is ten tisz te le -
te ket, hit ok ta tást.
Bakay Pé ter lel ké sz -
nek sze mé lye sen
kö szön te meg a se -
gít sé get. Az es pe res
as  szony be ve ze tõ -
jé ben el mond ta,
hogy a szakonyi
gyü le ke zet na gyon ne héz egy
éven van túl, amit a fel újí tá si
mun ká la tok még job ban ter hel -
tek. A mun ká la tok be fe je zõd -
tek, s ki emelt al kal mon, ok tó ber
24-én há la adó is ten tisz te let ke -
re té ben kö szö nik majd meg,
hogy meg újul ha tott a szakonyi
evan gé li kus temp lom.

Ezt kö ve tõ en Göm bös Ta más
rö vid be mu tat ko zá sá ban el -
mond ta, hogy már is itt hon ér zi
ma gát a test vé rek kö zött. Bár

Keszt he lyen szü le tett, ott ne vel -
ke dett, de itt hon van ezen a vi -
dé ken, mert a csa lád ja ré gi tõs -
gyö ke res vas me gyei evan gé li -
kus csa lád Jákfáról, Csánigról,
Uraiújfaluból. A sop ro ni evan gé -
li kus lí ce um ban érett sé gi zett,
majd Sze ged re ke rült tör té ne -
lem szak ra. El mond ta, hogy ott
ke rült olyan Krisz tus-él mény be,
elhívásélménybe, mely után a

te o ló gi án foly tat ta ta nul má nya -
it, hogy lel ké szi szol gá lat ba lép -
hes sen. Na gyon örül an nak,
hogy itt le het, s az Úr ös  sze kö töt -
te az õ út ját a gyü le ke ze te ké vel.

A dél után fo lya mán a te le -
pü lé sek pres bi te rei kö tet len be -
szél ge tés mel lett is mer ked tek
Göm bös Ta más új lel kés  szel, aki
meg kö szön te azt a sze re te tet,
mel  lyel fo gad ták õt a gyü le ke -
ze ti ta gok.

ada

A hit aján dék! A hit bi za lom!
ÚJ LEL KÉSZ A SZAKONYI ÉS NEMESKÉRI 
EVAN GÉ LI KUS EGY HÁZ KÖZ SÉ GEK ÉLÉN

Iklanberényiek 
a ma gyar ten ger nél
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MLSZ tá mo ga tás ban 
ré sze sült a Csepreg Köz biz ton ság ért 
és Baj tár si Egye sü let

Egye sü le tünk a ta va lyi év tõl se gít sé get
nyújt a Csepreg SE és a Bü ki TK lab da rú gó-
mér kõ zé se i nek biz to sí tá sá ban. Ezért az idei
év ben 80.000 Ft tá mo ga tás ban ré sze sül tünk
a Magyar Labdarúgó Szövetség Vas Megyei
Igazgatóságától.

Saj ná la tos mó don a COVID–19 jár vány mi -
att be ve ze tett in téz ke dé sek nem tet ték le he tõ -
vé a mér kõ zé sek meg ren de zé sét, de amint
új ra lesz nek fut ball mec  csek, tag ja ink is mét ott
lesz nek a pá lya szé lén, és se gí tik a szer ve zõ -
ket a prob lé ma men tes ren dez vé nyek le bo -
nyo lí tá sá ban. 

A 2019-es idény ben az aláb bi fel ada to kat
lát tuk el e té ren.

Vas Me gye I. osz tály, Csepreg SE: 7 fõ vel,
90 órá ban lát tak el szol gá la tot. Rend kí vü li
ese mény, rend bon tás ezen idõ szak ban nem
tör tént, rend õri in téz ke dés re nem ke rült sor.

Vas Me gye I. osz tály, Bü ki TK: 12 fõ vel, 18
órá ban lát tak el szol gá la tot. Rend kí vü li ese -
mény, rend bon tás ezen idõ szak ban nem tör -
tént, rend õri in téz ke dés re nem ke rült sor.

Egye sü le tünk nek a ka pott tá mo ga tás ból
le he tõ sé ge volt hi va ta los pol gár õr-for ma ru há -
za tot és ki egé szí tõ ket vá sá rol ni, ame lyek nagy
mér ték ben se gí tik fel ada ta ink mi nõ sé gibb el -
vég zé sét.                                               yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

A szom bat he lyi BUDO SE csepregi dojója im -
már har ma dik al ka lom mal ren dez te meg nyá ri
nap kö zis BUDO harc mû vé sze ti tá bo rát 2020. jú li -
us utol só he té ben Csepregen. 

Az el sõ nap jó ga fog lal ko zás sal in dult Orosz vá ri
Ka ta lin jó ga ok ta tó ve ze té sé vel, amely új don ság -
ként sze re pelt a tá bor prog ram já ban. A hét töb bi
nap ján aikido- (edzõk: Sziber Já nos 5 dan, Kar dos
At ti la 4 dan), ju do- (Töl gye si Zol tán 4 danos mes ter

ve ze té sé vel) és bra zil jiu-jitsu (Fá bi án Ba lázs fe ke te
öves mes ter rel) edzé sek re ke rült sor.

A fá rasz tó edzé sek mel lett per sze já ték ra és ki -
rán du lás ra is ju tott idõ. A részt ve võk csa pa to kat al -
kot tak és ügyes sé gi, gyor sa sá gi fel ada to kat ol dot -
tak meg, a szer dai ki rán du lá son pe dig szám há bo -
rú ban mér ték ös  sze ere jü ket. Ké szült csa pat zász ló,
a tá bor zá ró nap já nak prog ram ját pe dig a csa pa -
tok be mu ta tó ja szí ne sí tet te. A tá bor vé gén a fel ké -
szült aikidokák kyu-vizsgát tet tek a kö vet ke zõ öv fo -
ko zat ra. A tel je sít mé nyük höz ez úton is gra tu lá lunk.
El is me rés a gye re kek nek, akik hõ si e sen helyt áll tak
a nagy me leg ben is. 

Kö szön jük a hû sí tõ fa gyit a csepregi fa gyi -
zónak, to váb bá az Euroboard Kft. és Hor váth
Gá  bor al pol gár mes ter tá mo ga tá sát.

A tá bor zá ró vizs gák ered mé nyei: Kun Hu bert 11. kyu, cit rom sár -
ga öv • Ti ha nyi Bar na bás 10. kyu, na rancs sár ga öv • Peresznyei Lil -
la 8. kyu, kék öv • Ridavits At ti la 8. kyu, kék öv • Tájmel Dor ka 8. kyu,
kék öv • Ge ren csér Ad ri án 4. kyu • Ma ro si Mi hály 4. kyu • Né meth
Csa ba 4. kyu • Pa lo tai Ri chárd 4. kyu • Hor váth Ist ván 1. kyu.

2020. au gusz tus 6-án a Pol gár mes te ri Hi va -
tal ban Csenár Má tyás pol gár mes ter kö szön töt te
az idei év ben 80. és 85. szü le tés nap ju kat ün -
nep lõ szakonyiakat. A dísz ok le ve let a te le pü lés
ve ze tõi és la kói ne vé ben ad ta át az ün ne pel tek -
nek. Kö szön tõ jé ben a tisz te let rõl, a tá mo ga tás -
ról és sze re tet rõl be szélt. 

Is ten él tes se a 85. szü le tés nap ját ün nep lõ Bü -
ki Lajosnét, Ma jor Jó zse fet és a 80. élet évü ket
be töl tõ Dallos Ottónét és Szommer Lászlónét. 

Au gusz tus 14-én újabb kö szön tõ szín he lye
volt a te le pü lés hi va ta la. Csenár Má tyás az idei

év ben szü le tet te ket és szü le i ket lát ta ven dé gül.
Kö szön tõ jé ben el mond ta, büsz ke, hogy en  nyi
gyer mek kel gya ra po dott a fa lu. A be szél ge tés

fo lya mán kér te a szü lõ ket, hogy ja vas la ta ik kal,
ész re vé te le ik kel se gít sék a te le pü lés éle tét. Ezt
kö ve tõ en az édes anyák nak vi rág csok rot adott
át, il let ve az új szü löt tek nek já ró húsz ezer fo rin tot
ve het ték át a szü lõk.

Az idei év au gusz tu sá ig szü le tett gyer me kek:
Fischer Oli vér, Hu gó Kalvinó Brajen, Kövesi Bar -
na, Né meth Áron Kris tóf, Sár vá ri Dominik, Tor ma
Bor bá la és Sá ra.                                        ada

Múlt és jö võ Szakonyban

BUDO harcmûvészeti tábor Csepregen
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Au gusz tus 20. ál lam ala pí tá sunk ün ne -
pe, egy ben te le pü lé sünk vé dõ szent jé -
nek, Szent Ist ván ki rá lyunk bú csú nap ja.
Az el múlt évek so rán eh hez a je les ün -
nep hez kap cso ló dott a kör nye zõ fal vak -
ban élõk kö ré ben is nép sze rû fo gat haj tó
ver se nyünk. Az idei év ben a ko ro na ví rus
kö vet kez té ben sok más ren dez vénnyel
együtt ez az ös  sze jö ve tel is el ma radt. Fa -

lunk még sem ma radt prog ram nél kül,
mert a he lyi Ér ték lel tár pro jekt le zá rá sa -
ként meg ren de zés re ke rült a III. Nagy -
geresdi Hor gász ver seny. Kép vi se lõ-tes tü -
le tünk hos  szas mér le ge lés után úgy dön -
tött, hogy be vál lal ja a ver seny szer ve zé -
sét an nak ér de ké ben, hogy a pro jekt ben
vál lal ta kat ma ra dék ta la nul be tart sák. A
ver seny 6 órai kez dé se sem ri asz tot ta el a
je lent ke zõ ket, akik kö zött akad tak fel nõt -
tek és gye re kek egy aránt. A he lyek ki sor -
so lá sát kö ve tõ en a pecások el fog lal ták a
ki je lölt te rü le tü ket. Ér de kes il la tok ter jeng -
tek a le ve gõ ben, ami kor a ver seny zõk

elõ ké szí tet ték a kü lön fé le ös  sze te võk bõl
ál ló ete tõ anya go kat és csa li kat. A nap
ha mar fel kú szott az ég re és su ga ra i val
egy re job ban per zsel te a tá jat, így sen ki
sem bán ta a 11 órai ver seny zá rást. Köz -
ben a Fa lu ház ud va rán ké szült a ser tés -
pör költ. Az ebéd el fo gyasz tá sa elõtt még
sor ke rült az ered mény hir de tés re is. Fel -
nõtt és ifi ka te gó ri á ban az el sõ 3-3 he lye -

zett ve he tett át ok le ve -
let és ser le get. 

A ren dez vény meg -
tar tá sát iga zo ló fo tók
el ké szül té vel már a fa -
la to zá sé volt a fõ sze -
rep. Sze ret nénk meg -
kö szön ni a részt ve võk -
nek, hogy le he tõ vé tet -
ték a prog ram meg va -
ló su lá sát, ez ál tal a pro -
jekt si ke res le zá rá sát!
Ital bol tunk üze mel te tõ -

je és se gí tõi a dél elõt ti prog ram foly ta tá -
sa ként fo ci mér kõ zé se ket szer vez tek. A fel -
nõt tek épp úgy rúg ták a bõrt, mint a gye -
re kek. Han gos szur ko lás tól és síp szó tól volt
han gos a sport pá lya kör nyé ke. 

A dél utá ni sport ta lál ko zó részt ve võ it
és szur ko ló it mar ha gu lyás sal kí nál ták a
szer ve zõk. Ital bol to sunk jó vol tá ból a bú -
csúi bál sem ma radt ki a moz gal mas
nap prog ram jai kö zül. A hos  szú, csen -
des hó na po kat kö ve tõ en Nagygeresd
je les nap ján új ra élet tel telt meg a Fa lu -
ház tá jé ka. 

Né meth Lajosné

A Ka to li kus Egy ház au gusz -
tus 15-én ün nep li a leg na -
gyobb Má ria-ün ne pet, Nagy -
bo ldog asszony nap ját. Ezen a
na pon Nem zet kö zi Za rán dok -
nap volt a Má ria-út ös  szes sza -
ka szán, így a csepregi Bol dog -
asszony-ká pol ná hoz is za rán -
do kok ér kez tek. A Má ria-za rán -
dok utak cél ja, hogy meg erõ -
sít sék a tér ség mé lyen gyö ke -
re zõ Szûz Má ria-tisz -
te le tét.

Ez út tal a vi lág tes -
ti-lel ki egész sé gé ért
aján lot ták fel imá i kat
a részt ve võk.

A za rán do kok Kõ -
szeg rõl in dul tak reg -
gel az úti ál dás után,
és út köz ben ta lál koz -
tak más fe lõl ér ke zõk -
kel, pl.: Ól mod, Hor -
vát zsidány, Pe resz -
nye, Und. A Peruska Má ria-ká -
pol ná nál már a Tömörd fe lõl
ér ke zõk is csat la koz tak, ez a
ká pol na is a Má ria-út ré sze,
tör té nel mi za rán dok hely, vé -
dõ szen tek park ja. A kö zös ima
és ének lés után in dul tak a
csepregi hegy fe lé, ahol el ha -
lad tak a hegy vé dõ szent je,
Szent Or bán püs pök szob ra

elõtt. A kö vet ke zõ meg ál ló a
csepregi Szent kú ti-ká pol na
volt. Ez a ká pol na is a Má ria-út
ré sze. Itt vár ták a me ne tet a
Rép cevis, Gyalóka, Zsira, Sop -
ron kövesd fe lõl ér ke zõk. Kö zös
ima és egy kis meg ven dé ge -
lés után in dul tak az Ady ut cán
ke resz tül a za rán do kok a Bol -
dog as  szony ká pol ná hoz. A
har ma dik cso port Ölbõrõl, Sze -

les térõl, Pósfáról jö võ za rán do -
ko kat fog ta ös  sze az ablánci
ré szen. A Bol dog asszony-ká -
pol ná nál a há rom cso port kö -
zös szent mi sét hall ga tott, ame -
lyet Var ga Gá bor ta tai káp lán
ce leb rált.

Aki részt vett, lel ki ek ben
gaz da gabb lett.

Horváthné Pa dos Te réz

1ÚTON
Nem zet kö zi Za rán dok nap

Nagygeresd köz ség je les nap ja
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Volt egy szer egy me sés sá tor tá bor
27. Peruska-tábor

Egy szer volt, hol nem volt a tör té nel mi za -
rán dok he lyen, a Peruska Má ria-ká pol ná nál
egy no mád sá tor tá bor.

So ká ig bi zony ta lan volt, hogy a ko ro na ví rus-
jár vány mi att meg le het-e szer vez ni eb ben az
év ben a gyer mek tá bort. A gye re kek is iz ga tot -
tan vár ták a fej le mé nye ket. Az tán jöt tek a ked -
ve zõ hí rek, mint a me sé ben. In dul ha tott a
Peruska ottalvós tá bor is. Sok volt az ér dek lõ dõ

a no mád tá bor iránt, 46-an je lent kez tek. Jú li us
27-én kez dõ dött és au gusz tus 2-án 10 óra kor
kez dõ dõ szent mi sé vel fe je zõ dött be, ami a
Ha vas Boldogasszonny Má ria-ün nep hez kap -
cso ló dik.

2020. jú li us 27-én a horátzsidányi temp -
lom elõtt gyûl tek ös  sze a tá bo ro zók tá bor nyi tó
szent mi sé re, ame lyet Dumovits plé bá nos úr és
egy ben a tá bor fõ véd nö ke ce leb rált. A mi se
után min den ki bi cik li re pat tant, és a tá bor
hely szí né re igye ke zett. Be mu tat ko zás sal kez -
dõ dött, hi szen so kan nem is mer ték egy mást.

A fõ prog ra mok kö zé tar to zott a min den -
na pi szent mi se, ahol Dumovits atya mel lett el -
lá to ga tott Re miz atya a kõ sze gi Mis  szi ó sok tól
és Csá szár Ist ván atya Szom bat hely rõl.

Köz ked vel tek vol tak az ének pró bák, ami nek
kö vet kez té ben a tá bor vé gé re min den gye rek
együtt zeng te az egy há zi éne ke ket. Ked vel tek
vol tak a ve tél ke dõk, sor ver se nyek is. A hor vát
fog lal ko zá sok sem ma rad hat tak el. Az idén a
jár vány ügyi hely zet re te kin tet tel nem nyil vá nos
stran don, ha nem a horvátzsidányi fo ci pá lyán
fel ál lí tott me den cé ben fü röd het tek. Volt csúsz -
da, hab par ti, sõt volt lán gos is a he lyi Idõ sek
Klub ja tag ja i nak kö szön he tõ en. Volt idõ a be -
szél ge tés re és is mer ke dés re is.

Az idõ já rás is ked ve zett a tá bor la kók nak.
Kö szö net min den ki nek, aki hoz zá já rult a tá bor
si ke ré hez. Egy hé tig eb ben a me sés kör nye -
zet ben le he tõ ség volt meg pi hen ni, el fe led -
kez ni a külvilágrõl. Lel ki ek ben gaz da god va
in dul tak ha za. Min den olyan szép volt, mint a
me sé ben.

Aki nem hi szi, jár jon utá na.
Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID
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• Csepreg
Dumovits Ist ván Hor vát -

zsidány, Kiszsidány, Ól  mod
és Und kor mány zó ja, Kõ sze -
gen, Szom bat he lyen és
Csep reg ben pe dig ki se gí -
tés ben vég zi pa pi hi va tá sát.
Peresznyén szü le tett, szü lei
hor vát nem ze ti sé gû föld mû -

ve lõk, mély val lá sú ak vol tak. Szü lei és nagy szü lei
pél dá ja már gyer mek ko rá ban nagy ha tás sal vol -
tak rá. Az ál ta lá nos is ko la hat osz tá lyát Peresznyén,
a fel sõ ta go za tot Csepregben vé gez te. Amíg 21
éves ko rá ban nem vet ték fel a Gyõ ri Ka zin czy Gim -
ná zi um ba, ad dig me zõ gaz da sá gi mun kát vég -
zett. Érett sé gi után a Hit tu do má nyi Fõ is ko lá ra je -
lent ke zett, aho vá si ke res fel vé telt nyert. 1970. jú ni -
us 18-án szen tel te pap pá Kacziba Jó zsef, me gyés
püs pök. El sõ ál lo más he lye a Ko má rom-Esz ter gom
me gyei Ács volt, aho va az Egy ház me gyei Ha tó ság
ren del te se géd lel kész nek. 1974-tõl bíz ták rá az
undi plé bá nia ve ze té sét és a csepregi egy ház köz -
ség hit ok ta tá sát. 1978-ban lett Horvátzsidány, Ól -
mod és Und lel ki pász to ra. 2003-tól Dr. Pá pai La jos
me gyés püs pök úr ne vez te ki a né met nem ze ti sé -
gû Kiszsidány plé bá no sá nak. A te le pü lé sek la kói
nem ze ti sé gü ket te kint ve hor vá tok, ma gya rok, ro -
mák és né me tek. A nem ze ti sé gi lét ös  sze tar to zást
ered mé nyez, mert min den te le pü lés éle té ben
meg ha tá ro zó jel le gû, akár val lá si, akár kul tu rá lis
vo nat ko zás ban. Dumovits Ist ván el sõd le ges fel -
ada tá nak tar tot ta az egy ház köz sé gek kép vi se lõ-
tes tü let ének meg újí tá sát. 

Tu da to san ter vez ték a plé bá ni ák és a temp lo -
mok kö rül el ma radt mun kák pót lá sát, a re konst ruk -
ci ós te en dõ ket, ja ví tá so kat és az újí tá so kat. Az,
hogy a temp lo mok ma biz ton sá go sak, ren de zet -
tek, fû tés sel el lá tot tak, az az ott élõk össze fo gá sán
is múlt. A kö zös cé lért egy sé ge sen helyt állt min -
den ki ado má nyok kal és tár sa dal mi mun ká val. A
nem ze ti ség, nem ze ti sé gi kul tú ra fok mé rõ je a nyelv.
Mi vel Dumovits Ist ván a gradistyei hor vát nyel vet
be szé li, és a nem ze ti sé gi hí võk is, ter mé sze tes volt,
hogy hi va tá sa gya kor lá sa kor ez a nyelv, az anya -
nyel ve, amin a hí võk höz szól a szent mi sén, be teg -
lá to ga tás kor, az ut cán és a hi va ta lá ban is. A temp -
lo mi li tur gi ák ban is igyek szik ér vé nye sí te ni a több -
nyel vû sé get (ma gyar, hor vát, né met). Sze re tet tel
gon dol vis  sza za rán dok út ja i ra. 1984 óta szer vez
Mariazellbe gya lo gos za rán dok la to kat. Örö mé re

50-60 fi a tal in dul el rend sze re sen, hogy fel ke res se
a Má ria za rán dok he lye ket. Így jár tak már Len gyel -
or szág ban, Er dély ben, Lourdes -ban, Fa ti má ban és
Máriab esztercén. A Peruska Má ria-za rán dok hely,
amely a leg kö ze lebb áll a szí vé hez, itt ta lál ha tó
Horvátzsidányban. 1982-tõl Sár vá ri Ist ván csepregi
or szág gyû lé si kép vi se lõ (mint va dász) tá mo ga tá sá -
val nyílt meg ez a za rán dok hely. Va dá szok, tûz ol -

tók, fegy ve res erõk tar ta nak is há la adó szent mi sé -
ket. 1994-ben Szûz Má ria és Szent Hu ber tus, a va -
dá szok vé dõ szent jé nek tisz te le té re a hí vek ado má -
nyá ból épü let fel az új ká pol na. A ká pol na elõt ti tér
szo bor park ja fo lya ma to san bõ vül. Dumovits Ist ván
ju bi láns évé re, az arany mi sé re ké szült el a Szent há -
rom ság-szo bor a ju bi láns lel ki pász tor ado má nyá -
ból. Ma a szo bor park 33 szo bor ral gaz da gít ja a za -
rán dok he lyet. Itt sze ret nénk meg em lí te ni, hogy
Dumovits Ist ván mun ká ját hí ve i vel, a te le pü lé sek
szer ve ze te i vel kar ölt ve szá mos ki tün te tés sel, ok le -
vél lel ér té ke lik (töb bek kö zött: Ki vá ló tár sa dal mi
mun ká ért Páver Ágos ton-em lék pla kett, Ki sebb sé -
ge kért díj, Arany gyû rû, Hu ber tus-ke reszt, Mar ka
Ma ru lica-kitüntetés, Ma gyar Nép köz tár sa ság
arany ke reszt je, Ki tün te tés a peresznyei Dumovic-
házban 2008-ban lé te sü lõ ke resz tény mú ze u mért).
Ezt az el sõ nem ze ti sé gi ke resz tény múzeumott
hagy ja há lá ul, vi szon zá sul Is ten nek és az em be rek -
nek, hí võ nek és nem hí võ nek. Ez a mú ze um szü lõ -
há za fel aján lá sá ból és az ál ta la gyûj tött szak rá lis,
tár gyi, iro dal mi és tör té nel mi em lé kek gyûj te mé -
nyé bõl áll. Ki tün te té sei, mun kái és el is me ré sei a
né pe fe lé is szól nak, mert ve lük együtt kö zö sen te -
vé keny ke dik, éli meg hi va tá sát. És hogy sza va it
idéz zem: „Kö szö nöm a Min den ha tó Is ten nek, aki
szol gá la tá ba hí vott, né pen kö ré be ve ze tett, s ke -
gyel mé vel tá mo ga tott e föl di éle tem hi va tá sá ban.
Zá ró gon do lat: Te vagy, Uram, én re mé nyem, ne
hagyj so ha szé gyent ér nem.”           Igler Pat rí cia

HE LYES BÍ TÉS
Au gusz tu si szá munk ba két hi ba csú szott. A 7. ol -

da lon az „Azt ír ta az újság…”  c írás ban az utol só két
sor he lye sen: Hegy al jai cso port (9 csa pat) Csepregi
MEDOSZ II. 8  4  3  1  12:5  11

A 11. ol da lon a Ki volt dr. Östör Jó zsef? c. írás
utol só so ra it ol va sói ké rés re pon to sít juk, hi szen ha -
son ló ké rés re a Sop ro ni Szé che nyi Ist ván Vá ro si
Könyv tár hon lap ján is – a for rás ér tel me zé si hi bá -
ja mi att – idõ köz ben mó do sí tot ták a föld bir to kos-
ügy véd úr ról ír tak utol só so ra it. Dr. Tóth Im re tör té -
nész, a Sop ro ni Mú ze um igaz ga tó ja az aláb bi
mon da tok kal fe jez te be dr. Östör Jó zsef rõl a Sop -
ro ni Szem le 2007. 1. szá ma 95–101. ol da lán meg -

je lent A „po li ti kai nar kó zis” rab sá gá ban. Östör Jó -
zsef köz éle ti pá lyá ja cí mû ta nul má nyát:

„A tár sa sá gi és po li ti kai kö zé le tet oly an  nyi ra
ked ve lõ Östörnek ko moly meg pró bál ta tást je len -
tett a mel lõ zött ség. Ami kor 1949 ta va szán Zsirára
lá to ga tott és a szü lõi ház ban meg pi hent, éj jel rá -
tör tek, bán tal maz ták, és há zá nak el ha gyá sá ra
kész tet ték. Az ese mé nye ket nem tud ta ki he ver ni.
Ön ér ze té ben mély sé ge sen meg bánt va né hány
nap múl va Sop ron ban meg halt. Ham va it a fia
em lé ké re 1923-ban épí tett An tal-ká pol ná ba he -
lyez ték, de azt az 1952-ben a mel lé je épí tett ha -
tár õr sé gi fi gye lõ ka to nái fel dúl ták. Ham va it a zsirai
te me tõ be vit ték át.”

SF

Dumovits István, 
az aranymisés plébániai kormányzó
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Au gusz tus 8-án ke rült meg ren -
de zés re Peresznyén a fa lu nap, me -
lyet egy hor vát nap pal és a he lyi
ér ték tár be mu ta tá sá val kö töt tek
egy be a szer ve zõk. 10 óra kor kez -
dõ dött a nap, ami kor is az Írottkõ-
Natúrparkért Egye sü let lá to ga tott el
a te le pü lés re,
kik az ál ta luk
ki vá lasz tott he -
lyi gyöngy sze -
me ket is mer -
tet ték, és ad -
tak át ér tük ok -
le ve let. 11 óra -
kor a Ma gyar
Fa lu prog ram
ke re té ben meg va ló sult be ru há zá -
so kat ad ták át a tûz ol tó szer tár nál.
Meg nyi tó be szé det Or bán Gyu la
pol gár mes ter mon dott. Je len vol -
tak még: Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ, Ágh Er nõ Vas Me gyei ön -
kor mány za ti kép vi se lõ, Gagyi Le -
ven te me gyei kép vi se lõ, Se per
And rás a Vas Me gyei Ka taszt ró fa -
vé del mi Igaz ga tó ság tól, Ko vács
And rás, a Vas Me gyei Szent Fló ri -
án Tûz ol tó és Pol gá ri Vé del mi Szö -

vet ség el nö ke, Kollárits Gá bor, a
tûz ol tó szer tár fel újí tá sá nak ki vi te le -
zõ je. A meg nyi tó után a fel újí tott
tûz ol tó szer tár (13.776.955 Ft tá mo -
ga tás a Ma gyar Fa lu prog ram ál -
tal) át adá sa, fel ava tá sa tör tént
Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor -
mány zó köz re mû kö dé sé vel. A fel -
újí tás so rán a szer tár kül sõ hõ szi ge -
te lé se és te tõ szer ke zet ének cse ré je
ke rült meg va ló sí tás ra. A to váb bi ak -
ban be mu ta tás ra ke rül tek a to váb -
bi be ru há zá sok is a Ma gyar Fa lu
prog ram ál tal: óvo da ke rí tés fel újí -
tá sa (4.901.199 Ft), il let ve or vo si
esz kö zök be szer zé se (2.997.912 Ft).
Egy má sik pá lyá zat ke re tén be lül
ka pott a te le pü lés tá mo ga tást kül -
te rü le ti út rend be té te lé re is
(9.900.000 Ft). Ez után Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ mon dott be -
szé det, ki hang sú lyoz ta, hogy Pe -

resz  nye az a köz ség, ahon nan a
leg több sza va za tot kap ta, és ezért
rend kí vül há lás. Át adott egy dísz ok -
le ve let, ez zel meg kö szön ve a ví rus -
hely zet hez va ló hoz zá ál lást is. Kö -
szön tõt mon dott Se per And rás és
Ko vács And rás is, kik a tûz ol tó ság

je len tõ sé gé rõl szá mol tak be, hogy
ez a fel újí tott szer tár még in kább
erõ sí ti a te le pü lé sek ös  sze fo gá sát,
hi szen Peresznye tûz ol tói más irány -
ban is vál lal se gít ség nyúj tást, nem
csak Csepregben. Je len leg már
Szakonyból, Gyalókáról, Zsiráról,
Undról és Répcevisrõl is kap nak ri -
asz tást. Az ün ne pi be szé dek után
vé gig jár ták a ven dé gek a fa lut,
meg néz ték a be ru há zá si hely szí ne -
ket. Kép vi se lõ úr ígé re tet tett, hogy
a szép kör nye zet kö zött meg bú vó,
el ha gya tott szo ci á lis ott hon szeb bé
va rá zso lá sá ban is meg pró bál se gí -
te ni, hogy ez ál tal a köz ség min den
kis szeg le te han gu la tos, szép és él -
he tõ le gyen. Eköz ben a ha las tó nál
ját szó ház, csúsz da, élõ csocsó, lég -
vár, lo vag lás és íjá szat vár ta a
gyer me ke ket. A lá to ga tók meg te -
kint het ték a szom bat he lyi ka taszt ró -
fa vé de lem tag ja i nak szi tu á ci ós
gya kor la ta it, me lyek rend kí vül ér -
de kes nek bi zo nyul tak. Dél után pör -
költ tel ven dé gel ték meg a lá to ga -
tó kat. 16 óra kor pe dig kul túr mû sor
kö vet ke zett; fel lé pett a Zidanske
Zvjezdice gyer mek cso port, a Zvi -
ran jak Egye sü let ének ka ra, Gra -
disce Hor vát Kul tu rá lis Egye sü let
Szentpéterfáról, il let ve Gyurity Ist -
ván ze nés mû sor ral. A na pot egy
bál zár ta, ahol a Pin ka Band ze nélt.

A köz ség sze ret ne kö szö ne tet
mon da ni mind azok nak, akik a fa lu -
nap nak a hely szí né ül szol gá ló ha las -
tó szeb bé va rá zso lá sá hoz bár mi lyen
for má ban hoz zá já rul tak! Kö szö net a
Hor vát Ön kor mány zat nak a 6 ka mi -
on ka vi csért, a vál lal ko zók nak szin tén
ka vi csért, két fi a tal em ber nek, Szen -
tes Pé ter nek és Var ga Pé ter nek, kik
ide jü ket és ener gi á ju kat nem saj nál -
va ott vol tak, és se gít sé get nyúj tot tak
eb ben a nem kis mun ká ban. Kö szö -
net a fel aján lá sok nak, tá mo ga tá sok -
nak, me lyek nél kül nem va ló sul ha tott
vol na meg ilyen mér ték ben en nek a
pá rat lan szép sé gû tó nak a rend be -
té te le.                         Igler Pat rí cia

13 órai kez det tel kez dett be né -
pe sül ni a fa lu ház se gí tõk kel. Jött a fa -
lu ap ra ja-nagy ja. Mun ka akadt bõ -
ven, 2 db lég- és ugrálóvárat aján lott
fel egy jó szán dé kú he lyi vál lal ko zó,
so kan se géd kez tek a fel ál lí tá sá ban,
el he lye zé sé ben, hogy a me leg, szú -
rós nap sü tés ne ér je an  nyi ra a gye re -
kek fe jét.

A má sik ol da lon szor -
gal mas fa lu si as  szo nyok
kezd ték a fõ zést, há la az
elõ re lá tás nak, szin te
min den kony ha kés zen
ér ke zett az üs tök kö ré.
Jó han gu lat ban egy
órán be lül be le ke rült
min den az üs tök be. A
láng õr zé se a fér fi ak fel -
ada ta, az ízek el len õr -
zé se az as  szo nyo ké volt. A meg erõ -
sí tett szín alatt pil la na tok alatt meg -
te rí tet tek a lá nyok.

Ki a bál ták is büsz kén: „Jö het nek
a ven dé gek er re a sze re tet va cso -
rá ra!”

Pil la na tok alatt el jött az a vár va
várt 17 óra. Pol gár mes ter asz -
 szony kö szön töt te a fa lu la kó it,
majd az el sõ prog ram hely szí né re
in vi tál ta a gye re ke ket. Kéz le nyo -
ma tuk kal meg is fes tet ték a
LÁDONY fel ira tot, majd egy nagy -
mé re tû vá szon ké pet, ame lyet el te -

szünk em lék be. Ez alatt az idõ alatt
a va cso ra is le zaj lott, min den ki
ehe tett, bõ ven ju tott a fa lu si pör -
költ bõl min den ki nek. Pol gár mes ter
as  szony szót kért, ven dé günk, az az
or szág gyû lé si kép vi se lõnk is meg -
tisz telt ben nünk lá to ga tá sá val. Ágh
Pé ter kö szön töt te a fa lu la kó it,

meg kö szön te a helyt ál lást a ví rus
idõ sza ká ban, majd nagy sze re tet -
tel át nyúj tot ta az Em lék la pot a pol -
gár mes ter as  szony nak.

Jó mun kát kí ván va a to váb bi -
ak ban is. Hogy tart suk a jó han gu -
la tot, a to váb bi ak ban a Nicki Fer -
ge teg Tánc cso port biz to sí tot ta. Bíz -
va bí zom ben ne, hogy az ös  sze fo -
gás meg hoz za mél tó ered mé nyét!

Min den gyer mek nek kí vá nok egy
jó, ví rus men tes tan év kez dést! A szü -
lõk nek meg sok ki tar tást!

mm

Szép, napsütéses
reggelre ébredtünk Tompaládonyban

Fa lu nap Peresznyén
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A foly ton vál to zó jár vány ügyi sza bá lyo zás
nem hoz ta kön  nyû hely zet be a nyá ri ren dez vé -
nyek szer ve zõ it. En nek kö szön he tõ, hogy a
csepregi prog ram kí ná lat vég sõ for má ba ön té se
is so ká ig vá ra tott ma gá ra, míg vé gül a vá ros ve -
ze tés el ha tá roz ta, hogy a jár vány ügyi óv in téz ke -
dé sek be tar tá sa mel lett egy va sár nap tól-va sár -
na pig tar tó ren dez vény hét ke re té ben meg tart ja
ün nep sé ge it. 

A ren dez vény hét el sõ va sár nap ján, az az au -
gusz tus 16-án a ka to li kus egy ház ha gyo má nya i -
nak meg fe le lõ en bú csút tar tott a vá ros. A rossz

idõjárás mi att az is ten tisz te let vé gül a Szent Mi k -
lós-temp lom ban ke rült meg tar tás ra, majd a Ma -
lom kert ben foly ta tó dott a prog ram, ahol meg te -
kint he tõ ek vol tak a ha gyo má nyos bú csúi lát vá -
nyos sá gok, va la mint egy egész napos vá sár is,
ahol a ko ráb bi évek tõl el té rõ en több kéz mû ves
árus is kép vi sel tet te ma gát. A reg ge li rossz idõ saj -
nos ki tar tott ko ra dél utá nig, azon ban a mû so rok
már nap sü tés ben kez dõd het tek meg, és szép las -
san meg telt a ren dez vény tér. A pol gár mes te ri kö -
szön tõt kö ve tõ en fel lé pett a Répce Ci te ra ba rá tok

Kö re, a Répce Party Country együt tes, il let ve a
Mo  soly Tánc cso port is.

A prog ram so ro zat má so dik ál lo má sát az au -
gusz tus 20-ával egy be kö tött vá ro si ju bi le u mi ün -
nep ség je len tet te mely szin tén szent mi sé vel kez -
dõ dött, majd a csepregi lõ tér vár ta a fe ke te lõ -
po ros lö vé szet iránt ér dek lõ dõ ket, amel  lyel pár -
hu za mo san az ün nep ség nek ott hont adó Ot tó
Kem ping ben is el kez dõd tek a prog ra mok. A ke -
men cé nél ke nyér sü tõ ver senyt ren dez tek, ahol
a részt ve võk a kö zös él mény bõl ins pi rá lód va Ko -
vász Klubot is ala pí tot tak. A dél utá ni díj áta dó kig

és ke nyér szen te lé sig szá mos kon cert és egyéb
kul tu rá lis prog ram vár ta a la kos sá got, le he tõ ség
volt töb bek kö zött kéz mû ves fog lal ko zá so kon
részt ven ni, is mer ked ni a cser ké szet tel. Fel lé pet
a sár vá ri Herpenyõ együt tes, a Csepregi Fér fi
Dal kör, a Far kas Sán dor Egy let ci te ra és nép dal
mû sor ral, fel lé pett to váb bá a Pomázi Tûz ol tó Ze -
ne kar, a Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra, va la -
mint a Mazsorett cso port is. 

Az ün ne pi díj áta dót Hor váth Zol tán, Csepreg
vá ros pol gár mes ter ének ün ne pi be szé de elõz te

meg, a pol gár mes ter úr meg em lé ke zett Szent Ist -
ván ki rály ta ní tá sa i ról, ame lye ket a je len kor ki hí vá -
sa i nak tük ré ben is vizs gált. Az ál lam ala pí tás mel -
lett a be széd ben ter mé sze te sen szó volt a vá ros
25. ju bi le u má ról is, ez zel kap cso lat ban Hor váth
Zol tán be mu tat ta a Göncz Ár pád ál lam fõ ál tal
alá írt ere de ti ok le ve let, amel  lyel Csepreg vis  sza -

kap ta vá ro si rang ját, va la mint azt a bronz szob rot
is, ame lyet Vas me gye vá ro sai aján dé koz tak
Csepregnek kö szön té sül. Ezt kö ve tõ en ke rült sor a
Vas Me gyei Köz gyû lés El is me rõ Ok le ve le i nek át -
adá sá ra, me lyet Mar ton Fe renc tõl a Vas Me gyei
Köz gyû lés al el nö ké tõl ve he tett át Csepreg Vá ros
Fú vó ze ne ka ra 90. ju bi le u ma al kal má ból, a
Csepregi Vegyeskar Egye sü let 30. ju bi le u ma al -
kal má ból és a Csepregi Mazsorett Cso port, akik
ta valy ün ne pel ték a 25. ju bi le u mu kat. 

A me gyei ki tün te té se ket a vá ro si, pol gár mes te ri
el is me ré sek kö vet ték. Csepreg Vá ros Ön kor mány -
zat Kép vi se lõ Tes tü le te Csepreg Vá ros Szol gá la tá -
ért Díj ban ré sze sí tet te Györke Bri git tát egész ség -
ügyi ta go zat ban, Pukler Zol tánt kul tu rá lis ta go zat -
ban, Kan csó Zol tánt ok ta tá si ta go zat ban és Hor -

Csepregi Au gusz tus
REN DEZ VÉ NYEK VA SÁR NAP TÓL-VA SÁR NA PIG
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Az Al pok al ja és a Kis al föld ta lál ko zá sá nál fek võ,
az or szág egyik leg jobb gyógy vi zé vel büsz kél ke dõ
Bük für dõ Thermal & Spa a COVID–19 járványra va -
ló te kin tet tel to vább ra is fo ko zott biz ton sá gi in téz ke -
dé sek kel vár ja lá to ga tó it. A 14 hek tá ros zöld park -
já ban Bük für dõ egyi de jû leg 14.913 fõ be fo ga dá -
sá ra ké pes – az az egy szer re akár el fér ne itt Bu da -
ke szi vagy épp Ta pol ca la kos sá ga is –, en  nyi em -
ber szá má ra nyújt egyi de jû leg biz ton sá gos
für dõ zést és pi he nést. A mû kö dés za var ta -
lan, mind a 34 bel té ri és kül té ri, il let ve si ma
és gyógy vi zes me den ce fenn aka dás nél kül
üze mel. 

58 éves tör té nel me so rán elõ ször 2020
ta va szán, a COVID–19 mi att le kel lett ál lí ta ni
Bük für dõt, össze sen négy nap alatt csök kent
nul lá ra a lá to ga tott ság. Azon ban a meg fe -
le lõ óv in téz ke dé sek mel lett az új ra nyi tás óta
min den vis  sza állt a ré gi ke rék vá gás ba.

A ko ro na ví rus-jár vány mi att a me den cék nél kü -
lön be- és ki lé pé si pon to kat je löl tek ki, el ke rül ve ez -
zel, hogy a ven dé gek egy más sal szem ben köz le -
ked je nek. To váb bá kü lön pi he nõ szek to ro kat hoz -
tak lét re a senior kor osz tály, a csa lá do sok és a
gyer mek nél kül ér ke zõ fel nõt tek ré szé re. Eze ket a
szek to ro kat egy tér ké pen je löl ték, a te rü le te ket ki -
táb láz ták, il let ve a Für dõ mun ka tár sai is tá jé koz tat -
ják a ven dé ge ket ezek rõl a zó nák ról – fo ko zot tan
fi gyel nek a sza bá lyok be tar ta tá sá ra. Min den be já -
rat nál, il let ve a vi zes blokk ok ban is ki he lyez tek kéz -
fer tõt le ní tõt, va la mint a he lyes kéz mo sás ról szó ló
tá jé koz ta tó kat. Szin tén tá jé koz ta tó táb lá kon hív ják
fel a ven dé gek fi gyel mét a tá vol ság tar tás fon tos -
sá gá ra, va la mint a me den cé be va ló be- és ki lé -

pés elõt ti/utá ni láb mo só- és zu hany zó hasz ná lat ra.
A ma gas szín vo na lú szol gál ta tást pe dig az is

iga zol ja, hogy a Bük für dõ Thermal & Spa most új ra
meg kap ta az Eu ró pai Für dõ szö vet ség (ESPA)
EuropeSpa Med mi nõ sí té sét, az eh hez szük sé ges
sok ré tû vizs gá lat so ro za tot az ESPA a COVID–19 mi -
at ti le ál lás elõt ti na pok ban vé gez te el. En nek a
nem zet kö zi EuropeSpa szín vo nal nak egyéb ként

2017 óta fe lel meg Bük für dõ. A teszt so rán egy füg -
get len bi zott ság szak em be rei min den te rü le ten
nagy fi gye lem mel és pre ci zi tás sal jár nak el, a
gyógy-, wellness- és ét kez te té si szol gál ta tá sok mel -
lett a mû sza ki ál la po tot is fel mé rik. A Für dõ is mét si -
ke re sen tel je sí tett, a kri té ri u mok nak ele get té ve to -
vább ra is ma gá é nak tud hat ja a nem zet kö zi el is -
me rést biz to sí tó EuropeSpa Med mi nõ sí tést.

A sok ol da lú für dõ komp le xum ban ma xi má lis
ka pa ci tás ese tén is át la go san leg alább 8 négy -
zet mé ter nyi te rü let jut na egy fõ re, hi szen a Für dõ
14 hek tá ros zöld fe lü le te in 25 da rab fo ci pá lya
fér ne el, ez kö zel 6 mil lió da rab A4-es pa pírt je -
len te ne. 34 sza bad té ri, félfedett s fe dett me den -
ce több mint 7000 négy zet mé ter víz fe lü le te vár -
ja a für dõ zõ ket.                                         yde

váth Zsol tot vé del mi és ren dé sze ti ta go zat ban. Pol -
gár mes te ri el is me rõ ok le vél ben ré sze sült a
Covid–19 jár vány so rán ta nú sí tott se gí tõ kész ma -
ga tar tá sá ért és ön kén tes mun ká já ért Batkiné Tóth
Edit, ifj. Haizler Ákos, Maximovics Verionika, Sza bó
Vi vi en, Labanczné Ecker Ber na dett, Domnánicsné
Kál mán No é mi, Tájmelné Tóth Má ria, Pék Il di kó,
Sza bó Ni ko lett, Pereznyákné Pirger Szil via, Csortos
Krisz ti na, Sza bó And rás, Klug Fan ni, Tóth Ág nes,
Krukicsné Gu lyás And rea, a Csepregi Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü let, a Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol -
gár õr és Baj tár si Egye sü let, va la mint pol gár mes te ri
el is me rõ ok le vél ben ré sze sült Taródi Ta más is a Tri a -
non Em lék hely lét re ho zá sá ért. 

Át adás ra ke rül tek még a XXXVII. Csepregi
Bor ver seny he lye zé sei is, a szá mos ok le vél és ku -
pa kö zül a Tóth Mar cell és a Néber-Tóth pin ce
ál tal el nyert „Vá ros Bo ra” ok le ve let, va la mint a
Hor váth Gá bor ál tal el nyert „Év Bo rá sza” ki tûn te -
tést emel ném ki.

A díj áta dó után több fel lé põ szó ra koz tat ta még
ze nés alá fes tés sel a ki kap cso lód ni vá gyó kat.

Az au gusz tus 20-át a „Csep(e)reg az esõ”
fesz ti vál és a hét zá ró nap ja kö vet te is mét a Ma -
lom kert ben. Elõb bi két na pos jócs kán éj sza ká ba
nyú ló kon cer te ket fog lalt ma gá ba, ame lyek kel
ki fe je zet ten a fi a ta lo kat kí ván ták meg szó lí ta ni. A
szom ba ti es tén a rossz idõ já rás saj nos a
látógatószámban is meg mu tat ta ma gát, azon -
ban a fe dett sá tor ban a ren dez vényt vé gig
meg tar tot ták. 

A má so dik, au gusz tus 23-ai va sár na pon és
egy ben a hét zá ró nap ján is mét a bú csúi vá sá -
ron és látványoságokon volt a hang súly. A dél -
után gye rek báb szín ház zal in dult a prog ram sor,
ame lyet több ne ves fel lé põt – mint az UFO
Együt tes, GrooveHouse, Desperado – is szín pad -
ra ál lí tó es ti kon cer tek zár tak. 

Dr Tar soly Ádám

EuropeSpa Med színvonal
és kiemelt biztonság Bükfürdõn
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Arany mi sés ál dás és szo bor szen te lés
a tör té nel mi za rán dok he lyen

Eb ben az év ben a ko ro na jár vány-ví rus mi -
att nem a meg szo kott idõ ben, ha nem ké -
sõbb, au gusz tus 9-én tar tot ták za rán dok la tu -
kat a horvátzsidányi egy ház köz ség, a fegy ve -
res és rend vé del mi szer vek, tûz ol tók, ka to nák,
ha gyo mány õr zõ egye sü le tek, va la mint a lo -
vag ren dek.

Há rom nyel vû szent mi sét ce leb rált Anton
Kolic, Kálinger Ro land szol no ki tá bo ri lel kész
és Dumovits Ist ván arany mi sés atya. Dumovits
Ist ván szent be széd ében a jó pász tor pél dá ját
hang sú lyoz ta. Kálinger Ro land lel kész mél tat -
ta a plé bá nos úr 50 év nyi ál do za tos élet út ját.

Két szob rot szen tel tek fel, az egyik a Szent
An tal-szo bor, ame lyet egy is me ret len jó te võ
ado má nyo zott. A má sik a Szent há rom ság-szo -
bor, ame lyet Dumovits atya ál lí ta tott az 50
éves év for du ló já ra. A szent mi sét a Peruska
Má ria és a Kõszegfalvi Ének kar tet te még fel -
eme lõb bé. A mi se ke re tén be lül az egyen ru -
hás és fegy ve res szer ve ze tek, lo vag ren dek,
va la mint ci vil szer ve ze tek is ko szo rút he lyez tek
el vé dõ szent jük szob rá nál.

Így a Csepregi Bor ba rát Höl gyek és a
Csepregi Hegy köz ség borosgazdái is meg ko -
szo rúz ták a csepregi hegy vé dõ szent jét Szent
Or bán szob rát. A Bor höl gyek kel együtt ko szo -
rú zott Kamper Na tá lia Bor ki rály nõ is. 

Majd a ce leb rá ló plé bá nos urak meg -
szen tel ték a csepregi bort, és meg ál dot ták a
Csepregi Bor höl gye ket, va la mint a Csepregi
hegy köz ség borosgazdáit. Majd Dumovits
atyát kö szön töt ték a kü lön bö zõ szer ve ze tek az
50. ju bi le u ma al kal má ból. A csepregi Bor höl -
gyek és borosgazdák ne vé ben Hor váth Jó -
zsef, az Eu ró pai Bor lo vag rend Bor ta ná cso sa
kö szön tött. Aján dék ként né hány pa lac kot
adott át a csepregi hegy ter mé sé bõl.

A kö szön tõk után arany mi sés ál dás kö vet -
ke zett. A Him nu szok el hang zá sá val és a zász -
lók ki vo nu lá sá val ért vé get a szer tar tás. Akik
el jöt tek, fel töl tõd tek hit ben és sze re tet ben, és
arany mi sés em lék szent kép pel tér het tek ha za.
„Mu tasd meg uta dat, Uram, hogy igaz sá god
sze rint jár jak. Irá nyítsd szí ve met, hogy fél je ne -
ve det.”  Zsol tár 86,1

Horváthné Pa dos Te réz

Julius 20–24-ig ke rült elõ ször meg ren de zés re
Nemesládonyban az Er zsé bet a Kár pát-me den -
cei Gyer me ke kért Ala pít vány ál tal fi nan szí ro zott,
Nemesládony Köz ség Ön kor mány za ta ál tal tá -
mo ga tott Nap kö zi Er zsé bet-tá bor prog ram.

A kö zel 20 fõs gyer mek csa pat tar tal mas és
él mé nyek kel te li na po kat tölt he tett el együtt.

Az el sõ na pon a tá bor meg nyi tá sát kö ve tõ en a
gyer me kek és kí sé rõ ik vi ro ló gi ai elõ adást te kin tet -
tek meg, amely kö te le zõ és hasz nos prog ram ja
volt a tá bor nak. Ezt kö ve tõ en Herczeg Kit ti vé dõ nõ
em lé kez tet te a gye re -
ke ket a már jól is mert
meg fe le lõ hi gi é ni ai sza -
bá lyok ra. A kör nye zet -
vé de lem is nagy hang -
súlyt ka pott a tá bor he -
té ben. Csa pa tok ra oszt -
va kör nye zet tu da tos sá -
gi fel ada to kat ol dot tak
meg a gye re kek. Ké -
szül tek a jobb nál jobb
pla ká tok a kör nye zet vé -
de lem rõl, és a szü lõi se -
gít ség nek há la, nem
kel lett mû anyag tá nyé ro kat, evõ esz kö zö ket sem
hasz nál ni a hét so rán. A dél elõtt fo lya mán ön is me -
re ti és csa pat épí tõ fel ada tok se gí tet ték a tá bo ro -
zó kat az is mer ke dés ben. Ha mar egy más ra ta lált a
lel kes kis tár sa ság, a dél utánt már ös  sze szo kott csa -
pat ként foly tat ták a sport ver se nye ken. Ügyes sé gi
já té kok, fo ci meccs, ki do bó és az el ma rad ha tat lan
kö tél hú zás szí ne sí tet te a na pot.

A má so dik nap a ha gyo mány õr zés je gyé ben
telt. Ki rán du lá sunk hely szí ne a Marton-Szállás
volt, ahol lo vas íjász-be mu ta tót lát hat tak a gye re -
kek, a bát rab bak ki pró bál hat ták a lo vag lást és
az íjá sza tot, meg is mer het tük a IX–X. szá za di
könnyû lo vas-harc mo dort és -fegyvereket. Dél -
után rend õr sé gi be mu ta tót lát hat tunk, a nyá ri
óv in téz ke dé sek re hív ták fel a gye re kek fi gyel mét.
Ha ma ro san han gos szi ré na je lez te a Rép ce la ki
Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság meg ér ke zé sét. A tûz ol -
tók be bi zo nyí tot ták, hogy iga zi szak em be rek, hi -
szen egy kis tûz ol tás ra is sor ke rült. A tûz ol tó ság
nagy sze rû be mu ta tó ját kéz mû ves fog lal ko zás kö -

vet te, ahol meg is mer ked tek a tá bo ro zók a ba ti -
ko lás sal. Szebb nél szebb pó lók ké szül tek a tex til -
fes té si el já rás sal.

Szer dán is mét a kör nye zet tu da tos sá gé volt a
fõ sze rep. A kö ze li va dász ház ba bi cik li vel ve ze -

tett utunk, a Má jus 1. Va -
dász tár sa ság tag ja,
Östör Vil mos tar tott elõ -
adá sát pe dig a gyer me -
kek ámul va hall gat ták.
Az ebé det gya log tú rá val
mo zog tuk le, amit a já té -
kos kincs ke re sés tett iz -
gal ma sab bá.

A ne gye dik nap esõ -
vel in dult, de az idõ já rás nem szeg te ked vét a
kis csa pat nak. A Szom bat he lyi Szily Já nos Lá to -
ga tó köz pont Egy ház me gyei Könyv tá rá ba lá to -
gat tunk el, ahol több száz éves kó de xe ket, õs -
nyom tat vá nyo kat, rit ka köny ve ket és kéz ira to kat
lát hat tunk. Já té kos fel ada tok ál tal is mer het tük

meg a könyv tár hasz ná la ti sza bá lyo kat. A Szé -
kes egy ház temp lom tor nyá ba is fel me het tünk,
ahol pa zar ki lá tás nyí lott a vá ros ra. Meg is mer tük
a tár lat ve ze tés so rán a Szé kes egy ház tör té ne tét.
Kü lö nö sen ér de kes volt az épí té si, fel újí tá si do ku -
men tá ci ók, ké pek lát vá nya. Az idõ já rás ke gyes
volt hoz zánk, ha ma ro san ki sü tött a nap, így a Fõ
té ren a fagyizás sem ma rad ha tott el, majd vo -
nat tal in dult út nak az éhes tár sa ság a bü ki Va -
dász ta nya Ét te rem be. Az íz le tes ebéd után
dottóval utaz tunk a vá ros ba. Az egy órás út fe -
lejt he tet len él mény volt ki csik nek és na gyok nak.

A tá bor utol só nap já nak reg ge lén fel ke res -
tük Né meth Szi lárd me zõ gaz da sá gi te lep hely ét,
ahol a trak tor, kom bájn, gaz da sá gi gé pek be -
mu ta tá sa kö töt te le a gye rek csa pat fi gyel mét.
Dél után kéz mû ves szap pa no kat ké szí tet tünk,
ami ket le ven du lá val és cit rom mal tet tünk il la tos -
sá. A tá bor ban nagy se gít sé get nyúj tot tak az
ön kén tes se gí tõk, akik pa la csin tá val lep ték meg
a gye re ke ket az utol só dél utá non.

A hét fo lya mán a fris sen sült ke nye ret, a ro -
po gós kif li ket és a po gá csá kat a Csepregi Pék -
ség biz to sí tot ta a gye re kek szá má ra.

Ez úton mon dunk kö szö ne tet min den ki nek,
aki hoz zá já rult a tá bor si ke res sé gé hez. Kö szö net
a kí sé rõk nek, hogy vi gyáz tak a gye re kek re, ér -
de kes és iz gal mas prog ra mo kat ál lí tot tak ös  sze,
fe lejt he tet len né té ve a tá bo ri he tet.

Fábián-Bencsik Gab ri el la

Er zsé bet tá bor 
Nemesládonyban
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2020. au gusz tus el se jén ke rült meg ren de zés -
re a Nemesládony köz ség he lyi ér ték lel tá rát be -
mu ta tó, azt nép sze rû sí tõ, kö zös ség épí tõ ren dez -
vény, mely vál to za tos prog ra mo kat kí nált a fa lu
la kói szá má ra.

Rubóczkiné Börczy Vik tó ria pol gár mes ter
asszony kö szön töt te a je len lé võ ket, és mint egy
60 ok le ve let ado má nyo zott az ál do za tos és ön -
zet len kö zös ség épí tõ tár sa dal mi mun kát vég zõ
sze mé lyek nek, el is me ré se ki fe je zé sé ül. Az el is -
me ré se ket foly tat ta, a di á kok kö ré ben is, akik
könyv ju ta lom ban ré sze sül tek ta nul má nyi ered -
mé nyü kért. Így el is me rés ben ré sze sült:
Gasparics Dominik 1. osz tály, Kan csér Na tá lia 2.
osz tály, Pietrowski Kor nél 2. osz tály, Nagykutasi
Bo tond 3. osz tály, Rubóczki Dorina 5. osz tály,
Kan csér Sza bolcs 10. osz tály. Gra tu lá lunk a ki -
emel ke dõ ta nul má nyi ered mé nye kért!

A dél után foly ta tá sa ként Bozzay Ba lázs, a
BFH Eu ró pa Kft. ve ze tõ je elõ adást tar tott a te le -
pü lés he lyi de fi ni ált ér ték lel tá rá nak be mu ta tá sá -
ról. A cég 17 éves múlt tal ren del ke zik, tér sé -
günk ben több fej lesz té si kon cep ci ót dol go zott
már ki. Ös  szes sé gé ben több mint 30 mil li árd fo -
rint fej lesz tést va ló sí tot tak meg több mint 600
pro jekt ke re té ben.

Az él ve ze tes prog ra mok so rát a Jákfai
Színjátszókör elõ adá sai nyi tot ták. A 2016 õszén
meg ala kult színjátszókörhöz 10 lel kes fi a tal tar to -
zik. Ve ze tõ jük Sza bó Ti bor szín mû vész úr, a
Weöres Sán dor Szín ház szí né sze. A 2017 ja nu ár -
já ban, Bu da pes ten meg ren de zés re ke rült Paj ta -

szín há zi Szem lén lép het tek fel a Nem ze ti Szín ház -
ban. Még ab ban az év ben Vas vá ron Arany mi -
nõ sí tést ér tek el Arany-da lok cí mû szín da rab bal.
Elõ adá suk ban há rom mû vet te kint het tünk meg,
a Hó fe hér ke és a hét el gyö tört tör pét, a

Gyógyszertárbant, va -
la mint A há rom pö sze
lányt.

A színjátszókör elõ -
adá sa i nak szü ne té -
ben a Rép ce la ki Kö -
tél ug ró Klub is be mu -
ta tót tar tott. A csa pat,
Gom bos Di á na ve ze -
té sé vel, 2016 szep -
tem be ré ben ala kult,
ak kor 16 fõ vel – több -
nyi re is ko lá sok kal és
né hány vál lal ko zó

szel le mû óvo dás sal. Az évek so rán szé pen gya -
ra po dott a lét szá muk, je len leg 15 tag gal mû -
köd nek rend sze re sen. He ti 1-1 al ka lom mal tart -
ják edzé se i ket. Ügyes, ak tív, moz gást ked ve lõ
csa pat, ahol jel lem zõ a gyors fej lõ dés és a jó
han gu lat az edzé sek so rán. A fel vé tel egész év -
ben fo lya ma tos, min dig sze re tet tel vár ják az új
és lel kes ta go kat!

A küz dõ spor tok nép sze rû sí té sé re, ka ra -
tebemutatóra is sor ke rült, a Rép ce la ki Rakurai
Ka ra te Egye sü let köz re mû kö dé sé ben. Az egye -
sü let ve ze tõ je Sihan Dr. Bog dán Oli vér.  Az egye -
sü let 2010-ben ala kult a ka ra te nép sze rû sí té sé re
Rép ce la kon és von zás kör ze té ben, ver seny zé si
le he tõ ség meg te rem té sé re, edzõ tá bor ok szer -

ve zé sé re. Fon tos fel adat nak tart ják a he lyi fi a tal -
ság egész ség re, ön fe gye lem re va ló ne ve lé sét.
Je len leg 45 tag gal ren del kez nek. Az Egye sü let
az el múlt évek ben fo lya ma to san fej lõ dött, ki -
emel ke dõ ver seny ered mé nye ket ér tek el. Rend -
sze re sen 2-3 he ten te vesz nek részt 8-10 fõ vel
ver se nye ken. A leg na gyobb di csõ sé gük, hogy
az egyik ver seny zõ jük fel nõtt Eu ró pa-baj nok sá -
gon arany ér met szer zett.

A ze nés mû sor, sem ma rad ha tott el, Kabai
Alex mû vész urat kö szönt het tük a pó di u mon, aki
a 2015-ben be mu ta tott Ist ván, a ki rály cí -
mû rock ope ra elõ adás ban Solt sze re pét ját szot -
ta, az ere de ti sze rep osz tás sal áll ha tott egy szín -
pa don, mint: Var ga Mik lós, Nagy Fe ró, De ák Bill
Gyu la. A mû sor ban, mel  lyel szín pad ra lé pett, fel -
csen dül tek Má té Pé ter-, Demjén Fe renc-,
Neoton-dalok, mu si cal rész le tek, il let ve mai elõ -
adók slá ge rei. 

A kép vi se lõ-tes tü let tag jai és se gí tõ
part ne re ik tán cos-ze nés mû sor ral lép -
tek szín pad ra, fel hív va ez zel a fi gyel -
met az ös  sze tar to zás fon tos sá gá ra.

A ven dég lá tás sem ma rad ha tott
el, a kon dé rok ban íz le tes mar ha pör -
költ és hentestokány gõ zöl gött, kö szö -
net ér te Bögöthy End ré nek. A va cso ra
alatt a Dalcommandó együt tes elõ -
adá sát hall hat tuk, akik nem elõ ször
lép tek szín pad ra Nemesládonyban. Az
együt tes hat esz ten de je ala kult. Tag jai
Tóth Vá sár he lyi Ilo na, Var ga Lász ló és

Pe tõ Fe renc. Mind hár man nyug dí ja sok. Sza bad -
ide jük ben fog lal koz nak az ének lés sel. Mû so ruk
fõ leg örök zöl dek bõl áll.  A nap fény pont ja ként
tom bo la sor so lás kö vet ke zett, ren ge teg ér té kes
nye re mén  nyel. A fel aján lá so kat ez úton is há lá -
san kö szön jük min den ki nek! Az es tet bál zár ta,
Ba kos Roli húz ta a talp alá va lót. A jó han gu lat
ga ran tált volt!

A ren dez vény ide je alatt ugrálóvár vár ta a
gye re ke ket. A bú csúi han gu lat is adott volt, ki ra -
ko dók kal, lu fik kal, vat ta cu kor ral, popcornnal,
jég ká sá val. Re mél jük, hogy min den ki ta lált ked -
vé re va ló szó ra ko zá si le he tõ sé get. Min den se gí -
tõ nek kö szön jük a köz re mû kö dést!

Pietrowskiné Végh And rea

A nyár vé gén vár ha tó a vá ros 20. szá za di tör té -
ne tét fel dol go zó könyv meg je le né se. A csepregi
gyö ke rek kel bí ró szer zõ le vél tá ri ira tok
alap ján dol goz ta fel a két vi lág há bo -
rú kö zöt ti éve ket, a má so dik vi lág há -
bo rú és a hos  szú öt ve nes évek tör té -
né se it, ame lyek vis  sza von ha tat lan
vál to zást hoz tak a te le pü lés éle té be. 

A leg na gyobb tö rést ér te lem sze -
rû en a II. vi lág há bo rút kö ve tõ kor -
szak, a tu laj do ni vi szo nyok és a tár sa -
da lom szer ke zet ra di ká lis át ala kí tá sa
je len tet te. A kí mé let len mód sze rek a
he lyi la kos ság kö ré ben is el len ál lást
szül tek, mely nek nyo mán har minc hat he lyi la kost
tar tóz tat tak le. A kö tet a meg hur col tak szem szö gé -

bõl te kin ti át a „csepregi fegy ve res ös  sze es kü vés”
né ven is mert kon cep ci ós per kö rül mé nye it, és tisz -

táz za az 1956-os for ra da lom nak a
po li ti kai pro pa gan da ál tal be sá ro zott
he lyi ese mé nye it. 

A könyv mel lék le te a te le pü lés el -
sõ és má so dik vi lág há bo rús vesz te sé -
gi adat tá rát tar tal maz za, amely a
Had tör té ne ti Le vél tár adat bá zi sai
nyo mán ke rült ös  sze ál lí tás ra. Az adat -
tár nem csak ki egé szí ti a há bo rús em -
lék mû ve ken sze rep lõk név so rát, ha -
nem a ko ra be li vesz te sé gi kar to nok
alap ján nyújt bõ vebb fel vi lá go sí tást a

hõ sök el ha lá lo zás ára vo nat ko zó an. A kö tet elõ ren -
del he tõ a libri.hu weboldalon!

Vál to za tos prog ra mok Nemesládonyban

Csepreg története, 1900-1960
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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.)

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)
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58 éves lett az Al pok al ja és a Kis al föld ta lál ko zá sá nál fek võ, vi -
lág szin ten is ki emel ke dõ gyógy víz zel ren del ke zõ für dõ

1962. au gusz tus 19-én ad ták át Bük für dõ el sõ me den cé jét, 58 év vel ez -
elõtt. Ez a me den ce a mai 5-ös szá mú, a víz fa kasz tó szent rõl, Szent Ke le -
men rõl el ne ve zett félfedett, gyógy vi zes me den ce he lyén állt. Az óta a Bük -
für dõ Thermal & Spa® egy ös  sze sen 18 hek tá ros, sok ol da lú für dõ komp le -
xum má nõt te ki ma gát, él mény für dõ, strand, szaunavilág és Medical
Wellness rész leg gel bõ vült, 34 sza bad té ri, félfedett s fe dett me den cé vel
ren del ke zik. Becs lé sek sze rint fenn ál lá sa óta 49 mil lió ven dég for dult meg
itt, ez át la go san évi 850 ezer fõt je lent.

A Für dõ egyéb ként a sze -
ren csés vé let len nek kö szön -
he ti lé tét: kõ olaj ku ta tó-fú rá sok
ered mé nye ként 1957-ben
1282 mé ter mély rõl, 65-70
mé te res víz osz lop tört a fel szín -
re, ek kor lel tek rá a kö zel
15.000 mg/l ás vá nyi anya got
tar tal ma zó gyógy víz re, amely
nem zet kö zi vi szony lat ban is ki -
emel ke dõ. Hi va ta lo san 1965-
ben mi nõ sí tet te az Egész ség -

ügyi Mi nisz té ri um gyógy víz zé a bü ki hé vi zet, 1979-ben pe dig or szá gos je len tõ -
sé gû gyógy für dõ vé nyil vá ní tot ták. 

Az el sõ bük für dõi kút az 1957-ben fúrt I. kút, az az a Szent Ke le men kút,
ame lyet 1961-ben ké pez tek ki hé víz kút tá. Az épí tés kor 1282 mé ter volt a
talp mély sé ge, je len leg pe dig 1010 mé ter. A gyógy víz hõ mér sék le te kút fe -
jen (a fel szín re ér ve) 57°C fok. Ás vá nyi anyag-tar tal ma rend kí vül ma gas,
15.000 mg/l kö rü li, ez zel az or szág má so dik leg ma ga sabb ás vá nyi anyag-
tar tal mú ter mál vi ze (egyéb ként az el sõ a bükk szé ki). Ál ta lá nos ság ban a
ter mál vi zek 2000-4000 mg/l tar tal mú ak.

Az idõ sebb kor osz tály kö ré ben kü lö nö sen a gyógy víz és a für dõ gyógy -
ásza ti ke ze lé sek a leg nép sze rûb bek, a csa lá do sok kö ré ben nyá ron a nagy
strand a fa vo rit. A tel jes víz fe lü let több mint 7000 négy zet mé ter, a na po zás -
ra al kal mas zöld te rü let pe dig kö zel 170 ezer négy zet mé ter. A 34 me den -

cé bõl 9 da rab gyógy vi zes – 4 fe dett, 3 félfedett, 2 nyi tott –, a nem gyógy -
vi zes me den cék bõl pe dig 10 fe dett, 1 félfedett és 14 nyi tott.

A gyógy vi zes me den cék kö zül egy ér tel mû en a félfedett Szent Ke le -
men-me den cét ked ve lik leg job ban a ven dé gek, a nem gyógy vi zes me -
den cék kö zül az Aca pul co csa lá di me den cét, il let ve ked velt még a Négy
év szak me den ce is.

Az el múlt évek ben a fel nõtt na pi je gyek bõl ér té ke sí tet tek a leg töb bet, il -
let ve az õszi-té li szaunaszezonban a lá to ga tók kö ré ben az egyik leg ked -
vel tebb a Bük für dõ Thermal & Spa szaunavilága. A für dõ igen nép sze rû a
kör nyék be li ek kö ré ben is, Szom bat hely, Sop ron, Kõ szeg, Gyõr, Vas vár, Za la -
eger szeg vá ro sa i ból ér kez nek so kan, de pél dá ul Ta ta bá nyá ról, Szé kes fe -
hér vár ról és Veszp rém bõl is, va la mint Bu da pest az egyik leg je len tõ sebb
küldõváros. Sok ven dég ér ke zik még a na gyon kö ze li Auszt ri á ból, il let ve
Né met or szág ból, de ki emel ten ked velt cél pont ja a cse hek nek is. A csak
egy-egy na pot, vagy hosszú hét vé gét el töl tõ ven dé gek mel lett so kan akár
több hét re is ér kez nek ide.                                                                yde

REN DEZ VÉ NYEK 
Szep tem ber 3-án, csü tör tö kön 18 ó.

Csepregen a PSMSK-ban: Akik tol lat fog tak. A
Répce-vidék köl tõ i nek an to ló gi á ja 2. ja ví tott,
bõ ví tett ki adá sá nak be mu ta tó ja.

Szep tem ber 4-én, 11-én, 18-án, 25-
én és ok tó ber 2-án Bük für dõn (Ter mál krt.
32.):  Ter me lõi Pi ac.

Szep tem ber 6-án, va sár nap 11 óra:
Sopronhorpács-Mészáros SE–Újkér FC, 13.30
ó. Acsádon: Acsád-Meszlen SE–Gyöngyösfalu
SE, 17 óra: Egyházasfalu SE–Ágfalva KSK me -
gyei III. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 13. va sár nap, 13.30 ó. Bõ -
ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK Bõ–Izsák fa
FCSE, 14 ó. Zsira TSK–Balf SE me gyei III. o., 17 ó.
Csepregi SE–Rum KSC me gyei I. o., Répcevisi
FC–Sopronhorpács-Mészáros SE me gyei III. o.
baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 18–20. Kõ sze gen, Sop ron -
ban, Sopronkövesden, Szom bat he lyen és más
te le pü lé se ken: A Kul tu rá lis Örök ség Nap jai.

Szep tem ber 19-én, szom ba ton 14 órá -
tól Csepreg ut cá in és a Pro me ná don, esõ
ese tén a PSMSK-ban: Szü re ti fesz ti vál.

Szep tem ber 19-én, szom ba ton 19 ó. Bü -
kön, a Sport te le pen: Bü ki TK–Vasvár SE me gyei
I. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 20-án va sár nap, 13 ó.
Acsádon: Acsád-Meszlen SE–Búcsú KSK, Si ma -
ság SE–Szergény SE, Répcevisi FC–Újkér FC,
16 ó. Sopronhorpács-Mészáros SE–Zsira TSK és
Egyházasfalu SE–Harka SE me gyei III. o. baj -
no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 25–27. Kõ szeg ut cá in és te re -
in: Nem zet kö zi fú vós ze nei ta lál ko zó és Kõ sze gi
Szü ret – csepregi és kör nyék be li sze rep lõk kel.

Szep tem ber 27. va sár nap, 16 óra:
Csep regi SE–Sárvár SC me gyei I. o.,  13.30 ó.
Bõ ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK
Bõ–Boba SE és Zsira TSK–Répcevisi FC me gyei
III. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Szep tem ber 30-án több te le pü lé sün kön:
Idõ sek na pi (he ti) ren dez vény.

Ok tó ber 2–3. Bü kön az Eöt vös ut cá ban:
Szent Mi hály-na pi for ga tag ren dez vé nyei.
Köz te 3-án, szom ba ton: A 100 éves Bü ki Test -
edzõk Kö re ju bi le u mi ün nep sé ge.

Ok tó ber 3-án, szom ba ton 15 ó. Bü kön, a
Sport te le pen: Bü ki TK–Celldömölk VVSE me -
gyei I. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 4-én, va sár nap 12 ó. Si ma ság
SE–Mesteri FC, 15 ó. Acsádon: Acsád-Meszlen
SE–Vassurány SE, 16 ó. Répcevisi FC–Fertõ -
szép lak-Áder Bau me gyei III. o. baj no ki lab da -
rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 5–11. kö zött Bü kön, Csepregen
és más te le pü lé se ken: Könyv tá rak az em be -
rért – ren dez vény so ro zat.

Ok tó ber 6-án, ked den 18 ó. a Nádasdy
ut cai kop ja fá nál: A Far kas Sán dor Egy let
meg em lé ke zé se gróf Bat thyá ny La jos mi nisz -
ter el nök rõl és az ara di vér ta núk ról.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a
visitbuk.hu, a bukmsk.hu a csepreg.hu, a

turizmus.sopron.hu és a naturpark.hu hon la po kon.
A ren de zõ szer vek az idõ pont- 

és a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

Bol dog szü le tés na pot,
Bük für dõ!






