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• Sajtoskál
Sajtoskáliak ki rán du lá sa
Sajtoskáli kul túr ház elõl két busz is el in dult

szep tem ber kö ze pén, és in tet tek bú csút a köz -
ség la ko sai Sajtoskálnak egy nap ere jé ig. A
fa lu ki rán du lás ke re té ben az úti cél Felcsút és
Bu da pest volt. Kel le mes han gu lat ban telt az
oda út, majd meg ér kez tünk Felcsútra, ahol

bus  szal kör be jár tuk a te le pü lést, és meg te kint -
het tük a nem ré gi ben épí tett Pancho aré nát. A
ha tal mas aré na mind an  nyi unk szá má ra ér de -
kes, és fe lejt he tet len volt. Majd in dul tunk is to -
vább Bu da pest re. A fõ vá ros ban a kel le mes,
jól esõ ebéd után lép csõ sor ve ze tett fel min ket
a Bu dai vár ba, ahon nan gyö nyö rû pa no rá ma
tá rult elénk.  Ez után a Tropicariumba lá to gat -
tunk el. Nagy sze rû és nem min den na pi lát -
vány ban volt ré szünk. Cso dá la tos ten ge ri ál -
la tok úsz kál tak ,,körülöttünk”, szem tõl szem be
ke rül het tünk egy cá pá val is, és ter mé sze te sen
a rá ja si mo ga tás sem ma rad ha tott el.

Ha za fe lé bõ sé ges va cso ra, és ze ne várt
min ket a csor nai ét te rem ben, ahon nan nem
csak uta sok kal, ha nem él mé nyek kel is te li
busz in dult Sajtoskál fe lé.                           BB.

Rövid hírek

Min den ki tud ja, hogy a leg ki seb bek a leg -
na gyob bak a Sonnentherme él mény für dõ ben.
2015 szep tem ber 8-tól ok tó ber 24-ig azon ban
még job ban a kö zép pont ba ke rül nek Auszt ria
ve ze tõ ba ba- és gyer mek für dõ jé ben. Szám ta lan

att rak ció és vál to za tos prog ram vár a gyer kõ -
cök re 6 éves ko rig a MaxiMini he tek alatt. 

„A vén as  szony ok nya ra az egyik leg szebb
év szak Lutzmanns burg ban. Idén egy kü lön le -
ges ség gel vár juk ki csi für dõ-ven dé ge in ket: a

MaxiMini-hetekkel“, me sé li Manuela Klawatsch,
a Sonnentherme Lutzmannsburg igaz ga tó ja. Szí -
nes fa le ve lek kom bi nál va idõ já rás tól füg get len
ví zi él mé nyek kel és szé les prog ram kí ná lat tal a
csa lá dok nak. 

ÚJ! Min den nap más-más mot -
tó: „Makk egész sé ges nap”-tól a
„Ka ba la nap”-on át a „Ka lóz nap”-
ig min den nap szám ta lan prog ram
vár ja az ér dek lõ dõ ket. 

Ba ba úszás, baba-wellness, ba -
ba mas  százs: min den a leg ki seb -
bek nek. A ki csit na gyob bak nak is
kí ná lunk a MiniMaxi he tek ben sok
ví zi ka lan dot, pél dá ul ví zi disco,
vagy a Highlight Game. Mind egy,
hogy a mû vész sa rok ban, a süti-
mûhelyben vagy a 3D mo zi ban: a

szá ra zon is a mó ka áll el sõ he lyen. Fá rad ha tat -
la nul szol gá lat ban van Sunny Bunny, a na pi ta -
lál ko zó kor és a vízitánc al kal má val is. (x)

A cikk foly ta tá sa a www.repcevidek.hu
weboldalon

Gyerekek, gyerekek, gyerekek
MAXIMINI-HETEK A SONNENTHERME ÉLMÉNYFÜRDÕBEN 
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Ok tó ber van. Be kö szönt az õsz, el múlt a vén as  szony ok nya ra, reg -
ge len te egy re hû vö sebb a le ve gõ, elõ ke rül a szek rény mé lyé bõl az
õszi ka bát, a ci põ, és las san el ér ke zik a fû té si sze zon is. 
De va la mi ért, mint min den év szak nak, az õsz nek is van egy faj ta kel le -
mes han gu la ta.  Eb ben az idõ szak ban is szép nek lát juk a ter mé sze tet.
Ahogy ki né zünk az ab la kon, már kü lön bö zõ szí nek ben pom páz nak a
fa le ve lek, bar na, sár ga, rozs dás ágak haj la doz nak jobb ra-bal ra, és a
szí nes fa le ve lek las san be ta kar ják a pá zsi tot, a jár dá kat.  Ahogy sé tá -
lunk az er dõ ben, zö rög a lá bunk alatt az avar, gesz te nyék, mak kok, di -
ók he ver nek az út szé lén. Ez jel zi iga zán, hogy meg ér ke zett az õsz. 

So kunk nak a for ró, vi dám nyár után az õsz kis sé szo mo rú év szak,
pe dig gon dol junk csak az ok tó ber ben is zaj ló szü ret re, a szü re ti ün ne -
pek re, fel vo nu lá sok ra, és a fesz ti vál han gu la tá ra. Meg érett a szõ lõ itt az
ide je le szü re tel ni, és fi nom bort ké szí te ni be lõ le. Az egész egy faj ta
,,rituálé”. A pin cék ben a hor dók ban már ér le lõ dik a must, ,,alig vár ja”,
hogy a fel szín re tör jön, és fi nom bo rocs ka le gyen be lõ le, amit az tán
majd a szü re ten ked vük re kós tol hat nak a gaz dák, és a szü re te lõk. A fel -
vo nu lá so kon a ru hák és fel dí szí tett trak to rok, a ze nék, kon cer tek, a fal -
vak ban az út szé lén lát ha tó kü lön fé le em ber bá buk is mind-mind az õsz,
a szü ret han gu la tát tük rö zik. 

Lám-lám, így néz ve, nem is tû nik olyan rossz és szo mo rú év szak nak
az õsz.                                                                   Berényi Bog lár ka

Mister Classic 
– a veterán autók versenye ismét Bükön

Beharangozó
Na gyon rég re nyú lik vis  sza ma -

ga a Mis ter Classicnak a tör té ne te.
Most már 13 éves a ver seny, amely -
nek har ma dik éve ad he lyet Bük für -
dõ. A ko ráb bi évek ben Sop ron ból
in dult a ren dez vény. Pétervári Zol -
tán, szer ve zõ a bü ki ve ze tés sel
meg egyez ve hoz ta át a ver seny

hely szí nét a für dõ vá ros ba. A kö zel
60 ver seny zõ elõtt 2 nap, gyö nyö rû
tá jak és több mint 500 km állt. A
rajt ce re mó ni át a Gyógy für dõ ve -
zér igaz ga tó ja, Vö rös Im re úr is se gí -
tet te meg tisz te lõ je len lé té vel. Az el -
sõ na pi út vo nal Hé víz re ve zet te el a
részt ve võ ket. Egy-egy tú ra na pon
200-250 ki lo mé te res tá vot tel je sí te -
nek, de nem hasz nál hat nak GPS-t,
tér ké pet, ha nem kap nak egy tá jé -
ko zó dá si fü ze tet és a na vi gá to rok
se gít sé gé vel kell tá jé ko zód ni uk. A
más nap ko ra reg ge li rajt után, már
szik rá zó nap sü tés ben au tóz tak a
csa pa tok az auszt ri ai uta kon, ahol
nem csak az év já rat ok, ha nem a
ló erõk is csa táz hat tak. A Stegers -
bach-i meg ál ló után, Szom bat he -

lyen ta lál ták ma gu kat a ver seny -
zõk. A ver seny be fu tó ját a bü ki
Sport csar nok elõtt néz het ték vé gig
az ér dek lõ dõk. Az ala pí tá sá nak
750-dik év for du ló ját ün nep lõ Bü kön
a  fõ szer ve zõ, meg kö szön ve a vá -
ros im már har ma dik éve tör té nõ tá -
mo ga tá sát, egy 750-es rajt szám -
mal ked ves ke dett al pol gár mes ter
úr nak. So kan vol tak kí ván csi ak az
au tó cso dák ra. A díj áta dó ra a Ho tel
Caramellben ke rült sor. A sza kasz dí -

jak át adá sa után a csa pat ver seny
gyõz te sei vet ték át a kü lön le ges
üveg dí ja kat. A BOR IVÓK csa pa ta:
Gábeli Ti bor – Vígh Zol tán (BMW
635 CSi, 1979), Pet rák Pé ter –
Szádeczky Kál mán (VW 1032 L
Cabrio, 1970), Sza bó End re –
Gömöri Me lin da (MB 230 SL, 1966).
A Szu per ka te gó ria a má so dik he -
lyén, egy bü ki pá ros, Né meth Gyu -
la – Spilenberg And rea (MB 280 SE
Coupe, 1971) vég zett. Gra tu lá lunk
a ver seny zõk nek és vár juk vis  sza
õket 2016-ban is.

Sulics Bog lár ka

Következõ lapszámunk november 5-én jelenik meg!

Tu dó sí tó kat ke re sünk!
Le gyél a Répcevidék új ság író ja! Tu dó sítsd a tér sé gi la pot te -

le pü lé sed ese mé nye i rõl, ön kor mány za ti hí re i rõl! Vár juk je lent ke -
zé sed az info@repcevidek.hu cí men.
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Az el múlt év hez ha son ló an Bük Vá ros Ön kor -
mány za ta az idei év ben is kap cso ló dott az eu -
ró pai kez de mé nye zés hez, és a TDM szer ve zet
2015. szep tem ber 16-22. kö zött új ra meg szer -
vez te az Eu ró pai Mo bi li tá si He tet. Az idei év jel -
mon da ta: „Vá lassz! Válts! Va ri álj!” – mind ez ter -
mé sze te sen a köz le ke dés re vo nat koz tat va. E jel -
mon dat je gyé ben ál lí tot ták ös  sze a szer ve zõk
azt a tar tal mas prog ra mot a hét re, ame lyet a
he lyi ál ta lá nos is ko lá sok kal együtt va ló sí tot tak
meg. Az el sõ na pon kin cset ke res tek ki csik és
na gyok a vá ros ban el he lye zett – rejt vény ben
mag adott pon to kon – mon dat rész le tek se gít sé -
gé vel. Az el rej tett kincs az ügyes csa pa tok nak
kö szön he tõ en gyor san gaz dá ra ta lált. A má so -
dik na pon a tö meg köz le ke dé si esz kö zö ké volt a
fõ sze rep. A vas út ál lo más ról in dult a na pi „tú ra”,
ahol a vas úti köz le ke dés sel is mer ked tek a kí ván -
csi gye re kek, majd a he lyi já ra tos au tó bus  szal a
bük für dõi Kneipp és Nordic Walking park ba
utaz tak. Ott kvíz fel ada tot ol dot tak meg a csa -
pa tok a vas úti köz le ke dés rõl, majd sport ani má -
ción ve zet ték le fe les le ges ener gi á i kat, és
DOTTÓ-n utaz tak vis  sza vi dá man az is ko lá ba. A
har ma dik na pon ke rék pár ral ér ke zett a fel sõ sök
csa pa ta a golf pá lyá ra, ahol a gol fo zás rej tel -
me i be ve zet ték be õket egy ki csit, majd elekt ro -
mos golf au tók kal utaz tak a cso dá la tos golf pá -

lyán. Ter mé sze te sen itt sem ma rad ha tott el a
rejt vény meg fej té se. A hét vé ge csa lá di prog -
ram je gyé ben zaj lott. A bü ki ka lan do rok ke rék -
pár ral jár ták vé gig a vá ros ne ves pont ja it. A ke -
rék pá ros ügyes sé gi ver seny és a KRESZ teszt
meg ol dá sa volt az utol só pró ba té tel a gye re kek
szá má ra. A ren dez vény so ro zat zá ró nap ján az
ered mény hir de tés re a BÜK 750 fel irat vár ta az
au tó men tes na pon le zárt ut cá ban a hét részt ve -
võ it, ez zel is je lez ve az idei év for du ló ra em lé ke -
zést és a fel hí vást az au tó men tes köz le ke dés re.
A hé ten meg ol dott fel adat so rok leg ügye sebb jei
ér té kes aján dé ko kat, va la mint min den ki em lék -
la pot ka pott. A meg hir de tett rajz pá lyá zat ra sok
szép rajz ér ke zett. Fõ ként az al só ta go za to sok
vol tak lel ke sek, akik To boz Ot tó ki rán du lá sát raj -
zol ták le na gyon öt le te sen. A fel sõ sök pe dig a
jö võ köz le ke dé si jár mû ve it kép zel ték el, és ve tet -
ték pa pír ra. Az él mé nyek kel te li hé ten a köz le ke -
dé si is me re te ik gaz da god tak a gye re kek nek a
ren dez vény so ro zat meg va ló sí tá sá val, köz ben
pe dig erõ sö dött a csa pat ban va ló te vé keny ke -
dé sük, egy más se gí té se. Öröm volt lát ni a bol -
dog gyer mek ar co kat a fel ada tok meg ol dá sa -
kor a prog ra mo kon. Az is ko la és a TDM együtt -
mû kö dé se va ló sult meg ezen a ren dez vé nyen,
mely nek bí zunk ben ne, hogy lesz foly ta tá sa.

bse

A Nyu gat-ma gyar or szá gi Egye tem Be ne dek
Elek Pe da gó gi ai Ka ra Gyé mánt ok le ve let ado má -
nyo zott Kó bor Lászlónénak, ab ból az al ka lom ból,
hogy 60 éve vé gez te el a Sop ro ni
Ál la mi Óvó nõ kép zõt. Gi zi né ni el -
me sél te, meg kön  nyez te, ami kor
kéz be vet te a meg hí vót a sop ro ni
ren dez vény re. 1992-ben ment
nyug díj ba, 37 évig volt a zsirai óvo -
dá ban. Sze ren csés nek mond hat ja
ma gát, mert olyan hi va tást vá lasz -
tott, me lyet na gyon sze re tett vé -
gez ni, a mun ká já ban min dig örö -
mét lel te. Mo so lyog va me sél azok -
ról az idõk rõl, ami kor még a leg ki sebb hi gi é ni ai
elõ írá sok nak sem fe lelt meg az óvo da, de min dent
meg kel lett ol da ni és meg is ol dot tak. Sok szor 40

gye rek járt hoz zá.  S fel nõt tek a gye re kek. Szin te az
egész fa lu az õ ke ze alól ke rült ki az óvo dá ból.
Meg mo so lyog ja, hogy a mai na pig Gi zi óvó né ni -

nek hív ják a va la mi ko ri óvo dá sai,
akik már fel nõt tek, sõt so kan nyug -
díj kor hoz kö ze led nek. Sze re tet tel
be szélt a volt kol lé gák ról is, akik -
nek kö szön he tõ, hogy ilyen gyor -
san el sza ladt ez a 60 év. Nyug dí ja -
zá sa óta a csa lád nak él, és a
nyug dí jas kö zös ség ben is ak tí van
részt vesz. Két lá nya, 4 uno ká ja és
2 déd uno ká ja van. S az õ sza va i -
val zá rom az írást: A sze re tet a leg -

fon to sabb. Ha az van, ak kor min dent meg le het ol -
da ni. Szív bõl gra tu lá lunk a Gyé mánt ok le vél hez és
jó egész sé get kí vá nunk!                                  NPK

Ba rát sá gos lö vé szet ma gyar 
oszt rák szlo vén csa pa tok kal
Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár õr és Baj -

tár si Egye sü let 2015.08.29-én lö vé sze tet tar -
tott a Csepregi lõ té ren. A lö vé szet re meg hí -
vás ra ke rül tek ma gyar, oszt rák, szlo vén egye -
sü le tek, ter mé sze te sen a csepregi egye sü le -
tek is. A lõversenyre 12 csa pat ne ve zett, de
saj nos 1 csa pat nem ér ke zett meg. Itt vol tak
kül föld rõl az Oszt rák Baj tár si szö vet ség
güssingi egye sü le té tõl és az Oszt rák Bé ke fenn -
tar tók Bur gen lan di Egye sü le té tõl. A csa pa tok
3 fõ sek vol tak, le he tett ve gyes csa pa tok is in -
dí ta ni. A ver seny jó han gu lat ban, szer ve zet ten
folyt le. Az egyé ni ér té ke lés so rán meg ál la pí -
tot tuk, hogy hár man ugyan azt az ered ményt
ér ték el. Ezért a lö vé szet ve ze tõ új ra ér té kel te a
lõlapokat (he lyes szá mo lás ra, il let ve ki, me lyik
kör egy ség bõl lõtt töb bet, pl ki nek volt több 8-
asa). A ver seny után el fo gyasz tot tuk kö zö sen
az ebé det, amit tag ja ink ké szí tet tek. Töb ben
kér dez ték mi kor lö vünk új ból, egy év múl va
biz to san, és sze ret nénk a ver senyt ki ter jesz te -
ni, hogy még töb ben ve gye nek részt a tag -
egye sü le tek, il let ve a kül föl di part ne rek kö zül.
Gra tu lá lunk a he lye zet tek nek és a töb bi ver -
seny zõ nek is!

Hor váth Zsolt CSKPBE Al el nök

Képek és a verseny eredményei
a www.repcevidek.hu weboldalon! 60 éve óvó nõ

Közlekedj
okosan!
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Csepreg Vá ros vá ros ve ze té se egy több te rü -
le tet át fo gó fej lesz té si fo lya ma tot in dí tott el, mely -
nek el sõ fá zi sa a Fe hér ut cai öv árok tisz tí tá sa. 

A ko ráb ban el ha nya golt ön kor mány za ti te rü -
le te ken az árok rend szer a fel hal mo zó dott üle -

dék, zöld hul la dék és az ár kok ban lé võ la kos sá gi
hul la dék mi att a na gyobb esõ zé se ket kö ve tõ en
már nem tud ta meg fe le lõ en el lát ni ere de ti funk -
ci ó ját, a csa pa dék víz el ve ze té sét, ezért nél kü -
löz he tet len né vált már a be avat ko zás.

A tart ha tat lan ál la po tot évek óta je lez ték a
ka taszt ró fa vé de lem il le té kes szak em be rei, mely
prob lé má val ed dig meg nyug ta tó an nem fog -
lal ko zott az elõ zõ vá ros ve ze tés. Több szem pont -
ból is fon tos ugyan is az öv ár kok tisz tí tá sa, me lyet
je len leg a vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai fo lya -
ma to san vé gez nek. A kö zel jö võ ben meg va ló su -
ló fej lesz té sek egyik alap pil lé re ugyan is az ár kok

men te sí té se, an nak ér de ké ben, hogy az ut cák -
ból a csa pa dék víz meg fe le lõ mó don el ve ze tés -
re ke rül hes sen. A tisz tí tás és kar ban tar tás ma gá -
ban fog lal ja az ár kok te rü le tén lé võ bo zó to sok,
fás sza ka szok ki ir tá sát.

A Fe hér ut cai öv árok mel let ti
zöld te rü le ten nem tá rol ha tó
ezen túl zöld hul la dék, épí té si tör -
me lék, tû zi fa, nem ül tet he tõ
gyü mölcs és dió fa sem, mi vel az
ár kok nak meg kö ze lít he tõ nek és
tisz tán tar tott nak kell len nie. A
mun ka fo lya mat ok be fe je zé sét
kö ve tõ en, a ter vek sze rint nagy -
sza bá sú köz mun ka prog ram se -
gít sé gé vel meg tisz tí tás ra ke rül -
nek az ed dig el ha nya golt csa -
pa dék víz el ve ze tõ rend sze rek. A
kar ban tar tá si mun ká la tok érin tik
majd a Pákác árok tól a Szom -
bat he lyi, va la mint a Vö rös mar ty
ut cán ke resz tül át ha la dó, meg -
lé võ el ve ze tõ rend sze re ket is.

Ez zel pár hu za mo san el kez dõ dött és elõ ké szí -
tés alatt áll a Cso ko nai ut ca út és csa pa dék víz
el ve ze té sé nek ki vi te le zé si terv do ku -
men tá ci ó ja is. A ter vek sze rint a
Nádasdy ut ca egyes sza ka szá nak,
il let ve a Cso ko nai ut ca tel jes egé -
szé nek csa pa dék vi ze egy át eme lõ
se gít sé gé vel ke rül majd az ut ca
mö gött hú zó dó Fe hér ut cai árok -
rend szer be. A há zak elõt ti csa pa -
dék el ve ze tõ rend szer tel jes ki épí té -
sét az ön kor mány zat a Vas Me gyei
Tár sa dal mi Ope ra tív Prog ram ból

meg pá lyá zott for rá sok fel hasz ná lá sá val kí ván ja
majd meg va ló sí ta ni. 

Ezt kö vet he ti majd, az út épí tés hez szük sé ges
for rá sok elõ te rem té se, amely pá lyá za ti le he tõ -
sé gek hí ján egy elõ re, ön erõ bõl le het sé ges
csak .

A ra ci o ná lis gaz dál ko dás nak kö szön he tõ en
ed dig is je len tõs meg ta ka rí tást kü lö ní tett el a vá -
ros ve ze té se er re a cél ra, de ter mé sze te sen, to -
váb bi meg ta ka rí tá sok ra is szük ség lesz majd a
ki vi te le zés vég sõ meg va ló su lá sá ig.

Jó hír azon ban az ut cá ban la kók nak, hogy
az út alat ti szenny víz és ivó víz há ló zat re konst ruk -
ci ó ja még eb ben az esz ten dõ ben meg va ló sul -
hat, hi szen a Va si Víz Zrt.-vel meg kö tött ki vi te li
szer zõ dés sze rint lét re jön egy több mint 6,5 mil -
lió fo rin tos be ru há zás, amely alap fel té te le a ké -
sõb bi út épí tés nek. A szer zõ dés sze rint ös  sze sen
39 víz be kö tés, 5 tûz csap be kö tés, va la mint 13
szenny víz be kö tés cse ré je va ló sul meg még eb -
ben az esz ten dõ ben. Ha a vá ros ve ze tés el kép -
ze lé sei sze rint jól ala kul nak a dol gok, ak kor akár
a kö vet ke zõ esz ten dõ ben be is fe je zõd het nek a
ter ve zett fej lesz té sek az érin tett ut cá ban.

Hor váth Zol tán

Átfogó fejlesztési folyamatok Csepregen!

Csokonai utca - Fehér utcai övárok tisztítás



6

2015. október V. évfolyam
 10. szám

 •
w

w
w
.repcevidek.hu

• Csepreg
Hor gász Répce Ku pa
Idén, au gusz tus 29-én a Csepregi Tég la gyá ri

Hor gász tó nál ke rült le bo nyo lí tás ra a tér ség kis vá -
ro sai sport hor gász egye sü le te i nek im már 8.
Répce Ku pa ver se nye. A ha gyo má nyok nak
meg fe le lõ en 5 fõs csa pa tok mér ték ös  sze
ügyes sé gü ket a rek ke nõ me leg ben. A na gyobb
mé re tû ha lak szi esz táz tak a hõ ség ben, s job bá -
ra csak az ap rób bak akad tak ho rog ra.

A csa pat ver senyt és a ku pát a há zi gaz dák
nyer ték, ös  sze sen 10,26 ki lo gram mal. A Bü ki Hor -
gász Egye sü let csa pa ta 5,8 ki lo gram mos fo gás -
sal a má so dik, a Rép ce la ki Hor gász Egye sü let
3,98 ki lo gram mal a har ma dik he lyen vé ge zett.
A leg jobb egyé ni tel je sít ményt Var ga Bá lint, a
csepregi Répcementi Hor gász Egye sü let ver -
seny zõ je ér te el 2,46 ki lo gram mal. Az egyé ni
má so dik Kó bor Ot tó (Csepreg), a har ma dik pe -
dig Ko vács Ákos (Bük) lett.

A ver seny alatt a há zi gaz dák és a bü ki ek is
fõz tek. Így a mér le ge lést és az ered mény hir de -
tést kö ve tõ en a hor gá szo kat és ven dé ge i ket fi -
nom ebéd vár ta. A ren dez vény ba rá ti be szél ge -
tés sel ért vé get.                                         igás

Rövid hírek

Há rom, rég óta várt te rü let fej lesz té se in dul el
Csepregen, hi szen az óvo dá ra, az ál ta lá nos is ko la
tor na ter mé re és a Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti
Hi va tal épü le té re nyert pá lyá za ton for rást az ön -
kor mány zat. Nem tét len ke dett a vá ros ve ze té se a
nyár fo lya mán sem, hi szen az el nyert pá lyá za tok
gon dos elõ ké szí tést igé nyel tek, ami nek ha ma ro -
san szem mel lát ha tó ered mé nyei is lesz nek.

A Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal épü -
le té nek fej lesz té sé re jú ni us 8.-án nyúj tott be pá lyá -
za tot a Bel ügy mi nisz té ri um hoz a vá ros, mely nek ke -
re té ben ma xi má li san el nyer he tõ 30 mil lió fo rint tá -
mo ga tást ítélt oda a dön tés ho zó. Az au gusz tus 10.-
én meg szü le tett dön tés ér tel mé ben az el sõ eme le -
ten tör tén het meg az át ala kí tás és fel újí tás mely
érin ti az iro dá kat, a fo lyo sót és a lép csõ há zat is.
Ezen kí vül sor ke rül a kül sõ nyí lás zá rók cse ré jé re,
mely nek kö vet kez té ben 10%-os fû té si költ ség csök -
ken tés vár ha tó majd éves szin ten. 

A pá lyá zat ra ha tal mas túl je lent ke zés volt, hi -
szen az or szá gos szin ten be adott több mint 2000
pá lyá zó kö zül, csu pán 207-et tá mo ga tott a dön -
tés ho zó, így ke rül he tett Csepreg Vá ro sa a Vas me -
gyei 15 nyer tes te le pü lés so rá ba. 

A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram 5.7.0
pá lyá za ti ki írás ke re té ben két pá lyá za tot nyúj tott
be Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta a Nem ze ti Fej -
lesz té si Mi nisz té ri um hoz. A pá lyá za tok 100%-os in -
ten zi tá sú ak, te hát nem igé nyel tek plusz ön erõt az
ön kor mány zat költ ség ve té sé bõl.  A Csepregi Óvo -
da és Böl csõ de Kö zös Igaz ga tá sú Köz ne ve lé si In -
téz mény épü le té re 45 654 171 Ft vis  sza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tást ítélt meg a dön tés ho zó szep -
tem ber 3.-án, mely nek ke re té ben sor ke rül a kül sõ
nyí lás zá rók cse ré jé re, a fö dém, hom lok zat és a lá -
ba zat utó la gos hõ szi ge te lé sé re.

A Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la
és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la tor na ter mé re
26 474 420 Ft vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tást
nyert a Vá ros szep tem ber 16.-án, mely nek ér tel -
mé ben szin tén a kül sõ nyí lás zá rók cse ré je és az
utó la gos hõ szi ge te lés va ló sul majd meg.

Mind a há rom fej lesz tés az üze mel te té si és a
fenn tar tá si költ sé gek csök ken té sét fog ja ered mé -
nyez ni, mely nem csak költ ség meg ta ka rí tás sal jár,
de a le csök ke nõ ener gia hor do zó fel hasz ná lás kör -
nye zet vé del mi szem pont ból is je len tõs elõ re lé pést
je lent majd.                                 Or bán Ta ma ra

Temp lom fel újí tás Gyalókán

Au gusz tus ban el kez dõd tek a gyalókai temp lom fel újí -
tá si mun ká la tai. A te tõ szer ke ze ten már ja vá ban dol goz -
nak, az új cse re pek is ha ma ro san fel ke rül nek. Ez után pe -
dig a lá ba zat víz el ve ze té sé vel foly ta tó dik a mun ka.

Kin cse Anda

A lendület nem hagy alább 
– Újabb fejlesztések kezdõdnek el Csepregen!
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A ha tal mas tár sa dal mi ös  sze fo gás sal, je len -
tõs ön kén tes mun ká val épí tett, új csepregi szer -
tár ava tá sá hoz kap cso lód va, 1979-ben ke rült
meg ren de zés re elõ ször a Tûz ol tó Répce Ku pa.
El in dí tói: Kó bor Fe renc egye sü le ti el nök és Tóth
Lász ló pa rancs nok vol tak. A ver seny sza bály za tot
kö zö sen al kot ták meg a csat la ko zó egye sü le tek:
Bõ, Bük, Csepreg, Horvátzsidány, Peresznye,
Répcevis, Szakony, Tömörd és Zsira ve ze tõi. Idõ -
köz ben csat la ko zott még Und, vi szont Bü kön és
Tömördön meg szûnt az ÖTE.

A ren dez vényt min den év ben más te le pü lés
egye sü le te szer vez te meg, s az idõk so rán mind -
egyi ken már több ször is sor ra ke rült. Az idei, im -
már 37. ver seny lett meg tart va au gusz tus 1-én a

csepregi szer tár mö göt ti ré gi fo ci pá lyán. Bõ és
Peresznye – bár még mû kö dik az egye sü le tük –
lét szám prob lé mák mi att nem tu dott ver seny zõ -
ket ki ál lí ta ni. Így hét te le pü lés fér fi-, két if jú sá gi
fiú-, egy if jú sá gi le ány- és egy gyer mek csa pat
ne ve zett be a küz de lem be. A ver seny, mint ko -
ráb ban min dig, most is vál tó fu tás sal kez dõ dött.

A fér fi ak nál a leg jobb ered ményt a répcevisiek
ér ték el, né hány má sod perc cel meg elõz ve a
csepregieket és a szakonyiakat. A fi úk nál a
horvátzsidányiak gyor sab bak vol tak a
csepregieknél. A klas  szi kus vi zes (800 li ter/per -
ces) kis mo tor fecs ken dõ-sze re lés meg -
mu tat ta az ös  sze szo kott sá got és a na -
gyobb ver seny ru tint. Csepreg fér fi csa -
pa ta úgy meg elõz te a töb bi e ket, hogy
ös  sze sí tett ben is el sõ lett, s vég le ge sen
el nyer te a Répce Ku pát. A má so dik he -
lye zést a Répcevisi, a har ma di kat pe -
dig a Szakonyi ÖTE csa pa ta sze rez te
meg. A fi úk nál a horvátzsidányiak meg -
tar tot ták el sõ he lyü ket, de a csepregi fi -

a ta lok is jól helyt áll -
tak. A csepregi lá -
nyok bi zo nyí tot ták,
hogy a gyen gébb nem kép vi -
se lõ i nek is he lyük van az
egye sü let ben, s fel tud nak nõ -
ni a fel ada tok hoz. A gye re kek
be mu ta tó ja pe dig a nyá ri tá -
bor ered mé nyes sé gét is bi zo -
nyít ja, s azt is, hogy meg fe le lõ
után pót lás-ne ve lés fo lyik a
csepregi egye sü let ben.

A rek ke nõ hõ ség ben tar -
tott ren dez vény vé gig jó han gu lat ban zaj lott. Az
ered mény hir de tés után pe dig kü lön szín fol tot je -
len tett a gyõz tes csa pa tok ve ze tõ i nek víz be do -
bá sa, s az új pa rancs no kok ha son ló mó don tör -
té nõ fel ava tá sa. A küz de lem után a csa pa tok
tag jai és kí sé rõ ik jó ízû en el fo gyasz tot ták
csepregi höl gyek ál tal fõ zött éte le ket.

Kár, hogy a hõ ség mi att csak ke ve sen néz ték
meg a ver senyt. Az is fel tû nõ volt, hogy a te le pü lé -
sek ve ze tõi kö zül a ko ráb bi ak nál jó val ke ve seb ben
tet ték tisz te le tü ket a je len tõs ön kén tes mun kát vég -
zõ egye sü le tek tér sé gi ren dez vé nyén.

Ko vács And rás ÖTE-elnök lap zár tánk elõtt kö -
zöl te, hogy aug. 23-26. kö zött a csepregi fel nõtt
csa pat részt vett Mis kol con az Or szá gos Ka taszt -
ró fa vé del mi Pa rancs nok ság ál tal a hi va tá sos és
ön kor mány za ti tûz ol tók ré szé re ren de zett Tûz ol tó
Szak mai Ver se nyen. Több fé le el mé le ti és szak -
mai gya kor la ti fel ada tot kel lett tel je sí te ni. A gya -
kor la ti ver seny szám ok után az él me zõny ben áll -
tak, az el mé le ti meg mé ret te té se ken a várt nál
gyen géb ben tel je sí tet tek. Ezért ös  sze sí tés ben a
kö zép me zõny ben vé gez tek tûz ol tó ink. Mi vel elõ -
ször vet tek részt ilyen ver se nyen, az ered mény
el fo gad ha tó, s egy ben jel zi, hogy a kö vet ke zõ
idõ szak ban mely te rü le ten kell ja vul ni a fi úk nak.
Az or szá gos ver seny rõl ké szült vi de ók meg te kint -
he tõk a www.csepregituzoltok.hu hon la pon.

Sá gi

37. Tûzoltó Répce Kupa
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Rövid hírek

Mi se a meg újult 
Szent kú ti ká pol na kert jé ben!
A ra va ta lo zó elõ te tõ jé nek és a Szent Mik lós

temp lom par ko ló já nak ki ala kí tá sát kö ve tõ en
újabb fej lesz tés ért rév be Csepregen.

Szep tem ber 13-án va sár nap dr. Pá pai La -
jos gyõ ri püs pök az egy ház me gye fõ pász to ra
ce leb rál ta azt a mi sét, mely nek ke re té ben fel -
szen te lés re ke rült a meg újult Szent kú ti ká pol na
és elõ kert je.

A ká pol na be já ra tá hoz ve ze tõ sza kasz tér -
kö ve zé sé nek tel jes költ sé gét, va la mint az új
pa dok be szer zé sét is vá ro si hoz zá já ru lás biz to -

sí tot ta. Hor váth Fe -
renc kõ mû ves -
mes ter ve ze té sé -
vel a vá ros gaz dál -
ko dás mun ka tár -
sai ál tal ke rült ki vi -
te le zés re tel jes
egé szé ben a ká -
pol na elõ kert jé -
nek tér kö ve zé se.
Oláh Im re és fi ai
ke ze mun ká ját di -
csé ri azon ban, a
most már fel újí tott

– a ko ráb ban több he lyen el tört – ho mok kõ
ke reszt, mely új ra ré gi fé nyé ben kö szön ti a ká -
pol na kert jé be be té rõ ket. 

Meg tör tént a kert te rü let ren de zé se és új ra -
fü ve sí té se, to váb bá a ká pol nát kö rül ve võ kõ -
ke rí tés hely re ál lí tá sa is, me lyet szin tén a Hor -
vát Zol tán ve zet te vá ros gaz dál ko dás mun ka -
tár sai vé gez tek el.

A fej lesz té sek azon ban itt nem ér nek vé -
get. A Csepregi Ró mai Ka to li kus Egy ház köz -
ség és az Ön kor mány zat to váb bi kö zös pro -
jek tek ki vi te le zés ét is ter ve zi a jö võ re néz ve.

„Több la kos sá gi igény me rült fel a hosszú
évek fo lya mán, me lyek nek sor ban le he tõ sé -
ge ink hez mér ten pró bá lunk ele get ten ni” –
mond ta Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol -
gár mes te re. –„Hamarosan ne ki ál lunk a te me -
tõ höz ve ze tõ több éven át jel zett kri ti kus jár da -
sza kasz ja ví tá sá nak is, de egyéb – a la kos ság
ké nyel mét érin tõ – fej lesz té sek is el in dul hat -
nak majd a kö zel jö võ ben.”

Bá rány Ré ka

Idén a Ma gyar Dal nap ja al kal má ból nyer te
el ezt a cí met Bük!

A ren dez vényt a prog ram öt let gaz dá ja, Pres -
ser Gá bor (Pi ci bá) nyi tot ta meg. Be szé dé ben a
kez de tek rõl me sélt a 2007-es kez dés rõl. 2008-ban
a Szi ge ten a 0. na pon volt az ese mény, ami nagy
nyil vá nos sá got biz to sí tott a prog ram nak. A mun ka
ja va ez után kez dõ dött. A ma gyar mé di á ban ek -

kor még csak 10%-ban szólt ma gyar ze ne. 2009-
ben már 30 szín pad biz to sí tot ta a prog ram si ke rét
Ma gyar or szág kü lön bö zõ hely szí ne in. Ek kor me rült
fel a gon do lat, hogy min den év ben le gyen egy
fõ vá ro sa a Ma gyar Dal Nap já nak. Cél, hogy a
ma gyar ze ne fenn ma rad jon, le gyen szó:
alternatív,- pop-, rock,- nép-, vagy techno ze né -
rõl. Kö szö ne tet mon dott a he lyi szer ve zõk nek,
hogy biz to sí tot ták a le he tõ sé get. 

Dr. Né meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes te re
örül, hogy le he tõ ség van a he lyi, il let ve a kör -
nyék be li ze ne kar ok be mu tat ko zá sá nak. Ami kor
be le fog tak a szer ve zés be, kön  nyebb volt, mint
gon dol ta. Nem el len ál lás ba üt köz tek, ha nem
ös  sze fo gás ba. Az elõ ké szü le tek gör dü lé ke nyen
men tek. Szom bat hely, Zsira, Bük egy más mel lé

állt és há rom te le pü lé sen biz to sí tot ták a hely szí -
ne ket. A pol gár mes ter jó szó ra ko zást kí vánt,
mond ván adott a hely szín, a jó ze ne és a jó idõ!

Vö rös Im re a Gyógy für dõ Zrt. Igaz ga tó ja a
tu risz ti kai ol da lá ról emel te ki a ren dez vény so ro -
zat fon tos sá gát! Az ide lá to ga tó tu ris ta, ha jól ér -
zi ma gát, jót eszik, jó ze nét hall, ak kor jó ér zés sel
tá vo zik, és jó hí rét vi szi a te le pü lés nek. Ez a nap
is hoz zá se gí ti a te le pü lé se ket, hogy a ven dég jó
vé le ménnyel le gyen. Igaz ga tó Úr sze rint a ré gi
elõ a dok vi lág hí rû ek vol tak és kí ván ja, hogy a
mai elõ adók is ér je nek el olyan si ke re ket, mint
elõd je ik!

A dél elõtt a ki csik nek szólt, ahol a za la eger -
sze gi Zab szal ma együt tes is szó ra koz tat ta a je -
len lé võ ket! A ze ne vo na ton, ami Bük és a Für dõ
kö zött ro bo gott Pócza And rás szol gál tat ta a jó
han gu la tot!

Tóth Ta más a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz -
pont, Könyv tár igaz ga tó ja meg kö szön te min den -
ki mun ká ját, aki részt vett az elõ ké szü le tek ben és
kö szön töt te a ven dé ge ket, akik meg tisz tel ték je -
len lét ük kel a ren dez vényt. A nap há zi gaz dá ja és
mo de rá to ra He ge dûs Lász ló, HE GE volt.         yde

Nem min den na pi ün nep volt Tor más li ge ten.
Né hány he te ün ne pel te 60. há zas sá gi év for du -
ló ját Réczeg Jó zsef
és fe le sé ge Hor váth
Er zsé bet. Ezt az év -
for du lót gyé mánt la -
ko da lom ként tart ják
szá mon, mely a so -
ha nem mú ló sze re -
tet jel ké pe. A tor -
más li ge ti temp lom -
ban es küd tek örök hû sé get 60 év vel ez elõtt. Bár
most ön kor mány za ti meg em lé ke zés nemvolt, de

a temp lom ban is mét örök hû sé get fo gad tak
egy más nak. Az ün ne pi szent mi sé ben Finta Jó -

zsef plé bá nos ki hang sú lyoz ta e
je les nap nak a fon tos sá gát. En  nyi
idõt egy más sal le él ni nem min -
den na pos do log. Na gyon sok tü -
re lem re, meg ér tés re és sze re tet re
van szük ség. A párt 3 gyer me ke,
6 uno ká ja, 2 déd uno ká ja kö szön -
töt te. Itt meg ra gad va az al kal mat
kí vá nunk még egész sé get és to -

váb bi sok sze re tet, meg ér tést és bol dog sá got
csa lád juk kö ré ben.                          SulicsHeni

60 éve jóban-rosszban

Fõváros lett Bük
További képek a w

w
w

.repcevidek.hu w
eboldalon!
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AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Hoz zá va lók: 1 kö ze pes mé re tû sü tõ tök • 1 nagy pó -
ré hagy ma • 5 dkg vaj vagy olaj • Csi pet só és bors,
vegeta • 2-3 al ma • 1 do boz fõ zõ tej szín

El ké szí tés: Ez nem a klas  szi kus sü tõ tök krém le ves, ez
pi kán sabb és éde sebb. Az édes kés ízt az al má val és a
fõ zés elõtt meg sü tött tök kel ér het jük el. A sü tés ál tal így
a tök nek sok kal fi no mabb, éde sebb íze lesz. Így ta lán
azok is meg ked ve lik, akik an  nyi ra nem sze ret ték ed -
dig. Elõ ször is meg há mo zom a tö köt, majd mag ta la ní -
tom és fel vá gom ki sebb da ra bok ra. Be te szem a sü tõ -

be, míg ez sül, ad dig a va jon egy lá bas ban a hagy -
mát meg dinsz te lem. Ha már üve ges, hoz zá adom a fû -
sze re ket és fel ön töm víz zel. Az al má kat meg pu co lom,
fel vá gom koc kák ra és a le ves hez adom. Mi u tán meg -
sült a tök, ezt is be le te szem a le ves be. Ös  sze fõ zöm. Ha
min den meg pu hult, le ve szem a tûz rõl és egy botmixer
se gít sé gé vel összeturmixolom. A vé gén pe dig hoz zá -
ön töm a tej színt. Pi rí tott tök mag gal és pi rí tott zsem le -
koc ká val is na gyon fi nom!

Kin cse A.

Õsz kö szön tõ
– „Kisfalunap” Lócson

Szep tem ber  8 - a Kis bol dog -
asszony ün ne pe, a lócsi temp lom bú -
csú nap ja. Eb ben a kis fa lu ban sincs
már nagy ha gyo má nya a bú csú
csa lá di as meg ün nep lé sé nek, in -
kább a fa lu kö zös sé gé ben ün ne pel -
nek. Ek kor tart ják a nyár bú csúz ta tó-

õsz kö szön tõ ren dez vé nyü ket, amo -
lyan „kis fa lu na pot”, aho va a fa lu ma -
gyar és kül föl di la kó it hív ják, hogy
„csak ” a fa lu kö zös sé ge szó ra koz zon,
mu las son együtt. A mû sor azért itt
sem ma rad el. Lócs fõ te rén az õszi dí -
szek be öl töz te tett sá tor ban fel lé pett
Schimmer At ti la éne kes, aki lócsi la -
kos, va la mint ba rá tai Berentei Pé ter
és Leon Taudien, akik vi dám ma gyar
és né met da la ik kal szó ra koz tat ták a
kö zön sé get, majd ve lük együtt éne -
kel tek, tán col tak a fa lu be li ek. A fi -
nom, édes ha rap ni va ló ról a szor gos
há zi as  szony ok, a szomj ol tás ról a kép -
vi se lõk gon dos kod tak. A talp alá va lót
Carlos húz ta haj na lig, hogy ez a szép
nap még em lé ke ze te sebb ma rad jon
a lócsiak szí vé ben.                      bse

Sütõtök krémleves

Bük története új kiadványokban
A te le pü lés ne ve el sõ írá sos em lí té sé nek 750. év for -

du ló ja al kal má ból a vá ros ön kor mány za ta és in téz mé -
nyei a ju bi le u mi év so ron nagy sza bá sú prog ra mot va -
ló sí ta nak meg. En nek ré sze a hely ség tör té ne té vel,
nép raj zá val, stb. fog lal ko zó kéz irat ok és új ta nul má -
nyok meg je len te té se. 

Az au gusz tus 20-i ün nep sé gen ket -
tõ, Bük tör té ne té vel fog lal ko zó mû is be -
mu ta tás ra ke rült. A ju bi le u mi so ro zat 1.
al ko tá sa dr. Hetyéssy Ist ván: Bük köz ség
mo nog rá fi á ja. A csa lá di ala pon Bük höz
is kö tõ dõ szer zõ 1972-ben fe jez te be a
[kis]monográfia kéz ira tát, mely csak né -
hány könyv tár ban volt meg ta lál ha tó. A
kö te tet szer kesz tet te, az elõ szót ír ta és
dr. Hetyéssy Ist ván élet raj zát ös  sze ál lí tot -
ta dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter. A szö ve get jegy ze -
tek kel ugyanõ és Sá gi Fe renc lát ta el. A kö tet ös  sze ál -
lí tá sá ban köz re mû köd tek a Ma gyar Nem ze ti Le vél tár
Vas Me gyei Le vél tá rá nak mun ka tár sai is. A mû vet Bük

Vá ros Ön kor mány za ta és a Vasszilvágyon mû kö dõ Ma -
gyar Nyu gat Könyv ki adó ad ta ki.

A szer zõ két fõ rész re osz tot ta mun ká ját. Az el sõ a
Bük ne vû Sop ron me gyei fal vak ki ala ku lá sá val és tör -
té ne té vel fog lal ko zik. A ti zen két fe je zet bõl tíz a há rom

Bük XVI-XVI II. szá za di tör té ne tét tag lal ja.
Er rõl az idõ szak ról kö zöl for rá sa i ból sok
ér té kes te le pü lé si és csa lá di ada tot. A
köz sé gek XIX-XX. szá za di tör té ne te vi -
szont el na gyolt.  A má so dik rész Mû ve -
lõ dés cím mel a Bü kök tár sa dal mi-gaz -
da sá gi fej lõ dé sét te kin ti át. A rö vid fe je -
ze tek ben a te le pü lés köz épü le tei mel -
lett, a ré gé sze ti le le tek kel is fog lal koz va
utal ar ra, hogy a ma gyar ság elõtt már
a ró mai idõk ben is él tek itt em be rek. A

mû né hány, ér de kes ada to kat köz lõ mel lék let tel zá rul.
Sági Ferenc

A cikk folytatása a www.repcevidek.hu
weboldalon
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• Lócs
Faluünnep Lócson
Au gusz tus 15-én az idei év ben 21. al ka lom -

mal hív ta a fa lu és a kör nye zõ te le pü lé sek la kó it
Lócs köz ség kép vi se lõ-tes tü le te, hogy a ha gyo -
má nyos fa lu na pon együtt ün ne pel je nek. A ren -
dez vényt nyi tó szent mi sén mu tat ko zott be az új
lel ki pász tor, Szalai Gá bor plé bá nos, akit a hí vek
nagy sze re tet tel fo gad tak. A szent mi se ke re té -
ben meg ál dot ta plé bá nos úr az új ke nye ret, és
kér te az ara tás Urát, ad ja meg min den nap ra
min den em ber szá má ra a min den na pi ke nye -
ret. A szent mi sét kö ve tõ en a fa lu „ró zsás fõ te rén”
Hor váth Ist ván pol gár mes ter úr kö szön töt te a
ven dé ge ket, kö szön te meg a szer ve zõk min dig
lel kes mun ká ját. Pol gár mes ter úr ezt az ün ne pi
al kal mat ra gad ta meg ar ra, hogy a fa lu la kói
ne vé ben is meg kö szön je Lanczkorné Csikor Bor -

bá lá nak azt a te vé keny sé gét, ame lyet a fa lu la -
kó i nak mû ve lõ dé sé ért, szó ra koz ta tá sá ért - kul tu -
rá lis prog ra mok meg szer ve zé sé vel, a könyv tá ri
mun ká val - sok éven ke resz tül lel ki is me re te sen,
oda adó an vég zett. Kér te to váb bi együtt mû kö -
dõ mun kál ko dá sát a fa lu kö zös sé gé ben. A kö -
szön tõ sza vak után szí nes szó ra koz ta tó prog ra -
mok kö vet kez tek. El sõ ként a kõ sze gi BE-JÓ tánc -
együt tes szó ra koz tat ta a ven dé ge ket. Õket a
szin tén kõ sze gi Genius Ak ro ba ti kus Rock & Roll
Club szín vo na las pro duk ci ó ja kö vet te, majd a
csepregi Vocal Spirit Kó rus éne kelt. A fel lé põk so -
rát a Ke me nes al jai Nép tánc cso port mû so ra zár -
ta. A fi nom gu lyás va cso rát kö ve tõ en, a sö té te -
dés be áll ta kor is mét a BE-JÓ tán co sok káp ráz -
tat ták el a szép szá mú nagy ér de mût tûz tán cuk -
kal, mely nek nagy si ke rét még a ké szü lõ dõ vi har
sem tud ta el ol ta ni. A tom bo la sor so lá son sok-sok
ér té kes nye re mény ta lált gaz dá ra, majd haj na -
lig tar tott a mu lat ság, mely hez a ze nét a Mega
együt tes szol gál tat ta.

bserika

Rövid hírek

Köz sé günk Szent György temp lo má ban,
szep tem ber 6-án, va sár nap dél után 13 órai kez -
det tel ke rült sor im már 14. al ka lom mal a Bol dog -
sá gos Szent Szûz fatimai je le né sé nek tisz te le té re
szer ve zett ha gyo má nyos kó rus ta lál ko zó ra, Sza -
bó Mik lós plé bá nos úr kö rül te kin tõ gon dos ság -
gal elõ ké szí tett és le foly ta tott, pél da ér té kû ren -
de zé sé ben.

A min den ed di gi nél na gyobb szám mal részt -
ve võ ének kar ok kö zött meg tisz tel te tés szá munk ra,
hogy több sé gük Vas me gyé bõl ér ke zett. Így a
szom szé dos Bük, Tompaládony és Sajtoskál kó ru -
sa i nak cso dá la tos dal la mai mel lett a te rü le ti leg
kis sé tá vo labb esõ Peresznye, Hegy fa lu, Vas -
surány és Rép ce lak va rázs la tos ének szá mai, va -
la mint a fa lunk ból el szár ma zott Luk ács Er zsé bet
ve ze té sé vel fel lé põ szom bat he lyi éne ke sek mû -
so ra gaz da gí tot ta Égi Édes anyánk kö szön té sét.

A kör nyék be li ének kar ok kö zül pe dig
Sopronhorpács, Zsira, Völcsej, Iván és Harka dal -
no kai nyúj tot tak fe lejt he tet len él ményt. 

A leg mes  szebb rõl ér ke zett Püski Ének kar
meg ha tó dal la mai, s a né hány évi kény sze rû
szü net után új ra együtt da lo ló he lyi Nyug dí jas
Klub lel kes, igé nyes dal csok ra mel lett fel csen -
dül tek az ugyan csak hely bé li Ke resz té nyi Kó rus
gyö nyö rû ének szá mai Szûz Anyánk di csé re té re.

Az ün ne pi va rázst nagy ban fo koz ták az el hang -
zott ver sek, Kiss Lajosné és Dõry Ist ván elõ adá sá -
ban. A temp lom ban zaj ló ze nés áhí tat egé szen
es te 18 órá ig kö szön töt te Nem ze tünk Ol tal ma zó
Nagy as  szo nyát. Ezt kö ve tõ en cso dá la tos pré di -
ká ci ó val aján dé ko zott meg ben nün ket a Hét fáj -
dal mú Szûz rõl Krizmanics di a kó nus úr, s a Né -
meth Lász ló püs pö ki hely nök úr ál tal ce leb rált
szent mi se, mely ben 5 ven dég pap és ren de zõ
plé bá nos urunk is se géd ke zett. 

Az em lé ke ze tes egy há zi ese mény zá rá sa ként
azt a gyö nyö rû Szûz Anya-szob rot kí sér te fák lyás
kör me net ben, áhí ta tos éne kek kel a hí võk se re -
ge, me lyet lel kes hely tör té né szünk és fa fa ra -
gónk, Var ga Gá bor ké szí tett a 14 év vel ez elõt ti,
el sõ ha gyo mány te rem tõ kó rus ta lál ko zó ra, aján -
dé kul Égi Pat ró nánk nak. A 20 órá ig tar tó Má ria-
kö szön tés óri á si lel ki él ményt je len tett min den hí -
võ szá má ra. Az áhí tat dal la ma it tol má cso ló
ének ka ro kat ked ves ven dég lá tás vár ta a plé bá -
nia ud va rán, ahol íz le tes uzson na ké szült szá -
muk ra, Far kas Zol tán hely bé li mes ter sza kács ve -
ze té sé vel. A „Má ri át di csér ni, hí vek jöj je tek” áhí tat
va rázs la tos dal la mi érez he tõ en be töl töt ték ne mes
kül de té sü ket, s hit bé li re mé nye ink sze rint a Bol -
dog sá gos Szûz örö mé re szol gál tak. Kö szö net ér te!

Ma jor Iza bel la

Szep tem ber vé gén tar tot tuk Zsirán a Tök Jó
Na pot. Az idõ já rás nem ha zud tol ta meg ön ma -
gát, hi szen ezen a ren dez vé nyen év rõl-év re na -
gyon vál to zé kony, sze les, esõs idõ van. A szél
leg in kább a fõ zõ ver se nyen in du lók nak oko zott
prob lé mát, kü lön fé le trük kös meg ol dá so kat kel -
lett ki ta lál ni a tûz vé del mé ben. Hét csa pat ver -
seny zett a 10 óra kor kez dõ dõ fõ zõ ver se nyen,
szin te min den bog rács ban más és más étel ro -
tyo gott azok leg na gyobb meg elé ge dé sé re,
akik a zsû ri zés után kós tol ni is sze ret tek vol na. A
há rom ta gú zsû ri dön té se alap ján az óvo da csir -
ke pap ri ká sa vit te le a pál mát. Az ebéd hez a ze -
nét Vlasits György szol gál tat ta, tan gó har mo ni -
kán. Mi u tán a kon dé rok ki ürül tek, a ki csik bir tok -
ba ve het ték a be to nos pá lyán ki ala kí tott ke rék -
pá ros aka dály pá lyát. Volt kam ra tom bo lánk is,
me lyet a he lyi la ko sok ál tal meg ter melt és a
kam ra pol ca i ról le emelt fel aján lá sok ból ren dez -
tünk. S vé gül a fü ves pá lyán ba se ball ver se nyen
ve het tek részt a vál lal ko zó szel le mû ek. A hi deg,

a szél és az elõ zõ na pi esõ mi att a szo ká sos es ti
lám pás fel vo nu lás és a bá tor ság pró ba el ma -

radt, ezek azon ban olyan nép sze rû ek a gye re -
kek kö ré ben, hogy egy kel le mes ok tó be ri hét vé -
gén fel tét le nül pó tol ni fog juk.                    N.P.K.

Az áhítat dallamai Egyházasfaluban

Tök Jó Napunk volt
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Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta im már
ki len ce dik al ka lom mal hív ta kö zös ki rán du lás ra
a fa lu la kó it.

A nagy ér dek lõ dés az idei év ben sem ma radt
el, hi szen pár nap alatt meg töl töt ték a je lent ke zõk
a ki rán du ló buszt. Az ed di gi ek tõl el té rõ en, most
nem szo ros prog ra mo kon vet tünk részt, in kább
természetközeli él mé nyek gyûj té se volt a cél. Az
egész na pos prog ram hoz, Sop ron ban a Harrer
Cso ko lá dé mû hely be mu ta tó ter mé ben tur bóz tuk
fel az ener gi á in kat. Pezs gõ be he lye zett trüffel -
golyóval vár ták cso por tun kat. Kü lön le ges cso ki kat
kós tol hat tunk, forrócsokit ihat tunk, és a csoki -
szökõkút csá bí tá sá nak sem tud tunk el len áll ni.

Köz ben meg is mer ked tünk a gyár tá si fo lya -
ma tok kal. Üveg fa lon ke resz tül nyo mon kö vet het -
tük a cso ko lá dé ké szí tõk mun ká ját. Édes száj íz zel
foly tat tuk utun kat Fer tõ rá kos ra. A ki kö tõ ben sé ta -
ha jó ra száll tunk és át ha józ tunk Mörbischre, a
víziszinpad mel let ti ki kö tõ be.

On nan dotto-val in dul tunk Rustra. Az út so rán
a hí res szõ lõ ül tet vé nyek, és a Fer tõ tó egye dül -
ál ló pa no rá má ja tá rult a sze münk elé. Ér ke zé -
sünk után az Am Greiner Ho tel ét ter mé ben ebé -
del tünk, majd egyé ni vá ros né zés re in dul tunk.

Ma gyar nyel vû is mer te tõ se gít sé gé vel tá jé ko -
zód hat tunk a vá ros ban. Rust a leg is mer tebb
bor ter me lõ hely Bur gen land ban, és egy ben a
gó lyák vá ro sa is.

Az óvá ros ös  szes ké mé nyén fé szek ta lál ha tó,
és a vá ros cí mer ál la ta is ez a ne mes ma dár,
mely egyéb ként kü lön le ges vé del met él vez e vi -
dé ken. Ren ge teg ma gyar tör té nel mi em lék lát -
ha tó a vá ros fal öle lé sé ben. Ma gyar ter ve zõ, or -
go na épí tõ, fes tõ, könyv tár ala pí tó mun kái dí szí tik
e pa rá nyi vá ros mû em lé ke it. Fõ te ré nek dísz kút -
ján, a ma gyar ki rá lyi ko ro na má sa lát ha tó ko vá -
csolt vas ból.

Sé tánk so rán han gu la tos ven dég lõk re és bo ro -
zók ra lel het tünk az óvá ros XVI. szá za di há za i nak
szin te mind egyi ké ben. Nem zet kö zi Bor aka dé mia is
mû kö dik a hely szí nen. Ba ran go lá sunk után a
Drescher ki kö tõ bõl in du ló ha jó val, - me lyet vé gig
si rá lyok kísértek,- vis  sza tér tünk Fer tõ rá kos ra.

Foly tat tuk utun kat Sarród fe lé, ahol a te le pü -
lés ha tá rá ban, a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park te -
rü le tén ta lál ha tó Lászlómajorba lá to gat tunk.

Az Es ter ház yak egy ko ri gaz da sá gi köz pont ja
nap ja ink ban, mint lá to ga tó köz pont és be mu ta -
tó ma jor ság vár ja a ki rán du ló kat. Ki ál lí tó ter me i -

ben a táj ra egy kor jel lem zõ ha gyo má nyos gaz -
dál ko dá si for má kat, az ál lat te nyész tés hez kap -
cso ló dó és má ra már el fe le dett ré gi ma gyar
mes ter sé ge ket is mer het jük meg ké pi- és tár gyi
em lé kek kel gaz da gon ki egé szít ve. A te rü let há -
tul só ré szén ka pott he lyet a ré gi ma gyar há zi ál -
lat faj tá kat be mu ta tó ka rám sor. Itt olyan is mert és
ke vés bé is mert, a ko ra be li pa raszt gaz da ság ok
ud va rán élt jó szá go kat lát ha tunk, mint a ma -
gyar szür ke szar vas mar ha, a há zi bi valy, a rac ka
juh, a cikta juh, a te je lõ ci gá ja, a man ga li ca és
a ma gyar ba rom fi faj ták egye dei.

Prog ra munk vé gén, szürkemarhából és bi -
valy ból ké szült sza lá mit kí nál tak meg vá sár lás ra
az ínyen cek nek. Ki rán du lá sunk utol só ál lo má sa
idén is Csor nán volt, a Sár kány ét te rem. Va cso -
rán kat, - szin te már ha za já ró vendégként,- jó ízû -
en fo gyasz tot tuk el a gyors fel szol gá lást kö ve tõ -
en. A ki tû nõ ze nét hall va, cso por tunk szin te va la -
men  nyi tag ja tánc ra per dült. Éj sza ká ba nyú ló vi -
dám mu la to zás vet te kez de tét. Haj na li há rom
óra kö rül tér tünk nyu go vó ra. Is mét egy él mé -
nyek ben gaz dag na pot tölt het tünk együtt ön -
kor mány za tunk tá mo ga tá sá val.

Né meth Lajosné

Rusti él mény út, csokikóstolóval

C
soportkép

-Lászlóm
ajor
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• Tömörd
Or szá gos iker ta lál ko zó 2015
2015. au gusz tus 21-én ren dez ték meg Er -

csi ben a XV. Or szá gos Iker ta lál ko zót, amely
Ma gyar or szá gon a leg na gyobb, leg ní vó sabb
ilyen jel le gû ren dez vény.  Az Or szá gos Iker ta -
lál ko zó egy egész na pos fer ge te ges mu lat ság
ik rek nek és nem ik rek nek, szí nes prog ra mok -
kal min den kor osz tály ré szé re. A nap fény -
pont ja min den év ben a vi lá gon egye dül ál ló
Queens of Twins szép ség ver seny, ahol a ván -
dor ko ro na a leg szebb iker pár fe jé re ke rül.

Tömörd szí ne i ben Pusker Cintia és Pusker Vi vi -
en vett részt a ta lál ko zón, amely rõl a ké pes be -
szá mo ló ju kat  hon la pun kon ol vas hat ják!   KSzÁ

Rövid hírek

Gyász és rész vét leng te kö rül szep tem ber 3-án
a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si – Sport ház és Könyv tár -
ban meg ren de zett könyv be mu ta tót. Fér je ha lá la
mi att a szer zõ, Su dár Lászlóné nem tu dott részt ven -
ni az ese mé nyen. A szép szá mú
kö zön sé get és a ven dé ge ket Sá -
gi Fe renc, a Csepregi Ol va só kör
el nö ke kö szön töt te. Meg je lent
Duka köz ség al pol gár mes te re,
Gabnai Sán dor es pe res a Sop ro -
ni Evan gé li kus Egy ház köz ség tõl, a
Sár vá ri Evan gé li kus Nõ egy let kül -
dött sé ge és Köszegfalviné Pa jor
Klá ra, a Ké pes Le ve le zõ lap Gyûj -
tõk Egye sü le te el nö ke. Dr. Fûz fa
Ba lázs iro da lom tör té nész, egye -
te mi ta nár mél tat ta Su dár
Lászlóné T. Mol nár Zsu zsa ed di gi mun ká it, s azt a
ha tá ro zott al ko tó ener gi át, cél tu da tos el szánt sá -
got, ami vel eh hez az iro da lom tör té ne ti leg ed dig
nem kel lõ en hang sú lyo zott té má hoz nyúlt. Ki emel -
te, hogy a könyv nem csu pán ol vas má nyos kor tör -
té ne ti es  szé, ha nem mély re ha tó iro da lom tör té ne ti
ku ta tá sok ered mé nye it fel mu ta tó al ko tás. Elõ adá -
sá ban a könyv bõl vett sze mel vé nyek kel és ver sek -

kel kí sér te vé gig a köl tõ nõ, Dukai Ta kács Ju dit éle -
tét, mun kás sá gát, be mu tat va kör nye ze tét, kor tár -
sa it. Köz re mû köd tek a Csepregi Ol va só kör tag jai,
va la mint Lutor Ka ta lin egye te mi hall ga tó. A könyv

elõ sza vá ban fel tár ja a szer zõ, ho -
gyan fe dez te fel a „Sappho lel kû
po é ta lányt”, ho gyan érin tet te
meg Ju dit „kü lö nös lé nye”. Azon -
ban nem csu pán ve le, éle té nek
meg ha tá ro zó ese mé nye i vel is -
mer ked he tünk meg, ha nem
mind az zal a mi li õ vel, iro dal mi kör -
nye zet tel, mely ha tás sal volt fej lõ -
dé sé re. Az elõ adás és a szín vo na -
las iro dal mi ös  sze ál lí tás után so -
kan vá sá rol ták meg hely ben a Ju -
dit ból Malvina lesz cí mû mû vet,

ami a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si- Sport ház és
Könyv tár ban meg vá sá rol ha tó 2490 fo rin tos áron.
Su dár Lászlóné T. Mol nár Zsu zsa köny vé nek kö vet -
ke zõ be mu ta tó já ra ok tó ber 7-én, Cell dö möl kön, a
Ke me nes al jai Mû ve lõ dé si Köz pont Kresznerics Fe -
renc Könyv tá rá ban ke rül sor, amit még vár ha tó an
két be mu ta tó kö vet Szom bat he lyen és Bü kön.

S.Z.

2011-ben meg újult Csepreg vá ros fõ te re a
Pro me nád.  Ek kor szü le tett meg a Vá ros Fesz ti vál
öt le te, me lyet idén már 5. al ka lom mal tar tot tak
meg.  A Csepreg Feszt zá ró nap ján - ami rend -
ha gyó mó don idén szom ba ton volt- meg ren de -
zés re ke rült az im már ha gyo má nyos -
sá vált szü re ti fel vo nu lás, ami a fesz ti -
vál egyik leg vi dá mabb szín folt ja. A
De ák ut cai sport pá lyán szép szám -
ban gyü le kez tek a szü re ti fel vo nu lás -
ra ké szü lõk. Egy kis be szél ge tés után
ze ne szó val in dul tak be ba ran gol ni
Csepreg vá ro sát, ami hez a tak tu so -
kat két fú vós ala ku lat ad ta. A né ze lõ -
dök sem ma rad tak prog ram nél kül,
míg a vo nu lok nem ér kez tek vis  sza a Pro me nád -
ra. Õket a Luna Has tán co sok szó ra koz tat ták. Ez -
után ke rült sor a fú vós tér ze né re. A he lyi ze né -
szek mel lett az Er dély bõl ér ke zett korondi ze ne -
kart hall hat ta az ér dek lõ dõ kö zön ség. A fesz ti vál
utol só nap ján tar tot ták a re ne szánsz es kü võt,
mely szin tén szer ves ré sze a csepregi tör té nel mi
ha gyo mány nak. A Far kas Sán dor egy let tag jai
a kor öl tö zé két vi sel ve ele ve ní tet ték fel a ce re -

mó ni át. Idén kü lön le ges részt ve võ je is volt az
idõ já ték nak. A Csepreg Feszt dísz ven dé ge volt
gróf Nádasdy Bor bá la, az egy kor Csepregen es -
kü dött Nádasdy An na és Zrí nyi Mik lós le szár ma -
zott ja. Az if jú pár sze re pét Ma jo ros Mirella és Tóth

Mar cell vál lal ta ma gá ra. A kö szön tõk után a
Mo soly Has tánc cso port mû so rá ra ke rült sor. Õket
a Be-Jó cso port kö vet te a re ne szánsz tán cok kal.
Barasics Edináék egy kis zumbával kis ked ves -
ked tek, és ez zel meg hoz ták a han gu la tot a ví -
gas ság hoz. A bu li kez de te elõtt a jó ked vet a Big
Mouse Band fo koz ta, meg ala poz va az ut ca bált.
A prog ra mok alatt idén sem ma rad ha tott el a
Pro me ná di Vá sár.                    Sulics Bog lár ka

Könyv Dukai Takács Juditról

Csepreg Feszt 2015
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Savaria 
Ta ka rék szö vet ke zet
a me gyei ver seny há zi gaz dá ja

Ha zai és ha tá ron tú li ma gyar kö zép is ko lák négy fõs csa pa -
tai mér he tik ös  sze a tu dá su kat az im már har ma dik al ka lom mal
meg ren de zés re ke rü lõ PénzSztár Or szá gos Kö zép is ko lai
Pénzügyi-Gazdasági Ver se nyen. A fõ díj fe jen ként 100 ezer fo -
rint és egy-egy okostelefon, de a ver seny zõ ket to váb bi ér té kes
aján dé kok és szak mai nye re mé nyek is vár ják.

A köz gaz da sá gi szak kö zép is ko lák és a nem szak irá nyú ok -
ta tá si in téz mé nyek csa pa tai egyen lõ esél  lyel ve het nek részt a
já ték ban, hi szen nem tar to zik a kö ve tel mé nyek kö zé, hogy a
ver seny zõk gaz da sá gi alap kép zés ben ré sze sül je nek. Ezt tük rö -
zi az is, hogy a 2014. évi PénzSztár gyõz tes csa pa ta ép pen
egy olyan gim ná zi um ból ke rült ki, ahol óra ren di ke re tek kö zött
nincs kü lön pénz ügyi-gaz da sá gi ok ta tás. 

A csa pa tok elõ ször két online tesz ten, majd a 23 hely szí nen
meg ren de zett me gyei se lej te zõk ben, a 8 hely szí nen meg tar -
tott re gi o ná lis kö zép dön tõk ben, va la mint a bu da pes ti elõ dön -
tõ ben és dön tõ ben mér he tik ös  sze a tu dá su kat. Az egy mást
kö ve tõ for du lók so rán a ver seny zõk nek kü lön fé le tí pu sú és fo -
ko za to san ne he ze dõ fel ada to kat kell meg ol da ni uk, amely hez
a pénz ügyi-gaz da sá gi tá jé ko zott ság mel lett ál ta lá nos mû velt -
ség re, lo gi kus gon dol ko dás ra és gya kor la ti kész sé gek re is szük -
sé gük van.                                                                      (x)

A Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet Vas Me -
gyei Iro dá ja és a he lyi mû ve lõ dé si in téz -
mény szer ve zé sé ben szep tem ber 26-án
Répceszentgyörgy szé pen ki ala kí tott kö -
zös sé gi te rén és a mû ve lõ dé si ház ban is

szín vo na las prog ra mok ra vár ták a kis fa -
lu la kó it, akik nek nagy ré sze élt is a le he -
tõ ség gel.

Elõ ször a he lyi ér té kek – nem tel jes –
ki ál lí tá sát nyi tot ták meg. Lát ha tók vol tak
itt az ügyes ke zû as  szo nyok és lá nyok
hím zé sei, ko sár fo nó, ke ra mi kus, gyer tya -
ön tõ, to jás hím zõ és dísz tárgy ké szí tõ mun -
kái. A nagy te rem má sik sar ká ban hely -
ben ké szí tett ször pö ket mu tat tak be, me -
lye ket meg is le he tett kós tol ni. Az ud va -
ron pe dig a szom szé dos Bõ bõl ér ke zett
õs ter me lõk mé zét, hen tes áru it és hús ké -
szít mé nye it íz lel het ték és vá sá rol hat ták
meg az ér dek lõ dõk.

Hû vös idõ ben, de jó han gu lat ban a
sza bad té ri mû so rok a Vépi WEEb Szín pad
elõ adá sá val kez dõd tek. A te het sé ges
ama tõ rök Ab ba slá ge rek kel szó ra koz tat -
ták a kö zön sé get. Õket a tér ség sok te le -

pü lé sén már is mert
Nicki Fer ge teg
Néptáncegyüttes kö -
vet te. A ma gyar ság
egyes táj egy sé ge i nek,
s fõ ként sa ját te le pü lé -
sük tán ca it és szo ká sa -
it be mu ta tó mû so ruk
nagy si kert ara tott. A
csepregi Far kas Sán -
dor Egy let ci te rá sai és
nép da lo sai fõ leg va si
nép da lo kat ad tak elõ.
Majd az egye sü let

szín ját szói az Egy as  szony és há rom lá nya
c. szé kely me se Hor váth Gyuláné ál tal
át dol go zott vál to za tá val for ró sí tot ták fel
a han gu la tot, és mél tán vál tot tak ki nagy
tap sot. A Cell dö möl ki Tü csök Báb cso port
tré fás elõ adás sal ne vet te tett meg a gye -
re ke ket és idõ seb be ket egy aránt.

A ren dez vény a csepregi  gyö ke rû Big
Mouse Band sze rep lé sé vel foly ta tó dott. Az
ope ret te ket, ré gi film slá ge re ket ját szó ze -
ne kar nagy si kert ara tott, a kö zön ség so ra -
i ból egy re töb ben ve lük éne kel tek és
tánc ra is per dül tek. Az es ti prog ram szin te -
ti zá to ros bu li ze né vel és tánc cal ért vé get.

SF

Kapunyitogató
Répceszentgyörgyön

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!
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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.)

O
K

T
Ó

B
E

R

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
Ok tó ber - no vem ber 6-ig: Csep -

re gen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si –
Sport ház és Könyv tár ban: Örök sé günk.
Korondi nép mû vé szek és csepregi kéz -
mû ve sek ki ál lí tá sa.

Ok tó ber - november 10-ig: Kõ -
sze gen, Sop ron ban, Szom bat he lyen és
szá mos más hely szí nen:  Mú ze u mok
Õszi Fesz ti vál ja 2015.

Ok tó ber 9-én, pén te ken 12.45 ó.
Csepregen, a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé -
si Ház ban: Aisz khü losz: Le lán colt Pro -
mé the usz – drá ma a Soltis Szín ház elõ -
adá sá ban.

Ok tó ber 9-én, pén te ken a Bü ki
Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv -
tár ban: 14:30 ó. Ré gi idõk já té kai –
kre a tív kéz mû ves fog lal ko zás. 18:00 -
22:00 Éj sza ka a könyv tár ban – ahol a
me  sék meg ele ve ned nek - gyer  mek -
 prog ra mok Tóth Vi ki né ni vel. 19 ó. Egy
bo lond né gyet csi nál – pony va ka ba -
ré a’la Rej tõ Je nõ. Sze rep lõk: Beleznay
End re, Éles Ist ván, Szép Ben ce és Ür -
mös Zsolt.

Ok tó ber  10-én, szom ba ton 15
ó. a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont -
ban: Égbõlpottyant me sék – Döb ren -
tey Il di kó és Le ven te Pé ter mû so ra (be -
lé põ: õszi me se bér let tel vagy 800,- Ft)

Ok tó ber  10–11-én: Velemi gesz -
te nye na pok.

Ok tó ber  11-én, va sár nap 16 ó.
Bü  kön, a Sport csar nok ban: Dr. Lupó-
Büki TK–Komáromi VSE NB II. baj no ki nõi
ké zi lab da mér kõ zés (ju ni or 14 ó.)

Ok tó ber 14-én, szer dán 18 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv  tár ban: Ka lan do zás a kül sõ Nap -
rend szer ben, kö zel ké pek két tör pe -
boly gó ról: a Plú tó ról és a Ceresrõl –
elõ adó: dr. Pén tek Kál mán egye te mi
ta nár.

Ok tó ber 15-én, csü tör tö kön 15 ó.
Csepregen az Idõ sek Klub já ban: Su dár
Lászlóné Mol nár Zsu zsan na: Ju dit ból

Malvina lesz c. köny vé nek be mu ta tó ja.
Köz re mû köd nek a Csepregi Ol va só kör
tag jai. – A ren dez vény re sze re tet tel vár -
juk az alsóvárosiakat is.

Ok tó ber  16-18. Sop ron ban, a
Liszt Fe renc Kul tu rá lis Köz pont ban: VIII.
Vas út mo dell Ki ál lí tás. Jegy ár. Fel nõtt
800 Ft / gye rek: 600 Ft (3 éves kor alatt
in gye nes)

Ok tó ber  17-én, szom ba ton Cá -
kon, a mû em lé ki pin ce so ron: Gesz te -
nyés ka val kád.

Ok tó ber  17-én, szom ba ton Lu -
kács házán: Pin cés-ke men cés nap –
Aszalt gyü möl csök nap ja.

Ok tó ber 19-én, hét fõn 13.30-
14.30 ó. a Bük für dõ Gyógy- és Él mény -
cent rum 4. sz. me den cé nél: A Csont rit -

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)

Ok tó ber 1. Csü tör tök Dr. Su dár Zsu -
zsan na • 2. Pén tek  Dr. Nagy Gá bor • 3.
Szom bat Dr. Kator Mik lós • 4. Va sár nap
Dr. Nagy Gá bor • 5. Hét fõ  Dr. Müller
And rás • 6. Kedd  Dr. Föl di Sán dor • 7.
Szer da  Dr. Bencsik Ist ván • 8. Csü tör tök
Dr. Kator Mik lós • 9. Pén tek  Dr. Szilasi Im -
re • 10. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 11. Va -
sár nap Dr. Szilasi Im re • 12. Hét fõ Dr.
Szilasi Im re • 13. Kedd  Dr. Nagy Má ria •
14. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 15. Csü -
tör tök Dr. Ben ce Zsolt • 16. Pén tek Dr.
Müller And rás • 17. Szom bat Dr. Szilasi
Im re • 18. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 19.
Hét fõ Dr. Su dár Zsu zsan na • 20. Kedd  Dr.
Föl di Sán dor • 21. Szer da Dr. Vá gá si
And rea • 22. Csü tör tök Dr. Nagy Má ria •
23. Pén tek Dr. Vá gá si And rea • 24.
Szom bat Dr. Kator Mik lós • 25. Va sár nap
Dr. Szilasi Im re • 26. Hét fõ Dr. Szilasi Im re
• 27. Kedd  Dr. Nagy Má ria • 28. Szer da
Dr. Vá gá si And rea • 29. Csü tör tök Dr.
Müller And rás • 30. Pén tek Dr. Föl di Sán -
dor • 31.Szombat Dr. Kator Mik lós

ku lás vi lág nap ján Mas  százs show-val
vár ják a ven dé ge ket.

Ok tó ber 19-november 4. Csep -
re  gen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si –
Sport ház és Könyv tár ban: Láz ár Er vin ki -
ál lí tás.

Ok tó ber 20-án, ked den 15:30 ó.
a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pontban:
„A vi lág leg ügyet le nebb mûvésze“ -
Szép Ben ce gyer mek mû so ra. 

Ok tó ber 23-án te le pü lé se in ken:
Meg em lé ke zés az 1956-os for ra da lom
és sza bad ság harc 59. év for du ló ja al -
kal má ból.

Ok tó ber 24-én, szom ba ton: Õszi
(bor)túra Csepregrõl Tömördre. Re giszt -
rá ció: a Bene-kútnál 12-13 ó.

Ok tó ber 24-25-én Kõ sze gen: A
Na túr park ízei gaszt ro nó mi ai fesz ti vál –
Or so lya Na pi Vá sár.

Ok tó ber 31-én, szom ba ton  13.30
ó. a Bük für dõ Gyógy- és Él mény cent -
rum ban: Halloween - kéz mû ves fog lal -
ko zás.

No vem ber 4-én, szer dán 18 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban: A Koc ka ut cá tól
Toscanaig - ta lál ko zás Nagy Bandó
And rás sal – be lé põ díj: 700- Ft.

No vem ber 7-én, szom ba ton:
Már ton na pi za rán dok lat Horvát zsi -
dányból Ól mod ra lam pi on nal.

Tökfaragó és Töklámpás valamint Tökéletes Tökételek sütõ-fõzõ verseny
Ok tó ber 17-én Sopronhorpácson a fa lu köz pont ban 14 órától Tök fa ra gó és Tök lám pás ill. Tö ké le tes Tök éte lek sü tõ-fõ -

zõ ver seny gyer mek prog ra mok kal, ze nés elõ adá sok kal, 16 óra után étel kós to lá si le he tõ ség gel, 19 órá tól ut ca bál lal.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a w
w

w.bo.hu, http://w
w

w.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, http://w

w
w.csepregikultura.hu/ és a w

w
w.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m

ûsorváltoztatás jogát fenntartják
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„A fa lu min dig tisz ta és csen des,
A ma dár fütty ben ne ked ves,
Da lolj hát ma te is ví gan,
Ün ne pel jünk együtt ma mind nyá jan.”

Szep tem ber 05-én ke rült meg ren de zés re te le -
pü lé sünk ün nep nap ja. A reg gel ze nés éb resz tõ -
vel in dult, majd 9 óra kor el star tolt a fõ zõ ver seny,
a kis pá lyás fo ci mér kõ zés. 14 órá tól kez dõd tek a
hi va ta los prog ra mok. A meg nyi tón el sõ ként pol -
gár mes te rünk kö szön töt te a meg hí vott ven dé ge -
ket il let ve a fa lu la kó it. Be szé dé ben ki emel te,
hogy a szep tem be ri fa lu nap rend ha gyó te le pü -
lé sünk éle té ben, hisz a ha gyo mány sze rint
au gusz tus ban tart juk. Az idén vi szont ez az
ün nep el to ló dott, mi vel pá lyá za tot nyúj -
tot tunk be a fa lu gond no ki busz le cse ré lé -
sé re és en nek mun ká la tai most fe je zõd tek
be.  A fel adat nem volt kön  nyû, mert ren -
ge teg kri té ri um, el vá rás volt, ame lye ket
nap ról-nap ra tel je sí te ni kel lett. A fá ra do -
zást vi szont meg ér te, mert a ki tar tó mun -
ká nak meg lett az ered mé nye. Öröm mel
je len tet te be, hogy pá lyá za tunk si ke res
volt és meg kap tuk a tá mo ga tást.  Tompaládony
új fa lu gond no ki au tó val gaz da go dott.  Az ün ne pi
be széd meg tar tá sá ra fel kért Ágh Pé ter, or szág -
gyû lé si kép vi se lõ saj nos nem tu dott sze mé lye sen
részt ven ni ren dez vé nyün kön, a rend kí vü li me ne -
kült hely zet mi att.  Üd vöz lõ sza vai vi szont el ju tot tak
hoz zánk, amely ben há rom fon tos ta nác  csal lát ta
el Tompaládony la kó sa it. Elõ ször is ar ra buz dí tot ta
a fi a ta lo kat, hogy ne fél je nek gye re ket vál lal ni és
õket be csü let tel fel ne vel ni. Má so dik ké ré se az
volt, hogy Tompaládony to vább ra is ma rad jon

egy kö zös ség. Ne csu pán a lak cím kár tya kös sön
ide min ket, ha nem nap, mint nap se gít sük egy -
mást és te gyünk a te le pü lé sün kért. A har ma dik
ta ná csa úgy hang zott, hogy le gyünk kez de mé -
nye zõ ek és bát rak kis fa lunk ér de ké ben. Bú csú zó -
ul pe dig meg hí vást kap tunk Bu da pest re az Or -
szág ház meg te kin té sé re.

A kö szön tõ be szé dek után öku me ni kus is ten -
tisz te let tel foly tat tuk a dél utánt Pécsinger Éva lel -
kész és Ko vács Pál atya rész vé te lé vel. Ezt kö ve -
tõ en hi va ta lo san is át adás ra ke rült az új fa lu -
gond no ki jár mû vünk, Dr. Galántai György, a
Sár vá ri Já rá si Hi va tal ve ze tõ je köz re mû kö dé sé -

vel. A busz min den kié, de a leg töb bet a gye re -
kek, az idõ seb bek és a be te gek utaz nak ve le. Is -
ten ál dá sát kér tük, hogy vi gyáz zon mind nyá juk -
ra.

A hi va ta los prog ra mok után a kul tu rá lis és
szó ra koz ta tó mû so rok kö vet kez tek. Gyer me ke in -
ket köz ben ugrálóvár, báb szín ház, arany te to vá -
lás, csil lám te to vá lás és hen na fes tés vár ta.  Át -
adás ra ke rül tek a dél elõt ti fõ zõ ver seny dí jai is. A
leg jobb csa pa tok el nyer ték az arany, ezüst és
bronz mi nõ sí té sû Gasztro-lovagi cí met. Az el bí rá -

lás so rán a zsû ri fi gye lem be vet te az alap -
anyag ok meg vá lo ga tá sát, az el ké szí tés mód ját,
az étel mi nõ sé gét, ízét, har mó ni á ját és nem utol -
só sor ban a tá la lá sát.  

A dél utá ni jó han gu lat ról kez dés ként a si ma -
sá gi lá nyok gon dos kod tak, akik csu pa-csu pa
jó ked vû, vi dám fel lé põ vel ér kez tek hoz zánk.  A

kö vet ke zõ sze rep lõ ink a he lyi gye re kek és a fi a -
ta lok vol tak, akik a Mo soly tánc cso port tal
együtt lép tek fel. Iga zi ze nei ki rán du lá son ve het -
tünk részt, jár tunk a me di ter rán Gö rög or szág -
ban, a for ró Af ri ká ban, a fel gyor sult Ame ri ká ban
és a csil lo gó Tö rök or szág ban. 

A tán cok után a szín há zi élet be nyer het tünk
be te kin tést a Ferrum Szín há zi Tár su lás elõ adá sa
ál tal. Õk egy vi dám né pi ko mé di át, Ko cso nya
Mi hály há zas sá gát mu tat ták be. 18 órá tól fi nom
va cso rá val, tom bo la sor so lás sal és bál lal zá rult a
nap, a talp alá va lót Ba kos Ro land húz ta.

Kö szön jük min den ki nek a se gít sé gét, akik bár -
mi lyen mó don köz re mû köd tek ab ban, hogy fa lu -
na punk prog ram jai meg va ló sul hat tak. Kü lön kö -
szön jük a kü lön bö zõ fel aján lá so kat, tá mo ga tá so -
kat, amel  lyel hoz zá já rul tak ren dez vé nyünk höz. 

Falunap Tompaládonyban

Ágh Péter képviselõ úr egy pár nappal késõbb
személyesen is ellátogatott kis falunkba




