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• Répceszentgyörgy
Hul la dék hal mok 
Répceszentgyörgy ha tá rá ban

Az il le gá lis mó don le ra kott hul la dék szeny -
 nye zi a kör nye ze tet és köz egész ség ügyi ve szé -
lye ket is rejt ma gá ban. Ro va rok és rág csá lók el -
sza po ro dá sá hoz ve zet, ame lyek sze re pe az
egyes fer tõ zõ be teg sé gek ter jesz té sé ben köz is -
mert. A hul la dé kok ban lé võ bak té ri u mok, bom -
lás ter mé kek a hely te len hul la dék el he lye zés
ese tén, a csa pa dék víz zel be szi vá rog va a ta laj -
víz be jut hat nak, szennyez ve azt. A kö zel múlt ban
há rom he lyen nagy men  nyi sé gû, fõ ként au tó -
bon tás ból szár ma zó sze mét hal maz zal ta lál koz -
hat tak a ter mé szet be já rók Répceszentgyörgy

köz igaz ga tá si te rü le tén be lül. A hul la dék el he -
lye zé sé vel kap cso lat ban fel je len tést tet tünk az
il le té kes Rend õr ha tó sá gon. Ez zel egyidõben
meg tör tént a sze mét ös  sze gyûj té se és kon té ner -
ben tör té nõ el szál lí tá sa is. A te le pü lé sen -
közszolgáltatás ke re té ben - a kom mu ná lis és
sze lek tí ven gyûj tött hul la dé kok be gyûj té se, szál -
lí tá sa és vég le ges el he lye zé se meg ol dott. Éven -
te egy al ka lom mal a lom ta la ní tást is meg szer -
ve zi az Ön kor mány zat. Répceszentgyörgy köz -
igaz ga tá si te rü le tén a sze mét le ra ká sa ti los!
Min den ki nek fel kell is mer nie, hogy nem csak
je le nün ket, de gyer me ke ink, uno ká ink jö võ jét is
ve szély be so dor ja az, aki nem en ge dé lye zett
he lyen hul la dé kot he lyez el.

Kovácsné Ke le men Gert rúd
Pol gár mes ter

Rövid hírek

Következõ lapszámunk  2019. 06. 04-én jelenik meg!

Gyémántlakodalom Tömördön
„Min dig van a vi lá gon egy em ber, aki a pár -

já ra vár, akár a si va tag, akár egy nagy vá ros kö -
ze pén. Ami kor pe dig ezek az em be rek ta lál koz -
nak, és te kin te tük egy más ra ta lál, min den múlt
és jö võ tel je sen el ve szí ti a je len tõ sé gét, s csak az
a pil la nat és a hi he tet len bi zo nyos ság lé te zik,
hogy ugyan az a Kéz írt meg min dent a nap
alatt. A Kéz, amely föl éb resz ti a Sze rel met, s
amely min den ki szá má ra, aki eb ben a vi lág ban
dol go zik, pi hen és kin csét ke re si, al ko tott egy
ve le ro kon lel ket is.” ír ta Paulo Coelho  bra zil író,
s az  õ gon do la ta it foly tat hat juk  He ming way so -
ra i val , aki azt vall ja: „Ta lán sem mi sincs szebb a
vi lá gon, mint ta lál ni egy em bert, aki nek lel ké be
nyu god tan le te het jük szí vünk tit ka it, aki ben
meg bí zunk, aki nek ked ves az ar ca, el ûzi lel künk
bá na tát, aki nek egy sze rû je len lé te elég, hogy
vi dá mak és na gyon bol do gok le gyünk.”

60 év vel ez elõtt két tömördi fi a tal is úgy gon -
dol ta ÕK EGY MÁS NAK TE REM TET TEK! Né meth Jó zsef
és Ma gyar Ilo na 1959. már ci us 30-án kö töt tek há -
zas sá got Tömördön, s az idei év ben
gyámántlakodalmukat ül het ték fi a ik kal és azok
csa lád já val te le pü lé sün kön. A gyé mánt la ko da -
lom szá má ban és el ne ve zé sé ben is ki emel ke dõ.
Nem vé let len, hogy egy drá ga kõ höz ha son lít juk
az év for du ló el ne ve zé sét, hi szen a leg ke mé nyebb
ás vány, tör he tet len, fé nye tö ké le tes, ke vés van
be lõ le, ér té ke vi szont an nál na gyobb. A Né meth
há zas pár ün ne pe is ilyen kü lön le ges al ka lom, s
pél da nem csak fi a ik szá má ra! Ilus né ni és Jós ka
bá csi el mond ták, 6 év vel há zas sá guk elõtt fi gyel -
tek fel egy más ra. Gyer mek ko ruk ban mind ket ten
Tömördön él tek, s if jú fi a tal ként fi gyel tek fel a má -
sik ra, ke res ték egy más tár sa sá gát, s tö re ked tek ar -
ra, hogy még mé lyeb ben meg is mer jék má si kuk
po zi tív és ne ga tív tu laj don sá ga it.  

Sze rin tük egy há zas ság ban fon tos, hogy
„elõ ször is is mer jük ki egy mást, egy kis el né zés is
kell a má sik iránt, nem sza bad ön zõ nek len ni.” A
60 év alatt na gyon sok öröm ér te õket, a tel jes -
ség igé nye nél kül sze rin tük a leg fon to sab bak: „A
leg na gyobb örö mök, hogy sze ret jük egy mást,
utá na sa ját ott hon, gyer me kek szü le té se és uno -

kák szü le té se, ér ke zé se”. Nem csak az örö mök,
de a ne héz sé gek, meg pró bál ta tá sok is érik a
há za so kat, ün ne pelt je ink sem vol tak ki vé te lek,
„A ne héz sé gek kel csak ne héz sé gek árán le het
meg küz de ni és meg ol da ni. Együtt meg be szél ni
és a le he tõ ség sze rint dön te ni.” - volt a vá la szuk.

Nap ja ink ban há za su lan dók nak is van jótanácsa
Jós ka bá csi ék nak: „A fi a ta lok nak azt tud nánk ja -
va sol ni, hogy min dig együtt jól át gon dol va cse -
le ked je nek és dönt se nek, de a sze re tet min dig
je len le gyen.!”

Kö szön jük, hogy meg osz tot ták gon do la ta i kat
a Répcevidék ol va só i val!

Pater Pio há zas pár ok nak szó ló ál dá sá val kí -
vá nunk Jós ka bá csi nak és Ilus né ni nek to váb bi
hos  szú, bé kés, bol dog éle tet!

„Áld jon meg ben ne te ket az Úr, és te gye
könnyû vé szá mo tok ra a csa lád igá ját! Le gye tek
min dig jók! Ne fe led jé tek, hogy a há zas ság gal
olyan ne héz kö te les sé gek jár nak, me lye ken csak
az is te ni ke gye lem kön  nyít het: ér de mel jé tek ki min -
dig ezt a ke gyel met! És az Úr õriz zen meg ti te ket a
har ma dik és a ne gye dik nem ze dé kig! 

KSzÁ
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Jótékonysági délután Csodálatos Május

Má jus hó na pot jog gal ne vez het jük az év leg -
szebb, leg cso dá la to sabb hó nap já nak. Éb re de zik
a ter mé szet, min dent gyö nyö rû, szí nes és il la tos vi -
rá gok és fák bo rí ta nak. Hos  szab bak a nap pa lok, s
már a hõ mér sék let is kel le me sebb. A hó nap ban vi szont nem csak gyö -
nyör köd ni le het! Nem sza bad el fe led kez nünk a ren ge teg je les nap ról,
me lyet ez a hó nap tar to gat szá munk ra. Már az el sõ nap ján ün ne pe -
lünk, nem mást, mint ma gát a mun kát. A nem zet kö zi mun kás moz gal -
mak nak kö szön he tõ en, 1890 óta hi va ta lo san is meg tart hat juk ezt a
nem zet kö zi ün nep na pot. Ha zánk ban ma já li sok ke re tei kö zött szo kás
ün ne pel ni ezt a na pot. Ha gyo má nyos vá sá ri for ga ta gok, gaz dag szín -
pa di prog ra mok, és a vi dám par kok szó ra koz ta tó esz kö zei jel lem zik eze -
ket a ren dez vé nye ket. Míg a vá ro sok ban a ma já li so kon szó ra koz nak az
em be rek, a fal vak ban má jus fák ál lí tá sá val töl tik az idõt a fér fi ak. Igaz
ez a ha gyo mány már nem ör vend ak ko ra nép sze rû ség nek, mint évek -
kel ez elõtt, de azért el vét ve né hány ház ud va rán lát hat juk a szí nes sza -
la gok kal dí szí tett fá kat. Ez után kö vet ke zik a hó nap el sõ va sár nap ja, mi -
kor az édes anyá kat, nagy ma má kat, dédmamákat ün ne pel jük. Ma -
gyar or szá gon elõ ször 1925-ben tar tott Anyák nap ját, a Ma gyar If jú sá gi
Vö rös ke reszt. Az óta min den év ben vi rá gok kal és ver sek kel ked ves ked -
nek a gye re kek, me lyek kel há lá ju kat és sze re te tü ket fe je zik ki az édes -
anyák nak. Má jus má so dik fe lé ben több fi gyel met kap a moz gás. Min -
den év ben, má jus utol só szer dá ja a Ki hí vás nap ja. Idén 29. al ka lom mal
ke rül meg ren de zés re Ma gyar or szá gon. A prog ram lé nye ge, hogy egy
egész na pos ver seny ke re té ben dön tik el a vá ro sok, fal vak, is ko lák,
óvo dák, hogy me lyi kük az or szág leg spor to sabb ja. Az egész prog ram
cél ja, csu pán an  nyi, hogy ked vet te remt sen a moz gás hoz és az egész -
sé ges élet mód hoz. Ha zánk ban ed dig ös  sze sen 1596 te le pü lés vett részt
ezen a ve tél ke dõn. A hó nap el sõ va sár nap ja az édes anyák ról, míg
utol só va sár nap ja a gye re kek rõl szól. 1931 óta ün ne pel jük Ma gyar or -
szá gon a gye re ke ket. Ele in te gye rek hét nek in dult, de 1950 óta már
csak egy na pig tart. Ilyen kor min den hol kü lön fé le szó ra koz ta tó prog ra -
mok kal vár ják a csa lá do kat. Le gyen szó kéz mû ves fog lal ko zá sok ról, ját -
szó ház ról, kü lön bö zõ elõ adá sok ról, mi szem – száj nak in ge re, hi szen
má jus el sõ va sár nap ja csak is a gye re ke ké. Né hány fi a tal ke vés bé vár -
ja úgy a má just, mint a töb bi ne bu ló, hisz ez a hó nap nem csak a gye -
rek nap ról, a já ték ról és a spor to lás ról szól. Már a hó nap ele jén el kez -
dõd nek a bal la gá sok, mely nem je lent mást, mint hogy itt az érett sé gi
idõ szak. Az érett sé gi so rán a di á kok vizs gát tesz nek, ez zel le zár ják kö -
zép is ko lai éve i ket, s be lép nek a nagy be tûs élet ka pu ján. Gyö nyör köd -
jön hát min den ki eb ben a cso dá la tos hó nap ban! Ma já li soz zunk! Kö -
szönt sük fel édes anyá in kat! Spor tol junk! Ün ne pel jük a gye re ke ket! S
szo rít sunk az idén érett sé gi zõk nek!   

Ko vács Vi vi en

Ci vil kez de mé nye zés re és szer ve -
zés ben in dult el az az ak ció, mely nek
ke re té ben a szívtransz plan táción át -
esett Far kas Zol tán ré szé re in dult gyûj -
tés. Meg moz dult a fa lu és szív vel-lé -
lek kel állt oda e szép és ne mes ügy
mö gé. Az ös  sze fo gás pél da ér té kû
volt! A fa lu kul túr há zá ban egy áp ri li si
szom bat dél után gyûl tek össze a se -
gí te ni kí vá nó em be rek. Zo li szü lõ fa lu -

ja Chernel há za da mo nya is szép
szám ban kép vi sel tet te ma gát, pol -
gár mes ter ük ve ze té sé vel. Galavics
Ad ri enn az egyik szer ve zõ meg ha tó -
dot tan kö szön töt te a jó té kony sá gi
dél után szép szá mú, e ne mes ügy
iránt el kö te le zett kö zön sé gét, majd
Var ga-Né meth Már ta egy al ka lom -
hoz il lõ ver set sza valt el. Zo li ter mé sze -
te sen nem ve he tett részt a kis ün nep -

sé gen, mi vel szá má ra a ste ril kör nye -
zet biz to sí tá sa még alap ve tõ fon tos -
sá gú. Ám élõ vi de ón kö vet het te az
ese mé nye ket. Egy cell dö möl ki ze -
nész, Schwarcz Ist ván is fel aján lást
tett, õ Zo li ked venc da la it ját szot ta el.
A csa lád ré szé rõl fe le sé ge, fia és só -
go ra volt je len, aki a csa lád ne vé ben
kö szön te meg min den ki nek a jó szí vû -
ség ét, meg nyil vá nu ló sze re te tét és az

ado má nya i kat. Rö vi den vá zol ta Zo li
be teg ség tör té ne tét, a ne héz, küz del -
mes utat, mely a si ke res mû tét hez ve -
ze tett. Be szélt még je len le gi egész -
ség ügyi ál la po tá ról és a to váb bi ke -
ze lé sek fon tos sá gá ról is. Res pek tál va
a szer ve zõk di csé re tes mun ká ját és
az ös  szes tá mo ga tó ön zet len sé gét,
mind an  nyi uk ne vé ben kí vá nunk: Jó
egész sé get Zo li!                   Haller E.
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Csepregtõl 6, Kõ szeg tõl 10 ki lo mé ter re,
er dõs dom bok kö zött fek szik for rá sá ról,
rhododendron kert jé rõl és ha gyo má nya i ról
ne ve ze tes Kiszsidány. Bá nó Zol tán nal, a köz -
ség pol gár mes te ré vel be szél get tem.

„Még 2016-ban há rom pro jekt be vág tunk be -
le, az egyik a csa pa dék víz el ve ze tés, a má sik az
evan gé li kus egy ház kö zös ség gel együtt mû köd ve
egy kö zös sé gi tér- ima ház lét re ho zá sa, va la mint a
kül te rü le ti utak fel újí tá sa volt. Ezek kö zül a bel te rü -
le ti csa pa dék víz rend szer fej lesz té sé re be adott pá -
lyá zat saj nos nem va ló sult meg, mert be épí tet tek
egy olyan fel té telt, hogy a pá lyá zó nak ki emel ten
ér zé keny fel szín alat ti víz mi nõ ség-vé del mi te rü let -
nek kell len nie, mi vi szont nem tar to zunk eb be a
cso port ba. A fa lu ha tá rá ban lé võ mél tán hí res for -
rá sunk nem ké pe zi ré szét a te le pü lés ivó víz-el lá tá si
rend sze ré nek, de mi vel ki vá ló gyógy víz, so kan lá -
to gat ják. Egy re több tu ris ta és gyógy ul ni vá gyó ér -
dek lõ dõ ke re si fel. Eny hén lú gos (7,1 ph) vi ze
refluxra és egyéb gyo mor bán tal mak ra ki vá ló
gyógy ír, de az el sa va so dott szer ve zet ph ér té ké -
nek vis  sza ál lí tá sá ban is so kat se gít het. Ma gá ról a
csa pa dék víz el ve ze té sé nek gon do la tá ról nem tet -
tünk le, de ez ak ko ra be ru há zás, amit ön erõ bõl
nem tu dunk meg va ló sí ta ni. Vi szont a for rá sun kat,
mint fel szín alat ti vi zet, meg kel lett vé de nünk az est -
le ges szen  nye zé sek tõl, így az ter més kõ bo rí tást ka -
pott, a fel szí ni vi zek el ve ze té sét is meg ol dot tuk,
mert gon dot je len tett, hogy egy na gyobb esõ zés
alatt/után be ke rü lõ szen  nye zett víz ront hat ta a for -
rás víz mi nõ sé gét. A for rás kar ban tar tá sa fon tos fel -
ada ta az ön kor mány zat nak. Ha ma ro san meg lesz
old va az elekt ro mos há ló zat ra va ló rá csat la ko zás
is, to váb bá egy ren dez vény paj ta ki ala kí tá sát ter -
vez zük, így na gyobb ös  sze jö ve te lek, prog ra mok
hely szí né ül is szol gál hat. Kiszsidány Köz ség Ön kor -
mány za ta és az Evan gé li kus Egy ház kö zös ség sze -

ren csé sen nyert 35 mil lió Fo rin tot, en nek a pá lyá -
zat nak az ered mé nye az Evan gé li kus Ima ház és
Kö zös sé gi Tér. Az épít ke zés és fel újí tás há rom ne -
gye dé nél tar tunk. Ez egy kö zös hasz ná la tú épü let,
ami olyan ren dez vé nyek nek is ott hont ad, ahol
pél dá ul me leg étel ké szí té sét kell meg va ló sí ta ni,
ren del ke zik ebéd lõ és kony ha rész leg gel. Most ter -
vez zünk en nek a pro jekt nek a foly ta tá sát –ki -

használva a Ma gyar Fa lu Prog ram ad ta le he tõ sé -
ge ket, - mert sze ret nénk egy ven dég há zat ki ala kí -
ta ni. Elõ ké szí tés alatt van a Fa lu ház bõ ví té se és a
fû té si rend szer kor sze rû sí té se, to váb bá a bel te rü le ti
utak és a te me tõ ke rí té sé nek fel újí tá sa is. A kül te rü -
le ti út fel újí tás pá lyá za tunk szin tén nyert, de nem
va ló sul ha tott meg. Négy te le pü lés adott be kö zös
pá lyá za tot olyan gé pek re, ame lyek kel a kül te rü le ti
utak kar ban tar tá sát tud tuk vol na el vé gez ni. Nyert
is a pá lyá zat 20 mil lió Fo rin tot, de a pa pí rok be -
adá sa és az ered mény hir de tés kö zött olyan mér -

ték ben fel men tek az esz köz árak, hogy a te le pü lé -
sek nem tud ták vál lal ni az ez zel egye nes arány -
ban megnövekedett ön erõ részt, így kény te le nek
vol tunk vis  sza lép ni. A fa lu la kos sá ga je len leg 93 fõ.
Saj nos ed dig csök kent a lét szá munk, vi szont a fa lu -
si CSOK-nak kö szön he tõ en né mi fel len dü lést ta -
pasz ta lunk. Sok in gat lan üre sen áll, több kül föl di tu -
laj don ban van. Saj nos las san el öreg szik a fa lu la -
kos sá ga, így át kel lett dol goz nunk a szo ci á lis tá -
mo ga tá si rend sze rün ket, mert egy re több az
egye dül élõ, tá mo ga tás ra, se gít ség re szo ru ló idõs
em ber. Ren dez vé nye in ket il le tõ en el mond hat juk,
hogy ki ala kult egy éves „prog ram so ro zat”, amit a
Né met Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat tal együtt szer -
ve zünk. Ez kez dõ dik év ele jén a kö zös sé gi disz nó -
vá gás sal, amit min dig a far sang idõ sza ká nak vé -
gé re idõ zí tünk. A far san gi idõ szak utol só nap ján,
hús ha gyó ked den tart juk a „be bo rot vá lást” az az
fér fi ava tást. Ez az elõ zõ év ben há zas sá got kö tött
fér fi em be rek be ava tó szer tar tá sa. Ezt egy be köt jük
egy disz nó to ros va cso rá val, ahol hur ka, kol bász,
abált sza lon na, tö pör tyû, disz nó sajt, pe cse nye ke -
rül kö zö sen el fo gyasz tás ra. Utá na kö vet ke zõ ün ne -
pünk a le gény ava tás, ami min dig pün kösd szom -
bat ján van. Az eh hez kö tõ dõ nép szo kás a „for rás -
rá mo lás”. Ilyen kor a for rá sunk ból ki szi vat  tyúz zuk a
vi zet, és a leg bát rab bak le eresz ked het nek a 6
mé ter mély kút ba, hogy né hány vö dör ho mo kot
fel küld je nek. En nek egyik fon tos já ru lé ka, hogy az
év köz ben be mo só dott ho mok tól meg tisz tít juk a
ku tat. Ek kor tart juk a Fa lu na pot. Las san ha gyo -
mány nak ne vez he tõ a Ta va szi Tú ra, ami a
csepregi szõ lõ hegy rõl in dul. A Csepregi Bor ba rát
Höl gyek Egye sü le té vel és a csepregi bo ros gaz -
dák kal kö zös ren dez vény. Az év má so dik fe lé ben
sem unat ko zunk, tar tunk Ko cso nya na pot, több ször
kö zös sza lon na sü té se ket, év vé ge fe lé jön az Öre -
gek Nap ja és a Falukarácsony.„

Zsoldosné H.Kati

Kiszsidány, a „be ava tós” fa lu

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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A hús vé ti hos  szú hét vé gén gyö nyö rû idõ fo -
gad ta a Bük für dõ re ér ke zõ ven dé ge ket. Az ün -
ne pi hét vég re több kül té ri strand- és gyógy me -
den ce is ki nyi tott már, a sza u na sze rel me se it kü -
lön le ges hús vé ti sza u na fel ön té sek kel, a gye re -
ke ket pe dig ani má ci ós prog ra mok kal vár ták a

Bük für dõ Thermal & Spa-ban. Nagy ér dek lõ dés
fo gad ta a leg ki seb bek nek szánt to jás ke re sést,
nyu szi bugit és a csúsz da ver senyt, a 6 éven alu li
gyer me kek pe dig a hús vé ti hét vé gén is 100 Ft-
os re giszt rá ci ós jeg  gyel lá to gat hat ták a für dõ -
komp le xu mot. 

A spe ci á li san er re az al ka lom ra ös  sze ál lí tott
szaunaprogramokra már nyi tás után el kel tek a je -
gyek, a für dõ be ér ke zõ ven dé gek szá ma ugyan -
csak kö ze lí tet te a re kor do kat, 10 szá za lék kal nõtt a
ta va lyi év hez ké pest.  Az ün ne pi be vé te lek en nél is

na gyobb mér ték ben, 32,4% -kal ha lad ták meg az
egy év vel ez elõt ti szá mo kat. So kan vet ték igény be
a szol gál ta tá so kat is, így a wellnessmasszázsokat
és a gyógy ke ze lé se ket egy aránt. Nem csak a Bük -
für dõ Thermal & Spa volt ked velt cél pont a hét vé -
gén, a hoz zá tar to zó Thermal Kem ping ben és a

Bük für dõ Mo bil há zak -
ban is telt ház volt. 

A hét vé gén a für -
dõ zõk már a nem ré gi -
ben meg újult Szent Ke -
le men me den cé ben is
meg már tóz hat tak a

ma gas ásványianyag
tar tal mú, el sõ sor ban
moz gás szer vi meg be -
te ge dé sek re aján lott
gyógy víz ben. A gyógy -
víz ben va ló tar tóz ko -
dást ér de mes gyógy ke ze lé sek kel ki egé szí te ni,
mely re ki vá ló hely szín a für dõ gyógy ászat. A mi nõ -
sé gi szol gál ta tá sok ér de ké ben je len leg is zaj lik a
ko ráb bi gyógy ásza ti rész leg re konst ruk ci ó ja egy
net tó 570 mil lió fo rin tos be ru há zás ke re té ben. A

gyógy ászat egye di sé gét a meg szo kott für dõ -
gyógy ásza ti ke ze lé sek meg tar tá sa mel lett a
specializáció jel lem zi majd: Ma gyar or szág leg na -
gyobb osteoporosis-ra (csont rit ku lás) sza ko so dott
cent ru ma 2019 õszén nyit ja meg ka pu it. A Bük für -
dõ Osteoporosis Cent rum hoz szük sé ges min den
fel té tel adott lesz, hi szen Bü kön ki vá ló an al kal mas
er re a gyógy víz, ma gas szin tû szak tu dás sal ren del -
kez nek az or vo sok és a szak sze mély zet, a gyó -
gyásza ti rész leg fel újí tá sá val pe dig az esz té ti kus

kör nye zet és a mo dern tár gyi esz kö zök is ren del ke -
zés re áll nak majd. A gyógy ászat a ja nu ár ban
meg kez dõ dött fel újí tá si mun ká la tok alatt is za var -
ta la nul üze mel ide ig le nes he lyén, a fe dett für dõ te -
rü le tén.

Teltház volt 
Bükfürdõn a húsvéti hétvégén

HARMADÁVAL NÕTT A FORGALOM
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• Bük-Csepreg
BÜKÖN ÉS CSEPREGEN
IS ÁLL A MÁJUSFA

Rövid hírek

„Nyu szi Gyu szi fek szik árok ban, boj tos, hos  szú
fü le van, ki csi pi ros sze me van, ide néz, oda néz,
szét pis lant.”

A ta va szi szü net be kö szön té vel, vi dám,
nyusziváró dél után ra in vi tál ta ön kor mány za tunk
a gye re ke ket és szü le i ket. A Vas Me gyei Könyv -
tár el lá tá si Szol gál ta tó Rend szer jó vol tá ból, is mét
le he tõ sé günk nyílt egy ol va sást nép sze rû sí tõ
prog ram meg szer ve zé sé re, amely egy ben egy

já té kos fog lal ko zás a gye re kek nek. Wágner Dá -
vid gyer mek könyv tá ros ér ke zett a se gít sé günk -
re, aki ver ses, da los, hang sze res elõ adást tar tott
az ér dek lõ dõk nek. A köl csö nös is mer ke dés után
elõ ke rül tek olyan me se köny vek, ame lyek sze -
rep lõ it a te le ví zi ó ból, vagy az internetrõl is is mer -
he tik a gye re kek. A fel mu ta tott köny ve ket lát va
iz ga tot tan ki a bál ták a gyer kõ cök a fel is mert
ked ven cek ne vét, mint Bo gyó és Babóca vagy
Thomas a gõz moz dony. A to váb bi ak ban ver sek
fel ol va sá sa kö vet ke zett, ami után a szö veg ben
el hang zott ál la tok hang ját és moz gá sát kel lett
utá noz ni uk. Ké sõbb fel buk kan tak a hang sze rek:
csör gõ dob, rum ba tök és a gi tár. Dá vid le he tõ sé -

get adott a gye re kek nek, hogy a gi tár já té kát, a
töb bi hang szer rel üte me sen kí sér jék. A lur kók fi -
gyel mét fo lya ma to san le köt ve, egy re több kö -
zös já ték ba von ta be õket. A vé gén már az ösz -
 szes gye rek ön fe led ten ját szot ta az ügyes sé gi
fel ada to kat, a 3 éves tõl a ti zen két éve sig. Be fe -
je zé sül is mét sze re pet ka pott a gi tár, fel nõtt és
gye rek együtt éne kel te és ját szot ta, töb bek kö -
zött a fen ti idé zet ben sze rep lõ nyu szis dalt. Er re a

dél után ra in te rak tív ját szó ház zá ala kult a fa lu há -
zunk a je len lé võk nagy örö mé re. A fog lal ko zást
kö ve tõ en egy re több ször me rült fel a kér dés,
hogy va jon meg jött-e már a nyu szi? Több ször ki -
te kint get tek a gye re kek az ab la kon, hi szen tud -
ták, hogy az elõ zõ két év ben is a fa lu ház ud va -
rán rej tet te el a tap si fü les a cso ma go kat. Ter mé -
sze te sen most sem kel lett csa lód ni uk, hi szen az
ön kor mány zat jó vol tá ból, min den részt ve võ
gyer mek meg ta lál ta a ne ki szánt aján dé kot.
Olyan köz vet len re és han gu la tos ra si ke re dett a
dél után, hogy a szü lõk ben fel me rült az igény,
ha son ló rend sze res prog ra mok ra. 

Né meth Lajosné

Húsvéti
rendezvény Nagygeresden
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• Bük
32. al ka lom mal sakk ver seny Bü kön

Bük Vá ros baj nok sá gát ren dez ték meg
szom ba ton a Má tyás sö rö zõ ben. 22 sakk ked -
ve lõ rész vé te lé vel 7 for du lós rend szer ben zaj -
lott az ese mény.

Gyer mek
I. he lye zett Gángó Má té 4p
II. he lye zett Józsa Pé ter 2,5p
III. he lye zett Szõnye Má té 2p

Fel nõtt
I. he lye zett Néveri Ti bor 5,5p
II. he lye zett Tom pa Ádám 5p
III. he lye zett Mesterházy Er nõ 5p
IV. he lye zett Far kas Ist ván 5p
V. he lye zett Juszkó Ist ván 4,5p
VI. he lye zett Dö mö tör Fe renc 4,5p 

yde

Rövid hírek

A rend szer vál tás nak ne ve zett tör té nel mi kor -
szak, pezs gést, az el tûnt rend szer fo lya ma tos vál -
toz ta tá sá nak, ja ví tá sá nak az igé nyét te rem tet te
meg ha zánk ban, a Ma gyar Köz tár sa ság ban is. Jól
kö ve tet he tõ ek a pró bál ko zá sok a te le pü lé sek éle -
té ben, köz tük Csepreg nagy köz ség ala ku ló tör té -
nel mé ben is. 1995. év az el ve szí tett egy ko ri vá ro si
rang vis  sza szer zé sé nek éve lett. Meg elõz te dr. Csa -
pó Ta más Vas Me gyei Re gi o ná lis Ku ta tó cso port já -
nak tény sze rû elem zé se is a Bel ügy mi nisz té ri um
szá má ra.  A ké re lem el fo ga dá sa után ke rült alá írás
cél já ból a köz tár sa sá gi el nök úr hoz, aki az adott
idõ szak ban Göncz Ár pád író és mû for dí tó volt. A
vá lasz ha tár ide jét 1995. áp ri lis 30-ára tûz ték ki. 

Köz ben a Csepregbõl el szár ma zot tak lob -
byzás ba fog tak. Kö zü lük a csepregi szü le té sû
Simándi Béláné Ujfalussy Má ria pró bál ko zá sát tud -
juk nyo mon kö vet ni fenn ma radt le ve lei nyo mán.
Ki is volt Ujfalussy Má ria? Éle té rõl lá nya, Simándi
Klá ra kül dött is mer te tést. Eb bõl tal lóz tam: „Nagy -
anyám, 1919. már ci us 19-én, Bu da pest rõl, ép pen
ha za tu dott men ni fa lu já ba, Csepregre, a Ta nács -
köz tár sa ság zûr za va ros, éle lem hi án  nyal küz dõ

nap ja i ban, hogy meg szül je má so dik gyer me két. A
fa lu si jegy zõ a pro le tár dik ta tú rá nak akart-e meg fe -
lel ni, vagy csak ma gá ban gon dol ta, hogy nem
fog egy pa raszt gye rek nek ne me si ne vet ad ni,
Ujfalussinak anya köny vez te. Ezt az utó dok fel nõtt -

ként kor ri gál ták.  Az új szü löt tet az ápo ló nõ any ja
nem vit te vis  sza az éhe zõ fõ vá ros ba. Öt év be telt,
míg ma gá hoz tud ta ven ni.”

Má ria, azon ban ha mar vis  sza ke rült me leg szí vû
öz vegy nagy any já hoz. Pél dá san ne vel te a sze -
gény ség ben is. Õ varr ta ru há it. Egy szer a ta ní tó fel -
ál lí tot ta Má ri át az asz tal ra, hogy ilyen szé pen kell a
kis lány ok nak is ko lá ba jár ni. Má ria pél dás ta nu ló
volt. Me sél te egy szer, hogy a kõ sze gi apá cák nál a
vers mon dá sért egy ki ló bon bont ka pott ju tal mul.
Ami kor hat van év után is ko la vá ro sá ba uta zott, az
ut cán egy volt is ko la tár sá val fel is mer ték egy mást.
Ek kor kö vet ke zett nyug dí jas éle té be a Kõ szeg re lá -
to ga tás idõ sza ka, de Csepreget so ha nem hagy -
ta ki. Hos  szan tar tó le ve le zé sünk ak ko ri ban kez dõ -
dött, és éle te vé gé ig tar tott.

Csepreg vá ros sá 
vá lá sá nak „kö vet as  szo nya” volt

MEG EM LÉ KE ZÉS SIMÁNDI BÉLÁNÉ UJFALUSSY MÁ RI Á RÓL,
SZÜ LE TÉ SE 100. ÉVFORDULÓJÁN

Európa Könyvkiadó

1946 - esküvõ Simándi Bélával
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Má ria ar ra vá gyott, hogy ta ní tó nõ le hes sen, de
csak a sop ro ni pol gá ri ig ju tott el. Az Or so lya- rend
szer ze te se it há lá val és tisz te let tel be mu ta tó le ve lét
ma is õr zöm. Itt ala poz ta meg azt az em be ri tar tá -
sát, hogy fi a tal lány ként ne ve lõ le he tett Törtelen a
Jelsovitzky csa lád nál.  Fel nõtt éle tét se gí tet te az zal
is, hogy a gyors- és gép írást el sa já tí tot ta. 1939-ben
a Kul tusz- mi nisz té ri um hoz ke rült, ahol Simándi Bé la
író fe le sé ge, Nagy Klá ra lett a fõ nö ke. Az as  szony
azonban1943-ban ko ra -
szü  lött gyer me ké vel együtt
meg halt.

1945 au gusz tu sá ban
Deb re cen be ren del ték
Má ri át, mint gyors- és gép -
írót az or szá gos író ta lál ko -
zó ra. Simándival ek kor kö -
tött is me ret sé gü ket, 1946-
ban há zas ság kö vet te.  El -
sõ kis lá nyu kat Klá rá nak ne -
vez ték el. Fér jét köz ben
po li ti ka i lag meg bíz ha tat -
lan nak nyil vá ní tot ták. Má -
ria az OTP-nél ka pott ál lást,
ké sõbb Simándi is a cég
saj tó osz tály ra ke rül he tett,
ri por tok ra jár ha tott. 

Má ria évek kel ké sõbb
az Eu ró pa Ki adó gép - és
gyors író ja lett.  Mel lék ke re -
set ként a ki adó mun ka tá ra i nak írá sa it, re cen zi ó it
gé pel te, köz tük Göncz Ár pá dét is, aki nek köz tár sa -
sá gi el nök sé gét, szü lõ he lye elõbb re ju tá sá ra igye -
ke zett ka ma toz tat ni. Gép író ként ha tal mas ol va sott -
ság ra tett szert a ha zai és az eu ró pai iro da lom ban.
Lá nyai az egye te mi ta nul má nya ik so rán édes any -
juk szel le mi táp lá lé ká ból is so kat me rí tet tek. Klá ra
ír ta ró la: „Ki egyen sú lyo zott de rû je so ha nem hagy -
ta el, min den ki hez volt egy jó sza va. Azt mond ják,

hogy az idõs kor ban a ko ráb ban meg lé võ tu laj -
don sá gok fel erõ söd nek. Ezért tu dott még el me nõ -
ben is egy re sze re tet tel jes eb bé vál ni.”

Le ve lek Csepregért:
„Ked ves El nök Úr!
Sze ret tem vol na sze mé lye sen, né hány szó val

fel hív ni szí ves fi gyel mét szü lõ fa lum, Csepreg (Vas
me gye) vá ros sá nyil vá ní tá si ké rel mé re, ame lyet a
kö zel múlt ban nyúj tott be a Bel ügy mi nisz té ri um ba, s

amely nek el bí rá lá sá ban vég sõ fo kon Ön dönt.
Nem volt al kal mam a sze mé lyes be szél ge tés re, így
ez úton ké rem, en ged je meg, hogy rö vi den in do -
kol jam szü lõ fa lum ké ré sét:

Csepreg nagy köz ség az oszt rák ha tár kö ze lé -
ben van, ezért az el múlt év ti ze dek so rán el vet ték
vas út vo na lát, s más fon tos in téz mé nye it, meg szün -
tet ték, mint já rá si szék he lyet stb., ez zel meg gá tol va
fej lõ dé sét. Há la a fa lu ve ze tõ i nek, aki ket most új ra

vá lasz tot tak, je len tõs fej lõ dés in dult. A be ad ványt
kí sé rõ rész le tes ta nul mány mind ezt szem lé le te sen
be mu tat ja. Itt csak an  nyit em lí te nék meg, hogy
szü lõ fa lum az 1300-as évek ben már vá ro si ran gú
te le pü lés volt. Von zás kör ze té be 10 ki sebb te le pü -
lés tar to zik, ame lyek Csepreget cent rum nak te kin -
tet ték, s kez dik új ra an nak tar ta ni, ahol el in téz he tik
ki sebb ba jos dol ga i kat anél kül, hogy a me gye -
szék hely re, Szom bat hely re kel le ne men ni ük.

Ké rem szü lõ fa lum és a ma gam ne vé ben El nök
Úr ked ve zõ dön té sét. El né zé sét ké rem, hogy or szá -
gos gond jai mel lett ilyen sze mé lyes, - de ez re ket
érin tõ üg  gyel ter he lem. Tisz te lõ és sze re tõ kö szön -
tés sel: Simándi Béláné.” 

Má ria kö vet ke zõ le ve le már a kö szö ne té: „Mé -
lyen tisz telt El nök Úr!  Itt Ti hany ban ér te sül tem ró la,
hogy szü lõ fa lum vá ro si ran got ka pott. Kö szö nöm,
hogy fi gye lem be vet te aján lá so mat. … Ked ves Ár -
pád! Ad jon az Is ten Ma gá nak jó egész sé get, erõt
az el jö ven dõ ne héz fel ada ta i hoz. Tisz te lõ, sze re tõ
ba rát ság gal kö szön ti: Simándi Béláné.” 

Csepregbõl is ment le vél: „Ked ves Má ria! Kö -
szön jük Ön nek min den sza vát, min den Jó szán dé -
kú igye ke ze tét. Kö szön jük, hogy azok kö zé tar to zik,
akik szü lõ föld jük fe lé min dig ada ko zó lé lek kel for -
dul nak. Jöj jön né ha ha za, ha ide je en ge di. Sze re -
tet tel vár juk.  Tisz te let tel és meg be csü lés sel kö szön ti
Önt a Csepregi Pro me nád szer kesz tõ sé ge ne vé -
ben: Su dár Lászlóné.

Vá lasz: Ked ves Su dár Lászlóné! Elõ re kell bo -
csá ta nom, hogy a vá ros sá nyil vá ní tás ban ne kem
mind ös  sze an  nyi ré szem volt, amen  nyi a le ve lek bõl
lát ha tó. A nagy sze rû ta nul mány dön töt te el az
ered ményt.  … Még is büsz ke va gyok ar ra, hogy
én, egy sze gény, csepregi, kis pa rasz ti csa lád ból
szár ma zó idõs as  szony, sze re tett szü lõ fa lum vá ros sá
vá lá sá hoz, ha kis mér ték ben is, de hoz zá já rul hat -
tam. Szí ves üd vöz let tel: Simándi Béláné (Má ria) 

A múlt ból vis  sza per get te: Su dár Lászlóné

Városavató után - kosztümben S-né Mária
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• Tömörd
Nyu szi vá ró a tömördi busz meg ál ló ban

Egy szom bat dél után iz ga tot tan gyü le kez tek
a fa lu be li ek a tömördi busz meg ál ló ban, ugyan -
is 14 órá tól fel dí szí tet tük a busz vá ró elõt ti zöld te -
rü le tet. A gye re kek szor go san ag gat ták a szí nes
to já so kat a fák ra. Ül tet tünk vi rá go kat a vi rág lá -
dák ba és a ko csik ba, ami ket a vi dám nyu szik

húz tak. A tar ka ár vács kák kö zött vi dá man ku -
kucs kál tak a to já sok. Volt, aki ki egé szí tet te sa ját
dí sze i vel a kész le tün ket, amit az ön kor mány zat
tá mo ga tá sá val vá sá rol tunk meg. Vi dám han gu -
lat ban telt el a dél után. A nap vé gén sü te mény -
 nyel és üdí tõ vel ün ne pel tük meg a szor gos mun -
ka ered mé nyét. Sze ret nénk meg kö szön ni mind -
azok nak a mun ká ját, akik se gít sé gük kel tá mo -
gat ták a busz for du ló meg szé pü lé sét. Re mél jük
jö võ re is lesz nek vál lal ko zó ked vû gye re kek, akik
se gí te nek ne künk. Mi vá runk min den kit!

Kurucz Eni kõ

• Csepreg
50 év egy könyv ben

A csepregi ze ne is ko la 50 éves év for du ló ja
al kal má ból köny vet je len tet tek meg, mely nek

be mu ta tó ját áp ri lis 25-én tar tot ták a mû ve lõ dé -
si ház ban. Az ese mény egy ben Ba bos And rás
zá ró vizs ga kon cert je is volt. A könyv rõl bõ veb ben
a jú ni u si szá munk ban ol vas hat nak. yde

Rövid hírek
A Bük für dõ Thermal & Spa-ban tar tot ták 2019.

áp ri lis 24-én a II. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
saj tó tá jé koz ta tó ját, ahol a saj tó kép vi se lõi mel lett
je lent volt Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.
ve zér igaz ga tó ja, Ba ra nyai Ró bert, Bük vá ros al pol -
gár mes te re, Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re és Tóth Ta más, a he lyi mû ve lõ dé si köz -
pont in téz mény ve ze tõ je.

El sõ ként Bo ros Lász ló At ti la kö szön töt te a meg je -
len te ket és el mond ta, a Bükfürdõ-Csepreg
Félmaraton a ta va lyi év ben ha gyo mány te rem tõ
szán dék kal jött lét re és az zal a cél lal, hogy a ne ve -
zé si dí jak ból be folyt ös  szeg bõl tá mo gat has sa nak
rá szo ru ló csa lá do kat, in téz mé nye ket. A 2018-as

év ben ös  sze sen 240 in du ló állt rajt hoz, így az
Együtt Ábel Egész sé gé ért Ala pít vány és a Csepregi
Óvo dá so kért Ala pít vány kö zött ös  sze sen 1,4 mil lió
fo rin tot tud tak szét osz ta ni a szer ve zõk. Az idei év -
ben két SMA-izomsorvadásban szen ve dõ kis gyer -
me ket, Dicsa No é mit és Ka to na Oli vért tá mo gat ják
ala pít vá nya i kon ke resz tül.

A ve zér igaz ga tó ki emel te, hogy a ta valy si ke -
res gye rek fu tás mel lett út já ra in dít ják is mét a ke -
rék pár tú rát, mely prog ra mo kon a rész vé tel in gye -
nes. Az el sõ ren dez vény ta pasz ta la tai alap ján né -
hány vál to zás ra szá mít hat nak a ver seny zõk, ezek
kö zül is ta lán a leg fon to sabb a ver seny új út vo na -
la és a kez dé si idõ pont, ugyan is idén 10.30-kor
raj tol el a me zõny. 

A vállalkozószellemûek há rom ka te gó ria kö zül
vá laszt hat nak: egyé ni 21 km, 21 km vál tó ban (7-4-
10 km-es sza ka szok) és egyé ni 7 km. Mind há rom
tá von dí jaz zák az el sõ há rom he lye zet tet, el kü lö nít -
ve nõi és fér fi ka te gó ri át, va la mint az egyé ni 21
km-es szá mon kü lön dí ja kat is osz ta nak. Dí jaz zák a
leg fi a ta labb és a leg idõ sebb ver seny zõt, a leg -
gyor sabb kerekesszékes in du lót és a leg gyor sabb

me net fel sze re lés ben fu tó tûz ol tót. 
Bo ros Lász ló At ti la tá jé koz tat ta a je len lé võ ket ar -

ról, hogy min den elõ ne ve zõ nek és az el sõ száz
hely szí ni ne ve zõ nek biz to sí ta nak tech ni kai tri kót,
be fu tó ér met és az nap ra ér vé nyes für dõ be lé põt a
Bük für dõ Thermal & Spa-ba. Az elõ ne ve zés áp ri lis
30-ig tart, er rõl az ér dek lõ dõk min den in for má ci ót
meg ta lál nak a www.bukfurdo.hu hon la pon. Ez után
már csak a hely szí nen lesz le he tõ ség a ne ve zés re,
a ren dez vény nap ján.

Ba ra nyai Ró bert al pol gár mes ter örö mét fe jez te
ki, hogy a für dõ el in dí tot ta ezt a kez de mé nye zést
és hogy mind Csepreg, mind Bük vá ros a ka ri ta tív
cél mel lé állt. A fu tó ver seny út vo na la érin ti a vá ros -

há zá nál lé võ par kot is, mely nek épí té si mun ká la tai
je len leg még zaj la nak, de vár ha tó an má jus vé gé -
re be fe je zõd nek.

A Csepregi Óvo dá so kért Ala pít vány ré szé re
fel aján lott ös  sze get egé szí tet te ki Csepreg Vá ros
Ön kor mány za ta, így tu dott meg újul ni az óvo da
ud va rán ta lál ha tó ját szó tér – mond ta el Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter. A Félmaratonnak kö szön -
he tõ en a két te le pü lés kö zött még szo ro sabb lett
a kap cso lat, mely rõl mind két vá ros kép vi se lõi po -
zi tí van vé le ked nek. 

A Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár in -
téz mény ve ze tõ je, Tóth Ta más sze rint a fu tó ver seny
most már a Kultúr Wellness egyik tar tó pil lér évé vált.
Idén a Bü ki Gyer mek nap tel jes költ sé gét pá lyá za ti
pénz bõl fi nan szí roz zák.

A Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton kí sé rõ prog -
ram ja ként ren de zik meg mind két vá ros ban a gyer -
mek na pot, ahol a ki ra ko dó vá sár, ugrálóvár, ját -
szó ház és kü lön bö zõ gyer mek cso por tok be mu ta -
tó ja mel lett nép sze rû fel lé põk is szí ne sí tik a prog ra -
mot, mint Pé ter Sramek, az Animal Cannibals vagy
a Hooligans.                                                    yde

II. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
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Év ti ze des prob lé mát he lyez tek
nyug vó pont ra kö zös erõ vel Csepregen.
A kör nye zõ te le pü lé sek ös  sze fo gá sá val,
mint egy 540 mil lió fo rint pá lyá za ti for -
rás ból újult meg a vá ro si szenny víz tisz tí -

tó-te lep. Fej lett tech no ló gia, meg nö velt
ka pa ci tás és szak sze rû tisz tí tás jel lem zi a
Répce-folyó men tén fek võ lé te sít ményt,
me lyet áp ri lis 10-én ad tak át ün ne pé -
lyes ker tek közt. Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta mel lett Horvátzsidány,
Kiszsidány és Ól mod te le pü lé sek tu laj -
do na a te lep, ahol az új be ren de zé sek
ré vén nõtt a szenny víz tisz tí tás ha tás fo ka.
A ke ze lõ épü let és a bel sõ út há ló zat is
meg újult, új szenny víz-ge rinc ve ze té ket
he lyez tek el a Hu nya di Já nos ut ca De -
ák ut ca és Vas út ut ca köz ti sza ka szán, s
nem utol só sor ban ön kor mány za ti sze -
rep vál la lás sal az ut ca út bur ko la tát is

tel je sen fel újí tot ták. Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter a pro jekt zá ró ren dez vé nyen
ki emel te, a most meg va ló sult fej lesz tés
je len tõs, leg alább há rom cik lus sal ez -
elõt ti prob lé ma kört szá molt fel. A mo -

der ni zá lás sal és ka -
pa ci tás bõ ví tés sel a
la kos ság és az ipa ri
lé te sít mé nyek ál tal je -
len tõ sen meg nö ve ke -
dett szenny víz men  nyi -
sé get is tud ják ke zel -
ni. A fej lesz tés a Ma -
gyar Kor mány tá mo -
ga tá sá val jö he tett lét -
re, de so kak együtt -
mû kö dé sé re volt szük -
ség a teljeskörû, si ke -
res meg va ló su lá sá -

hoz. A vá ros ve ze tõ meg kö szön te a
Vasivíz Zrt. szak mai út mu ta tá sát, a me -
gyei Kor mány hi va tal se gít sé gét, a ki vi -
te le zõ mun ká ját és Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ köz ben já rá sát is. A tér -
ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je úgy fo -
gal ma zott, Csepregen olyan mun ka
zaj lik, ami a föld alatt és a föld fe lett lé -
võ lé te sít mé nyek re egy aránt kon cent -
rál, hi szen vá ros  szer te fej lõ dé sek ta -
pasz tal ha tók. Fel ada tok azon ban még
van nak, de ha lad nak to vább, foly tat -
ják a meg kez dett kö zös vá ros épí tõ
mun kát a kép vi se lõ-tes tü let tel szö vet -
ség ben!                                        km

A csepregi Bene-hegyi tó
és kör nyé ke a te le pü lés ki -
emelt tu risz ti kai cél pont ja és
lát vá nyos sá ga le het ne, saj nos
azon ban az oszt rák tu laj do nos
hoz zá ál lá sa és a tó egy re rom -
ló ál la po ta meg aka dá lyoz za
ezt. A tó üze mel te té se so rán
ho zott és  sze rût len sza bá lyo zá -
sok, az ir re á lis ár kép zés, va la -
mint a jog sza bály ok sok szo ri fi -
gyel men kí vül ha gyá sa
ered mé nyez te azt, hogy
a víz tá ro zó nem ren del ke -
zik a ko ráb bi ak hoz ha son -
ló tu risz ti kai vonz erõ vel. A
csepregi tes tü le ti ülé sek
té má já vá Var ga Dá ni el
ön kor mány za ti kép vi se lõ
tet te a tó ügyét, aki la -
punk kér dé sé re el mond -
ta: „Im már há rom éve,
hogy rend sze re sen fel szó la lok
a csepregi szõ lõ hegy, va la mint
a Bene-hegyi víz tá ro zó val kap -
cso lat ban. Fo lya ma to san sür -
ge tem a vá ros jegy zõ jét és a
pol gár mes tert, hogy min den
ren del ke zés re ál ló esz köz zel
gya ko rol junk nyo mást az in -
gat lan tu laj do no sá ra, hi szen a
kör nyék be li ek ér de ke is, hogy
a tó ha té ko nyan mû köd jön. A
víz tá ro zót kö rül ha tá ro ló gá tak

egy re rom ló ál la po tá nak meg -
ál lí tá sa sem vá rat hat ma gá ra,
hi szen több he lyen is bal eset -
ve szé lyes sé vált a tó kö rül fu tó
út. Több szö ri ké ré sem után a
vá ros mû sza ki szak em be ri
meg vizs gál ták a ve szé lyes sza -
ka szo kat és meg ál la pí tot ták,
hogy va ló ban a tó tu laj do no -
sát ter he li a fe le lõs ség. Más ér -
de mi lé pés nem iga zán tör tént

há rom év alatt a Hi va tal ré szé -
rõl, né ha úgy ér zem di rekt húz -
zák az idõt. A leg jobb az len -
ne, ha a „ked ves só gor” vég re
ér dem ben fog lal koz na a tó és
kör nye ze te ál lag meg óvá sá val
és az érin tett sza ka szo kat fel töl -
te né, va la mint ott funk ci ó ját te -
kint ve, meg fe le lõ kö ve zést ala -
kí ta ni ki, ami meg ál lít ja a to -
váb bi om lást.” - hang sú lyoz ta
a kép vi se lõ.                       yde

Átadták a megújult 
csepregi szennyvíztisztítót 

Végre megmozdul 
az állóvíz Csepregen?
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• Csepreg
Nap ele mek kel fej lesz tet ték
a tor na ter met

Haj rá Csepreg - kö zös fel ki ál tás sal zá rult az
áp ri lis 3-án meg tar tott áta dó ün nep ség, di á kok,
ta ná rok, ve ze tõk örül tek együtt az újabb fej lesz -
té si mér föld kõ nek.  So kak el kö te le zett mun ká já -
val, jó együtt mû kö dé sé vel az ál ta lá nos is ko la
tor na te rem ener ge ti kai kor sze rû sí té sé nek má so -
dik üte mét zár ták le a va si kis vá ros ban. Ha
Csepreg, ak kor ös  sze fo gás. Idéz te a vá ros mot -
tó ját Rozmán Lász ló, a Sár vá ri Tan ke rü let igaz -
ga tó ja. Úgy fo gal ma zott, az el múlt négy és fél

év pe dig Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter rel és a
tes tü let tel si ker tör té net. A sta bil kor mány za ti tá -
mo ga tás pe dig azt mu tat ja, hogy le het szá mí -
ta ni a vá ros or szág gyû lé si kép vi se lõ jé re, Ágh
Pé ter re. A tu da tos dön tés ho za tal, és az el kö te le -
zett vá ros épí tõ mun ka pe dig meg hoz za gyü -
möl csét. Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re el mond ta, a pro jekt ke re té ben
nap ele mek kel lát ták el az épü let te te jét, s a
gáz ka zá no kat hõ szi vat  tyú val mo der ni zál ták a
kör nye zet tu da tos ság és a fentartható fej lõ dés
je gyé ben. Háromi Je nõ is ko la igaz ga tó örö mét
fe jez te ki a vá ros ve ze tés fe lé, hogy egy újabb
si ke res be ru há zás va ló sul ha tott meg az in téz -
mény fa lai közt, ki emel ve a fenn tar tó és a tu laj -
do nos vá ro si ön kor mány zat jó kap cso la tát.
Csepreg olyan hely le gyen, ahol jó él ni, ahol jó
gyer me ket vál lal ni – fo gal maz ta meg a kö zös
célt ün ne pi kö szön tõ jé ben Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ.                                                 km

Rövid hírek

2019. áp ri lis 6-án ren dez te meg Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta, a Csepregi Hegy köz ség
és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te a
XXXVl. bor ver senyt. A ver seny hely szí ne: a Pe tõ fi
Sán dor Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár volt,
ahol ne vez ni le he tett fe hér, rozé és vö rös bor ka -
te gó ri á ban, új bor ral, il let ve kü lön ka te gó ri á ban
óbor ral is, amely nek ter mõ he lye Csepreg és kör -
nyé ke. A ven dé ge ket Hor -
váth Edi na a Csepregi Bor -
ba rát Höl gyek Egye sü le té -
nek el nö ke, Hor váth Gá -
bor, valamint Molnár Sán -
dor hegy köz sé gi vá laszt -
má nyi ta gok fo gad ták. A
ver senyt Hárominé Or bán
Eri ka al pol gár mes ter asz -
 szony nyi tot ta meg. A bo -
rok bí rá la tát ran gos szak -
mai és tár sa dal mi zsû ri vé -
gez te, 100 pon tos rend -
szer ben. A gaz dák 32 vö -
rös, 24 fe hér és 10 rozé
bort vit tek a meg mé ret te -
tés re. A fe hér bo ros zsû ri el nö ke Zsol nai Ba lázs, a
vö rös bo ros zsû ri el nö ke Böröcz Ta más volt.
Fillinger Gyöngy vér és Su lyok Do risz se gí tet te az
ada tok zök ke nõ men tes fel dol go zá sát szá mí tó -
gé pen. Az ered mény hir de tés re dél után ke rült
sor, ahol az ok le ve le ket Vlasich Krisz ti án Csepreg
vá ros pol gár mes te re ad ta át. Arany mi nõ sí tést
ka pott 2018-as év já rat vö rös bor ka te gó ri á ban:
Néber-Tóth Pin ce Kék fran ko sa, Néber-Tóth Pin ce
Kékfrankos-Cabernet Franc Cuvee bo ra, Tóth
Bé la Kék fran ko sa. Arany mi nõ sí tést ka pott a
2017-es év já rat vö rös bor ka te gó ri á ban: Néber-
Tóth Pin ce Kékfrankos-Cabernet Franc Cuveeje,
Rép cementi Bor pin ce Kék fran ko sa, Néber–Tóth
Pin ce Cabernet Franc bo ra, Néber-Tóth Pin ce
Kék fran ko sa, Vinora Bor ház Kék fran kos bo ra. Fe -

hér bo rok ka te gó ri á já ban arany mi nõ sí tést ka -
pott: Répcementi Bor pin ce Sauvignon Blanc bo -
ra, Répcementi Bor pin ce Szür ke ba rát bo ra,
Néber-Tóth Pin ce Fur mint ja, Vinora Bor ház
Zöldveltelini bo ra és a Répcementi Bor pin ce Tra -
mi ni ja. Rozé bo rok ka te gó ri á já ban arany mi nõ -
sí tést kapott: Néber-Tóth Pin ce Kék fran kos rozéja,
Néber-Tóth Pin ce Zweigelt-Blauburger rozéja,

Vinóra Bor ház Kékfrankos-Shiraz rozéja, Desits
And rás Turán –Blauburger rozéja, Vinóra Bor ház
Kék fran kos rozéja. A Bor höl gyek Hor váth Gá bor
Sauvignon Blanc bo rát vá lasz tot ták a „Csepregi
Bor höl gyek Bo rá nak”. Az év bo rá sza cí met Tóth
Mar cell kap ta. Gra tu lá lunk a fi a tal gaz dá nak!
Az arany ér mes bo rok mel lett ter mé sze te sen sok
ezüst ér mes bor is lett. A zsû ri vé le mé nye, hogy
ki ma gas ló an jó mi nõ sé gû bo ro kat bí rál hat tak,
ame lyek bár hol meg áll ják a he lyü ket. Gra tu lá -
lunk a gaz dák nak!

Min den ki nek kö szö net, aki hoz zá já rult a ren -
dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá hoz!

„Vé gül is ket ten ma rad nak, Is ten és a bor.”
/Hamvas Béla/

Horváthné Pa dos Te réz

Ismét megmérettek a borok
XXXVI. CSEPREGI BORVERSENY
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Ha tár ta la nul ba ran gol ni, ha tá ra in kon kí vül a
Him nuszt mél tó ság gal el sza val ni, nem ze ti szí nû sza -
la got köt ni egy igaz em ber mél tó sír he lyén, a
Csitári he gyek alatt éne kel ni, s ko szo rút hagy ni Ko -
dály emlékére…lélekemelõ pil la na tok, me lyek
mély nyo mot hagy va for mál ják az em bert. Ter vez -
tünk, pá lyáz tunk, meg nyer tük; ku tat tunk, el utaz -
tunk, s HA TÁR TA LAN él mé nyek kel ha za tér tünk. A
Sopronhorpácsi Ál ta lá nos Is ko la és az
egyházasfalui Simonyi Kár oly Ál ta lá nos Is ko la 7.
osz tá lyos di ák jai Kukkóniában, az az a Fel vi dé ken,
Csal ló köz ben tölt het tek 4 na pot.  Ké nyel mes au tó -
busz, vi dám han gu lat, nap sü tés, fan tasz ti kus szál -
lás, fi nom va cso ra min den nap vé gén. Ide gen ve -
ze tõnk, Vö rös At ti la bá csi iga zi él mén  nyé tet te az
uta zást, min den lé nye ges és lé nyeg te len in for má -
ci ót meg osz tott ve lünk, s mi na gyon él vez tük. A 4
nap 16 hely szí né rõl íme né hány pil la nat. A mo nos -
to ri erõd so kak nak tet szett, ám a ka ta kom bák iga -
zi bá tor ság pró bát je len tet tek. A sö tét ben alig le he -
tett lát ni, így egy más ba ka pasz kod va, ösz tö ne ink -
re, ta pin tá sunk ra és per sze ve ze tõnk re ha gyat koz -
va ju tot tunk ki a fel szín re. Révkomáromban a pon -
tos idõ zí tés nek kö szön he tõ en le fo tóz hat tuk a vá ros -
há za to rony ab la ká ban meg je le nõ hu szárt, mi köz -
ben fel csen dült az Egressy Bé ni ál tal 1849-ben, Ko -
má rom ban kom po nált Klap ka in du ló. Azt is meg -
tud tuk, hogy a Zichy pa lo ta mel lé ül te tett fák
Sopronhorpácsról szár maz nak. (Mi lyen ki csi a vi -
lág!) A bõsi erõ mû le nyû gö zött min ket, a fel duz -
zasz tott fo lyó nyu godt, csil lo gó tük re, a ha tal mas
zsi li pek õriz te mély ség lát vá nya fé lel me te sen bor -
zon ga tó volt. De á ki ben cés apát sá gi temp lo má -
ban olyan ked ves fo gad ta tás ban volt ré szünk,
hogy min den ki nek egy ki csit be le rez dült a lel ke.
Haj dú Irén né ni ve ze té sé vel be jár tuk a temp lo mot

a 11. szá za di Ist ván ká pol ná tól egé szen a pad lá -
sig. 1770-ben Pray György itt lelt rá a Ha lot ti be -
széd és Kö nyör gés re, mely ma a Nem ze ti Mú ze um
tu laj do na. Kez dõ so ra it min den ki meg je gyez te
„Látjátuk fe le im szümtükhel, mik vogymuk…”  Meg -
hí vást kap tunk a fé li ma gyar ta ní tá si nyel vû alap is -

ko la 7.osztályosaitól. Mi u tán be mu tat ták a te le pü -
lést és is ko lá ju kat, ma gyar nyel ven együtt sza val tuk
el a Szó za tot. So kak nak a leg na gyobb él ményt
Dé vény vá ra je len tet te. A Du na és Mor va fo lyó ösz -
 sze fo lyá sá nál 80 mé ter ma gas mész kõ szir ten ál ló
vár mes  szi rõl tisz te le tet pa ran csol. Apá ca tor nyá hoz
kap cso ló dó mon dát már mind an  nyi an is mer jük,
de a vár fo kán fel idéz tük Bú vár Kund le gen dá ját is.
Az ud va rán ál ló kút ba vi zet ön töt tünk, majd fü lel -
tünk, s csak 6-7 má sod perc el tel té vel hal lot tuk a
víz csep pek csob ba ná sát a mély ben. Az erõs szél
sem szeg te ked vét sen ki nek, hogy fel más  szon a
vár leg fel sõ te ra szá ra a pa zar ki lá tá sért. Va la ki kö -
zü lünk a kör nyék tün dök lõ gyöngy szem ének ne -
vez te Po zsonyt. A vá ros fö lé ma ga so dó vár, az óvá -
ros, a Mi hály ka pu, az ap rócs ka cu kor ka üz let, a

ké sõ õszi han gu lat va ló ban el va rá zsolt min den kit,
a Szent Már ton dóm ról pe dig már tud juk, hogy a
tör té ne lem so rán 19 ural ko dót ko ro náz tak itt ma -
gyar ki rál  lyá, köz tük Má ria Te ré zi át. Har ma dik nap
rö vid sé ta Galántán, az Es ter ház yak egy ko ri bir to -
kán, az tán a Hon is me re ti Mú ze um ban; majd irány

Baj móc. A Pálffy kas tély Má tyás ki rály
ide jén or szág gyû lés hely szí ne is volt.
„..a mi ked venc baj mó ci hárs fánk
alatt..” dik tál ta Má tyás an no le ve le it a
vár ból, nagy becs ben tart va a he -
lyet. Krip ta ter mé ben utol só ne me si
szár ma zá sú tu laj do no sa gróf Pálffy
Já nos nyug szik. Va sár nap már a bú -
csú ke se ré des ízé vel hagy tuk el szál -
lá sun kat. Alsócsitáron meg ko szo rúz tuk
Ko dály Zol tán em lék táb lá ját, s együtt
éne kel tünk a csitári he gyek alatt.
Alsóbodokon Eszterházy Já nos ra em -
lé kez tünk, nem ze ti szí nû sza la got köt -

ve sír já ra. Igaz em ber ként 1942-ben a szlo vák par -
la ment ben egye dü li ként sza va zott a zsi dók de por -
tá lá sa el len. Utol só ál lo má sunk Gúta ví zi mal ma volt
a Kis-Du na egyik holt ágán, amely hez 86 mé ter
hos  szú, fá ból ácsolt, cö lö pö kön ál ló, fe dett fa hí -
don ju tot tunk át. Ha tár ta lan él mé nyek, ren ge teg
em lé ke ze tes pil la nat, me lyek ál tal töb bek let tünk,
hi szen az uta zás nyo mo kat hagy az em ber em lé -
ke ze té ben, szí vé ben. Bourdain sze rint az uta zás so -
rán min dig va la mit ma gad dal vi szel, de egyút tal
va la mi jót hagysz is ma gad mö gött. Meg vál toz tat
té ged, mert meg kell, hogy vál toz tas son. Így jár -
tunk mi is!

A Sopronhorpácsi Ál ta lá nos Is ko la
7. osztályos ta nu lói - Sodicsné Hor váth

Gyön gyi osz tály fõ nök

Ba ran go lás a Fel vi dé ken  
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• Csepreg
A vá ros szép ko rú it köszöntötték 

Ki lenc ven éves vá ro si pol gá rok nál járt a
csepregi pol gár mes ter, a ju bi le um al kal má val
ott ho nuk ban lá to gat ta meg, s kö szön töt te fel
õket. A vá ros ve ze tés ki emelt hang súlyt fek tet
az idõ sek tár sa dal mi meg be csü lés re, fon tos -
nak tart ja az ál ta luk vég zett ér té kek meg õr zé -
sét, to vább vi te lét. Az im má ron ha gyo má nyos -
sá vált õszi idõ sek na pi ren dez vény mel lett, a
ki emel ke dõ kort be töl tõ szép ko rú pol gár ré -
szé re kü lön kö szön tést szer vez nek Csepregen.
Az el múlt he tek ben a 90 éves ju bi le u mi szü le -

tés nap ját ün nep lõ Marothi Lász lót kö szön töt te
a vá ros ve ze tõ. La ci bá csi 1929-ben szü le tett,
vépi szár ma zá sú. Éle té ben meg ha tá ro zó sze -
re pet töl tött be a mun ka, mely ré vén ke rült
Csepreg vá ro sá ba is, a szö vet ke ze ti bol tok
üzemágvezetõje volt. Há zas sá gá ból két gyer -
me kük szü le tett, há rom déd uno ká juk van.  Fe -
le sé gé vel ezévben még egy év for du lót ün ne -
pel het nek majd, a szép ko rú ak nak 65 éves
há zas sá gu kat ün nep lik jú ni us ban. A 90 éves
Pájer Lajosné Mar git né ni Ady ut cai ott ho ná -
ban fo gad ta a pol gár mes tert. Vlasich Krisz ti án
egy cso kor vi rág gal és cso ko lá dé vá lo ga tás -
sal vi szo noz ta a ked ves fo gad ta tást, de át -
adás ra ke rült a vá ros, va la mint Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök sze mély hez szó ló em lék lap ja is.

Mar git né ni ti zen há rom évet dol go zott az ál ta -
lá nos is ko lá ban, majd a tûz ol tó ság kö te lé ké -
ben te vé keny ke dett szin tén en  nyi esz ten dõt.
Öt uno ká ja és öt déd uno ká ja szü le tett. Fon -
tos nak tart ja a he lyi ha gyo má nyok meg õr zé -
sét és a ci vil kö zös sé gi éle tet, így hos  szú idõk
óta tag ja a Far kas Sán dor Egy let nek is. Mind -
két ün ne pelt nek jó egész sé get és sze re tet tel -
jes éve ket kí vánt a pol gár mes ter.               km

Rövid hírek

Él he tõ és fej lõ dõ ké pes pers pek tí vát kí nál
Csepreg vá ro sa, nem csak azok ré szé re, akik
hely ben él nek, ha nem azok nak is, akik oda köl -
töz nek. Az ön kor mány za ti ren de let ér tel mé ben
anya gi lag se gí tik el sõ la kás hoz jut ni a friss há za -
so kat, pénz ügyi ösz tön zõ pá lyá za ti le he tõ sé get
nyúj ta nak és lak ha tá si tá mo ga tást kí -
nál nak, de ked ves gesz tus ként jut idõ
az új szü lött vá ro si pol gá rok kö szön té -
sé re is a va si kis vá ros ban. A vá ros
kép vi se lõ-tes tü le te már ci u si, majd
áp ri li si ülé sén is egy han gú ha tá ro zat -
ban há rom fi a tal csepregi há zas pár
el sõ la kás hoz ju tó tá mo ga tá sá nak
sza va zott egyen ként 200 ezer fo rin tos
tá mo ga tást, de újabb ké rel mek is
be ér kez tek már a vá ros ve ze tés hez.
Az idei esz ten dõ el sõ két hó nap já ban
már ki lenc kis gyer mek szü le tett a vá -
ros ban, s a he lyi ha gyo má nyá nak
meg fe le lõ en im má ron ne gye dik éve
kö szön ti õket a pol gár mes ter ott ho nuk ban. A lá -
to ga tá sok al kal má val az új szü löt te ket pe len ka -
tor tá val aján dé koz za meg Vlasich Krisz ti án,
Csepreg vá ros pol gár mes te re. Ja nu ár ban Hoós
Kor nél, Er dé lyi Ro land, Dö mö tör An na, Eredics
Be ne dek, La ka tos Do na tel la és Ko vács Benett
lát ta meg a nap vi lá got, feb ru ár ban Bo kor Erik,
Bé res Dó ra és La ka tos Li li á na szü le té sé nek örül -
het tek a hoz zá tar to zók. A vá ros né pes ség meg -
tar tó ké pes sé gé hez nagy ban hoz zá já rul az is,
hogy az itt szü le tett fi a ta lok hely ben tud ja nak
lak ha tást, s az ott hon te rem tés hez pénz ügyi tá -
mo ga tást kap ni. Szá muk ra az Esély ott hon pá -
lyá zat kí nál szé les kö rû le he tõ sé ge ket. A vá ros ve -
ze tés ál tal el nyert kor mány za ti tá mo ga tás cél ja,

hogy a hely ben dol go zó fi a ta lok ak tív ré sze sei
le gye nek a vá ros kö zös sé gi éle té nek, tu da tos
pol gá rai le gye nek Csepregnek, s a min den -
nap ja ik hoz biz tos tá maszt je lent sen a te le pü lés.
A pénz ügyi ösz tön zõ prog ram részt ve või hat hó -
na pon ke resz tül kap hat nak ha vi brut tó 110 ezer

fo rin tos tá mo ga tást, mely ke re té ben vál lal ják,
hogy az ösz tön díj egy ré szét elõtakarékossági
cél ból fél re te szik. A lak ha tá si pá lyá zat há rom
újon nan ki ala kí tott ötvennégyzetméteres, tel je -
sen fel sze relt la kást je lent a vá ros köz pont ban,
ezek ese té ben a pá lyá zót csu pán a re zsi költ sé -
gek meg fi ze té se ter he li, lak bér nin csen. A pol -
gár mes ter ki emel te: a ked ve zõ kor mány za ti csa -
lád po li ti kai in téz ke dé sek mel lett, fon tos az is,
hogy hely ben is ösz tön zõ le he tõ sé ge ket kí nál ja -
nak a ma gyar csa lá dok nak, s a von zó jut ta tá so -
kon túl mo dern in téz mé nyek, jó köz le ke dé si inf -
rast ruk tú ra, va la mint élet tel te li kö zös sé gi te rek
fo gad ják õket a biz tos jö võ re mé nyé ben.

km

Egy kel le mes na pon a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá -
si Szol gál ta tó Rend szer tá mo ga tá sá val fa lunk ban kö -
szönt het tük az Ákom-bákom báb cso por tot, akik elõ -
adá sá ban A kis kon dás cí mû me sét te kint het tük meg.
Nagy öröm mel töl tött el min ket, hogy új ra át él het tük a
kon dás le gény iz gal mas pró ba tét ele it. Mind a gye re -
kek, mind a fel nõt tek na gyon jól érez ték ma gu kat. Kö -
szön jük min den ér dek lõ dõ nek, hogy je len lét ük kel
meg tisz tel ték az elõ adást.                     Kurucz Eni kõ

Ákom-bákom bábcsoport járt Tömördön
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Családbarát döntések
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So kan csat la koz tak a ha gyo má nyos vá ro si
bu szos ki rán du lás hoz, me lyet Vlasich Krisz ti án
Csepreg vá ros pol gár mes te re kez de mé nye zé se
és szer ve zõ mun ká ja hí vott élet re. Ko ráb ban jár -
tak már Bu da pes ten, Bécs ben és Po zsony ban,
de Ti hany és Vi seg rád ne ve ze tes sé ge i nél is, s az
or szág há zat is meg lá to gat ták már. A kö zös ség -

épí tõ meg moz du lás ra ez út tal áp ri lis 13-án szom -
ba ton ke rült sor, kö zel öt ven fõ rész vé te lé vel in -
dul tak el a ki rán du lás el sõ ál lo má sá ra, Sü meg -
re. A Sar lós Bol dog as  szony fe ren ces kegy temp -
lom a vá ros szí vé ben fek szik, 1654-ben szen tel -
ték fel, s má ig köz ked velt bú csú já ró hely a ba -
rokk stí lu sú temp lom. Rö vid bel vá ro si sé tát kö ve -
tõ en a he lyi rétesházban tí zó ra iz tak a meg éhe -
zett uta zók, majd Nagy vá zsony ba vet ték út juk. A
Ki ni zsi-vár a kö zép ko ri ma gyar tör té ne lem egyik
ne ve ze tes erõ dít mé nye, a 25 mé ter ma gas la -

kó tor nya má ig meg ha tá ro zó lát ké pet nyújt.
Meg ma radt még az utó kor nak a pat kó ala kú
bar ba kán és a vár fa la i nak jórésze is, de egy mil -
li árd fo rin tos tá mo ga tás ból a jö võ ben tel je sen
meg szé pül az épü let, s új ra el nye ri ré gi mél tó
pom pá ját. Ezt már Feny ve si Zol tán or szág gyû lé -
si kép vi se lõ, a csepregi ki rán du lók új don sült ide -

gen ve ze tõ je mond ta,
aki né hány órá ra szin tén
csat la ko zott a vá ro si kö -
zös ség hez. A ta lál ko zás
jó ízû be szél ge tés sel és
kö zös ebéd del bon ta ko -
zott ki a he lyi ét te rem -
ben. Egy ré gi mes ter ség
tit ka i ra is fény de rült
ezen a szom ba ti na pon,
Tar soly Lász ló ko vács -
mes ter mû hely-mú ze u -
má ban meg is mer het ték
azt is, ho gyan, mi lyen
esz kö zök kel dol goz tak és
mit is csi nál tak a ko vá -

csok száz, vagy akár két száz év vel ez elõtt. A ha -
za út so rán Devecsert ej tet ték út ba a csepregiek,
a vö rös iszap-ka taszt ró fa súj tot ta te le pü lés új la -
kó ne gyed ét te kin tet ték meg, ahol egy
Makovecz-kápolnát és 87 tel je sen új la kó há zát
épí tett a kor mány a ká ro sul tak meg se gí té sé re a
2010-es esz ten dõt kö ve tõ en. Vlasich Krisz ti án
fon tos nak tart ja az ilyen kö zös ség épí tõ prog ra -
mo kat, me lyek re nagy szük ség van, hi szen a fej -
lesz té sek mel lett fon tos a vá ro si kö zös ség meg -
erõ sí té se és fo lya ma tos épí té se is. km

Hús vét vá rás Sajtoskálon 

Áp ri lis 13-án, szom ba ton meg telt a
sajtoskáli könyv tár gye re kek kel, akik a hús vé ti
nyu szi ér ke zé sé re ké szül tek. A kéz mû ves fog -
lal ko zás ke re te in be lül a gye re kek meg is mer -
ked het tek a ha gyo mány õr zõ szo ká sok kal,

az az a to jás fes tés sel és a hím zés sel is. Szí ne -
sebb nél szí ne sebb to já sok ké szül tek ezen a
na pon, a ha gyo má nyos pi ros to jás tól kezd -
ve, a tar ka to já so kon ke resz tül a na rancs sár -
gá ig. Min den ki ki él het te fan tá zi á ját és kre a ti -
vi tá sát. A tar ka to já so kon kí vül hús vé ti ab lak -
dí sze ket is ké szí tet tek üveg fes té kek bõl. Nyu -
szik és to já sok ke rül tek az ab la kok ba, ez zel is
ün ne pi han gu la tot va rá zsol va az ott ho nok -
ba. Eze ken a de ko rá ci ó kon kí vül ara nyos
hím zett kép ke re tek is ké szül tek, me lyek be a
nyu szi nak raj zolt, fes tett al ko tá sok ke rül tek. A
prog ram na gyon jó han gu lat ban telt, s a
gye re kek biz tos ele gen dõ de ko rá ci ót ké szí -
tet tek, hogy az ott ho no kat Hús vé ti han gu lat
jár ja át. 

Ko vács Vi vi en

Közösségépítõ kirándulás
SÜMEG ÉS NAGYVÁZSONY VOLT AZ ÚTI CÉL
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Rövid hírek
Vi lág ver se nyen részt ven ni cso dá la tos ér -

zés, hát még ha ez a ver seny Abu-Dzabiban,
az Egye sült Arab Emír ség fõ vá ro sá ban van.
En nek az él mény nek le he tett ré sze se a zsirai
Mar ton Ger gõ is, aki a Spe ci á lis Olim pi á ra
ér ke zett a ma gyar csa pat szí ne i ben, mint
lab da rú gó szak ág ve ze tõ. A két gyer me kes
édes apa csa lád já val Zsirán él és a he lyi Fo -
gya té kos Ott hon dol go zó ja. Ar ról kér dez tük,
ho gyan is ke rült kap cso lat ba a spe ci á lis olim -
pi ai moz ga lom mal.

– Vég zett sé ge met te -
kint ve föld rajz-ma te ma ti -
ka sza kos ta nár va gyok,
va la mint lab da rú gó
edzõi ké pe sí té sem is van.
Itt pe dig mind járt el is ér -
kez tünk a sport tal va ló

kap cso la tom hoz, hi szen az el sõd le ges sport az
éle tem ben a lab da rú gás. A zsirai fo gya té kos ott -
hon ban 15 éve kezd tem el dol goz ni az ér tel mi fo -
gya té kos em be rek sport és sza bad idõs te vé keny -
sé gét ko or di ná lom, há zi ver se nye ket szer ve zek,
ver se nyek re ké szí tem fel Õket. Az ott hon állt kap -
cso lat ban a Spe ci á lis Olim pi ai Szö vet ség gel és ál -
ta luk is mer tem meg a moz gal mat ma gam is. 

– Mi is az a Spe ci á lis Olim pia?
– A Special Olympics International az ér tel mi

fo gya té kos ság gal élõ em be rek nem zet kö zi szer -
ve ze te 1968-ban jött lét re Washington-ban. A
Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság 1988-ban is mer te
el a Spe ci á lis Olim pia Moz gal mat, mint a vi lág
egyet len sport szer ve ze tét, amely a ne vé ben vi -
sel he ti az olim pia ki fe je zést. Kül de té se, hogy a 8
éves és an nál idõ sebb ér tel mi fo gya té kos ság -
gal élõ em be rek szá má ra egész éven át tar tó
edzé si és ver seny zé si le he tõ sé get nyújt son kü -

lön bö zõ olim pi ai sport ágak ban. 2014-ben a
lab da rú gó szak ág-ve ze tõi po zí ció meg üre se -
dett a szö vet ség ben és ezt si ke res pá lyá zat út ján
el nyer tem. A fel ada tom: az or szág csa pa ta i nak
20-25 ki sebb re gi o ná lis tor nán va ló rész vé tel biz -
to sí tá sa, 3-4 or szá gos tor na, tá bo rok és edzõ -
kép zé sek szer ve zé se, pro jek tek le bo nyo lí tá sa
(UEFA, FIFA), vá lo ga tott csa pat ki je lö lé se. Az
olim pi át ki sebb-na gyobb nem zet kö zi tor nák, eu -
ró pai já té kok elõ zik meg. A Spe ci á lis Olim pia
négy éven te ke rül meg ren de zés re. Az idei vi lág -
já té kok nak Abu-Dzabi az Egye sült Arab Emír sé -
gek fõ vá ro sa adott ott hont. Több mint 7000
spor to ló, 20000 ön kén tes és kö zel 3000 edzõ
vett részt a ver se nyen. 2019-ben ez volt a leg na -
gyobb sport ren dez vény. A ki ju tást 4 éves cik lus
elõ zi meg, ahol fel té tel a rend sze res ver seny -

rész vé tel. Ta valy áp ri lis ban vá lo ga tó ver senyt
ren dez tünk és az itt el ért ered mé nyek alap ján
ál lí tot tuk ös  sze az egye sí tett lab da rú gó csa pa -
tot. Ma gyar or szág 14 sport ág gal uta zott ki az
olim pi á ra. A lab da rú gó csa pa ton be lül ép és
ér tel mi leg sé rült spor to lók is van nak egy szer re a
pá lyán, ez zel is se gít ve az in teg rá ci ót. A 11 fõs
csa pat ban 5 ép és 6 sé rült spor to ló uta zott és
egy szer re 6+1 fõ van a pá lyán, 3 ép és 4 fo gya -
té kos. Ez az in teg rá ció jel lem zi a ver se nyen va ló
rész vé telt, va la mint a sza bad idõt is. Ve gyes szo -
bák ban he lye zik el a spor to ló kat, a sza bad idõt
együtt töl tik el, kö zös edzé se ken vesz nek részt.
Min den ver seny úgy kez dõ dik, hogy fel mé rik a
csa pa tok ké pes sé gét és e sze rint so rol ják be

õket cso por tok ba. A ma gyar csa pat Ghá na,
Sze ne gál, Thai föld és Né met or szág csa pa tá val
ke rült egy cso port ba és a ver senyt ve ret le nül
nyer te meg.

– A ver seny ide je alatt 17 na pot töl töt tek
el eb ben a cso dá la tos vá ros ban. Mi lyen
volt a fo gad ta tás, mi lyen él mé nyek kel gaz -
da god tak?

– Az el sõ 4 na pon a de le gá ci ót ven dé gül lát -
ták, is mer ked tünk a vá ros sal, az em be rek kel. Fan -

tasz ti kus volt, cso dá la tos épü le -
tek, tisz ta ten ger és nem akár -
mi lyen el fo ga dás. Ba rát sá go -
sak és na gyon se gí tõ ké szek vol -
tak a he lyi em be rek. A szál lá -
sunk az 5 csil la gos Jumeirah at
Etihad Towers Hotel-ben volt,
min den bõl a leg job bat kap tuk.
A 4 na pos ki kap cso ló dás után
kö vet ke zett a ver seny a fel mé -
ré sek kel, majd a meg nyi tó, a
tét mér kõ zé sek, a zá ró ese mény
és a ha za u ta zás. Na gyon szo ro -

san össze fog lal va fan tasz ti kus él mény volt ez a
nagy sza bá sú ren dez vény.

– To váb bi ter vek?
– A kö vet ke zõ olim pia 2023-ban Ber lin ben lesz,

de köz ben még itt hon is vár nak fel ada tok. Zsirán
a Bozsik prog ram ke re té ben U7-es és U9-es kor osz -
tá lyú gye re kek kel fog lal ko zok és vá rom to váb bi
gye re kek je lent ke zé sét is. A mun ka he lye men is
vár nak a fel ada tok, min dig van ki hí vás. Zá ró gon -
do lat ként: Ki vé te les hely zet ben va gyok, mert az a
hi va tá som, amit sze re tek csi nál ni és ez a sport, a
lab da rú gás. A má sik po zi tí vum, hogy a csa lá dom
eb ben ma xi má li san tá mo gat. Úgy gon do lom,
sze ren csés em ber va gyok.

–  Mun ká já hoz a to váb bi ak ban is sok si -
kert kí vá nunk!

N.P.K.

"Szaladnak az évek, születésünk óta.
Peregnek a percek, mint a homokóra.
Évek száma csak szalad.
Szívébe az ember fiatal marad."

Szü le tés na pi kö szön tés
Nagygeresden

Ön kor mány za tunk nak ter mé sze tes, hogy fa -
lunk múlt ját és je le nét is fi gye lem mel kí sé ri. Alig
telt el ki lenc hó nap, ami ó ta a ta va lyi fa lu na pon
meg ün ne pel tük te le pü lé sünk egye sí té sé nek ki -
lenc ve ne dik év for du ló ját, most is mét az em lí tett
szám ke rült elõ tér be. Köz sé günk leg idõ sebb la -
kó ja, Hor váth Jánosné Jo lán né ni, áp ri lis 4-én
töl töt te be 90. élet év ét. Min den szü le tés nap
nagy ese mény az em ber éle té ben, de min dig
kü lön le ge sebb az ün nep, ha egy ke rek év szám -
hoz érünk. A kép vi se lõ tes tü let tag jai, pol gár -
mes ter úr ral az élen, fel kö szön töt ték és meg -
aján dé koz ták az ün ne pel tet e je les szü le tés nap
al kal má ból. Jo lán né ni élet út ja át ívelt a XX. szá -
za don és az ez red for du lót túl ha lad va re mél jük,
még so ká ig foly ta tó dik a ma ga szép sé gé vel és
ne héz sé gé vel együtt! To váb bi jó egész sé get kí -
vá nunk Jo lán né ni nek!         

Né meth Lajosné

Me gyei dön tõt ren dez tek
a Ma lom kert ben

A Ka taszt ró fa vé del mi If jú sá gi Ver seny Vas
me gyei te rü le ti dön tõ jén ti zen négy csa pat mér -
te ös  sze tu dá sát áp ri lis 17-én a csepregi Ma lom -
kert ben. A szer ve zõ Vas Me gyei Ka taszt ró fa vé -
del mi Igaz ga tó ság kü lön fé le fel ada tok elé ál lí -
tot ta a fi a ta lo kat, volt rá dió for gal ma zá si ve tél ke -
dõ, put tony fecs ken dõ cél ba lö vés, szak fel sze re -
lé si fel is me rés és töm lõ sze re lés is. A rend õr ség

köz re mû kö dé sé vel ke rék pá ros ügyes sé gi ver -
seny re is sor ke rült, de a víz ügyi igaz ga tó ság
vízkárelhárítási fel ada to kat is ál lí tott az if jú ság
elé. A szo ros és küz del mes ver seny jó han gu lat -
ban telt, me lyet egy kö zös ebéd del ün ne pel tek
meg a ren dez vény zá rá sa ként. Ál ta lá nos is ko lás
ka te gó ri á ban a sorkifaludi Gár do nyi Gé za Ál ta -
lá nos Is ko la di ák jai vé gez ték el a fel ada to kat a
leg pon to sab ban, a kö zép is ko lás ok közt a szom -
bat he lyi Gé pi pa ri és In for ma ti kai Mû sza ki Szak -
gim ná zi um re me kelt el sõ ként, így az or szá gos
dön tõ be is õk jut hat tak to vább.                    

km

Zsiráról Abu-Dzabiba
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• 200 év vel ez elõtt, - 1819. áp ri lis 2-án
hunyt el Keszt he lyen gróf Fes te tics György a
Georgikon ala pí tó ja. A Sop ron me gyei Sá gon
(ma: Si ma ság, Vas me gye) szü le tett, 1755. de -
cem ber 31-én. If jú ko rá tól 18 éven át ka to na -
tiszt volt. 1790-ben azok kö zé a tisz tek kö zé tar -
to zott, akik a ma gyar ez re dek itt hon tar tá sát
kér ték az or szág gyû lés tõl. Ezért az ural ko dó a
ve szé lyes sze mé lyek kö zé so rol ta. 1791-ben le -
mon dott al ez re de si rang já ról és Keszt hely re vo -
nult vis  sza. 1792-ben Csur gón gim ná zi u mot
ala pí tott. 1797-ben Nagyváthy Já nos ta ná csá -
ra Eu ró pa egyik el sõ me zõ gaz da sá gi fõ is ko lá -
ját hoz ta lét re Georgikon né ven. 1817-tõl éven -
te is mét lõ dõ He li kon el ne ve zé sû iro dal mi ün -
nep sé ge ket ren de zett Keszt he lyen.

1819. áp ri lis 17-én szü le tett Csepregen
felsõpulyai Koz ma Ru dolf. A sop ro ni ez red ne -
ve lõ in té zet ben, majd a keszt he lyi me zõ gaz da -
sá gi aka dé mi án vég zett, s ura dal mi gaz da tiszt
lett. Az 1948-1949-es for ra da lom és sza bad -
ság harc ide jén kez det ben fõ had nagy a Za la
me gyei nem zet õr ség nél, akik kel részt vett a
hor vá tok el le ni har cok ban. 1848 de cem be ré -
ben had nagy az 56. hon véd zász ló alj ban,
majd fõ had nagy, vé gül szá za dos lett. A ko má -
ro mi vár õr sé gé vel tet te le a fegy vert. A ki egye -
zés ide jén a Sop ron me gyei Hon véd egy let tag -
ja volt, és ma gán mér nök ként te vé keny ke dett.

• 100 év vel ez elõtt, 1919. már ci us 23-án a
Ta nács köz tár sa ság ne vé ben öt ta gú di rek tó ri -
um vet te át Sop ron vá ros és a me gye ve ze té -
sét. Ezt kö ve tõ en a me gye töb bi te le pü lé sén is
meg ala kul tak a he lyi di rek tó ri u mok, majd a
köz sé gi és a já rá si ta ná csok. A Ma gyar Ta nács -

köz tár sa ság kö zös, ál la mi tu laj don ba vet te a
la kó há za kat, a szál lo dá kat, az üz le te ket, a kül -
ke res ke del met, az is ko lá kat, a szín há za kat, a
mû kin cse ket, a pénz in té ze te ket, il let ve a 20
mun kás nál töb bet fog lal koz ta tó ipa ri, bá nya-
és köz le ke dé si üze me ket és a 100 hold nál na -
gyobb föld bir to ko kat. A föl det vi szont nem osz -
tot ták ki az er re rég óta vá ró nincs te le nek és
sze gény pa rasz tok kö zött, ha nem szö vet ke ze ti
for má ban pró bál ták meg mû vel tet ni. A szer vez -
ke dõ el len for ra da lom mal szem ben be ve zet ték
a for ra dal mi ter rort. En nek vi dé kün kön el sõ ál -
do za ta az 1919. áp ri lis 9-én a sop ro ni 48-as
lak ta nya ud va rán ki vég zett Szemelliker An tal
fü le si (ma Nikitsch Bur gen land ban) plé bá nos
volt, akit a Ta nács köz tár sa ság sop ro ni ve ze tõi
el len for ra dal mi te vé keny ség gel vá dol tak. Jú ni -
us ele jén, a Szom bat hely rõl in du ló vas utas
sztrájk hoz csat la koz tak a sop ro ni mun ká sok is.
En nek ha tá sá ra több te le pü lé sünk rõl is be kap -
cso ló dott a la kos ság egy ré sze a „nagy cen ki
el len for ra da lom”-ba. Né hány te le pü lé sen le -
fegy ve rez ték a vö rös õr sé ge ket és Fü les rõl is
sze rez tek fegy ve re ket. Sze ke re ken meg in dult a
két-há rom ezer re be csült „tö meg” Sop ron el len.
Kópházánál a vö rö sök gép pus kák kal és egy
ágyú val fel sze rel kez ve vár ták õket. A gép fegy -
ve rek za já ra a sze ke re sek egy ré sze vis  sza for -
dult, majd a töb bi ek is vis  sza vo nul tak a kö ze li
er dõ be, s las san ha za szál lin góz tak. A sop ro ni
vö rö sök el len ál lás nél kül meg száll ták Cen ket,
és el fog ták a lá za dás két ot ta ni ve ze tõ jét. A
„rend csi ná lás ra” ér ke zett Sza mu ely Ti bor ve zet -
te bí ró ság mind ket tõ jü ket ha lál ra ítél te, és ki vé -
gez ték õket. A fel ke lés be be kap cso ló dó Ka pu -

vá ron és Csor nán na gyobb volt a bos  szú ál lás.
A részt ve võ te le pü lé sek re je len tõs sar cot ve tet -
tek ki, me lyet a Le nin fi úk haj tot tak be.

• 75 év vel ez elõtt - 1944. áp ri lis 5-én te le -
pü lé se in ken is kö te le zõ vé tet ték a sár ga csil lag
vi se lé sét a zsi dók szá má ra. Egyéb kor lá to zó in -
téz ke dé sek után má jus kö ze pén a Csepregi já -
rás zsi dó sá gát Csepregen, a Jó kai ut cá ban fel -
ál lí tott get tó ba szál lí tot ták. In nen jú ni us kö ze -
pén a sop ro ni gyûj tõ hely re köl töz tet ték õket. A
jú li us 5-i be va go ní ro zás után az Auschwitz-
birkenaui ha lál tá bor ba ke rül tek, ahon nan csak
ke ve sen tér tek vis  sza. A mun ka szol gá la ton le võ
fér fi ak kö zött na gyobb volt a ha za té rõk ará -
nya. A csepregi já rás be li zsi dók vesz te sé ge:
210 fõ kö rül volt. Az élet ben mar adot tak szá ma
40–45 fõ re te he tõ.

1944. szep tem ber 16-án a Csepregi já rás
mun ka ké pes, 1892-1926 kö zött szü le tett ci -
gány fér fi a i nak nagy ré szét gyûj töt ték össze
mun ka szol gá lat ra. Csepregre, a mai Arany
Já nos és Vas út ut ca kö zött le võ Paj tás kert ben
ki ala kí tott gyûj tõ hely re kí sér ték õket a csend -
õrök. Szep tem ber vé gén a szá za dot Nagy ka -
ni zsá ra szál lí tot ták a Jó zsef lak ta nyá ba. On -
nan Iha ros ra [ma Iharosberény] ke rül tek, s lö -
vész ár ko kat ás tak, tank csap dá kat és drót aka -
dá lyo kat ké szí tet tek. Töb ben nem tér tek ha za
kö zü lük (egye se ket a „fel sza ba dí tó” szov je tek
málenykij ro bot ra hur col tak), má sok be teg sé -
get kap tak. A bü ki Sztojka Fe ren cet szö kés mi -
att ki vé gez ték.

A cikk folytatása
a repcevidek.hu weboldalon!

Sá gi Fe renc

Év for du lók a Répcevidéken III.
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• Bükfürdõ
Ötöd ször nyi tott ki 
a bük für dõi ter me lõi pi ac

Is mét ün ne pé lyes ke re tek kö zött nyi tott ki a
mél tán nép sze rû bük für dõi ter me lõi pi ac. A
nyi tó be szé dek so rát Dr. Kon do ra Bá lint a Vas

Me gyei Köz gyû lés al el nö ke kezd te, Õt a vá ros
al pol gár mes te re Ba ra nyai Ró bert kö vet te,
majd Spilenberg And rea a Bük, Bük für dõ Köz -
hasz nú Egye sü let el nö ke zár ta. A meg nyi tón

részt ve võ vá sár ló kat és áru so kat a Dr. Pesovár
Er nõ Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la Mák vi rág cso -
port ja, va la mint a Bog lya Nép ze nei együt tes
szó ra koz tat ta.

yde

Rövid hírek

Az üze mek ál la mo sí tá sa után az rt. két gyá ra
ve ze tõ i nek (Bü kön ifj. Riedinger Kár oly) mun ká ját
3-3 ta gú mun kás ta nács (Bü kön: Bors Jó zsef, Né -
meth Pál és Vas vá ri Jó zsef) el len õriz te. Csak az
volt ér vé nyes a ve ze tõk dön té sei kö zül, me lyet a
ta nács tag jai el len je gyez tek. 1919 nya rán a
Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt-hez ide ig le nes ter -
me lé si biz to sul Patzenhofer Ru dol fot, az rt. egyik
fõ rész vé nye sét és ak ko ri ügy ve ze tõ igaz ga tó ját
ne vez te ki a Nép gaz da sá gi Ta nács el nö ke. 

Az 1919. dec. 30-i, egyéb ként 50 éves ju bi -
le u mi köz gyû lé sen (az rt. 1869 de cem be ré ben
ala kult meg) az aláb bi ak is el hang zot tak a
Patzenhofer Ru dolf ál tal be ter jesz tett igaz ga tó -
sá gi be szá mo ló ban: A ked ve zõt len idõ já rás mi -
att 1918-ban ké sett az õszi ga bo nák ve té se, de
1919-ben a ta va szi ak kal és a ré pá val is gon dok

vol tak. A ga bo na ter més si lány lett. „A nyert ré pa
az ös  szes gaz da sá gok ban na gyon rossz mi nõ sé -
gû volt, ami a ké sei be ve tés, a nem ide jé ben
va ló mû ve lés és a szá raz idõ já rás foly tán ke let -
ke zett.  Már ci us ha vá ban kez dõ dött a pro le tár -
dik ta tú ra, mely elõ ször a gyá ri üze met, az tán a
[mezõ]gazdasági üze me ket [a bü kit,
meggyespusztait, ke resz té nyit, kislédecit, stb.] is
szo ci a li zál ta. A cse lé dek és mun ká sok bé re it
meg ha tá roz ta [10-80 %-kal meg emel ték], ami a
ki adá sok óri á si emel ke dé sét von ta ma ga után,
úgy, hogy a kb. négy hó na pi pro le tár ura lom
alatt csu pán a gaz da sá gi üze mek ben 5 mil lió
ko ro ná val töb bet fi zet tünk ki, mint az 1918. év
ugyan oly idõ sza ká ban. [Idõ köz ben a ko ro na is
so kat ve szí tett ér té ké bõl!] Nagy kárt okoz tak
még a pro le tár dik ta tú ra ál tal el ren delt
marharequirálások, kü lö nö sen a vas me gyei [a
söptei és táplánszentkereszti] gaz da sá gok ból
elrequirált ál la tok ér té ke nem kész pénz ben lett
ki egyen lít ve, ha nem jó vá íra tott.   Kér dé ses,
hogy a még kint le võ kö te le zett sé ge ket be haj ta -
ni sikerülend-e.  A me zõ gaz da ság ok ban szük sé -
ge len dõ üzem anyag ok óri á si mó don meg drá -
gul tak. Mind ezen 1919 évi vesz te sé gek kel és túl -
ki adás ok kal szem ben kel lõ be vé tel nem áll ren -
del ke zé sünk re, kü lö nö sen azért, mert a mun ká -
sok nak ki adott nagy men  nyi sé gû ter mé szet be ni
szol gál ta tá sok és a si lány ga bo na ter més mi att

sok kal ki sebb men  nyi sé gû ter mény ke rült el -
adás ra, és a ga bo na ne mû ek ár emel ke dé se
sem volt ké pes kel lõ ki egyen lí tést elõ idéz ni. A ré -
pá ért já ró be vé te li ös  szeg a cse kély men  nyi ség
kö vet kez té ben, da cá ra az ár emel ke dés nek,
sem lesz ki elé gí tõ. Mind ezen okok kö vet kez mé -
nye az lesz, hogy az 1919-es me zõ gaz da sá gi év
te te mes vesz te ség gel zárul… A kom mu niz mus
ál tal elõ idé zett mun ka fe gye lem la zu lá sa, a
mun ka idõ meg rö vi dí té se [8 órá ra], elég te len
mun ka erõ és túl ma gas mun ka bé rek a gyá ri
üze mek ben is sú lyos  ká ro kat okoz tak, és csak
an nak a kö rül mény nek, hogy a pro le tár ura lom
alatt a mun kás lét szám csök kent [töb ben be vo -
nul tak a Vö rös Had se reg be az or szág ha tá ra it
meg vé de ni], tud ha tó be, hogy a vesz te sé gek
nem vál tak mér he tet len né. 

A gyá ri üze mek hez szük sé ges üzem anyag ok,
kü lö nö sen a kõ szén be szer zé se a múlt évi ki adá -
sok két sze re sét kö ve tel te, és a ré pa fel dol go zás
költ sé gei a bé ke évek hez vi szo nyít va a hét sze re -
sé re rúg tak [eb ben is je len tõs sze re pe volt a ko -
ro na inf lá ci ó já nak]. Ez zel szemben… nem le he -
tett a be vé te li ös  sze gek meg fe le lõ eme lé sét el -
ér ni és túl ki adá sa in kat a fo gyasz tók ra há rí ta ni. A
cu kor ára a kor mány ál tal lett meg szab va, s az
en ge dé lye zett ár eme lés egy ré sze fo gyasz tá si
adó cí mén tõ lünk be haj ta tott.” 

A kom mün bu ká sa után min dent vis  sza kap -
tak a ré gi tu laj do no sok, s mó do sí tot tak a mun -
ká sok nak ked ve zõ in téz ke dé se ken. A Nagy cen -
ki Cu kor gyá rak Rt. em lí tett köz gyû lé sén az is ki -
de rült, hogy az 1918. jú li us 1-tõl 1919. jú ni us 30-
ig tar tó üz le ti évet je len tõs nye re ség gel zár ták.
„Ez csak an nak a kö rül mény nek kö szön he tõ,
hogy még a múlt üzem évad ból szár ma zó na -
gyobb cu kor men  nyi sé get si ke rült ma ga sabb
áron ér té ke sí te ni, és hogy a múlt évi cu kor el -
adás utá ni vég ös  szeg az idei év mér le gé nek ja -
vá ra íran dó.” A rész vé nyek re 350-350 ko ro na
osz ta lé kot fi zet tek, az igaz ga tó ta nács (a leg na -
gyobb rész vé nye sek) hat tag ja ka pott ös  sze sen
több mint 69.000 ko ro nát és 10.000-rõl 30.000-
re emelt mû kö dé si dí jat. A fel ügye lõ bi zott ság
tag jai (3 fõ – szin tén a na gyobb rész vé nye sek
kö zül) évi sze mé lyen kén ti ju ta lom dí ját 2.400-ról

A Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt.
a Ta nács köz tár sa ság évé ben
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4.000-re emel ték „a pénz ál ta lá nos ér ték te le ne -
dé se mi att.”  A kö te le zõ tar ta lék kép zés mel lett a
nyug díj ala pot 100.000 ko ro ná val emel ték fel, és
500.000 ko ro nás „Ju bi lá ris se gély ala pot” lé te sí -
tet tek a „szû köl kö dõ tiszt vi se lõk, al kal ma zot tak
és mun ká sok, va la mint ezek öz ve gyei és ár vái
se gé lye zé se cél já ból”. A se gé lye ket a fen ti alap
ka ma ta i ból fi zet ték az igaz ga tó ság dön té se
után. Egyéb ként a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt
mind két üze me al kal ma zott or vost. (Bü kön elõ -
ször dr. Wal len stein Jó zsef, majd dr. Takáts Jó zsef
sze mé lyé ben.) Az or vo si vizs gá la tért és a fel írt
gyógy sze re kért a dol go zók nak és csa lád tag ja -
ik nak nem kel lett fi zet ni. 1893-ban pe dig meg -
ala kí tot ták be teg se gé lye zõ pénz tá ru kat, mely
nyug díj pénz tár ként is mû kö dött. A bü ki be teg se -
gély zõ pénz tár ba a mun ká sok ke re se tük min -
den 1 fo rint já ból 1,25 kraj cárt, a mun kál ta tó pe -
dig a fi ze té sek után 1 fo rin ton ként 0,66 kraj cárt
tar to zott be fi zet ni.

Az rt. 1919/20. évi mér le ge még az elõ zõ évi -
nél is nye re sé ge sebb lett, igaz, a ko ro na ér té ke
is to vább csök kent.                                      S.F.

Te le pü lé sünk köz pon ti ré szén he lyez ke dik el
az Or szá gos Mû em lék vé de lem alatt ál ló
Immaculata –Mária osz lop. A szo bor erõ sen le -
rom lott ál la po ta, a kom po zí ci ó ból hi ány zó da ra -

bok és a fel té te le zés, mely sze rint a rozs dá so dó
fém csa pok fe szí tõ ere je hos  szá ban fog ja a mû -
em lé ket szét re pesz te ni, Répceszentgyörgy Köz -
ség Kép vi se lõ tes tü le te a res ta u rá lás mel lett dön -
tött. Módy Pé ter ok le ve les kõ szob rász–res ta u rá tort
kér tük fel a mun ká ra, mely 2018 áp ri li sá ban kez -
de tét vet te. A szo bor ál la po tá nak ala pos fel tá rá -
sa so rán meg ál la pít ha tó volt az is, hogy egy ko -

ron az osz lop törzs tel je sen be ara nyoz va az osz -
lop fõ és a Má ria alak ja is pigmentálva tün dö költ
a fa lu köz pont já ban. Szent György nap ján ke rült
sor az épít mény el bon tá sá ra. A res ta u rá tor ve res -

egy há zi mû he lyé be
szál lít va, szak sze rû és
ala pos kon zer vá lást
haj tott vég re. Rozs da -
men tes acél csa pok -
kal erõ sí tet te meg a
szob rot, tel jes fe lü le tén
res ta u rá ló ha barc  csal
egé szí tet te ki a hi ány zó
ré sze ket, így a Kis ded
fe jét, a Má ria fi gu ra hi -
á nya it is. A fes tés után
hidrofóbizáló ke ze lés
kö vet ke zett, biz to sít va
az idõ já rá si szél sõ sé -
gek nek ki tett mû em lék
vé del mét. Az ere de ti
he lyén meg tart va,
2018 szep tem be ré ben
új, szi ge telt alap ra he -
lyez ve ke rült fel ál lí tás -

ra. A Má ria Osz lop kör nye ze té nek meg újí tá sá ra
szin tén nagy szük ség len ne, mél tó kör nye ze tet
biz to sít va a gyö nyö rû szo bor nak, az itt la kók nak
és ide lá to ga tók nak. A park épí té si ter vek is ren -
del ke zés re áll nak, de for rás hi ány mi att a ki vi te le -
zés még nem va ló sul hat meg.

Kovácsné Ke le men Gert rúd
Pol gár mes ter

A répceszentgyörgyi 
barokk Mária Oszlop 

Kö szön tõ
Fel le gek száll nak a kék égen
De nem ta kar ják a Na pot,
Anyák nap ja van ma,
Õk is is me rik ezt a na pot.

Ked ves jó Anyák!
Kik ér tünk so kat ál doz tok,
Fo gad já tok há lám je lé ül,
Hogy most kö szö ne tet mon dok.

Ko vács Ani kó
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• Csepreg
For rás tól – for rá sig sé tál tak
a csepregi er dõ ben

Szom ba ton tar tot ták a For rás tól – for rá sig
sé ta út ren dez vényt. A lel kes tú rá zó kat Kis zsi -
dányban kap tuk len cse vég re.                 yde

Rövid hírek
Ha Tömörd ne ve el hang zik egy-egy tár sa ság -

ban, so kak nak egy gye rek ko ri él mény, egy ki rán -
du lás, a Kék tú ra ál lo má sa vagy a Ma dár várt jut
eszé be. Foly tat juk a la kók be mu ta tá sát! Az egyik
kö zös sé gi ol da lon ér de kes és iz gal mas be szá mo -
ló kat ol vas ha tunk dr. Gyurácz Jó zsef nek, a
Chernel Ist ván Ma dár ta ni és Ter mé szet vé del mi
Egye sü let el nö ké nek tol lá ból. Tõ le idéz zük az írá -
so kat, me lyek a 20 éves meg fi gye lé sek ered mé -
nye it rög zí tik. A kü lön le ges lá to ga tók ról a
Répvevidék ol va sói is is mer ked je nek meg!

Zöl di ke (Carduelis chloris)
A zöl di ke do mi náns éne kes ma dár a vizs gált

te rü le ten. Ös  sze sen 4475 pél dányt gyû rûz tünk
az õszi vo nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö -
zött. A leg töb bet (834 pél dány) 2005-ben, a
leg ke ve seb bet (18 pél dány) 1998-ban gyû rûz -
tük. Az éves fo gá sok nem mu tat tak sem nö vek -
võ, sem csök ke nõ ten den ci át 2001 és 2017 kö -
zött. A zöl di ke õszi vo nu lá sa au gusz tus ele jén
kez dõ dött és no vem ber ele jé ig tar tott a 2001-
2017-es idõ szak ban. A na pi fo gás gya ko ri in ga -
do zá sa volt jel lem zõ, de en nek alap ján ha tá ro -

zott vo nu lá si csúcs nem volt el kü lö nít he tõ. A visz -
 sza fo gott ma da rak ará nya 2 % volt 2005-ben. A
jú li us, au gusz tus ban gyû rû zött he lyi fész ke lõ ál lo -
mány ma da rai ok tó ber kö ze pé ig el hagy ták a
vizs gá la ti te rü le tet. A leg hos  szabb mi ni mum tar -
tóz ko dá si idõ 60 nap volt. Az utol só ma dár be -
fo gá sá nak dá tu ma no vem ber 19 (2000) volt.
Egy-egy Tömördön gyû rû zött pél dány Cseh or -
szág ban, Hor vát or szág ban, Olasz or szág ban és
Szlo vé ni á ban ke rült meg. A Tömördön gyû rû zött
zöl di kék 68 %-át a cser jés gyep nö vény zet ben
fog tuk be.

Sár ga fe jû ki rály ka (Regulus regulus)
A sár ga fe jû ki rály ka do mi náns éne kes ma dár

a vizs gált te rü le ten. Ös  sze sen 3867 pél dányt
gyû rûz tünk az õszi vo nu lá si idõ szak ok ban 1998
és 2017 kö zött. A leg töb bet (521 pél dány) 2000-
ben, a leg ke ve seb bet (42 pél dány) 2002-ben
gyû rûz tük. Az éves fo gá sok nem mu tat tak sem
nö vek võ, sem csök ke nõ ten den ci át 2001 és
2017 kö zött. A sár ga fe jû ki rály ka õszi vo nu lá sa
szep tem ber vé gén kez dõ dött és még no vem ber
el sõ fe lé ben is tar tott a 2001-2017-es idõ szak -
ban. A vo nu lá si csúcs ok tó ber (ok tó ber 27 – 31)
vé gé re esett. Az utol só ma dár be fo gá sá nak dá -
tu ma no vem ber 18. (1998 és 1999) volt. A gyû -
rû zött hí mek és a to jók ará nya 1,61:1 volt 2000-
2001-ben, a to jók több sé ge pár nap pal ko ráb -
ban vo nult, mint a hí mek. A vis  sza fo gott ma da -
rak ará nya 5-8 % volt a 2000-2006 évek ben. A

vis  sza fo gott ma da rak leg rö vi debb mi ni mum tar -
tóz ko dá si ide je 2 nap, a leg hos  szabb 26 nap
volt 2004-ben. Az õszi vo nu lás csúcs idõ sza ká -
ban be fo gott ma da rak lé nye ge sen több zsírt
rak tá roz tak, mint az elõt te vagy utá na gyû rû zött

pél dá nyok. Egy Tömördön gyû rû zött pél dány
Olasz or szág ban ke rült meg. Ket tõ Orosz or szág -
ban (Bal ti-ten ger és La do ga-tó part vi dé ke) gyû -
rû zött sár ga fe jû ki rály kát fog tunk vis  sza
Tömördön. A gyû rû zött sár ga fe jû ki rály kák 64-
85%-át a sû rû bok ros ban fog tuk be.

Fenyvescinege (Parus ater)
A fenyvescinege ún. já ru lé kos (kö ze pe sen

gya ko ri) és irrupciós (csak egyes évek ben vo nul
át és fog juk be ki ug ró an ma gas szám ban a vizs -
gá la ti te rü le ten) éne kes ma dár a vizs gált te rü le -
ten. Ös  sze sen 967 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo -
nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg -
töb bet (379 pél dány) 2012-ben, de nem fog tunk
egyet sem 1998-ban, 2003-ban, 2011-ben,
2013-ban és 2015-ben. Az éves fo gá sok nem
mu tat tak sem nö vek võ, sem csök ke nõ ten den ci -
át 2001 és 2017 kö zött. A fenyvescinege õszi vo -
nu lá sa szep tem ber ele jén kez dõ dött, amit egy
na gyobb vo nu lá si hul lám kö ve tett szep tem ber 3

és 12 kö zött, va la mint egy ki sebb szep tem ber 23
és ok tó ber 5 kö zött a 2001-2017-es idõ szak ban.
Az el sõ ma dár be fo gá sá nak dá tu ma au gusz tus 9
(2012), az utol só fo gá sé no vem ber 9 (2000) volt.
A gyû rû zött ma da rak kö zül egyet sem fog tunk
vissza Tömördön, ami ar ra utal, hogy a
fenyvescinege csa pa tai nagy va ló szí nû ség gel
még a gyû rû zés nap ján to vább vo nul tak. Egy
Szlo vé ni á ban fi ó ka ként gyû rû zött ma da rat fog -
tunk vis  sza Tömördön 2005-ben. A Tömördön gyû -
rû zött fenyvescinegék több mint 80 %-át a cser -
jés gyep nö vény zet ben fog tuk be.               KSzÁ

A Madárvárta lakói...  (5.)
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A te le pü lés rég várt ál ma va ló sul meg! Ed dig
csak hal lot tuk az új ság ban, mé di á ban, köz meg -
hall ga tá son, hogy lesz szenny víz csa tor na a te le -
pü lé sen. So kat vár tunk rá, sok volt az ígé ret, de a
mun ká la tok csak nem
kez dõd tek. Nagy öröm
szá munk ra, hogy eb -
ben a hó nap ban vi -
szont el kez dõd tek a
mun ká la tok, hogy te le -
pü lé sünk tel jes bel te rü -
le ti ré sze szenny víz csa -
tor ná val le gyen el lát va.
Na gyon jó volt ol vas ni,
hal la ni, hogy a ki emelt
Eu ró pai Uni ós pá lyá zat
ke re té ben a 4 te le pü -
lés: Vasszilvágy, Vát,
Acsád és Meszlen si ke -
res és po zi tív vis  sza jel -
zést ka pott, mi sze rint
meg va ló sul a szenny -
víz el ve ze tés prob lé má -
ja. Az el nyert pá lyá zat
tel jes költ sé gét fe de zi a
ki vi te le zé si mun kák nak,
így a la kos sá got költ ség
nem ter he li. A csa tor ná -

zás nak fon tos ha tá sa van a kör nye zet re és az
egész ség re is, se gít meg vé de ni az ívóvízkészletet
a szen  nye zõ dés tõl, és meg könnyí ti az itt la kók
min den na pi éle tét. A pá lyá zat nagy le he tõ ség

volt szá munk ra, hi -
szen a szenny víz há -
ló zat ki ala kí tá sa na -
gyon nagy költ sé -
gek kel jár. Ren ge teg
elõ ké szí tés sel, ter ve -
zés sel, föld mun ká -
val. Er re az Ön kor -
mány zat nak a költ -
ség ve té sé bõl nem
ju tott vol na. Pol gár -
mes te rünk Õri Zol tán
áp ri lis 11-i la kos sá gi
fó ru mán tá jé koz ta -
tott min den kit a fo -
lya ma tok ról -most
már csak egy kis tü -
rel met kér az itt la -
kók tól, amíg a mun -
ká la tok be fe je zõd -
nek! Mi pe dig kö -
szön jük ál do za tos
mun ká ját!

Ba lázs Ani kó

Nyusziköszöntõ
Tömördön

Nagy nap ra éb red tek a gye re kek nagy szom -
ba ton, Tömördön. Iz gal mas prog ra mok kal vár tuk
õket dél után. A Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol -

gál ta tó Rend szer tá mo ga tá sá val kéz mû ves fog lal -
koz ta tást szer vez tünk, ahol szebb nél szebb dí sze ket
ké szí tet tünk. Töb bek kö zött aj tó dí sze ket, és cso dás
to já so kat, ame lyek kel a hús vé ti asz talt va rá zsol hat -
ták szeb bé a gyer kõ cök. Amíg mi szor gal ma san
bar ká csol tunk, meg ér ke zett a nyu szi is a Fa lu ház -
hoz. A fák és a bok rok tö vé ben to já sok és nyu szik
vár ták, hogy kis ko sa rak ba ös  sze gyûjt sék õket. Az
iz gal mas ka land után pi he nés kép pen sütiztünk.
Kö szön jük szé pen Tömörd Köz ség Ön kor mány za tá -
nak a tá mo ga tá sát, hogy meg va ló sít hat tuk ezt a
cso dás dél utánt a gye re kek szá má ra. Sze ret nénk,
ha ez a ren dez vény ha gyo mán  nyá vál na és jö võ -
re is együtt vár hat nánk a nyu szit.      Kurucz Eni kõ

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u

Meszlenben 
elkezdõdtek a munkálatok
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

P R O G R A M A J Á N L Ó

Bük tavaszi-nyári-õszi nagy ren -
dez vé nye it ma gá ba fog la ló – „Kultúr -
Wellness a Bü ki Kultúr kú ra” saj tó tá -
jé koz ta tó ján jár tunk.

Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ, fesz ti vál -
igaz ga tó, Hor váth Livia, Dr. Bog nár Ba lázs tü.
Ez re des, Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy für -
dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja és Dr. Né meth Sán -

dor pol gár mes ter tá jé koz tat ta a je len lé võ ket
a Szent György tõl – Szent Mi há lyig tar tó
prog ram so ro zat ról. A leg rész le te sebb prog -
ra mot a www.repcevidek.hu ol da lon ta lál -
ha tó prog ram fü zet bõl tud ják meg néz ni.

yde

Má jus 10-én, 17-én, 24-
én, 31-én pén te ken 15 órá tól
Bük für dõn, a Turinfo té ren (a ré -
gi busz pá lya ud var mel lett): Ter -
me lõi pi ac.

Má jus 11-12. 08 órá tól Bü -
kön, a BMSK-ban: Szi vár vány
Gyer mek Nép tánc Fesz ti vál.

Má jus 11-én, szom bat, 17
óra: Egyházasfalu–TITA-Agyagos -
szergény me gyei III. 19 ó. Bü kön,
a Sport te le pen: Bü ki TK–Mersevát
me gyei II. o. baj no ki lab da rú gó
mér kõ zés.

Má jus 12-én, va sár nap 12
ó. Si ma sá gon: Si ma ság–Mes teri
me gyei III. o., 17 ó. Csepregen,
a sport te le pen: Csepreg–Kör -
mend me gyei I. o., Répcevisen:
Rép cevis–Sopronhorpács-Mé -
szá ros SE és Zsirán: Zsi ra–Fer tõ rá -
kos me gyei III. o. baj no ki lab da -
rú gó mér kõ zés.

Má jus 12-én, va sár nap 16
ó. Csepregen a PSMSK-ban:
Ze ne is ko lai ju bi le u mi év zá ró
kon cert és kiállítás.

Má jus 14-én, ked den 19
ó. Sop ron ban, a Liszt F. Konf. és
Kult. Köz pont ban: Így volt
szép… Koncz Zsu zsa mû so ra.

Má jus 19-én, va sár nap, 17
ó. Sop ron hor pá cson: Sop ron -
horpács-Mé szá ros SE–Ter cia-
Fer tõ end réd, 17.30 ó. Bõ ben:
Rép ce völ gye-Bõ–Ke me nes ma -
ga si, Acsádon: Acsád-Mesz -
len–Ne mes kolta me gyei III. o.
baj no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 24-én, pén te ken
08.30 órá tól Bü kön: Bük athlon
Sport nap.

Má jus 24-én, pén te ken 15
órá tól Csepregen: XII. Vá ro si
Gyer  mek nap.

Má jus 25-én, szom ba ton

Bü kön és Csepregen: Bük für dõ-
Csepreg Fél ma ra ton és Bü ki
Gyer mek nap.

Má jus. 25-én, szom ba ton
13 órá tól Csepregen, az Or bán
szo bor nál és a szõ lõ he gye ken:
Or bán-na pi gye pû tip rás.

Má jus. 25-én, szom ba ton
17 ó. Zsirán: Zsira–Sop ron hor -
pács-Mészáros SE me gyei III. o.
baj no ki lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 26-án, va sár nap,
14.30 ó. Si ma sá gon: Simaság-
Ostffyasszonyfa, 17 ó. Egy há zas -
falu ban: Egyházas fa lu–Nagy lózs
me gyei III. o., 17.30 ó. Csep -
regen, a sport te le pen: Csep reg-
Kõszeg me gyei I. o. baj no ki lab -
da rú gó mér kõ zés.

Má jus. 29-én, szer dán Bük -
für dõn, Csepregen és más te le -
pü lé se ken: A KI HÍ VÁS NAP JA.

Jú ni us 1-2. Csepregen a
PSMSK-ban: Vas Me gyei Nyug -
dí jas Ének kar ok Ta lál ko zó ja. 

Jú ni us 1-én, szom ba ton 19
ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki
TK–Pecöl me gyei II. o. baj no ki
lab da rú gó mér kõ zés.

Jú ni us 2-án, va sár nap, 12
ó. Sopronhorpácson: Sop ron -

hor pács-Mészáros SE–Harka,
14.30 ó. Acsádon: Acsád-
Mesz len–Torony, 17 ó. Répce vi -
sen: Répcevis–Tercia-Fertõ end -
réd me gyei II. o. baj no ki lab -
da rú gó mér kõ zés.

Jú ni us 2-án, va sár nap 17
ó. Csepregen, a Tri a no ni em -
lék he lyen (Ko vács u. 7.): Meg -
em lé ke zés a Nem ze ti Ös  sze tar -
to zás Nap ján.

Fel hí vás!
Kér jük a tér ség ben la kó, il let ve ide kö -

tõ dõ adó fi ze tõ ál lam pol gá ro kat, hogy
sze mé lyi jö ve de lem adó juk 1 %-át ajánl -
ják fel az itt mû kö dõ kul tu rá lis ala pít vá -
nyok, if jú sá gi és mû vé sze ti egye sü le tek
szá má ra. Se gít sék ez zel is te vé keny sé gü -
ket. Az aláb bi ak ban kö zöl jük az érin tet tek
adó szá ma it:
• Répcevidék Kul tú rá já ért Ala pít vány

(Csep reg, Szé che nyi tér 31.): 18887103-
1-18.

• Far kas Sán dor Egy let (Csepreg,
Nádasdy F. u. 15.): 18882122-1-18. 

• Bü ki Fa lu vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let
(Bük, Eöt vös u. 11.): 19244064-1-18.

• Bü ki Nõi Kar Egye sü let (Bük, Eöt vös u. 1-
3.): 18886724-1-18.

• Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra (Csep -
reg, Szé che nyi tér 31.): 18892987-1-18.

• Csepregi Vegyeskar Egye sü let (Csep -
reg, De ák F. u. 20.): 18880278-1-18. 

• Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let
(Csepreg, Szé che nyi tér 11.): 18894642-
1-18.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.hu 
és a www.naturpark.hu hon la po kon.

A ren de zõ szer vek 
a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

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






