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• Horvátzsidány
ZA RÁN DO KOK A PERUSKA
MÁ RIA-KÁ POL NÁ NÁL

2019. jú li us 7-én a horvátzsidányi egy ház -
köz ség, a fegy ve res erõk, a rend vé del mi szer -
vek, a tûz ol tó ság ok, a ka taszt ró fa vé de lem, a
ha gyo mány õr zõ egye sü le tek, va la mint a lo -
vag ren dek tar tot ták za rán dok la tu kat a
Peruska Má ria tör té nel mi za rán dok he lyen.

Vár tak min den kit, aki ezen a za rán dok mi -
sén sze re tett vol na részt ven ni. A há rom nyel vû
szent mi sén a fõcelebráns Mo gyo ró si Márk

Ányos, ti ha nyi ben cés szer ze tes volt.  Ce leb -
rál tak Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor mány zó,
Bali Ti bor plé bá nos, Dr. Anton Kolic nyu gal ma -
zott plé bá nos.

A Peruska Má ria Ének kar és a Kõszegfalvi
Ének kar éne ke még fel eme lõb bé tet te a
szent mi sét. A szent mi se ke re tén be lül az
egyen ru hás és fegy ve res szer ve ze tek, lo vag -
ren dek, va la mint a ci vil szer ve ze tek is ko szo rút
he lyez tek el vé dõ szent jük szob rá nál. Így a
Csepregi Hegy köz ség borosgazdái, va la mint
a Csepregi Bor ba rát Höl gyek is ko szo rút he -
lyez tek el a csepregi hegy vé dõ szent jé nél,
Szent Or bán pá pa szob rá nál. 

Szent Or bán szob rát 2014-ben szen tel ték
fel eb ben a szép szo bor park ban, az óta min -
den év ben jú li us ele jén ko szo rú zás sal tisz tel -
günk Szent Or bán szob ra elõtt. Majd a ce leb -
rá ló plé bá nos urak meg szen tel ték a csepregi
bort, va la mint meg ál dot ták a Csepregi Bor -
höl gye ket és a Csepregi Hegy köz ség
borosgazdáit. A bor szen te lés után a Pá lin ka
Lo vag rend pá lin ká it is meg szen tel ték, majd
Dr. Anton Kolic arany mi sés plé bá nos adott ál -
dást a za rán do kok ra.

A Him nu szok el hang zá sá val és a zász lók ki -
vo nu lá sá val lett vé ge a ren dez vény nek, majd
agapéra vár ták a ven dé ge ket. A dél után kul -
túr mû sor ral és li tá ni á val foly ta tó dott. Akik el jöt -
tek, olyan él mé nyek bir to ká ba ju tot tak, amely
meg erõ sí ti hi tü ket.

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek „Zöld Város kialakítása Bükön”
PROJEKTZÁRÓ A KISVÁROSBAN

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

A Répcementi Fér fi kar Pres ser Gá bor és
Adamis An na Mi énk itt a tér cí mû da lá val nyi tot -
ta a vá ros há za mel let ti, gyö nyö rû en meg újí tott
te rü let át adá sát.

„Bár park nak hív juk, iga zá ból kö zös sé gi tér is
a Szé che nyi ut ca ki öb lö sö dõ ré sze, az egy ko ri
„Rájcsu”, mely a né met Reitschule (lovasiskola)

szó ból kap ta né pi ne vét az I. vi lág há bo rú ide -
jén, mi kor a Bü kön ál lo má so zó len gyel ulá nu sok
itt gya ko rol ták a lo vag lást” – mond ta el kö szön -
tõ jé ben dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter. A TOP-
2.1.2-15-VS1-2016-00008 pá lyá zat ke re té ben
100 mil lió fo rint vis  sza nem té rí ten dõ eu ró pai uni -
ós tá mo ga tást nyert a pro jekt meg va ló sí tá sá ra
a te le pü lés a ko ráb ban meg kez dett vá ros köz -
pont ki ala kí tá sát foly tat va. A be ru há zá sok kal –
most fo lyik a Szent Ke le men-park (a temp lom -
park) fel újí tá sá nak ter ve zé se – ös  sze füg gõ zöld -
te rü let ala kult ki a cent rum ban. Az el nyert tá mo -
ga tást még 160 mil lió fo rint tal egé szí tet te ki költ -
ség ve té si tar ta lé ká ból az ön kor mány zat. Így

nem csak a Szé che nyi park újult meg, ha nem
ön tö zõ rend szert is ki épí tet tek, az út- és jár da épí -
tés elõtt ki cse rél ték a köz mû ve ket, bõ ví tet ték a
tan ös vényt. A Koczán-ház ud va rán kultúrpajta
ké szült, mely rossz idõ ese tén vé di a sze rep lõ ket
az ot ta ni ren dez vé nye ken. A pol gár mes ter meg -
kö szön te a Vas me gyei köz gyû lés és el nö ke ko -

or di ná lá sát a TOP-programban, il -
let ve az or szág gyû lé si kép vi se lõ se -
gí tõ mun ká ját is. Vé gül el mond ta,
hogy a be ru há zás ter ve it Gás pár
Pé ter épí tész ké szí tet te, a ki vi te le -
zést pe dig a Szkendó Kft. vé gez te jó
mi nõ ség ben és ha tár idõ re.

„A TOP-források se gít sé gé vel
dol goz zák le a szint- és szín vo nal kü -
lönb sé ge ket a va si te le pü lé sek, de
eb bõl a mó do sab bak sem ma rad -
tak ki” – fo gal ma zott Majthényi
Lász ló, a me gyei köz gyû lés el nö ke.
Sze rin te a most el ké szült bü ki park,

tér a fõ vá ros ban, de még a vi lá gon is bár hol
meg áll ná a he lyét. 

A tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je, Ágh Pé ter
ar ról szólt, hogy Vas me gyé ben van nak tör té nel -
mi köz pont tal ren del ke zõ ré gi vá ro sok. A fel tö -
rek võ te le pü lé sek azon dol goz nak, hogy be hoz -
zák a hát rá nyu kat, kis vá rost épí te nek a nagy -
köz ség bõl. Így van ez Bü kön is, ahol a kor mány
tá mo gat ja a be fe je zett és fo lya mat ban lé võ fej -
lesz té se ket, ter ve ket.

Az ün ne pé lyes sza lag át vá gás után részt ve -
võk meg te kin tet ték a be ru há zást, s a pro jekt hez
kap cso ló dó, a gye re kek ál tal a hi va tal elõt ti vi -
rág ágyás ok ba ké szí tett kom po zí ci ó kat.       igás
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Tombol a nyár

Au gusz tus az utol só nyá ri hó nap. Tom bol a hõ -
ség, dü bö rög nek a fesz ti vá lok! Tér sé günk vá ro sa i -
ban és fal va i ban fo lya ma to san egy mást kö ve tik a
szín vo na las ren dez vé nyek, ame lyek prog ram ja ik -
kal csá bít ják nem csak a te le pü lé sek la kó it, ha nem a kör nyék be li e ket,
sõt a kül föl di e ket is. Ne ves elõ adók szó ra koz tat ják a nagy ér de mût, ki-ki
vá laszt hat a ked vé re va ló mû sor szám ok kö zül. Azon ban nem csak a ze -
nei és kul tu rá lis mû so rok ban cse me géz he tünk, ha nem a gaszt ro nó mia
is nagy mér ték ben te rí ték re ke rül. A pa la csin ta kü lön le ges sé gek tõl a sé -
fek ál tal ké szí tett íz le tes fi nom sá go kon át a sajt kü lön le ges sé ge kig dús -
kál ha tunk a jó ban, nem be szél ve a fa lu na pi fi nom pör köl tek rõl, gu lyá -
sok ról.  Fon to sak ezek az ün ne pek, hi szen ezek ad nak te ret a ta lál ko zá -
sok nak, ami kor a
te le pü lé sek rõl el -
szár ma zot tak ha -
za lá to gat nak, ta -
lál koz nak a ré -
gen lá tott is me rõ -
sök, ba rát sá gok
ele ve ned nek új -
já. Fon to sak ezek
az ün ne pek azért
is, mert a dol gos
hét köz nap ok kö -
zött meg kell áll -
ni, hogy fel töl tõd -
jünk. A fa lu si em be rek szá má ra fõ ként dol go sak a nyá ri hét köz nap ok,
hi szen itt a be ta ka rí tás ide je, a min den na pi ke nye rün ket adó ga bo na
ara tá sa. Nem vé let len, hogy au gusz tus 20-án, Szent Ist ván ki rá lyunk ün -
ne pén az új ke nye ret is meg áld ják min den te le pü lés szent mi sé jén,
meg kö szön ve az Ara tás Urá nak a ter mést. So kan vá laszt ják ezt a hó na -
pot sza bad sá guk el töl té sé re is, hogy a csa lá dok együtt pi hen je nek,
nya ral ja nak a víz par ton na poz va vagy a he gyek ben nagy ki rán du lá -
so kat té ve. Pe da gó gus ként nem me he tek el szó nél kül amel lett sem,
hogy ez a va ká ci ót zá ró idõ szak, ami kor a gye re kek és szü lõk még
ugyan be nem vall va, de már ka csint gat nak az is ko la fe lé, hi szen hi á -
nyoz nak a tár sak, a ba rá tok, s ta lán egy ki csit a min den na pi mun ka is.
Kí vá nom, hogy tel jen min den ki nek vi dá man, fel töl tõ dés sel az „ara nyat
iz zó au gusz tus”! Ist ván ki rály ün ne pén pe dig mél tó kép pen tud junk el sõ
ki rá lyunk hoz fo hászt zen ge ni: „Ah, hol vagy ma gya rok tün dök lõ csil la -
ga, ki vol tál va la ha or szá gunk istápja…” 

Baloghné Si mon Eri ka

Ingyenes elektromos autó töltés
a Bükfürdõ Thermal & Spa parkolójában

Jú li us 29-én, hét fõ dél elõtt saj tó -
tá jé koz ta tó ke re té ben ad ták át a
Bük für dõ Thermal & Spa par ko ló já -
ban újon nan te le pí tett elekt ro mos
au tó töl tõ ál lo mást. A töl tõ az e-Mobi

Elektromobilitás Nonprofit Kft.-nek
kö szön he tõ en ke rült Bük für dõ re, így
a cég nek már há rom töl tõ ál lo má sa
ta lál ha tó Vas me gyé ben. A bü ki
gyógy für dõ par ko ló já ban ta lál ha tó
ál lo más vál tó ára mú töl tõ, mely két
Type2-es csat la ko zó val ren del ke zik
és két szer 22 kW-os tel je sít mény le -
adá sá ra ké pes. A te le pü lés la ko sai

és az ide lá to ga tó ven dé gek in gye -
ne sen tölt he tik au tó ju kat a töl tõ ál lo -
má son, mely szol gál ta tás elõ se gít -
he ti a desztináció to váb bi fel len dü -
lé sét, ugyan is így Bük für dõ is fel ke -

rül het az elekt ro mos jár mû vel köz le -
ke dõ ven dé gek tér ké pé re. Az új töl -
tõ ál lo mást Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja, dr.
Né meth Sán dor, Bük vá ros pol gár -
mes te re, va la mint Dr. Ugron Gás pár
Gá bor, az e-Mobi Elektromobilitás
Nonprofit Kft. ügy ve ze tõ igaz ga tó ja
avat ta fel.                                  yde
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• Szakony

Rövid hírek

HÍD FEL ÚJÍ TÁS SZAKONYBAN

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött jú ni us 27-én ad -
ták át a fel újí tott Répce-hidat Szakonyban. 

Az al kal mon Far kas Gyu la pol gár mes ter
be szá molt ar ról a hos  szú út ról, mely vé gül a si -
ke res meg va ló sí tás hoz ve ze tett. El mond ta,
hogy a te le pü lés kép vi se lõ-tes tü le te már több
éve pró bált for rást ta lál nia a fel újí tá si mun ká -
la tok ra, saj nos si ker te le nül. 2018 no vem be ré -
ben olyan rossz ál la pot ba ke rült a híd, hogy le

kel lett zár ni. Ezt kö ve tõ en Barcza At ti la or szág -
gyû lé si kép vi se lõ se gít sé gé vel az újabb ké rel -
mek meg hall ga tás ra, po zi tív el bí rá lás ra ke rül -
tek. Így a mun ká la tok ra 12 Mil lió fo rin tos bel -
ügy mi nisz té ri u mi tá mo ga tást ka pott Szakony. 

Szakony pol gár mes te re kö szö ne tét fe jez -
te ki mind azok nak, akik se gí tet ték a mun ká -
kat. Most már nincs szük ség a ha tal mas ke rü -
lõ utak ra, me lyek re a szakonyi és a kör nyék
te le pü lé se i nek gaz dái, vál lal ko zói kény sze -
rül tek. Az idei év ara tá si idé nyé re már egy
biz ton sá gos, húsz ton na te her bí rá sú erõs híd
ke rült át adás ra. 

ADA

Jú li us 6-án a Du nán tú lon egye dül ál ló mó don
im már 29. al ka lom mal ele ve ní tet ték fel a ké zi ka -
szás ara tást, ami ezt a ha gyo mányt élõ vé te szi,
me lyet folk lór mû sor ral, kön  nyû ze nei kon cert tel és
ara tó bál lal tet tek szí nes sé a szer ve zõk. Bük vá ros
leg na gyobb múl tú ren dez vé nye az Ara tó ün nep.

Az öku me ni kus szent mi se után hin tós fel vo nu lás sal
ér kez tek az ara tók a hely szín re. A meg nyi tón el sõ -
ként   dr.  Né meth   Sán dor pol gár mes ter, majd Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ és dr. Nagy Ist ván

ag rár mi nisz ter kö szön töt te a részt ve võ ket, aki a
Nest lé-gyár meg hí vá sá ra ér ke zett a für dõ vá ros ba.
Ez után ked ves gesz tus ként s né hány mél ta tó gon -
do lat kí sé re té ben ok le ve let és bort ad tak át az
ara tó ban dák kép vi se lõ i nek: Bük, Rép ce lak,
Bük–Tö rök bá lint Ba rá ti Tár sa ság, Ikva Nép tánc
Egye sü let, Nagygeresd, Õrimagyarósd, Kis fa lud,
Petõháza, Vitnyéd, Fertõszentmiklós, Le vél,
Nagydém, Diósd és a bü ki Nest lé ara tó csa pa ta i -
nak. Idén 15. al ka lom mal vet tek részt az ara tás -

ban a vitnyédiek. E je les al ka lom ból egy új ka szát
is kap tak, me lyet Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se -
lõ adott át a ve ze tõ jük nek. Ezt kö ve tõ en a für dõ -
par ko ló ban ti zen két ara tó ban da so ra ko zott fel és
vet ték az irányt a bú za táb la fe lé. Idén a bú za me -
zõt a Vi ta Kft. bo csá tot ta az ara tók ren del ke zé sé re.
A táb lák közt a ké zi ka szás fér fi ak és a ma rok sze dõ
as  szo nyok meg mu tat ták, hogy a múlt szá zad kö -
ze pé ig ho gyan tör tént az ara tás, a ké ve sze dés. Az
ese ményt szá mos ér dek lõ dõ kí sér te fi gye lem mel.
Új csa pat ként a Nest lé-gyár ban dá ja is ka szát ra -
ga dott, élén az ag rár mi nisz ter rel és a gyár igaz ga -
tó já val. Kéz rõl kéz re járt az ara tó pá lin kás buty kos,
né mi ha zai bor, po gá csa. Az ara tást kö ve tõ en lé -
pett fel az Éne kes Len ke Ha gyo mány õr zõ Egye sü -
let, aki ket Pé ter Srámek és együt te sé nek mû so ra
kö ve tett a ren dez vény szín pa don, majd a haj na lig
tar tó ara tó bál zár ta a na pot.                      S.Bogi

29. Aratófesztivál Bükön
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Éle té nek 94.
évé ben ment el
min den ki Fri ci
bá csi ja. Hos  szú
és tar tal mas
éle tet élt. Fon -
tos volt szá má ra
az a kö zös ség,

ahon nan in dult. Büsz ke volt ar ra, hogy
szakonyiként lát ta meg a nap vi lá got.
Ele mi is ko lá it itt vé gez te, majd 1942-
1949 kö zött a he lyi kör jegy zõ sé gen
dol go zott. Bár sor sa más fe lé vit te, de
min dig szakonyinak val lot ta ma gát. Fi -
gye lem mel kí sér te a te le pü lés sor sát.
Kap cso lat ban állt a fa lu la kó i val, ve ze -
tõ i vel.  Le he tõ ség sze rint min den kö zös -
sé gi al kal mon meg je lent. Meg tisz tel te -
tés nek érez te, ha meg hív ták egy-egy
ese mény re. 

A je len mel lett fon tos volt szá má ra a
múlt is me re te, an nak meg örö kí té se, to -
vább adá sa. A sze mé lye sen át élt ta -
pasz ta la to kat ve tet te pa pír ra a Gyer -
me kek ta nu lá sa a fa lu si egy há zi is ko lá -
ban, a har min cas évek ben cím mel. A
szakonyi is ko lá ról szó ló vis  sza em lé ke zé -
se na gyon szép hely re ke rült, az
ópusztaszeri is ko la mú ze um ba.

Fri ci bá csi egy re el szán tab ban fog -
lal ko zott Szakony tör té ne té vel, így a
kez de ti vis  sza em lé ke zé se ket ki bõ ví tet te
az 1950-es évek elõt ti ese mé nyek kel,
tör té ne tek kel. Az zal a szán dék kal ve tet -

te pa pír ra gon do la ta it, az ad dig ös  sze -
gyûj tött anya got, hogy foly tat ják mun -
ká ját, va la ki át ve szi a tör té net írást. Saj -
nos nem tud tak sen kit meg bíz ni a  foly -
ta tás sal, ezért is mét Fri ci bá csi vet te ke -
zé be a mun ká la to kat. 2000-ben ha tal -
mas lel ke se dés sel vá gott be le az
újabb ki hí vás ba. Jár ta a könyv tá ra kat,
le vél tá ra kat, fel ke res te azo kat az em -
be re ket, akik se gít het ték mun ká ját. Az
ered mény sem ma radt el. 2002-ben
je lent meg a Szakonyi kró ni ka, mely a
köz ség éle tét in téz mé nye sít ve mu tat ta
be. Majd 2007-ben el ké szült, s nagy kö -
zön sé get vár ja az a kéz irat, mely a te -
le pü lés múlt ját, la ko sa i nak éle tét, szo -
ká sa it öle li fel. 

Fri ci bá csi mun kás sá gát di csér ve
nem hagy hat juk ki fe le sé ge lel kes tá -
mo ga tá sát, se gít sé gét sem. Õ volt az,
aki biz to sí tot ta a nyu godt hát te ret hos -
 szú év ti ze de ken át. 

A szakonyiak kö szö ne tü ket fe jez ték
ki, ami kor 2007-ben Fri ci bá csit a te le -
pü lés dísz pol gá rá vá avat ták. Far kas
Gyu la a fa lu ne vé ben át ad ta a köz ség
cí me rét áb rá zo ló bronz pla ket tet, fa lu -
zász lót. Fri ci bá csi ak kor is az alá zat és
a sze rény ség hang ján kö szön te meg a
ki tün te tõ fi gyel met. 

Így ma rad meg em lé ke ze tünk ben,
szí vünk ben. Mun ká i val be vés te ma gát
Szakony kró ni ká já ba. 

ADA

Si ke res ön kor mány za ti pá lyá -
zat ered mé nye az új egész ség -
ügyi esz köz, mely na gyobb biz -
ton sá got nyújt a vá ro si pol gá -
rok nak és a labdarúgó mér kõ zé -
sek re ki lá to ga tók nak.

A Ma gyar Lab da rú gó Szö vet -
ség tá mo ga tá sá val egy la i ku sok
ál tal is hasz nál ha tó defibrillátort
ve he tett át Dobány La jos me -
gyei igaz ga tó tól Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter. Az
öröm te li hír rõl Hor -
váth Gá bor bi zott -
sá gi el nök kel szá -
mol tak be, aki vá -
ro si kép vi se lõ ként
szor gal maz ta az
esz köz be szer zé sét.
El mond ták, a ké -
szü lék se gít sé gé vel
baj ese tén ha té ko -
nyan le het új ra -
élesz te ni, még a
men tõk ki ér ke zé se elõtt meg le -
het kez de ni a szak sze rû egész -
ség ügyi be avat ko zást. A min -
den nap ok ban a vá ro si Egész -
ség ház ban, va sár na pon ként
pe dig a Ma lom ker ti Sport lé te sít -
mény ben tar tott mér kõ zé se ken
lesz meg ta lál ha tó. 

A vá ros ve ze tõ ki emel te, lát -
vá nyos fej lesz té se ket zaj la nak a
Ma lom kert ben. El ké szült az új ke -

rí tés, a defibrillátor be szer zé se
mel lett ha ma ro san új kis mé re tû
mû fü ves pá lya is épül. A vá ros -
ve ze tés szá má ra fon tos, hogy az
egész sé ges élet mód ra va ló ne -
ve lés már a leg ki sebb kor ban
el kez dõd jön, ép pen ezért tá mo -
gat ják a he lyi lab da rú gás-után -
pót lás ne ve lé sét, most egy új
mû fü ves lé te sít mén  nyel is. Az
Ovi-Sport prog ram ke re té ben,

ön kor mány za ti ön erõ vel egy
6x12 mé te res mû fü ves sport pá -
lyát ala kí ta nak ki a Ma lom ker ti
Sport lé te sít mény észak nyu ga ti
szeg le té ben. A kis mû fü ves mel -
lett az MLSZ pá lyá za ti le he tõ sé -
gé vel egy na gyobb, 20x40 mé -
te res lab da rú gó pá lyát is épí te -
nek – is mer tet te a kép vi se lõ-tes -
tü le ti szö vet ség el kép ze lé se it a
csepregi pol gár mes ter.          km

BÚ CSÚ SZAKONY 
DÍSZ POL GÁ RÁ TÓL VÖ RÖS FRI GYES TÕL
(1926-2019)

Életmentõ defibrillátor
áll szolgálatba Csepregen
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• Bük
KÖ ZÖS KED VEZ MÉNY REND SZERT 
IN DÍT A BÜ KI GYÓGY FÜR DÕ ZRT. ÉS 
A BÜ KI SZO BA KI ADÓK SZÖ VET SÉ GE

Kö zös saj tó tá jé koz ta tó ke re té ben je len tet te
be a Bük für dõ Thermal & Spa, va la mint a Bü ki
Szo ba ki adók Szö vet sé ge a kö zöt tük lét re jött új
együtt mû kö dést. Az ese ményt jú li us 15-én, a
für dõ fõ be já ra tá nál tar tot ták, me lyen részt vett
Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve zér -

igaz ga tó ja, dr. Né meth Sán dor, Bük vá ros pol -
gár mes te re, va la mint Né meth Gyu la, a Bü ki
Szo ba ki adók Szö vet sé gé nek el nö ke. Mind hár -
man egyet ér tet tek ab ban, hogy a ked vez -
mény rend szer jó té kony ha tás sal le het mind a
für dõ, mind a ma gán szál lás he lyek, mind pe dig
a te le pü lés jö võ jé re. Az együtt mû kö dés ke re té -
ben a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. a Bü ki Szo ba ki adók
Szö vet sé gé nél re giszt rált ta gok ré szé re díj men -
te sen biz to sít ked vez mény kár tyá kat, így a ma -
gán szál lás he lye ken meg szál ló ven dé gek ezen
kár tya fel mu ta tá sá val ve he tik igény be a für dõ
szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó ked vez ményt: a
mas  szá zsok, va la mint a sókabin árá ból 15%,
míg a gyógykúrák árá ból 10% ked vez mény
igény be vé te lé re jo go sít a kár tya. A Szö vet ség -
nek kö zel 100 tag ja van, ami mint egy 300 szál -
lás he lyet je lent, így az együtt mû kö dés nek kö -
szön he tõ en a ke res ke del mi szál lás he lyek mel -
lett most már a ma gán szál lás he lyek is ak tí van
részt vesz nek a für dõ szol gál ta tá sa i nak ér té ke sí -
té sé ben, és ösz tö nöz he tik ven dé ge i ket a több -
let szol gál ta tá sok igény be vé te lé re.               yde

Rövid hírek
Már he tek óta a ké szü lõ dé sé volt a fõ sze rep

Meszlenben. 2019. jú li us 27-én, szom ba ton ke rült
meg ren de zés re a fa lu nap, aho va min den kit sok
sze re tet tel vár tak, és az idei év ben ren ge teg ven -
dég volt kí ván csi a mû so rok ra. 

13.00 óra kor a Him nuszt kö ve tõ en
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ üd -
vö zöl te a fa lu la kó it, kö szö ne tet mon -
dott a fa lu pol gár mes ter ének oda -
adó mun ká já ért, és szó esett az évek
alatt el ért szép tel je sít mé nyek rõl és
kor sze rû sí té sek rõl. Ez után Õri Zol tán, a
fa lu pol gár mes te re ün ne pi be szé dé -
vel nyi tot ta meg a ren dez vényt. Kö -
szön töt te meg hí vott dísz ven dé ge it, a
hely bé li e ket, kö szönt min den ne mû
se gít sé get, amit eb ben az 5 év ben
ka pott, és min den ki nagy kí ván csi sá -
gá ra és örö mé re el árul ta, hogy az õszi
vá lasz tá so kon is mét megméretetti ma gát, és sze -
ret né foly tat ni mun ká ját épp olyan lel ke se dés sel és
hi he tet len szor ga lom mal, ahogy tet te azt ed dig is. 

A mû so ro kat 14.00 óra kor a nép sze rû Csil lag
születikbõl, vagy a Mu zsi ka té vén ve tí tett Dal la mo -

kon át mû sor ból is is me rõs, ki vá ló éne kes, Kos suth
Ger gõ ze nei mû so ra kezd te meg.  Az éne kes el va -
rá zsol ta a kö zön sé get. Is mert dal la mok, slá ge rek
és sa ját szá mok is he lyet kap tak re per to ár já ban.
Min den ki éne kelt, tánc ra per dül tek a né zõ té ren is. 

15.00 óra kor kez de tét vet te a fa lu na pi la ko ma.
Az íny csik lan dó il la tok be jár ták az egész fa lut. Is te -
ni vad disz nó pör költ, gu lyás le ves és szé kely ká posz -
ta is ke rült az asz tal ra, de a saj tos és te per tõs po -
gá csa sem ma rad ha tott el.

16.00 óra kor kö vet ke zett a Kiszöv Senior Tánc -
együt tes egy iga zi fer ge te ges mû sor ral, akik kö zött

meg ta lál hat tuk a meszleni Pé te ri Zol tánt is, aki re a
fa lu la kói mind na gyon büsz kék. Ez a csa pat min -
dig meg mu tat ja, hogy a nép tánc ere de ti kul ti kus
sze re pén kí vül men  nyi re le het él vez he tõ és szó ra -
koz ta tó!

A gye re kek nek köz ben el ké szül tek a csil lám te -
to vá lá sa ik a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat mun ka tár sá nak kö szön he tõ en. Lég vár,
popcorn, lu fik és kü lön bö zõ fa já té kok is vár ták a
leg ki seb be ket. 

Fo gat haj tó állt egész dél után az ér dek lõ dõk
ren del ke zé sé re. A lovaskocsi nem várt ér dek lõ dést
mu ta tott a ki csik és a na gyok kö ré ben is. Min den -
ki, aki ki sze ret te vol na pró bál ni, és ezt meg is tet -
te, elé ge det ten jött vis  sza a ki sebb tú rá ról.

16.30-kor az Or fe um Ván dor szín pad csil la gai
ka la u zol tak el min ket az ope rett vi lá gá ba. Birinyi
Mó ni ka szub rett és Bá lint Csa ba te nor fe lejt he tet -
len és igé nyes mû so rá ban fel csen dül tek az örök
klas  szi ku sok, a né zõ tér rõl vissz hang zott a „Haj má si
Pé ter, Haj má si Pál”.

Ez után két tán cos pro duk ció kö vet ke zett Az
Acsádi Sokk for má ció höl gyei iga zi for ró han gu la -
tot te remt ve ad ták elõ mû sor szá ma i kat. A köz ben
le zú du ló esõ vel a né zõk mit sem fog lal koz va ha tal -
mas taps sal aján dé koz ták meg õket. Majd egy
anya–lá nya for má ció, Nagyné Pá lin kás Ani ta és
lá nya, Cintia állt szín pad ra.

18.00 óra kor a Grá ci ák együt tes hoz ták el a
80-as és 90-es évek retró slá ge re it. A fa lu gyer me -
kei pe dig hát tér tán cos ként köz re mû köd tek a mû -
sor ban. A tom bo la hú zás ez után kö vet ke zett – min -
den ki vár ta, hogy For tu na mel lé áll jon. A fa lu na pi
bál ban a re mek Ma xi mum ze ne kar szol gál tat ta a
talp alá va lót. Haj na lig szólt a ze ne, ün ne pel tek ,
bu liz tak a hely bé li ek.

Ba lázs Ani kó

Hajnalig szólt a nóta...
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Bük Vá ros Ön kor mány za ta több te rü le ten is pá lyá zott a Te rü le ti
és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ban, min den be adott pá -
lyá za tu kat po zi tí van bí rál ták el. Ezek kö zé tar to zik az ipar te rü let fej -
lesz té sét cél zó be ru há zás is. Pá lyá za ti for rás ként 200 mil lió fo rint
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást ka pott az ön kor mány zat a pro jekt
meg va ló sí tá sá ra, de tud ták, hogy eh hez je len tõs sa ját ön kor mány -
za ti for rást is kell biz to sí ta ni. A be ru há zás össz költ sé ge az el nyert ki -

vi te le zé si szer zõ dés sze rint 800 mil lió fo rint lesz. Az ön kor mány zat és
a ki vi te le zõ 2019. má jus 31-én ír ták alá a szer zõ dést a bü ki vá ros -
há zán, így el kez dõd het nek a mun ká la tok.

Az ipa ri te rü let fej lesz té se kü lö nö sen fon tos a vá ros szá má ra.
Bük azon ke vés te le pü lé sek kö zé tar to zik, ame lyek több lá bon áll -
nak: az ipar és a tu risz ti ka egy aránt je len tõs be vé te li for rá sai a te -
le pü lés nek, így mind ket tõ re nagy hang súlyt fek tet nek.

A most kez dõ dõ be ru há zás so rán az állateledelgyár mö gött
ki je lölt te rü le tet te szik al kal mas sá to váb bi ipar fo ga dá sá ra: az
inf rast ruk tú rát fej lesz tik, köz mû ve ket épí te nek ki. A be ru há zás ré -
sze ként a Darling utat ki szé le sí tik a me zõ gaz da sá gi út irá nyá ba,
va la mint a ke resz te zõ dés után a vas úti át já ró ig szin tén meg újul
az út. A te rü le ten köz vi lá gí tást is ki épí te nek, a köz mû ve ket a te -
lek ha tá rig vi szik el, így a jö võ be li be ru há zók nak már csak rá kell
köt ni a rend sze rek re. A fej lesz tés ered mé nye képp az egyéb -
ként is erõs és je len tõs bü ki ipar még to vább fej lõd het, to váb bi
be fek te tõ ket vonz hat a vá ros ba. yde

Jú li us 6-án te le pü lé sün kön fel avat ták
gróf Fes te tics Im re mell szob rát és át ad -
ták a ró la el ne ve zett te ret is.

Fes te tics Im re (1764-1846) Sá gon szü -
le tett és Kõ sze gen halt meg. Fel vi lá go sult
szel le mû gróf volt, aki ju hok kal vég zett kí -
sér le te ket. Ta pasz ta la ta it 1819-ben tet te
köz zé az Oekonomische Neuigkeiten
und Verhandlungen cí mû fo lyó irat ban.
Az örök lõ dést ta nul má nyoz ta a bel te -
nyész tés mód sze ré vel. Fes te tics négy
pont ban fog lal ta össze
té zi se it a bel te nyész tés sel
és az örök lõ dés sel kap -
cso lat ban. Eze ket pe dig
a ter mé szet ge ne ti kai tör -
vé nye i nek ne vez te. Itt ta -
lál koz ha tunk el sõ al ka -
lom mal a ge ne ti ka szó val
mint szak ki fe je zés sel. En -
nek bicentenáriumát is
ün ne pel tük a szo bor és
tér ava tás sal.

Si ma sá gon a Fes te tics-
kul tusz fel tá masz tó ja, kez -
de mé nye zõ je és párt fo -
gó ja dr. Se re gi Já nos pro fes  szor, Sza bó T.
At ti la bi o ló gus pro fes  szor és Ta kács Gyõ -
zõ ke ra mi kus mû vész vol tak.  A kez de mé -
nye zést fel ka rol ta és tá mo gat ta Mol nár
Lász ló, köz sé günk pol gár mes te re, sze -
mé lyé ben ter mé keny ta laj ra lelt a Fes te -
ti csek tu do má nyos mun kás sá gát be mu -
tat ni kí vá nó igény.

A pol gár mes ter kö szön tõ je után
Galavics Ad ri enn is mer tet te a gróf élet út -

ját, majd Sza bó T. At ti la ün ne pi be szé de
kö vet ke zett. A szo bor le lep le zé se elõtt
még Östör Dominik sza val ta el Ju hász
Gyu la A szo bor cí mû ver sét. Az ün nep sé -
gen dr. Se re gi Já nost Fes te tics Im re-em -
lék érem mel tün tet ték ki.

A mell szob rot Ta kács Gyõ zõ ke ra mi -
kus mû vész ké szí tet te, az õ al ko tá sa. Kö -
szön jük ne ki, hogy újabb köz té ri szo bor -
ral gaz da god ha tott a köz sé günk. Kü lön
kö szö net il le ti még az ön kor mány zat dol -

go zó it, akik éjt nap pal lá té ve fá ra doz tak
a tér ki ala kí tá sá ban, szép pé té te lé ben. 

Az ün nep ség zá ró ak kord ja ként ko -
szo rú zá sok ra ke rült sor. A fent em lí tett
pro fes  szo rok mel lett Si ma ság köz ség
kép vi se lõ tes tü le te, va la mint a ren dez -
vény re ér ke zett társ te le pü lés, Vágfüzes
kép vi se lõ tes tü le te is ko szo rút he lye zett el
gróf Fes te tics Im re szob rá nál.

Haller Er zsé bet

Iparterület 
fejlesztése Bük városában

Szo bor- és tér ava tás
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Sajtoskál tör té nel mé ben már 1421-ben szó esik
a vá sá rok ról. Évi két or szá gos nagy vá sárt, va la mint
min den hé ten egy he ti vá sárt tart hat tak. Több for -
rás is meg erõ sí ti, hogy Kál a sajt vá sá ra i ról lett hí res,
és az el ne ve zést is in nen kap ta. (For rás:
sajtoskal.hu/falutortenet) 

A nagy múl tú te le pü lés pol gár mes te ré vel,
Haller Im ré vel be szél get tem. „A ta va lyi év ben na -
gyon ered mé nye sek vol tunk, ami a nyer tes pá -
lyá za ta in kat il le ti. Mint ar ról már ko ráb ban be szá -
mol tunk, 2018 no vem be ré ben ke rült sor a fel újí -
tott ra va ta lo zónk át adá sá ra, amit az adós ság -
kon szo li dá ci ó ban ka pott tá mo ga tás egy ré szé -
bõl, egész pon to san 6,5 mil lió fo rint ból tud tunk
meg va ló sí ta ni. Mos dót ala kí tot tunk ki, elõ te tõt, új
cse rép fe dést és szí ne zést ka pott az épü let, va la -
mint a te me tõ egész te rü le tét tér kö vez tük. 

Szin tén a ta va lyi év ben ad tunk be nyer tes
pá lyá za tot gép be szer zés re, mely nek brut tó ösz -
 sze ge kö zel 18 mil lió fo rint volt. A vá sá rolt trak tor
és a hoz zá tar to zó ki egé szí tõk nagy ban meg -
kön  nyí tik a fa lu gond nok mun ká ját a te le pü lé -
sen. Volt egy má sik, 23 mil lió fo rin tos pá lyá za -
tunk, mely nek cél ja az ön kor mány zat épü le té -
nek bõ ví té se, az ud var rend be té te le, ren dez -
vény sá tor és szín pad ki ala kí tá sa lett vol na, de
ez saj ná la tos mó don nem nyert, így tar ta lék lis -
tá ra ke rült a pro jekt. Má sik nagy ál munk, hogy
vég re re a li zá lód jon a fa lu szenny víz há ló za tá nak
ki épí té se. 20 éve tö rek szünk a meg va ló sí tás ra.
En nek ér de ké ben 12 te le pü lés szenny víz el ve ze -
té si agg lo me rá ci ót, az az te le pü lés tö mö rü lést
ho zott lét re. Na gyon bí zunk ben ne, hogy mi ha -
ma rabb meg va ló sul ez a fej lesz tés. A Ma gyar
Fa lu prog ram ban majd sze ret nénk út fel újí tás ra is
pá lyáz ni. Je len leg nincs olyan épü le te a te le pü -
lés nek, me lyen az utób bi évek ben ne vé gez tek
vol na va la mi lyen kor sze rû sí tést, fel újí tást.
Sajtoskálnak kö zel 400 la ko sa van.  Több nem -
ze ti ség is kép vi sel te ti ma gát, él nek a fa lu ban
hol lan dok, né me tek, an go lok, de sváj ci, uk rán,

orosz, oszt rák, tö rök la kó ink is van nak. So kuk már
több év ti ze de itt él. A fi a tal ge ne rá ció el ván dor -
lá sa – mint je len ség – saj nos nap ja ink ban szá -
mos vi dé ki te le pü lést érint. Úgy néz ki, ná lunk ez
a ten den cia sze ren csé re meg állt. Több ház nál
te tõ tér ki ala kí tás ba fog tak a fi a ta lok, vagy kü -
lön ál ló há zat vá sá rol tak.  

Az utób bi évek ben 10–15 ház is cse rélt gaz -
dát. Az ide te le pült fi a tal csa lá dok igé nyel het -
nek le te le pe dé si tá mo ga tást, ami 200.000 Ft.
Tel ke ink is van nak el adók, de a ta pasz ta lat azt
mu tat ja, hogy szí ve seb ben vá sá rol nak csa lá di

há za kat az új la kók. Je len leg is van nak el adó in -
gat la nok a fa lu ban. 

Óvo dánk, is ko lánk nincs, Bõ be, Bük re és
Rábapatyra jár nak a gye re kek. Szo ci á lis tá mo -
ga tást min den gyer me kes csa lád nak tu dunk
ad ni. Az is ko la kez dé si tá mo ga tás a kö zép is ko -
lás ok ese té ben 25 ezer, az ál ta lá nos is ko lá sok -
nál 15 ezer, de az óvo dá sok is ré sze sül nek, õk 10
ezer fo rin tot kap nak. Szo ci á lis el lá tás ként biz to sí -
tunk, idén 32 köb mé tert tu dunk meg igé nyel ni. 

Fa lu gond no kunk van, köz mun ká sunk vi szont
nincs. Pi ci fa lu va gyunk, igyek szünk fo lya ma to -
san szé pí te ni, vi rá go sí ta ni, zöl dí te ni a kör nye ze -

tet. A fa lu szé lén ta lál ha tó Lát vány tó ön kor -
mány za ti tu laj don ban van. 2005 óta szol gál pi -
he nõ hely ként, ren dez vény hely szín ként. For rá sok
táp lál ják és a Metõc pa tak ba fo lyik, 3600 m2

víz fel szí nû. Fo lya ma to san te le pít jük be le a ha la -
kat, így a he lyi hor gá szok nak ki vá ló le he tõ sé get
ad hob bi juk gya kor lá sá ra. Ki rán du lást min den
év ben szer ve zünk a te le pü lés la kó i nak, 60–70
fõt tu dunk két bus  szal utaz tat ni. Idén Szé kes fe -
hér vár lesz az úti cél. 

Van nak ál lan dó, min den év ben meg tar tott
ün ne pe ink, ren dez vé nye ink. Ilyen pél dá ul a far -

san gunk, az anyák
nap ja, a Mi ku lás-nap,
a nyugdíjastalálkozó
és a ka rá cso nyi ün -
nep ség, il let ve az I. és
a II. vi lág há bo rú hõ si
ha lott ja i nak em lék mû -
vé nél min den év ben
két szer – már ci us 15-én
és ha lot tak nap ján –
ko szo rú zás sal tisz te leg
és em lé ke zik fa lu kö -
zös sé ge. Je len leg a fa -
lu nap ra ké szü lünk,
mely nek fon tos ha gyo -
má nya van. A fa lu na -

pot meg elõ zõ en egy 4 na pos prog ra mot ter ve -
zünk a he lyi és az itt nya ra ló, ven dé ges ke dõ
gye re kek nek. Kedd tõl pén te kig, min den nap
dél után 1-tõl egé szen es tig szó ra koz ta tó gyer -
mek prog ra mo kat szer vez a kul túr ve ze tõnk. Ma -
gát a fõ ren dez vényt – amely tel je sen ön erõ bõl
va ló sul meg –, au gusz tus 4-én tart juk, egy be köt -
ve a 25. Fa lu na pot és a 15. Sajt fesz ti vált. Szí nes
prog ra mok kal, szó ra koz ta tó fel lé põk kel és per -
sze sajt kós to ló val és sajt vá sár ral vár juk a hoz -
zánk lá to ga tó kat. A tom bo la tárgy-fel aján lá so -
kat ez úton is kö szön jük tá mo ga tó ink nak.

Zsoldosné H. Ka ti

A falu, ahol a sajt
hagyományt teremtett…
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Ja vá ban zaj lik a lab da rú gás -
nak ott hont adó vá ro si sport lé te sít -
mény to váb bi fej lesz té se, új ke rí tés
és há rom ka pu épült.

Jú li us el sõ he té ben ké szült el a
csepregi vá ros ve ze tés újabb sport -
fej lesz té si be ru há zá sa, szak em be -

rek se gít sé gé vel a ré gi be ton pa -
lán kok, az el hasz ná ló dott léc- és
drót fo nat ke rí té sek he lyett épí tet tek
egy sé ges, új ke rí tés rend szert.

A Ma lom ker ti Sport lé te sít mény
be já ra ti ol da lán és észak ke le ti vé -
gé ben ös  sze sen mint egy 380 mé -
ter hos  szan ké szült lá ba za ti be ton -
elem mel, új osz lo pok kal el lá tott
hor gany zott, szint ere zett zöld szí nû
táb lás ke rí tés. A lé te sít mény meg -
kö ze lí té sét új gya lo gos ka pu, s a
meg lé võ mel lett egy új gaz da sá gi
be já rat is se gí ti. Az új ke rí tés ren de -
zett, esz té ti kus meg je le nést köl csö -

nöz a tér nek, de a nem ré gi ben be -
je len tett köz te rü le ti ka me ra fej lesz -
tés sel egye tem ben a va gyon vé -
del met is szol gál ja – nyi lat koz ta
Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nök.

A ke rí tés ki vi te le zé sé rõl nyolc és
fél mil lió fo rint ér ték ben dön tött a

vá ros ve ze tés, az ön kor mány zat sa -
ját költ ség ve tés ének ter hé re.

A Ma lom ker tet érin tõ vá ros épí tõ
lé pé sek rõl Vlasich Krisz ti án Csep -
reg vá ros pol gár mes te re el mond -
ta, a ping pong pá lya mel lett
teqballasztalt te le pí tet tek le, fo lya -
mat ban van egy 6x12 mé te res Ovi-
Sport mû fü ves sport pá lya ki ala kí tá -
sa, va la mint egy 20x40 mé te res
mû fü ves fo ci pá lya épí té sét is ter ve -
zik, pá lyá za ti for rás ból és je len tõs
vá ro si sa ját erõ fel hasz ná lá sá val,
me lyet a jó és tu da tos gaz dál ko -
dás tett le he tõ vé.                       km

El fo gad ták a vá ros ve ze tõ meg -
hí vá sát és a III. Csepregi Pa la csin ta
Fesz ti vá lon is részt vet tek a kí nai
Nanning vá ros kép vi sel té ben ér ke -
zõ né pes de le gá ció tag jai.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re, Hárominé Or bán Eri -
ka al pol gár mes ter rel együtt kö szön -

töt te a ven dé ge ket az ön kor mány -
za ti hi va tal dísz ter mé ben jú li us 12-
én, pén te ken. A Kí na dél ke le ti te rü -
le tén fek võ Gunangxi tar to mány ból
ér ke zõ de le gá ció tag jai he lyi gaz -
da sá gi és tu risz ti kai sze rep lõk bõl áll -
tak, akik nyi tot tak az új he lyek, így
Csepreg iránt is, s szí ve sen is me rik
meg a hely ben ren del ke zés re ál ló
le he tõ sé ge ket. A Csep regen töl tött
idõ alatt meg is mer ked het tek a vá -

ros fek vé sé vel és ter mé sze ti adott sá -
ga i val, va la mint a hely tör té ne ti mú -
ze um kin cse i vel és a he lyi bor ter -
mesz tés sel is.

A nanningi kül dött ség ve ze tõ je,
Qiao Jian a kap cso la tot to vább
erõ sít ve Csepreg vá ros ve ze tõ it a
CHINA-ASEAN ex pó ra is meg hív ta,

ahol a szer ve zõk ba rá ti kap cso la -
tok meg erõ sí té sé re, a te rü le tek köz -
ti együtt mû kö dé sek elõ se gí té sé re
ad nak majd le he tõ sé get. A kí nai és
a ma gyar fél is bí zik a to váb bi si ke -
res együtt mû kö dé sek ki ala kí tá sá -
ban, mely re bi za ko dást ad hat
Oiao Jian de le gá ció ve ze tõ és Vla -
sich Krisz ti án pol gár mes ter sze mé -
lyes jó kap cso la ta.

km

Új együttmûködés
KÍNAI DELEGÁCIÓT FOGADOTT

CSEPREG VÁROS POLGÁRMESTERE

Kerítéssel fejlesztették tovább
a Malomkerti Sportlétesítményt
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• Csepreg
CSEPREGI BO ROK SI KE RE

„Bor, bor, bor, de jó a csepregi bor.”
2019. jú li us 17-én volt a 14. Gyógy-Bor Na -

pok meg nyi tó ja és a bor ver seny ered mény -
hir de té se a Bük für dõn. A meg nyi tó elõtt egy
hét tel volt az a meg mé ret te tés, ahol a szak -
mai és a tár sa dal mi zsû ri ki vá lasz tot ta Bük Vá -
ros Bo rát, a Bor höl gyek Bo rát, a Fesz ti vál Bo rát
és a Mé dia Bo rát is. Er re az al ka lom ra min dig
meg hív ják a csepregi, a kõ sze gi és a
lukácsházi Bor ba rát Höl gye ket is. 10 pin cé szet
27 fé le bo ra ne ve zett a ver seny re. Az or szág
több bor vi dé ké rõl hoz tak bo ro kat. A díj áta dó -
ra a meg nyi tón ke rült sor il luszt ris sze mé lyi sé -
gek je len lét ében. 8 fõs szak mai zsû ri dön tött
ar ról, hogy me lyik bor le gyen 2019-ben Bük
Vá ros Bo ra. Bük Vá ros Bo ra a csepregi Vinora
Bor ház 2018-as év já ra tú olasz riz ling je lett.
Mol nár Sán dor vet te át a dí jat. A Bor ba rát Höl -
gyek a csepregi Répcementi Bor pin ce 2017-
es év já ra tú Kék fran ko sát vá lasz tot ták. Hor váth
Gá bor vet te át a dí jat. Gra tu lá lunk a csepregi
bo rá szok nak a szép si ke rek hez. A díj áta dó
után meg is le he tett kós tol ni eze ket a fi nom
bo ro kat.

Horváthné Pa dos Te réz

• Simaság
ADO MÁNY GYÛJ TÉS

2019. 07. 26-án ször nyû tûz ke let ke zett egy
si ma sá gi la kás ban, ahol éle tét vesz tet te özv.
Si mon Pálné (Ági né ni) és uno ká ja Fü löp Ben -
ce. A csa lád nak min de nük oda ve szett! A szü -
lõk az ön kor mány zat egyik la ká sá ban let tek
ide ig le ne sen el he lyez ve. Ké rünk min den kit,
hogy se gít sük a szü lõ ket a talp ra ál las ban!
A kö vet ke zõ OTP BANK szám la szám ra vár juk az
ado má nyo kat: 11773470-10902855. Aki kész -
pénz zel (nem át uta lás sal) sze ret né tá mo gat ni
a csa lá dot, a si ma sá gi ön kor mány za ton el he -
lye zett gyûj tõ do boz ba le zárt bo rí ték ban is
meg te he ti reg gel 08 és dél után 15 óra kö zött.
Aki egyéb ado mányt sze ret ne ad ni, kér jük
hív ja a 0694/388-086 -os te le fon szá mot
MIN DEN TÁ MO GA TÁST KÖ SZÖ NÜNK A SZÜ LÕK
NE VÉ BEN IS!

Rövid hírek

A har mad íz ben meg ren de zett Csepregi Pa la -
csin ta fesz ti vál ki bõ vült prog ra mok kal kí nált egész
na pos gaszt ro nó mi ai és kul tu rá lis fel üdü lést a Ma -
lom kert ben jú li us 13-án.

A vá ros ba ér ke zõ fesz ti vá lo zók ki lenc tér sé gi
csa pat és két Csepregen ven dé ges ke dõ de le gá -
ció kü lön le ges sé ge it kós tol hat ták meg, a szé les kí -
ná lat nem csak a leg nép sze rûbb ka ka ós és tú rós
íze ket vo nul tat ta fel, akadt le ven du lás, tiramisus,
de még sushis is, sõt a nem ze ti tri ko lor szí ne it is
meg je len tet ték a pa la csin ta tész tá ján. A csa pa tok
stand ja i nál sa ját ar cu lat ban vo nul tak fel a nagy
nap ra, s kü lön ét lap pal ked ves ked tek az ér dek lõ -
dõk nek, de volt olyan hely is, ahol sa ját szín pa dot,
vagy épp sa ját gyer mek fog lal ko zást szer vez tek,
de gyü mölcs tá lak kal és szomj ol tó li mo ná dék kal is

szí ne sí tet ték a kí ná la tot. A kí nai de le gá ció tag jai
töl tött pa la csin tá hoz ha son ló hú sos tás ká val ké szül -
tek, de a hor vát or szá gi Pakrác csa pa ta is ki tett
ma gá ért: a lek vá ros óri ás pa la csin ták mel lett csup -
ros ba bot és lán gost is kós tol hat tak a fesz ti vál ven -
dé gei.

A ren dez vény sá tor ban már dél elõtt szín pad ra
áll tak a Dirty Dance Sop ron tán co sai, majd a Holle
Anyó Szín ház Te rülj, te rülj asz tal kám cí mû da rab ja
adott ked vet a pa la csin ta kós to lás hoz. A szom bat -
he lyi Galaxy Fitness fel lé pé sét egy he lyi elõ adó pá -
ros, Vígh Ger gõ és Jesztl Fan ni mû so ra kö vet te,

majd a Répce Party Country tag jai szó lal tat ták
meg az is mert far mer ze né ket. 

Míg az édes és sós tész ta ké szít mé nye ket a
szak mai és tár sa dal mi zsû ri tag jai vé le mé nyez ték a
meg újult Ma lom kert ze ne pa vi lon já ban, ad dig
Janklovics Pé ter hu mo ris ta ke dé lyes tör té ne te it
hall gat hat ta a szín pad elõtt a kö zön ség. A hor vát
nép ze nét ját szó undi Veseli Gradišæanci Tam bu -
ra ze ne kar fel lé pé sét kö ve tõ en Csepreg Vá ros Fú -
vós ze ne ka ra har sog ta be a ren dez vény te ret.

A pa la csin ta sü tõ-ver seny ered mény hir de té sén
Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re kö -
szön töt te a meg je len te ket, meg kö szön ve min den
csa pat meg tisz te lõ rész vé tel ét és ki emel ke dõ tel je -
sít mé nyét. A leg ki vá lóbb édes pa la csin tá nak já ró
el is me rést, és a hoz zá tar to zó dí jat Maximovics Ve -
ro ni ka óvo da ve ze tõ és a Csepregi Óvo da és Böl -
csõ de KIKI csa pa ta nyer te el, a leg ki vá lóbb sós
pa la csin tá nak já ró el is me rést pe dig Forrai Dá ni el
pol gár mes ter és a Vassurányi Ka ca rá szok csa pa ta
ve het te át.

A leg jobb ven dég lá tást is dí jaz ta a Lõke Ist ván
mes ter sza kács ve ze té sé vel dol go zó zsû ri, Szar ka
Ani kó vá ro si kép vi se lõ és a Csepregi Csa la fin ta Pa -
la csin ta csa pat emel het te ma gas ra a díj hoz já ró
ku pát. A leg bõ sé ge sebb kí ná ló hely cí met, és a
ve le já ró el is me rést Josip Fa ve ze té sé vel a Pakráci
Ma gya rok Kö zös sé ge vi het te ha za Hor vát or szág -
ba, akik im má ron má so dik al ka lom mal vet tek részt
a fesz ti vá lon. Qiao Jian, a kí nai Nanning vá ros kül -
dött sé gé nek ve ze tõ je csa pa tá val a leg kü lön le ge -
sebb étel nek já ró cí met ve het ték át mél tán meg -
ér de mel ten. Az idei év ben Tóth Ta más ve ze té sé vel
Bük vá ro sa ve het te át a leg vi dá mabb csa pat nak
já ró el is me rést. A leg kre a tí vabb csa pat nak Zétényi
Irén és Ka pi tány Esz ter ve ze té sé vel a Ge or ge Sorel
Ala pít ványt vá lasz tot ták. 

A IV. he lye zést és a Nyu gat Ta ka rék szö vet ke zet
kü lön dí ját So mo gyi Györgyné ve zet te Írottkõ Na -

Hatalmas tömeg várta
a palacsintafesztivált Csepregen
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túr par kért Egye sü let Natur pa la csin tá sok „né mi
extrával” csa pa ta ve het te át. A III. he lye zést Nagy
Ró bert pol gár mes ter és a Söptei Pa la csin ta for ga -
tók csa pa ta ér de mel te ki, akik a Vas Né pe kü lön -
dí ját is meg nyer ték. A II. he lye zést Derdákné Ró -
zsa Haj nal ka kép vi se lõ as  szony ve ze té sé vel a Vépi

Ka ti cák ve het ték át, s az I. he lye zést a Bucsui Ön -
kén tes Tûz ol tó Egye sü let nyer te el, ahol a dí jat és
az éves ván dor ku pát Gál Sán dor emel het te a
ma gas ba.

A tar tal mas nap es té jét az Irigy Hón alj mi rigy
sztár jai ala poz ták meg, majd Szikora Ró bert és az

R-GO adott ma ra to ni hos  szú sá gú kon cer tet, te lis-
te le retró ked ven cek kel, is me rõs dal la mok kal. Éj fél -
tõl az Uni kum bulizenekar szó lal tat ta meg az ak tu -
á lis és az örök klas  szi kus slá ge re ket, s tom bol hat tak
a pa la csin ták sze rel me sei.

km

2019. jú ni us 30-án, va sár nap rend ha gyó is -
ten tisz te let ke re té ben ad tak há lát Meszlen evan -
gé li kus temp lo ma, ol tá ra, or go ná ja és gyü le ke -
ze ti há za fel újí tá sá ért, il let ve az if jú sá gi tá bor 25.
ju bi le u mát is ün ne pel het tük. 

Az ün ne pi is ten tisz te le ten Szemerei Já nos, a
Nyu ga ti (Du nán tú li) Egy ház ke rü let püs pö ke és
Rostáné Pi ri Mag da, a va si egy ház me gye es pe -
re se mel lett Kalincsák Ba lázs és fe le sé ge,
Kalincsák Balázsné Var ga Ka ta lin he lyi lel ké szek
hir det ték Is ten igé jét. Fel szen tel ték a fel újí tott
temp lom épü le tet, a rendbehozott gyü le ke ze ti
há zat és a finn test vér gyü le ke zet tõl aján dék ba
ka pott or go nát, majd ál dást kér tek a res ta u rált
ol tár ra is.

Tima Sán dor meszleni fel ügye lõ be szá molt az
el vég zett mun kák ról. Sor ke rült a temp lom te tõ -
szer ke zet ének és tor nyá nak ja ví tá sá ra, il let ve kül -
sõ-bel sõ fes tés re, a gyü le ke ze ti ház te tõ cse ré jé re,
szi ge te lé sé re és ener ge ti kai kor sze rû sí té sé re, il let -
ve a mel lék épü let hely re ál lí tá sá ra is. El mond ta,
hogy rész ben eu ró pai uni ós for rás ból, rész ben a
Ma gyar or szá gi Evan gé li kus Egy ház és a Va si Egy -
ház me gye tá mo ga tá sá val, rész ben pe dig ön -
erõ bõl si ke rült ezt az ál mot
meg va ló sí ta ni. Az ol tár res ta u -
rá lá sá hoz egy há zunk Gyûj te -
mé nyi Ta ná csa is hoz zá já rult
két mil lió fo rint tal. Az or go na a
finn or szá gi Hirvensalmi gyü le -
ke ze té nek ado má nya ként ke -
rült a meszleni temp lom ba.

Majd Rostáné Pi ri Mag da és
Szar ka Ist ván es pe re sek, Jukka-
Pekka Sepperi, a finn test vér -
gyü le ke zet lel ké sze, Sztrókay At ti la, a tár sult egy -
ház köz ség fel ügye lõ je, va la mint Joób Oli -
vér és Keveházi Lász ló nyu gal ma zott lel ké szek fe -
jez ték ki örö mü ket és mond ták el jó kí ván sá ga i kat.

A há la adó ün nep ség tá bor zá rás sal, majd az
ud va ron fel ál lí tott sá tor alatt tar tott sze re tet ven -
dég ség gel ért vé get. A 25. meszleni tá bor, mint
min den év ben, fe le ke zet tõl füg get le nül vár ta a

tá bo roz ni vá gyó gyer me ke ket. A hét min den
nap já ra kü lön bö zõ prog ra mok kal ké szül tek a
szer ve zõk. A dél elõt ti idõ szak min dig reg ge li éb -
resz tõ vel, tor ná val és áhí tat tal telt; a dél utá ni
órák ban kre a tív fog lal ko zá sok kal, ba la to ni ha jó -
ki rán du lás sal, Sár vá ri für dõ zés sel és Pin tér Bé la-
kon cert tel va rá zsol ták szí ne seb bé a na po kat.
Szom ba ti nap sze re tet tel vár ták vis  sza a ré gi tá -
bo ro zó kat, akik az idõ mú lá sá val már fel nõt té

vál tak. Min den ki sze re tet tel gon dolt vis  sza a ré gi
idõk re, em lé kek re. A he lyi lel ké szek fi á nak, if -
jabb Kalincsák Ba lázs nak tá madt egy öt le te, mi -
sze rint a gyü le ke ze ti ház fa lá ra fes tet tek fel egy
élet fát, aho vá min den ré gi és új tá bo ro zó rá te -
het te kéz le nyo ma tát. A gyü le ke zet nek tény leg
nagy ál ma va ló sult meg, ami re na gyon büsz kék
le he tünk!                                    Ba lázs Ani kó

Kis gyülekezet nagy álma valósulhatott meg
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Rövid hírek

SI KE RES PÁ LYÁ ZAT A SZENNY VÍZ -
HÁ LÓ ZAT RE KONST RUK CI Ó JÁ RA

58 mil lió fo rint ból újul meg Csepreg vá ro -
sá ban az utak alat ti szenny víz el ve ze té si és -
tisztítási rend szer, a saj tó tá jé koz ta tót kö ve tõ en
kon zor ci u mi meg ál la po dást ír tak alá.

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta és a
Vasivíz Zrt. kö zö sen fej lesz ti és kor sze rû sí ti a vá -
ro si út há ló zat ok alat ti szenny víz be kö té se ket,
ez zel meg ala poz va a hos  szú ide je el ha nya -
golt ut cák asz fal to zá sát is.

A saj tó tá jé koz ta tón Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes te re is mer tet te: het ven szá za lé kos tá -
mo ga tás ban ré sze sül tek a Ma gyar Kor mány
ál tal, az 58 mil lió fo rint hoz pe dig mint egy 24
mil li ót Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta biz to sít.
Kö szö ne tét fe jez te ki Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ nek, a mi nisz té ri u mi mun ka tár sak nak
és min den szak mai meg va ló sí tó nak. A fel újí tá -
si prog ram ban érin tik a dr. Sze mes Zol tán, a
Bog nár Ig nác, a De ák Fe renc, a Má tyás, a
Sza bad ság, a Pe tõ fi, a Visi, a Jankovics Gyu la
ut cá kat, a Szé che nyi te ret, va la mint a Rá kó czi
és a Kõ sze gi ut cá kat is – zár ta sza va it a vá ros -
ve ze tõ.

Dr. Kohuth Vik tor, a Vasivíz Zrt. ve zér igaz ga -
tó ja a saj tó tá jé koz ta tón el mond ta, ma gas
szín vo na lú pá lyá za tot tud tak ös  sze ál lí ta ni az
ön kor mány zat és a cég szak mai kol lé gá i val,
azon ban kö szö ne tét ad ta át a me gye há rom
or szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek is, hi szen Vas
me gye or szá go san egye dül ál ló nagy ság -
rend ben ért el ered mé nye ket a pá lyá za ton. A
Pe tõ fi és a Dam ja nich ut ca ke resz te zõ dé sé -
ben meg tar tott saj tó ese mé nyen Ágh Pé ter ki -
emel te, ez zel az el nyert pá lyá zat tal egy
újabb ré gi prob lé mát si ke rül or vo sol ni, így
még ott ho no sabb lesz a vá ros. 

A 2016-ban meg vá lasz tott kép vi se lõ-tes tü -
le ti szö vet ség lé pés rõl lé pés re dol go zik to -
vább a vá ros fej lõ dé se ér de ké ben, így a szá -
mos el nyert pá lyá za ti tá mo ga tás mel lett fo -
lya ma tos az út- és járdafelújítási prog ra mok is,
hi szen idén az Ár pád ut ca mel lett a Bog nár Ig -
nác ut ca vé ge is új asz falt bur ko la tot ka pott. A
vá ros ve ze tés szán dé ka, hogy az utak alat ti re -
konst ruk ci ó kat min den hol el vé gez zék, így
újabb ut cá kat lát hat nak majd el új asz falt bur -
ko lat tal.

km

Nemesládony a fa lu na pi ren dez vé nyét a fa -
lu bú csú ja nap já ra szer ve zi. Az idén jú li us 13-án
ke rült meg ren de zés re. Ez jó al ka lom ar ra, hogy
a la kók, a rég el szár ma zot tak ta lál koz za nak, be -
szél ges se nek egy más sal.

Az egy be gyûl te ket Né meth Lász ló pol gár -
mes ter kö szön töt te, majd dr. Galántai György úr,
a Vas Me gyei Kor mány hi va tal Sár vá ri Já rá si Hi -
va tal ve ze tõ je is meg tar tot ta ün ne pi be szé dét.

A ka to li kus egy ház ré szé rõl Sza bó Mik lós plé -
bá nos úr mond ta el pré di ká ci ó ját a hí vek nek.

A Rép ce la ki Mó ra Fe renc Ál ta lá nos Is ko la ki -
emel ke dõ ta nul má nyi ered ményt el ért di ák ja it
könyv ju ta lom ban ré sze sí tet te az ön kor mány zat.
Ju tal mat kap tak: Kan csér Na tá lia 1. osz tá lyos,
Nagykutasi Bo tond 2. osz tá lyos, Gasparics Nó ra
3. osz tá lyos, Rubóczki Dorina 4. osz tá lyos, Kan -
csér Gab ri el la 6. osz tá lyos, Rubóczki Ré ka 8.
osz tá lyos ta nu lók. A di á kok nak gra tu lá lunk, a
nyár ra tar tal mas ki kap cso ló dást kí vá nunk.

Már ha gyo mány nak szá mít, hogy a fa lu ren -
dez vé nye in a gyer me kek mû sor ral ké szül nek.
Nem tör tént ez más képp most sem, ver sek kel és
éne kek kel áll tak szín pad ra. Mi u tán meg tör tént
az elõ adás, ugrálóvárak so ka sá ga vár ta õket
ön fe ledt szó ra ko zás ra.

15 órá tól a za la eger sze gi He ve si Sán dor szín -
ház mû vé szei (Ko vács Ol ga és Barsi Már ton)
operettdalokkal szó ra koz tat ták a kö zön sé get,

majd kön  nye debb rock and roll slá ge rek kö vet -
kez tek Ko vács Vi rág és Antalovics Pé ter elõ adá -
sá ban. Sztár ven dég ként a nép sze rû Cairo
együt tes lé pett po rond ra, Skinti Csa ba ve ze té sé -
vel. A trió meg moz gat ta a pub li ku mot.

Ezt kö ve tõ en 17 óra kor el ér ke zett a dél után
fény pont ja, a va cso ra. Az egyik kon dér ban vad -
disz nó pör költ gõ zöl gött, a má sik ban pe dig csül -
kös bab gu lyás. Az est ebéd után tom bo la sor so -
lás kö vet ke zett, amely re ren ge teg fel aján lás ér -

ke zett a fa lu la kó i tól. Az est hát ra lé võ ré sze a
mu la tás ról szólt, ma gyar nó tá kat éne kelt Csó ka
Sza bi és ked ves part ne re, Barbi. A haj na lig tar tó
bál ban pe dig a talp alá va lót Ba kos Roli húz ta.

Pietrowskiné Végh And rea

Falunap Nemesládonyban
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Jú li us 20-án tar tot ták a ha gyo má nyos
fa lu na pot Tor más li ge ten, mely meg le pe -
tés sel is szol gált az idei ren dez vé nyen a
he lyi la ko sok nak. Mes ter Ár pád 1993 óta
tag ja az ön kor mány zat nak, és 1998-tól a
fa lu pol gár mes te re. Er re az idõ re te he tõ a
fa lu na pok kez de te is. Az idei fa lu nap volt
az el sõ, hogy 21 év után a me gyei köz -
gyû lés rõl is ér ke zet ven dég a te le pü lés re,
Majtényi Lász ló el nök sze mé lyé ben. Be -
szé dé ben hang sú lyoz ta, hogy a fa lu na -

pok egy re in kább át ve szik a te le pü lé sek
bú csú it. Pe dig ré geb ben több na pig is el -
tar tott ezek meg ün nep lé se. Az ilyen ren -
dez vé nyek nek fon tos sze re pe van a kö -
zös sé gek éle té ben. Mi vel az em be rek
élet vi te le, mun ká ja meg vál to zott, így a fa -
lu na pok azok az ös  sze jö ve te lek, ahol a te -
le pü lés ap ra ja-nagy ja együtt szó ra ko zik.
A mû so rok ki vá lasz tá sá nál fon tos szem -
pont volt, hogy olyan fel lé põk szó ra koz -
tas sák a fa lu la kó it, akik még nem jár tak
a te le pü lé sen. A dél elõt ti fo ci mér kõ zé sek

után így a Répce Party Country ze ne kar
nyi tot ta meg a dél utánt a sza bad té ri szín -
pa don. Ez után volt Zumba Edi ná val, a he -
lyi óvo dá sok mû so ra, Pin tér Ani kó és
Hujber Fe renc mû so ra, majd õket kö vet te
a Sok-Szín-Pad elõ adá sa. Berentei Pé ter
tánc dal éne kes slá ge rei zár ták a kul tu rá lis
prog ra mot. A fa lu kis la kói sem ma rad tak
meg le pe tés nél kül. Az ön kor mány zat ját -
szó te ret ala kí tott ki sa ját erõ bõl, pá lyá za ti
for rás fel hasz ná lá sa nél kül. Hi á ba volt

ugrálóvár, min den gyer mek in kább az új
já té ko kat pró bál ta ki. Nem so ká ra a ke rí tés
is a he lyé re ke rül, hogy még biz ton sá go -
sab ban él vez hes se a já té kot a fa lu ap ró -
né pe.  A meg le pe té sek so ra azon ban ez -
zel nem ér még vé get a te le pü lés pol gár -
mes te re és la kói szá má ra, ugyan is ek kor
ér te sül tek a jó hír rõl, hogy Tor más li get el -
nyer te az or vo si ren de lõi mû sze rek vá sár -
lá sá ra be nyúj tott 1,4 mil lió fo rin tos pá lyá -
za tot. Az ön kor mány zat to váb bi pá lyá za -
tok be adá sát ter ve zi.                      S.Heni

2019. jú li us 6-án ke rült
meg ren de zés re a II. Sop ro ni
Kó rus ün nep, me lyen a Völcseji
Nép dal kör is nagy si ker rel sze -
re pelt. Há rom hely szí nen lát -

hat tuk õket a dél után fo lya -
mán: ját szó há zat tar tot tak a Fõ
té ren ki csik nek-na gyok nak,
majd a Va sa ló ház nál mi ni kon -
cer tet ad tak rá ba kö zi és szi -
get kö zi nép dal ok ból, es te pe -
dig is mét a Fõ té ren a sza bad -
té ri kon cer ten lép tek fel, va si
és za lai nép dal ok kal. Az 1997-
ben ala kult kó rus most sem
oko zott csa ló dást sen ki nek, a
tõ lük meg szo kott ma gas szín -
vo na lon ad ták elõ nép dal -
csok ru kat. 

Sze ren csé re sok szor hall -
hat juk, lát hat juk õket Völ cse jen
is, hi szen a Nép dal kör nél  kül

el kép zel he tet len len ne bár -
mely ál la mi vagy egy há zi ün -
nep, meg em lé ke zés. Büsz kék
va gyunk, hogy sok hely re el vi -
szik kis fa lunk hí rét. A sok fel lé -

pés mel lett min den év ben far -
san gi mu lat sá got is szer vez -
nek, amely ha tal mas nép sze -
rû ség nek ör vend nem csak a
he lyi ek, ha nem a kör nye zõ te -
le pü lé sek la kó i nak kö ré ben is.

Ha ma ro san új ra ta lál koz -
ha tunk ve lük, hi szen sze re pel -
nek a 2019. au gusz tus 25-én
tar tan dó, a fel újí tott Ká pol na
és Szent Fló ri án-, il let ve Ne -
pomuki Szent Já nos-szo bor
át adá si, szen te lé si ün nep sé -
gén.

Kí vá nunk ne kik ez úton is to -
váb bi sok si kert!

Balics Ka ta lin

Völcseji Népdalkör 
a II. Soproni Kórusünnepen

Falunap és játszótér-
átadás Tormásligeten
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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)
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Au gusz tus 16-ig Bü kön, a  BMSK ATRIUM

Ren dez vény te rén meg te kint he tõ a: 10 éves a
BBKTE - ju bi le u mi fo tó ki ál lí tás.

Au gusz tus 9-én és 16-án, pén te ken 9 órá -
tól Bü kön, a Pi ros ka Ho tel tõl: Bü ki Me se vo nat a
Sza mó ca Szín ház zal.

Au gusz tus 9-én, 16-án, 23-án és 30-án,
pén te ken 16 órá tól Bük für dõn, a Turinfo té ren (a
ré gi busz pá lya ud var mel lett): Ter me lõi pi ac.

Au gusz tus 9. pén tek bor kós to ló (sör) a tó par -
ton 19:30-tól Ól mo don.

Au gusz tus 10. szom bat fû nyí ró trak tor ver -
seny-be mu ta tó 15:00-tól Ól mó don.

Au gusz tus 11. va sár nap Falunap-Horvát
nap 11:15 Szt Már ton temp lom ban mi sé vel kez -
dõ dõ en. Ól mo don.

Au gusz tus 16-20. Bü kön, a  BMSK-ban és az
ATRIUM Ren dez vény té ren: 60 éves a mû ve lõ dé si
köz pont – ren dez vény so ro zat.

Au gusz tus 16-20. Csepregen, a PSMSK-
ban, a Ma lom kert ben, a Szt. Mik lós temp lom ban
és a Bol dog asszony ká pol ná nál: Répcementi
Na pok – Csepregi Bú csú ren dez vény so ro zat.

Au gusz tus 17-én, szom ba ton 13 órá tól
Csepregen, a ré gi sport pá lyán (De ák u.) 40. (ju -
bi le u mi) Répce Ku pa Tûz ol tó Ver seny.

Au gusz tus 26-29. kö zött Csepre gen, a
PSMSK-ban: Bá bos tá bor.

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

Csü tör tö kön ként 18.30-tól
szent ség imá dást vég zünk a Szent
Mik lós temp lom ban.

Au gusz tus 13. 17 óra kor Fa ti -
mai ima ta lál ko zó a Nagy bol dog -
asszony ká pol ná nál. 18 óra kor
kez dõ dik a kon ce leb rált szent mi -
se, amit Mé szá ros Mik lós pe resz -
nyei plé bá nos mu tat be. A szent -
mi sét kö ve tõ en gyer tyás kör me -
net in dul a ká pol na kö rül.

Au gusz tus 14. ün nep elõ-es ti
szent mi se. Nagy bol dog asszony
ün ne pé nek vigiliáján a szent mi se
19 óra kor kez dõ dik a Szent Mik lós
temp lom ban.

Au gusz tus 15. Nagy bol dog -
asszony ün ne pe – pa ran csolt ün -
nep. A Szent Mik lós temp lom ban
nem lesz szent mi se. 9.30 óra kor a
Bol dog as  szony ká pol ná nál lesz a
szent mi se.

Au gusz tus 17. Bú csú elõ-
es ti szent mi se. 18 óra kor kez dõ -
dik a koncelebrált szent mi se,
amit Méry Lász ló új mi sés atya a
ma gyar ó vá ri plé bá nia se géd -
lel ké sze mu tat be. 

Au gusz tus 18. A Bol dog asz -
 szony ká pol na bú csú ja 10 órakor.
A Szent Mik lós temp lom ban nem
lesz szent mi se. 

Au gusz tus 20. Szent Ist ván ki -
rály – Ma gyar or szág fõ vé dõ szent -
jé nek ün ne pe. Az ün ne pi szent mi -
se 8 óra kor kez dõ dik a Szent Mik -
lós temp lom ban.

Au gusz tus 24. ZA RÁN DOK LAT
AZ ÉDES APÁ KÉRT, „1 ÚTON” – NEM -
ZET KÖ ZI ZA RÁN DOK LAT A MÁ RIA-
ÚTON. Csepreg – Ab lánc pusz ta –
Bol dog as  szony ká pol na út vo na -
lon. Gyü le ke zõ és in du lás a csep -
re gi plé bá nia elõl 12 óra kor.
Csep reg – Peruska Má ria ká pol na
– Bol  dog asszony ká pol na út vo na -
lon. Gyü le ke zõ és in du lás a
csepregi plé bá nia elõl 12 óra kor.
16 óra kor ta lál ko zás a za rán do -
kok kal a Szent-kú ti ká pol ná -
nál.16:15-kor kö zös in du lás a Bol -
dog as  szony ká pol ná hoz. A za rán -
dok-szent mi se 18 óra kor kez dõ dik
a Bol dog as  szony ká pol ná nál, fõ -
ce  lebránsa Ko vács Ri chárd, kõ -
sze gi is ko la lel kész lesz.

A csepregi római katolikus egyházközség
2019. augusztus havi eseményei

A Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si
Szol gál ta tó Rend szer tá mo ga tá sá -
val fa lunk ba lá to ga tott Fe hér Zol -
tán gyógy nö vény szak ér -
tõ. Az elõ adás ke re té ben
meg is mer ked het tünk a
leg nép sze rûbb gyógy -
nö vé nyek kel, élet ta ni ha -
tá suk kal és ter mé sze tes
elõ for du lá si he lye ik kel.
Egy kis kvíz já ték kal fû sze -
rez tük meg az elõ adást:
ki kel lett ta lál ni a ké pen
lát ha tó nö vé nyek ne vét. A
tömördieknek ez nem oko zott ne -
héz sé get, hisz a kör nye zõ er dõk nek
és ré tek nek kö szön he tõ en a fa lu -
be li ek jól is me rik a gyógy nö vé nye -
ket. A bõ egy órá ban 30 fé le nö -

vén  nyel is mer ked het tünk meg, töb -
bek kö zött csa lán nal, csip ke bo -
gyó  val, hárs sal, pász tor tás ká val

stb. Az elõ adás vé gén sze mé lye sen
is kér het tünk ta ná csot Fe hér Zol tán
szak ér tõ úr tól. Kö szön jük min den
ked ves részt ve võ nek, hogy je len lé -
té vel meg tisz tel te mû so run kat!

Kurucz Eni kõ

XIX. Tûz ol tó tá bor Csepregen

19. al ka lom mal adott ott hont a
csepregi tûz ol tó ság 48 gyer mek tá -
bo roz ta tá sá nak, me lyet jú li us 8–12.
kö zött tar tot tak.  A tá bor kez de tén
csak a tûz ol tó szü lõk gyer me ke i nek
szer vez ték, mos tan ra azon ban már
nem csak a he lyi is ko lá sok, ha nem a
kör nyék be li di á kok is vár ják ezt az
egy he tet. Nem tit kolt szán dék, hogy
fel hív ják e ne mes szak ma szép sé ge i -
re a tá bo ro zók fi gyel mét. Az 5 nap
alatt sok szí nes él mény ben volt ré szük
a gye re kek nek. Jár tak a cell dö möl ki
tûz ol tó sá gon, ki rán dul tak, für dõz tek.
A szak mai na pon ku tyás rend õrök tar -
tot tak elõ adást, és jár tak ját szó ház -
ban is. A gye re kek több sé ge nem
elõ ször vesz részt a tá bor ban, a na -
gyob bak már vis  sza té rõ ven dé gek. A
tá bo ro zók szá má ra gyor san el re pült
az egy hét, so kan már vár ják a jö võ
évi ju bi le u mi, 20. tûz ol tó tá bort.

S.Heni

Min den na pi gyógy nö vé nye ink






