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• Bõ
„KiBÕvítünk”
A Bõi Ál ta lá nos Is ko la kor sze rû sí té se

A na pok ban be fe je zõ dött EFOP-4.1.3-
17-2017-00254 szá mú pro jekt cél ja a Sár -
vá ri Tan ke rü le ti Köz pont fenn tar tá sá ban lé -
võ Bõi Ál ta lá nos Is ko la kor sze rû sí té se. A be -
ru há zást tel jes egé szé ben a Szé che nyi 2020
Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív Prog -
ram tá mo ga tá sa fe dez te. A pro jekt össz költ -
sé ge: 39.922.788 mil lió fo rint.

A min den na pos test ne ve lés fel tét ele i nek
ja ví tá sa ér de ké ben új sza bad té ri sport pá -
lya épí té sé re ke rült sor 42x22 méter mé ret -
ben, asz falt bo rí tás sal, ké zi lab da és te nisz -
pá lya vo na la zás sal és ko sár lab da pa lán -
kok kal, kör ben lab da fo gó há ló val, mely
nem csak az is ko lás, de az óvo dás gye re -
kek és a köz ség la kó i nak spor to lá si le he tõ -
sé gé nek is szín te re le het. Sor ke rült a XXI.
szá zad nak meg fe le lõ kor sze rû, 22 fõs nyel vi
la bor ki ala kí tá sá ra. A pro jekt so rán meg va -
ló sult 4 in te rak tív táb la be szer zé se, a tan ter -
mek, szak tan te rem és a ta ná ri szo ba el avult
bú to ra i nak cse ré je, to váb bá a köz ne ve lé si
in téz mény ben ta nu lók és dol go zók biz ton -
sá gá hoz szük sé ges fej lesz tés (élet men tõ ké -
szü lék be szer zé se). A pro jekt meg va ló sí tá sa
2017 szep tem be ré ben kez dõ dött, és 2018
au gusz tu sá ban fe je zõ dött be. A be ru há zás
az Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram „Az ál la mi fenn tar tá sú köz ne ve lé si
in téz mé nyek ta nu lást se gí tõ te re i nek inf rast -
ruk tu rá lis fej lesz té se” cí mû, eu ró pai uni ós
for rás ból mû kö dõ pá lyá zat ke re té ben va ló -
sult meg.

yde

Rövid hírek

A gyógy für dõ fej lesz té se mel lett Bük für dõ vá -
ros rész egyéb te rü le te in is fon tos be ru há zá sok
tör tén tek és zaj la nak a kö zel jö võ ben is. Szep -
tem ber 20-án zá rult a csa pa dék víz-el ve ze té si
prog ram el sõ üte me. 

Dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter a pro jekt -
zá rón el mond ta, hogy az ön kor mány zat ál tal el -
fo ga dott vá ros fej lesz té si kon cep ció fon tos ré sze
az inf rast ruk tú ra mo der ni zá lá sa. En nek el sõ üte -
me volt a csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szer kor sze -
rû sí té se Bük für dõ vá ros ré szen. A 420 mil lió fo rin -

tos be ru há zás hoz a me gyei ön kor mány zat ko or -
di ná lá sá val 50 mil li ót kap tak Eu ró pai Uni ós for -
rás ból, 112 mil lió fo rint ju tott az adós ság kon szo -
li dá ci ó ban részt nem vett te le pü lé sek ál la mi tá -
mo ga tá sá ból. A fenn ma ra dó részt pe dig ön erõ -
bõl egé szí tet ték ki. A be ru há zás, me lyet a Vér tes
Út Kft. va ló sí tott meg, jó ala pot nyújt a jö võ re
ese dé kes to váb bi fej lesz té sek hez. Is mer tet te
ezek vár ha tó költ sé ge it is, me lyek mil li ár dos
nagy ság ren dû ek. Ezek mel lett a töb bi vá ros ré -

szen is foly nak kor sze rû sí té sek, be ru há zá sok. 
A ki vi te le zé si mun kák a Ma gyar Köz út

Nonprofit Zrt. ke ze lé sé ben lé võ or szá gos köz út,
va la mint az ön kor mány za ti tu laj don ban és ke -
ze lés ben lé võ Ter mál kör út te rü le tét érin tet ték.
Az utób bi he lyen a csa pa dék víz el ve ze tõ há ló -
zat az út nyu ga ti ol da lán épült ki a köz út és a
jár da kö zöt ti zöld fe lü let ben. Ar ra át kö töt ték a
köz út te rü le tén ta lál ha tó összes meg lé võ víz -
nye lõ ak nát. Az új rend szer a Répcébe ve ze ti
el a csa pa dék vi zet.

A me gyei köz -
gyû lés al el nö ke, dr.
Kon do ra Bá lint azt
hang sú lyoz ta, hogy
nem lát vá nyos e
föld alatt le võ be ru -
há zás, de na gyon
fon tos. A Te rü le ti
Ope ra tív Prog ram
Vas me gyei csa pa -
dék víz el ve ze tés re
ju tó 1958 mil lió fo -
rint ját a me gyei ön -
kor mány zat ko or di -
nál ta, s hu szon hét
te le pü lés ré sze sült
be lõ le. A bü ki be ru -
há zás 208 in gat lant
érint, me lyek ér té ke
nõtt a fej lesz tés sel.

Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi -
se lõ sze rint ki vá ló an

si ke rült meg va ló sí ta ni e pro jekt kap csán a kö -
zös sé gi for rás, az ál la mi sze rep vál la lás, a me -
gyei ko or di ná ció és a he lyi for rá sok ös  sze han -
go lá sát. A te le pü lés fej lesz té sé nek fon tos lánc -
sze me a csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szer kor sze -
rû sí té se, mely hoz zá já rul Bük für dõ 21. szá za di
ké pé nek ki ala kí tá sá hoz.

A há rom elõ adó és a ki vi te le zõ kép vi se lõ je
vé gül egy csa pa dék víz-el ve ze tõ csö vet for má zó
tor tát vá gott fel.                                    Sá gi F.

Belterületi 
vízrendezés Bükfürdõn
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Véradás
Nagygeresden

„Hol a szabadság,

A Ma gyar Vö rös ke reszt nagy -
geresdi alap szer ve ze te vér adást
szer ve zett a fa lu ház ban. 

Az idei év ben má so dik al ka -
lom mal vár tuk a do no ro kat, hogy

se gí tõ ke zet nyújt sa nak be teg em -
ber tár sa ik nak. Fel hí vá sunk ra 17 fõ

je lent ke zett, akik nek ez úton is sze -
ret ném meg kö szön ni ön zet len sé -
gü ket.

Né meth Lajosné

ott van a ha za” – Pe tõ fi Sán dor

Ok tó ber min den ma gyar szá má ra, a nem ze ti ün -
ne pek hó nap ja. Eb ben a hó nap ban el sõ ként, 1849. ok tó ber 6-ra em lé ke -
zik a ma gyar nem zet. Ezen a na pon az or szág min den ré szén fél ár boc ra
eresz tik az ál la mi zász lót, és az épü le tek re ki tû zik a gyász lo bo gót. 2001-ben
a ma gyar kor mány nem ze ti gyász nap pá nyil vá ní tot ta ok tó ber ha to di kát.
1849-ben Ara don 13 bá tor, hõ si es, ma gyar ha za fit vé gez tek ki, Pes ten pe -
dig ugyan ezen a na pon haj tot ták vég re gróf Bat thyá ny La jos, volt mi nisz -
ter el nök ki vég zé sét, fel ség áru lás vé gett. If jú Fe renc Jó zsef csá szár a bé csi
for ra da lom év for du ló já ra idõ zí tet te, ezen 13 hon véd tá bor nok ki vég zé sét,
mel  lyel de monst rál ta, hogy bi ro dal má ban nem tû ri a lá za dást. Mind a ti -
zen hár man egy ügyért har col tak, mely nem volt más, mint a sza bad ság.
Mind an  nyi an hit tek ab ban, hogy a re form kor nagy ja i nak si ke rül, egy mo -
dern, új Ma gyar or szág alap ja it le ten ni, vé get vet ve az or szág ban dú ló kö -
zép ko ri fe u dá lis vi szo nyok nak. 

Az ara di ti zen hár mak, va la mint Bat thyá ny ha lá lá val a bé csi ud var a
ma gyar ság füg get len sé gi tö rek vé se it bün tet te, mely ál tal a ti zen négy fér -
fit jog gal ne vez het jük nem ze ti ügyünk már tír já nak, kik nek ne vét a tör té ne -
lem so sem fe lej ti el. Ok tó ber hó nap má so dik nem ze ti ün ne pén, az 1956-
os for ra da lom és sza bad ság harc ra em lé ke zünk. A sza bad ság harc ok tó -
ber 23-án a bu da pes ti di á kok az egye tem rõl ki in du ló bé kés tün te té sé vel
kez dõ dött. A fi a ta lok nak ele gük lett a fé le lem bõl, a ki szol gál ta tott ság ból,
és az el hur co lá sok ból, s úgy dön töt tek szem be száll nak a meg szál lók kal,
és sza bad önál ló nem zet ként élik to vább éle tü ket. Pe tõ fi szo bor nál el -
hang zott a Nem ze ti dal, il let ve a 16 pon tos kö ve te lés lis tá ja. Ez után a Bem
tér re vo nul tak, ahol meg szü le tett a for ra da lom jel ké pe, a kö zé pen lyu kas
nem ze ti zász ló, mely bõl ki vág ták a kom mu nis ta cí mert. Nagy Im re meg -
tar tot ta be szé dét a Par la ment nél, mel  lyel egy idõ ben a Vá ros li ge ten le -
dön töt ték a Sztá lin szob rot, mely a ma gya rok nak az el nyo mást szim bo li -
zál ta. A lá za dók el fog lal ták a Bródi Sán dor ut cá ban ta lál ha tó rá di ót, mely
a 16 pont köz zé té te le vé gett volt fon tos. Ek kor je len tek meg az el sõ hõ si
ha lot tak ne vei a sza bad ság harc ké sõbb hos  szú ra nyú ló ál do za tai lis tá ján.
A for ra da lom má so dik nap ján tan kok je len tek meg Bu da pest ut cá in. A
ma gyar fel ke lõk vi szont egy bõl szem be száll tak ve lük és Molotov kok té lo -
kat ké szít ve meg in dí tot ták a sza bad ság har cot, amely no vem ber 11-én
fe je zõ dött be a fegy ve res fel ke lõk el len ál lá sá nak fel mor zso lá sá val Cse -
pe len. Ká dár Já nos ek kor mond ta el rá dió be széd ét, amely ben a fel ke lést
le vert nek nyil vá ní tot ta. Ez zel egy idõ ben a Nép köz tár sa ság El nö ki Ta ná csa
for má li san ek kor men tet te fel a Nagy Im re-kor mányt, s vá lasz tot ta meg a
Ká dár-kor mányt. Ez úton is em lé kez zünk meg az 1849. ok tó ber 6-án, és
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc so rán el hunyt hõ si ha lot ta ink ra.
Eb ben a hó nap ban, nem ze ti ün ne pe ink so rán akas  szuk ki mi is a nem ze ti
zász lón kat, és tisz te leg jünk a ma gyar nem zet hõ sei elõtt, kik nek na gyon
sok min dent kö szön het Ma gyar or szág.                             Ko vács Vi vi en
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• Sajtoskál
Hor gász ver seny Sajtoskálon 

Szep tem ber 23-án dél után 13 óra kor ke rült
meg ren de zés re az idei év má so dik hor gász -
ver se nye. A ver senyt ere de ti leg 22-én, szom -
ba ton tar tot ták vol na meg, de a rossz idõ vé -
gett a szer ve zõk a ver seny el na po lá sa mel lett
dön töt tek. A ren dez vényt Haller Im re pol gár -
mes ter nyi tot ta meg, me lyet a hor gász he lyek
sor so lá sa kö ve tett. Az ese mé nyen 13 hor gász
vett részt. Egy kis me le gí tõ pá lin ka után min -
den ki el fog lal ta he lyét, és el is kez dõ dött a
ver seny. Ele in te na gyon ke vés ka pás volt, de
a dél után vé ge fe le egy re több hal akadt a
ho rog ra. A ver seny 16 óra kor ért vé get, és az
ered mé nyek ös  szeg zé se után a Pol gár mes ter

Úr ki hir det te a gyõz te se ket.  Az el sõ he lyen
Hor váth Er vin kép vi se lõ tes tü le ti tag vég zett,
aki ös  sze sen 4,48 kg ha lat fo gott, a má so dik
he lyen Ifj. Dancs Pé ter vég zett 2,9 kg -mal, a
har ma di kon pe dig Böröndi Jó zsef 2,51 kg-
mal. A dél után fo lya mán ös  sze sen több mint
20 kg ha lat fog tak ki a részt ve võk. Ered mény -
hir de tést kö ve tõ en pe dig a ver seny zõk, il let ve
a ver seny re lá to ga tók kö zö sen sü tö get tek a tó
part ján. A fa lu kö zös sé ge is mé tel ten, egy re -
mek han gu la tú ered mé nyes ver senyt tud hat
ma ga mö gött.

Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

Szep tem ber 22-én, szom ba ton ha gyo má -
nyos bu szos ki rán du lás ra in vi tál ták a csepregi
pol gá ro kat, Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter kez -
de mé nye zé sé re, Vi seg rád ra és Esz ter gom ba lá -
to gat tak el.

A két busz nyi lel kes uta zó el sõ íz ben Vi seg -
rád ra lá to ga tott, ahol a cso da szép kör nye zet -
ben ál ló Fel leg vár volt az úticél. In nen a leg im -
po zán sabb az egész táj, a vár te rasz ról szem lé lõ
te kin tet elõtt he ver az egész Du na ka nyar. Volt
még lát ni va ló bõ ven, hi szen a pa zar ki lá tás mel -
lett vár tör té ne ti ki ál lí tás, erõd rend szer ma kett,
kü lön fé le mú ze u mok és pa nop ti kum is várt az
ér dek lõ dõk re. 

In nen, a szer pen ti nen le eresz ked ve Esz ter -
gom vá ro sá ba ve ze tett út juk, ahol a Szent Ist ván
té ren ál ló Ba zi li kát te kin tet ték meg. A 100 mé te -
res ku po lá já val ez az or szág leg ma ga sabb épü -
le te, mely a csepregiknek nem je len tett aka -
dályt, idõ sek és fi a ta lok egy aránt vál lal koz tak a
csi ga lép csõk meg má szá sá ra. Fel fe le még a Pa -
no rá ma te rem ben is meg pi hen het tek, majd a

ku po la er ké lyé hez mint egy 400 lép csõ fo kot kel -
lett meg ten ni, hogy gyö nyö rû pa no rá má ra te -
kint hes se nek le a tú rá zók. Sze mük elé tá rult a
szom szé dos Pár kány, s a szé le sen el te rü lõ Du na
vi zén át íve lõ, 2001-ben át adott Má ria Va lé ria

híd. A fõ ol tár és az al temp lom meg te kin té sét kö -
ve tõ en egy-egy szu ve nír meg vá sár lá sa után tér -
tek vis  sza a bu szok hoz a csepregi ki rán du lás
tag jai.

A csa pat uta zá sát ren ge teg vi dám han gu la -
tú fény kép és em lék õr zi, bár fá rad tan, de
élményeben gaz da gon in dul hat tak ha za, s a
szer ve zõk jó vol tá ból Ko má rom ban még egy kö -
zös va cso rát is el fo gyaszt hat tak.

Ko ráb ban már szer vez tek ki rán du lást Ti hany -
ba, Ba la ton fü red re, Po zsony ba, Bécs be és Bu da -
pest re is, de a jö võ re néz ve is van nak már el kép -
ze lé sek – szá molt be a ki rán du lás ról a vá ros el sõ
em be re, aki hoz zá tet te: a vá ros fej lesz té se mel lett,
fon tos a he lyi kö zös ség meg erõ sí té se is, me lyek az
ilyen kö zös prog ra mok ál tal jö het nek lét re.

KM

A Dunakanyar 
nevezetességihez kirándultak

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

Meg újult a Hu nya di ut ca is

Szep tem ber 1-én ün ne pé lye sen át ad ták
a fel újí tott Hu nya di ut cát Csepreg vá ros la -
kos sá gá nak, az út- és járdafelújítási prog ram
ke re té ben ez im má ron a nyol ca dik fel újí tott
ut ca. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter kö szön -
tõ jé ben hang sú lyoz ta, lé pés rõl lé pés re dol -
goz nak to vább, hi szen még az idén meg újul -
hat a Pe tõ fi ut ca út bur ko la ta is. Most az ön -
kor mány zat anya gi sze rep vál la lá sa adott le -
he tõ sé get ar ra, hogy az utat fel újít sák, hi szen

a pá lyá za ti fel té te lek csak a nyom vo na las
bur ko lat hely re állítást tá mo gat ták. Az áta dó -
ün nep sé gen a Zsu zsi Fitness csap ta tar tott
lát vá nyos sport be mu ta tót, majd kép vi se lõ-
tes tü let meg je lent tag jai vág ták át a nem ze ti
sza la got, s gu rí tot tak hor dót az új út tisz te le -
té re. Az ut ca be li ek is ki tet tek ma gu kért, sü te -
mén  nyel, üdí tõk kel kí nál ták az ün ne pi ese -
mé nyen az egy be gyûl te ket. A Hu nya di ut cá -
ban, a De ák ut ca és a Vas út ut cák kö zött,
mint egy 260 mé te ren új asz falt bur ko lat tal
lát ták el az út pá lyát, és szint be emel ték a víz -
nye lõ ket is a ki vi te le zõ szak em be rei. Így
ezen túl itt is meg újult úton köz le ked het nek az
er re köz le ke dõ csep regiek.

KM

Nyílt nap ke re té ben ün ne pel ték meg a bü ki
Nest lé Purina gyár hu sza dik szü le tés nap ját. A
Nest lé ál tal 1998-ban meg vá sá rolt üzem a ré gió
egyik leg fon to sabb gyár tá si köz pont ja, ahol na -
pon ta több mil lió adag ál lat ele del ké szül, és
több mint 50 ka mi on  nyi ál lat ele del in dul út nak a
vi lág 42 or szá gá ba. A ke rek év for du lón a gyár
le kö szö nõ igaz ga tó já nak ün ne pé lyes bú csúz ta -
tá sá ra is sor ke rült.

Majthényi Lász ló, a
Vas Me gyei Köz gyû lés el -
nö ke és Dr. Né meth Sán -
dor Bük pol gár mes te re is
részt vett azon az ün nep -
sé gen, ame lyet a Nest lé
Purina gyár fenn ál lá sá -
nak 20. év for du ló ja al kal -
má ból ren dez tek. A szep -
tem ber 15-i szü le tés na pi
ün nep ség egy ben nyílt
nap is volt, amely nek ke -
re té ben bár ki be te kin tést
nyer he tett a Nest lé ál lat -
ele del-gyár tá sá nak ke -
let kö zép-eu ró pai köz pont já nak mû kö dé sé be. 

Az el múlt 20 év ben je len tõs be ru há zá so kat
va ló sí tott meg a Nest lé Bü kön, csak az utób bi 7
év ben több mint 43 mil li árd fo rin tot fek te tett be
a cég. A be ru há zá sok ki zá ró lag sa ját for rás ból,
EU-s vagy ha zai tá mo ga tás fel hasz ná lá sa nél kül

va ló sul tak meg. A vi lág szín vo na lú üzem ben je -
len leg 40 ro bot tel je sít szol gá la tot. A 2017-ben
át adott, 20 mil li árd fo rin tos be ru há zás ke re té -
ben meg va ló sí tott új gyár egy ség vi lág vi szony -
lat ban is egye dül ál ló tech no ló gi át al kal maz va
tel jes mér ték ben au to ma ti zált. 

Az utób bi évek fej lesz té se i vel a Nest lé to -
vább erõ sí tet te ma gyar or szá gi po zí ci ó ját, je len -
leg a leg na gyobb sváj ci be fek te tõ és mun kál ta -
tó az or szág ban: a bu da pes ti köz pont ban és a
há rom vi dé ki gyár ban (Bük, Sze rencs, Di ós gyõr)
ös  sze sen 2400 fõt fog lal koz tat. 

Az ün nep sé gen Kai Herzke, a gyár le kö szö nõ
igaz ga tó ja el mond ta: „Ami kor a vál la lat meg -
vá sá rol ta az üze met, mind ös  sze két száz em ber
dol go zott ott. A Nest lé Purina gyár je len leg 920
fõt fog lal koz tat Bü kön, a be ru há zá sok nak kö -
szön he tõ en pe dig az el múlt 10 év ben meg há -
rom szo ro zó dott a dol go zók szá ma. Bol dog és
büsz ke va gyok, hogy ré sze se le het tem an nak a

fo lya mat nak, amely so rán egy eu ró pai szin ten is
fon tos gyár tó köz pon tot hoz tunk lét re egy ki sebb
mé re tû üzem bõl. Kol lé gá im nak és utó dom nak is
sok si kert kí vá nok a foly ta tás hoz!”

Majtényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû lés
kép vi se le té ben ok le ve let adott át Kai

20. születésnapját 
ünnepelte a büki Nestlé Purina gyár
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Peresznyei
falunap képekben…

Herzkének, a tér ség fej lõ dé sé ért tett erõ fe szí té -
se i nek el is me ré sé ül. 

A bú csú zó ve ze tõ a sta fé tát a gyár új igaz -
ga tó já nak, Arthur van Raalténak ad ja át. A me -
ne dzser a ka na dai Lon don 401 gyár ból ér ke zik
Ma gyar or szág ra.

Dr. Né meth Sán dor, Bük pol gár mes te re el -
mond ta: „Bük éle té ben na gyon fon tos sze rep lõ
a Nest lé Purina gyá ra, szá mos he lyi csa lád
meg él he té sét biz to sít ja, az üzem ál tal fi ze tett
adók pe dig je len tõ sen hoz zá já rul nak a te le pü -
lés fej lõ dé sé hez. Gra tu lá lok mind azok nak, akik
ré sze sei vol tak ez el múlt 20 év si ker tör té ne té nek
és bí zom ben ne, hogy Bük és a Nest lé Purina
együtt fej lõ dik a jö võ ben is.” 

yde
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• Csepreg

Rövid hírek

Csepregi ovi sok az au tó men tes na pon

Ta va lyi prog ram hoz ha son ló an idén is
csat la koz tak a csepregi óvo dá sok az au tó -
men tes nap hoz. Ter mé sze te sen õk nem az au -
tó ju kat hagy ták ott hon, ha nem a bi cik li jü ket
vet ték elõ.

Az óvónénik ve ze té sé vel és pol gár õri biz to -
sí tás sal vo nul tak a Nádasdy ut ca, Rá kó czi ut -
ca, Szé che nyi tér, Hu nya di ut ca, Vas út ut ca,
Tég la gyá ri-tó út vo na lon. A tó par ton kü lön bö zõ
já té kok és sza lon na sü tés vár ta a gye re ke ket.
119 gyer mek, szü lõ és 22 dol go zó vett részt az
ese mé nyen.                                                yde

Foly ta tó dik a Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -
ság Bal eset-meg elõ zé si Bi zott sá ga ál tal a bal ese -
tek meg elõ zé se ér de ké ben élet re hí vott, „Köz le -

kedj biz ton sá go san mun ká ba jö vet-me net!” el ne -
ve zé sû prog ram. Ez út tal a Nest lé Hungaria Kft. bü -
ki gyár egy sé gé nél hív ták fel a rend õrök a ke rék -
pá ros ok fi gyel mét a bal eset men tes köz le ke dés
fon tos sá gá ra. 

A rend õrök olyan gyá ra kat ke res nek fel, ame -
lyek a vá ro sok kül te rü le tén mû köd nek és mû szak -
vál tás kor meg nõ a ke rék pá ros és gya lo gos for ga -
lom, ez fõ leg a reg ge li 6, és az es te 10 órás vál tás -
kor fon tos, mi vel kor lá to zot tak a lá tá si vi szo nyok. 

A prog ram cél ja a ke rék pá ros bal ese tek
meg elõ zé se: Lát ni és lát sza ni! Fel hív ják a fi gyel -
met a kö te le zõ biz ton sá gi fel sze re lé sek re: • kor -
mány • 2 fék be ren de zés (el sõ, hát só fék) • el sõ
ke rék re 2 kül lõ priz ma • elõl fe hér fé nyû vi lá gí tás,
ami 150 mé ter re jól lát ha tó • há tul ra pi ros lám pa,
pi ros priz ma • csen gõ. Ki egé szí tõ fel sze re lés nek
aján lott a vis  sza pil lan tó tü kör. Éj sza ka és kor lá to zott

lá tá si vi szo nyok kö zött la kott te rü le ten kí vül kö te le zõ
jól lát ha tó sá got biz to sí tó ru há zat vi se le te: lát ha tó -
sá gi mel lény. Már lé te zik egy új faj ta lát ha tó sá gi

hám, ami biz ton sá go sabb ér ze tet nyújt, nem fúj ja
szét az el len szél ke rék pá ro zás köz ben, így biz ton -
sá go sabb lát ha tó sá got nyújt, el õröl és há tul ról is!
Az el len õr zé sek kor ezek re kell fi gyel ni.

Hi ány ese tén: fi gyel mez te tés • hely szí ni bír ság
• sza bály sér té si fel je len tés. Te hát ke rék pá ros ne fe -
lejt se! Lát ni és lát sza ni! Biz ton sá gos köz le ke dést!                            

yde

Közlekedj biztonságosan
munkába jövet-menet Bükön is
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Szep tem ber 8-án ren de zett har ma dik al ka -
lom mal Csa lá di Na pot, Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta és a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let a csa lá dok örö mé re. Idén új együtt -
mû kö dõ part ner a Szebb Hol na pért Csa lád- és
Kar ri er Pont is se gí tet te a ren dez vény si ke res
meg va ló su lá sát. A Ma lom kert ben fel ál lí tott stan -

dok kö rül pa la csin tát és mál na ször pöt kí nál tak,
a ját szó té ri esz kö zö kön, s a lég vár ban ön fe led -
ten szó ra koz hat tak a gyer me kek. Míg a csa lád
éde sebb szá jú tag ja a lek vár ral és ka ka ó val töl -
tött édes sé get kós tol ta, s a szü lõk a sör csap nál
áll tak sor ba, ad dig a szín pad nál a bü ki Fitt Box
spor to lói lát vá nyos be mu ta tó val kö töt ték le az
ér dek lõ dõk fi gyel mét. Moz gás ból, ak tív ki kap -
cso ló dás ból ezt kö ve tõ en sem volt hi ány, hi szen

a Zsu zsi Fitness cso port tag jai áll tak szín pad ra. A
kis gyer me kek ál tal leg job ban várt prog ram a
Holle Anyó szín ház elõ adá sa volt, akik az arany -
szõ rû bá rány me sé jét vit ték szín re ezen a na pon.
A ki csik tö mött so rok ban, lan ka dat lan fi gye lem -
mel kö vet ték vé gig az elõ -
adást. Nagy örö mük re szí -
nes lég göm bök bõl sem
volt hi ány, min den ki nek ju -
tott egy-egy, de nép sze rû
volt kö rük ben a csil lám te -
to vá lás is, mely a Te rü le ti
Gon do zá si Köz pont Csa -
lád-és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat jó vol tá ból jö he tett
lét re. A na pot Vlasich Krisz -
ti án, Csepreg vá ros pol -

gár mes ter ének kö szön tõ je nyi tot ta meg. A ren -
dez vény cél ja a kö zös ség épí tés, hi szen a vá ros -
ve ze tés nem csak a fej lesz té sek iránt dol go zik el -
kö te le zet ten, ha nem a fon tos nak tart ja a he lyi
kö zös ség meg erõ sí té sét is, hi szen egy má sért
ten ni aka ró, se gí tõ kész pol gá rok azok, akik fel -

len dí tik a vá ros éle tét. A prog ra mok ból a kép vi -
se lõ-tes tü le ti tag jai is ki vet ték ré szü ket, Hárominé
Or bán Eri ka al pol gár mes ter és Szar ka Ani kó bi -
zott sá gi el nök a pa la csin ta sü tõs ben je les ke dett,
de Oláh Im re vá ro si kép vi se lõ is szor go san se -

géd ke zett a fel ada tok ban.
A 2017. szep tem be rét kö -
ve tõ en szü le tett gyer me -
kek tisz te le té re el ül te tés re
ke rült a vá ros szü le tés fá ja
is, idén egy vad cse resz -
nyé re esett a vá lasz tás. A
Ma lom kert ben el ül te tett
cse me te ága i ra a szü lõk,
egy a gyer me kük ne vé vel,
szü le té si dá tu má val és az
„Is ten ho zott!” fel irat tal dí -

szí tett me dált is akaszt hat tak, mely azt hi va tott ki -
fe jez ni, hogy ez a fa mind an  nyi ju ké. Vlasich
Krisz ti án kö szö ne tet mon dott min den lel kes
együtt mû kö dõ nek, akik se gí tet ték a szín vo na las
ren dez vény lét re jöt tét.

KM

Harmadszor rendeztek Családi Napot
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• Csepreg
Újabb jár dát épí te nek Csepregen

Az Arany Já nos ut cá ban foly ta tó dik az ön -
kor mány zat út- és járdafelújítási prog ram ja,
az ut ca tel jes egé szé ben, mint egy 180 mé te -
res sza ka szon épí te nek be to nos jár dát a Vá -
ros gaz dál ko dás mun ka tár sai és kõ mû ves
szak em be re. Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re a fej lesz tés sel kap cso lat ban
el mond ta, az idei esz ten dõ ben a Dr. Sze mes
Zol tán ut ca pá rat lan ol da lán épí tet tek tér kö -
ves jár dát, de a nyár vé gén új gya log út ké -
szült a Bog nár Ig nác ut ca vé gé ben is. Mint fo -
gal ma zott, a vá ros ve ze tés a la kos sá gi ész re -
vé te lek men tén épí tet te ki tu da tos, vá ros épí tõ
prog ram ját, így jut kel lõ fi gye lem és le he tõ ség
is ar ra, hogy lé pés rõl-lé pés re pon tot te gye nek

az év ti ze dek alatt fel gyü lem lett hi á nyos sá gok -
ra. A több he lyütt re pe de zett, igen csak el -
hasz ná ló dott jár da fe lü le tek el bon tá sa au -
gusz tus 29-én kez dõ dött meg, s ha ma ro san
be is fe je zõ dik. Az Arany Já nos ut ca fel újí tá sá -
val ter mé sze te sen nem ér nek vé get a mun ká -
la tok, hi szen még az idei év ben ter ve zik a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal elõt ti
par ko ló ki ala kí tá sát, va la mint a Dr. Sze mes
Zol tán ut ca pá ros ol da lán a tér kö ves jár da ki -
épí té sét is.                                                 KM

Rövid hírek
Szep tem ber 15-én Sajtoskál el csen de se dett.

A fa lu 73 la kó ja in dult el szom ba ton haj nal ban
az idei fa lu ki rán du lás ra. A nagy lét szám mi att
reg gel két busz vár ta a ki rán du ló kat a sajtoskáli
mû ve lõ dé si ház elõtt. Mi u tán min den ki el fog lal -
ta a he lyét, el is in dul tak az el sõ meg ál ló hoz,
mely nem volt más, mint a Sü me gi-vár. Itt el sõ
so ron min den ki ka pott egy kis éb resz tõ ká vét,

majd a pi he nõ után meg néz het ték a sü me gi ki -
ál lí tást, ahol több fé le lo vas ko csit, hin tót, il let ve
kö zép ko ri fegy ve re ket lát hat tak. Mi u tán min den -
ki kö rül né zett el is in dul tak a bu szok a kö vet ke zõ
ál lo más hoz Ta pol cá ra. El sõ ként a ta pol cai Ma -
lom-tó lát vá nyá ban gyö nyör köd het tek, majd a
nagy lét szám mi att két cso port ban, ide gen ve ze -
tõ vel meg is mer het ték a Ta pol cai Csepp kõ bar -
lan got. Ren ge teg ér de kes sé get tud hat tak meg
a bar lang ki ala ku lá sá ról, va la mint a csepp kö -
vek rõl. Az ide gen ve ze tés után, akik akar tak egy
kis csó nak kal kör be evez het tek a bar lang ban.
Mi u tán mind a két cso port be jár ta a bar lan got,
a bu szok el in dul tak Ba da csony ba. A Ha lász kert
ét te rem ben már vár ták a 73 fõs cso por tot, ahol
fi no mabb nál fi no mabb ételek kö zül vá laszt hat -
tak a ki rán du lók. Az ebé det ká vé zás, majd kö -

zös fagy lal to zás kö ve tett, ez után pe dig min den -
ki ked vé re né ze lõd he tett a gyö nyö rû Ba la ton
part ján. 

A sza bad prog ram után pe dig el in dult a csa -
pat Herendre. A nagy lét szám mi att itt is két cso -
port ra kel lett osz ta ni a sajtoskáliakat. El sõ so ron
a nagy ma nu fak tú ra meg te kin té sé re volt le he tõ -
ség, ahol kü lön bö zõ, más-más kor ban ké szült

por ce lán tár gya kat le he -
tett meg te kin te ni. A tú ra
má so dik ré szé ben egy 3
di men zi ós kis mo zi film ben
mu tat ták be a por ce lán -
gyá rat. A lá to ga tás utol só
har ma dá ban pe dig meg -
is mer ked het tek a por ce -
lán elõ ál lí tá sá nak fá zi sa i -
val. Az ott dol go zók be mu -
tat ták, hogy még is men  nyi
mun ka van ezek ben a
gyö nyö rû tár gyak ban. Bi -
zo nyos edé nyek, bög rék,
de ko rá ci ók el ké szí té se
akár több na pot is igény -
be ve het. A por ce lán gyár
át te kin té se után el in dul tak
az utol só ál lo más hoz,
Noszlopra. A Lucullus Fo -
ga dó ban már han gos ze -
ne vár ta a ki rán du ló kat.
Rö vid idõn be lül már meg
is kap ták a va cso rát,
amely után kez dõd he tett
is a mu la to zás, fi a ta lok,
idõ seb bek együtt tán col -

tak ké sõ es tig. Zugonits Ar nold biz to sí tot ta a jó -
ked vet ze né jé vel, mely nek ha tá sá ra a tánc tér
zsú folt sá gig volt em be rek kel. S bár még nem fá -
radt el kel lõ en a csa pat, éj fél kor el kel lett in dul -
ni ha za, hi szen hos  szú út volt még hát ra. Haj na li
2 óra ma gas sá gá ban állt meg a busz a mû ve -
lõ dé si ház elõtt, s a kel lõ en fá radt tö meg ha za -
in dult. Biz tos, hogy az nap éj jel min den ki na gyon
jól aludt, hi szen na gyon jó, el len ben na gyon fá -
rasz tó na pot tud hat tunk ma gunk után. Ez úton is
sze ret nénk kö szö ne tet nyil vá ní ta ni a Sajtoskáli
Ön kor mány zat nak, hogy ilyen prog ra mo kat biz -
to sít a fa lu la kói szá má ra. Ha tal mas él ménnyel
le het tek idén is gaz da gab bak a köz ség la kói.
Re mél jük jö võ re is ha son ló él mé nyek kel gaz da -
god hat majd a fa lu ap ra ja nagy ja.

Ko vács Vi vi en

Sajtoskáli falukirándulás
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Csepregi szüret képekben
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• Csepreg
Har gi tai Tûz ol tók Csepregen

Vas Me gye test vér me gyé jé nek tûz ol tói lá -
to gat tak Szom bat hely re. A Har gi tai ven dé gek
fel ke res ték a csepregi tûz ol tó sá got. Dé nes
Kár oly tûz ol tó al ez re des kí sér te a kül dött sé get.

Csepregen Ko vács And rás egye sü le ti el nök
fo gad ta õket. Tör té ne ti át te kin tést nyúj tott a
csepregi tûz ol tó ság tör té ne té rõl és fej lõ dé sé -
rõl. Ezek után meg te kin tet ték a szer tárt.

yde

Rövid hírek

Az or szág leg hos  szabb ne vû köz sé ge, a 205 fõs
lé lek szá mú Chernelházadamonya ve ze tõ je, Né -
meth Lász ló be szélt az el múlt év tör té né se i rõl, a le -
zá rult fej lesz té sek rõl, a nem várt ki vi te le zé si ne héz -
sé gek rõl. „Ré gi ter ve ink kö zött sze re pelt a fa lu busz
cse ré je, ami nem rég meg is tör tént. Egy 18 sze mé -
lyes bu szunk volt, amit el kel lett ad nunk, mert nem
ta lál tunk rá „meg fe le lõ” so fõrt. Ezek re a jár mû vek -
re már „D” ka te gó ri ás jo go sít vány kell, az meg
nincs min den ki nek. A vizs ga vi szont na gyon ko -

moly ös  szeg, így a kép vi se lõ tes tü let úgy dön tött,
hogy el ad juk a nagy buszt, és ve szünk he lyet te
egy „B” ka te gó ri á val is ve zet he tõ 8+1 sze mé lyes
kis buszt. A ré gi bu szunk sem ment mes  szi re, Rép ce -
lak ra ke rült. Ma xi má lis ki hasz nált ság gal fut az új jár -
mû, bár nem ke vés lo gisz ti ká ba ke rült, hogy zök ke -
nõ men te sen men jen a gye re kek óvo dá ba, is ko lá -
ba szál lí tá sa, va la mint, hogy emel lett még az or -
vos hoz ké szü lõ idõs em be rek is el jus sa nak a ren -
de lõ be. Ezt a busz cse re pro jek tet si ke rült egy az
egy ben ön erõ bõl ki vi te lez ni. A Szent Ven del is ko la -
ká pol na ter ve zett te tõ cse ré je saj nos még nem re -
a li zá ló dott, vi szont a ra va ta lo zó te te jét meg tud tuk
csi nál tat ni, il let ve egy esõ be ál ló val is meg tol dot -
tuk az épü le tet. Az élõk dol ga a hol tak el te me té se,
ami nem ese mény, ha nem szer tar tás. Eh hez pró -
bál tunk egy, -ha le het így fo gal maz ni – ked ve -
sebb, kel le me sebb kör nye ze tet te rem te ni, még
ak kor is, ha ez egy ne ga tív do log az em ber éle -
té ben. Ezt az adós ság kon szo li dá ci ó ból be folyt
ös  szeg bõl és ön erõ bõl együt te sen tud tuk meg va -
ló sí ta ni. A ra va ta lo zó hoz ve ze tõ gya log utat már
ko ráb ban tér kö vez tük, az el öre ge dett tu já kat ki -
vág tuk és fi a tal örök zöl dek kel pó tol tuk. Igyek szünk
rend ben tar ta ni a te me tõt és kör nyé két. A fa lu ban
több sza ka szon ké szült új jár da és út, a Me zõ ut -
cánk pél dá ul tel je sen meg újult. Jár da fel újí tás ba

több he lyen is be le kezd tünk. Saj nos az egyik nél
olyan sze ren csét len hely zet be ke rül tünk, hogy me -
net köz ben de rült ki, az érin tett sza kasz nem
Chernelházadamonya tu laj do na. A mai köz ség
két fa lu, Csernelháza és Damonya egye sí té sé bõl
jött lét re 1925-ben. Mint ki tu dó dott, a két fa lu részt
összekötõ út a mai na pig kül te rü let nek van be je -
gyez ve a Föld hi va tal nál, így el es tünk ettõl a pá lyá -
za ti lehetõségtõl. Az ed di gi út-és járdafelújítási pro -
jek tek alatt ilyen prob lé má ba még so ha nem üt -

köz tünk. A jog vi szony ok rend be té te le után lesz
lehetõségünk új ra pá lyá za tot be nyúj ta ni. A ha gyo -
má nyos fa lu na pun kat jú li us elsõ hét vé gé jén tar tot -
tuk, ami na gyon-na gyon jól si ke rült. Már most ne -
ki áll tunk a 2019-es fa lu nap szer ve zé sé nek, amit

rend ha gyó mó don jú ni us utol só hét vé gé jé re ter ve -
zünk. Min den év ben két al ka lom mal tart bú csút a
fa lu, nyá ron a Jé zus Szí ve Bú csút tart ja Cher -
nelháza, ok tó ber ben a Ven del-na pi Bú csút pe dig
Damonya. Szent Ven del tisz te le té re, aki az ál lat tar -
tók és jó szá ga ik védõszentje, ta valy ok tó ber 20-án
Dó ka Fe renc atya egy Ven del Ki ál lí tást nyi tott meg

Megújult a ravatalozó 
Chernelházadamonyán
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2018. jú li us 20-án te le fon hí vás ér ke zett a
fel vi dé ki Lodice (Lédec) köz ség pol gár mes te -
ré tõl, hogy az fa lu al pol gár mes te re el in dult
gya log a mi kis fa lunk ba. Ugyan is szep tem ber
8-án vált juk va ló ra a test vér kap cso lat hi va ta -
los sá té te lét itt Sopronhorpácson. Far kas Lász -
ló al pol gár mes ter a ma ga 70 ki ló gramm já val,
9,8 kg-os há ti zsák kal jú li us 20-án dél után 4
óra kor el in dult, hogy egye dül, gya log te gye
meg a tá vol sá got a két fa lu ba rát sá ga je lé ül.
El mon dá sa sze rint volt mi kor az esõ fris sí tet te,
majd a fe je fe lett ci ká zó vil lá mok is kö vet ték
út ját. A hõ ség sem kí mél te, a nap su ga rai szin -
tén át va rá zsol ták tes tét, az asz falt éget te a lá -
bát, gyor san kel lett szed nie. Gya log lá sa so rán
a szél is meg mu tat ta lé te zé sét, mert mi dig
szem be fújt ve le, de õ nem ad ta fel, sza po ráz -
ta lép te it. Út ja so rán, amely 220 km tá vol sá got
je len tett csu pán egy au tó állt meg, hogy fel -
ve gye, de õ nem élt ez zel a le he tõ ség gel.
Meg hált pa ró ki án, busz meg ál ló ban, tu ris ta
szál lón, szal ma bá lán, ven dég lõ ud va rán. Út ja
so rán a ter mé szet ad ta gyü möl csöt fo gyasz -
tott. Al mát, kör tét, szil vát, õszi ba rac kot. Az ét -
ke zés sel csín ján bánt, mert a nagy me leg vé -
gett in kább cso ko lá dét és vi zet fo gyasz tott,

va la mint üdí tõ re és egy kis pi he nés re be-be
tért egy bü fé be, ahol né mi me le get is fo gyasz -
tott. Így ér ke zett meg 6 nap ki tar tó gya log lás

után Sop ron hor pácsra, jú li us 26-án csü tör tö -
kön ami kor temp lo munk órá ja 10:50 per cet
mu ta tott, me lyet meg is örö kí tett. To vább foly -

tat ta út ját a „Lédec” ne ve ze tû fa lu rész be. Lát -
ván egy idõs bá csit, - aki kint ült egy pa don –
gon dol ta meg kér de zi tõ le jó he lyen jár-e. Õ
Mé szá ros An ti bá csi, fa lunk leg idõ sebb la kó ja,
aki el kez dett me sél ni, csak ar ra nem vá la szolt,
amit kér de zett tõ le. Saj nos a hal lá sá val van
gond, de a mi tu ris tánk La ci ezt nem tud hat ta,
ezért az tán to vább ci pel ve ter hét foly tat ta út -
ját. S lám, van nak vé let le nek az ál ta lá nos is ko -
la elõtt ta lál ko zott Talabér Je nõ pol gár mes te -
rünk kel, Far kas Krisz ti án al pol gár mes ter rel.
Meg ér zé se im azt súg ták, ül jek ke rék pár ra s ta -
lán ér kez ni fog, ugyan is te le fon kap cso lat ban
vol tunk. Úgy is lett, TA LÁL KOZ TUNK!!! Ide ért sze -
ren csé sen, meg ta lált ben nün ket, el ér te cél ját.
A Lédec táb lá nál meg csó kol ta föl dün ket, an -
nak je lé ül, hogy ki tû zött cél ja meg va ló sí tás ra
ke rült. Meg ven dé gel tük ebéd del, szál lást ad -
tunk a ván dor nak, dél után meg néz tük fa lunk
ne ve ze tes sé ge it, majd es te kö zös va cso ra ke -
re té ben be szél get tünk. Más nap ka mi on vit te
Gyõ rig, majd on nan foly tat ta út ját im már nem
gya log, ha nem au tó bus  szal ott ho ná ba.

„Azért va gyunk a vi lá gon, hogy va la hol ott -
hon le gyünk ben ne” (Ta má si Áron)

Ma jor Istvánné

a könyv tá runk ban. Ez egy ál lan dó ki ál lí tás, ami a
könyv tár nyit va tar tá si ide jé ben bár mi kor meg -
tekinthetõ. Idén, egy KEOP pá lyá zat ke re té ben
több té má ban is hall gat hat tak meg elõadást a
köz ség la kói. Elsõ es te egy rendõrségi isme retter -
jesztõ elõadáson ve het tek részt, ahol a rép ce la ki
rendõrõrs vezetõje, Var ga Gyu la rendõr al ez re des
be szélt a bûnmegelõzésrõl, a ká bí tó szer hasz ná lat

veszélyeirõl, az em be ri éle tet köz vet le nül vagy köz -
ve tet ten veszélyeztetõ helyzetekrõl. Következõ al -
ka lom mal két ven dé günk is volt, elõször az elsõ se -
gélynyújtással kap cso lat ban tar tott egy na gyon
ér de kes be szá mo lót a bü ki mentõállomás veze -
tõje, Dr. Kenyeri Fe renc mentõtiszt. Ezt követõen
egy Budapestrol ér ke zett elõadó hölgy adott tá jé -
koz ta tást az al ler gi á val kap cso lat ban, an nak faj tá -

i ról, fo ko za ta i ról, in ten zi tá sá ról, a megelõzésrõl, a
kezelésrõl, az eny he al ler gi á tól az azon na li hyper -
sensitivitáson át az anafilaxiáig. Si ker ként köny vel -
jük el, hogy több résztvevõnek is tu dott se gí te ni ét -
ke zé si, táp lál ko zá si, élet vi te li ta ná csa i val. Re mél -
jük, hogy a jövõben is lesz al kal munk ilyen be szél -
ge té sek szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra. „                     

Zsoldosné H.Kati

Gyalogosan a testvérfalvak között
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• Csepreg
Négy új szü löt tet 
kö szön tött a pol gár mes ter

Ha gyo mán  nyá vált Csepreg vá ro sá ban,
hogy a csa lá dok ra és a gyer me kek re ki emelt
fi gyel met for dít va, Vlasich Krisz ti án pol gár mes -
ter meg lá to gat ja az új szü löt te ket ott ho nuk ban,
s a ked ves sza vak mel lett aján dék cso mag gal,

pe len ka tor tá val kö szön ti a város leg fiata labb
polgárait. Übelher Luj za Vik tó ria jú ni us 1-én szü -
le tett, egé szen pon to san ne gyed egy kor, 3480
gram mal és 51 cen ti vel szü lei, Haj nal ka és
Gyu la nagy bol dog sá gá ra. Az újszülött ér ke -
zését nõvérei, a hat éves Anna és a három esz -
ten dõs Júlia örömmel fogadta. Petrõczi Gréta
Mi mi jú ni us 7-én éj jel fél tíz kor szü le tett. Az if jú
szü lõk, And rea és Fe renc cso da szép gyer me ke
2880 gram mal és 48 cen ti vel lát ta meg a nap -
vi lá got. A vá ros ve ze tõ Vá mos Dor kát is kö szön -
töt te, aki jú ni us 24-én, 21 óra 25 perc kor lát ta
meg a nap vi lá got, 55 cm-el és 3680 gram mal
szü lei, Bri git ta és Jó zsef, va la mint a há rom éves
test vér, Ádám örö mé re. Dienes Dor ka au gusz -
tus 3-án ér ke zett kö zénk 19 óra 25 perc kor. A
csöpp ség 3380 gram mal és 52 cen ti vel szü le -
tett az if jú szü lõk, Eni kõ és Ró bert nagy bol dog -
sá gá ra. Is ten hoz ta Õket!

KM

Rövid hírek

Eny he reg gel re éb redt Nagygeresd köz ség
ki rán du lás ra in du ló cso port ja, szep tem ber má -
so dik szom bat ján.

Fa lu há zunk elõtt gyü le kez tünk, hogy út nak
in dul va, Sü me gen fel fe dez zük ha zánk egyik leg -
jobb ál la pot ban lé võ vá rá nak kör nye ze tét. Ér ke -
zé sünk kor elõ ször a Vár bü fé kí ná la tá ból vá laszt -
hat tunk reg ge li fris sí tõ ket.

Az ál mos ság ûzõk el fo gyasz tá sa után ne ki in -
dul tunk, hogy múl tunk egy da rab ká já val meg is -
mer ked jünk. 

Lo va gi ru há ba öl tö zött tár lat ve ze tõnk se gít -
sé gé vel, be pil lan tást nyer het tünk a hin tó- és ko -
csi mú ze um, va la mint a vadászati- és fegyver
kiállítás rej tel me i be. A be já rat nál egy idé zet fo -

gad ja a lá to ga tót, gróf Szé che nyi Ist ván tól: „A
múlt meg be csü lé sén épül a je len.” A ki ál lí tá son
vé gig érez he tõ az idé zet ben ta lál ha tó szem lé -
let. A mú ze um al só szint jén, kü lön bö zõ tár sa dal -
mi ran gú em be rek –orvosok, fõ urak, - hin tó it lát -
hat tuk. A ha tal mas ki ál lí tó te rem ben he lyet ka -
pott még töb bek kö zött pos ta ko csi, tûz ol tó ko csi,
talyiga, az orosz vi dé kek rõl is mert troj ka, lo vas
szán, pa rasz ti sze kér, va la mint ré gi gaz da sá gi
gé pek. 

A fel sõ szin ten mû vé szi en meg mun kált pus -
kák, szab lyák, kar dok, ágyúk, pán cé lok mu tat ták
be a lo va gi kor ban hasz nált fegy ver ze tet és öl tö -
ze tet. A múlt idé zés után át sé tál tunk a vár is tál ló ba,
amely ma is az ere de ti ren del te té se sze rint mû kö -
dik. Lo va gi tor nák, lovaskocsizások, lovastáborok
nél kü löz he tet len részt ve võ i nek, gyö nyö rû pa ri -
pák nak a lak he lye. Sü meg tõl a Tör té nel mi Él -
mény park ban bú csúz tunk, ahol a ha di gép ki ál lí -
tás sal, ezen be lül is az ost rom gé pek kel, kõ ha jí tó
gép pel, dár da ve tõ vel is mer ked tünk. To vább ha -
lad va a Ba la ton fel vi dé ken, rö vid pi he nõt tet tünk
Rév fü lö pön egy ebéd ere jé ig. 

A gyö nyö rû nap sü töt te dél utánt, a le ven du -
la és vissz hang ha zá já ban, Ti hany ban töl töt tük.

A pá rat lan szép sé gû fél szi get, ren ge teg lát -
ni va lót kí nál a ki rán du lók szá má ra. Cso por tunk
elõ ször a Ben cés Apát sá gi Mú ze u mot fe dez te fel
ide gen ve ze tõ se gít sé gé vel. A lá to ga tó köz pont -
ban film ve tí tés sel kez dõ dött a tár lat ve ze tés, ahol
be mu tat ták a szer ze te si kö zös sé get, mely nek az
apát ság az ott ho na, és amely Ti ha nyért és kör -

nyé ké ért dol go zik. A temp lom épü le té be át sé -
tál va szem be sül tünk, az aran  nyal gaz da gon dí -
szí tett ol tá rok kal és fal ké pek kel. Ér de kes ség ként
meg tud hat tuk, hogy a fá ból ké szült ha tal mas
szó szék, har minc évig ké szült és egy em ber ke ze
mun ká ját di csé ri. A ti ha nyi ben cés mo nos tort I.
And rás ki rály ala pí tot ta, aki nek a sír ja az al temp -
lom ban ta lál ha tó. Az ala pí tó ok le vél a leg ré -
geb bi, ere de ti for má já ban fenn ma radt írá sos
em lé ke a ma gyar nyelv nek, mert la tin nyel vû
szö ve gé ben ma gyar sza va kat, ki fe je zé se ket is
hasz nál tak. Az ere de tit Pan non hal mán õr zik,
cso por tunk a tel jes mér ték ben hû má so la tot lát -
hat ta. To vább ha lad tunk az apát sá gi épü let be,
ahol fel ke res tük azt a szo bát, mely ben az utol só

ma gyar ki rály IV. Kár oly és Zi ta ki rály né a szám -
ûze tés ük elõt ti na po kat töl töt ték. Ide gen ve ze -
tõnk tõl el kö szön ve, kö tet len idõ töl tés kö vet ke -
zett: fagyizás, sö rö zés, bo ro zás, sé ta és né ze lõ -
dés a Pisky sé tá nyon, gyö nyör kö dés a ba la to ni
pa no rá má ban. Prog ra munk a vá ros né zõ kis vo -
nat tal tett ba ran go lás sal foly ta tó dott. 

Kör be jár tuk a fél szi ge tet: a Bel sõ tó tól kezd -
ve, a komp ki kö tõn át, a ha jó ál lo má sig. 

Ti hany nak bú csút int ve, Cso pak fe lé vet tük
az irányt, ahol a ko rai idõk tõl kezd ve a szõ lõ ter -
mesz tés és a ví zi mal mok mû kö dé se je len tet te a
fõ be vé te li for rást. A kör nye zõ te rü let rõl hat egy -
ko ri ma lom lé te zé se is mert, ezek kö zül a ma is
mû kö dõ ké pes Plul-féle ví zi ma lom ban tet tünk lá -
to ga tást. A hely tör té ne ti gyûj te mén  nyel gaz da -
gí tott ipa ri mû em lék, szé pen fel újít va vár ja az ér -
dek lõ dõ ket. Há zi gaz dánk rész le te sen szem lél tet -
te a ga bo na õr lés for té lya it, va la mint be mu tat ta
a ré gen hasz ná la tos esz kö zö ket. Cso por tunk
idõ sebb tag jai is me rõ sen szem lél ték a lát ni va ló -
kat, hi szen a 80-as éve kig Nagygeresden is mû -
kö dött egy ví zi ma lom, amely na gyobb tel je sít -
mé nyû volt a Cso pa ki nál. Saj nos ma már csak a
rom jai ár vál kod nak a Répce part ján, a rég múlt
em lé ke ként, ami kor még a Vas me gyei pa ta ko -
kon is mal mok so ra õröl te a kör nyé ken ter melt
bú zát. Ki rán du lá sunk utol só ál lo má sa ként a
Som ló hegy kö ze lé ben lé võ Noszlopra ér kez -
tünk, ahol a Lucullus Fo ga dó ven dég sze re tet ét
él vez tük egy va cso ra ere jé ig. 

Né meth Lajosné

Lá to ga tás az ezer ar cú 
le ven du la ha zá já ban
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Rek ke nõ nyá ri me leg ben is mét tûz ol tó ren dez -
vén  nyel – most az Or szá gos Kis mo tor fecs ken dõ-
sze re lé si Baj nok ság idei 5. for du ló já val – ös  sze köt -

ve ren dez te meg a Csepregi ÖTE és a Csepregi
Ön kor mány za ti Tûz ol tó ság a VII. Csepregi Ci vil Na -
pot au gusz tus 4-én.  A ver se nyen hat te le pü lés hét
csa pa ta vett részt. A ci vil szer ve ze tek kö zül hat
egye sü let több-ke ve sebb tag ja jött el, kö zü lük
négy csa pat a fõ zõ ver seny re is be ne ve zett a tûz -
ol tók két csa pa ta mel lett. Több csa lád ból a fel -
nõt tek kel együtt gyer me kek is ér kez tek. Ne kik ug -
rá ló vár és óri ás csúsz da adott le he tõ sé get a szó -

ra ko zás ra. A fel nõt tek vi szont a bü fé ben és a bo -
ros gaz dák nál vá sá rol ha tó ita lok kal pó tol hat ták a
fo lya dék vesz te sé get.

Az Or szá gos Kis mo tor fecs ken dõ-sze re lé si Baj -
nok ság nyolc éve ke rül meg tar tás ra, 8 for du lós
fu ta mok kal az or szág kü lön bö zõ te le pü lé se in. Az
éves ér té ke lés ben a hi va tá sos-, ön kén tes- és lé -
te sít mé nyi tûz ol tó ság ok, to váb bá az ön kén tes
tûz ol tó egye sü le tek részt ve võ csa pa ta i nak 4-4
leg jobb ered mé nye ke rül ös  sze sí tés re. A ver se -
nyek „Retro”, avagy hõs kor ka te gó ri á ban, a volt

ke le ti szfé rá ból, il let ve „Mo dern”, avagy kor sze -
rû ka te gó ri á ban, a nyu ga ti or szá gok ból szár ma -
zó kis mo tor fecs ken dõ vel zaj la nak. A hi va tá sos-,
ön kén tes-és lé te sít mé nyi tûz ol tó ság ok kö zött ka -
te gó ria bon tás nincs, min den ki re a ver seny ki írás -
ban sze rep lõ fel té te lek ér vé nye sek.

A dél elõtt fo lya mán le zaj lott ver se nye ken az
aláb bi ered mé nyek szü let tek: Retro nõi: 1. Kun -
szi get ÖTE Láng An gya lai (Gyõr-Moson-Sopron
me gye), 2. Sárosd ÖTE (Fej ér me gye). Retro fér -
fi: 1. Égis LTP (Bu da pest), 2. Sárosd ÖTE (Fej ér me -
gye), 3. Zalahaláp (Za la me gye), 4. Csepreg

ÖTE. Mo dern: 1. Sárosd ÖTE fér fi csa pa ta, 2.
Sárosd ÖTE nõi csa pa ta, 3. Égis LTP, 4. Répcevis
ÖTE (Gyõr-Moson-Sopron me gye), 5. Zalahaláp,
6. Csepreg ÖTE.

Idõ köz ben az éte lek is meg fõt tek. A zsû ri a bo -
ros gaz dák ál tal fõzt jét ér té kel te a leg jobb nak. 

A gyõz tes tûz ol tók „meg für de té se” és a fi nom
ebé dek el fo gyasz tá sa után a Far kas Sán dor
Egy let szil va fát ül te tett a „Tün dér kert” ré szé re
fenn tar tott te rü le ten. A für de tés a ci vi lek egyes
hölgy tag ja i val foly ta tó dott. Majd a gye re kek és

a „für dõ zõk” nagy örö mé re hab par ti kö vet ke -
zett. Köz ben a bur gen lan di al só õri (ma
Unterwart) tûz ol tók, a he lyi egye sü let ré gi part -
ne rei is meg ér kez tek, s be kap cso lód tak a prog -
ra mok ba.

Le zaj lott a ko ráb ban is nagy si kert ara tó ko -
csi fecs ken dõ-sze re lés. Majd ár nyék ba hú zód va
folyt to vább a be szél ge tés, ba rát ko zás a részt -
ve võk kö zött. 

Az est sö tét jé ben gyö nyö rû tû zi já ték tet te fel
a ko ro nát a tar tal mas nap ra.

SF

Tûzoltó és Civil Nap Csepregen
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• Csepreg
Lo va sok há la adó szent mi sé je
a Peruska Ká pol ná nál

Lo va sok, íjá szok ta lál koz tak a tör té nel mi za -
rán dok he lyen 2018. szep tem ber 8-án
Kisboldogasszony / né pi es el ne ve zé se Kis asz -
 szony / nap ján a kör nyék be li lo va so kat, fo gat -
haj tó kat, íjá szo kat ha gyo mány te rem tõ szán -
dék kal za rán dok szent mi sé re hív ták a szer ve zõk
a horvátzsidányi Peruska Má ria ká pol ná hoz. Ez
a kez de mé nye zés Mar ton Ágos ton öt le te volt
és még so kan má sok is se gí tet tek, hogy ez a jó
szán dék va ló ra vál jon. A ta lál ko zás ra a
Kisboldogasszony ün ne pét vá lasz tot ták, hi szen
ez a nap or szág szer te ked velt bú csú já ró nap.
Ez a Má ria-ün nep mé lyen gyö ke re zik a hí võk
szí vé ben. Úgy gon dol ták a szer ve zõk, hogy
szep tem ber ele jén, ezen a szép egy há zi ün ne -
pen tart ják mi sé jü ket. A lo va sok és a fo gat haj -
tók a ká pol nai ha rang hí vó sza vá ra vo nul tak
fel a szo bor park kö ré. Az ün ne pé lyes be vo nu -
lás után Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor mány zó

és dr. Anton Kolic nyu gal ma zott plé bá nos, aki
Auszt ri á ból ér ke zett, meg ál dot ták a lo va so kat
és lo va kat, va la mint a fo ga to kat és haj tó i kat. A
két nyel vû szent mi sén Dumovits Ist ván plé bá ni ai
kor mány zó szent be széd ében mél tat ta Szent
Már ton ér de me it. Szent Már ton a lo va sok vé -
dõ szent je, aki nek tisz te le té re ta valy ál lí tat tak
szob rot eb ben ká pol ná nál lé võ szo bor park -
ban. A szent mi sét a horvátzsidányi Peruska Má -
ria ének kar éne ke tet te még ün ne pé lye seb bé.
A szent mi se vé gén a lo va sok a Mar ton szál lá -
son tá bo roz tak le.

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

Az óvo dá sok be mu ta tó já val, ün ne pé lyes áta -
dó ke re té ben avat ták fel a Csepregi Óvo da és
Böl csõ de KIKI ud va rán meg va ló sult több cé lú
sport pá lyát. A be ru há zás tel jes költ sé ge meg ha -
lad ja a 12 mil lió fo rin tot. A ren dez vé nyen Vlasich
Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re kö szön töt te
el sõ ként a meg je len te ket, aki hang sú lyoz ta: a je -
len le gi vá ros ve ze tés el sõ és meg ha tá ro zó be ru há -
zá sa az óvo dát és az is ko la tor na ter mét érin tet te,
hi szen el kö te le zet tek az if jú ság ne ve lés fon tos sá ga

iránt, s hogy an nak kor sze rû kö rül mé nye ket te remt -
se nek. En nek a tu da tos fej lesz té si irány vo nal nak
egy újabb el me a most meg va ló su ló mû fü ves pá -
lya is. Az egész sé ges élet mód ra ne ve lés fon tos sá -
ga hos  szú tá von meg ha tá roz za gyer me ke ink éle -
tét, ez sem mi más sal nem pó tol ha tó, mint rend sze -
res test moz gás sal, s ez ki egyen sú lyo zott ság ala -
poz za meg tár sa dal mi lé tün ket is. En nek tu da tá -
ban dön tött a képiviselõ-testület 2017. már ci u sá -
ban ar ról, hogy pá lyáz nak az alapítványál, mely -
hez 3.850.000 Fo rint ön erõt is biz to sí ta nak. A pol -
gár mes ter köz ben já rás ára a szük sé ges tár sa sá gi
adó for rás egy ré szét egy Vas me gyei vál lal ko zó
aján lot ta fel, így jö he tett lét re ez a hi ány pót ló lé te -
sít mény, mely elõ se gí ti az ak tív ki kap cso ló dást. Mû -
fü ves bur ko la tú, esés vé dõ pa lánk kal kö rül ha tá rolt,
6 x 12 mé ter alap te rü le tû pá lya épü let, mely fö lé
lab da fo gó há ló is ke rült. A fo ci pá lya in téz mé nyi
cél ra épült, cél ja a gyer me kek sport fog lal ko zá si és
ok ta tá si szín vo na lá nak nö ve lé se. A pá lya kar ban -

tar tás ára a fenn tar tó ön kor mány zat biz to sít for rást
a jö võ ben - fog lal ta ös  sze a vá ros ve ze tõ a pá lya
fõbb is mér ve it. Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé si
kép vi se lõ je az ala pít vány „Nagy lé pés kis ci põ -
ben” mot tó ját em lí tet te, mint fo gal ma zott, most
Csepregen is elõ re lép tek, a gyer me kek és szü le ik
nagy meg elé ge dé sé re. Ki je len tet te: to vább ra is a
vá ros ve ze tés sel szö vet ség ben szol gál ja Csep -
reget! Az ün ne pé lyes sza lag át vá gás je len volt
még Maximovics Ve ro ni ka, az óvo da in téz mény ve -

ze tõ je és Pál Dá vid, az Ovi-Sport Köz hasz nú Ala pít -
vány mar ke ting mun ka tár sa. A nap ra a leg ki seb -
bek is ké szül tek, lát vá nyos sport be mu ta tó val avat -
ták fel a pá lyát. A fo lya mat itt nem áll meg, a most
át adott fej lesz tés ha ma ro san újab bak is kö ve tik.
Kö zös ös  sze fo gás sal, üte me zet ten újul meg a
csepregi óvo da, hi szen az Ovi-Sport mû fü ves pá -
lyá ja mel lett a ját szó té ri esz kö zök is meg újul nak,
mely hez több mint egy mil lió fo rin tos for rást biz to sít
a vá ros ön kor mány za ta, de je len tõs tá mo ga tá so -
kat gyûj tött az óvo dai ala pít vány, va la mint az I.
Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton ne ve zé si dí ja i ból to -
váb bi 700 ezer fo rint tal já rul nak hoz zá a ki vi te le zés
si ke res sé gé hez. A kor mány za ti Te rü let- és Te le pü lés -
fej lesz té si Ope ra tív Prog ram pá lyá za ti for rá sá ból
va ló sít hat ja meg az óvo da ener ge ti ka fej lesz té sé -
nek újabb üte mét Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta,
mely rész pro jekt re kö zel 42 mil lió fo rin tot nyer tek el,
így az tán en nek kö szön he tõ en to vább kor sze rû -
söd het az óvo da.                                            KM

Mûfüves pályát 
adtak át a csepregi ovisoknak
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Jól vég zõ dött
a nyár Nemesládonyban

Jól vég zõ dött az idei nyár a nemesládonyi
gyer me kek nek. 2018. au gusz tus 25-én nyár bú -
csúz ta tó ren dez vén  nyel zá rult a VA KÁ CIÓ. A kép vi -
se lõ -tes tü let vi dám já té kos dél után ra in vi tál ta a fa -
lu min den la kó ját. Csokievõ, kö tél hú zó ver senyt
szer vez tek a gyer kõ cök nek, va la mint a köz ked velt
fo ci sem ma rad ha tott el. A nap fény pont ja ként a
Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár szer ve zé sé ben Fa bók

Ma ri ann ka cag ta tó báb elõ adá sa, a Szé kely me -
nyecs ke és az ör dög cí mû da rab volt lát ha tó.  A
mû vész nõ ha mar meg ta lál ta a kö zös han got a
pub li kum mal és já té ko san be is vont min ket a mû -
so rá ba. A fa lu as  szo nyai közt sü te mény sü tõ ver -
seny re is sor ke rült. Az idei leg fi no mabb sü te mény,
a zsû ri dön té se alap ján, Rubóczkiné Börczi Vik tó ria
kony há já ból ke rült ki. Gra tu lá lunk a nyer tes nek, a
töb bi ver seny zõ nek pe dig kö szön jük a rész vé telt. A
na pot kö zös lak má ro zás sal zár tuk, hi szen tá bor tûz
mel lett sza lon nát sü töt tünk, amit min den ki jó ízû en
fo gyasz tott el. Ta lán még a gyer me ke ket sem ke -
se rí tet te el an  nyi ra a szep tem be ri is ko la kez dés a
szép dél után után és ked ves nyá ri em lé kek kel tér -
het tek vis  sza a su li ba. 

Pietrowskiné Végh And rea

Sopronhorpácsi
falunap képekben…
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Az idei nya runk két ség kí vül egyik leg kü lön le -
ge sebb prog ram ja a fa lu nap volt, amely re már
12. éve hív juk és vár juk te le pü lé sünk el szár ma -
zott la kó it. 

Ju bi le u mi ün nep sé gen ve het tek részt az ér -
dek lõ dõk, hi szen te le pü lé sünk egye sí té sé nek 90.
év for du ló já hoz ér kez tünk. Ez al ka lom ból ön kor -
mány za tunk em lék táb lát ké szít te tet, ame lyet a fa -

lu ház el sõ hom lok za tán he lyez tek el. Az ava tá son
be szé det mon dott Né meth La jos pol gár mes ter úr,
és Dr. Galántai György a Sár vá ri Já rá si Hi va tal ve -
ze tõ je. Fel idéz ték te le pü lé sünk múlt ját, mél tat ták a
je le nét és bi za kod va szól tak a jö võ rõl. 

Pol gár mes ter úr így fo gal ma zott: Em lé kez tes -
sen e táb la min den kit mind ar ra, ami egy Vass
Al bert idé zet ben ta lál ha tó: „A fa lu min dig meg -
ma rad, a fa lu min dig egy ma rad: a fa lu min dig
szent marad!“

Sza bó Mik lós plé bá nos úr ál dá sá val kö zö sen
lep lez ték le az em lék táb lát, ami az elõ de ink
elõt ti tisz tel gés és egy ben az ös  sze tar to zá sunk
jel ké pe is. Az ava tás vé gez té vel át sé tál tunk a fa -
lu ház ud va rá ra, ahol az ün ne pé lyes meg nyi tó -
val foly ta tó dott prog ra munk.

Vis  sza te kin tést kap tunk az el múlt év ti ze dek -
rõl, meg tud hat tuk, hogy mi lyen sor sot szánt a
tör té ne lem en nek a Répce men ti kis fa lu nak.
Meg em lé kez tünk hí res szü löt te ink rõl, akik kö zött
akadt fes tõ mû vész, gõz moz donyt ter ve zõ gé -
pész mér nök, vagy ép pen la tin-ma gyar sza kos
ta nár, író, szín há zi szer zõ, aki a bu dai Wer bõ czy
gim ná zi um ban érett sé giz tet te Jó zsef At ti lát. A ju -
bi le um ra kép ki ál lí tást szer vez tünk ré gi fo tók ból,
és kép mon tázst ál lí tot tunk ös  sze ilyen volt, ilyen
lett cím mel. A ké pek lát tán fel idé zõd tek a rég -
múlt tör té né sei, ese mé nyei, meg je len tek olyan
em lék ké pek, ame lyek szin te már a fe le dés ho -
má lyá ba vesz tek. 

Az ün nep ség vé gén át adás ra ke rül tek az ok -
le ve lek és ser le gek, a dél elõt ti hor gász ver seny
dí ja zott jai szá má ra.  

Aján dék cso mag gal gaz da god tak a he tes-
rú gó és ka pu ra-rú gó ver seny nyer te sei, va la mint
a leg jobb ta nul má nyi ered ményt el ért ál ta lá nos
is ko lás Ba bos Míra is könyv ju ta lom ban ré sze sült. 

A hi va ta los részt kö ve tõ en ebéd del foly ta tó -
dott a prog ram. A dél elõtt fo lya mán há rom üst -
ben ro tyo gott a vad disz nó és ser tés pör költ,
szak ava tott ke zek fel ügye le te mel lett. A za ma tos
étel si ke rét mu tat ta, hogy két órán be lül a kon -
dé rok ki ürül tek, min den ki jól la kot tan vár ta a
dél utá ni mû so ro kat. A mû sor fo lyam a Bük rõl ér -
ke zett SOK-SZÍN-PAD Tár su lat fel lé pé sé vel kez dõ -
dött. A Sit kei Ci te ra ze ne kar nép dal ok ból, né pi es
mû dal ok ból, és ma gyar nó ták ból ál ló elõ adá sa
után, a he lyi as  szo nyok, fér fi ak, lá nyok vi dám je -

le ne te kö vet ke zett. A ta va lyi si ke res be mu tat ko -
zá son fel buz dul va, az idén már egy sa ját ös  sze -
ál lí tá sú tör té ne tet ad tunk elõ, amely ben ki mon -
dot tan a fa lu si élet és a fa lu si kocs ma ese mé -
nyei raj zo lód tak ki, sok ze né vel fû sze rez ve. Meg -
ala poz tuk a jó han gu la tot, amit az utá nunk kö -
vet ke zõ fel lé põ még to vább fo ko zott. 

A ze ne és a hu mor nagy kö ve te, a fonogram
dí jas Pol gár Pe ti állt szín pad ra, hogy ze nei át ira -
ta i val szó ra koz tas sa a kö zön sé get. Az em be rek -
nek jól esett ki csit ki lép ni a hét köz nap ok fog sá -
gá ból és a jól is mert dal la mo kat hall gat va vi dá -
man mo so lyog ni. Az elõ -
adó is jól érez te ma gát a
be fo ga dó kö zön ség elõtt,
akik ve le éne kel ték a da lo -
kat. A nép tánc sem ma radt
ki a prog ram ból, hi szen az
Ümmögõ Néptáncegyüttes
jó vol tá ból Dél-al föl di, Szi -
get kö zi és Mold vai tán cok -
ból kap tunk íze lí tõt. A nap
utol só fel lé põ je a nem zet
har mo ni ká sa, Má rió volt. A
XXIII. al ka lom mal meg ren -
de zett nagygeresdi fa lu -
nap, „Geresdi ta lál ko zó”
haj na lig tar tó bál lal zá rult.

Nya runk má sik ki emel -
ke dõ ren dez vé nye a Szent
Ist ván na pi bú csúnk hoz
idõ zí tett ket tes-fo gat haj tó
ver se nyünk, amely az idén a ju bi le u mi X. al ka -
lom mal ke rült meg szer ve zés re. Má sod szor ér te
fa lun kat a meg tisz tel te tés, hogy utol só ál lo más -
ként ná lunk ér he tett vé get a Vas Me gyei C ka te -
gó ri ás ver seny so ro zat. 

A szo ros küz de lem mi att az itt el ért ered mé -
nyek ha tá roz ták meg, hogy kik kép vi sel he tik
me gyén ket az or szá gos dön tõ ben.

Ko ra reg gel óta fo lya ma to san ér kez tek a fo -
ga tok, hogy a tech ni kai meg be szé lés re min -
den ki ké szen áll jon.

Csá szár An tal pá lya épí tõ úr egy 710 m hosz -
 szú, na gyon ös  sze tett, iga zi dön tõ höz mél tó ver -
seny pá lyát ala kí tott ki a fo ga to sok szá má ra. Az el -
sõ meg mé ret te tés a két for du lós aka dály haj tás
volt egy sze ri ös  sze ve tés sel, amely re ti zen hét ket -
tes- fo gat és egy egyes-fo gat ne ve zett. Az idei év -
ben Vas, Za la és Gyõr-Moson-Sopron me gye mel -

lett, már a Fel vi dék rõl is ér kez tek fo ga tok. A küz dõ -
tár sak, leg jobb tu dá suk sze rint in dul tak ne ki a ver -
seny nek. Töb ben is alap idõn be lül tel je sí tet tek, de
a ve rõ hi bák mi att hi ba pon tot kap tak, ami je len tõ -
sen ron tott az ered mé nye ken. Vé gül az aka dály -
haj tás ban négy hi bát lan ered mény szü le tett, így
az ös  sze ve tés nek is je len tõs sze rep ju tott. Az ös  sze -
ve tés so rán egy ver seny zõ tel je sí tett hi bát la nul, így
õ nyer te meg a ver senyt   Geröly Ti bor a Fõ nix LE
ver seny zõ je. Gyõ zel mé vel ki vív ta a me gye baj no ki
cí met, ahon nan egye nes út ve ze tett az or szá gos
ver seny re. Raj ta kí vül még ifj. Szájer Jó zsef a

Katafai Lo vas SE és Var ga Szi lárd az Uraiújfalu SE
ver seny zõ je kép vi se li me gyén ket. 

Az ün ne pé lyes meg nyi tó után a pont gyûj tõ
aka dály haj tás, más né ven jo ker-haj tás kö vet ke -
zett, amely re szin tén mind a ti zen hét fo gat be -
ne ve zett.

A fo gat haj tó ver seny je len tõs ese mén  nyé
vált fa lunk éle té ben. So kak ös  sze fo gá sá nak,

mun ká já nak ered mé nye -
ként, ven dég sze re tõ te le -
pü lé sünk szí ve sen fo gad ja
az év rõl-év re vis  sza té rõ, és
az újon nan ér ke zõ haj tó -
kat. Min dig nagy öröm szá -
munk ra, ha be né pe sül a
nagy ge resdi sport pá lya és
kör nyé ke. 

Az el múlt tíz év so rán el -
ér tük a ki tû zött célt, mi sze -
rint egy szín vo na las ren -
dez vény ke re te in be lül,
egy re szé le sebb tár sa dal -
mi ré teg nek biz to sít suk a
lo vak kal va ló ta lál ko zást. 

A ver seny so rán a pá -
lya kö rül he lyet fog la lók, iz gal mas és lát vá nyos
meg mé ret te tés ta núi le het nek.

A lo vak és a ko csik rész le tes is mer te té se még
azok szá má ra is ér de ke sen, fi gye lem fel kel tõ en
mu tat ja be ezt a szép sport ágat, akik csak la i -
kus ként fi gye lik az ese mé nye ket.

Az ön kor mány zat ál tal szer ve zett ren dez vé -
nyek min den eset ben díj ta la nok, prog ram ja ink -
ról szó ró lap ok, meg hí vók, pla ká tok se gít sé gé vel
ér te sül het a la kos ság.               Németh Lajosné

Avatás és falunap Nagygeresden
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A csepregi Al só vá ros ban még áll
a több épí té szet tör té ne ti ele met öt -
vö zõ, ek lek ti kus stí lu sú Mar ko -
vich/Markovics-, ké sõbb Rotter -
mann-kastély né ven is mert épü let.
No ha el ha gyot tan, el ha nya gol tan.
Az a hor vát szár ma zá sú há zas pár,
aki 1857–1881 kö zött épí tet te, 1818
szep tem be ré ben szü le tett. Igen, egy
hó nap ban. A férj, Cser neki Mar -
kovics Ist ván (1818–1870) ma gyar ki -
rá lyi test õr fõ had nagy szep tem ber
20-án lát ta meg a nap vi lá got. Fe le -
sé ge, Da ru vá ri Jankovich/Jankovics
Eleonóra/Er nesz tina (1818–1885) ki -
csit idõ sebb volt, õ 2-án szü le tett,
sop ro ni há zuk ban. A férj csa lád ja az
egy ko ri Pozsega vár me gyé ben ren -
del ke zett bir to kok kal, az as  szony ap -

ja, Jankovics Izi dor pe dig Csepreg
és kör nyé ké nek ura volt 1813-tól ha -
lá lá ig, 1857-ig. A négy test vér kö zül
Ernesztina a Medgyes és Szent ki rály
ma jo ro kat örö köl te. Ist ván és
Ernesztina 1847. má jus 3-án kö tött
há zas sá got Csepregen. Há rom fi úk
szü le tett. Ket ten fel nõt tek, a har ma -
dik (Kál mán, 1851–1857) azon ban
hat éves ko rá ban meg halt. Test vé rei
kö zül Ernesztina kö tõ dött a leg job -
ban Csepreghez. A vá ros kró ni ká sa
ezt ír ta a he lyi szent Mik lós plé bá nia -
temp lom ról: „Egy há zi sze rek kel elég
gaz da gon el van lát va.” „Me lyek ki -
vált képp a bol do gult an gya li jó sá gú
Jankovich Ele o nó ra (Markovich
Istvánné) kegy úr nõ nek bõ ke zû ség ét
hir de tik, ki nek ki fogy ha tat lan jó té -

Idén 25 zsirai is ko lás tölt he tett egy
he tet a hely ben meg ren de zett nap -
kö zis tá bor ban, egy nyer tes pá lyá -
zat nak kö szön he tõ en költ ség men te -
sen. Ez a prog ram amel lett, hogy a
részt ve võk szá má ra nagy él -
ményt nyúj tott, a szü lõk nek is
se gít ség volt, hi szen egy hé tig
meg tud ták ol da ni a gye re -
kek nyá ri el he lye zé sét. A tá -
bo ri prog ra mok kö zött a sok
moz gás mel lett he lyet kap tak
a kéz mû ves fog lal ko zá sok,
ve tél ke dõk, a ki rán du lás.
Szin te min den nap hasz nál tuk
a ke rék pá ro kat, ki sebb tú rá -
kat szer vez tünk a kör nyé ken. A szám -

há bo rú na gyon nép sze rû fog la la tos -
ság volt a gye re kek kö ré ben. Na -
gyon kre a tí vak vol tak, s ez leg in kább
a kéz mû ves fog lal ko zá sok al kal má -
val mu tat ko zott meg. Egy al ka lom -
mal Vér tes Il di kó se gít sé gé vel mé zes -

ka lá csot ké szí tet tek, az tán egy má sik
al ka lom mal mak ra méz ni ta nul tak,
de ké szült fény kép tar tó is. Kö zö sen
sü töt tünk lán gost, ké szí tet tünk vat ta -
cuk rot. A mo zi zás hoz ku ko ri cát pat -

tog tat tunk. A csü tör tö ki na pon el lá to -
gat tunk Gyön gyös faluba, a Hold fény
Li get be, ahol a gye re kek a ka land -
park drót kö tél pá lyá in pró bál hat ták ki
bá tor sá gu kat. Kí sé rõnk is mer tet te a
pá lya he lyes hasz ná la tát, az esz kö -
zök meg fe le lõ csat la koz ta tá sát és a
gye re kek nek be kel lett mu tat ni azt is,
hogy men  nyi re tud ták el sa já tí ta ni a
hal lot ta kat, s csak ez után ve het ték
bir tok ba a pá lyá kat. Egy na gyon tar -
tal mas és iz gal mas na pot töl töt tünk
el a ka land park ban, ahol a gye re -
kek kel le me sen el fá rad tak, de él mé -
nyek kel tel ve tér tek ha za. A pén te ki
na pon a tá bor la kók mun ká i ból ki ál lí -
tást ké szí tet tünk, amit az tán a szü lõk
meg te kint het tek és per sze ha za is vi -
het tek. A tá bort sza lon na sü tés sel zár -
tuk. Re mél jük, hogy min den gyer mek
jól érez te ma gát, és ha le he tõ sé günk
lesz rá, meg ren dez het jük majd jö võ -
re is, új ra!

N.P.K.

Kétszáz éve születtek
a csepregi „alsó kastély” hajdani urai

kony sá gát” „nem kis mér ték ben”
utá noz ta me nye, „b. Risenfels Er zsé -
bet” a temp lom ké sõb bi pat ró ná ja.
Fér jé vel együtt vi lá gi té ren is ada ko -
zók vol tak. Gyak ran vál lal tak ke reszt -

szü lõ sé get sze gény em be rek gye re -
ké nél és ad tak aján dé kot a szü lõk -
nek. Mi u tán el vesz tet te fér jét, 1870
után Ernesztina a fi a i val, fõ leg Ist ván -
nal foly tat ta a jó té kony ko dást. 1873-
ban az ak kor 25 éves Ist ván a he lyi
Ta ka rék pénz tár elsõ alelnöke lett.
Ami kor 1877-ben a Markovics-
kastély kö ze lé ben le ány is ko la nyílt és
apá ca zár da épült, ak kor Ele o nó ra

és a két fia, Ist ván és Sán dor 3500 Ft-
ot ada ko zott an nak az ala pít vány -
nak a cél já ra, amely há rom ta ní tó
apá ca el tar tá sá ra szol gált. (A ház
ma Idõ sek Ott ho na.) Ele o nó ra, Kál -

mán és Ist ván sír kö ve a csepregi te -
me tõ ben ma is áll. Pon to sab ban: új -
ra áll. Mert már rég óta om la do zott
mind há rom, Ernesz tina sír em lé ke le is
bo rult és a föl dön he vert. 2016-ban
újít tat ta fel ezt a csa lá di em lék he lyet
Csepreg Vá ros Hor vát Nem ze ti sé gi
Ön kor mány za ta.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
Bu da pest

Fotó: H
orváth Tím

ea

Er zsé bet nap kö zis
tá bor Zsirán
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• Marizell
Za rán dok nap az édes anyá kért

Ötö dik al ka lom mal in dí tot ta az 1Úton za -
rán dok na pot a Má ria út Egye sü let, és a Má ria
Rá dió 2018. au gusz tus 25-én szom ba ton. Az
idén az ”ÉDESANYÁKÉRT!” mot tó val vál lal ta a
véd nök sé get Er dõ Pé ter  bí bo ros és Novák Ka -
ta lin ál lam tit kár. Kõ sze gen és kör nyé kén éven -
te több szá zan vál lal nak 3 na pos za rán dok la -
tot Mariazellbe, vagy An dal gón át „sé tát” a
Rõt fal va Nagyboldogasszony Bú csú já ra. Min -
den év au gusz tus 15-én, az 1300 Km-es Nem -
zet kö zi Má ria út e kis sza ka szán. Nem cso da,
ha az egy na pi já rás ra szer ve zett 1Úton za rán -
dok nap nak is van von zá sa Ke let re is Nyu gat -

ra is. Így in dul tak Kõ szeg rõl Kirschlagba is és
más egy na pi sza ka szok ra min den fé le mó -
don. Még ba ba ko csis za rán dok lat is szer ve zõ -
dött az idén a Fõ tér tõl a Kál vá ria al já ig a li la
Má ria úton. Ugyan ter ve zett a Kõszeg-Szent
Vid-Léka-Kõszeg nagy kör út, de már ezen is
volt, aki „Ép test ben ép lé lek” elv bõl fu tott
vagy bi cik li zett, Hegy al ja és Kõ szeg kö zött.
1Úton, Kõszeg-Csepreg sza ka szon ez tör tént:
Kõ szeg rõl 14, Kõszegfalváról is 14 fõ és még
13 te le pü lés rõl 250 fõ za rán do kolt Csepregre
az 1Úton Za rán dok na pon, a szél ró zsa min den
irá nyá ból (Si ma ság, Csénye, Szeleste, Ölbõ,
Szom bat hely, Vasasszonyfa, Olmód, Pe resz -
nye, Zsira, Répcevis, Gyöngyösfalu és a Nóg -
rád me gyei Mihálygergérõl re giszt rál tak). Min -
den ki nél volt esõ ka bát, min den ki örült a fris sí -
tõ egész sé ges Peruska-erdei le ve gõ nek. A
Belovits ká pol ná nál ta lál koz tunk az olmódi, a
Peruska Má ria ká pol ná nál a horvátzsidányi és
a kõszegfalvi tár sa ink kal. Rö vid del ez után
elénk za rán dok ló új és ré gi csepregi ba rá tok -
nak örül het tünk. In nen már sok kal han go sab -
ban vissz han goz ták az er dõk a leg szebb ha -
gyo má nyos és új za rán dok éne ke ket. 

A csepregi An na test vé rünk sze rint: „TU RIS -
TA KÉNT IN DUL TAM, ZA RÁN DOK KÉNT ÉRKEZTEM“

yde

Rövid hírek

Ze ne szó val bú csú zott au gusz tus és ze ne szó -
val kö szön tött be szep tem ber Egyházasfaluban
a hó nap el sõ nap ján, a Pla tán té ren meg ren de -
zett fa lu na pi vi gas sá gon. Ugyan is a pén te ken
zaj ló elõ es ti rock ze né re még szom bat haj nal -
ban is fris sen rop ták a tán cot a fi a ta lok.

A je les nap ra öröm mel ké szü lõ dõ kis fa lunk
reg ge li jé hez meg le pe tés ként kü lö nös hang ver -
seny tár sult. A tûz ol tó au tó ze nés éb resz tõ je, s az
ép pen kez dõ dõ égi há bo rú szin te ver seny ben
zeng tek egy más sal. A ha ra gos nak mu tat ko zó
szep tem ber mint ha bün tet ni akar ta vol na a jó -
ked vet. Egész ál ló nap zú dí tot ta ránk a ro ha -
mok ban meg-meg úju ló zá port és zi va tart. Azon -
ban a kö rül te kin tõ sát ras szer ve zés, a la kos ság
tö ret len ün nep vá rá sa és hoz zá ál lá sa úr rá lett a
ter mé szet mos to ha sá gán.

A dél elõt ti órák ban rend re zaj lot tak az elõ re
meg hir de tett sport ver se nyek és lel ke sen se rény -
ked tek a ha gyo má nyos fõ zõ ver seny re vál lal ko -
zó sza kács je löl tek is. A re kord szá mú je lent ke zés -
nek kö szön he tõ en 12 bog rács ban ro tyog tak
egy szer re a jó il la tú hús éte lek, ame lyek nek ízét,
za ma tát ez út tal is a pol gár mes te rünk ve zet te

zsû ri vé le mé nyez te. Ezt kö ve tõ en kez de tét vet te
szí vé lyes kí ná lá sok kal, öröm te li kós to lá sok kal és
meg ér de melt di csé re tek kel a fa lu na pi ebéd. A
fen sé ges fa la tok el fo gyasz tá sa mel lé a Freedom
Cafe sze mély ze te gon dos ko dott a bõ sé ges ital -
vá lasz ték ról.

Ko ra dél után tól nagy szám ban ér kez tek to -
vább ra is ün nep lõ hely be li ek, ki-ki fa lu bu szon,
vagy egyéb mó don, a vi ha ros idõ já rás sal da -
col va. Pol gár mes te rünk, Sán dor Jó zsef és or -
szág gyû lé si kép vi se lõnk, Barcza At ti la meg nyi tó
sza vai után kez de tét vet te a szent mi se, Ko vács
Pál atya ce leb rá lá sá ban. 

A mély áhí tat per cei után a kö vet ke zõ órák
tör té né se i vel vég ér vé nye sen be tel je sült a jó -
kedv di a da la. A szín pa don sor ra pö rög tek a si -
ke re sebb nél si ke re sebb mû sor szám ok, tel je sen
fe led tet ve az idõ já rás okoz ta bos  szú sá go kat, az
el ma radt ígé re tes prog ra mok hi á nyát.

Nagy tet szést arat tak sztár ven -
dé ge ink, a Var ga Fe ri és Balássy
Betty pá ros, nép sze rû, kön  nyû ze -
nei slá ge re ik kel va ló ság gal le nyû -
göz ték a kö zön sé get. Fer ge te ges
han gu la tot va rá zsolt kö zénk a
Csepregrõl ér ke zett Big Mouse
Band együt tes, élü kön Kál mán Ta -
más sal, aki kü lö nö sen fe led he tet -
len, iga zi gond ûzõ sze rep lés sel
aján dé ko zott meg mind an  nyi un -
kat. Bol do gan tap sol tunk óvo dá -
sa ink és is ko lá sa ink ked ves mû sor -

csok rá nak is, va la mint a lö või Kangoo Jumps
ma gas szín vo na lú tán cos elõ adá sá nak.

Óri á si vá ra ko zás elõz te meg a Di li bu li cím szó
alatt fu tó mû sor szá mot, me lyet a Fa lu fej lesz tõ
Egye sü let lá nyai-as  szo nyai ad tak elõ tom bo ló si -
ker rel az est fény pont ja ként. A jól meg ér de melt
kö zön ség si ker mel lé, több éves sok-sok ál do za -
tot kí vá nó fel ké szü lé sük és elõ adá suk el is me ré -

sé ül pol gár mes te rünk szen zá ci ós ju ta -
lom ban, he lyi „Os car-díj ban” ré sze sí -
tet te õket, egy mé te res nagy sá gú,
mar ci pán Oscar-szobor tor tá val.

A cso dás mû sor ára dat után több -
fo gá sos, íny csik lan do zó és bõ sé ges
va cso ra vár ta a részt ve võ ket, mely nek
ké szí tõi ez út tal is az ön zet len ál do zat -
vál la lás apos to lai, a he lyi Nyug dí jas
klub tag jai vol tak. A Far kas Zol tán mes -
ter sza kács ve zet te fõ zõ csa pat nak idõt
és erõt nem kí mé lõ helyt ál lá sá ért ez -
úton is há lán kat fe jez zük ki.

Az est fo lya mán ke rült sor a dél elõt -
ti ver se nyek ered mény hir de té sé re, majd han gu -
la tos tom bo la hú zás kö vet ke zett, nagy ér té kû
nye re mé nyek kel. Kis vár tat va pe dig Szkander-
versenyen mér het ték ös  sze ere jü ket a je lent ke -
zõk, ahol a fa lu leg erõ sebb em be re Sze pe si Fe -
renc lett. Majd a ké sõ éj sza ká ig nyú ló jó han gu -
la tot a Hé li um ze ne kar biz to sí tot ta.

Si ke res és öröm tel jes volt Egyházasfalu fa lu -
nap ja. Ékes bi zo nyí té ka an nak, hogy a jó szer -
ve zés, ki tar tó helyt ál lás és ös  sze fo gás min dig el -
ve zet a kí vánt ered mény hez. Ahogy ese tünk ben
is tör tént, ez út tal a jó kedv di a da lá hoz.

Ma jor Iza bel la

Olmódiakkal, és Hergovics Vin ce
pol gár mes ter rel a ku ruc hû sé get hir de tõ

Belovits ká pol ná nál

A jó kedv di a da la 
Egyházasfaluban
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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. A Nagy-tó és kör nyé ke a XX. szá -
zad ele jén még a Chernel csa lád bir to ká hoz
tar to zott. Chernel Ist ván, a kõ sze gi or ni to ló gus
nap ló já ban még kö zel 19 hek tá ros nyílt víz fe lü -
le tet em lí tett a szá zad elõn, amely má ra 1 hek -
tár ra zsu go ro dott. Mély sé ge 60-150 cm, s min -
den ko ri csapadékmennyiség függvényében je -
len tõ sen in ga do zik. Az igen gaz dag nö vény- és
ál lat vi lág ban bõ vel ke dõ te rü le tet 1996-ban fel -
vá sá rol ta a Ma gyar Ma dár ta ni és Ter mé szet vé -
del mi Egye sü let a kör nye zõ ré tek kel, fü ves-bok -
ros te rü le tek kel együtt, hogy a ter mé sze tes kör -
nye ze tet véd ve fi gyel hes sék meg az itt élõ és át -
vo nu ló ma da ra kat, egyéb ál la to kat. 1998-tól in -
dult be a ma dár gyû rû zé si prog ram, az óta év rõl
év re min den ta vas  szal és õs  szel meg szer ve zik
egy több na pos ese mény so ro zat ke re té ben. Az
óri á si há lók kal be fo gott szár nya so kat gyû rû zik,
mé rik, nyil ván tar tás ba ve szik. 

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 a 20
éves meg fi gye lé sek rõl. Tõ le idéz zük az írá so kat
ab ból az ap ro pó ból, hogy a kü lön le ges lá to ga -
tók ról a Répcevidék ol va sói is ér te sül je nek! 

Az ökör szem (Troglodytes troglodytes) a köl -
tés utá ni disz per zi ós idõ szak ban (jú li us, augusz-
tus, szep tem ber ele je) rit ka, az õszi vo nu lá si idõ -
szak ban szubdomináns éne kes ma dár a vizsgált
te rü le ten. Ös  sze sen 1105 pél dányt gyû rûz tünk

az õszi vo nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö -
zött. A leg töb bet (105 pél dány) 2015-ben, a leg -
ke ve seb bet (12 pél dány) 2012-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.
Az ökör szem õszi vo nu lá sa szep tem ber kö ze pén
kez dõ dött a 2001-2017-es idõ szak ban. A vo nu -
lá si csúcs ok tó ber má so dik fe lé re (ok tó ber 19 –
26) esett. A vo nu lás csúcs idõ sza ká ban ér ke zõ
er dei szür ke be gyek gyor san to vább is vo nul tak,

több sé gük no vem ber ele jé re el hagy ta a vizs gá -
la ti te rü le tet. A vis  sza fo gott ma da rak ará nya 8
és 18 % volt, ami éven te je len tõ sen vál to zott. A
vis  sza fo gott ma da rak leg hos  szabb mi ni mum tar -
tóz ko dá si ide je 11 nap volt. Az utol só ma dár be -
fo gá sá nak dá tu ma no vem ber 11. (2000) volt. A
vizs gá la ti te rü le ten át te le lõ ökör sze mek ará nya
va ló szí nû leg ki csi volt. A Tömördön gyû rû zött
ma da rak 38%-át a sû rû bok ros ban fog tuk be.

A fe nyõ pinty (Fringilla montifringilla) szub -
domináns 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
területen. Ös  sze sen 1309 pél dányt gyû rûz tünk

az õszi vo nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö -
zött. A leg töb bet (708 pél dány) 2005-ben, de
nem fog tunk egyet sem 2003-ban és 2011-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 fe nyõ pinty õszi vo nu lá sa ok tó ber ele jén kez -
dõ dött, amit egy na gyobb vo nu lá si hul lám kö -
vetett ok tó ber 20. és 30. kö zött a 2001-2017-es
idõ szak ban. Az el sõ ma dár be fo gá sá nak dá tu -
ma ok tó ber 29. (2016) volt. A gyû rû zött ma da rak
mind ös  sze 1,5%-át fog tuk vis  sza 2005-ben. A
vissza fo gott ma da rak leg hos  szabb mi ni mum tar -
tóz ko dá si ide je 20 nap volt. Egy-egy Tömördön
gyû rû zött hím pél dány ke rült meg Szlo vá ki á ban,
il let ve Len gyel or szág ban. A Tömördön gyû rû zött
fe nyõ pin tyek több mint 90 %-át a sû rû bok ros -
ban fog tuk be. 

KszÁ

Szep tem ber 15-én 50 éves osz -
tály ta lál ko zó volt Bõ ben az 1968-
ban vég zett di á kok nak. Az ese mény
kez de tén rö vid meg em lé ke zés re ke -
rült sor a he lyi te me tõ ben a már el -
hunyt ta ná rok ról és di ák tár sak ról. A

ta lál ko zón részt vett Dr. Albertini Bé la
Pro fes  szor Úr is, aki 1964-ben ta ní tot -
ta az osz tályt. Az Erhardt pan zi ó ban
tar tott va cso ra után min den ki bol -

do gan em lé ke zett vissza a vi dám
di ák évek re és az el múlt 50 év öröm -
te li (né ha szo mo rú) pil la na ta i ra is. A
fel hõt len han gu lat hoz Gyurácz Ta -
más ze né lé se is hoz zá já rult. A ta lál -
ko zó an  nyi ra fel hõt len és jó han gu -

la tú volt, hogy az egy ko ri osz tály tár -
sak úgy dön töt tek, a jö võ ben 2
éven te fog nak ta lál koz ni.

Döméné Feny ve si Ilo na

A Ma dár vár ta la kói …  (1.)

50 éves osz tály ta lál ko zó

Bal ról jobb ra: Gyurácz Ta más, Liszkainé Östör Er zsé bet, Némethné
Karcsics Ka ta lin, Orbánné Hor váth Zi ta, Dr. Albertini Bé la Pro fes  szor Úr,

Cingláberné Ta más Má ria, Ko vács Jó zsef, mö göt te Hor váth Gusz táv,
Döméné Feny ve si Ilo na, mö göt te Pócza And rás és Var ga Jó zsef.



Ok tó ber 1-7-én Bü kön, Csep re gen
és az or szág több száz te le pü lé sén: Kö zös
tu dás - Kö zös sé gi hoz zá fé rés. Or szá gos
Könyv tá ri Na pok – szí nes prog ra mok min -
den kor osz tály tag ja i nak.

Ok tó ber 5-én és 12-én, pén te ken
15-18 ó. Bük für dõn: TER ME LÕI PI AC.

Ok tó ber 5-én, pén te ken 18 óra kor a
Dr. Csepregi Hor váth J. Ál ta lá nos Is ko la és
AMI elõtt: Em lé ke zés gróf Bat thyá ny La jos -
ra és az ara di vér ta núk ra.

Ok tó ber 6-ig Csepregen, a PSMSK-
ban: Cornelia Hartmann fes tõ mû vész ki ál -
lí tá sa.

Ok tó ber 6-án, szom ba ton 10-21 ó.
Bü kön, a Koczán-háznál: Szent Mi hály-na -
pi Ci vil For ga tag.

Ok tó ber 6-án, szom ba ton 15 ó. Bü -
kön, a Sport te le pen: Bü ki TK–Hon véd Sé
me gyei II. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 7-én, va sár nap 15 ó.  Bõ -
ben, a Sport pá lyán: Répce völ gye SK.–Ne -
mes kocs, 15 ó. Rép ce vis–Fertõrákos me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés. 

Ok tó ber 13-án, szom ba ton, a Ma -
gyar Für dõ kul tú ra Nap ján 10-16 óra kö zött

a Bü ki Gyógy für dõ ben: Egész ség nap ra
vár ják a ven dé ge ket.

Ok tó ber 13-án, szom ba ton 16 ó.  Bü -
kön, a Sport csar nok ban: Bü ki TK–Mo son -
ma gyaróvári KC U22 NB II-es nõi ké zi lab da
mér kõ zés.

Ok tó ber 14-én, va sár nap 10 óra:
Egyházasfaluban, a Sport pá lyán: Egy há zas -
falu–Újkér; Rép cevis–Sarródi Ászok, Zsi -
ra–Nagy lózs, 15 ó. Simaság-Keléd me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés. 15 ó. Csepregen,
a sport pá lyán: Csep reg-Egyházasrádóc
me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 20-án, szom ba ton 13 órá tól
Csepregen, a szõ lõ he gyek ben: Õszi tú ra.

Ok tó ber 21-22. Kõ sze gen: A Na túr -
park ízei Gaszt ro nó mi ai fesz ti vál – Or so lya
na pi vá sár.

Ok tó ber 21-én, va sár nap, 14. 30 ó.
Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki TK–Honvéd Sé
me gyei II. o., 15 óra: Sopronhorpács-Mé -
száros SE–Rép cevis me gyei III. o. lab da rú -
gó mér kõ zés.

Ok tó ber 23-án, ked den te le pü lé se in -
 ken: Meg em lé ke zé sek az 1956-os for ra da -
lom ról és sza bad ság harc ról.

Ok tó ber 25-én, csü tör tö kön 15.30 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár -
ban: Csipi-Csupi Báb szín há za - ze nés me se -
já ték a Sza mó ca Szín ház elõ adá sá ban.

Ok tó ber 27-én, szom ba ton 16 ó.  Bü -
kön, a Sport csar nok ban: Bü ki TK–Sárvári Ki ni -
zsi SE NB II-es nõi ké zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 28-án, va sár nap, 10 óra:
Répcevis–SVSE, Zsira–Sarródi Ászok, 13.30 ó.
Bõ ben: Répce völ gye SK.–Csénye, Simaság-
Kenyeri, 14.30 óra: Egy ház as falu–Pereszteg
me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés. 14.30 ó.
Csepregen a sport pá lyán: Csepreg-Vép
me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 2-án, pén te ken 13.30 ó.
Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki TK–Sitke me -
gyei II. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 4-én, va sár nap, 10 óra:
Sopronhorpács-Mészáros SE–Zsi ra, 13.30
ó. Bõ ben: Répcevölgye SK.–Alsóújlak me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés, 13.30 ó.
Csepregen, a sport pá lyán: Csepreg-
Ikervár me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 9-én, pén te ken:  Szent
Már ton lam pi o nos fel vo nu lás Horvát zsi -
dánytól Ól mo dig.
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

O
K

T
Ó

B
E

R

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

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

Ok tó ber 2-6. Or szá gos Könyv tá ri Na -
pok Bü kön: 02. 16:00 - Szo ron gó anya, szo -
ron gó gyer mek – Farkasné Bú zás Tün de,
gyógy pe da gó gus – lo go pé dus – mû vé szet -
te ra pe u ta in te rak tív elõ adá sa. 03. 18:00 -
Csak egy tánc – az Ol va só szem üveg ven dé -
ge Fe jõs Éva író nõ. 04. 10:00 - Egy pöt  työs
nap – pa pír szín ház, já ték az óvo dá sok kal.
04. 14:30 - Kre a tív pöt  työs fog lal ko zás - kéz -
mû ves fog lal ko zás a kis is ko lás ok kal és a
Gyer  mek jó lé ti Szol gá lat mun ka tár sa i val. 05.
10:00 - A si rály ki rály Bü kön – egy tan óra Bos -
nyák Vik tó ria író nõ vel. 05. 18:00 - Éj sza ka a
könyv tár ban nagy cso por tos ovi sok nak és el -
sõ osz tá lyo sok nak - ka lan dok Pötty föl dön
pöt  työs me sék kel pöt  työs ru há ban. 20:00
órá tól a 2-4. osz tá lyo sok nak kez dõ dik az em -
lí tett prog ram. Elõ ze tes be je lent ke zés szük sé -
ges 94/558411 te le fon szá mon. 06. 10:00 -
Csi benevelde – da los, mon dó kás, mo cor -
gós csa lá di dél elõtt Tóth Vik tó ri á val. Egész
he ti ak ci ók: „Pör ges se ki sze ren csé jét!” –
mind azok, akik a könyv tá ri hé ten irat koz nak
be a bü ki könyv tár ba, egy sze ren cse ke ré -
ken ki for gat hat ják a be irat ko zás hoz meg -
nyer he tõ ked vez mé nyü ket vagy aján dé ku -
kat. Zsák ba macs ka – a bük für dõi fi ók könyv -
tá runk ba be té rõ ket is aján dé kok vár ják. Am -

nesz tia a fe le dé ke nyek nek – a ré gen le járt
ha tár idõs do ku men  tu mo kat bün te tés nél kül
hoz hat ja vis  sza min den ol va sónk. A prog -
ram so ro za tot tá mo gat ta a NKA.

Ok tó ber 5. 17.00 Vincze Lász ló „Har -
mó ni á ban a ter mé szet tel” cí mû tár la tá nak
meg nyi tó ja. A tár la tot meg nyit ja: Torjay Val -
ter fes tõ mû vész, mû vé szet tör té nész. Hely szín:
Bü ki MSK Ga lé ri á ja. Meg te kint he tõ 10. 20-ig.

Ok tó ber 5-6. X. Sok-szín-Feszt
Ok tó ber 5. 18.00 dESZKA Tár su lat -

Va rázs  sza vak/mu si cal két rész ben, be lé põ
1.500 Ft. 

Ok tó ber 6. dél elõtt vá sá ri ko mé di ák:
Szó és Kép Szín pad - A Há rom kí ván ság / me -
se ko mé dia és Sok-szín-pad Tár su lat - Hans
Sachs - Kel a bor jú/vá sá ri ko mé dia. 14:15
Fesz ti vál meg nyi tó. 14:30 Kék Hol ló Szín tár su -
lat – Fe le is igaz /humorkavalkád. 15:15 Szó
és Kép Szín pad – Pa ler mói sze rel me sek / ze -
nés vicc- skicc. 16:15 KASZT – Há rom ko mé -
dia /bo hó zat. 17:15 Sok-szín-pad Tár su lat –
He lén, s a te hén, avagy gya log, mint Ba -
logh/ paj zán ko mé dia. 18:15 „Üss a
hasadra“ Szín pad – A „Tûz láng jai „ /Mó ricz
Zsig mond vá lo ga tás. 19:30 Just for Fun
Linedance Club be mu ta tó ja. 20:00 Fesz ti -
vál zá rás. A be lé pés in gye nes! Hely szín: Bü ki

MSK Szín ház ter me. A ren dez vény a Nem ze ti
Kul tu rá lis Alap tá mo ga tá sá val va ló sul meg!

Ok tó ber 6. 10.00 – 14.00 Szent Mi hály-
na pi le csó fõ zõ ver seny. Vá sá ri ko mé di ák:
Szó és Kép Szín pad - A Há rom kí ván ság /me -
se ko mé dia. Sok-szín-pad Tár su lat - Hans
Sachs - Kel a bor jú/ vá sá ri ko mé dia. Hely szín:
Eöt vös ut ca. A rész vé tel in gye nes! A ren dez -
vény rossz idõ ese tén el ma rad!

Ok tó ber 10. 19.00 Vi gyázz, kész, KA BA -
RÉ! kü lön le ges ka ba ré két fel vo nás ban. Az
elõ adás egye dül ál ló mó don öt vö zi a klas  szi -
kus pes ti ka ba ré, a bû vész mû so rok és a ma
ha tal mas nép sze rû ség nek ör ven dõ stand-
up comedy mû fa já nak leg jobb pil la na ta it.
Kon fe rál és fõbb sze re pek ben: Beleznay
End re. Ját szó tár sak: Éles Ist ván, Szép Ben ce,
Ür mös Zsolt és Valkó Esz ter. Be lé põ: 1.000.- Ft.
Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me

Ok tó ber 23. 10.00 Ün ne pi meg em lé -
ke zés az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc 62. év for du ló ja al kal má ból. Ün ne pi be -
szé det mond Dr. Szapáry György köz gaz -
dász. Hely szín: Bük, Vá ros há za és park ja.

Ok tó ber 25. 15.30 Me se bér let 2. elõ -
adá sa. Sza mó ca Szín ház: Csipi-Csupi Báb -
szín há za – ze nés me se já ték. Be lé põ bér le ten
kí vül: 800. t. Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me.

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.

A Büki MSK 2018. októberi programjai






