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• Sajtoskál
In for ma ti kai 
ok ta tás 

Eb ben a ro ha nó vi lág ban nem kön  nyû al -
kal maz kod ni az újabb nál újabb tech ni kai esz -
kö zök höz, prog ra mok hoz. Fo lya ma to san nyit ni
kell az új dol gok fe lé, hi szen ma nap ság a
tech ni kai esz kö zök hasz ná la tá nak el sa já tí tá sa
rend kí vül fon tos min den kor osz tály szá má ra.
Sajtoskál la kos sá gá nak le he tõ sé ge nyílt az in -
for ma ti kai ala pok el sa já tí tá sá hoz. A Ber zse nyi
Dá ni el Könyv tár nak kö szön he tõ en 20 óra állt
a je lent ke zõk ren del ke zé sé re, hogy meg ta -
nul ják ke zel ni a gé pe ket és azok prog ram ja it.
A kép zés szep tem ber 27-én kez dõ dött, mely -
re 8 fõ je lent ke zett. Õk he ti egy al ka lom mal 4
órát tölt het tek el ta nu lás sal, s bõ vít het ték tu -
dá su kat a lap to pok elõtt. Az ok ta tás no vem -
ber ele jén fe je zõ dött be. A kép zés min den
részt ve võ szá má ra hasz nos nak bi zo nyult. A
prog ram le he tõ vé tet te a je len le võk nek a szá -
mí tó gé pes kész sé ge ik fej lõ dé sét, va la mint le -
he tõ sé get nyúj tott min den ki nek a fo lya ma tos
ta nu lás ra, va la mint tu dá suk fo lya ma tos kor -
sze rû sí té sé re.

Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

Mi nõ sé gi vál to zást kí ván el ér ni az után pót -
lás nevelésben és a sport sze re tõ fi a ta lok szá má -
ra biz to sí tott le he tõ sé gek te rén a vá ros ve ze tés
azon tö rek vé se, mely két mû fü ves sport pá lya
meg épí té sét is tar tal maz za. 

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes -
te re két fej lesz té si pá lyá za ton va ló rész vé telt in -
dít vá nyo zott a kép vi se lõ-tes tü let fe lé, s mind két
eset ben tá mo ga tó hoz zá já ru lás ról dön töt tek a
kép vi se lõk. Si ke res pá lyá za tok ese tén egy na -

gyobb és egy ki sebb pá lya is épül het a Ma lom -
ker ti Sport lé te sít mény ben. A Ma gyar Lab da rú gó
Szö vet ség Or szá gos Pá lya épí té si Prog ram ján kis -
mé re tû mû fü ves lab da rú gó pá lya épí té sé nek le -
he tõ sé gé rõl ha tá roz tak, 50 fõs mo bil le lá tó val,
va la mint kis pad dal 12 fõ ré szé re. A pá lyá zat hoz
szük sé ges ön erõ mér té ke a tel jes be ru há zás
30%-a, mely meg ha lad ja a 11 mil lió fo rin tot, ezt
a vá ros sa ját költ ség ve té si for rás ból és vál lal ko -

zói ös  sze fo gás ból kí ván ja elõ te rem te ni. Több
cég is je lez te tá mo ga tá si szán dé kát, volt olyan
ál lat te nyész tés sel fog lal ko zó he lyi cég is, aki
konk rét ös  sze get aján lott fel már a pá lyá zat be -
nyúj tá sát meg elõ zõ en a fej lesz tés hez.

Az óvo dá ba ko ráb ban te le pí tett Ovi-Sport
pá lya nagy si kert ara tott a gyer me kek kö ré ben,
így nem volt kér dés, hogy egy újabb ha son ló
pá lyá zat ki dol go zá sa és be nyúj tá sa. A vá ros ve -
ze tés cél ja, hogy már a leg ki sebb kor osz tály

szá má ra is ren del ke zés re
áll ja nak az el ér he tõ leg -
jobb fel té te lek a min -
den na pi moz gás el vég -
zé sé hez, s hogy örö mü -
ket lel jék a spor to lás ban.
A moz gás sze re te te ala -
poz za meg a ki egyen sú -
lyo zott fel nõtt lé tet, s az
egész sé ges tár sa dal mat
– foly tat ta sza va it a vá -
ros el sõ em be re.

Az Ovi-Sport Prog ram
ke re té ben egy, a ko ráb -

ban át adot tal meg egye zõ mé re tû pá lya épí té se a
cél, s a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény ben kap na he -
lyet a dön tés ho zók ter vei, el kép ze lé se sze rint. A
pá lyá za tok ha tár idõ re be nyúj tás ra ke rül tek, most a
tár sa sá gi adó mér té ke i nek és az ön erõ biz to sí tá sá -
nak elõ te rem té se a kö vet ke zõ fel adat, mely ben a
vá ros szá mít min den he lyi gaz da sá gi sze rep lõ tá -
mo ga tó együtt mû kö dé sé re.

KM

Tovább fejlesztik 
a Malomkerti Sportlétesítményt
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2019. január 30-án jelenik meg!

Halloween-i kézmûves
foglalkozás Sajtoskálon

Tisztelt Olvasó!

2018. 11. 03-án, szom ba ton
Saj toskál gyer me kei ki pró bál hat ták
a kül föl di ha gyo má nyo kat. Elõ ször
ke rült meg ren de zés re a Hallo -
ween-i kéz mû ves fog lal ko zás. A
gye re kek kü lön bö zõ al ka lom hoz il -

lõ de ko rá ci ó kat, ké pes la po kat,
masz ko kat ké szít het tek. Ra gasz tot -
tak, fes tet tek, haj to gat tak, s szí nez -
tek. A kéz mû ves fog lal ko zá son a
részt ve võk – gyer kõ cök és fel nõt tek

egy aránt –  be is öl töz tek. Volt, aki
csont váz nak, nyu szi nak, tök nek,
far kas nak, õzi ké nek vagy ép pen
ka lóz nak öl tö zött. Leg ki sebb részt -
ve võnk bo szor kány ként vett részt a
prog ra mon. Re mél jük új ha gyo -

mányt te remt ve, jö võ re is ha son ló -
an jó han gu lat ban fog el tel ni ez a
fog lal ko zás, mely alatt gyö nyö rû, s
né hol ijesz tõ al ko tá sok ké szül tek. 

Ko vács Vi vi en

Mind an  nyi unk ne vé ben mond ha tom, hogy ha ma ro san el ér ke zünk
az év vé gi haj tás hoz, me lyet min den bi zon  nyal Önök nél is az év vé gi
meg pi he nés és a vis  sza te kin tés kö vet. Te kint sünk hát vis  sza mi is, hogy
mi tör tént a tér ség ben az el múlt egy esz ten dõ alatt. Szá mos si ker tör té -
net, kö zös sé gi ün ne pek, ha gyo mány ápo lá sok, jó té kony sá gi kez de mé -
nye zé sek, nyer tes pá lyá za tok so ka sá ga, fej lõ dés út já ra lé põ te le pü lé -
sek be szá mo lói, ki vá ló spor to ló ink ered mé nyei és még hos  sza san so rol -
hat nám azo kat az em lé ke ket, me lyek mö gött biz to san ál lít ha tom, hogy
kö zös sé gük ál tal el is mert és si ke res em be rek is áll nak. Meg gyõ zõ dé -
sem, hogy mind an  nyi an más, de még is me rõ ben ha son ló vá laszt ad -
ná nak ar ra a kér dés re: „Ho gyan ér ték el mind azt, ami vel a si ker út já ra
lép tek?” Va ló szí nû leg, ha más kör nye zet ben nem is, de egy-egy csa lá -
di be szél ge tés al kal má val elõ ke rül nek azok a bi zo nyos sok szor már sa -
ját ká ron meg ta nult jótanácsok. A si ke res em be rek is kü lön bö zõ ek, de
egy va la mi kö zös ben nük: ahol má sok le gyõz he tet len aka dá lyo kat lát -
nak, õk ki hí vá so kat. 

Úgy gon do lom, hogy ön bi zal mu kat töb bek kö zött an nak is kö szön he -
tik, hogy túl tud nak lép ni azo kon a ne ga tív dol go kon, ame lyek sok em -
bert vis  sza tar ta nak. Ha az élet bár mely te rü le tén si kert sze ret nénk el ér ni,
ak kor ve ze tõ ként jó ma gam is biz to san ál lít ha tom, hogy eh hez szük sé -
günk van hit re, alá zat ra és ki tar tás ra. Hi szen hin nünk kell ma gunk ban,
alá zat tal kell le gyünk a mun kánk iránt, va la mint, ha mind ezt ki tar tó an
tes  szük, ak kor elõbb utóbb bi zony ko moly si ke re ket fo gunk el ér ni. Ha
mind ezt a jó ne vel te tés nek kö szön he tõ en már gyer mek kor ban kezd jük
el sa já tí ta ni ak kor on nan tól fog va idõ kér dé se, de jön a má so ló dás, az a
pél da me lyet majd gyer me ke ink is to vább ad nak az õ gyer me ke ik nek,
hi szen már tud ják, hogy mi lyen jó ki ha tás sal lesz mind ez a jö võ jük re.
Theodore Roose velt gon do la tá val él ve: „A si ker re cept jé nek leg fon to -
sabb al ko tó ele me an nak is me re te, ho gyan jö he tünk ki jól az em be rek -
kel.” és gon dol junk csak be le - A szak mai, tár sa dal mi és a sze mé lyes si -
ker nagy mér ték ben at tól függ, hogy ké pe sek va gyunk-e vi lá go san kö -
zöl ni má sok kal, hogy kik va gyunk, mit aka runk és mi ben hi szünk. Ha erõs
ben nünk az aka rat, van cé lunk, lel ke se dé sünk tö ret len a meg gyõ zõ dé -
sünk ál tal, ak kor éle tünk is csak po zi tív irány ba vál toz hat. Szív bõl kí vá -
nom, hogy ta lál ják meg Önök is azt a szen ve délyt, ami ben õszin tén hisz -
nek és for dít sák át olyas mi vé, ami re iga zán büsz kék le het nek!

Ezúton kívánok minden kedves olvasónak Békés ünnepeket,
sikeres új esztendõt!

Szabó Edgár

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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• Sopronhorpács
10. Egy ház köz sé gi 
Bál Sopronhorpácson

2018. no vem ber 3-án tar tot tuk Sop ron -
horpácson a ju bi le u mi, 10. Egy ház köz sé gi
bált. Évek óta szép ha gyo mány, hogy Min -
den szen tek utá ni szom ba ton ös  sze jö vünk Mol -
nár Ta más ven dég lõ jé ben és együtt ün ne pe -
lünk, tán co lunk, jól érez zük ma gun kat. Szép
szo kás, hogy min den al ka lom mal „meg le pe -
tés mûsorral“ ör ven dez tet jük meg ked ves ven -
dé ge in ket. 

Az idén sem volt ez más képp. Mi vel ju bi le -
u mi bált tar tot tunk, úgy gon dol tuk, hogy most
nem csak egy fel lé põ vel lep jük meg a részt -
ve võ ket. 

A je len lé võ ven dé gek kö szön té se után a
zsirai Szo ci á lis Ott hon né hány la kó ja káp ráz ta -
tott el ben nün ket egy vi dám han gu la tú ro ma
tánc cal, majd a fi nom va cso ra el fo gyasz tá sa
után a Ko vács Gá bor és csa lád já nak fel aján -
lá sá val ké szült ün ne pi tor tá val kí nál tuk meg a
részt ve võ ket, ez után pe dig az egyházasfalui
fi a tal as  szony ok lá to gat tak meg ben nün ket és
mu tat tak be egy vi dám, han gu la tos mû sort a
je len lé võ több mint 100 em ber nek. Ezt kö ve -
tõ en pe dig, mint „Baj nok csapat“ tér tek vis  sza
hoz zánk és egy újabb fer ge te ges han gu la tot
adó ze né vel és tánc cal szó ra koz tat ták a bá -
lo zó kat. 

A mû so rok után sor ke rült a ren ge teg fel -
aján lott tom bo la tárgy ki sor so lá sá ra. Az éj sza -
ka fo lya mán bõ ven akadt nas sol ni va ló is a
fa lu la kos sá ga ál tal fel aján lott szebb nél -
szebb és íz le tes sü te mé nyek for má já ban. A jó
han gu lat ról, ki tû nõ ze né sze ink, a Zenezoli
Music Pro duk ció gon dos ko dott. Ren dez vé -
nyünk na gyon jó han gu lat ban zaj lott le, haj -
na lig tar tott és ered mé nye sen zá rult. A bá li
be vé telt temp lo munk har ma dik üveg ab la ká -
nak ki vi te le zé sé re fog juk for dí ta ni. 

Talabér Jenõné

Rövid hírek

A vá ros dísz ter mé ben együt tes saj tó tá jé koz ta -
tót tar tot tak Csepreg, Lócs, Tömörd és Tor más li get
te le pü lé se sek pol gár mes te rei, va la mint a tér ség
or szág gyû lé si kép vi se lõ je, hi szen újabb nyer tes pá -
lyá za tot tud hat ma ga mö gött a kon zor ci um ve ze tõ,
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta. A pro jekt ke re té -
ben mind a négy te le pü lé sen le he tõ ség nyí lik a
he lyi iden ti tás és ko hé zió erõ sí té sé re.

Az ese mé nyen Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá -
ros pol gár mes te re ki emel te, fon tos nak tart ja a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal hoz tar to -
zó há rom te le pü lés ve ze tõ jé vel, és la kos sá gá val
a jó kap cso la tot. A szo ros együtt mû kö dés újabb

gyü möl cse a he lyi iden ti tás és ko hé zió erõ sí té sé -
re ki dol go zott kö zös pá lyá zat, mely most 45 mil -
lió Fo rint vis  sza nem té rí ten dõ 100%-os tá mo ga -
tás ban ré sze sült a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram pá lyá za tán. 

A prog ram cél ja a te le pü lé sek nagy ren dez -
vé nye ik hez kap cso ló dó an kö zös ség erõ sí tõ, he lyi
ér té ke ket be mu ta tó ren dez vé nyek szer ve zé se és
meg va ló sí tá sa. Kö zös sé gi ak ci ó kat ter vez nek,
va la mint in for má ci ós kam pány ba fog nak a he -
lyi ér té kek meg is mer te té sé ért, de ki emel ten ke -
ze lik a köz le ke dés biz ton sá gi prog ra mo kat is.
Kép zé se ket, szem lé let for má ló ren dez vé nye ket,
kö zös ta nul mány uta kat szer vez nek, de kö zös sé -

gi mû he lyek és fó ru mok szer ve zé sé re és meg tar -
tá sá ra is lesz le he tõ ség. 

Csepreg vá ro sá ban a Dr. Sze mes Zol tán ut cai
tu ris ta ház fej lesz té sé vel kö zös sé gi in for má ci ós pon -
tot ala kí ta nak ki, va la mint a kö zös sé gi te vé keny sé -
gek tör té ne ti hát te rét, és an nak ér té ke it fel tár va
mu tat ják be azt a nagy kö zön ség szá má ra.

Mes ter Ár pád Tor más li get, Kollárits Gá bor
Tömörd, és Hor váth Ist ván Lócs pol gár mes te re
öröm mel nyug táz ta, hogy a köz sé gek is fon tos
meg va ló sí tó part ne rek lesz nek a pá lyá zat ki vi te -
le zé se so rán. Dr. Herczeg Krisz ti na al jegy zõ ar ról
tá jé koz tat ta a je len lé võ ket, hogy a pro jekt -

elõkészítõ és a me ne dzse ri fel ada to kat a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal lát ja
majd el.

A te le pü lé sek szá má ra ki emel ke dõ ese mé -
nyen je len volt Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé -
si kép vi se lõ je is, aki a saj tó tá jé koz ta tón úgy fo -
gal ma zott, hogy Csepreg él he tõ vá ros, fej lõ dé -
se ál tal a tér ség is erõ sö dik. Ki emel te, a tár sult
te le pü lé sek fej lõ dé se is a kö zös sé gek meg erõ sí -
té sé ben rej lik, jö võ jük zá lo ga is az, hogy kö zös -
sé gi lé tük meg erõ söd jön, s a pol gá ro kat büsz ke -
ség gel tölt se el, s ott hon nak érez zék az a te le pü -
lést, ahol él nek.  

KM

Né gyes si ker 
a kö zös ség épí tõ pá lyá za ton



mes ter úr nak, hogy fel kért az ün ne -
pi be széd meg tar tá sá ra. 

Tu dom, sok bü ki pol gár is részt
vett a for ra dal mi te vé keny ség ben.
Em lé kez zünk meg há lá val azok ról,
akik már el hagy tak min ket és ha za -

sze re te ti ba rát ság gal üd vö zöl jük
azo kat, akik még kö zöt tünk van -
nak. A le szár ma zott ja ik nak pe dig
azt sze ret ném üzen ni, hogy le gye -
nek na gyon, na gyon büsz kék fel -
me nõ ik bá tor sá gá ra. Le gyen min -
den bü ki pol gár büsz ke ar ra, hogy
mi lyen szép vá ros lett Bük, ami az
Önök fá rad ha tat lan mun ká já nak

az ékes sé ge. Igen, le gye nek büsz -
kék, mint bü ki ek és le gyünk mind -
nyá jan büsz kék, mint ma gya rok,
mert az ön be csü lés a si ker alap ja.

Vis  sza utal va a be szé dem ele jén
el mon dott vers re, a szer zõ je Ha dik

Etel ka és a fi a tal fiú, aki hez a bör -
tön bõl ezt a ver set ír ta, most itt áll
Önök elõtt, meg ha tód va ugyan,
de bol do gan, hogy Ma gyar or szág
új ra füg get len és sza bad és hogy
Bük, az al ma ma te rem, ilyen gyö -
nyö rû vá ros lett. 

Kö szö nöm a meg tisz te lõ fi gyel -
mü ket!
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Tisz telt Höl gye im és Ura im! Tisz telt Ün nep lõ Kö zön ség! Ked ves Bü ki Pol -
gár tár sa im, Ba rá ta im! Az 1950-es évek ele jén egy, ko holt vá dak alap ján
tíz év re el ítélt édes anya ezt a ver set ír ta fi a tal fi á nak:

Hoz zá tok szó lók vén, tiszaparti fák!
Aká cok! Töl gyek! Su dár je ge nyék!
Vad vi zek ben to cso gó fûz fa bok rok!
Hall já tok meg a nagy Fi am ne vét.

A nagy Fi am alig ti zen négy éves mú lott,
S kes keny vál lán már an  nyi gond, te her,
Míg paj tá sai ját sza nak, ta nul nak,
Õ fát vág, ka pál, sú lyo kat ci pel, - 

S vá gyón a fel hõk égi út ját né zi.
Ó fák, ti job bak vagy tok, mint az em be rek-
Ma gyar fák! E hon ta lan ha zá ba,
Ki vert fi ú ba erõt önt se tek!

Hogy bá tor le gyen, egye nes, ke mény, 
Kit meg nem té páz or kán, zi va tar, 
S su sog ja nak fü lé be szép me sé ket, 
Mert ár va õ és olyan fi a tal. 

Szá mos ilyen és eh hez ha son ló
so ro kat ír tak a szov je tek ál tal meg -
szállt ma gyar kom mu nis ta dik ta tú ra
alatt igaz ság ta la nul bör tön be ve tett,
el ke se re dett édes anyák és édes -
apák ár ván ma radt gye re ke ik nek.
Mert ez a dik ta tú ra ret te gett, tud ta,
hogy a ma gyar em be rek bát rak,
meg kel lett õket fé lem lí te ni, kon cep -
ci ós pe rek ben ki vé gez ni, töm löc be
ta szí ta ni. A ma gya ro kat nem le het
meg fé lem lí te ni, ha kül sõ ha ta lom rá -
ron tott, min dig új ra és új ra fel állt. Fel -
állt a ta tár já rás pusz tí tá sai után, fel -
állt a moh ácsi vész és az azt kö ve tõ
ha zán kat le igá zó ot to mán ura lom
után, fel állt az 1848-49-es sza bad -
ság harc le ve ré se után. Bár meg gyö -
tör ve a má so dik vi lág há bo rú bor zal -
mai és a szov jet kom mu nis ta dik ta tú -
ra ál tal, de fel állt és egy em ber ként
fel kelt a dik ta tú ra el len 1956 ok tó be -
ré ben. A ki tar tó el len ál lás kö vet kez -
té ben meg gyen gült kom mu nis ta
rend szer rel szem ben új ra el nyer te
sza bad sá gát és füg get len sé gét
1990-ben. Új ra fel állt!

A ma gyar em be rek bát rak, bát -
rak, mert sze re tik ha zá ju kat, több
mint ezer éves tör té nel mü ket, kul tú -
rá ju kat, szép és vál to za tos or szá gu -
kat és ra gasz kod nak a sza bad ság -
hoz. Ez a bá tor ság és sza bad ság
irán ti vágy kelt ön fel ál do zó, lel ke sí -
tõ, nem ze tet meg ra ga dó erõ re
1956 ok tó be ré ben. 1956. ok tó ber
23-a csil lo gó fény a tör té nel münk -
ben, ami kor egy egész or szág bát -
ran szem be szál lott a ha tal mas túl -
erõ vel, hogy vis  sza sze rez ze sza -
bad sá gát és füg get len sé gét. A

sza bad ság tit ka a bá tor ság szül te
erõ és el szánt ság, ami 1956 ok tó -
be ré ben ha lá los éket ütött a szov jet
kom mu niz mus ha jó ján és las sú, de
el ke rül he tet len el sül  lye dés re ítél te
azt. Ezért ok tó ber 23-át mi ma gya -
rok büsz kén meg ün ne pel jük az
egész vi lág ban, meg em lé ke zünk
az el eset tek rõl, a meg hur col tak ról
és azok ról, akik vet ték a bá tor sá -
got, hogy részt ve gye nek a for ra -
dal mi te vé keny ség ben. Ilyen kor lé -
lek ben meg öle lünk és szí vûnk höz
szo rí tunk min den ma gyart itt hon és
bár hol a nagy vi lág ban, mert Ma -
gyar or szág vis  sza nyer te a sza bad -
sá gát és füg get len sé gét. 

Robert Frost, ame ri kai köl tõ, azt
mond ta vég zõs di á kok nak, hogy ne
csat la koz za nak túl sok kö zös ség hez
az éle tük ben, de há rom hoz min -
den kép pen: a csa lád, az al ma ma -
ter és a pát ria, va gyis a ha za. Na -
gyon bölcs meg lá tás. A csa lád az a
leg ki sebb kö zös ség, ami re egy
nem zet épül. Az al ma ma ter, az az
az is ko la, az a tá gabb kö zös ség,
ahol az em ber ta nul, csi szol ja tu dá -
sát és élet re szó ló ba rát sá gok köt tet -
nek. A ha za az a nagy kö zös ség,
ami egy nem ze tet ös  sze tart, meg óv,
fej leszt, szé pít. Bük az én al ma ma te -
rem. Csa lá dom mal itt, a ka to li kus
plé bá nia pin cé jé ben él tük meg a
szov jet csa pa tok be vo nu lá sát 1945
ta va szán. Itt az is ko lá ban vé gez tem
el az el sõ hat ele mi osz tályt. Te hát itt
ta nul tam meg ír ni, ol vas ni, szá mol ni
és kö töt tem élet re szó ló ba rát sá go -
kat. Ezért kü lön meg sze ret ném kö -
szön ni dr. Né meth Sán dor pol gár -

Bük - Dr. Szapáry György
1956-os ün ne pi be szé de
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Csepregen az év utol só hó nap ja i ban is dol -
goz nak a vá ros len dü le tes fej lõ dé sé ért, újabb
ut ca újul ha tott meg az ön kor mány za ti út- és
járdafelújítási prog ram ke re té ben. Im má ron a
pol gár mes te ri cik lus ki len ce dik ut cá ja újult meg,
s ve het ték bir tok ba az ut ca la kói a tel je sen új
bur ko lat tal el lá tott Pe tõ fi Sán dor ut cát.

A vá ros ve ze tés ki emel ten ke ze li a vá ros út ja i -
nak és jár da há ló za tá nak fej lesz té sét, hi szen a ko -
ráb bi cik lu sok ban er re a te rü let re nem ju tott kel lõ
for rás és fi gye lem. Oláh Im re vá ro si kép vi se lõ, a

Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság tag ja kez -
de mé nyez te a vá ros pol gár mes te ré nél, a Pe tõ fi
ut ca mi elõb bi fel újí tá sát, fej lesz té sét. Ez azért is
volt szük sé ges, hi szen je len tõ sen el hasz ná ló dott
az elég gé fon tos köz le ke dé si út vo na lú ut ca út -
bur ko la ta, s az el múlt év ti ze dek ben je len tõ sen
meg nõtt a be csat la ko zó ut cák szá ma, s be épí -

tett sé ge is. En nek el le né re a ko ráb bi cik lu sok alatt
az út kar ban tar tá sá val nem fog lal koz tak, az ál la -
po ta en nek kö szön he tõ en egy re csak rom lott –
nyi lat koz ta Oláh Im re kép vi se lõ.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes -
te re el mond ta: ta valy áp ri lis ban dön tött úgy a
kép vi se lõ-tes tü let, hogy a Ma gyar Kor mány tá -
mo ga tá sát és Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ
úr se gít sé gét ké rik a fel újí tás meg va ló sí tá sá ra. A
hár mas ös  sze fo gás nak kö szön he tõ en a köz pon ti
költ ség ve tés pá lyá za ti for rá sá ból, 15 mil lió Fo -
rint ból, va la mint több mint 5 mil lió Fo rint ön kor -
mány za ti ön erõ vel kez dõd he tett meg a mun ka -
fo lya mat az ut cá ban.

Az út teljeskörû meg újí tá sa a Kõ sze gi ut ca
ke resz te zõ dés tõl az ut ca vé gé ig zaj lott, az út be -
ve ze tõ ré sze, ele je ugyan is ál la mi ke ze lés be tar -
to zik, s a fel újí tá sá ra meg kö ten dõ vál lal ko zá si
szer zõ dés alá írá sa a jö võ év ben vár ha tó. A bur -
ko lat hely re ál lí tást meg elõ zõ en az ivó víz és
szenny víz be kö té sek cse ré jét is el vé gez ték az ut -
cá ban, majd no vem ber 5-én vo nult fel a ki vi te -
le zõ asz fal toz ni.

A Pe tõ fi ut ca ün ne pé lyes át adá sá ra a de -
cem be ri hó nap ban ke rül majd sor, mely re min -
den kit sze re tet tel vár az ön kor mány zat – fo gal -
ma zott a vá ros el sõ em be re.

KM

Sajtoskál köz ség Ön kor mány za ta a ta va lyi
év ben ad ta be a he lyi köz utak fej lesz té sé hez,
ön kor mány za ti utak ke ze lé sé hez, ál la pot ja ví -
tá sá hoz, kar ban tar tá sá hoz szük sé ges erõ- és
mun ka gé pek be szer zé sé rõl szó ló pá lyá za tot,
me lyet az idei év ben si ke re sen meg is nyert. A
pá lyá zat a szom szé dos te le pü lé sek kel - Mes -
ter há za és Nagygeresd - kon zor ci um ban ke -

rült be nyúj tás ra. Az esz kö zök re nyert tá mo ga -
tás brut tó ös  sze ge ös  sze sen 17.907.000 Ft volt,
mely bõl a köz ség nek 15% ön részt kel lett vál -
lal nia. A nyert gé pek, idén no vem ber 7-én ér -
kez tek meg Sajtoskálra. Az esz köz egy Antonio
Cerraro Tigre tí pu sú kis trak tor, mely hez több ki -
egé szí tõ is tar to zik. Ilyen pél dá ul a fût he tõ/hût -
he tõ ka bin, to ló lap, só- és ho mok szó ró, pad -

ka ka sza és ré zsû ka sza is. Ezen esz köz és tar to -
zé kai jócs kán meg kön  nyí tik a fa lu gond no ka -
i nak mun ká ját. Min den idõ já rá si vi szony lat -
ban, a meg fe le lõ kö rül mé nyek kö zött tud ják
vé gez ni fel ada ta i kat, gon dol va itt a té li nagy
hi de gek ben tör té nõ je ges utak só zá sá ra,
vagy a nagy me leg ben tör té nõ fû nyí rás ra.

Ko vács Vi vi en

Képviselõi ígéret teljesült
– elkészült a Petõfi utca 

PÁ LYÁ ZA TOT NYERT SAJTOSKÁL
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– Ké rem ér té kel je az el múlt évet, si ke -
rült-e a ter vek nek meg fe le lõ en meg va ló sí -
ta ni a tér ség fej lesz té si el kép ze lé se it?

– Észak-Vas me gyé ért szö vet ség ben le het a
leg töb bet ten ni: együtt mû köd ve az itt élõk kel,
az ön kor mány zat ok kal és az or szág ve ze té sé vel.
Ezért dol go zunk kö zö sen az Or bán Vik tor ve zet te
Ma gyar Kor mán  nyal. En nek lát ha tó je lei azok a
fej lesz té sek, ame lyek az el múlt idõ szak ban va ló -
sul tak meg. Ne fe lejt sük el pél dá ul, hogy a
2018-ban le zárt kor mány za ti cik lus egyik leg na -
gyobb út fej lesz té se a mi tér sé gün kön is át ha la -
dó M86-os út meg épí té se volt.  Emel lett óvo dák,
is ko lák, orvosi rendelõk, kul túr há zak és utak újul -
hat tak meg. Nem dõl he tünk azon ban hát ra, je -
len leg is zaj la nak a be ru há zá sok. A fej lesz té si si -
ke rek rõl a Répcevidék ol va sói is ér te sül het tek,
hi szen sok szor ta lál koz hat tam a lap új ság író val
egy-egy si ke res pro jekt le zá rá sa kap csán. Van
azon ban még a fel ada tunk, hi szen sok te rü le ten
év ti ze des le ma ra dá so kat kell be hoz nunk. Csa -
pat mun ká val, ös  sze fog va a he lyi és or szá gos
ve ze tõk kel küz dünk min den egyes tá mo ga tá si
fo rin tért. 2018 azért is kü lön le ges év volt szá -
mom ra, mert áp ri lis ban az Észak-Vas me gyei
em be rek tá mo ga tá sá nak kö szön he tõ en még
na gyobb fel ha tal ma zás sal foly tat ha tom mun -
ká mat a tér sé gért. Kö szö nöm a bi zal mat! 

– Ör ven de tes, hogy a TOP-os for rá sok -
ból szám ta lan fel újí tás meg va ló sul ha tott a
me gyé ben. A hir te len meg emel ke dett épí -
tõ ipa ri ára kat azon ban a leg több pá lyá -
zat ban nem tud ták meg fe le lõ en ke zel ni,
így je len tõs több let költ sé gek adód tak több
te le pü lés ese té ben. Van rá mód, hogy az
így fel me rü lõ több let igényt év vé gi tá mo -
ga tás ban meg kap has sák az érin tet tek?

– Ér de mes tisz táz ni mit is je lent a TOP. A szo ci -
a lis ta idõ szak ban alap ve tõ en nem he lyi szin ten
dõl tek el a he lyi fej lesz té sek. Az Or bán Vik tor ve -
zet te Ma gyar Kor mány vi szont a hely ben mû kö -
dõ ön kor mány zat ok igé nye i nek fi gye lem be vé -

tel ét tar tot ta fon tos nak. Így a me gyei ön kor -
mány zat se gít sé gé vel le he tett ko or di nál ni azt,
hogy mi re for dít sák a te rü le ti és te le pü lés fej lesz -
té si prog ram for rá sa it. En nek a TOP-nak ne ve zett
rend szer el sõ pá lyá za tai 2015-ben je len tek
meg, az el sõ nyer tes pro jek tek a mos ta ni idõ -
szak ban ké szül tek el. Együtt örül het tünk töb bek
kö zött a bük für dõi csa pa dék víz el ve ze té si pro -

jekt nek, a bõi is ko la fel újí tá sá nak, a
horvátzsidányi óvo dá nak, de több olyan je len -
tõs be ru há zás van fo lya mat ban, mint pél dá ul
Csepregen a köz in téz mé nyek ener ge ti kai kor -
sze rû sí té se, vagy egy na gyobb lép té kû köz le ke -
dés fej lesz té si pro jekt Kõ sze gen. Azon ban lát juk,
hogy a tá mo ga tá si ös  sze ge ket nem csak meg -
nyer ni, ha nem fel hasz nál ni is tud ni kell. Az épí tõ -
ipa ri ár emel ke dés sok be ru há zás ra ha tás sal le -

het, ami egy fe lõl jót tesz a ma gyar gaz da ság -
nak, más fe lõl vi szont óri á si ki hí vás elé ál lít ja az
ön kor mány za to kat. A kor mány lé nye ges nek tar -
tot ta, hogy meg ad ja a se gít sé get és in téz ke dé -
se ket tett an nak ér de ké ben, hogy a tá mo ga tá -
si ös  sze ge ket fel le hes sen hasz nál ni. Le he tõ sé -
gük van több let költ ség igényt be je len te ni az il -
le té ke sek fe lé, vagy ép pen úgy át ala kí ta ni egy-
egy pro jekt tar tal mát, hogy az ere de ti tá mo ga -
tá si ös  szeg ne csök ken jen. A TOP azon ban csak
az egyik ka lap, Észak-Vas me gyé ben is több
más fej lesz té si ke ret si ke res fel hasz ná lá sa tör tén -
he tett meg. 

– Mi lyen új pá lyá za ti le he tõ sé ge ket, for -
rá so kat lát a 2019 -es év re?

– Észak-Vas me gye to váb bi fej lõ dé se ér de -
ké ben dol go zunk. Szá mos fo lya mat ban lé võ
be ru há zást kell le zár nunk. Öröm szá mom ra,
hogy a Kor mány eb ben a cik lus ban ki emel ten
ke ze li az 5000 fõ alat ti te le pü lé sek sors kér dé se it
is. A ha ma ro san in du ló Ma gyar Fa lu prog ram
ko moly le he tõ sé get je lent het a vá lasz tó ke rü le -
tem be tar to zó 70 fa lu és a ki sebb vá ro sok la kó -
i nak is. Nem rég már meg is hív tuk a pol gár mes -
te re ket a Me gye há zá ra, ahol prog ram ról Gyo -
pá ros Alpár kor mány biz tos tá jé koz ta tott min den -
kit el sõ kéz bõl.

– Kö ze led nek az Ön kor mány za ti vá -
lasz tá sok. Ho gyan ké szül nek er re a cik lus -
ra?

– Mi e lõtt a kér dés re vá la szol nék, sze ret ném
hang sú lyoz ni, hogy 2019 ta va szán egy má sik
fon tos vá lasz tás is vár ránk. Az Eu ró pa Par la men -
ti vá lasz tá sok nak ta lán na gyobb tét je van, mint
bár mi kor ko ráb ban, hi szen hos  szú tá von el dõl -
het, hogy a kon ti nen sünk mi lyen irány ba megy
to vább. Vok sa ink kal ugyan is a mig rá ció ke ze lé -
sé nek kér dé sé rõl is dön tünk. Nem mind egy,
hogy meg erõ söd nek-e a be ván dor lás pár ti erõk,
vagy azok kap nak bi zal mat, akik a nem ze ti, ke -
resz tény ala po kon nyug vó tár sa da lom és a csa -
lá dok vé del me mel lett tet ték le vok su kat. Észak-

To vább dol go zunk, szö vet ség ben
Észak-Vas me gye fej lõ dé se ér de ké ben!
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Vas me gye az el múlt évek ben ak tí van mon dott
vé le ményt ezek ben a sors kér dé sek ben, most is
na gyon szá mí tok az itt élõk bá tor ki ál lá sá ra. Fon -
tos, hogy az eu ró pai né pe se dé si prob lé má kat
ne be te le pí tés sel, ha nem a csa lá dok meg erõ sí -
té sé vel se gít sük, a most zaj ló Nem ze ti Kon zul tá -
ció er re is rá vi lá gít. 

Az ön kor mány za ti vá lasz tá sok is sors dön tõ
kér dé sek rõl szól nak. Nagy meg tisz tel te tés szá -
mom ra, hogy sok ki vá ló pol gár mes ter rel dol goz -
ha tok együtt. Bí zom ab ban, hogy a vá lasz tó ke -
rü let ben élõk fel mé rik, hogy kik azok a sze mé -
lyek, akik a leg ki sebb kö zös sé gek ben is ten ni
akar nak az ott ho nu kért, és nem gát jai, ha nem
mo tor jai a fej lõ dés nek. Meg gyõ zõ dé sem, hogy
azok a kö zös sé gek tud nak si ke re sek len ni, ahol
a szét hú zás he lyett az ös  sze fo gást vá laszt ják a
he lyi kép vi se lõ-tes tü le tek. Jó pél da er re
Csepreg, ahol a ko ráb bi ve sze ke dé sek he lyett
im má ron majd nem tel jes egy ség ben dol goz nak
a kép vi se lõk a vá ro sért, a fej lõ dés pe dig vi tat -
ha tat lan.

– Mik azok a hos  szú tá vú el kép ze lé sei,
me lye ket sze ret ne meg va ló sí ta ni a tér ség -
ben?

– A cé lunk to vább ra is vál to zat lan. Az Észak-
Vas me gyé ben élõk kel ös  sze fog va jó és ma ra -
dan dó dol go kat sze ret nénk al kot ni. Eh hez,
ahogy ed dig, úgy a jö võ ben is min den ki re szük -
ség van. Az itt élõ em be rek tá mo ga tá sá ra, a
ten ni aka ró ön kor mány zat ok ra és a Ma gyar Kor -
mány ra is. Szö vet ség ben dol go zunk to vább, hi -
szen sok még a fel ada tunk. Az egy ség, az ös  sze -
fo gás sok min den hez erõt ad hat. Ezt mind an  nyi -
an meg ta pasz tal hat juk Szent es te a csa lá dunk
kö ré ben is. A Répcevidék min den ked ves ol va -
só já nak ál dott Ka rá csonyt és bol dog új esz ten -
dõt kí vá nok! 

yde

Sok szor be szé lünk ar ról, ho gyan kell kom mu -
ni kál ni, kampányolni a kül vi lág fe lé, hogy ér -
dek lõ dõ ket, ven dé ge ket nyer jünk. Ez azon ban
nem elég. A kül csín alatt egy ér té kes, erõs bel -
becs nek is rej tõz nie kell, ez pe dig nem más,
mint a hû sé ges mun ka vál la ló!

Mint elõ zõ évek ben, idén is sor ke rült a bük -
für dõi Ter mál Üdü lõ szö vet ke zet Apart man Ho tel -

ben a ju bi le u mi dol go zók ün nep sé gé re, mert
szá munk ra fon tos a mun ka tár sak meg be csü lé se
és az éve ken át tar tó mun ká juk ho no rá lá sa. Míg
a ta va lyi év ben há rom mun ka tár sat, idén egy
fõt ün ne pel tünk. A ju bi lá ló dol go zó ok le ve let, ju -
tal mat és tor tát ka pott mun ká ja el is me ré sé ül.

Mol nár Be at rix rép ce la ki kol lé ga nõnk 10
éve tag ja csa pa tunk nak, aki ve ze tõ re cep ci ós

és uta zá si iro dai, cso por tos ér té ke sí té si ko or di -
ná to ri fel ada to kat lát el. Be at rix tu risz ti kai vég -
zett ség gel ren del ke zik, dip lo má ját a Kodolányi
Já nos Fõ is ko la ide gen for gal mi és szál lo da sza -
kán sze rez te, né met, an gol nyel ve ken be szél.
Ta pasz ta la tát sió fo ki és hé ví zi négy csil la gos
szál lo dák ban gyûj töt te, ezt kö ve tõ en lett a szö -
vet ke zet mun ka tár sa.

Büsz kék va gyunk ar ra, hogy év rõl év re kö -
szönt he tünk olyan kol lé gá kat, akik hû sé gük kel,
lo ja li tá suk kal elõ se gí tik si ke re in ket. Be at rix nek
ez úton gra tu lá lunk és kí vá nunk sok szép to váb bi
ered mé nyes évet a Ter mál Üdü lõ szö vet ke zet
Apart man Ho tel ben! 

Mojzer Anett
ér té ke sí té si és szol gál ta tá si ve ze tõ

Jubiláló dolgozót ünnepeltek

A ké pen bal ról jobb ra:  Né meth Vi o let ta ügy ve ze tõ igaz ga tó, Mol nár Be at rix ve ze tõ re cep ci ós,
Hor váth Lász ló igaz ga tó ság el nö ke
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• Sopronhorpács
Egyházasfalu
Már ton-na pi lám pás fel vo nu lás
Sopronhorpácson és Egyházasfaluban

Szent Már ton ün nep nap já hoz, no vem ber
11-hez szá mos nép szo kás, nép hit kap cso ló dik
Ma gyar or szá gon. A Már ton-na pi nép szo kás ok
egy részt az év vé gé hez, a me zõ gaz da sá gi
mun kák be fe je zõ dé sé hez, il let ve az ad vent kö -
ze led té hez kö tõd nek, más részt ah hoz a le gen -
dá hoz, amely sze rint Szent Már ton egy
libaólban pró bált el rej tõz ni, ami kor püs pök ké
akar ták meg vá lasz ta ni, de a lu dak el árul ták gá -
go gá suk kal. A ró mai idõk ben no vem ber 11. a
té li év ne gyed kez dõ nap ja volt, ek kor az új ter -
més bõl és az új bor ból tar tot tak nagy la ko mát. 

Szent Már tont már a hon fog la lás elõtt tisz -
tel ték Pan nó ni á ban. A ha gyo mány sze rint
Már ton ál má ban se gí tet te Szent Ist vánt és az
or szá got, ezért Szûz Má ria után Tours-i Szent
Már ton lett Ma gyar or szág pat ró nu sa.

Né met nyelv te rü let rõl ter jedt el a fák lyás
fel vo nu lás, amely Szent Már ton em lé két õr zi,
és a jó cse le ke de te ket szim bo li zá ló fényt jut -
tat ja el az em be rek hez. Ma gyar or szá gon ál -
ta lá ban né met nem ze ti sé gû te le pü lé sek, is ko -
lák, óvo dák és egy ház kö zös sé gek szer ve zé sé -
ben a gye re kek, kis gye re kes csa lá dok jár ják
az ut cá kat ma guk ké szí tett lám pá sok kal és
köz ben Már ton-na pi da lo kat éne kel nek. 

Ko vács Pál atya kez de mé nye zés re Sop -
ronhorpácson már több éves ha gyo má nya
van a lám pás fel vo nu lás nak. Az is ko lá ban és
óvo dá ban a gye re ke lám pá so kat ké szí te nek,
dalt ta nul nak. A plé bá nia ud var ról in du ló me -
net ele jén Már ton ment lo vá val, ez zel is szí ne -
sít ve a meg em lé ke zést. Az óvo dá sok és is ko lá -
sok mû so ra után a he lyi kul tú rott hon ban me -
leg ka kaó, tea és ka lács vár tak a ki csi ket és
na gyo kat egy aránt. 

Egyházasfaluban az idei év ben elõ ször
ren dez tek lám pás fel vo nu lás, me lyen Már ton
éle tét mond ták el az is ko lá sok, majd a plé bá -
nia az óvo dá sok kör já ték kal idéz ték meg a
szen tet. A meg em lé ke zés után a he lyi ek sü te -
mé nyek kel és me leg ita lok kal vár ták a lám -
pá so kat. A he lyi ek re mé lik, hogy eb bõl a te le -
pü lé sen ha gyo mány vá lik.            SulicsHeni

Rövid hírek

A Far kas Sán dor Egy let, a Csepregi Hegy köz -
ség és a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te
2018. no vem ber 17-én Er zsé bet na pi ren dez -
vény re hív ta az ér dek lõ dõ ket a Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár ba. Az egy let új
al el nö ke, Vas vá ri Imréné Krisz ti kö szön töt te a
meg je len te ket, köz tük a Sop ro ni bor vi dék Kõ szeg
és Kör nyé ke Hegy köz sé ge kép vi se lõ it is. Majd
egy han gu la tos vers sel is ked ves ke dett az Er zsé -
be tek nek. Az ün ne pel tek már be lé pés kor kap tak

egy szál ró zsát. Haizler Ákos, az új el nök vi rág -
csok rot nyúj tott át Ziembicki Er zsé bet nek, az in téz -
mény ve ze tõ jé nek és Kutrovits And re á nak, az új
kõszegi-csepregi bor ki rály nõ nek. Az egy let ci te rá -
sai és éne ke sei „bo ros” da lo kat ad tak elõ, me lye -
ket Ke mény Lászlóné Ma ri ka vá lo ga tott és ta ní tott
be. A vi dám nép- és mû dal ok meg ala poz ták a
han gu la tot a kö vet ke zõ ese mé nyek hez. 

A Far kas Sán dor Egy let szín ját szói a Bo ra né -
ni meg ja vul cí mû ko mé di át mu tat ták be. A
Csepregen le jegy zett nép me sét 12 éve Hor váth
Gyuláné, ko ráb bi el nök dra ma ti zál ta, de most
Haizler Ákos ren dez te az elõ adást. A vi dám da -
rab té má ja ter mé sze te sen a bor így az elõ adás
sok em be rek csalt mo solyt ar cá ra. A kö zön ség
nagy taps sal fe jez te ki tet szé sét. Lát vá nyos volt a
hegy fa lui Háncs Néptáncegyüttes mû so ra is,
mely szin tén nagy si kert ara tott. Majd a hegy -
köz ség ve ze tõi és a bor ba rát höl gyek vet ték át
a szín pa dot. Hor váth Edi na a Csepregi Bor höl -
gyek Egye sü le té nek ve ze tõ je kö szön töt te a ven -

dé ge ket, majd fel kér te Hor váth Jó zsef szõ lész-
bo rászt, hogy a 2018-as év fon to sabb ese mé -
nye i rõl tá jé koz tas sa a kö zön sé get. A be széd ben
el hang zott, hogy Kõ szeg és Kör nyé ke, va la mint
Vas ke resz tes és Kör nyé ke Hegy köz ség tiszt újí tá -
son van túl. Ha tos Ist ván hegy bí ró he lyett Benke
Alina ag rár mér nök, nö vény vé dõ szak mér nök
lát ja el a hegy bí rói fel ada to kat. Böröcz Ta más
szõ lész-bo rász lett az el nök. Tóth Kál mán és Né -
meth Ár pád vis  sza vo nult, és he lyet tük ifj. Mol nár

Sán dor és Hor váth Gá bor jö ve dé ki en ge dé lyes
szõ lõs gaz dák kép vi se lik Csepreget a vá laszt -
mány ban. 

Az egy ko ri csepregi hegy bí ró el mond ta azt is,
hogy min den ta vas  szal iz ga tot tan vár ják a gaz -
dák a bor ver se nyek ered mé nye it. Már a he lyi
meg mé ret te té sen is na gyon szép ered mé nyek
szü let tek. A zsû ri biz ta tá sá ra 12 csepregi bort ne -
vez tek a me gyei bor ver seny re, és ott is meg áll ták
a he lyü ket a csepregi bo rok: több gaz dánk
arany érem mel tér he tett ha za. Kü lön öröm szá -
munk ra, hogy a kõ sze gi Bor ki rály nõ vá lasz tá son
csepregi hölgy fe jé re ke rült a ko ro na. Büsz kék va -
gyunk Kutrovits And re á ra. Saj nos a 2018-as év
szo mo rú sá got is ho zott. Iliás Ist ván gaz da tár sunk
vég leg el köl tö zött kö zü lünk. Pi tyu bá csi a Hegy -
köz ség ala pí tó tag jai kö zé tar to zott, volt Hegy -
mes ter, ki vá ló bo ro kat ké szí tett, jó há zi gaz da volt.
Man do lin já val ren dez vé nye in ket em lé ke ze tes sé
tet te. A Mo son ma gya ró vá ri Gaz da sá gi Aka dé -
mia no vem ber ele jén ün ne pel te ala pí tá sá nak

Erzsébet napi 
újbor bemutató Csepregen

Fo
tó

k 
Ko

sz
o

rú
 M

ih
á

ly



11

2018. decem
ber VIII. évfolyam

 12. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

200-dik év for du ló ját. A je les
ese mé nyen fel szó la ló rek to rok,
pro fes  szo rok, ku ta tók egy do -
log ban mind nyá jan egyet ér -
tet tek, hogy az élel mi szer ter -
me lé sért fe le lõs agrárium leg -
na gyobb ki hí vá sa: a KLÍ MA VÁL -
TO ZÁS. Meg döb ben tõ, hogy az
ég haj lat vál to zás ról, mint be kö -
vet ke zett tény rõl be szél tek. Sze -

ren csénk re a Sop ro ni bor vi dék
az or szág ta lán egyik leg hû vö -
sebb klí má jú bor vi dé ke. Az Al -
pok al ja hû vö sebb idõ já rá sa
és a jó víz gaz dál ko dá sú agya -
gos er dõ ta la jok ki egyen lít he tik
a klí ma vál to zás ha tá sát. Ez
akár fel is ér té kel he ti a Sop ro ni
bor vi dé ket és ve le együtt a
csepregi szõ lõ he gyet is. Kü lö -
nös idõ já rás volt a 2018-as év -
ben. A ta va szi as év ele je után a
már ci u si-áp ri li si tél bõl szin te át -
me net nél kül su han tunk a
nyár ba. Má jus vé gé re az ösz -
 szes szõ lõ faj ta le vi rág zott, elõ re

ve tít ve egy ko rai szü ret le he tõ sé gét. Nyá ron hõ -
ség re kor dok dõl tek meg, nõtt a nap fé nyes órák
szá ma. Sze ren csé re a kri ti kus idõ be min dig meg -
jött a csa pa dék. 

Csepreg kö rül há rom pont ban egy jég vi har,
jég esõ el há rí tó rend szer van te le pít ve. En nek vagy
a gond vi se lés nek kö szön he tõ en a nagy vi ha rok el -
ke rül ték Csepreget. A szü ret 2-3 hét tel ko ráb ban
kez dõ dött. Az egyes faj ták mar kán san el kü lö nül ve
ér tek, így az tán ka rak te res, faj ta jel le ges, fi nom bo -

rok szü let tek. Ös  szeg zés ként a gaz da meg ál la pí tot -
ta: kü lö nös, de jó év já rat volt a 2018-as év. Kér te a
ven dé ge ket, hogy a mû sor vé gén kós tol ják meg a
bo ro kat. Majd két fi a tal szõ lõs gaz da, Né meth Ár -
pád és Tóth Mar cell mu tat hat ták be re mény tel jes
új ne dû i ket. Finta Jó zsef plé bá nos úr Szent Er zsé -
bet rõl be szélt, majd meg ál dot ta és meg szen tel te
a bo ro kat. Ez után a Bor ki rály nõ is kö szön töt te a
ven dé ge ket. Be szé dét egy Ham vas Bé la idé zet tel
zár ta: „A bor lé nye ge az em ber, aki ter mesz ti a szõ -
lõt, fél ti, gon doz za, mint gyer me két. Majd el ér kez -
vén a vár va várt pil la nat hoz, kel lõ tisz te let tel kós tol -
ja az új ter mést.” A ren dez vény vé gén a kö zön ség
jó han gu lat ban az au lá ban kós tol ta meg a 2018-
as év ter mé sét.

Horváthné Pa dos Te réz – Sá gi Fe renc
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• Csepreg
Nap vi tor la alatt hû söl het nek
a csepregi ovi sok
Meg kez dõ dött az óvo dai ud var rend be té -

te le és ját szó té ri já té ka i nak fel újí tá sa, pót lá sa.
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter és Nyáriné
Bencsik Pi ros ka a Csepregi Óvo dá so kért Ala pít -
vány el nö ké nek meg ren de lé sét kö ve tõ en a ki -
vi te le zõ meg kezd te a já té kok be szer zé sét, így
a jö võ év ele jén el kez dõd het azok te le pí té se is
az óvo da ud va rán. A meg lé võ ala pít vá nyi for -
rá sok mel lé az ön kor mány zat több mint egy mil -
lió fo rint tal já rult hoz zá a já té kok be szer zé sé hez.
A na pok ban meg tör tént az ivó kút és a ho mo -
ko zók fö lé ter ve zett nap vi tor lák fel sze re lé se.
Hor váth Gá bor kép vi se lõ, a Csa lád ügyi, Kul tu -
rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke sze mé lye sen in -
téz te a be szer zést és a fi zi kai ki vi te le zést is, mert
en nek a té tel nek a be szer zé se így még gaz da -
sá go sabb nak bi zo nyult.

A két, egyen ként 4 x 5 mé te res nap vi tor la ár -
nyé ko lás ra és csa pa dék el le ni vé de lem re egy -
aránt al kal mas, ki vá ló UV vé del met biz to sít a
gyer me kek nek a fel sze re lé sét kö ve tõ en hos  szú
éve kig. A vá ro si kép vi se lõ ma ga vá lasz tot ta ki a
jóminõségû szél át eresz tõ anya got, amely alatt
így a nyá ri hõ sé gé ben is jár ni fog a le ve gõ.

A négy zet ala kú ár nyé ko ló pony vá kat tû zi
hor ga nyo zott osz lo pok kö ré fe szí tet te ki, s mind -
ezek ki vi te le zé se egy mun ka na pot tett ki, me lyet
a kép vi se lõ ön kén tes mun ká já val se gí tett. Az
óvo da ud va rá nak fej lesz té se so rán az ön kor -
mány za ti sa ját for rás fe lett tu da to san gaz dál -
kod va, sa ját erõ bõl is el vé gez he tõ volt ez a fej -
lesz tés, így a kép vi se lõ mun ká já nak kö szön he tõ -
en je len tõs for rást ta ka rí tott meg az ön kor mány -
zat. A kép vi se lõ szak sze rû mun ká ját öröm mel
vet te, s tá mo gat ta Maximovics Ve ro ni ka in téz -
mény ve ze tõ is, aki tá mo gat ga tó an állt a kez de -
mé nye zés hez.                                             KM

Rövid hírek

A Bük für dõ Thermal & Spa a ta va lyi év hez
ha son ló an 2018-ban is el nyer te a Ma gyar
Brands dí jat, idén azon ban már két ka te gó ri á -
ban. A Ki vá ló Fo gyasz tói Már ka mel lett si ke re sen
pá lyá zott a Ki vá ló Mun kál ta tói Már ka ka te gó ri á -
ban is, mely nek díj áta dó ün nep sé gét tar tot ták
2018. no vem ber 7-én a Bü ki Gyógy für dõ pi he -
nõ te ré ben.

Dr. Né meth Sán dor, Bük vá ros pol gár mes te re
örö mét fe jez te ki, hogy a für dõ idén is dí ja zott
lett a Ma gyar Brands prog ram ban. Úgy vé li, a
kül sõ szer ve zet ál tal oda ítélt el is me ré sek mind

egy tu risz ti kai att rak ci ó nak, mind egy te le pü lés -
nek so kat je len te nek és ezek kom mu ni ká lá sa az
ide gen for gal mi szek tor ban el en ged he tet len.
Nem ele gen dõ azon ban az el is me ré se ket el -
nyer ni, azok nak a ké sõb bi ek ben is meg kell fe -
lel ni, ezért fon tos a fo lya ma tos fej lesz tés, mely -
nek kö vet ke zõ ál lo má sa a für dõ éle té ben a
gyógy ászat fel újí tá sa. A nyár kö ze pén át adott új
fõ be já rat a gyógy ászat épü le té nek re konst ruk -
ci ó já val, va la mint a te le pü lés épü lõ fõ te ré vel
együtt egy im po záns, egy sé ges ar cu lat tal vár ja
majd a Bük für dõ re lá to ga tó kat.

Az ok le ve le ket Inzám And rea, a Ma gyar Brands
brand managere ad ta Dr. Né meth Sán dor pol gár -
mes ter nek és Bo ros Lász ló At ti lá nak, a Bü ki Gyógy -
für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó já nak. Inzám And rea el -
mond ta, hogy éven te több ezer je lent ke zõ kö zül
vá laszt ják ki azo kat a már ká kat, akik el nye rik a Ki -
vá ló Fo gyasz tói Már ka cí met. A díj el nye ré sé ben
az adott cég nek pi ac ku ta tá son kell át es nie, gaz -
da sá gi lag sta bil nak kell len nie, va la mint egy zsû ri
vizs gál ja, hogy mi lyen mér ték ben épí ti a cég sa ját
brand-jét. A má sik el nyert cím a Ki vá ló Mun kál ta tói
Már ka, mely új ka te gó ria a Ma gyar Brands tör té -

ne té ben. Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.
ve zér igaz ga tó ja is mer tet te, hogy eb ben a ka te gó -
ri á ban mi vel si ke rült meg gyõz ni az íté sze ket: a
gyógy für dõ nél a bé rek az el múlt há rom év ben át -
la go san több, mint 30%-kal emel ked tek, a mun ka -
vál la lók éven te két al ka lom mal ju ta lom ban ré sze -
sül nek, me lyet az utób bi évek ben a gyógy für dõ az
üz le ti ter vé ben írás ban is rög zí tett. Emel lett ki emel -
te a cafeteria rend szert, va la mint a kö zös reg ge li -
ket, me lyek al kal má val a gyógy für dõ dol go zói
köz vet le nül je lez he tik kér dé se i ket, ké ré se i ket a me -
nedzs ment fe lé. 

Idén is a tõ le meg szo kott 
szín vo na lat hoz ta Bük für dõ
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Ezt kö ve tõ en a ve zér igaz ga tó be mu tat ta az
ed dig fizioterápiás in té zet ként is mert gyógy ásza ti
rész leg re konst ruk ci ós ter ve it. Utalt a fõ be já rat áta -
dó ün nep sé gén tett ígé re té re, mi sze rint a so ron
kö vet ke zõ fej lesz té sek nél azt a mi nõ sé get vi szik
to vább, me lyet az új fõ be já rat so rán pre zen tál -

tak. Je len leg is zaj lik az ikonikus, Szent Ke le men
név re ke resz telt gyógy vi zes me den ce kor sze rû sí -
té se, mely nek kö szön he tõ en a ven dé gek a ter -
vek sze rint ka rá csony kor már egy mo dern, de a
ha gyo má nyo kat tisz te lõ, jobb víz gaz dál ko dá sú
me den cét ve het nek bir tok ba. A für dõt érin tõ kö -
vet ke zõ nagy pro jekt a gyógy ászat épü le té nek
fel újí tá sa. Bo ros Lász ló At ti la el mond ta, az épü let

1979-es át adá sát kö ve tõ en egyes ré sze it érin -
tet ték csak ki sebb át ala kí tá sok, 2002-ben bõ vült
egy újabb szint tel, az óta azon ban nem volt je -
len tõ sebb fel újí tás, így mind az épü let, mind a
be ren de zé sek, esz kö zök meg ér tek a kor sze rû sí -
tés re. A net tó 408 mil lió fo rin tos be ru há zás ke re -

té ben meg újul a für dõ hom lok za ta, mely kö rül -
be lül 1 050 m2 fe lü le tet érint: hõ szi ge te lés, hom -
lok zat bur ko lat, nyílászárócsere és ár nyé ko lók
be épí té se is sze re pel a ter vek kö zött. A bel sõ te -
re ket (940 m2) il le tõ en ki bõ ví tett vá ró te rem, új,
aka dály men te sí tett vi zes blokk ok, új or vo si ren -
de lõk és önál ló ke ze lõ he lyi sé gek ke rül nek ki ala -
kí tás ra. A kor sze rû sí tés sel együtt új fi lo zó fia is be -

kö szönt a für dõ éle té be: az OEP-es ven dé gek
mel lett a fõ hang súlyt a kül föl di, fõ leg a nyu ga ti
pi ac ra he lye zik. A gyógy ászat egye di sé gét a
meg szo kott für dõ gyógy ásza ti ke ze lé sek meg tar -
tá sa mel lett a specializáció jel lem zi majd: Ma -
gyar or szág leg na gyobb osteoporosis-ra (csont -
rit ku lás) sza ko so dott cent ru ma ként sze ret né nek
be ke rül ni a köz tu dat ba. A ve zér igaz ga tó sze rint
a Bük für dõ Osteoporosis Cent rum hoz szük sé ges
adott sá gok már meg van nak, hi szen Bü kön ki vá -
ló an al kal mas er re a gyógy víz, magasszintû
szak tu dás sal ren del kez nek az or vo sok és a szak -
sze mély zet, a gyógy ásza ti rész leg fel újí tá sá val
pe dig az esz té ti kus kör nye zet és a mo dern tár -
gyi esz kö zök is ren del ke zés re áll nak majd. Bo ros
Lász ló At ti la ki emel te, a gyógy ászat a vár ha tó an

ja nu ár ban meg kez dõ dõ fel újí tá si mun ká la tok
alatt is za var ta la nul üze mel, a köny  nyebb tá jé -
ko zó dást a für dõn be lül tá jé koz ta tó táb lák se gít -
sé gé vel old ják meg.

yde

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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Az idei év ben el sõ al ka lom mal ke rült meg -
ren de zés re Már ton nap al kal má ból a lám pás
fel vo nu lás Zsirán. Sulicsné Sá gi Hen ri et ta hit ok ta -
tó kez de mé nye zé sé re és szer ve zé sé ben az óvo -
dá sok és kis is ko lás ok mel lett, so kan má sok is
részt vet tek az es ti fel vo nu lá son. Az óvo dá ban és

az is ko lá ban sa ját ma guk ké szí tet tek lám pá so -
kat a gye re kek, me lyek kel fel vo nul tak. Az is ko lás
gye re kek egy cso port ja is mer tet te Szent Már ton
éle tét, míg az óvo dá sok a Szent Lõ rinc temp lom
elé ér ve kör já té kot ad tak elõ. A fel vo nu lás vé -
gez té vel az is ko la ud va rán me leg ita lok kal és a
he lyi la ko sok ál tal sü tött sü te mé nyek kel ven dé -
gel ték meg a fel vo nu ló kat.

Szent Már ton a Ró mai Bi ro da lom te rü le -
tén, Savariában (ma Szom bat hely) szü le tett a Kr.
u. 316-os vagy 317-es év ben. Éle tét cso dák és
gyógy ulá sok kí sér ték. 371-ben Már tont Tours püs -
pö ké vé vá lasz tot ták meg, õ azon ban til ta ko zott
meg vá lasz tá sa el len. A le gen da sze rint egy
libaólban pró bált el rej tõz ni, de a lu dak el árul ták
gá go gá suk kal. Hi va tá sát ha lá lá ig ki tar tó an

gya ko rol ta, 397. no vem ber 8-án hunyt el. Szent
Ist ván ki rály Szûz Má ria után õt ne vez te Ma gyar -
or szág leg fon to sabb vé dõ szent jé nek. Amint azt

He ni né ni tõl meg tud tuk Már ton nap já hoz, no -
vem ber 11-hez szá mos nép szo kás, nép hit kap -
cso ló dik Ma gyar or szá gon, me lyek egy részt
Szent Már ton és a lu dak le gen dá já hoz kö tõd -
nek, más részt az év vé gé hez, a me zõ gaz da sá gi
mun kák be fe je zé sé hez, il let ve az ad vent kö ze -
led té hez.

Né met nyelv te rü let rõl in dult el a fák lyás fel -
vo nu lás ha gyo má nya, mely a jó tet te ket szim bo -
li zá ló fényt jut tat ja el az em be rek hez. Ma gyar or -
szá gon el sõ sor ban né met nem ze ti sé gû te le pü -
lé sek, óvo dák, is ko lák és egy ház köz sé gek szer -
ve zé sé ben, gye re kek, kis gye re kes csa lá dok sa -
ját ké szí té sû lám pá sok kal jár ják az ut cá kat és

köz ben Már ton na pi da lo kat éne kel nek. Sze ren -
csé re ez a ha gyo mány a ma gya rok lak ta te le -
pü lé se ken is egy re nép sze rûbb. Így ju tott el
Zsirára is. Sze ret nénk, ha eb bõl ha gyo mány len -
ne és a kö vet ke zõ évek ben is foly ta tód hat na.
Kö szön jük a szer ve zést Sulicsné Sá gi Hen ri et tá -
nak, az egy ház köz ség nek és a köz re mû kö dést
min den ki nek, aki mun ká já val, rész vé te lé vel hoz -
zá tett a prog ram si ke ré hez!

N.P.K.
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Márton napi lámpás felvonulás Zsirán
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Az Idõ sek Vi lág nap ja al kal má ból,
no vem ber el sõ szom bat ján kö szön töt -
te Né meth La jos pol gár mes ter úr a
nagygeresdi nyug dí ja so kat. Be szé dé -
ben ki emel te a hosszú élet út so rán
szer zett böl cses ség fon tos sá gát.

Kér te az idõs ko rú a kat, hogy most
már el sõ sor ban a sa ját ma guk ér de -
két, sa ját igé nye i ket és kí ván sá ga i kat
tart sák szem elõtt. Úgy vé li, itt az ide je
an nak, hogy oly mó don él je nek, aho -
gyan meg ér dem lik: bé ké ben, egész -
ség ben, nyu ga lom ban, csa lád juk kö -
ré ben. A mél ta tó sza vak után, Sza bó
Mik lós plé bá nos úr is ki fe jez te jó kí ván -
sá ga it, a lel ket erõ sí tõ gon do la ta i val.
A hi va ta los részt kö ve tõ en ol dó dott a
han gu lat, mert a szín pa dot el fog lal -

ták az óvo dás és ál ta lá nos is ko lás
gyer me kek. A ki csik az õsz rõl szó ló
ver sek kel ör ven dez tet ték meg a kö -
zön sé get, majd rö vid je le ne tek kö vet -
kez tek. A nyug dí ja sok ta núi le het tek a
pék inas és a ké mény sep rõ ta lál ko zá -

sá nak, Sün Ba lázs szo rult
hely ze té nek, és két pa -
raszt em ber vic ces pár be -
széd ének. A mû so ros
össze ál lí tás után kö vet ke -
zett az íny csik lan do zó
ebéd, majd tá la lás ra ke -
rül tek a nagygeresdi asz -
 szo nyok ál tal fel aján lott
há zi sü te mé nyek. A dél -
után hát ra le võ ré szé ben,
a Kenyeri Rábamenti Ci te -
ra ze ne kar mû so rát hall hat -

ták és lát hat ták a ven dé gek. A kö zel
húsz fõ bõl ál ló cso port kö csög du dás -
sal és ének kar ral ki bõ vít ve ér ke zett.
Si ke rü ket mu tat ja, hogy az egy órás
elõ adá su kat kö ve tõ en, több szö ri rá -
adást kért a kö zön ség. Tá vo zá suk
után, fa la to zás sal és kö tet len be szél -
ge tés sel foly ta tó dott a nap. 

Az idei év ben is egy iga zán em lé ke -
ze tes, és szép dél utánt tölt het tek együtt
köz sé günk idõs la kói.

Né meth Lajosné

„Noha az élet véges, a kor csak egy szám. 
Valójában csak egy évenként ismétlõdõ lehetõség, 
hogy a barátainkkal ünnepeljünk.”

Az idõs kor tisztelete
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• Csepreg
Té len is se gí tik
a rá szo ru ló kat Csepregen

No vem ber má so dik fe lé ben meg kez dõ dött
an nak a 189 m3 tû zi fá nak a le szál lí tá sa, ame -
lyet a Ma gyar Kor mány jó vol tá ból a Bel ügy mi -
nisz té ri um ál tal hir de tett pá lyá za ton nyert el
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta. Ah hoz, hogy a
tá mo ga tás el jut has son a szük sé ges he lyek re,
ren de le tet is al ko tott a kép vi se lõ-tes tü let, így az
idei esz ten dõ ben is tá mo gat ják tü ze lõ anyag -
gal a rá szo ru ló csa lá do kat. 

A tá mo ga tás nak kö szön he tõ en a Szom -
bat he lyi Er dé sze ti Zrt. ke mény lom bos fa fa jú
tû zi fá já ból vá sá rol tak mint egy 3,6 mil lió Fo rint
ér ték ben. A szo ci á lis ala pú tá mo ga tás ban ré -
sze sü lõk ké rel mé rõl - az al pol gár mes ter és a
pol gár mes ter vé le mé nyét fi gye lem be vé ve -
no vem ber 29-i ülé sén dön tött a bi zott ság, a
la kó in gat lan hoz va ló ki szál lí tás ról is az ön kor -
mány zat gon dos ko dik. A Vá ros gaz dál ko dás
mun ka tár sai rö vi de sen meg kez dik a tû zi fa fel -
dol go zá sát, kug li ra vá gá sát is, an nak ér de ké -
ben, hogy mi nél több csa lád hoz mi e lõbb el -
jus son a té li tü ze lõ anyag. Hor váth Gá bor kép -
vi se lõ ál tal ve ze tett Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If -
jú sá gi Bi zott ság hoz ha tár idõ re 79 ké re lem ér -
ke zett be, így még az idei év ben szá mos
csepregi pol gár jut hat Ma gyar or szág Kor má -
nyá nak tá mo ga tá sá val té rí tés men te sen tü ze -
lõ anyag hoz. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter ar ra kér te
bi zott sá gun kat, hogy kö rül te kin tõ en jár junk el
a tû zi fa ki osz tá sa so rán, an nak ér de ké ben,
hogy min den rá szo ru ló tá mo ga tás hoz jut has -
son. Mi ezt ma xi má li san fi gye lem be vet tük.
Így bí zunk ab ban, hogy a kor mány és a vá ros
ös  sze fo gá sá nak kö szön he tõ en szá mos csa lá -
don tu dunk az idei év ben is se gí te ni, ez zel is
hoz zá já rul va a té li tü ze lõ anyag kész le tük höz -
nyi lat koz ta Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nök.

KM

Rövid hírek

No vem ber 10-én meg telt a csepregi mû -
ve lõ dé si köz pont dísz ter me. A fú vós ze ne kar
ha gyo má nyos õszi fel lé pé sén ke rült sor a mi -
nõ sí tés re, me lyen Kon cert fú vós C ka te gó ri á -
ban is mer ték el a csepregi ze ne kart. A kon -
cert után Iliás At ti la kar nagy és Sze le Ta más
el nök vá la szolt kér dé se im re.

– Mi ért kér té tek a mi nõ sí tést?
– Ze ne ka runk hos  szú év ti ze dek óta tag ja a

Ma gyar Fú vós ze nei és Mazsorett Szö vet ség nek,
büsz kék va gyunk ar ra, hogy a ha zai fú vó sok csa -
lád já nak meg be csült, el is mert kö zös sé gé vé vál -
tunk. Együt te sünk ko ráb ban már több ször meg -
mé ret te ma gát kü lön bö zõ show, szó ra koz ta tó ze -
ne, me net ze ne és kon cert ka te gó ri ák ban, utób -
bi ban 2013-ban nyer tünk el ki emelt arany mi nõ -
sí tést. A szö vet ség mi nõ sí té si sza bály za ta sze rint a
ze ne kar ok 5 évig õriz he tik meg a meg szer zett
szak mai mi nõ sí té sü ket, utá na il lik azt meg újí ta ni.
Ez az irány elv élet sze rû, hi szen en  nyi idõ alatt kü -
lön bö zõ okok – több nyi re mun ka he lyi, is ko lai fel -
ada tok mi att - né há nyan szög re akaszt ják a
hang szert, sze ren csé re hoz zánk sok fi a tal ér ke -
zett, õk már be il lesz ked tek a ze ne kar ba. Év ele jén
Iliás At ti la kar nagy úr úgy vél te,
hogy meg fe le lõ ala pok kal
ren del ke zünk ah hoz, hogy egy
fe szí tett üte mû fel ké szü lés után
is mét meg mé ret tes sük ma gun -
kat a kon cert fú vós fel sõ ka te -
gó ri á ban, a tag ság pe dig tá -
mo gat ta el kép ze lé sét. 

– Mi lyen kö ve tel mé nye
van a mi nõ sí tés nek, il let ve
mi alap ján ke rült a mû sor
ös  sze ál lí tás ra?

– A mi nõ sí tés so rán ját szan -
dó mû ve ket a szö vet ség el nök sé ge ál tal jó vá ha -
gyott, a ne héz sé gi szint nek meg fe le lõ ze ne mû lis -
tá ból kel lett ki vá lasz ta ni. Szük ség sze rû en leg -
alább egy olyan da ra bot, mely nek ze ne szer zõ je
ma gyar. A kon cer ten Far kas An tal üve ges tán cát
és Ba lázs At ti la Ma gyar Ün ne pi Ze né jét ját szot tuk.
Az in du lók ból pe dig egyik ked venc ze ne szer zõnk,
Julius Fucik: Ki ni zsi in du ló ját vá lasz tot tuk. A to váb -
bi mû vek ki vá lasz tá sá ban Iliás At ti la kar nagy úr
azt is szem elõtt tar tot ta, hogy vál to za tos mû sor le -
gyen, hi szen kö zön ség elõtt ját szot tunk, a szo ká -
sos õszi hang ver se nyünk el sõ fe lé ben. Így ke rült
mû sor ra Antonin Dvorak: 8. Szláv tán ca, Já kob dö
Hán: Diogenes cí mû mo nu men tá lis mû ve és
Klaus Badelt kor társ né met ze ne szer zõ: A Ka rib
ten ger ka ló zai cí mû, so kak ál tal is mert film ze né je.

– Ez al ka lom ra a fú vó sok zsû rit kér tek. Kik
vol tak a bí rák?

– A Ma gyar Fú vós ze nei és Mazsorett Szö vet ség
(MAFUSZ) el nök sé gi tag ja i ból állt a mi nõ sí tõ bi zott -
ság, õket a szö vet ség je löl te és kér te fel a fel adat -
ra, ne künk eb be nem volt be le szó lá sunk. A mi nõ sí -
tõ bi zott ság el nö ke El la At ti la, a MAFUSZ al el nö ke, a
Gö döl lõi Vá ro si Fú vós ze ne kar mû vé sze ti ve ze tõ je,
kar mes te re volt. A mi nõ sí tõ bi zott ság tag ja volt
Szélesi At ti la, a MAFUSZ el nök sé gi tag ja, a sár vá ri
Koncz Já nos Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la igaz ga tó ja,

a Ma gyar Fú vós ze nei és Mazsorett Szö vet ség
NÍVÓ-díjasa, a Sár vá ri Kon cert Fú vós ze ne kar kar -
mes te re, to váb bá Hor váth Ad ri án, a MAFUSZ el nök -
sé gi tag ja, Pá pa Vá ros Fú vós ze ne ka rá nak kar mes -
te re.

– A zsû ri ér té ke lés rõl né hány gon do lat...
– A zsûrielnök be szé dé ben ki emel te: „Meg le -

põd tem, hogy egy kis te le pü lé sen mû kö dõ ze ne -
kar ilyen pro duk ci ót ké pes lét re hoz ni. 10 éve ve -
ze ti Iliás At ti la a ze ne kart és az óta to váb bi szak -
mai fej lõ dés fi gyel he tõ meg. A fú vó sok sa já tos sá -
ga, hogy han go san ját sza nak, de a csepregiek
meg mu tat ták, hogy tud nak pi a nó ban, kö vet ve a
kar nagy uta sí tá sa it. Mind di na mi ka i lag, mind rit -
mi ka i lag il let ve a kü lön bö zõ da ra bok stí lu sa i nak
je gye it is ko mo lyan vet ték, és az inst ruk ci ó kat is
be tar tot ták.”

Meg tisz te lõ szá munk ra, hogy a szö vet ség el -
nök sé gi tag jai el vál lal ták a zsû ri zést, fõ ként pe dig,
hogy arany mi nõ sí tés ben ré sze sí tet tek min ket. So -
kat be szél get tünk a bi zott ság tag ja i val a kon cert
utá ni kö tet len be szél ge tés so rán, ahol to váb bi ész -
re vé te lek kel, elõ re mu ta tó ta ná csok kal lát tak el
min ket, di csér ték szak mai tel je sít mé nyün ket és kö -
zös sé gi te vé keny sé gün ket. Kü lön kö szö net tel tar to -

zunk Szélesi At ti la kar nagy úr nak, aki a fel ké szü lés
fi ni sé ben el jött hoz zánk egy pró bá ra, s hasz nos ta -
ná csok kal, inst ruk ci ók kal se gí tet te ze ne ka run kat.

– A ze ne kar to váb bi éle tét men  nyi ben be -
fo lyá sol ja a mi nõ sí tés?

– Úgy vél jük, he lyes dön tés volt a mi nõ sí tés re
va ló fel ké szü lés, hi szen a sok mun ka még job ban
ös  sze hoz ta a kö zös sé get, a ta nul ta kat pe dig visz -
 szük ma gunk kal a ké sõb bi ek ben is. Leg fon to sabb
ta lán, hogy erõ sö dött ben nünk a tu dat, hogy min -
dig az elõbb re ju tást kell ke res ni. A sok mun ka
meg hoz ta gyü möl csét, bár vol tak ne héz idõ szak ok
a fel ké szü lés so rán, hi szen köz ben szám ta lan fel lé -
pé sünk volt, kü lön bö zõ stí lu sú re per to ár ral és nem
utol só sor ban if jú ze né sze ink be il lesz ke dé sét is se gí -
tet te a sok pró ba. A kon cert fú vós fel sõ ka te gó ri á -
ban meg újí tott arany mi nõ sí tés na gyon ko moly
ran got ad együt te sünk nek mind a ha zai, mind a
nem zet kö zi fú vós tár sa da lom ban, jár tunk már
olyan fesz ti vá lon, amely re csak mi nõ sí tés sel ren -
del ke zõ együt te se ket hív nak. 

Aki le ma radt a fú vó sok õszi kon cert jé rõl, a
meg mé ret te tés rõl, ne kik le he tõ sé gük nyí lik de -
cem ber 26-án meg hall gat ni a ka rá cso nyi hang -
ver senyt a csepregi plé bá nia temp lom ban, mely re
sze re tet tel hív nak és vár nak min den ér dek lõ dõt. 

SulicsHeni

Aranyosak lettek
a csepregi fúvósok
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A kép vi se lõk ös  sze fo gá sá val
újul meg a Nádasdy ut ca óvo da
elõt ti sza ka sza az év vé gé re.

A Csepregi Óvo da és Böl csõ de
KIKI-t lá to ga tó szü lõk, hoz zá tar to zók
ké ré sét meg hall gat va a vá ros ve ze -
tés, Szar ka Ani kó kép vi se lõ kez de -
mé nye zé sé re, ala kít ki a vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sa i nak se gít sé -
gé vel, az épü let elõtt par ko lás ra al -
kal mas he lye ket. 

Ígé re tet tet tünk, a la kos ság nak
ar ra vo nat ko zó an, hogy ren dez zük
az épü let elõt ti te rü le tet, s pol gár -
mes ter úr tá mo gat ta az öt le tet, hogy
tér kö ves meg ál ló he lye ket ala kít sunk
ki az in téz mény be já ra ta elõtt - nyi -
lat koz ta a kép vi se lõ as  szony. 

Szar ka Ani kó bi zott sá gi el nök
ma ga is ki vet te a ré szét a mun ká -
ból, hi szen az ap róbb föld mun kák -
ban, te rep ren de zés ben se géd ke -

zett, míg Hor váth Gá bor kép vi se lõ
föld mun ka gép pel se gí tet te a mun -
ka fo lya mat ok elõ re ha la dá sát. 

Az óvo da elõt ti te rü le ten hoz zá -
ve tõ le ge sen mint egy hat van öt mé -
te ren épít ki Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta tér kõ bur ko la tú meg ál ló -
he lyet, az út tal pár hu za mo san ki -
ala kít va a gyors utascserét és a rö -
vi debb vá ra ko zá so kat fog ják biz to -
sí ta ni, s nem utol só sor ban itt is ren -

de zett lesz a kör nye zet – fo gal ma -
zott Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re.

Szar ka Ani kó bi zott sá gi el nök
hang sú lyoz ta, a tér kö ve zett par ko -
ló mel lett ke rék pár tá ma szok ki épí -
té sét is ter ve zik a kö zel jö võ ben,
hogy a szü lõk ne csak au tó val, ha -
nem bi cik li vel is ké nyel me sen meg -
kö ze lít hes sék az óvo dát.

KM

2018. no vem ber el sõ nap ján
13 óra kor ke rült sor a sajtoskáli ra -
va ta lo zó át adá sá ra. Az épü le ten a
mun ká la tok már ko ráb ban be fe je -
zõd tek, de Min den szen tek ün ne pe
volt a leg ak tu á li sabb a lé te sít mény
át adá sá ra. Az ün nep sé get a kö zö -
sen el éne kelt Him nusz nyi tot ta
meg, majd Vigh Hen ri et ta sza val ta
el Ara nyo si Er vin, Ha lot tak nak nap -
ján - cí mû ver sét. A szó nok la tot
Haller Im re pol gár mes ter meg nyi -
tó ja kö vet te. Be szé dét az aláb bi
mon dás sal nyi tot ta: „Nézd meg a
te me tõt, és meg tu dod, hogy mi -
lyen em be rek lak ják a te le pü lést”.
Ez után a Pol gár mes ter Úr kö szön töt -
te a je len lé võ ket, majd ki nyil vá ní -
tot ta kö szö ne tét azok fe lé, kik nél -
kül a ra va ta lo zó fel újí tá sá ra nem
ke rül he tett vol na sor. Be szé dé ben
meg em lí tet te, hogy a ra va ta lo zó
fel újí tá sá ra azért volt le he tõ ség,
mert a te le pü lés nek még so sem
volt adós sá ga, ez ál tal a Ma gyar
Kor mány 13 mil lió fo rint tal tá mo -
gat ta a köz sé get. A tá mo ga tás fe -
lét, 6,5 mil lió fo rin tot Sajtoskál a ra -
va ta lo zó fel újí tá sá ra köl töt te, me -
lyen több ja ví tást is esz kö zöl tek.
Mos dót ala kí tot tak ki az épü let ben,
elõ te tõ ké szült, va la mint ez zel
együtt az egész lé te sít mény új cse -
rép fe dést ka pott. A kül sõ hom lok zat
is új ra lett szí nez ve, il let ve a tö re de -

zett jár dák he lyett most tér kõ bo rít -
ja a te me tõ és az em lék park egész
te rü le tét. A fel újí tást Gál Ba lázs,
sajtoskáli vál lal ko zó vé gez te. Meg -
nyi tó után a Pol gár mes ter Úr fel kér -
te Dr. Galántai György Urat, a Sár -

vá ri Já rá si Hi va tal ve ze tõ jét, hogy
tart sa meg be szé dét. A Já rá si Hi va -
tal ve ze tõ je szin tén meg em lé ke zett
min den szen tek ün ne pé rõl, il let ve
az em lí tett tá mo ga tás ról, mely után
Sza bó Mik lós Plé bá nos Úr ál dot ta
meg a ra va ta lo zó épü le tét.  Az ál -
dást Udvardi Zi ta kel le mes éne ke
és gi tár já té ka kö vet te, az ün nep sé -
get pe dig a Szó zat zár ta. Ez úton
Sajtoskál is mé tel ten sze ret né ki nyil -
vá ní ta ni kö szö ne tét a Ma gyar Kor -
mány nak! 

Ko vács Vi vi en

Tér kö ves meg ál ló he lye ket
épí te nek a csepregi óvo dá hoz

Ravatalozó 
átadása Sajtoskálon
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• Nemesládony
Szá mos prog ram vár
még a Nemesládonyiakra

A de cem ber min dig sok prog ra mot tar to -
gat a fa lu la kói szá má ra. Kez dõ dik de cem ber
2-án va sár nap 14 óra kor, ami kor is ad ven ti
ün nep sé günk ke re té ben, a ki bõ ví tett ra va ta -
lo zó át adá sá ra is sor ke rül, va la mint fel lob ban
a ko szo rún az el sõ gyer tya láng. A kul túr ház -
ban, gyer me ke ink ked ves kis elõ adá sát te -
kint he tik meg, mel  lyel már a kö zel gõ ka rá cso -

nyi ün nep re han go lód ha tunk. A mû sor után
meg ven dé gel jük a kö zön sé get. De cem ber 9-
én va sár nap 14 óra kor, hoz zánk is el lá to gat a
nagy sza kál lú Tél apó, hogy meg aján dé koz za
a jó gyer me ke ket.  Amíg vár juk, hogy meg ér -
kez zen Mi ku lás, ad dig egy báb elõ adást te -
kint he tünk meg Pe tõ Fe renc báb mû vész elõ -
adá sá ban, mely nek cí me a Mi ku lás csiz má ja.
De cem ber 16-án va sár nap 14 óra kor az idõ -
se ket kö szönt jük, a már ha gyo má nyos nyug -
dí jas na pi ün nep sé gün kön. Itt szin tén meg le -
pe tés mû sor ral ked ves ked nek a gyer me kek.
Re mél jük fel kel tet tük a la kos ság fi gyel mét, és
meg tisz te lik ren dez vé nye in ket.

Pietrowskiné Végh And rea

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

ság ban, so kak nak egy gye rek ko ri él mény, egy
ki rán du lás, a Kék tú ra ál lo má sa vagy a Ma dár -
várt jut eszé be. Foly tat juk a la kók be mu ta tá sát!

Az egyik kö zös sé gi ol da lon ér de kes és iz gal -
mas be szá mo ló kat ol vas ha tunk dr. Gyurácz Jó -
zsef nek, a Chernel Ist ván Ma dár ta ni és Ter mé -
szet vé del mi Egye sü let el nö ké nek tol lá ból. Tõ le
idéz zük az írá so kat, me lyek a 20 éves meg fi gye -
lé sek ered mé nye it rög zí tik. A kü lön le ges lá to ga -
tók ról a Répvevidék ol va só i nak is tud nia kell!

Az er dei szür ke begy (Prunella modularis) a
köl tés utá ni disz per zi ós idõ szak ban (jú li us, au -
gusz tus, szep tem ber ele je) rit ka, az õszi vo nu lá si
idõ szak ban szubdomináns éne kes ma dár a vizs -
gált te rü le ten. Ös  sze sen 1952 pél dányt gyû rûz -
tünk az õszi vo nu lá si idõ szak ok ban 1998 és 2017
kö zött. A leg töb bet (182 pél dány) 2008-ban, a
leg ke ve seb bet (10 pél dány) 1998-ban gyû rûz -
tük. Az éves fo gá sok nem mu tat tak sem nö vek -
võ, sem csök ke nõ ten den ci át 2001 és 2017 kö -
zött. Az er dei szür ke begy õszi vo nu lá sa szep tem -
ber vé gén kez dõ dött a 2001-2017-es idõ szak -
ban. A vo nu lá si csúcs ok tó ber el sõ nap ja i ra (ok -
tó ber 1 – 8) 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 4 és 16 % 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 csak 26 nap volt. Az
utol só ma dár be fo gá sá nak dá tu ma no vem ber
8 (2003) volt. A Tömördön át te le lõ er dei szür ke -
be gyek ará nya va ló szí nû leg ki csi volt. A
Tömördön gyû rû zött ma da rak több mint 50 %-át
a cser jés gyep nö vény zet ben fog tuk be. 

A fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus) szub -
domináns éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten. Ösz -
 sze sen 1431 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo nu lá si

idõ szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb bet
(233 pél dány) 2005-ben, a leg ke ve seb bet (19 pél -
dány) 2011-ben gyû rûz tük. Az éves fo gá sok nem

mu tat tak sem nö vek võ, sem csök ke nõ ten den ci át
2001 és 2017 kö zött. A fitiszfüzike õszi vo nu lá sa au -
gusz tus vé gén kez dõ dött, amit egy na gyobb vo -
nu lá si hul lám kö ve tett au gusz tus 24 és szep tem ber
11 kö zött és egy ki sebb szep tem ber 18 és 28 kö zött

A Ma dár vár ta la kói...  (3.)
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a 2001-2017-es idõ szak ban. A vo nu lás ok tó ber vé -
gé re be fe je zõ dött a vizs gá la ti te rü le ten, az utol só
ma dár be fo gá sá nak dá tu ma ok tó ber 29 (2016)
volt. A gyû rû zött ma da rak 20%-át fog tuk vis  sza
2005-ben. A vis  sza fo gott ma da rak leg hos  szabb
mi ni mum tar tóz ko dá si ide je 20 nap volt. Egy Szlo -
vá ki á ban gyû rû zött fi a tal ma da rat fog tunk vis  sza
Tömördön és egy Tömördön gyû rû zött fi a tal pél -
dány ke rült meg Por tu gá li á ban. A Tömördön gyû -
rû zött fitiszfüzikék 80 %-át a cser jés gyep nö vény zet -
ben fog tuk be.

A kis po szá ta (Sylvia curruca) do mi náns
éne kes ma dár a vizs gált te rü le ten. Ös  sze sen
2194 pél dányt gyû rûz tünk az õszi vo nu lá si idõ -
szak ok ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb bet
(163 pél dány) 2005-ben, a leg ke ve seb bet (65

pél dány) 1998-ban gyû rûz tük. Az éves fo gá sok
nem mu tat tak sem nö vek võ, sem csök ke nõ ten -
den ci át 2001 és 2017 kö zött. A kis po szá ta õszi

vo nu lá sa au gusz tus ele jén kez dõ dött, a vo nu lás
csúcs idõ sza ka au gusz tus má so dik fe lé re és
szep tem ber ele jé re (au gusz tus 17 – szep tem ber
3) esett, a vo nu lás ok tó ber kö ze pé re be fe je zõ -
dött a 2001-2017-es idõ szak ban. Az utol só ma -
dár be fo gá sá nak dá tu ma ok tó ber 12 (2004)
volt. A Tömördön gyû rû zött kis po szá ták el sõ sor -
ban pi he nõ hely nek hasz nál ják a vizs gá la ti te rü -
le tet, csak egy kis ré szük rak tá roz itt je len tõ sebb
vo nu lá si zsír tar ta lé kot. A fi a ta lok 13,61, az öreg
(adult) ma da rak 14,73 %-át fog tuk vis  sza
Tömördön. A vis  sza fo gott fi a tal ma da rak át la gos
mi ni mum tar tóz ko dá si ide je 7,66 ± 5,7 (n =
260), míg az öreg pél dá nyo ké 7,86 ± 7,26 (n =
89) nap volt. A he lyi fész ke lõk és az au gusz tus -
ban ér ke zõ kis po szá ták lé nye ge sen hos  szabb
ide ig tar tóz kod tak Tömördön, mint a ké sõbb át -

vo nu lók. A hos  szabb ide ig Tömördön tar tóz ko dó
fi a tal pél dá nyok test tö me ge lé nye ge sen na -
gyobb mér ték ben nõtt, mint a rö vi debb tar tóz -

ko dá si idõ vel ren del ke zõk. Egy fi a tal ma dár 5
nap alatt 7,1 gram mal nö vel te test tö me gét. Az
öre gek ese té ben a tar tóz ko dá si idõ hos  sza nem
be fo lyá sol ta test tö me gük gya ra po dá sá nak
mér té két. Négy Tömördön gyû rû zött kis po szá ta
ke rült meg kül föld ön, egy-egy pél dány Auszt ri á -
ban, Né met or szág ban, Iz ra el ben és Szer bi á ban.
Egy Né met or szág ban gyû rû zött pél dányt fog -
tunk vis  sza Tömördön. A Tömördön gyû rû zött kis
po szá ták több mint 80 %-át a cser jés gyep nö -
vény zet ben fog tuk be.

Ös  sze sen 1594 füs ti fecs két (Hirundo
rustica) gyû rûz tünk az õszi vo nu lá si idõ szak ok -
ban 1998 és 2017 kö zött. A leg töb bet (271 pél -

dány) 2002-ben, a leg ke ve seb bet (3 pél dány)
2013-ban gyû rûz tük. Az éves fo gá sok lé nye ges
csök ke nõ ten den ci át mu tat tak 2001 és 2017 kö -
zött. Az õszi vo nu lás so rán há rom ki sebb vo nu lá -
si csúcs volt meg fi gyel he tõ au gusz tus ele jé tõl
ok tó ber ele jé ig. Az utol só ma da rat ok tó ber 7-én
(2010) fog tuk. Egy Tömördön gyû rû zött öreg to -
jó ma da rat fog tak vis  sza Olasz or szág ban. A
Tömördön gyû rû zött füs ti fecs kék több mint 90
%-át a mo csár ban (tó) fog tuk be.

KSzÁ
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Tor más li get Köz ség Ön kor mány za ta, va la -
mint négy to váb bi kon zor ci u mi tag 170,73 mil lió
fo rint vis  sza nem té rí ten dõ eu ró pai uni ós tá mo -
ga tást nyert el a „Tor más li get- Iklanberény- Lócs
és Halogy és Daraboshegy te le pü lé sek víz mi nõ -
ség ja ví tá sa pro jekt meg va ló sí tá sá ra.

A be ru há zás ös  sze sen 189,7 mil lió fo rint ból
va ló sul meg, amit 90%-ban az Eu ró pai Unió, a
fenn ma ra dó részt pe dig a köz pon ti költ ség ve tés
fi nan szí roz. A pro jekt tá mo ga tá si ös  sze gé bõl Tor -
más li get, Daraboshegy, Halogy, Iklanberény és
Lócs köz sé gek ré sze sül nek az NFP Nem ze ti Fej -
lesz té si Prog ram iro da Nonprofit Kor lá tolt Fe le lõs -
sé gû Tár sa ság kon zor ci u mi ve ze té sé vel.

A tor más li ge ti víz el lá tó rend szer Tor más li get,
Iklanberény és Lócs te le pü lé se ket lát ja el, míg
Halogy és Daraboshegy köz sé gek ivó víz el lá tá -
sát a halogyi vízmûtelep te rü le tén üze me lõ két
da rab mély fú rá sú kút biz to sít ja. Mind két víz el lá tó

rend szer víz bá zi sa nem szol gál tat egész sé ges
ivó vi zet, mi vel a víz el lá tást biz to sí tó ku tak ar zén,
vas és man gán te kin te té ben nem fe lel nek meg

az elõ írt pa ra mé te rek nek. Ezen ok ból a pro jekt
so rán az el avult és bi zony ta la nul, va la mint gaz -
da ság ta la nul mû kö dõ gép éket és be ren de zé -
se ket cse ré lik ki.

„Tor más li get- Iklanberény- Lócs és Halogy és
Daraboshegy te le pü lé sek víz mi nõ ség ja ví tá sa
prog ram” cí mû pro jekt el szá mol ha tó össz költ sé -
ge 189 699 997 fo rint, mely bõl az eu ró pai uni ós
tá mo ga tás ös  sze ge 170 729 998 fo rint, a fenn -
ma ra dó rész ha zai fi nan szí ro zá sú. A pro jekt a

meg va ló sí tá sá val hoz zá já rul Ma gyar or szág
derogációs kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez. 

A ki vi te le zé si mun kák 2019. jú li u sá ig tar ta -
nak, ame lyet kö ve tõ en a pro jekt le zá rá sá ra vár -
ha tó an 2019. au gusz tu sá ban ke rül sor.        yde

Min dig öröm te li ese mény egy új könyv meg -
je le né se és be mu ta tá sa. No vem ber 21-én is az
volt Górban, ahol a kö zös sé gi ház zsú fo lá sig
meg telt a he lyi ér dek lõ dõk kel, kö ze li és ki csit tá -
vo labb la kó is me rõ sök kel, ba rá tok kal.

A szer zõ vel a ki adó ve ze tõ je, dr. Fûz fa Ba lázs
iro da lom tör té nész, az ELTE-SEK egye te mi do cen -

A fény ferde fonalán
GALIOTTI CSABA KÖNYVBEMUTATÓJA GÓRBAN

se be szél ge tett. A pro fes  szor úr be ve ze tõ jé ben
szólt a köl té szet je len tõ sé gé rõl. Majd fel ol vas ta
Csa ba, Õsz cí mû gyö nyö rû ver sét, me lyet Paul
Ver laine Õszi chan son já val ha son lí tott ös  sze.

A be szél ge tés so rán meg tud tuk, hogy a ne mes
szár ma zá sú Galiotti-család olasz gyö ke rek kel ren -
del ke zik. A szer zõ fi a tal ko rá ban ak tí van spor tolt –
el sõ osz tá lyú kard ví vó volt. A má so kon se gí tés, a
gyó gyí tás haj la ma, a ter mé szet és az ál la tok sze re -
te te az Ál lat or vo si Egye tem re ve zet te. A fõ vá ros ból
a nyu ga ti vé gek re ke rült, s 47 évig ál lat or vos ként
dol go zott Bõ ben és kör nyé kén. Kéz ügyes sé ge ré -
vén fog lal ko zott ha jó- és re pü lõ mo del le zés sel. Mû -
vé szi haj la mai is ko rán ki bon ta koz tak. Fes tett, szín -
da rab ok ban és más mû so rok ban is szí ve sen sze re -
pelt – elõ adói ké pes sé gét ver sei fel ol va sá sa so rán
most is meg mu tat ta. Di ák ko rá ban és mun ká ja
mel lett is írt köl te mé nye ket, rö vi debb és hos  szabb
pró zát. Né hány írá sa he ti- és havilapokban je lent
meg, de sok vis  sza uta sí tás sal is ta lál ko zott – há rom
re gé nye még ki adás ra vár. A Répcevidéki köl tõk
an to ló gi á ja és a kö ré cso por to su ló szer zõi csa pat
együtt mû kö dé se újabb lö kést adott mun ká já hoz.
Ez ve ze tett el sõ kö te te, A fény fer de fo na lán ki adá -
sá hoz. A mû a Kõ ha tár Ala pít vány tá mo ga tá sá val
je lent meg. Bo rí tó ján Turcsán Mik lós fes tõ mû vész
al ko tá sa, a le hul ló zász lók kö zül ki lé põ sö tét ló –
utal va Csa ba küz del me i re – lát ha tó.

A je len le võ két köl tõ társ, Sárváry Lász ló és
Or bán György az al ka lom ra írt, il let ve Csa ba
vers so ra i ból ös  sze ál lí tott köl te mén  nyel kö szön töt -

te a szer zõt. El hang zott két ze ne mû is, me lyek
ko ráb ban vers írás ra ih let ték a po é tát.

Fûz fa ta nár a ren dez vényt zár va meg ha tot -
tan idéz te Claude Roy fran cia köl tõ sza va it: „Az
iro da lom tö ké le te sen ha szon ta lan, egyet len
hasz na, hogy él ni se gít.” A hu mor ban is gaz dag,
de ben sõ sé ges han gu la tú könyv be mu ta tó vé -
gén a szer zõ öröm mel de di kál ta mû vét. 

Sá gi Fe renc

Jó egész sé get és még sok szép ver set, újabb
kö te te ket kí vá nunk Galiotti Csa bá nak a kö vet ke -
zõ év ti ze dek ben is.

Galiotti Csa ba: Ad vent

Csak vár juk re me gõn, ös  sze búj va,
De a gye re kek ben már ott van az öröm, 
Vár juk bol do gan, ki pi rul va,
S vár juk, ha már sen ki sem kö szön.

Nagy most a csend, fel dõlt a Rend.
Min den és min den ki Hoz zá ki ált.
Már nem tud juk, kit lá tunk az ut ca sar kon,
Ron gyos kol dust vagy a vis  sza tért Ki rályt?

Ha még sem Õ az, ne fél je tek, meg ígér te,
Hogy fény lõ Di csõ sé gé ben még megjelen,
S ott lesz min den ki, je les és jel te len,
Ami kor meg nyí lik fö löt tünk az ég,
de ad dig tisz ta ol tá ron szí vünk ben
Négy gyer tya ég, örök re ég…

Vízminõség javítási program indult!
TORMÁSLIGET - IKLANBERÉNY - LÓCS - HALOGY ÉS DARABOSHEGY TELEPÜLÉSEKEN



21

2018. decem
ber VIII. évfolyam

 12. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

December 5. 17.00
Olvasószemüveg - Csider Sándor - Karácsony

éjjelén címû verseskötetének bemutatója. A részvétel
ingyenes! Helyszín: Büki MSK Könyvtára

December 9. 15.00 
A Múzsák Társulat bemutatja: Melyiket a 9 közül?

zenés, egyfelvonásos családi elõadás. Jókai Mór
azonos novellája alapján írta: Kal Pintér Mihály.

Zenéjét szerezte: Poós Miklós. Dramaturg: Deés
Enikõ. Rendezte: Tövispataki Beáta. Az elõadás 80
perces szünet nélkül, 5 éves kortól ajánlott!

Tartalom: Pest városában él János mester, a
szegény varga 9 gyermekével. Karácsony reggelén
János különös ajánlatot kap a felettük élõ gazdag
háziúrtól- ha gyámsága alá veheti a varga egyik fiát,
a gyermeket tanult gazdag úrrá teszi. A mindennapi
betevõért harcoló családfõnek az atyai szív
legnehezebb döntését kell meghoznia: MELYIKET A 9
KÖZÜL?

Belépõ: elõvételben: 1.000.- Ft, az elõadás
napján: 1.500.- Ft. Jegyelõvétel: Büki MSK (Bük, Eötvös
u. 11.) hétfõ-péntek 08.00 – 19.30. E-mail:
jegyrendelesbuk@gmail.com. Helyszín: Büki MSK
Színházterme.

December 16. 15.00
4. Büki Regös találkozó. Csodaország óvoda

mûsora. Minden alkalommal: 14.00 - 18.00 Adventi
vásár. 15.00 - 17.00 Karácsonyváró játszóház. 17.00
Gyertyagyújtás.

A programok helyszíne: Büki MSK Atriuma (Bük, Eötvös u.
11.) A programok rossz idõ esetén is megrendezésre kerülnek!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Orbán György

Egy mondat, két vers
Galiotti Csabának, újdonsült költõ barátomnak

A FÉNY FERDE FONALÁN

íródott verseibõl szerkesztett versmondatok, 
mert fent nevezett költõ

szeret a szavakkal játszani

A fényre szegezve a mélybõl indulok.
(A fényre szegezve… – Vegyétek és…)

Átlátok rajtatok, burokba zár a csönd.
(Nem kõbe vésem – A kéz)

Szálljatok jó szavak: az epszilon Eridániból jövök.
(Szavak és falak – A tévedés)

Álmodtam, vagy csoda történt: 
szavamban öntudatlanul a te szavad zenél.

(Színek és árnyak – Kolbász kockás papíron)

Az üres fehér vasárnap a csendre vágyom, 
de nem a némaságra.

(Üzenet odaátról – Gregorián ének)

Egy igaz szóért könyörgök: a porszemrõl kiáltok.
(Csak egy szót – Hangtalan kiáltás)

Zsira, 2018. november 18-20.

A vers folytatása a repcevidek.hu weboldalon!

A Büki MSK 2018.
decemberi programjai



De cem ber 6-án, csü tör tö kön
Csepregen: a Szent Mik lós temp lom
BÚ CSÚ JA.

De cem ber 8. szom ba ton, es te 7
óra: Répce Party Country, nyil vá nos
fõ pró ba , a „Sisaknál“ (Csepreg Vö -
rös mar ty ut ca 41.)

De cem ber 8-án, szom ba ton 16
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki TK-
Celldömölki VSE-Vulkán Für dõ – NB. II-
es baj no ki nõi ké zi lab da mér kõ zés.

De cem ber 9-én, 16-án és 23

va sár nap Bü kön, az Atriumban,
Csep regen, a Pro me ná don, Kõ sze -
gen, a Jurisics té ren, Sop ron ban és
Szom bat he lyen, a Fõ té ren és más
te le pü lé se ken: Ad ven ti vá sár és mû -
so ros AD VEN TI GYER TYA GYÚJ TÁS.

De cem ber 9-én, va sár nap 15 ó.
a Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont ban: Me -

lyi ket a 9 kö zül? - a Mú zsák Tár su lat
ka rá cso nyi csa lá di elõ adá sa.

De cem ber 13-án, csü tör tö kön
több te le pü lé sün kön: LU CÁ ZÁS.

De cem ber 15-én, szom ba ton
19 ó. Kõ sze gen, a Jurisics vár lo vag -
te rem ben: Haj nal csil lag ka rá csony –
in gye nes be lé pés sel.

De cem ber 16-án, va sár nap 17
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: A
Csepregi Vegyeskar és a Vocal Spirit
KA RÁ CSO NYI HANG VER SE NYE.

De cem ber 17-én, hét fõn 17 ó.
Csepregen, a PSMSK-ban: A Ze ne is ko -
la KA RÁ CSO NYI  HANG VER SE NYE.

De cem ber 22-én, szom ba ton
Horvátzsidányban, a Mû ve lõ dé si
Ház ban: FA LU KA RÁ CSONY.

De cem ber 23-án, va sár nap
Horvátzsidányban, a Ke resz te lõ Szent

Já nos temp lom ban: A Péruska Má ria
Ének kar AD VEN TI KON CERT JE.

De cem ber 25. és 2019. ja nu ár
2. kö zött a Bük für dõn: Gyer mek prog -

ra mok (mó kás ve tél ke dõk, csúsz da -
ver seny, kre a tív fog lal ko zá sok, stb.)
vár ják a für dõ leg ki sebb lá to ga tó it.

De cem ber 29-én, szom ba ton 12
órá tól Csepregen a szõ lõ he gyek ben:
Elõszilveszteri for ralt bo ros té li tú ra.

De cem ber 31-én, hét fõn Kõ -
szeg vá ros ut cá in: Szil vesz te ri fu tás.

2019. ja nu ár 3-6. Bü kön, a
Sport csar nok ban: VI. Sport bü fé Or -
szá gos Te rem lab da rú gó Tor na.

Ja nu ár 11-13. Bü kön, a Sport -
csar nok ban: Szélesy Jó zsef Lab da rú -
gó Em lék tor na. A ren de zõ szer vek a
mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.
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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.)

D
E

C
E

M
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)

OLVASS MINKET ONLINE IS!
. . . 

w w w . r e p c e v i d e k . h u

P R O G R A M A J Á N L Ó

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






