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Ta va szi ta ka rí tás
a csepregi szõ lõ he gyen

2020. má jus 21-én a Csepregi Bor höl gyek
és a Csepregi Borosgazdák tár sa dal mi mun -
ká ra jöt tek ös  sze Bene-hegyen.

Aki te het te, el is jött. A Szent Or bán-szo bor
kör nyé két szé pí tet ték. 

Elõ ke rül tek a met szõ ol lók, ka pák, ge reb -
lyék, sep rûk és más szer szá mok is. Fel zú gott a
bo zót vá gók hang ja is. „Sok kéz ha mar kész” –
a kö zös mun ka meg hoz ta gyü möl csét.

Jó volt lát ni a szor gos ko dó em be re ket. To -
váb bi mun ká kat is ter vez nek.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Ez a hó nap sem telt el tét le nül a te le pü lé sen.

Má jus ele jén jó vá ha gyás ra ke rült az Iklan -
berényért Egye sü let, mely az Ön kor mány zat tal
együtt már meg kezd te a mun kál ko dá sát. A te -
le pü lés vil lany osz lo pa it, va la mint a köz te rü le tet,

te me tõt ta va szi han gu lat ba va rá zsol ták a gyö -
nyö rû mus kát lik kal. A vi rá gok az ön kor mány zat
vá sá rol ta, de az ül te tés be be se gí tet tek a ci vil
szer ve zet tag ja is.

Ezt kö ve tõ en a hús vé ti de ko rá ció he lyé re vi -
dám gom bák, csé szék ké szül tek, Ró ka La jos fa -
lu gond nok, Mészárosné Nagy Má ria pol gár -
mes ter, Mé szá ros Péterné al pol gár mes ter és az
egye sü let se gít sé gé vel. A te le pü lés to vább fog
a kö vet ke zõ he tek ben szé pül ni.

Még az elõ zõ cik lus ban a te le pü lés pá lyá za -
tot nyert a te me tõ ke rí té sé nek fel újí tá sá ra, me -
lyet jó pár mó do sí tás után si ke rült el fo gad tat ni a
mos ta ni tes tü let nek. Vár ha tó an jú ni us fo lya mán
kez dõd nek meg ezek a mun ká la tok.

S.Heni

Iklanberényi
hírek
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Tervezett következõ megjelenés:  2020. július 1-én

Június

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Maszkkészítés
összefogással
Már ci us ban a ko ro na ví rus-jár -

vány meg fé ke zé se ér de ké ben ha -
tal mas ös  sze fo gás in dult Sop ron hor -
pácson és a Kö zös Ön kor mány zat -

hoz tar to zó öt má sik te le pü lé sen
(Gya  lókán, Répcevisen, Sza kony -
ban, Undon és Zsirán). Csigó Már ta
sopronhorpácsi la kos kez de mé nye -
zé sé vel in dult el a fo lya mat. A masz -
kok hoz a Kö zös Ön kor mány zat vá sá -

rol ta meg az anya go kat és a gu mi -
kat, majd a te le pü lé se ken ön kén te -
sek vág ták mé ret re, majd varr ták
meg eze ket a ha tal mas se gít sé get

je len tõ masz ko kat. Rend kí vül rö vid
idõ alatt si ke rült csak nem 4000
masz kot ki osz ta ni a hat te le pü lé sen. 

Kö szön jük min den ki nek a mun -
ká ját, a sok se gít sé get!

Igler Pat rí cia

A leg több csa lád élet vi te le nagy mér ték ben
meg vál to zott a ko ro na ví rus kap csán ki ala kult hely -
zet ben. Több he te tart már a ka ran tén, és bár las san eny hül nek a kor -
lá to zá sok, az ös  sze zárt ság to vább ra is nagy ki hí vást je lent a csa lád
min den tag ja szá má ra. A mun ka, az is ko la és lé nye gé ben min den el -
fog lalt ság szín te re egy és ugyan az, a csa lá di fé szek, az ott hon lett,
amely fo ko zott al kal maz ko dást igé nyelt min den ki tõl.

El jött vég re a nyár el sõ hó nap ja, amit sze rin tem már min den gyer -
mek és szü lõ na gyon várt. Em bert pró bá ló na pok és he tek van nak mö -
göt tünk. Már csak pár nap, és fel lé le gez he tünk egy kicsit…  

Maruzsa Zol tán köz ne ve lé si ál lam tit kár ki je len tet te: az is ko lák ban a
tan év vé gé ig ér vény ben ma rad a tan ter men kí vü li di gi tá lis mun ka rend
és a tan év hos  sza sem vál to zik. Jú ni us má so di ká tól vi szont, ha az adott
in téz mény és a pe da gó gu sok szük sé gét lát ják, már tud nak szer vez ni
kis cso por tos kon zul tá ci ó kat, egyé ni fel ké szí té se ket az el múlt hó na pok
tu dá sá nak meg erõ sí té sé ért, fel zár kóz ta tó jel leg gel az is ko lák ban.

Jú ni us 15-én vé ge lesz a tan év nek, a di gi tá lis ok ta tás nak, és a gyer -
me kek fel ki ált hat nak: VA KÁ CIÓ!

De va ló ban kön  nyebb lesz? 
Min den csa lád más hogy éli ezt meg. Van nak, akik ott hon home

office rend szer ben meg tud ták ol da ni a mun kát; van nak szü lõk, akik -
nek fel kel lett mon da ni, hogy ott hon tud ja nak ma rad ni gyer me ke ik -
kel, és van nak olya nok, akik nek kény szer sza bad sá got kel lett ki ven ni
a ki ala kult hely zet mi att – és el fogy tak a szabadnapok… Most mi hez
kez de nek?

Nem csak az el múlt idõ szak volt nehéz… az elõt tünk lé võ idõ is
az lesz.

A Klebelsberg Köz pont fel mé rést vég zett az el múlt na pok ban ar -
ra vo nat ko zó an, hogy a 2019/2020. tan év ben a ta ní tá si év utol só
nap ját kö ve tõ en au gusz tus 28-ig a tan ke rü le ti köz pon tok fenn tar tá -
sá ban lé võ köz ne ve lé si in téz mé nyek ta nu lói ré szé rõl mi lyen igény
mu tat ko zik a nyá ri szü net ide je alatt gyer mek fel ügye let, il let ve nap -
kö zis tá bo rok biz to sí tá sá ra. Ta lán ez zel él ve ki csit kön  nyebb lesz
meg ol da ni a nyá ri szü ne tet. 

Vi szont ez zel még az em bert pró bá ló idõ szak nak nincs vé ge! Vi -
gyáz zunk ma gunk ra és egy más ra is! Pró bál junk min den po zi tív dol got
meg ke res ni az éle tünk ben! Örül jünk a nap sü tés nek, a ter mé szet nek, a
jó idõ nek, a ma da rak nak, a gyü möl csök nek, egy-egy jó szónak…

És le gyünk büsz kék, hogy ki tar tunk, hogy túl él jük, és idõ vel – ezt is
le gyõz zük!

Ba lázs Ani kó
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Se gít ség ös  sze fo gás sal

Már ci us ban min den te le pü lé sen a jár -
vány ide je alatt el sõd le ges fel adat tá vált
a masz kok el ké szí té se és szét osz tá sa.
Szakonyban sem volt ez más képp. A
masz kok hoz szük sé ges anya got a Kö zös
Ön kor mány zat be sze rez te a hat te le pü lés
szá má ra (Sopronhorpács, Und, Zsira,
Szakony, Gyalóka, Répcevis).

Szakonyban is so kan se gí tet tek a
mun ká la tok ban, hogy mi nél elõbb min -
den ki hez el jut has sa nak a masz kok. Mind
a sza bás ban, a var rás ban a gu mi és a
cér na hoz zá adá sá val, és nem utol só sor -
ban a ki osz tás ban is sok ön kén tes te vé -
keny ke dett. Kö szö net mun ká ju kért!

Kö szö net to váb bá Bü ki Ist ván fa lu -
gond nok nak, aki a ka ran tén ide je alatt a
ne héz sé gek el le né re is a kez de tek tõl fog -
va kész sé ge sen és ki tar tó an állt, áll a la -
kos ság szol gá la tá ban. 

Ada
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Ki ne em lé kez ne a me sé re, amely nek örök -
ér vé nyû ta nul sá ga, hogy a baj ban is mer ni meg
az igaz ba rá tot.

Hos  szú-hos  szú he tek óta egy kö zös nagy
gond ár nyé kol ja be éle tün ket, a lát ha tat lan ví -
rus tól va ló fé le lem. Az el le ne va ló küz de lem
alap ve tõ si ker kul csa a kény sze rû
ott hon ma ra dás ban rej lik, ami je len -
tõ sen kü lön bö zik a 21. szá za di em -
ber élet vi te lé tõl. Ezért a ka ran tén
okoz ta ideg fe szült ség ol dá sá ra
mind an  nyi unk nak nagy szük sé ge
van. Fon tos, hogy érez hes sük a fi zi -
kai tá vol ság el le né re is a se gí tõ sze -
re tet újabb és újabb meg nyil vá nu -
lá sát kör nye ze tünk ben, az or szá gos
jár vány ügyi in téz ke dé se ken túl is.
Így gon dol ta ezt kis fa lunk ön kor -
mány za ta, ami kor he lyi szin ten
meg szer vez te a vé dõ masz kok ké szí té sét. Ez ál tal
az or szág ban az el sõk kö zött óv hat tuk ma gun kat
és egy mást a fer tõ zés tõl, ami ért tisz te let tel jes kö -
szö net az ál do zat kész, ott ho na ik ban var rást vál -
la ló se gí tõ asszony ke zek nek!

Be zárt aj tó jú élet sza ka szunk ban ter mé sze tes,
hogy gyak rab ban nyíl nak ab la ka ink. Ám nem

mind egy, hogy si vár, avagy szí nes, élet erõt su gár -
zó ut ca kép tá rul hat sze münk elé. Köz sé günk fa lu -
szé pí tõi ott hon ról is meg ta lál ták a mód ját an nak,
hogy tel je sít hes sék szív bé li vál la lá sa i kat. Így nyíl -
hat nak szí nes, ta va szi vi rá gok a ker te ken túl a már
meg szo kott he lye ken. A vál ság el le né re is üde, új

kön tös ben pom pá zik a szik la kert, s a re mény üze -
ne té vel kö szönt ben nün ket nya rat idé zõ vi rá ga i -
val a ven dég fo ga dó sze kér. Kö szö net ér te!

Egyházasfalu ott hon ma radt ugyan, de ha -
zul ról is igaz ba rát ként se gít ve, együtt, egy má -
sért él.

Ma jor Iza bel la

Otthonról is együtt
Egyházasfaluban
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Vi rá gok kal
vi dá mab ban
Hegy fa lu ban az idén is sor ke rült az

egy nyá ri vi rá gok el ül te té sé re. A koro -
navírusjárvány-veszély mi att a na gyobb
cso por to su lást el ke rül ve a Fa lu szé pí tõ
Kör fel osz tot ta te le pü lé sün ket több hely -

szín re, és így ki sebb lét szám ban, egy -
szer re több pon ton folyt a ta va szi ka pá -
lás, ül te tés, ön tö zés.

A vi rá go sí tás sal min den év ben cé lunk,
hogy színt vi gyünk a min den nap ok ba.
Szá raz ság tû rõ vi rá go kat vá lasz tot tunk, de
re mél jük, hogy az ext rém szá raz ta vasz
után jön pár fris sí tõ zápor…

Magyarné Kiss Éva

Vé let len sze rû en in dult, mint a leg nagy sze -
rûbb dol gok az élet ben.

Egy új ság cik kel kez dõ dött.
Tör tént ugyan is, hogy a Ma gyar Nem zet cí -

mû lap 2014. ok tó ber 4-i szá má nak mel lék le té -
ben a Sághon szü le tett Fes te tics
Im ré rõl, a ge ne ti kus gróf ról ír tak.

A cik ket ol vas va Sza ba dos
Lász ló, köz sé günk la kó ja rög vest
fel hív ta a Rákoskerti Pol gá ri Kört,
mely nek az idõ ben Dr. Se re gi Já -
nos tag ja volt. Dr. Se re gi Já nos ról
tud ni kell, hogy Dr. Sza bó T. At ti lá val
egye tem ben a Fes te tics-kul tusz fel -
tá masz tói vol tak, és már évek óta
ápol ták a ge ne ti kus gróf em lé két.
Az adott év ben is az or szág szá mos
he lyén tar tot tak ró la szó ló meg em -
lé ke zé se ket, kon fe ren ci á kat.

E te le fon hí vás után ha ma ro san
kap cso lat fel vé tel re ke rült a sor Dr. Se re gi Já nos
és Mol nár Lász ló, köz sé günk ak ko ri pol gár mes te -
re kö zött, aki iga zi lo kál pat ri ó ta ként öröm mel fo -
gad ta és fel ka rol ta Se re gi pro fes  szor azirányú in -
dít vá nyo zá sát, hogy Fes te tics Im re szü le té sé nek
250. év for du ló ján a gróf szü lõ he lyén, Si ma sá -
gon ren dez ze nek em lék na pot, ki egé szít ve egy
nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren ci á val.

Gyors és ha té kony szer ve zõ mun ka kö vet ke -
zett, mely nek ered mé nye kép pen 2014. de -
cem ber 2-án lét re jött az I. si ma sá gi Fes te tics
Im re-em lék nap. Az el sõ ta lál ko zón részt vett
(töb bek kö zött):

A csa lád kép vi se le té ben gróf Fes te tics
György, Prof. Dr. Gottfried Brem a bé csi Állat -
orvostudományi Egye tem rõl, Prof. Dr. Sergi Já nos

és Prof. Dr. Sza bó T. At ti la, Janaki Hadjiev do cens
a Ka pos vá ri Egye tem rõl és Ta kács Gyõ zõ kép zõ -
mû vész.

El sõ év ben ke rült sor a Ta kács Gyõ zõ ál tal al -
ko tott szo bor ava tá sá ra is.

Az óta min den év de cem ber
2-án új ra és új ra ott hont adott Si -
ma ság e ne mes kez de mé nye -
zés nek. Sok hí res pro fes  szor, or -
vos, ku ta tó, er dõ mér nök, szo ci o -
ló gus járt ezek ben az évek ben
kis fa lunk ban, akik ní vós elõ adá -
so kat tar tot tak a Fes te ti csek és a
ge ne ti ka té má já ban.

A ren dez vé nyek lét re jöt té -
ben, szer ve zé sé ben a leg na -
gyobb sze re pe Dr. Se re gi Já nos -
nak volt, aki szív ügy ének tar tot ta
e ta lál ko zók si ke res lét re jöt tét.
Kö szön jük ne ki!

A he lyi la ko sok szí ve sen fo gad ták a szin te
már ha gyo mán  nyá vá ló em lék na pi ren dez vé -
nye ket. Egy részt büsz kék vol tak a fa lu hí res szü -
lött jé re, más részt ar ra, hogy kis fa lu juk ko moly tu -
do má nyos kon fe ren ci ák szín he lye le he tett.
Majthényi Lász ló me gyei köz gyû lé si el nök sza va -
it idéz ve:  „a mai na pon az egy la kos ra ju tó pro -
fes  szo rok szá ma itt, Si ma sá gon leg na gyobb az
or szág ban” (2015).

Ta valy a VI. ta lál ko zó ra ke rült sor, a 6-os szám
ke rült az em lék táb lá ra.

És hogy lesz-e foly ta tás?
A kér dés köl tõi.
A vá lasz még vá rat ma gá ra...
Az ed di gi e ket kö szön jük!

Haller Er zsé bet

A kez de tek tõl – nap ja in kig
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Új út bur ko lat Szakonyban
Már ci us ban meg tör tént a Fel sõ gyár ut ca

fel újí tá sa, asz fal to zá sa. A mun ká la tok hoz szük -
sé ges pénz esz kö zö ket a már ko ráb ban el -
nyert pá lyá za ti for rás 85%-os köz pon ti költ -

ség ve té si tá mo ga tás (7.763.492 Ft) és ön rész
(1.370.028 Ft) biz to sí tot ta. A fel újí tás ki vi te le zõ -
je a Strabag Ál ta lá nos Épí tõ Kft. volt.       ADA

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Szakony

A Bükfürdõ-Bük-Zsira tér ség ben meg -
va ló su ló, ke rék pá ros tu riz mus-fej lesz tés
ki vi te le zé sé re irá nyu ló köz be szer zé si el -
já rás le zá rult. A nyer tes aján la tot a
Szkendó Építõ és Mély épí tõ Mér nö ki Kor -
lá tolt Felelõsségû Tár sa ság ad ta, mely
cég gel a bü ki ön kor mány zat már ko ráb -
ban is együtt mû kö dött.

A szer zõ dés alá írá sá val a ki vi te le zé se fog el -
kez dõd ni. Az elõb bi pá lyá zat te kin te té ben Bük
Vá ros Ön kor mány za ta a Bü ki Gyógy für dõ Zrt.-vel,
Zsira Köz ség Ön kor mány za tá val és a Ma gyar Tu -
risz ti kai Ügy nök ség gel, utób bi ban Csepreg Vá ros
Ön kor mány za tá val ke rült kon zor ci u mi part ner -

ség be. A két pá lyá zat ke re té ben Bü kön az egyes
kon zor ci u mi part ne rek fej lesz té se i nek kö szön he tõ -
en kö zel brut tó 483 mil lió Ft-os ke rék pár tu riz mus-
fej lesz tés va ló sul meg. A két pá lyá zat nak ered -
mé nye kép pen Bü kön és Bük für dõn meg kö ze lí tõ -
leg 2.000 m tér kö ves ke rék pár út újul meg vagy
lé te sül, ki ala kí tás ra ke rül a gyógy für dõ nyá ri be já -
ra tá nál egy ke rék pá ros pi he nõ hely tá ro ló val, fris -

sí tõ pont tal és elekt ro mos ke rék pár töl té si le he tõ -
sé gek kel, to váb bá egy ke rék pá ros self-service is
ke rék pá ros ok ren del ke zé sé re fog áll ni. A gyógy -
für dõ nyá ri be já ra tát meg kö ze lí tõ gya lo gos út is
meg újí tás ra és par ko sí tás ra ke rül. Zsira köz ség te -
rü le tén egy csa lá di ke rék pá ros pi he nõ hely ke rül
ki ala kí tás ra, sza bad té ri ját szó esz kö zök kel. A pá -
lyá za tok ke re té ben a most alá írt ki vi te le zé si szer -
zõ dé sen kí vül ke rék pá ros táb la rend szer te le pí té -
se, sza bad té ri fel fúj ha tó lég vár be szer zé se és in -
te rak tív kép zõ mû vé sze ti al ko tá sok el he lye zé se is
meg va ló sul. 

A ki vi te le zõi szer zõ dés alá írá sán részt vett a
Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség ré szé rõl Ju hász
Sza bolcs szak mai igaz ga tó, Bü ki Gyógy für dõ Zrt.

ré szé rõl Bo ros Lász ló At ti la ve zér igaz ga tó, Dr. Né -
meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes te re, Nagy
Fer di nánd, Zsira Köz ség pol gár mes te re, va la -
mint a ki vi te le zõ Szkendó Kft. ré szé rõl Ta kács
Sán dor ügy ve ze tõ igaz ga tó.

A ki vi te le zés vár ha tó be fe je zé se a mun ka te -
rü let át adá sá tól szá mí tott 100 mun ka nap.

yde

Kerékpárút-fejlesztés 
térségünkben

A kö zös ség má jus fá ja Szakonyban
A ha gyo má nyok ápo lá sát, meg élé sét a

mai hely zet meg ne he zí ti. Most kü lö nö sen nagy
je len tõ ség gel bír a ter mé szet új já szü le té sé nek
szim bó lu ma, a má jus fa. Saj nos az idei év ben a
má jus fa ál lí tás nem le he tett a te le pü lést meg -

szó lí tó ese mény. Ugyan ak kor a fa lu kép vi se lõi
és az ala ku ló ban lé võ Fa lu szé pí tõ Egye sü let
tag jai sze re tet tek vol na meg le pe tést sze rez ni a
szakonyiaknak. Szor gos ke zek kis cso port ja ál lí -
tot ta fel a te le pü lés má jus fá ját.                ADA
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A ra va ta lo zó te tõ ze té nek fel újí -
tá sa már rég óta fog lal koz tat ta
Nagygeresd köz ség kép vi se lõ-tes -
tü let ét. A 2020. évi költ ség ve tés ben
fe de ze tet biz to sí tot tak az anyag -
költ ség re és a mun ká la tok el vég zé -

sé re. A ko ra ta vasz fo lya mán, ami -
kor az idõ já rás már a szeb bik ar cát
mu tat ta, el kez dõd het tek a fel újí tá si
mun kák. Az ön kor mány zat meg ren -
de lé se alap ján a ko ráb bi, el hasz -

ná ló dott bi tu men zsin delyt cse rél te
le a ki vi te le zõ. A meg úju lá si fo lya -
mat so rán pá lyá za tok se gít sé gé vel
mind két te me tõ ben új ke rí té sek ké -
szül tek, az uta kat le asz fal toz ták, ur -
na fa lak épül tek, LED-világítást kap -

tak az új vil lany osz lop ok. A nagy -
geresdi te le pü lés ré szen ta lál ha tó
nagy te me tõ re konst ruk ci ó ja a ra -
va ta lo zó te tõ ze té nek meg úju lá sá -
val le zá rult.         Né meth Lajosné

A mai fi a ta lok, de már a mi
ge ne rá ci ónk sem is mer te azt a
faj ta kö tött sé get, azo kat a na pi
szin ten ér vé nye sü lõ kor lá to zá so -
kat, ame lye ket a kö zel múlt ban
ta pasz tal tunk. Az el múlt hó na -
pok mind an  nyi unk éle té ben
mély nyo mot hagy tak. Az új sza -
bá lyok ma ra dék ta lan be tar tá -
sa és be tar ta tá sa sok szor fe -
szült sé get oko zott szû kebb és
tá vo lab bi kör nye ze tünk ben
egy  aránt. 

Saj nos az utób bi idõ szak ban
te le pü lé sün kön is el ma rad tak a
leg na gyobb kö zös ség for má ló
ese mé nyek. A kor lá to kat csak
rész le ge sen ol dot ta fel a kor -
mány, mi vel a jár vány ve szély
tel jes mér ték ben nem múlt el. A
lét szám kor lá to zá sok és a meg -
fe le lõ tá vol ság tar tás to váb bi
fenn ál lá sa mi att, va la mint a kö -
tött sé gek tõl men tes le bo nyo lí -
tás ér de ké ben Nagygeresd
Köz ség kép vi se lõ-tes tü le te egy -
elõ re szep tem ber vé gé ig tö röl te
rendezvény naptárából a prog -
ra mo kat. A fõ cél még min dig a
la kos ság egész sé gé nek meg õr -
zé se, akár csak a jár vány kez -

de tén, ami kor vé dõ masz kok ké -
szí té sé vel já rult hoz zá az ön kor -
mány zat a vé de lem hez. Az
anyag vá sár lást kö ve tõ en, há -
rom hely ben élõ hölgy az el sõ
fel ké rés re vál lal ta a masz kok
meg var rá sát. Sze ret nénk ez -
úton is meg kö szön ni Ta kács Ka ti
né ni nek, Bõdi Lajosné Mag di
né ni nek és Né meth Lajosné Jo -
li nak a szí ves köz re mû kö dést. Az
élet ter mé sze te sen ha lad to -
vább, ha kis lé pé sek kel is, de
kö ze le dünk a meg szo kott, sza -
ba dabb éle tünk fe lé. Em bert
pró bá ló fel ada tok vé gé hez kö -
ze led nek a szü lõk és is ko lás
gyer me ke ik. 

Az ovi sok sok-sok hét után
új ra ta lál koz hat tak kis paj tá sa ik -
kal, és bir tok ba ve het ték a ját -
szó te rek esz kö ze it, per sze mind -
ezt csak az elõ írá sok be tar tá sa
mel lett. A mun ka he lye ken is las -
san vissza tér nek a meg szo kott
hét köz nap ok, és ta lán az õszi
hó na pok ra a ki tar tó fe gye lem -
nek meg lesz az ered mé nye. Vi -
gyáz zunk egy más ra! Jó egész -
sé get min den ki nek!

Né meth Lajosné

Úton egy
sza ba dabb élet fe lé

Ta va szi meg úju lás
a sír kert ben
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Bük–ke resz té nyi ipar vas út 

A bü ki cu kor gyár Meg  gye sen és Tor má son
ke resz tül Ke resz té nyig ipar vas utat épít.  A köz -
igaz ga tá si be já rást meg tar tot ták. (Du nán tú li
Hír lap, 1911 [XIX. évf.], 06. 04., 9. o.)

Vaj ver seny Sop ron ban

A Sopronmegyei Tej szö vet ke ze tek Szö vet sé -
ge vaj ver senyt ren de zett, ame lyen 25, vaj ter -
me lés sel fog lal ko zó tej szö vet ke zet vett részt.  Az
el sõ dí jat a bü ki, a má so dik dí jat lócsi, a har -
ma dik dí jat a höveji, a ne gye dik dí jat a döri, és
az ötö dik dí jat a haracsonyi (ma Horitschon
Auszt ri á ban) tej szö vet ke zet nyer te.  

A dí jak a szö vet ke ze tek vaj mun ká sa i nak
adott pénz dí jak ból, a tej szö vet ke ze tek nek
adan dó tej gaz da sá gi esz kö zök bõl és dísz táb -
lák ból ál lott. (Du nán tú li Hír lap, 1911 [XIX. évf.],
06. 04., 8. o.) 

Si mon Gé za: 
Sopronmegye gaz dái a ma gyar 
me zõ gaz da ság fej lõ dé sé ben

…A nö vény ne me sí tés re már év ti ze dek kel
ez elõtt na gyobb gaz da sá ga ink nagy súlyt
fek tet tek. A Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rész -
vény tár sa sá ga Bü kön ren de zett be mag ne -
me sí tõ te le pet. Bauer Ot tó tor más pusz tai
nagy bir to kos a vi lág hí rû Han na-ár pá ból ki te -
nyész tet te a tor má si, dr. Mesterházy Er nõ
(nagygeresdi föld bir to kos) a veszkényi gaz da -
sá gá ban ugyan csak a Han na-ár pá ból a
mes ter há zi; a Petõházi Cu kor gyár peresztegi
gaz da sá ga a peresztegi or szá gos hí rû vé vált
sör ár pá kat. 

Dr. Mesterházy Er nõ ne me sí tett ku ko ri cá ja,
dr. Sedlmayr Kurt sop ron horpácsi bér lõ Beta-
cukorrépamagja szin tén or szá gos hír re tet tek
szert. Az utób bi iránt még Ame ri ká ból is
érdeklõdtek… (Sop ro ni és Sop ron me gyei ka -
len dá ri um, 1943, 43-46. o.)

Alt Bor bá la
(szü le tett: Hirschler) [Sala]  (1922–2020)

Éle te 97. évé ben el hunyt a holokauszt utol -
só csepregi (és répce-vidéki) túl élõ je. „Re gé -
nyes” ön élet raj za ol vas ha tó a:

https://sites.google.com/site/hirschlercsalad/
csepregi-promenad hon la pon.

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Ezt írta az újság... Anyák nap ját mél tón meg ün ne pel ni csak
sze mé lye sen le het. Ked ves ked tünk a fa lu la kó i -
nak ver ses, ró zsás üd vöz lõ kár tyá val.

Or szág szer te meg be te ged tek a tu ják. A klí -
ma vál to zás minden nek az oko zó ja. A nyá ri
aszá lyos for ró ság mi att olyan szá raz a le ve gõ,
hogy ezek az amúgy is esõs, pá rás klí má ról szár -
ma zó nö vé nyek el szá rad nak. Az egész fa lu ban
ki vá gás ra ke rül tek. He lyü ket õs  szel sze ret nénk
pótolni…

Má jus utol só va sár nap ja: gye rek nap. Ha a
kor lá to zá sok fel ol dás ra ke rül nek, új idõ pon tot kér -
ve el lá to ga tunk a Par la ment be a gye re kek kel.

Szép má ju si hó na pot mond ha tunk ma gun -
ké nak. Ket tõ es kü võ is volt a Fa lu ház ban, igaz,
csak kor lá to zott szám ban, de ki mond hat ták a fi -
a ta lok a bol do gí tó igent.

A fa lu la kó i nak to vább ra is ki tar tást és jó
egész sé get kí vá nunk.                                  mm

Szü le i vel és hú gá val 1942-ben.

Tompaládonyi hírek
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Las san el men nek
nagy „öreg je ink”. Né -
hány he te Ba logh La -
jos nyel vész pro fesszor
te me té sé re ke rült sor
Bü kön, most Fü löp At -
ti la ope ra éne kes tá -
vo zott el.

At ti lá val és fe le sé -
gé vel is kö ze li kap cso lat ban vol tam. Ami kor
1975-ben fel ke res tem le ve lem mel egy ope ra-
és operettslágeres mû sor ügyé ben, mind járt
vál lal ko zott a fel lé pés re, per sze hang sú lyoz va,
hogy Bük nek in gyen. Ös  sze ál lí tot ta a mû sort, s
fel kér te mû vész tár sa it is, akik nek fi zet tünk né -
mi gá zsit. Ha tal mas si ke rük volt. 1977-ben, a
fel újí tott in téz mény ava tó ján is – szin tén tár sa -
dal mi mun ká ban – az õ mû so ra volt a fõ
szám. A kö vet ke zõ év ti zed ben a csepregi
temp lom ban ren de zett hang ver se nyün -
kön sze re pelt a Szom bat he lyi Szim fo ni kus ze -
ne kar ral. Tu dós fe le sé gé vel együtt min dig
részt vett az el szár ma zott bü ki ek ta lál ko zó in.
Kátainé Ka ti is több ször meg hív ta fel lé pés re õt
s Zsu zsa lá nyát is Bük re. 2014-ben Bük pol gár -
mes te re, dr. Né meth Sán dor a tel jes Fü löp
csa lá dot hoz ta ös  sze egy be szél ge tõs es tén a
bü ki ek kel. Ren ge teg új in for má ci ót meg tud -
tunk e nem min den na pi csa lád tag ja i ról. At ti -
la mél tán ke rült be Bük mo nog rá fi á já ba is.

Most el ment, de em lé ke sok bü ki és
répcevidéki em ber ben to vább ra is él ni fog.

Sá gi Fe renc

Bü ki At ti la vis  sza em lé ke zé sé ben 
az aláb bi a kat ír ta:

„2004–2007 kö zött több al ka lom mal ta -
lál koz tam ve le az Ope ra ház ban. Az õ se gít -
sé gé vel ren dez het tem az ócsai kul tu rá lis na -
po kon kon cer te ket a 800 éves mû em lék -
temp lom ban. Meg gyõz te az Ope ra ház ki vá -
ló éne ke se it, hogy tár sa dal mi mun ká ban
lép je nek fel a kon cer te ken. Va ló já ban az
ócsai sza bad idõ köz pont nak nem lett vol na
le he tõ sé ge ar ra, hogy al kal man ként 3-5 mil -
lió fo rin tot fi zes sen a mû vé szek nek. Ak ko ri -
ban mû ve lõ dé si szak ta nács adó ként dol goz -
tam a vá ros ban, s ar ra tö re ked tem, hogy
emel jem az ócsai em be rek ze nei mû velt sé -
gét. Ha Fü löp At ti la nem vall ja ma gát bü ki -
nek, és em ber ba rá ti sze re tet bõl nem se gít,
nem jö het tek vol na lét re a ki tû nõ ze nei ren -
dez vé nyek. Va ló ban meg õriz te von zó dá sát,
sze re te tét gyer mek ko ra fa lu já hoz, szü lõ föld -
jé hez, s úgy fo ga dott min dig az Ope ra ház -
ban, mint bü ki test vér ét. Szá mon tar tot ta bü -
ki is me rõ se it s min dig ér dek lõ dött, hogy mit
tu dok a ha zai tör té né sek rõl.”

Nek ro lóg ja a vi lág há lón
(2020. má jus 9. szom bat):
El hunyt Fü löp At ti la, a Ma gyar
Ál la mi Ope ra ház ma gán éne ke se

Éle té nek 78. évé ben el hunyt Fü löp At ti la,
a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház egy ko ri ma gán -

éne ke se, mû vé sze ti tit ká ra, ügy ve ze tõ igaz -
ga tó ja – tá jé koz ta tott saj tó köz le mény ében
az Ope ra ház. Fü löp At ti la 1942-ben szü le tett
Szom bat he lyen. Gyer mek ko rát Bü kön töl töt -
te, ahol édes ap ja evan gé li kus lel kész volt.
Ta nul má nya it a Bu da pes ti Mû sza ki Egye te -
men vé gez te, ahol 1966-ban vil la mos mér -
nök ként dip lo má zott. El sõ mun ka he lye a
Ma gyar Hang le mez gyár tó Vál la lat volt, ahol
hang mér nök ként dol go zott, ez zel pár hu za -
mo san 1965-tõl ma gán úton ta nult éne kel ni.
1971-ben ösz tön dí jas ként ke rült az Ope rá -
hoz, majd egy év vel ké sõbb ma gán éne kes
lett. A Bánk bán Ot tó ja ként de bü tált, nem
sok kal ké sõbb éne kel te Tamino sze re pét A
va rázs fu vo lá ban és A se vil lai bor bély
Almaviva gróf ját, majd a Hu nya di Lász ló ban
V. Lász lót, A Raj na kin csé ben Froht és ké sõbb
Mi mét. Há rom év ti ze des szín pa di kar ri er je
so rán több tu cat em lé ke ze tes lí rai és ka rak -
ter te nor-ala kí tás kö tõ dik ne vé hez. Rend kí vü li
mu zi ka li tá sá val és jel lem áb rá zo ló ké pes sé -
gé vel min den fel ada tot meg ol dott, re per to -
ár ja a pre klas  szi kus sze re pek tõl a kor tár sa kig
ter jedt.

Fü löp At ti la ma gán éne ke si kar ri er je mel lett
elõbb szak szer ve ze ti ve ze tõ ként te vé keny ke -
dett, majd Szinetár Mik lós igaz ga tá sa alatt
1996-tól az Ope ra fõ tit ká ra, 2003 és 2005 kö -
zött ügy ve ze tõ igaz ga tó ja lett. A kö zel múlt ban
még a Bu da pes ti Ope ra ba rá tok Egye sü le té -
nek klub dél után ja it ve zet te.

Fülöp Attila (1943–2020)
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Völcsej egy kö zel 400 fõs, egy ut cás, egy ko ri
ne me si fa lu Lö võ szom széd sá gá ban. A köz ség
pol gár mes te ré vel, Szõ ke At ti lá val be szél get tem
a te le pü lés múlt já ról, je le né rõl és jö võ jé rõl. Szõ -
ke At ti la im má ron már a ne gye dik cik lu sát töl ti
pol gár mes ter ként, a négy cik lus elõtt már kép vi -
se lõ ként is te vé keny ke dett a te le pü lés éle té ben.
Az el múlt évek ben szá mos nyer tes pá lyá zat ál tal
adó dott le he tõ ség a fej lõ dés re, több fel újí tást,
kor sze rû sí tést vit tek vég hez. Ilyen pél dá ul a kul -
túr ház kül sõ-bel sõ fel újí tá sa, ját szó tér, ké zi lab da -

pá lya, te me tõ ke rí tés, tûz ol tó szer tár kül sõ fel újí tá -
sa és konditerem ki ala kí tá sa. Pá lyá za ti for rás ból
si ke rült a te me tõ fe lé ve ze tõ utat is fel újí ta ni, il let -
ve a jár dá kat szin te tel jes mér ték ben rend be
ten ni. A ta va lyi Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben
nyer tek járdafelújításhoz az anya gok ra tá mo ga -
tást, mely nek je len leg is fo lyik a meg va ló sí tá sa.
Tá mo ga tást kap tak még fa lu gond no ki busz be -
szer zé sé re is, hogy a fa lu gond no ki szol gá lat
még szé le sebb kör ben el tud ja lát ni fel ada tát. A
jár dafelújításnál volt olyan sza kasz, me lyet az
Ön kor mány zat ön erõ bõl újít ta tott fel, il let ve az
anyag tá mo ga tá sos pá lyá zat ban a mun ka dí jat
is ön erõ bõl fi nan szí roz ták. Az idei ak tu á lis Ma -
gyar Fa lu prog ram konst ruk ci ó in be lül is volt,

ami re pá lyáz tak, me lyek re mél he tõ leg nyer te -
sen ke rül nek ki, és még több fej lesz tést meg tud -
nak va ló sí ta ni. Az Egy ház köz ség is nyert 17 mil lió
fo rin tot a temp lom fel újí tá sá ra, en nek is je len leg
zaj lik a ki vi te le zé se.

Völcsej nem csak a fel újí tá sok ban bõ vel ke -
dik, ha nem a prog ra mok ban is, me lyek rõl el -
mond ha tók, hogy min dig nagy lá to ga tó szá mot
ered mé nyez nek. Ki is tud juk je len te ni, hogy a fa -
lu kö zös sé ge rend kí vül ös  sze tar tó. Ezek nek a
prog ra mok nak a meg va ló sí tá sá ban nagy se gít -

sé get nyúj ta nak a te le pü lé si szer ve ze tek: a Tûz -
ol tó ság és a Nép dal kör is. A tûz ol tók ra – le gyen
szó tár sa dal mi mun ká ról, fa ki vá gás ról, ke rí tés -
fes tés rõl, kör nye zet ren de zés rõl – min dig le het
szá mí ta ni. A je len le gi hely zet ben õk se gí tet tek a
te le pü lés fer tõt le ní té sé ben is, mely rõl az elõ zõ
szá munk ban ol vas hat tak. A Nép dal kör szer ve zi
meg min den év ben a far san got a kul túr ház ban,
il let ve a ka rá cso nyi kon cer tet a temp lom ban. Ki -
emel ke dõ ren dez vé nye ink még a hor gász tó nál
tar tan dó ma já lis, a jú ni u si gye rek nap, csa lá di
nap, il let ve a két éven te tar tan dó fa lu nap au -
gusz tus ban. A té li idõ szak ban ad vent el sõ va sár -
nap ján tar ta nak gyer tya gyúj tást, nyugdíjas na -
pot, il let ve a Mi ku lás is lá to ga tást tesz a fa lu be li

gyer me kek nél. Az idei év ben re mény ked nek
ab ban, hogy a gye rek na pot, csa lá di na pot (ha
egy ki csit el tol va is, de) meg tud ják már tar ta ni
sze rény kö rül mé nyek kö zött a sza bad ban, és új -
ra élet köl töz het a ki csi fa lu ba. A Tri a non 100. év -
for du ló já ra va ló meg em lé ke zés re egy szent mi se
ke re té ben ke rül majd sor.

A jö võ ben a ré gi is ko la, óvo da épü le tét kí -
ván ják fel újí ta ni, mely je len leg szin te üre sen áll,
ez ál tal ál la po ta fo lya ma to san rom lik. Egy kis
he lyi ség ke rült ben ne ki ala kí tás ra ko ráb ban or -

vo si ren de lõ nek, ahol a há zi or vos he ten te egy -
szer ren del. Az épü let töb bi ré sze saj nos ki hasz -
ná lat lan, a jö võ ben er re sze ret né nek for rást
biz to sí ta ni, hogy egy meg fe le lõ célt szol gál -
has son majd. A te me tõ két ol da lá nak ke rí té sé -
re fér ne még rá a fel újí tás, de eh hez saj nos for -
rás ra van szük sé gük. A jár vány ügyi hely zet ben
el vont súly adó ból be folyt ös  szeg az Ön kor -
mány zat nak is je len tõs be vé tel ét ké pez te ed -
dig, mely tõl saj nos most el es nek, így még ne -
he zebb a gaz dál ko dás. A jö võ ben re mél he tõ -
leg lesz még pá lyá za ti le he tõ ség, mel  lyel a
fenn ma ra dó prob lé mák, hi á nyos sá gok is meg
tud nak majd ol dód ni.

Igler Pat rí cia

Szépen fejlõdik Völcsej
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A ko ro na ví rus okoz ta hely zet, mint min den te -
le pü lé sen, Zsirán is fel ad ta a lec két a te le pü lés
la kó i nak. Egyik nap ról a má sik ra kel lett át szer -
vez ni az éle tet. Meg ol da ni a mun ká ba já rást, a
be vá sár lást, a gye re kek fel ügye let ét, hi szen be -
zárt az óvo da, az iskola…
nem kis fel adat volt.

Az óvo da dol go zói és né -
hány varr ni tu dó hölgy a fa lu -
ból vál lal ta, hogy min den la -
kos nak varr nak száj masz kot,
és azt rö vid idõ alatt ki is hord -
ták a te le pü lé sen. Kö szön jük
mun ká ju kat!

Egyéb ként a te le pü lé sen
fer tõ zött sze mély nem volt.

A „kény szer pi he nõ” alatt
az óvo da fes té se és fer tõt le ní -
té se, va la mint az ud var ren -
de zés egy ré sze is el ké szült. Ez szin tén a dol go -
zók és a vál lal ko zó ked vû szü lõk köz re mû kö dé -
sé vel va ló sult meg.

Be zárt az IKSZT is, ahol ezt az idõt ki hasz nál -
va ugyan csak meg tör tént a fes tés, a ta ka rí tás
és a fer tõt le ní tés. A könyv tárt az ol va sók te le fo -
nos egyez te tés után ve het ték igény be úgy,
hogy az elõ re meg be szélt köny ve ket ab la kon
ke resz tül ve het ték át, il let ve ad hat ták le a már
ki ol va sott pél dá nyo kat. Sze ren csé re töb ben él -
tek ez zel a le he tõ ség gel. Az in téz mény
Facebook-oldalán a te le pü lés tör té ne té vel is -
mer ked het tek meg az ér dek lõ dõk, Zsira AN NO
cím mel je len tek meg az írá sok.

A la kos ság tá jé koz ta tá sá ra lét re jött a Fa ce -
bookon a Zsira Info ol dal, ahol ol vas ha tó ak vol -

tak a ví rus hely zet tel kap cso la tos ál ta lá nos is mer -
te tõk, il let ve a la ko so kat köz vet le nül érin tõ in for -
má ci ók.

Ugyan csak nagy vál to zást je len tett a ha tár -
át ke lõ he lyek be zá rá sa. A fa lu el csen de se dett,

for ga lom szin te alig volt. Per sze a he lyi, de kül -
föld ön dol go zó la ko sok nak prob lé mát je len tett
a nagy ke rü lõ Kõ szeg, il let ve Sop ron irá nyá ba. A

ha tár szi go rú el len õr zés mel lett má jus 20-án is -
mét ki nyi tott, de csak a mun ka vál la lá si en ge -
déllyel ren del ke zõk ve he tik igény be 5–21 órá ig.

A for ga lom le ál lá sá nak kö szön he tõ en a te le -
pü lés kép vi se lõ-tes tü let ének tag jai ne ki tud tak
áll ni a rég óta ter ve zett mun ká nak, a va la mi ko ri
tej csar nok el bon tá sá nak. Az épü let sok-sok éve
hasz ná la ton kí vül állt, és az ál la ga fo lya ma to -
san rom lott. He lyi vál lal ko zók se gít sé gé vel si ke -
rült két nap alatt el bon ta ni, és egy hé ten be lül
par ko sí tot ták is a he lyét. Ez ál tal ez a ve szé lyes
ka nyar be lát ha tóbb lett.

Ter mé sze te sen a ví rus hely zet mi att a pá lyá -
za ti meg va ló sí tá sok is le áll tak, a hi va ta lok zár va
vol tak, ezek meg va ló sí tá sa to ló dik.

A temp lom ban a szent mi sék el ma rad tak. Ko -
vács Pál atya kre a ti vi tá sá nak kö szön he tõ en hús -
vét kor a hí võk gyer tya gyúj tás sal és a há zak elé

ki áll va Ke reszt hó do lat és Eu cha -
risz ti kus hó do lat részt ve või le het -
tek. A szent mi sék ma már – meg -
szo rí tá sok kal ugyan – is mét lá to -
gat ha tók.

A to váb bi a kat te kint ve nin cse -
nek egy ér tel mû in for má ci ók ar ról,
hogy mi kor áll vis  sza is mét a ré gi
rend, de bí zunk ab ban, hogy las -
san az éle tünk vis  sza tér a ré gi ke -
rék vá gás ba.

Vi szont az el múlt né hány hó -
nap meg ta ní tott ben nün ket ar ra
is, hogy le het más hogy él ni, las sí -

ta ni, job ban fi gyel ni egy más ra, a kör nye ze tünk -
re, és re mél jük, hogy a to váb bi ak ban eb bõl
pro fi tál ha tunk is.                                        NPK

Túl a víruson? Helyzetjelentés Zsiráról
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Az Ér ték- és Ha gyo mány õr zõ Egye sü let
Nagygeresd ér te sí ti a fo gat haj tá si sport ág
ked ve lõ it, hogy a 2020 au gusz tu sá ra ter ve -
zett lo vas prog ram el ma rad. 

A kor mány ha tá ro za ta alap ján a ver se -
nye ket csak zárt ka pu mö gött, na gyon kis
lét szám mal le het le bo nyo lí ta ni. Az idei év -
ben is egye sü le tünk ren dez het te vol na a Vas
me gyei dön tõt, de a szi go rú sza bá lyok mi att
a Vas Me gyei Lo vas Szö vet ség el te kint a ver -
seny so ro zat le bo nyo lí tá sá tól.

Né meth Lajosné

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nagygeresd

• Nemesládony

Hor váth Adél csepregi brin gás lány. A Bu da -
pes ti Test ne ve lé si Egye tem hall ga tó ja, ahol ke -
rék pár edzõ nek ta nul. De ver seny sze rû en is ke -
rék pá ro zik. 

Szép si ke re i rõl már ír tunk.
A ver se nyek ugyan el ma rad tak, de most ar -

ról fag ga tom, ho gyan tu dott edze ni eb ben az
idõ szak ban?

A ki ala kult jár vány hely zet, ahogy az élet
min den te rü le tén, úgy a kerekpársportban is
érez te ti ha tá sát, ami nek kö vet kez té ben a nor -
mál eset ben már ci us vé gén in du ló ver seny sze -
zon saj nos je len tõ sen át ren de zõ dik.

Je len ál lás sze rint az UCI (Union Cycliste
Internationale) au gusz tus 1-ével in dí ta ná új ra a
ver se nye ket, de ter mé sze te sen ez csak egy ter -
ve zet, amely nyil ván vál toz hat.

Eb ben a hely zet ben azért nem egy sze rû
mo ti vált nak ma rad ni, de pa nasz ra nincs
okom, hi szen na gyon sok eu ró pai or szág ban
egy ál ta lán nem volt le he tõ sé gük a ver seny -
zõk nek sza bad té ri edzés re, így ne kik ma radt a
home trainer (ke rék pá ros edzõ gör gõ, ame lyen
zárt tér ben is le het edze ni). Sze ren csé re Ma -
gyar or szá gon ez nem volt meg tilt va, így bár
kö rül te kin tõ en, a sza bá lyo kat be tart va, de tel -
je sí te ni tud tam/tu dom az edzé se i met, me lyek

je len eset ben hos  szú (na pi 4-5 órás) tré nin ge -
ket je len te nek rész tá vok kal egy be köt ve, he ti 1
nap pi he nõ vel.  Edzé se im 99%-át or szág úton
vég zem, bár nem a meg szo kott út vo na la kon,
hi szen nor mál eset ben Auszt ri á ba szok tam ki -
jár ni edze ni. Sze ren csés nek ér zem ma gam,
hogy fel ké szü lé se met Ma gyar or szág leg jobb
és leg el is mer tebb szak em be re, Szöllõssy Ist ván
irá nyít ja las san 1 éve, aki a wattalapú edzés
mes te re. Mun ká já nak ki vá ló sá gát mi sem bi -
zo nyít ja job ban, mint az a fej lõ dés, ame lyen
ke resz tül me gyek, hi szen egy re erõ sebb va -
gyok, amit a szá mok is mu tat nak. De nem csak
edzõ ben ho zott újat ez az év, ha nem csa pat -
ban is, hi szen ezt a sze zont egy oszt rák csa pat,
a WSA greenteam szí ne i ben kezd he tem meg.
Min den eset re én meg pró bá lok eb ben a hely -
zet ben is ki zá ró lag elõ re a cél ja im fe lé te kin te -
ni, és pro fi tál ni a je len le gi hely zet bõl is, hi szen
le het, mi vel így egy na gyon sta bil ál ló ké pes -
ség épít he tõ fel a kö vet ke zõ sze zon ra, ugyan -
ak kor már na gyon hi á nyoz nak a ver se nyek,
ame lyek, re mé lem, mi e lõbb meg ren dez he tõk
lesz nek, vi szont ak kor egy na gyon zsú folt au -
gusz tus és õsz vár a ver seny zõk re.

Kí vá nom, hogy ter ve id va ló ra vál ja nak.
Horváthné Pa dos Te réz

Édes anyá ból csak egy van a vi lá gon

A jár vány hely zet el le né re sem ma rad ha -
tott el az anyák na pi meg em lé ke zés Ne mes -
ládonyban. Bár nem a meg szo kott for má ban
tör tént, mint ed dig, de úgy gon do lom, hogy
az édes anyák nak és a nagy ma mák nak így is
kön  nyet csalt a sze mé be. 

A kép vi se lõ-tes tü let fon tos nak tar tot ta,
hogy va la mi lyen for má ban még is csak meg -
em lé kez zen er rõl a cso dás nap ról. A gye re kek
ti tok ban, Weöres Sán dor Bu ba éne ke cí mû
ver se egy-egy bi zo nyos so rát meg ta nul ták,
ezek bõl a so rok ból állt ös  sze az anyák na pi
fel vé tel. Va la mint ké szült egy má sik vi deó is az
el múlt évek sze rep lé se i bõl, egy kol lázs ze nei
alá fes tés sel. Az ün ne pel tek Messenger-, va la -
mint Facebook-bejegyzésben kap ták meg az
anyák na pi üd vöz le te ket.

A kép vi se lõ-tes tü let gon dolt azok ra a
nagy ma mák ra is, akik kö ré ben még nem
olyan el ter jedt az internet, így pa pír ala pú üd -
vöz le tet is el jut tat tunk min den nagy ma má nak
és édes anyá nak.

Re mél jük, min den ki meg hitt csa lá di kör ben
ün ne pel te a ta vasz leg ked ve sebb ün ne pét!

Pietrowskiné Végh And rea

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Bringás edzés 
koronavírus-járvány idején
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Má jus 26-án a Bük für dõ Thermal & Spa® pi he -
nõ te ré ben tar tot ták Bük für dõ ví rus hely zet utá ni
sze zon in dí tó saj tó tá jé koz ta tó ját, me lyen részt vett
Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja, Bük vá ros kép vi se le té ben dr. Né meth
Sán dor pol gár mes ter, Cse re And rás, a Caramell
Premium Resort****Superior szál lo da igaz ga tó ja,
Kiszela Ist ván, a Pi ros ka Hotel**** ér té ke sí té si és
mar ke ting ve ze tõ je, va la mint Né meth Gyu la, a Bü -
ki Szo ba ki adók Szö vet sé gé nek el nö ke. 

A ko ro na ví rus jár vány okoz ta hely zet Bük für -
dõn na pok alatt nul láz ta le a tu riz must, mely re a
te le pü lés nek és a szol gál ta tók nak egy aránt
gyor san kel lett re a gál nia. A jár vány hely zet eny -
hü lé sé nek kö szön he tõ en má jus ban, szi go rú sza -
bá lyok és elõ írá sok be tar tá sá val ugyan, de új ra -
in dul hat az élet.

Bük vá ros pol gár mes te re, dr. Né meth Sán dor
el mond ta, egy für dõ vá ros ban a la kos ság vé del -
me mel lett a tu ris ták biz ton sá gá ra is fi gyel ni kell. A
ve szély hely zet re va ló gyors re a gá lás nak kö szön -
he tõ en Bük vá ro sá ban mind ös  sze egy meg be te -
ge dést re giszt rál tak, aki idõ köz ben fel is gyógy ult a
be teg ség bõl. A ki ala kult hely zet mi at ti kor mány za ti
in téz ke dé sek bõl adó dó an Bük vá ro sa 500 mil li ós
vesz te ség gel szá mol a ki esett ipar ûzé si, ide gen for -
gal mi, va la mint gép jár mû adó be vé te lek bõl, mely
nagy ér vá gás a te le pü lés nek. Mind ezek el le né re
min den al kal ma zott ját meg tar tot ta az Ön kor -
mány zat, va la mint a fej lesz té sek sem áll tak le: foly -
ta tód nak a temp lom park re konst ruk ci ós mun ká la -
tai, va la mint ha ma ro san kez de tét ve szi az új ke rék -
pá ros tu risz ti kai fej lesz tés.

A he lyi szál lo dák kö zül a Caramell Premium
Resort**** Superior szál lo da, va la mint a Pi ros ka
Hotel**** kép vi sel tet te ma gát sze mé lye sen a saj -
tó tá jé koz ta tón. Cse re And rás, a Caramell szál lo -
da igaz ga tó ja be szélt ar ról, az év ele ji 15-27%-os
net tó ár be vé tel emel ke dés kor még ar ra szá mí tot -
tak, hogy 2020 egy si ke res év lesz a tu riz mus ban,
ám a ví rus hely zet ki ala ku lá sa kor a szál lo da két
hét alatt ürült ki. Az el múlt hó na pok ban né hány
mun ka vég zés re ér ke zõ ven dé gen kí vül nem
akadt más szál ló ven dég ük, így az idõt re konst ruk -
ci ós mun ká la tok ra for dí tot ták. Az idén 15. szü le -
tés nap ját ün nep lõ szál lo da al kal ma zot tai nagy
ré szét meg tud ta tar ta ni, aki ket a „Kurzarbeit” ke -
re té ben 2 órá ban fog lal koz tat tak, így a meg szo -
kott csa pat tal ké szül nek a sze zon ra.

Kiszela Ist ván, a Ho tel Piroska**** ér té ke sí té si
és mar ke ting ve ze tõ je, igaz ga tó he lyet te se szin -
tén nö vek võ ár be vé tel rõl szá molt be az év el sõ
két hó nap já ra vo nat ko zó an, azon ban már ci us
kö ze pé tõl ná luk is csök kent a fog la lá sok szá ma,
a le mon dá so ké vi szont egy re nõtt. Ezen ok nál
fog va azon ven dé gek ré szé re, akik nek be fi ze tett
elõ le ge volt a szál lo da fe lé, aján dék utal ványt
ál lí tot tak ki az elõ leg ös  sze gé rõl, me lyek még jö -
võ re is fel hasz nál ha tók, ez ál tal meg men tet ték
fog la lá suk 70%-át. A kény sze rû üzem szü ne tet
kar ban tar tá si mun ká la tok kal vé gez ték, így a
dol go zói ál lo mány 95%-át si ke rült meg tar ta ni uk.

Bü kön és Bük für dõn több ma gán szál lás hely
is ta lál ha tó, me lyek nagy ré szét fog ja ös  sze a
Szo ba ki adók Szö vet sé ge. Né meth Gyu la el nök
tá jé koz ta tá sa sze rint az év ele jén szép szám mal
ér kez tek fog la lá sok az idei évi nyá ri fõ sze zon ra.
Úgy vé li, a ma gán szál lás he lyek ked ve zõ hely -
zet ben van nak a nagy ke res ke del mi szál lás he -
lyek kel szem ben, hi szen a né hány szo bás, kü lön
be já ra tú apartmanházak ese té ben ke vés bé for -
dul elõ, hogy a ven dé gek ta lál koz za nak, tö mö -
rül je nek. Bí zik ab ban, hogy az újon nan ki írt Kis fa -
ludy-prog ram nak kö szön he tõ en mi nél több ma -
gán szál lás hely újul hat meg és le het még nép -
sze rûbb a ven dé gek kö ré ben.

Bo ros Lász ló At ti la, a Bük für dõ Thermal & Spa®
ve zér igaz ga tó ja szá molt be ar ról, hogy a ki ala kult
jár vány hely zet mi att a mun ka vál la lók és ven dé gek

egész sé gé nek meg õr zé se ér de ké ben a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt. - 58 éves mû kö dé se óta elõ ször -
már ci us 18-tól nem fo ga dott ven dé ge ket. Az év
ele jén még 25%-os több let be vé tel mu tat ko zott,
majd már ci us ban a für dõ for gal ma 4 nap alatt
esett a nul lá ra. A cég lik vi di tá sá nak, va la mint a
dol go zói ál lo mány meg õr zé sé nek ér de ké ben az
üze me lé si költ sé ge ket mi ni ma li zál ni kel lett, va la -
mint az idén re ter ve zett fej lesz té sek nagy ré szét el -
ha lasz tot ták. Az üzem szü net ide je alatt a mun ka -
vál la lók kö zül 6 fõ tel jes mun ka idõ ben dol go zott,
míg a töb bi ek (több, mint 165 fõ) ál lás idõn vol tak,
mely alatt a fi ze té sük 2/3 ré szét kap ták. Bo ros Lász -
ló At ti la el mond ta, mind ezt nem tud ták vol na meg -
ten ni, ha a cég a 2019-es év ben nem ért vol na el
az egy sze ri té te lek tõl meg tisz tí tott, re kord ös  sze gû
nye re sé get: ös  sze sen 312 mil lió fo rint adó zás utá ni
ered ményt tud ha tott ma gá é nak a tár sa ság. A für -
dõn az élet az üzem szü net ide je alatt sem állt meg,
hi szen a fõ sze zon ra va ló fel ké szí té si mun ká la tok to -
vább ra is zaj lot tak, má jus el se jé tõl pe dig szin te az
ös  szes mun ka vál la ló új ra mun ká ba állt. A ve zér -
igaz ga tó kö szö ne tét fe jez te ki a für dõ dol go zói fe -
lé hoz zá ál lá suk és el kö te le zett sé gük mi att és úgy
vé li, ez a hely zet rá vi lá gí tott ar ra, hogy az al kal ma -
zot tak min dent meg tesz nek a für dõ ért, a cég pe -
dig min dent meg tesz a mun ka vál la ló i ért. A park -
gon do zá si mun ká la tok mel lett a nyár ra va ló fel ké -
szü lés ré sze ként több, ke vés bé lát vá nyos víz ke ze lé -
si tech no ló gi ai elem is be épí tés re ke rült, mely nek

kö szön he tõ en a me den cék ben még jobb mi nõ sé -
gû víz vár ja a für dõz ni vá gyó kat. 

A Bük für dõ Thermal & Spa® má jus 29-tõl fo gad
új ra ven dé ge ket, a rész le ges új ra nyi tás kö rül mé -
nye i nek ki dol go zá sa so rán a Nem ze ti Nép egész -
ség ügyi Köz pont, az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u -
ma, a Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség, a Vas Me gyei
Kor mány hi va tal ál tal ki adott irány mu ta tá so kat, elõ -
írá so kat vet ték ala pul, mely nek ér tel mé ben a kül -
té ri me den cék nyit nak ki, va la mint a für dõ gyógy -
ásza ti rész leg és a Medical Wellness, kor lá to zott
szá mú szol gál ta tás sal. Ma gyar or szá gon Bük für dõ
azon ke vés für dõk kö zé tar to zik, amely ha tó sá gi
en ge dél  lyel ren del ke zik a gyógy me den cék fer tõt -
le ní té sé re, így a 10 for ga tott vi zû me den ce mel lett
5 gyógy vi zes me den cét is üze mel tet nek a pün kös -
di hét vé gé tõl. A ví rus hely zet mi att a ven dé gek ál -

tal érin tett fe lü le te ket órán ként
fer tõt le ní tik, mely be tar ta tá sá ról
kü lön sze mély zet, hi gi é ni ai fel -
ügye lõk gon dos kod nak. A 14
hek tá ros park nak kö szön he tõ en
több, mint 7 000 lá to ga tót fo gad -
hat nak, akik ré szé re kü lön bö zõ pi -
he nõ szek to ro kat kü lö ní tet tek el: a
senior kor osz tály, a csa lá do sok és
a gyer mek nél kül ér ke zõ fel nõt tek
pi hen het nek a ne kik aján lott
szek to rok ban. A me den cék ben
va ló egy ide jû tar tóz ko dást a für -
dõ zõk meg szá mo lá sa he lyett
egye di mód szer rel old ják meg:

min den me den cé nél el he lyez nek fer tõt le ní tett
szilikonkarkötõket, annyi da ra bot, ahány ven dé get
az adott me den cé be been ged nek. Be lé pés kor
min den ven dég egyet ma gá hoz vesz, tá vo zás kor
pe dig fer tõt le ní tés re le ad ja, ezt kö ve tõ en pe dig a
kar kö tõ új ra be ke rül a kör for gás ba.

A Bü ki Gyógy für dõ nél ugyan több pro jek tet
elhalasztanak, van né hány azon ban, ami el in -
dul, így új don ság lesz az is, hogy a jú ni us ban le -
já ró bér le ti szer zõ dés sel ren del ke zõ ét ter met sa -
ját üze mel te tés be ve szik át, amit a für dõ új F&B
managereként Bánszki Pé ter irá nyít majd. A
desztinációs mar ke ting gel kap cso la tos fel ada -
tok is a für dõ höz ke rül tek az idei év ben, mely nek
ered mé nye képp már el ké szül tek a kü lön bö zõ
cél cso por tok nak szánt desztinációs cso mag -
aján la tok, mel  lyel cél juk a ko sár ér ték nö ve lé se
mel lett az, hogy a Bük für dõ re lá to ga tó ven dé -
gek még több ven dég éj sza kát tölt se nek el a
desztinációban. A vár ha tó an jú li us ele jén el ér -
he tõ cso ma gok ban a he lyi ek mel lett a kör nyék -
be li szol gál ta tók aján la tai is meg je len nek.

Bo ros Lász ló At ti la el mond ta, a für dõ a ko -
ráb ban meg hir de tett fõ sze zo ni ár he lyett az elõ -
sze zo ni áron ér té ke sí ti be lé põ je gye it a nyár fo -
lya mán is. A je len le gi új ra nyi tás ra a kor lá to zá sok
el le né re is le he tõ ség ként te kint és re mé li, hogy
az ed di gi „Ma radj ott hon!” üze ne tet a tu ris ták
kö zött fel vált ja a „Nya ralj itt hon!”, se gít ve ez zel is
a ma gyar tu riz must.                                      yde

Új ra vár ják
a ven dé ge ket
Bük für dõn
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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.)

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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Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila, 

Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
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I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR (TER VE ZETT)
REN DEZ VÉ NYEK, ESE MÉ NYEK

Jú ni us tól au gusz tus vé gé ig – szer dá tól szom ba tig – a bük für dõi Sport -
park ban: Sport- és játékanimáció vár ja in gye ne sen a für dõ vá ros ban pi he nõ -
ket, va la mint a kör nyé ken és az itt élõ ket egy aránt.

Jú ni us 4-én, csü tör tö kön több te le pü lé sen, köz te Csepregen, a Ko vács
ut cai Tri a non Em lék hely nél: A NEM ZE TI ÖS  SZE FO GÁS NAP JA.

Jú ni us 4. – au gusz tus 6. kö zött Kõ sze gen: Vár szín há zi prog ra mok.
Jú ni us 5-én, 12-én, 19-én, 26-án pén te ken 11 órá tól Bü kön, a Koczán-

házban és az elõt te lé võ ren dez vény té ren (Szé che nyi u. 42.): Ter me lõi Pi ac 
Jú ni us 6-án, szom ba ton Kis zsi dányban, a ren dez vény té ren: Fa lu nap és

for rás rá mo lás.
Jú ni us 12–13-án: Pusztacsói Ma lac fesz ti vál.

Jú ni us 27-én, szom ba ton Sop ron ban, Szom bat he lyen és sok más te le pü -
lé sen: Mú ze u mok éj sza ká ja – ér de kes ren dez vé nyek kel.

Jú li us 1. – Au gusz -
tus 31. kö zött: HELLÓ
NYÁR! KÕ SZEG RÁD VÁR!
Min den nap ra friss ka -
land. Min den hét köz nap
in gye nes vá ros- és mú ze -
u mi ve ze té sek, ked vez -
mé nyes be lé põk és ka -
lan dok ki csik nek és na -
gyok nak egy aránt...

Jú li us 2–10. kö zött Kõ sze gen: Nem zet kö zi Nyá ri Egye tem.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a visitbuk.hu, a csepreg.hu és a naturpark.hu hon la po -
kon. A ren de zõ szer vek az idõ pont- és a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

OLVASS
MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

91. Ünnepi Könyvhét
Elhalasztva

A ko ro na ví rus-jár vány mi att saj nos el
kell ha lasz ta ni a jú ni us 4–8. kö zé ter ve zett
91. Ün ne pi Könyv he tet. A ter vek sze rint
õsszel ke rül meg ren de zés re, de ahogy
ma nap ság min den, ez is a kül sõ kö rül mé -
nyek függ vé nye. Ek kor ke rül be mu ta tás ra
Csepregen és Rép ce la kon az Akik tol lat
fogtak… – A Répce-vidék köl tõ i nek an to -
ló gi á ja má so dik, ja ví tott, bõ ví tett ki adá sa.
Kér jük, kö ves sék fi gye lem mel la pun kat és
hon la pun kat, hogy el sõ ként ér te sül hes se -
nek az új idõ pont ról.                          sági

IN
MEMORIAM
VARGA
ISTVÁN

Szomorúan tudatjuk, hogy
Varga István, Rép ce szent -
györgy díszpolgára, a Rép ce -
szent györgyi Általános Iskola és
Lab da rúgó Kollégium nyugal -
mazott igazgatója 96 éves
korában elhunyt.

72 évig volt a te le pü lé -
sünk la kó ja. 38 éves igaz ga -
tó sá ga alatt a kétfõs tan tes tü -
let bõl nyug dí ja zá sá ig 17 fõs
tan tes tü le tet ho zott lét re. Köz -
sé günk la kó i ból tu cat nyi an
dol goz tak az in téz mény ben.
Ek kor már mû kö dött az ál ta la
ve ze tett lab da rú gó kol lé gi um,
és 11 te le pü lés rõl ide jár tak is -
ko lá ba a gye re kek. A kas tély
kert jé ben a kol lé gá i val nyá ri
tá bort épí tett a Sár vár vá ro si,
já rá si is ko lák nak, ahol nya -
ran ta többszáz gye rek tölt he -
tett el egy he tet. Részt vett a
fa lu kö zé le té ben is. Kö zel
negy ven évig tanácstag,
majd a rend szer vál tást kö ve -
tõ en két cik lus ban a köz sé -
günk al pol gár mes te re volt.
Mun ká ját el is mer ve Rép ce -
szent györgy Köz ség Ön kor -
mány za ta 2011-ben dísz pol -
gá ri cím mel tün tet te ki.

Kovácsné
Kelemen Gertrúd 

polgármester






