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Út egyen ge tõ gréder se gí ti a mun kát

A tu da tos és ra ci o ná lis gaz dál ko dás nak
kö szön he tõ en újabb esz köz zel bõ vült Csepreg
Vá ros Ön kor mány za tá nak gép park ja, sa ját
költ ség ve té si for rás ból be szer zett gé pet ad tak
át a kép vi se lõk. A csepregi Bene-hegyen mu -
tat ta be a leg újabb fej lesz tést Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter, Hárominé Or bán Eri ka al pol gár -
mes ter, Szar ka Ani kó, Hor váth Gá bor, va la mint
Im re Oláh vá ro si kép vi se lõk. A kö zel más fél mil -
lió Fo rint ér ték ben meg vá sá rolt pro fes  szi o ná lis

mun ka gép a kül te rü le ti, szi lárd bur ko lat tal nem
ren del ke zõ utak kar ban tar tá sát kön  nyí ti meg.
Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nök szak mai ja vas -
la tá ra dön tött a vá ros ve ze tés a Bohr Shark tí -
pu sú gép be szer zé sé rõl, mely ki fe je zet ten a
vá ros 50 ló erõs Cher ry tí pu sú trak tor já hoz lett
gyárt va. A hid ra u li ku san moz gat ga tó, 220 cm
szé les ké ses vo nó lap se gít sé gé vel egy oda-
vis  sza for du ló val el vé gez he tõ az utak fe lü le té -
nek ja ví tá sa – hang sú lyoz ta a bi zott sá gi el nök,
aki az áta dót kö ve tõ en rög tön mun ká ba is
fog ta az új esz közt, ami már az el sõ al ka lom -
mal lát ha tó an jó szol gá la tot tel je sí tett. Szar ka
Ani kó bi zott sá gi el nök az áta dón ki emel te, a
2019. évi ön kor mány za ti költ ség ve tés ter hé re
si ke rült is mét egy újabb be ru há zást meg va ló -
sí ta ni, mely szin tén azt iga zol ja, hogy a vá ros
fej lõ dé se nem a szét hú zás ban, ha nem az ösz -
 sze fo gás ban és a kö zös mun ká ban rej lik. 
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Rövid hírek Csepregi Nemzetközi Lõverseny
A BEOSZ Nyu gat-du nán tú li Ré gi ó já hoz tar to zó,

- 9 éve ala kult Csepreg Köz biz ton sá gá ért Pol gár -
õr és Baj tár si Egye sü let - jú li us 27-én már VI. al ka -
lom mal szer vez te és ren dez te meg a he lyi lõ té ren
a nem zet kö zi Kis pus ka Lõversenyt. A meg hí vá suk -
nak ez utal is a Szlo vén ve te rá nok és az Oszt rák
Bé ke fenn tar tók ele get tet tek. Az elõ ké szí tés ben és
a vég re haj tás ban ész re ve he tõ volt a meg szer zett
több éves ta pasz ta lat. A ki írás ban sze rep lõ idõ -

pon tig fo lya ma to san ér kez tek be a csa pa tok. A
ren de zõk szend vic  csel, ás vány víz zel és ká vé val
vár ták a ver seny zõ ket. Az elõ írt ok ta tá sok meg tar -
tá sa után kez dõd he tett meg a ver seny, mely re 12
elõ re jel zett csa pat ad ta le a ne ve zé sét, de a
hely szí nen ös  sze állt egy 13. csa pat is, amely az
Oszt rák Bé ke fenn tar tók Bur gen lan di ve ze tõ jé bõl a
BEOSZ Nyu gat-du nán tú li ré gió ve ze tõ jé bõl és pol -
gár õr kép vi se lõ bõl állt. A csa pat te vé keny sé gét a
hu má num ve zé rel te, mert óv ta még a lõ lap fe ke -
té vel jel zett ré szét is, ös  szes sé gé ben meg õriz ték a
ver seny so rán a ne ve zé si he lyü ket. A lõ ál lás ba
ke rü lés elõtt fo lya ma tos volt a ré gi is me ret sé gek,
ta lál ko zá sok em lé ke i nek a fel idé zé se. A csa pat -
ta gok kö zött egy re több fi a talt lát tunk, rend õr nek
ta nu ló fi a tal hölgy is volt kö zöt tük. Meg le het szó -
lí ta ni a fi a ta lo kat, csak meg kell ta lál ni hoz zá juk
az õket ér dek lõ fel ada ton, té mán ke resz tül az
utat. Az ered mé nyek ér té ke lé se fo lya ma tos volt.
Kör men di csa pat ered mé nyét lát va na gyon úgy
né zett ki, hogy ha va la me lyik csa pat ki vé te le sen
nem ér el a tõ le meg szo kott nál jobb ered ményt,

ak kor az idén már az ötö dik al ka lom mal nye rik
meg a ver senyt. Az el sõ al ka lom mal ne ve zett
csa pa tok kö zül sem szo ron gat ta meg õket sen ki.
A lö vé szet vé gén min den ki a sa ját lõlapját néz ve,
az ered mé nye alap ján ér té kel het te ön ma gát és
ke res het te a hi bát, hogy hol ron tot ta el. Volt, aki
az elõ zõ évi nél jobb, de volt, aki ros  szabb ered -
ményt ért el. Az ered mény hir de tés re a he lyi cam -
ping ben ke rült sor. A ren de zõk az ered mény hir de -

tés meg kez dé se elõtt min den ne ve zõ csa pat ré -
szé re az egye sü let bo rát ad ták át. A csa pat ver -
seny el sõ há rom he lye zett je ré szé re a ser le ge ket,
ok le ve le ket és az aján dé kot az egye sü let el nö ke
Bencsik Gé za, az egyé ni szá mok he lye zett jei ré -
szé re Lász ló At ti la ré gió ve ze tõ ad ta át. Csa pat
ered mé nyek: 1, Kör mend (tag jai: Oláh Já nos,
Oláh Pé ter, Kon dor At ti la) 2, CSKPBE.2.csapata
(tag jai: Bencsik Gé za, Erdõdi Krisz ti án, Gom bos
Mik lós) 3. EKIPA SEVER Murska Sobota (Tag jai:
Klaric Igor, Potocnik Iván, Jonas Ludvik) Egyé ni
ered mé nyek: 1, Han tos Csa ba (Ha tár õr Nyug dí ja -
sok Sop ro ni Egye sü le te) 2, Kon dor At ti la (Kör -
mend) 3. Temlin Cvetka (Szlo vé nia) A har ma dik
he lye zett hölgy ver seny zõ (Temlin Cvetka) az el -
múlt év ben már csa pat ban volt he lye zett. Az
ered mény hir de tés után ba rá ti be szél ge tés re ke -
rült sor, ahol már a kö vet ke zõ ren dez vény re tör té -
nõ elõ ze tes meg hí vá sok tör tén tek meg. Ta lál ko -
zunk 2020-ban a VII. Lõ ver senyen Csepregen, a
ver seny nyílt, min den kit sok sze re tet tel vá runk!

Hor váth Zsolt
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„Hívogat az iskola,
kapuját kitárja…”

Áhí tat lép ked az er dõn, me zõn és nyo má ban itt-
ott pe reg ni kez de nek a le ve lek. A haj na lok már õsz be
öl töz tek és az al ko nya tok ban is már ott buj kál a ha nyat lás üze ne te. Szep -
tem bert a né pi ka len dá ri um Szent Mi hály ha vá nak is ne ve zi. A Ger gely-
nap tár sze rint 30 na pos. E hó nap ne ve a la tin septem szó ból ered mely nek
je len té se hét, mi vel szep tem ber ere de ti leg az év he te dik hó nap ja volt a ró -
mai nap tár ban. Ha szep tem bert hal lom ne kem ta ní tó nak az is ko la kez dés,
a ta ní tás, ta nu lás és a ta nu lók jut nak az eszem be. Min dig iz ga lom mal és
kí ván csi an vár tam ezt a hó na pot. Va jon mit hoz az új tan év? Nem csak az
is ko la kez dés, ha nem sok más ese mény is kap cso ló dik eh hez a szép hó -
nap hoz. Szep tem ber a szar vas bõ gés fõ ide je, a bi kák kü lö nö sen a kel le -
me sen hû vös idõ já rás mel lett han go sak. A leg szor gal ma sab ban a kö zép -
ko rú ak bõg nek, az öreg bi kák rit káb ban szó lal nak meg, de an nál erõ tel -
jes eb ben. A csa pat bi ka hû sé ge sen õr zi te he ne it, ha ve tély társ kö ze le dik,
he ves küz de lem nek le he tünk szem és fül ta núi. A kü lön bö zõ köl tö zõ ma da -
rak is meg in dul nak el fe le, az ál lan dók pe dig be hú zód nak a szõlõs-
gyümölcsös-veteményes- ker tek be ener gi át gyûj te ni az el kö vet ke zõ tél hez.
Szá mos gyü mölcs van, ami nek az õsz a sze zon ja, ami még csak most érik.
Ilyen kor a reg ge li har mat ban szí ne sed nek, íze sed nek. Örök ked venc az al -
ma, kör te, nép sze rû a szil va. ”Földre, fe jek re ko pog a dió zá por ”sokak ked -
velt cse me gé je, de a gesz te nye is ilyen kor érik. A mur ci és a sültgesztenye
il la ta len gi be a pin cék kör nyé két. A borosgazdák szem re vé te le zik a szõ lõ -
ket, elõ ké szül nek a kö zel gõ szü ret re, sok te en dõ vár rá juk. A szü re te lõ jár -
mû vek za já tól és a szü re te lõk víg sá gá tól han gos a hegy. Egy há zi ün ne -
pünk is van, szep tem ber 8. Kisboldogasszony, Szûz Má ria szü le té sé nek ün -
ne pe. Csepregieknek a Szent kú ti bú csú, csepregi Szent kú ti ká pol na, a Má -
ria-út egyik ál lo má sa is. Szep tem ber 29. Szent Mi hály ark an gyal ün ne pe, Õ
a túl vi lág ra köl tö zõ lel kek kí sé rõ je. Sok fé le idõ já rás sal kap cso la tos köz mon -
dás, szó lás is kap cso ló dik eh hez a nap hoz. Pl. „Ha Szent Mi hály nap ján
még itt a fecs ke, ka rá cso nyig ví gan le gel a kecs ke. Tóth Ár pád is na gyon
szé pen írt szep tem ber rõl az Õszi kér dés c. ver sé ben. /Részlet/

„Jár tál-e mos ta ná ban a csen des tar lón es te,
Mi kor csil lag gal ékes a rop pant tisz ta tér,
S nagy las sú sze ke rek bal lag nak ha za, mes  sze,
S ró luk a szé na il lat meg hal ni vis  sza tér?
És fájt – e, amíg néz ted a nyár fát ré ve dez ve,
Hogy resz ket agg fe je, az ezüs tös fe hér,
S, hogy édes éle ted nek új ra egy éve vesz ve,
Mert vi szi már Szep tem ber, a nagy szé nás sze kér?”

Horváthné Pa dos Te réz

Varga Gábor emléknap
és horgászverseny

Má jus 10-én hor gász ver senyt
ren dez tek a si ma sá gi hor gász ta -
von, Var ga Gá bor em lé ké re. Má so -
dik al ka lom mal ke rült sor a meg -
em lé ke zés sel egy be kö tött ver seny -
re. Im már két éve, hogy Gá bor
nincs kö zöt tünk... Gá bor szen ve dé -
lyes hor gász volt, elõt te állt az élet,
vég re meg is mer te a sze rel mét...
Az tán egy na pon, 2017. au gusz tus
14-én minden nek vé ge sza kadt.
Örök re és meg vál toz tat ha tat la nul.
Szá mos hor gász társ je lent ke zett a
ver seny re, akik már reg gel fél 7-kor
gyü le kez tek a tó nál (elõ zõ es te a
volt is ko la tár sak és ba rá tok ko szo rút
he lyez tek el Gá bor sír ján). Si mon
Dá ni el is ko la társ és ba rát meg nyi tó
sza vai kön  nye ket fa kasz tot tak a
sze mek be, az el ho má lyo sult te kin -
te tek je lez ték a va ló di em lé ke zést.
Ma ga a ver seny dé lig tar tott, az el -
sõ há rom he lye zett dí ja zás ban ré -
sze sült. Az em lék na pon a hor gász -
tár sak mel lett részt vet tek a ré gi is -
ko la tár sak, a volt ba rá tok, is me rõ -
sök, Gá bor volt ba rát nõ je és nem
utol só sor ban csa lád tag jai is. Amíg
a ver seny zaj lott, a töb bi ek be szél -

get tek, fel idéz ték Gá bor ral kap cso -
la tos em lé ke i ket. Az em lék ver seny
kö zös ebéd del zá rult, amit Gá bor
édes any ja sa ját ké szí té sû sü te mé -

nyek kel gaz da gí tott. Kö szö net il le ti
Si mon Dá ni el fõ szer ve zõt, aki fon -
tos nak tar tot ta, hogy év rõl-év re
meg em lé kez ze nek Gá bor ról. Kü lön
kö szö net il le ti Gá bor szü le it, akik el -
fe lej te ni ugyan so ha nem tud ják a
fi ú kat, de jó ér zés sel töl töt te el õket,
hogy ezen a na pon má sok kal
együtt em lé kez het tek meg ró la.

Haller Er zsé bet
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Rövid hírek

Újabb jár dát fej lesz te nek Csepregen

A kép vi se lõ-tes tü le ti szö vet ség ál tal meg -
hir de tett út- és járdafelújítási prog ram ke re té -
ben zaj la nak a jár da épí té si mun ká la tok. A Pe -
tõ fi Sán dor és Kõ sze gi ut ca sar kán foly ta tó dik
az ön kor mány zat fej lesz té si prog ram ja, Pócza
Já nos csepregi pol gár ja vas la tá ra, mint egy
100 mé te res sza ka szon épí te nek új be to nos
jár dát a vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sa i val.
Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re a fej lesz tés sel kap cso lat ban el mond ta, vá -

ros ve ze tés a la kos sá gi ész re vé te lek men tén
épí tet te ki tu da tos, vá ros épí tõ prog ram ját, így
jut kel lõ fi gye lem és le he tõ ség is ar ra, hogy lé -
pés rõl-lé pés re pon tot te gye nek az év ti ze dek
alatt fel gyü lem lett hi á nyos sá gok ra, mint ami -
lyen a Pe tõ fi és a Kõ szeg ut ca jár dá já nak
prob lé má ja is. A kö zel öt ven éves bur ko lat
jócs kán el hasz ná ló dott, így ke rül he tett sor a
fel újí tá sá ra, szá mos új jár da épí tést kö ve tõ en.
Dol goz nak to vább, a mun ka ter mé sze ten foly -
ta tó dik, hi szen a vá ros épí tés ért szö vet sé get
kö tõ kép vi se lõk el kö te le zet tek Csepreg vá ros
fej lõ dé sért.

km

Krizmanich Ist ván, Horvátzsidány el tö kélt, ma -
ga biz tos és –úgy tû nik, hogy- fá rad ha tat lan pol -
gár mes te re be szélt a szin te meg va ló sít ha tat lan -
nak tû nõ pro jek tek rõl, a szám ta lan fej lesz tés rõl, a
lé pé sek rõl, me lyek re mé nyei sze rint elõ re vi szik a
fa lut. „Szá mom ra a leg fon to sabb egy te le pü lé -
sen, hogy a köz szol gál ta tás ok mi nél szé le sebb kö -
re el ér he tõ le gyen, így en nek meg va ló sí tá sá ra tö -
rek szünk. Úgy gon dol juk, hogy ez töb bé-ke vés bé
si ke rül is Horvátzsidányban, hi szen elég csak az
or vo si és fog or vo si el lá tás ra, az ál ta lá nos köz szol -
gál ta tás ok ra gon dol ni úgy, mint pél dá ul a köz mû -
vek, me lyek kö zül a zárt csa pa dék víz el ve ze tés ki -
vé te lé vel min den meg ta lál ha tó a fa lu ban. Az
utób bi évek ben – kö szön he tõ en a Ma gyar Kor -
mány po li ti ká já nak – na gyon si ke res fej lesz té se ket
si ke rült vég re haj ta nunk. Mint egy 5 év vel ez elõtt
négy épü le tet is ener gia ha té kony sá gi pá lyá za ton
nyert ös  szeg bõl szi ge tel tünk, ez kö zel 52 mil lió fo -
rin tot je len tett ak kor a te le pü lés nek. Az óvo dát, az
or vo si és fog or vo si ren de lõt, az ezek kel kö zös épü -
let ben lé võ ön kor mány za tot, a mû ve lõ dé si há zat
és az idõ sek klub ját si ke rült ener gia ha té ko nyab bá
ten nünk. Ter mé sze te sen ez csak az el sõ lé pés volt
ah hoz, hogy ezek az épü le tek rend ben le gye nek.
A foly ta tás ban, egy újabb lé pés sel si ke rült meg -
va ló sí ta ni az óvo da tel jes fel újí tá sát, ami be be le -
ér ten dõ nem csak az épü let, ha nem az óvo da
ud va ra is. Na gyon szép kül té ri já té kok kal si ke rült
fel sze rel nünk, és a te rep ren de zés nek kö szön he tõ -
en gyö nyö rû vé tet tük. Ezen kí vül Eu ró pai Uni ós for -
rás ból az idõ sek klub ja is meg újul hat, en nek most
van fo lya mat ban az elõ ké szí té se. A Ma gyar Fa lu
pá lyá za ton már meg nyer tük az ön kor mány za ti
épü let, ill. a kö zös sé gi tér te tõ szer ke zet ének fel újí -
tá sát, te tõ cse ré jét, va la mint nyer tünk or vo si esz köz
be szer zé sét cél zó pá lyá za ton is. Ezt ös  sze han gol -
tuk 3 kör nyék be li te le pü lés sel, így egy na gyon
kor sze rû or vo si ren de lõt tud ha tunk ma gun ké nak.
Olyan mû sze re ket si ke rült be sze rez nünk, ame lyek
eset leg kis mû té tek el vég zé sé re is le he tõ sé get ad -

nak, te kin tet tel ar ra, hogy az or vo sunk töb bek kö -
zött tra u ma to ló gus vég zett sé gû, így a jö võ ben
akár szé pé sze ti/se bé sze ti be avat ko zá sok is el ér he -
tõ ek lesz nek. De van nak még ter ve ink! 25 mil lió
Fo rint ér ték ben ad tunk be út fel újí tás ra pá lyá za tot,
van egy 15 mil lió fo rin tos fu tó pá lyá za tunk a bel -

ügy mi nisz té ri um nál, ami nek még nincs ered mé -
nye, ill. a Ma gyar Fa lu Prog ram ban most ké szül a
te me tõ és a ra va ta lo zó fel újí tá sa, fej lesz té se. Egy
esz köz fej lesz té si pá lyá za tot is sze ret nénk be nyúj ta -
ni, ami a fa lu kar ban tar tá sá hoz szük sé ges esz kö -
zök (fû nyí rók, sö vény vá gók, fû ka szák) be szer zé sét
tá mo gat ja, mint egy 7 mil lió Fo rint ér ték ben. A te -
le pü lés ren de zé si ter vet ta valy si ke rült fe lül vizs gál -
tat ni és meg újí ta ni, ami vel sze ret nénk le he tõ sé get
te rem te ni ar ra, hogy a két ut cá ra nyí ló tel kek
mind két ol dal ról be épít he tõ ek le gye nek, így
több, mint 50 da rab köz mû ve sí tett te lek ki ala kí tá -
sá nak le he tõ sé ge ada tik meg. Ez ál tal a ma gán -
tel kek ér té ke sí té sét sze ret nénk elõ se gí te ni. Igyek -
szünk olyan hely ze tet te rem te ni, ami vel von zób bá
te het jük a te le pü lést. Az el adás ra szánt in gat la nok
pil la na tok alatt el kel nek. Sze ren csé re na gyon sok
fi a tal ma rad a fa lu ban, de meg nõtt az or szág tá -
vo lab bi vi dé ke i rõl be köl tö zõk szá ma is, õk in kább

Ahol a le he tet len 
is lehetséges…
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75 éve, 1944. au gusz tus 2-áról 3-ára vir ra -
dó éj jel vé gez ték ki az Auschwitz-birkenaui ro -
ma tá bor ban ma radt több, mint há rom ezer ci -
gányt. 1972. óta au gusz tus 2-a a ro ma
holokauszt em lék nap ja. Az ál do za tok ról idén is
meg em lé ke zést szer ve zett Bük Vá ros Ro ma
Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta. Az egy be gyûl te -
ket Né meth Tiborné, ön kor mány za ti el nök kö -
szön töt te. A Vas Me gyei Köz gyû lés el nö ke,
Majthényi Lász ló ün ne pi be szé dé ben ki emel te,
hogy a Ci gány Vi lág szö vet ség pá ri zsi kong resz -
 szu sa 1972-ben nyil vá ní tot ta au gusz tus 2-át a
ro ma holokauszt, a Pharrajimos em lék nap já vá.
A szó nok fel so rol ta a ma gyar ci gá nyo kat ért
20. szá za di hát rá nyos meg kü lön böz te té se ket
és at ro ci tá so kat. Ezek csúcs pont ját 1944 õszén
a ro ma fér fi ak mun ka szol gá lat ra hur co lá sa,
majd kb. har minc ezer ro ma ös  sze gyûj té se a
Ko má ro mi Csil lag erõd be je len tet te. Ez utób bi -
ak zö me ke rült a né met or szá gi kon cent rá ci ós
tá bo rok ba, ahol so kan éle tü ket ve szí tet ték. Vé -
gül Choli Daróczy Jó zsef ver sét idéz te:

„A sok ci gányt mind el vit ték,
nagy ár kot ás ni vit ték.
A nagy árok las san mé lyül, 
víz bu gyog fel a mély érül.
Sze gény fi úk, mind mi faj ták, 
a csend õrök ûzik-hajt ják, 
ve rik õket, kap ják kéz re,
le ma ra dót pus ka vég re.
Az a nagy árok mi nek kell,
a fe ke te, fe ne ket len?
Nem tud ják, hon nan is tud nák,
csend õrök tõl meg nem tud ják.
Ha tud nák, hogy mi nek ás nak,

hogy ma guk nak, hogy nem más nak, 
ma guk nak, a töb bi ek nek,
as  szo nyok nak, gye re kek nek.”

Már kus Sán dor, a Szom bat he lyi Zsi dó Hit köz -
ség el nö ké nek édes any ja lát ta az au gusz tus
ele ji éj sza kai ese mé nye ket a szom szé dos ro ma -
tá bor ban. A ci gá nyok el len áll tak a né me tek -
nek, de sor su kat nem ke rül het ték el. Any ja sok -

szor em le get te a lá tot ta kat – er rõl is be szélt a hit -
köz sé gi el nök a meg em lé ke zé sen. Egy for ma
volt a sor sunk, kö zös a gyá szunk. Jó len ne el jut -
ni odá ig vég re, hogy ne te gye nek kü lönb sé get
em ber és em ber kö zött val lá sa vagy bõr szí ne
alap ján – zár ta sza va it Már kus úr. Ferkovics Jó -
zsef ro ma fes tõ az em be ri tör té ne lem leg sö té -
tebb kor sza ká nak ne vez te a 20. szá zad el sõ fe -
lét. Em ber em ber far ka sá vá lett. A zsi dók, ci gá -
nyok és más képp gon dol ko dók el hur co lá sa és
meg sem mi sí té se szer ve zett nép ir tás ré sze volt.
Vé gül An na Frank sza va it idéz te, aki bí zott ben -
ne, „hogy egy szer még min den jó ra for dul.” 

A meg em lé ke zés a holokauszt em lék mû
ko szo rú zá sá val zá rult.                  Sá gi Fe renc

hasz nált épü le te ket vá sá rol nak. Van nak kül föl di in -
gat lan tu laj do no sa ink is, Ang li á tól kezd ve, Sváj con
át egé szen a Kár pát al já ról van nak csa lád ja ink. A
leg utób bi nép szám lá lás ada ta it fi gye lem be vé ve
a fa lu la kos sá gá nak 54%-a hor vát nem ze ti sé gû
volt, de ez az arány va ló szí nû leg az utób bi idõ ben
csök kent. A köz ség la kos sá ga je len leg 825 fõ, jel -
lem zõ en fi a ta lo dik a la kos ság, amit az mu tat,
hogy több a 14 év alat ti, mint a 70 év fe let ti la kos.
Nagy a gyer mek vál la lá si kedv, amit mi igyek szünk
anya gi lag tá mo gat ni, így min den szü le ten dõ
gye rek nek 50.000 Ft-os ke len gye utal ványt biz to sí -
tunk.  Is ko la kez dé si tá mo ga tá sun kat az idei év tõl
ki ter jesz tet tük az óvo dás ko rú ak ra is, en nek ös  sze -
ge 10-15 ezer Ft gyer me ken ként. Nagy ne ga tí vu -
munk, hogy a fa lu ban nin csen ipar, nincs vál lal ko -
zás, így nincs ilyen jel le gû adó be vé te lünk sem.
Amit ilyen „le he tet len” és sze rény kö rül mé nyek kö -
zött meg tu dunk va ló sí ta ni, azt mind pá lyá zat út -
ján ér jük el. Most nyer tünk egy 5 mil lió fo rin tos pro -
jek tet ren dez vény szer ve zés re, amit a jö võ év ben
kell meg va ló sí ta nunk, emel lett egy 7 mil li ós pá lyá -
za tot szin tén kö zös ség fej lesz tés re. A gye re kek nek
min den év ben szer ve zünk Peruska tá bort, ami nek
na gyon nagy si ke re van.  A szám ta lan év kö zi ren -
dez vé nyün ket Ól mod dal, Kiszsidánnyal és
Peresznyével egyez tet ve, ös  sze han gol va és egy -
mást se gít ve szer vez zük. Csak hogy em lít sünk pá -
rat: az év a ha gyo má nyos hor vát bál lal in dul, és
részt ve szünk a me gyei hor vát bá lon is, ami kö zel
800 fõs ren dez vény. A böj ti idõ szak el múl tá val jön -
nek a hús vé ti ren dez vé nyek és a lo cso ló bál. A
nyá ron a gye re kek nek a már em lí tett Peruska tá -
bor mel lett ren ge teg prog ra mot szer vez lel kes
könyv tá ro sunk, Steiner Mirjana. Szep tem ber 21-én
lesz ná lunk Horvátzsidányban a Ká posz ta fesz ti vál,
ami egy szí nes gaszt ro nó mi ai ese mény.  Min den,
ami ká posz ta, itt meg ta lál ha tó lesz!” 

Zsoldosné H.Kati

A RO MA HOLOKAUSZTRA EM LÉ KEZ TEK BÜ KÖN
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A Répcemneti Na pok - Csepregi Bú csú ren -
dez vény so ro za tot idén öt na pos fesz ti vál ként hir -
det te meg a szer ve zõ Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta és a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let. Pén te ken rock es tet tar tot tak, szom -
ba ton bá loz ni hív ták az ér dek lõ dõ ket, má sok
mel lett Kuno Mario, va la mint a Ma tyi és a He ge -
dûs szó ra koz tat ta a ven dég se re get. Au gusz tus
18-án va sár nap, a Má ria bú csú ün nep kör höz
kap cso ló dó an a Nagyboldogasszony ká pol ná -
ban tar tot tak ün ne pi szent mi sét, ahol ke reszt utat

és a ká pol na kö rü li par kot is meg töl töt ték a hí -
vek Bog nár Ist ván gyõ ri sze mi ná ri u mi spi ri tu á lis
pré di ká lá sá ra. 

A Ma lom kert ben el sõ íz ben a Sár vá ri
Néptánckör fi a tal jai rop ták a tán cot dél után,
majd Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nök kö szön töt -
te a meg je len te ket, aki a Bol dog as  szony ká pol -
na 150 éves múlt ját he lyez te kö zép pont ba. Az
ün ne pi meg nyi tót kö ve tõ en Né meth Zol tán
akusz ti kus kon cert jét hall gat hat ták meg a
csepregiek, majd Nagy Jonathan bû vész re me -
kelt kö zön ség elõtt. Az idõ sebb ge ne rá ció örö -
mé re ope rett örök zöl dek is fel csen dül tek, Ju hász
Di á na és Kurkó Jó zsef da lolt egy órán át a szín -
pa don. Csepreg Vá ros Dí ja i nak át adá sa elõtt
Gagyi Le ven te me gyei kép vi se lõ a vá ro si bú -
csún szá mot adott ar ról, hogy mi lyen sok jó és
ma ra dan dót si ke rült al kot ni a te le pü lé sen az el -
múlt idõ szak ban, hi szen év ti ze des le ma ra dá so -

kat si ke rült be hoz ni, Csepreg a fej lõ dés út já ra lé -
pett. A fej lõ dés ga ran ci á ja pe dig az, ha olyan
kép vi se lõk dol goz nak együtt, akik nem a szét hú -

zást és gyû lö le tet tart ják szem elõtt, ha nem a vá -
ros épí tés ért fog nak ös  sze. Ágh Pé ter, Csepreg
or szág gyû lé si kép vi se lõ je és Vlasich Krisz ti án,

Csepreg Vá ros Pol gár mes te re mon dott ün ne pi
kö szön tõt, majd az õket tá mo ga tó kép vi se lõk kel
kö zö sen ad ták át a meg újult Ma lom ker tet, ami
a fej lesz tés nek há la a csepregi csa lá dok iga zi
ott ho na, a kö zös sé gi ren dez vé nyek mél tó szín te -
re lett. 

A vá ros el sõ em be re kö szön tõ jé ben a kép vi -
se lõ-tes tü let, az or szág gyû lé si kép vi se lõ és a kor -
mány hár mas együtt mû kö dé sé nek ered mé -
nyes sé gét is mer tet te, meg kö szön ve a csepregi
pol gá rok bi zal mát. Az elõt tük ál ló fel ada tok elé -
be lel ki is me re te sen és tett re ké szen áll nak, s ar -

ra kér nek min den kit, is mer jék fel, kik azok, akik -
re a jö võ ben is szá mít hat nak. A tér ség or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je ki emel te, a rend szer vál tás
óta so ha en  nyi tá mo ga tás, so ha en  nyi for rás
nem ér ke zett Csepregre, mint a je len le gi cik lus -
ban, ami Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter rel vég -
zett kö zös mun ká juk ered mé nye, s ezt a meg -
kez dett mun kát ve le kí ván ja foly tat ni a jö võ ben
is Csepreg fej lõ dés re ér de ké ben. Ki tün te tõ el is -
me rést ad tak át Ke mény Lász ló és Ke mény
Lászlónénak, Csepreg Vá ros Szol gá la tá ért Díj,
kul tu rá lis ta go zat ban, Eredics Vil mos ré szé re
Csepreg Vá ros Szol gá la tá ért Díj, sport ta go zat -
ban, Lágler Jó zsef ré szé re Csepreg Vá ros Szol -
gá la tá ért Díj, vé del mi és ren dé sze ti ta go zat ban,
va la mint dr. Müller And rás Csepreg Vá ros Szol -

Ünneplõ csepregiek
BÚCSÚ A MEGÚJULT MALOMKERTBEN
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gá la tá ért Díj, egész ség ügyi ta go zat ban. Pol gár -
mes te ri el is me rõ em lék la pot ve he tett át a vá ro -
sért vég zett mun ká já ért Vigh Ádám, Csepregi
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal tiszt ség vi se lõ je, va -
la mint Zétényi Irén a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont
új ból ki ne ve zett in téz mény ve ze tõ je is, meg bíz -

ha tó mun ká ju kért, és di na mi kus hoz zá ál lá su kért.
A mél ta tá so kat kö ve tõ en Zalatnai Sa rol ta fel lé -
pé se fo koz ta a han gu la tot, majd az Uni kum ze -
ne kar ral foly ta tó dott a jó kedv. Az idei bú csú
sztár ven dé ge Kis Grófo volt, sok szá zan tom bol -
tak a mu la tós slá ge rek re. 

A köz pon ti ese mé nyek mel lett nem lett vol na
tel jes a bú csúi for ga tag, ha ne let tek vol na
egész na pos gyer mek prog ra mok, ugrálóvárak,
kör hin ta és do dzsem, s per sze a ha gyo má nyos
ki ra ko dó áru sok hos  szú so ra a Nádasdy ut cá -
ban, jól érez ték ma guk gyer me kek és fel nõt tek,
fe lejt he tet len hét vé gét tölt het tek el együtt ba rá -
ta ik, ro ko na ik tár sa sá gá ban. Az át nem vett vá -
ro si dí ja kat a szep tem ber 7-én meg ren de zés re
ke rü lõ IV. Csa lá di Na pon ad ják át az el is mert
csepregi pol gá rok nak.                                 km

A Me gyei Va dász na pot 2019. aug. 17-én
ren dez ték meg.  Kör mend adott he lyet en nek a
ran gos ese mény nek a Bat thyá nyi – kas tély park -
já ban. Vál to za tos prog ra mok kö zül le he tett vá -
lasz ta ni és kü lön bö zõ ver seny ki írá sok ra is je lent -
kez het tek a tár sa sá gok. A Csepregi Répce völ -
gye Vt.  tag jai is meg mé re tet ték ma gu kat. A sze -

ren cse is mel lé jük sze gõ dött ezen a na pon, hi -
szen a vad étel fõ zõ ver seny ben 1. he lye zést ér -
tek el, a szar vas pör költ pe dig kü lön dí jat ka pott.
A nyer tes me nü: Fürj le ves; Med ve hagy más, var -
gá nyás, zsem lye töl te lék kel ké szí tett acsádi sza -
lon ka, ka por már tás sal; Szar vas pör költ, szar vas
ge rinc öreg va dász mód ra, bur go nya fánk kal,
Szil vá val töl tött fá cán mell, gyü mölcs már tás sal. A
fõ zõ csa pat tag jai: Doma La jos, He ge dûs Er vin,
Ipkovics Ákos, Ipkovics Dá vid, Kon tó Hel ga, Kon -
tó Sándorné, Mol nár Sán dor, Szalay Ri chárd. A
pá lin ka ver se nyen is el hoz ták a leg jobb pá lin ka
cí met. Arany mi nõ sí tést ka pott Hegedüs Er vin

cse resz nye pá lin ká ja, és ez zel el nyer te A Vas me -
gyei Va dá szok Pá lin ká ja cí met is 2019. év re.
Arany mi nõ sí tést ka pott Hegedüs Er vin õszi ba -
rack ból ké szí tett pá lin ká ja is, va la mint Kon tó Hel -
ga birs pá lin ká ja ezüst, szil va pá lin ká ja bronz mi -
nõ sí tést szer zett. A Va dá szok bo ra bor ver se nyen
is jól sze re pel tek a Csepregi bo rok. Arany mi nõ -

sí tést ka pott a Vinóra Bor ház Olasz riz ling je,
Chardonnay bo ra, Kék fran kos rozéja és a 2017-
es év já ra tú Shiraz bo ra. Arany mi nõ sí tést ka pott
a Néber-Tóth Pin cé szet Kék fran ko sa és Kék fran -
kos-Cabernet Frans cuvéje. Arany mi nõ sí tés ben
ré sze sült a Hor váth Pin cé szet Pinot noirja is. A Va -
dász tár sa ság két tag ját pe dig el is me rés ben ré -
sze sí tet ték. Mé szá ros Gyu lát és Mayer Ber ta lant
a vad gaz dál ko dás ban és a va dá sza ti kul tú ra
ápo lá sá ban vég zett mun ká já ért Nim ród Va -
dász érem mel tün tet ték ki.

Üdv a va dász nak, tisz te let a vad nak!
Horváthné Pa dos Te réz

A Csepregi Répcevölgye Vadásztársaság
sikerei a Megyei Vadásznapon
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• Völcsej
Völcseji tûz ol tók az I. Ro zá lia Ku pán

2019. au gusz tus 25-én a Sarródi Ön kén tes
Tûzóltó Egye sü let meg hí vá sos tûz ol tó ver senyt
ren de zett, mely re meg hí vást ka pott a Völcseji
Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let is. A völcseji egye -
sü let két csa pat tal kép vi sel tet te ma gát az el -
sõ al ka lom mal, ha gyo mány te rem tõ szán dék -

kal meg ren de zett Ro zá lia Ku pa Tûz ol tó ver se -
nyen, ahol az in du ló öt csa pat ból Völcsej fel -
nõtt fér fi csa pa ta a II. he lye zést ér te el, nõi fel -
nõtt csa pa ta pe dig a III. he lyet sze rez te meg:
egyet len nõi in du lók ként a fér fi ak me zõ nyé -
ben! Re mek al ka lom volt ez a jó han gu la tú
ver seny egy kis ext ra gya kor lás ra is, hi szen
szep tem ber 14-én a me gyei dön tõn kell meg -
mu tat ni uk tu dá su kat a völcseji tûz ol tó csa pa -
tok nak!

Haj rá Völcsej!

Rövid hírek

Öt év el vég zett mun ká já nak ös  sze fog la -
lá sát kér tük Csepreg vá ros pol gár mes te ré -
tõl Vlasich Krisz ti án tól, hisz az el múlt idõ -
szak mér föld kö ve it ne héz is szám ba ven ni,
moz gal mas vá ros épí tõ, ered mé nyes cik lust
zár hat a 2016-ban is mét több sé gi meg erõ -
sí tést nyert vá ros ve ze tõ és a kép vi se lõ-tes -
tü le ti szö vet ség.

– Ké rem, te kint sen vis  sza, mi lyen úton
in dult el a pol gár mes te ri cik lus?

– Egy nek min den ne héz, sok nak sem mi sem
le he tet len. Gróf Szé che nyi Ist ván sza va it idéz ve,
elõ ször is sze ret ném meg kö szön ni a csepregi pol -
gá rok tö ret len tá mo ga tá sát, hi szen fel ha tal ma zá -
suk ból szol gál hat tam a vá rost és dol goz tunk
együtt nap, mint nap a vá ros fej lõ dé -
se ér de ké ben. A Ma gyar Kor mány,
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ és
a kép vi se lõ-tes tü let hár mas szö vet sé -
ge ha té kony együtt mû kö dés nek bi zo -
nyult. Csepreg vá ro sa ab ban a sa já -
tos hely zet ben volt, hogy csak a rend -
szer vál tást kö ve tõ 25. év ben in dul ha -
tott meg in ten zí ven a tu da tos vá ros fej -
lesz tés, az el ma ra dott inf rast ruk tú rák
ja ví tá sa. A csepregi pol gá rok ál tal jel -
zett va lós prob lé mák ra épít kez ve, a
költ ség ve tést ra ci o na li zál va dol goz -
tunk ki át gon dolt prog ra mot, mel  lyel jó és ered -
mé nyes úton ha la dunk. Ös  sze han golt, egy más ra
épü lõ fej lesz té si irány el ve ket fo gal maz tunk meg,
me lyek az út- és jár da fel újí tá si prog ram, va la mint
az ön kor mány za ti bér la kás fel újí tá si prog ram ke -
re té ben az épí tett kör nyez tünk meg újí tá sa mel -
lett, a köz szol gál ta tás ok szín vo na lá nak eme lé sét,
és a he lyi kö zös ség épí tõ szer ve ze tek meg erõ sí té -
sét is érin tet ték. 

– Hol tart 2019-ben Csepreg vá ro sa a
ko ráb ban meg fo gal ma zott cé lok men tén?

– Csa pa tom mal a vá ros fej lõ dé sé ért kö töt tünk
man dá tu mot a csepregi vá lasz tó pol gár ok kal,
úgy gon do lom meg szol gál tuk a bi zal mat. Ti zen -
egy ut cát újí tot tunk fel, a Cso ko nai, a Szom bat -
he lyi, a Fe hér, az Al kot mány, a Zrí nyi, a Tak sony és
a Tak sony köz ut cák mel lett, a Hu nya di, a Pe tõ fi,
az Ár pád és Bog nár Ig nác ut cá kat is új asz falt bur -
ko lat tal lát tuk el, kö szön he tõ en a Ma gyar Kor -
mány pá lyá za ti for rá sa i nak, de Csepreg tör té ne -
té ben ta lán elõ ször, sa ját for rás ból is újí tot tunk fel

utat. A sor per sze itt nem áll hat meg, hi szen év ti -
ze des hi á nyos sá got szá mol tunk fel a jár dák te rén
is, szá mos ki sebb sza kasz fel újí tá sa mel lett új jár -
dát épí tet tünk a Vö rös mar ty, az Ady, a Má tyás, a
Fe hér és az Arany Já nos ut cá ban, tér kö ves bur ko -
lat ki épí té sét kezd tük meg a Dr. Sze mes Zol tán ut -
cá ban is. A Rá kó czi ut ca tel jes hos  szá ban épí tet -
tünk ki ke rék pá ros lé te sít mé nye ket, s a vá ros busz -
vá ró it is fej lesz tet tük.

Több ütem ben ja vít juk meg az ön kor mány -
za ti bér la ká so kat is, mi képp meg újul tak a Szé -
che nyi tér 25., 26., 26/A in gat la nok nyí lás zá rói,
te tõ cse rét vé gez tünk el, s ugyan csak gon dos -
kod tunk a Hu nya di ut ca 12. és De ák ut ca 8.
szám alat ti tár sas há zak fel újí tá sá ról is. Új éle tet
vit tünk a Ma lom kert be, a vá ros zöld szí ve így a

kö zös sé gi ren dez vé nyek és a csepregi csa lá dok
iga zi ott ho na lett, de ját szó tér rel ki bõ vül ve meg -
újult a Tég la gyá ri tó kör nye ze te is. Nyer tes pá -
lyá zat ke re té ben esély ott ho nok ki ala kí tá sá ra
nyer tünk for rást, se gít ve a fi a ta lok hely ben ma -
ra dá sát.

– Csepreg ön kor mány za tá nak ki ter jedt
in téz mény há ló zat fel lett kell gaz dál kod nia,
mi rõl tud be szá mol ni ezen a té ren?

– El kö te le zet tek va gyunk sa ját for rá sunk fe lett
ra ci o ná li san gaz dál kod va, a pá lyá za ti le he tõ -
sé ge ket meg ra gad va fi nan szí roz ni a fej lesz té se -
ket. Így ezen a te rü le ten szá mos kö zös ered -
ményt ér tünk el az el múlt idõ szak ban. Ener ge ti -
kai fej lesz té se ket haj tot tunk vég re az Óvo dá ban
és két ütem ben az ál ta lá nos is ko la tor na ter mén
is, sa ját be ru há zás ban aka dály men te sí tet tük a
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont für dõ szo bá it, és újí -
tot tuk meg a la kó szo bá kat. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Csepreg városa dinamikusan
fejlõdõ építkezésre tekint vissza
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Si ma ság és a szlo vá ki ai Vág füzes
együtt mû kö dé si meg ál la po dást kö -
tött. A tör té net kez de te ja nu ár ra nyú -
lik vis  sza. Ek kor ke res te meg a si ma -
sá gi ön kor mány za tot a szlo vá ki ai
Vágfüzes ön kor mány za ta társ te le pü -
lés ki ala kí tá sá nak igé nyé vel és en -
nek cél já ból. Feb ru ár ele jén meg tör -
tént az el sõ ta lál ko zás, a vágfüzesi
pol gár mes ter lá to -
ga tott el hoz zánk
né hány kép vi se lõ -
jé vel. Az el sõ be -
szél ge tés és köl -
csö nös be mu tat ko -
zás után egy hét tel
a si ma sá gi kép vi -
se lõk vi szont lá to -
ga tá sa kö vet ke zett
Vágfüzesre, egy far san gi ren dez -
vény re. Vágfüzes Ko má rom tól 18 km-
re fek szik, a Vág-Duna és a Nyitra fo -
lyó kö zött. Ne vét a Vág fo lyó ról és a
ha tá rá ban lé võ sok fûz fá ról kap ta. A
te le pü lés 1968-ban jött lét re Ke szeg -
fa lu és négy szór vány te le pü lés
(Agya  gos, Cser gõ, Nagy szi get, Kin -
gyes) egye sü lé sé vel. A köz ség nek
kb. 600 la ko sa van, akik zö mé ben
ma gyar anya nyel vû ek. Is ko lá ja
nincs, óvo dá ja vi szont van a köz ség -
nek. Szin tén ta lál ha tó a fa lu ban egy
idõs ott hon, két élel mi szer bolt, me zõ -
gaz da sá gi szö vet ke zet, fo ci pá lya (le -
lá tó val) és egy ha las tó. Tör té ne ti
múlt juk hoz kap cso ló dó sze mé lyi ség

Feszty Ár pád, ki nek em lé két hû en
ápol ják. Több kul tu rá lis egye sü let és
ci vil szer ve zet is mû kö dik a fa lu ban. A
kö vet ke zõ hó na pok ban a két pol -
gár mes ter (Mol nár Lász ló és Peter
Ilcik) kö zött zaj lot tak az egyez te té sek,
míg vé gül má jus 24-én sor ke rült a
társ te le pü lé si kap cso la tot meg erõ sí -
tõ és meg pe csé te lõ hi va ta los,

együtt mû kö dõ meg ál la po dás alá -
írá sá ra. Jú ni us 6-án új ra Si ma sá gon
üd vö zöl het tük vágfüzesi ven dé ge in -
ket. Ek kor gróf Fes te tics Im re szo bor
és tér ava tó já ra ér kez tek, részt vet tek
az ün nep sé gen, majd ko szo rúz tak is.
Két hét múl va pe dig a si ma sá gi ak
vet tek részt a vágfüzesiek fa lu nap -
ján. Ak tí van köz re mû köd tek a prog -
ra mok ban (pl. fo ci ku pa, fõ zõ ver -
seny) Re mél jük, e ki ala kí tott kap cso -
lat a jö võ ben is foly ta tód ni fog és az
együtt mû kö dés mind két fél szá má ra
hasz nos és gyü möl csö zõ lesz. Gon -
dol va itt kö zös pá lyá za tok be nyúj tá -
sá ra, kö zö sen meg va ló su ló pro jek -
tek re.                      Haller Er zsé bet

A Csepregi ÖTE és a
Csepregi Ön kor mány za ti Tûz ol tó -
ság nyol ca dik al ka lom mal ren -
dez te meg a Csepregi Ci vil és
Tûz ol tó Na pot au gusz tus 3-án. A
ren dez vé nyen a bo rosgaz dák
kö zött részt vett Hor váth Gá bor
kép vi se lõ, bi zott sá gi el nök és rö -
vid idõ re meg tisz tel te Hor váth
Zol tán kép vi se lõ is. Itt vol tak és
jól érez ték ma gu kat a csep re gi -
ekkel kö zel 40 éves kap cso lat -
ban le võ al só õri (Unterwart Auszt -
ri á ban) tûz ol tó egye sü let kép vi -
se lõi. A ci vil szer ve ze tek kö zül hat
egye sü let több-ke ve sebb tag ja
jött el, kö zü lük há rom csa pa ta a
fõ zõ ver seny re is be ne ve zett a
tûz ol tók há rom csa pa ta mel lett.
Több csa lád ból a fel nõt tek kel
együtt gyer me kek is ér kez tek.
Ne kik ug rá ló vár állt a ren del ke -
zé sük re. A fel nõt tek vi szont a bo -
rosgaz dák nál kap ha tó fi nom ita -

lok kal olt hat ták szom ju kat. Az íz -
le tes ebé dek el fo gyasz tá sa után
a bo rosgaz dák há rom szõ lõ tö vet
ül tet tek el a „Tün dér kert” ré szé re
fenn tar tott te rü le ten.

A fõ zött éte lek mind egyi ke
na gyon fi nom volt, ezért a zsû ri
nem ál lí tott fel sor ren det. A leg fi -
no mabb étel ván dor ku pá ját
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra
csa pa ta kap ta. Most is le zaj lott a
min dig si ke res ko csi fecs ken dõ-
sze re lõ ver seny, mely nek vég -
ered mé nye: 1. Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka ra 2. Bo rosgaz dák
3. Far kas Sán dor Egy let – unter -
warti tûz ol tók ve gyes csa pa ta.

Si ke res mû sort ad tak a fú vó -
sok, a Mo soly tánc cso port, a
Far kas Sán dor Egy let és a Vocál
Spirit. Majd karaoke emel te a
han gu la tot. Sö té te dés kor pe dig
tû zi já ték zár ta a han gu la tos ren -
dez vényt.                               SF

Ci vil és tûz ol tó nap Csepregen

Társtelepülési kapcsolat
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• Sajtoskál
Ját szó ház Saj ti ban 

2019-ban sem ma rad ha tott el a ha gyo má -
nyos ját szó hét a sajtoskáli gyer me kek szá má ra.
Idén négy na pon ke resz tül játsz hat tak kö zö sen a
fa lu, va la mint a fa lu ból el szár ma zott szü lõk gyer -
me kei. A tá bor a Csepregi Ön kén tes Tûz ol tó inak
elõ adá sá val kez dõ dött. A ta va lyi év hez ha son -
ló an ren ge teg dol got ki pró bál hat tak. Fel ve het -
ték az egyen ru hát és ki pró bál hat ták mi lyen „tü -
zet ol ta ni” egy ki sebb mé re tû töm lõ se gít sé gé -
vel. Elõ adást tar tott to váb bá Tóth And rea a Vas
Me gyei Rend õr ka pi tány ság Bûn meg elõ zé si osz -
tá lyá ról. Itt a gye re kek ren ge teg ér de kes sé get
hall hat tak a rend õrök fel ada ta i ról, s ez zel kap -

cso lat ban kü lön bö zõ fel ada to kat kel let meg ol -
da ni uk. A fog lal ko zást pe dig, Sza bó Zol tán men -
tõ tiszt elõ adá sa kö vet te. A szer dai na pon a für -
dõ zés kap ta a fõ sze re pet. A gye re kek meg lá to -
gat ták Bük-für dõt. Min den ki na gyon jól szó ra ko -
zott, és idén az idõ já rás is ked ve zett a gye re kek -
nek. Csü tör tö kön is mét te le volt a mû ve lõ dé si
ház ud va ra gye re kek kel. Kéz mû ves fog lal ko zá -
sok töm ke le ge kö zül vá laszt hat tak a gye re kek.
Ké szít het tek plüs sö ket, kulcs tar tó kat, fest mé nye -
ket, és egyéb dol go kat. A dél után fo lya mán le -
he tõ ség volt stra té gi ai já té kok ki pró bá lá sá ra.
Sütheõ Lász ló több tár sas já té kot is be mu ta tott a
gye re kek nek. A já té ko kat egy kö zös mo zi zás kö -
vet te a Mû ve lõ dé si ház ban, ahol ki csik és na -
gyok együtt iz gul ták vé gig a me sét. A pén te ki
nap a ki rán du lás ról szólt. Az idõ já rás idén sem kí -
mél te a ki rán du ló kat, így a bü ki Nap su gár Par -
kot lá to gat ták meg. Itt az idõ sebb kor osz tály
bowlingozott, fal lab dá zott, és ki pró bál ta a kö tél -
pá lyát. A ki seb bek pe dig a ját szó ház ban tud ták
le fog lal ni ma gu kat. Idén is ren ge teg po zi tív él -
mény  nyel gaz da god tak a részt ve võk, min den ki
jól érez te ma gát.                        Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

Idén is el jött au gusz tus el sõ va sár nap ja,
amely is mét Sajtoskálról szólt. Eb ben az év ben
25. al ka lom mal ke rült meg ren de zés re a köz ség
fa lu nap ja, va la mint a 15. Sajt fesz ti vál és vá sár.
Ne gyed év szá za dos lett ez a nagy sza bá sú ren -
dez vény. A fa lu nap Haller Im re Pol gár mes ter be -

szé dé vel kez dõ dött, kö szön töt te a meg hí vott
ven dé ge ket, a fa lu, il let ve a kör nye zõ te le pü lé -
sek la kó it, va la mint az ös  szes ren dez vény re lá to -
ga tót. Be szé dé ben ki fej tet te, hogy mit is je lent a
hely bé li ek nek ez az ün nep, mi lyen em be rek él -
nek itt, s men  nyi min dent kö szön het nek a fel me -
nõk ha gya té ká nak. Em lí tést
tett to váb bá az el múlt egy
év ben tör tént fon to sabb
ese mé nyek rõl is. Min den tá -
mo ga tó nak, szer ve zõ nek
kö szö ne tet mon dott, akik
nél kül ez a ren dez vény nem
si ke rült vol na ilyen jól. Pol -
gár mes ter Úr kö szön tõ jét Dr.
Balázsy Pé ter, a Vas Me gyei
Ön kor mány za ti Hi va tal ve -
ze tõ je, me gyei jegy zõ be -
szé de kö vet te, mely ben a
ma gyar fal vak fej lõ dé sé rõl
tett em lí tést. Há rom fon tos
tu laj don sá got emelt ki,
amely a fej lõ dés hát te ré ben áll; kö zös ség, ha -
gyo mány és fej lesz té sek. Sajtoskálon mind a há -
rom szó mö gött erõs tar tal mat ta lá lunk. A ked ves
sza vak után Sza bó Mik lós plé bá nos úr, va la mint
dr. Pá pai La jos nyu gal ma zott gyõ ri me gyés püs -
pök meg tar tot ták az ün ne pi szent mi sét, me lyen
az idei év ben ki emel ke dõ en so kan vet tek részt.
A szer tar tás ke re te in be lül meg ál dot ták az új ke -

nye ret, amely bõl min den je len lé võ ka pott egy-
egy fa la tot. Az idei Sajt vá sár a ha gyo má nyok -
hoz hû en a Sajt lo va gok meg nyi tó já val kez dõ -
dött. Idén 4 Sajt lo vag je lent meg a ren dez vé -
nyen. A sajt vá sá ron idén is sok sajt ké szí tõ mes ter
vett részt, több sé gük már több ször járt a ren dez -

vé nyen, vi szont volt olyan sajt ké szí -
tõ, aki nek az idei volt az el sõ sajt -
fesz ti vál ja. Íz le tes sajt ja i kat több
kör ben is bí rál ták. El sõ so ron a fa lu
la kói kö zül ki vá lasz tott bí rák dönt -
het tek ar ról, hogy me lyik volt szá -
muk ra az idei év leg jobb ja, majd
a kép vi se lõ tes tü let tag jai, il let ve a
köz ség gyer me kei vá laszt hat ták ki
a szá muk ra leg íz le te sebb ter mé -
ket. Ezen kí vül idén ne gye dik al ka -
lom mal ad ták át a sajt mû vész dí -
jat, me lyet Sajtoskál Köz sé gi Ön -
kor mány za tá nak, a Sajtoskáli Sajt -

vá sár Szer ve zõ bi zott sá gá nak, a Tej Szak ma kö zi
Szer ve zet és Ter mék ta nács nak, a Ma gyar Sajt lo -
vag rend nek, il let ve a KKASE Sajt ké szí tõk Egye sü -
le té nek kö zös dön té se alap ján ad ták át a leg -
jobb sajt ké szí tõ nek. Az idei év ben ezen el is me -
ré sek mel lett a KKASE kü lön dí ja is ki osz tás ra ke -

rült. A bí rák sza va za tai alap ján idén el sõ he lyen
az Eg ri Mar ga ré ta Kecs ke tej Fel dol go zó Üzem
vég zett. A má so dik hely Cse rép Ró ber tet il let te,
míg a har ma dik he lyet Szalayné Rácz Adél nyer -
te el. A gye re kek sza va za tai alap ján az Eg ri Mar -
ga ré ta Kecs ke tej Fel dol go zó üzem kap ta meg a
kü lön dí jat, míg a Kép vi se lõ Tes tü let tag jai Cse -
rép Ró ber tet sza vaz ták meg a leg jobb nak. Dél -

25. Sajtoskáli Fa lu nap pal 
egy be kö tött 15. Sajt fesz ti vál- és vá sár
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Idén 26. al ka lom mal szer vez te meg a Peruska
Má ria no mád tá bort a Hor vát Ka to li kus If jú sá gi Val -
lá si és Kul tu rá lis Egye sü let. Jú li us 29-én Dumovits
Ist ván plé bá nos úr nyi tot ta meg tá bor nyi tó szent -
mi sé vel a horvátzsidányi temp lom ban. In nen gya -
lo gol tak ki a részt ve võk a Peruska Má ria ká pol ná -

hoz. Ez a tá bor ka to li kus hi tü ket, hor vát gyö ke re i -
ket erõ sí ti. No mád tá bor, mert nem volt vil lany, sá -
tor ban alud tak, nem volt ve ze té kes víz, nem volt
mo bil te le fon. A horvátzsidányi gye re kek mel lett ér -
kez tek a tá bor ba Sopronhorpácsról, Szent pé -
terfáról Persznyérõl, Undról, Egyházasfaluból, Bu -
da pest rõl, de volt olyan is, aki Mon te neg ró ból ér -
ke zett. A részt ve võ 33 tá bo ro zó gye rek közt vol tak
ki seb bek és na gyob bak is egy aránt, de szép
szám mal jöt tek. vis  sza té rõk is. Az egyik szer ve zõ
Steiner Mirjana volt, de több lel kes fel nõtt, ne ve lõ,
hit ok ta tó is se gí tet te a mun kát. Dumovits Ist ván
plé bá nos úr a kez de tek tõl részt vesz a tá bo ri élet -
ben. A szent mi se egy nap ma rad ha tott el. En nek
a hét nek fõ té má ja a Temp lo mok vol tak, de ter -

mé sze te sen vál to za tos prog ra mo kon ve het tek
részt a tá bor la kók. Ezek kö zött vol tak val lá si, vi lá gi
tar tal mú elõ adá sok, sport prog ra mok, de stran dol -
hat tak is a gye re kek. A tú rá zás is min den év ben
ré sze a prog ram nak, így eb ben az év ben a
kiszsidányi for rás hoz gya lo gol tak a részt ve võk. Volt

ide jük ar ra is, hogy egy mást meg is mer jék, be szél -
ges se nek, új ba rát sá go kat kös se nek. Au gusz tus 4-
én a 10 óra kor kez dõ dõ szent mi sé vel fe je zõ dött
be a tá bor, ez min dig a Ha vas Bol dog as  szony Má -
ria ün nep hez kap cso ló dik. Egy hé tig eb ben a
szép er dei kör nye zet ben le het tek. Meg ta nul tak
egy más ra fi gyel ni, egy mást se gí te ni. Szép em lé -
kek kel, lel ki leg fel töl tõd ve, hasz nos út ra va ló val tér -
het tek ha za.

„Min de nik em ber nek a lel ké ben dal van, 
és a sa ját lel két hall ja min den dal ban.
És aki nek szép a lel ké ben az ének,
az hall ja a má sok éne két is szép nek.” 
/Babits Mihály/

Horváthné Pa dos Te réz

ben a ren dez vény re lá to ga tó ven dé ge ket pör -
költ vár ta. Ebéd köz ben pe dig a Csepregi Fú vós
Ze ne kar, és a Csepregi Mazsorettek szó ra koz tat -
ták a kö zön sé get. A mû so rok mel lett a gye re kek -
nek le he tõ sé gük volt ki pró bál ni a Mû ve lõ dé si
ház ud va rán fel ál lí tott ug rá ló vá rat is. 

A ze ne kar után el sõ ként a „Rocky Dilly,” ak ro -
ba ti kus Rock & Roll cso port lé pett a szín pad ra,
akik fel pör get ték a han gu la tot elõ adá suk kal.
Õket nem más, mint Ara di Ti bor hu mo ris ta kö vet -
te, aki gon dos ko dott a han gu lat ról, meg ne vet -
tet ve min den je len lé võt. Négy óra kor a Ma ya
Trió ze nés mû so ra kö vet ke zett, akik ope rett mû -
so ruk kal bû völ ték el a kö zön sé get. Idén is fel lé -
pett Sajtoskálon Ko vács Le ven te, a Pen de lyes
Néptáncegyüttes szó ló tán co sa, aki most is be -
mu tat ta te het sé gét. Öt óra kor kez dõ dött Var ga
Mik lós szín mû vész és rock ze nész elõ adá sa,
amely ha tal mas né zett ség nek ör ven dett. Is mert
szá ma i val meg moz ga tott s dal ra fa kasz tott min -
den idõs és fi a tal je len lé võt. Õt nem más, mint
Moh ácsi Bri gi kö vet te, aki szin tén meg tán col tat -
ta a kö zön sé get. 7 óra ma gas sá gá ban pe dig,
ér té ke sebb nél-ér té ke sebb tom bo la tár gyak ke -
rül tek ki sor so lás ra. 9 óra kor meg ér ke zett a vár va
várt sztár ven dég, Sihell Ferry és Hen na. Az egy
órás fer ge te ges bu lit pe dig az ut ca bál kö vet te.
A han gu lat ról a Csi szár Duó gon dos ko dott, akik
idén is egy re mek bu lit biz to sí tot tak. Az idei fa lu -
nap szin tén re mek han gu lat ban telt Sajtoskálon,
me lyet nem bi zo nyít más, mint a ren ge teg em -
ber, akik ki lá to gat tak, s haj na lig mu lat tak a ren -
dez vé nyen. Re mél jük, hogy idén is mé tel ten re -
me kül érez ték ma gu kat a ren dez vény re lá to ga -
tók, és jö võ re, au gusz tus el sõ va sár nap ján is mét
meg te lik a mû ve lõ dé si ház ud va ra jó han gu la -
tú, mu la toz ni vá gyó em be rek kel, s min den ki ha -
son ló él mé nyek kel gaz da go dik majd. 

Ko vács Vi vi en

Peruska Má ria Tá bor
a horvátzsidányi tör té nel mi za rán dok he lyen
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• Nemesládony

Rövid hírek

Fa lu ki rán du lás Zalakarosra
Nemesládony köz ség kép vi se lõ-tes tü le te

is mét ki rán dul ni hív ta a fa lu la kos sá gát 2019.
au gusz tus 3-án. A kis kö zös ség ko rán út ra kelt,
a ta va lyi tú rá hoz ha son ló an, is mét a Za lai
domb ság fe lé ve ze tett út juk. A bu szo zás sal töl -
tött idõ vi dá man telt, és egy-ket tõ re a za la ka -
ro si für dõ be já ra tá nál vár ták a ne mes lá -
donyiak a be ju tást. Ki csik és na gyok egy aránt
meg ta lál ták a ked vük re va ló szó ra ko zást. Az
idõ seb bek a gyógy vi zes me den cé ben ke res -
tek gyógy írt, fá jó ízü le te ik re. A fi a ta lok csúsz -
dáz tak, kö tél pá lyán mász tak, lab dáz tak, a
hul lám me den cé be lu bic kol tak. Az ebéd rõl
min den ki ma ga gon dos ko dott, volt, aki a
klas  szi kus stran di ét ket vá lasz tot ta, lán gost tej -
föl lel, míg má sok a nem zet kö zi étel spe ci a li tá -
so kat ré sze sí tet ték elõny ben, - gon do lok itt a
piz zá ra. Éhes nem ma radt sen ki sem, az biz -
tos. A dél után is mét für dõ zés sel, na po zás sal
telt, ám ha mar el jött a ha za u ta zás ide je. A va -
cso rát Sü me gen tá lal ták a meg fá radt uta zók -
nak. A részt ve võk nek, az ön kor mány zat fi zet te
a bu szos ki rán du lást, a für dõ be lé põ vel, va la -
mint az es ti va cso rá val együtt. Is ten tart sa
meg a jó szo ká su kat! Kö szön jük!

Pietrowskiné Végh And rea

A mé hé szek kö ré ben min den év ben nagy ese -
mény nek szá mít a Jász be ré nyi mé hész ta lál ko zó és
méz vá sár. Min den év ben en nek a ren dez vény nek
a ke re te in be lül hir de tik ki az év méz ki rály nõ jét is.
Az írás be li, szó be li és a szín pa di be mu tat ko zás
alap ján a zsû ri úgy dön tött, hogy idén Szemerits
Esz ter, sopronhorpácsi la kos kap ja meg a le he tõ sé -
get ar ra, hogy méz ki rály nõ ként kép vi sel je a ma -
gyar méz ügyét. Esz ter Sopronhorpácson él és je -

len leg a gö döl lõi Szent Ist ván Egye tem nö vény or -
vos hall ga tó ja. Csa lád já ban töb ben is me zõ gaz -
da ság gal fog lal koz nak, õ is ezt vá lasz tot tam hi va -
tá sá ul. A kö zép is ko la vé gé tõl in ten zí ven fog lal ko zik
a mé hek kel. Mi vel az Õ böl csõ jét saj nos még nem
mé hé szet ben rin gat ták, ezért elõ ször köny vek bõl,
új sá gok ból és az internetrõl ol va sott ró luk. Már az
írá sok alap ján is le nyû göz ték ezek az ál la tok, iga -
zán azon ban ak kor dön töt te el, hogy mé hész ked -
ni sze ret ne, ami kor el ment né hány kör nyék be li mé -
hész hez és élõ ben ta lál koz ha tott ez zel a hi va tás sal.
Kész ség gel és nagy sze re tet tel fo gad ták még a
szá má ra is me ret len mé hé szek is, akik bol do gan
me sél tek a szak ma min den for té lyá ról. Ál ta lá nos
tu dás ra sze re tett vol na szert ten ni, így el vé ge zett
2018-ban egy mé hész OKJ kép zést Gö döl lõn, ahol
szin tén ren ge teg új is me ret tel gaz da go dott. A mé -
hé szet egy olyan te rü let, ahol az em ber tény leg
min dig új dol go kat ta pasz tal hat és ta nul hat. Test -
vé rei sze ren csé re tá mo gat ták a mé hész ke dés öt le -
tét, így 2015-ben be le vág tak az önál ló mé hész ke -
dés be ott hon, a kert jük ben. Az el sõ méh csa lá dun -
kat Demsa Jó zsef egyházasfalusi mé hész tõl kap -

ták, aki ön zet len se gít sé gé vel nagy tá maszt je len -
tett szá muk ra. A kö vet ke zõ év ben vet tek hoz zá
még 5 csa lá dot, má ra az ál lo má nyuk 16 csa lád ra
gya ra po dott. Mi vel út juk nem volt ki kö vez ve, sok
meg ol dás ra vá ró prob lé má val ke rül tek szem be.
Ren ge te get fej lõd tek az évek alatt, de úgy gon -
dol ják, hogy még szá mos te rü let szo rul je len tõs fej -
lesz tés re. Ami kor au gusz tus 3-án Esz ter fe jé re ke rült
Jász be rény ben a ko ro na, rög tön érez te, hogy an -

nak bi zony sú lya van. Ez a tiszt ség ren ge teg fel -
adat tal és fe le lõs ség gel jár. Re mé li, hogy eb ben
az év ben si ke rül mi nél több fo gyasz tó fi gyel mét fel -
hív ni a méz fo gyasz tás fon tos sá gá ra. Jó len ne, ha
a méz ru tin sze rû en ki ke rül ne a csa lád asz ta lá ra.
Esz ter sza va it idéz ve: „A méz egy iga zi „cso da szer”,
ezt a kin cset meg kell be csül nünk. Mé hek ez re i nek
és a mé hész ál do za tos mun ká ja so rán a nyár me -
le gét és ra gyo gá sát zár ja az üveg be. Ener gi zál,
fer tõt le nít, kö hö gést csil la pít, im mun erõ sí tõ,
antioxidánsokat, ás vá nyi anya go kat, en zi me ket és
vi ta mi no kat tar tal maz. Fon tos, hogy le he tõ ség sze -
rint he lyi ter me lõ tõl vá sá rol juk meg a mé zet. En nek
mi nõ sé gé ben biz to san nem fo gunk csa lód ni és
így he lyi csa lá dok mé hész ke dé sét tud juk tá mo gat -
ni. Gon dol kod junk együtt! Meg lá tá sa i kat, kér dé se -
i ket, vé le mé nyü ket, kre a tív öt le te i ket a méz nép -
sze rû sí té se kap csán szí ve sen fo ga dom. 

Lá to gas sa nak el facebookos ol da lunk ra: Ma -
gyar or szág Méz ki rály nõ je és Ud var höl gyei, ír ja nak
e-mailt: magyarorszagmezkiralynoje@gmail.com,
vagy hív ja nak bát ran: + 36 30/ 612-9001.”

Igler Pat rí cia

Jó té kony sá gi fo ci meccs
A ci vil kez de mé nye zés foly ta tá sa ként köz -

sé günk bú csú já nak szom bat ján jó té kony sá gi
fut ball mér kõ zést ját szot tak a si ma sá gi öreg fi úk
a bõi öreg fi úk csa pa tá val. A meccs be vé tel ét
a pár hó nap ja szívtranszplantáción át esett Far -
kas Zol tán nak aján lot ták. Saj nos az idõ já rás
nem fo gad ta ke gye i be a ren dez vényt, a
meccs kez de te elõtt óri á si esõ zú dult a pá lyá -
ra. A já té ko sok ugyan ki tar tot tak, ám né zõk
sok kal töb ben let tek vol na szép idõ ese tén. A
be vé telt más nap Galavics Ad ri enn jut tat ta el
az érin tett nek, aki meg ha tód va kö szön te meg
a tá mo ga tást. Kér dé sünk re Zo li fe le sé ge el -
mond ta, hogy fér je ál la po ta a mû tét óta so kat
ja vult. A tá mo ga tók ne vé ben is mi elõb bi tel jes
gyógy ulást kí vá nunk Zo li nak!  Haller Er zsé bet

• Simaság

Méh ki rály nõt vá lasz tot tak
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Nagygeresd Köz ség Ön kor -
mány za ta az idei nyár ra is tar tal -
mas ren dez vé nyek kel szol gált az
ér dek lõ dõk nek. 

A kul tu rá lis, sza bad idõs és
gaszt ro nó mi ai prog ra mok nak az
idén is mét a fa lu ház ud va ra és a
sport pá lya szol gált hely szí nül. A
nyár egyik sa já tos sá ga, hogy a

csa lá dok, ba rá ti tár sa sá gok gya -
kor ta süt nek, fõz nek, gril lez nek a
sza bad ban. Fa lunk ban is ös  sze állt
hét csa pat, hogy a má so dik al ka -
lom mal meg ren de zett „Geresdi fa -
ka nál” el ne ve zé sû fõ zõ ver se nyen,
a leg jobb tu dá suk sze rint tel je sít se -
nek. Az alap anya go kat és az alap -
fû sze re ket biz to sí tot ta az ön kor -
mány zat, a töb bi már a ver seny zõk
fan tá zi á ján múlt. Iz zot tak a kat la -
nok, ro tyo gott a csü lök pör költ, a
csül kös bab gu lyás, de ké szült csü -
lök kel töl tött gön gyölt hús is, pa la -
csin ta tész tá ba for gat va és for ró
olaj ban ki süt ve. Az éte lek a zsû ri
asz ta lán gõ zö lög ve il la toz tak, amíg
a kós to lást kö ve tõ en ki ala kult a he -
lye zé si sor rend. A he lye zé se ken túl,
min den ki nyert azon a dél utá non,
hi szen együtt tölt het tünk pár kre a -
tív, kel le mes órát. A nap vé gé re a
kat la nok ki ürül tek, a részt ve võk jól -
la kot tan, elé ge det ten tér het tek ha -
za ott ho na ik ba. Ren dez vény nap tá -
runk nak el en ged he tet len prog ram -
ja, a nyá ri sza bad té ri szín ház lá to -
ga tás. Ha gyo má nyunk hoz hí ven
Eger vár ra lá to gat tunk, aho va már
szin te ha za jár a lel kes szín ház ba rát
tár sa ság.

Az ed di gi ek hez ha son ló an,
most sem csa lód tunk az elõ adás -
ban, ami fer ge te ges re si ke re dett.

Biz to sí ték volt er re a szí né szek név -
so ra és re mek já té ka: Mikó Ist ván,
Hû vös völ gyi Il di kó, Frech Zol tán és
még so kan má sok. A né zõ tér rõl
szállt a ne ve tés, az is me rõs dal la -
mo kat együtt dú dol ta a kö zön ség
a mû vé szek kel és az elõ adás vé -
gén, szûn ni nem aka ró taps sal kö -
szön te meg a tö ké le tes es tét. Vé gül

es sen szó ar ról is, me lyik köz is mert
mû vet lát hat tuk jú ni us ne gye dik
szom bat ján. A mû nem más, mint
Eisemann Mi hály szó for du la tok kal,
po é nok kal és re mek ze nék kel te le -
tûz delt klas  szi kus víg já té ka, a
Hippolyt a la káj. Az idei nyá ron,
már hu szon ki len ce dik al ka lom mal
vett részt te le pü lé sünk a bü ki ara tó -
ün ne pen. Ami an  nyit je lent, hogy a
kez de tek óta ré sze sei va gyunk en -
nek a ha gyo mány õr zõ prog ram -
nak. A ren dez vény ara tó mi sé vel
kez dõ dött, majd kez de tét vet te a
fel vo nu lás. Ki lo vas ko csi val, ki
dottó kis vo nat tal, ki te her au tón ér -
ke zett az ün ne pé lyes meg nyi tó
hely szí né re. A kö szön tõk után az
ara tó ban dák ki vo nul tak a ki je lölt
bú za táb la szé lé be, hogy a ho ni és
kül föl di ér dek lõ dõk nek be mu tas sák
a ké zi ara tás me ne tét: a ka szá lás -
tól, a ma rok sze dé sen át, a ké ve kö -
té sig. Az ara tó uzson nánk év rõl-év re
nagy si ker nek ör vend. Né pes csa -
pa tun kat kör be vet ték a kós tol ni vá -
gyó ínyen cek, akik kí ván csi ak vol -
tak a füs tölt son ka, a há zi sü te mé -
nyek és a jó fé le pá lin ka ízé re. Jú li -
us utol só szom bat ja te le pü lé sünk
nagy nap ja, mert két év ti zed óta
ek kor tart juk a fa lu na pot. Az idei
év ben már a XXIV. al ka lom mal szó -
ra koz hat tak kö zö sen fa lunk la kói és

a vi dék rõl ér ke zett ven dé ge ink. A
ta va lyi si ke res hor gász ver se nyen
fel buz dul va, pir ka dat kor a nap ko -
rong, az idén is a nagygeresdi hor -
gász tó part ján ta lál ta a ver seny zõ -
ket. Akik nem hó dol nak e bé kés,
nyu godt szen ve dély nek, azok a ze -
nés éb resz tõt kö ve tõ en, a fo ci lab -
da se gít sé gé vel mu tat hat ták meg
ügyes sé gü ket. A fa lu ház pin cé jé -
bõl reg gel óta fi nom il la tok száll tak,
hi szen több szor gos kéz azon mun -
kál ko dott, hogy ebéd re el ké szül jön

a vad pör költ. Fa lu na punk hi va ta los
meg nyi tó ján Né meth La jos pol gár -
mes ter úr kö szön tõ je után, fel szó lalt
Dr. Né meth Kál mán Rép ce lak vá -
ros dísz pol gá ra, a Pol gár mes te rek
Vas Me gyé ért Egye sü let el nö ke, és
Sza bó Mik lós plé bá nos úr. Az ün -
nep ség vé gén ok le ve let és ser le -
get ve het tek át a hor gász ver seny
dí ja zott jai, majd aján dék cso mag -
gal gaz da god tak a fo ci lab da
zsonglõrei. A leg jobb ta nul má nyi

ered ményt el ért ta nu lók, könyv ju -
ta lom ban ré sze sül tek. A hi va ta los
prog ram le zá rá sa ként, pol gár mes -
ter úr po hár kö szön tõt mon dott, ezt
kö ve tõ en a se gí tõ kész lá nyok és
asszo nyok, fel szol gál ták az ebé det
a részt ve võk nek. A fa lu na pi dél -
után mû so ros prog ram mal foly ta tó -
dott, a szín pa don fo lya ma to san
kö vet ék egy mást a fel lé põk. El sõ -
ként egy ös  sze szo kott csa pat, a
Répcementi Fér fi kar állt szín pad ra.
A több mint 20 éve ala kult tár sa -

ság, szak mai kö rök ben is
jól is mert, hi szen több nép -
ze nei ver se nyen is arany
mi nõ sí tést kap tak. Szá -
munk ra is kel le mes per ce -
ket sze rez tek. Utá nuk egy
hölgy kö vet ke zett, aki nek
ze nei íz lés vi lá ga na gyon
sok ré tû. Mû so rai kö zött sze -
re pel kön  nyû ze ne, tánc -
dal, ope rett és örök zöl dek.

Tóth Tün de, - akit nem mel les leg
Poór Pé ter vett a szár nyai alá, - be -
mu tat ko zott már a Mu zsi ka TV kép -
er nyõ jén is. Gyö nyö rû hang já val
el va rá zsol ja hall ga tó it, ami ná lunk
is bi zo nyos sá got nyert. A kö vet ke zõ
fel lé põ egy olyan tár su lat volt, akik
már több mint 10 éve jár tak Nagy -
geresden. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Né meth Lajosné

Ren ge teg lá to ga tó, tar tal mas prog ra mok
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig 
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,

ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó
Szep tem ber 16-ig a Csepregi PSMSK-ban – a ki ál lí tó te rem ben

meg te kint he tõ: A Szi ge ti csa lád élet mû ki ál lí tá sa, – az egész hó nap -
ban pe dig a vá ro si könyv tár ban: Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.

Szep tem ber 6 és 13-án, pén te ken 16 órá tól, szept. 20, 27 és
ok tó ber 4-én 15 órá tól Bük für dõn, a Turinfo té ren (a ré gi busz pá lya -
ud var mel lett): Ter me lõi pi ac.

Szep tem ber 8-án, va sár nap, 12 ó.: Répcevis–Fertõd, Sop ron -
hor pács–Zsira,  13.30 ó. Répcevölgye Bõ–Keléd, 16.30 ó. Acsád-
Mesz len–Bucsu, 17 ó.: Egyházasfalu– Fer tõ rá kos me gyei III. o. lab -
da rú gó mér kõ zé sek. 

Szep tem ber 14-én, va sár nap 16.30 ó. Bü kön, a Sport pá lyán:
Bü ki TK–Lukácsháza, Csepregen, a Sport pá lyán: Csepreg–
Szarvaskend me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Szep tem ber 14-én, szom ba ton Csepregen Hor vát Nap, 15
óra kor a Bol dog as  szony ká pol ná ban mi sé vel kez dõ dõ en

Szep tem ber 20-21-én Csepregen, a vá ros ut cá in és a Szé -
che nyi té ren: Szü re ti fesz ti vál.

Szep tem ber 21-22. Kõ sze gen, Sop ron ban, Sopronkövesden,
Szom bat he lyen és sok más te le pü lé sen: Kul tu rá lis Örök ség Nap jai
2019. Meg nyíl nak az év szá za dos mû em lé kek  ka pui - azok is, ame -
lyek ál ta lá ban nem lá to gat ha tók + ré gé sze ti és ter mé sze ti örök ség
IN GYE NES be mu ta tá sa.

Szep tem ber 22-én, va sár nap, 10 ó.: Zsira–Fertõszéplak, 11
ó.: Répcevis–Balf, Sopronhorpács–Fertõd, 13 ó.: Simaság-Rába -
söm jén, 16 ó.: Egyházasfalu–Harka, Répcevölgye Bõ–Nagy -
simonyi, Acsád-Meszlen-Sorkifalud me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ -
zé sek.

Szep tem ber 27-29. Kõ sze gen: Kõ sze gi Szü ret és Nem zet kö zi
Fú vós ze ne ka ri Ta lál ko zó – csepregi sze rep lõk kel.

Szep tem ber 28-án, szom ba ton 16 ó.: Bü kön, a Sport pá lyán:
Bü ki TK-Szentgotthárd me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Szep tem ber 28-án, szom ba ton 19 ó. a Bü ki MSK-Atriumban:
De ák Bill Blu es Band és Blueshangers együt tes kon cert je.

Szep tem ber 29-én, va sár nap 16 ó.: Csepregen, a Sport pá -
lyán: Csepreg- Rum me gyei I. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 1-6. Bü kön, Csepregen és más te le pü lé se ken: Or szá -
gos Könyv tá ri Na pok – ren dez vény so ro zat. 

Ok tó ber 4-én, pén te ken 18 ó. Csepregen a Nádasdy ut cai kop -
ja fá nál: Em lé ke zés gr. Bat thyá ny La jos ra és az ara di vér ta núk ra.

Ok tó ber 06-án, va sár nap, 10 ó.: Zsira–Agyagosszergény, 11
ó.: Répcevis–Lövõ, Sopronhorpács–Fertõszéplak, 12 ó.: Si ma ság-
Izsák fa, Acsád-Meszlen-Telekes, 16 ó.: Egyházasfalu–Nagylózs me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé sek.

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

Csü tör tö kön ként az es ti szent mi sék elõtt fél
órai kez dés sel szent ség imá dást vég zünk a Szent
Mik lós temp lom ban.

Szep tem ber 8. - szom bat. Kisboldogasszony,
Szûz Má ria Szü le té sé nek ün ne pe. A Szent kú ti ká -
pol na bú csú ja. 09:30-kor a Szent kú ti ká pol ná nál
az ün ne pi szent mi sét Mol nár Ár pád szom bat he lyi
kór ház lel kész atya mu tat ja be. 15 óra kor a Szent -
kú ti ká pol ná nál li tá nia és ima óra kez dõ dik.

Szep tem ber 9. hét fõ tõl az es ti szent mi sék 18
óra kor kez dõd nek a Szent Mik lós temp lom ban. A
Szent Ka ta lin ká pol ná ban a szent mi sék rend je
nem vál to zik.

Szep tem ber 12. – csü tör tök. Szûz Má ria Szent
ne vé nek em lék nap ja. Az ün ne pi szent mi se 18
óra kor kez dõ dik a Szent kú ti ká pol ná ban.

Szep tem ber 13. - pén tek. Fa ti mai ima ta lál -
ko zó a Nagyboldogasszony ká pol ná nál. 17 óra -
kor a te me tõ mel let ti el sõ stá ci ó tól in du lunk a
Bol dog as  szony ká pol ná hoz a ha gyo má nyos
fatimai ima ta lál ko zó hely szí né re. Köz ben a ró -
zsa fü zért imád koz va kö zö sen el mél ke dünk,
imád ko zunk, éne ke lünk. 18 óra kor kez dõ dik a
koncereblált szent mi se. A szent mi sét kö ve tõ en
gyer tyás kör me net in dul a ká pol na kö rül. Mos to -
ha idõ já rás ese tén a ró zsa fü zér el imád ko zá sa és
a szent mi se a Szent Mik lós temp lom ban lesz.

Szep tem ber 14. – szom bat. A Csepregi Hor -
vát Nap ke re té ben 15 óra kor a Bol dog as  szony
ká pol ná nál dr. Anton Kolic nyu gal ma zott plé bá -
nos mu tat be szent mi sét.

Szep tem ber 21. – szom bat. A bér mál ko zás -
ra ké szü lõ fi a ta lok kö zös sé gi ös  sze jö ve te lei. Az
el sõ ta lál ko zás 9:30-kor kez dõ dik a plé bá ni án.

Szep tem ber 29. – Szent írás va sár nap ja. A
szent mi se 8 óra kor kez dõ dik a Szent Mik lós
temp lom ban.

A csepregi római katolikus
egyházközség

2019. szeptember havi eseményei

A Büki MSK 
2019. szeptemberi programjai

Szeptember 27. 18.00 11. Sok-szín Feszt.
Veritas Színpad (Adács) – Meseautó. Helyszín:
Büki MSK – Színházterem. Belépõ: 1.500.- Ft,

20.30 Deák Bill Blues Band koncert. Helyszín:
Büki MSK – Atrium. Ingyenes!

Szeptember 28. 09.30 Szent Mihály-napi
Civil Forgatag és 11. Sok-szín Feszt. Részletes
program hamarosan: www.bukmsk.hu.
Helyszín: Büki MSK – Színházterem és Eötvös
utca. A részvétel minden programra ingyenes!

A programváltozás jogát fenntartjuk!






