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• Mesterháza

Társadalmi munka Csáfordjánosfán
Már ci u si nõ na pi ren dez vé nyünk óta te le pü -

lé sün kön meg állt az idõ a ko ro na ví rus mi att. A
kép vi se lõ tes tü let egy han gú dön té se alap ján le -
mond tuk a 2020-as ren dez vé nye in ket, hogy ez -
zel is véd jük la ko sa ink egész sé gét. Az Ivá ni Kö -
zös Hi va tal hoz tar to zó töb bi te le pü lés ve ze té se is
egyet ér tett ez zel a dön té sünk kel. Ok tó ber 17-én
tár sa dal mi mun kát tar tot tunk fa lunk ban, amely -
nek a cél ja egy hor gász tó és tûz ra kóhely ki ala -
kí tá sa volt. He lyi vál lal ko zó fel aján lot ta a rég óta
nem hasz nált tó ár ko lá si mun ká i nak költ sé gét,
ez zel is se gít ve fa lunk zöld öve ze té nek szé pü lé -
sét. Itt sze ret ném meg kö szön ni a részt ve võk lel -
kes mun ká ját, amel  lyel hoz zá já rul nak Csá -
fordjánosfa kör nye ze té nek szeb bé té te lé hez. Ta -
vas  szal to váb bi mun ká kat ter ve zünk köz te rü le te -
in ken. Ki vág juk az el öre ge dett fá kat, tu já kat, és
he lyet tük úja kat sze ret nénk ül tet ni. Si ke re sen pá -
lyáz tunk az or szá gos fá sí tá si prog ram ban, ahol
30 db fa cse me tét (10 pla tán, 10 ko rai ju har, 10
ezüst hárs) igé nyel tünk. Ezen nö vé nyek el ül te té -
sé hez is vár juk la ko sa ink se gít sé gét. 

Az idei év ben el kez dõd het nek a Ma gyar Fa -
lu prog ram ban el nyert pá lyá za tok épí té si mun -
kái. Kö zös sé gi Há zunk ud va rán meg épül het az a
150 négy zet mé te res fe dett kö zös sé gi tér, amely
he lyet ad hat min den sza bad té ri ren dez vé -
nyünk nek. A má sik nagy pro jek tünk a mul ti funk -
ci o ná lis épü le tünk, a Fa lu ház na gyon rossz ál la -
pot ban lé võ komp lett te tõ szer ke zet ének cse ré je.
Ön erõ bõl eze ket a be ru há zá so kat saj nos nem
tud tuk vol na meg va ló sí ta ni, de há la Ma gyar or -
szág Kor má nyá nak és a Ma gyar Fa lu prog ram -

nak, ezek az ál mok is va ló ra vál hat nak. Bí zunk
ab ban, hogy 2021-ben meg tud juk tar ta ni szo -
ká sos ren dez vé nye in ket, re mél jük, a jár vány -

hely zet is meg szû nik. Itt sze ret ném meg em lí te ni,
hogy az Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü le tünk is si ke re -
sen pá lyá zott. Le cse rél het jük a fél év szá za dos
Zuk tûz ol tó au tón kat egy fi a ta labb, kor sze rûbb
gép jár mû re. Szep tem ber ben is ko la kez dé si tá -
mo ga tást nyúj tot tunk a he lyi is ko lás ko rú gyer me -
kek nek, akik nek a szá ma év rõl gya ra po dik,
ahogy a szü le té sek szá ma is. Le he tõ sé ge ink hez
mér ten min dent meg te szünk azért, hogy tá mo -
gas suk az itt élõ la ko so kat és a le te le ped ni vá -
gyó, csa lá dot ala pí tó fi a ta lo kat. 

To váb bi pá lyá za ta ink is el bí rá lás ra vár nak, bí -
zunk ab ban, hogy Csáfordjánosfa to vább gya ra -
po dik, fej lõ dik. Eh hez kí vá nok min den ki nek erõt, és
a mai hely zet ben leg fõ ként egész sé get. 

Né meth Al bert Vik tor 
Pol gár mes ter

Bár a ví rus mi att ki ala kult rend kí vü li hely zet
je len leg is tart, el ma radt ren dez vé nyek so rát
tud hat juk ma gunk mö gött, te le pü lé sün kön
hó na pos ki ha gyás után is mét kö zös sé gi ese -
mény rõl szá mol ha tunk be. A ma gyar tör té ne -
lem je les nap ja i ról va ló meg em lé ke zést min -

dig fon tos nak tar tot tuk és tart juk, így kü lön
öröm szá munk ra, hogy a ki ala kult hely zet ben
is mél tán tud tunk tisz te leg ni a sza bad ság harc
hõ sei elõtt.

A 2020. ok tó ber 6-án 17 óra kor kez dõ dõ
meg em lé ke zé sen Do hi Zsolt pol gár mes ter
mon dott be szé det. Ezt kö ve tõ en Mesterházy
Ist ván, a Mes ter há zán szü le tett és el hunyt, a
sza bad ság harc ban is har colt hon véd ez re des
sír já nál he lyez tek el ko szo rút, majd a te le pü lé -
sen már évek óta ha gyo mán  nyá vált el sõ és
má so dik vi lág há bo rús em lék mû ko szo rú zá sá -
val zá rult az ese mény.               ifj. Do hi Zsolt

Tisz te let a hõ sök nek
Szakonyban, ok tó ber 23-án, csen des fõ haj tás sal em -

lé kez tek meg az ’56-os ese mé nyek hõ se i rõl. A jár vány -
hely zet mi att a te le pü lés la kói ne vé ben Csenár Má tyás
pol gár mes ter, Reseterits-Boros Eve lin kép vi se lõ, Németh -
né Tóth Már ta a fa lu szé pí tõk ne vé ben és Bo ros Rudolfné
könyv tá ros he lyez te el a ko szo rú kat az em lék mû vek nél, s
gyúj tot tak mé csest a múlt tisz te le té re.

Ada
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Következõ megjelenés: 2020. december 2.

ÕszutóAz egyház felnõtt
tagjaivá váltak
Nagy meg tisz tel te tés ér te Nagy -

geresd köz ség ró mai ka to li kus egy -
ház kö zös sé gét.

A 13. szá za di ala po kon nyug vó
õsi temp lo munk fa lai kö zött hét
gyer mek ré sze sült a bér má lás
szent sé gé ben. A bér mál ko zás ide -
je az el múlt évek ben a nyol ca dik
osz tá lyos kor el éré se volt, hely szí ne
pe dig va la me lyik köz pon ti plé bá -

nia temp lom. Az ün ne pi szent mi sét
a min den ko ri püs pök ce leb rál ta,
és az ese mény pün kösd ün ne pé -
hez kap cso ló dott. Az idei év ben
úgy dön tött a ka to li kus püs pö ki kar,
hogy a ví rus hely zet mi att ta vas  szal
el ma radt ün nep, õs  szel be pó tol ha -
tó, és nem lesz köz pon to sí tott.

Jó kez de mé nye zés nek bi zo -
nyult, hogy a fi a ta lok a he lyi egy -
ház köz sé gek temp lo ma i ban bér -
mál koz za nak.

A Szent Ist ván ki rá lyunk tisz te le té -
re fel szen telt temp lo munk így nem -

csak a ke resz te lõt, elsõ ál do zást, há -
zas ság kö tést, ha nem a bér má lást is
be fo ga dó hellyé vál ha tott. A fi a ta -
lok he ten ként egy al ka lom mal elõ -
ké szí tõ re jár tak, hogy kel lõ en fel ké -
szül je nek éle tük egyik fon tos ese mé -
nyé re. A szü lõk fel dí szí tet ték a temp -
lo mot a je les al ka lom ra, így fo gad -
va a bér ma szü lõ ket, ro ko no kat és az
egy ház köz ség tag ja it.

Meg tel tek a pad sor ok, fel csen -
dült az or go na szó, kez de tét vet te
az ün ne pi szent mi se. A bér mál ko -
zók csa lád tag ja ik je len lét ében újít -
hat ták meg a ke reszt szü le ik ál tal
tett ke reszt sé gi ígé re tü ket, és így
vál tak nagy ko rú ke resz té nyek ké. A
szer tar tás vé gén vers sel és em lék -
tárg  gyal kö szön ték meg a fi a ta lok
Sza bó Mik lós plé bá nos úr nak a fel -
ké szí tést és a Szent lé lek aján dé kát.
A ke gye lem lé lek épí tõ pil la na tai kí -
sér jék õket to váb bi éle tük ben!

Né meth Lajosné

Rö vid nap pa lok, hos  szú éj sza kák, bo rús idõ –
no vem ber, az enyé szet hava…

…de ez zel együtt a tél re va ló fel ké szü lés idõ sza ka is: ahogy fel -
ké szít jük az ott ho nun kat, ker tün ket vagy akár az au tón kat a hû vö -
sebb na pok ra, úgy erõ sít jük meg a tes tünk, és úgy lé nye gül át a lel -
künk is a kö ze le dõ té li, ün ne pi han gu lat ba. Most, ami kor a min den -
nap ja ink ré sze a ví rus tól va ló fé le lem, fon tos, hogy az egész ség hó -
nap já ban még tu da to sab ban õriz zük csa lá dunk és a ma gunk
egész sé gét is. 

Em lé kez zünk meg el hunyt sze ret te ink rõl, ün ne pel jük eb ben a
hó nap ban a Már ton-na pot lám pás vagy egy jó li ba la ko ma el ké szí -
té sé vel, kö szönt sük a vér adó in kat. Le het, hogy mind eze ket most
csak vis  sza fo got tab ban, kor lá tok kö zött te het jük meg, de ne bán -
juk, mert, ahogy min den rossz, ez is el mú lik egy szer. Ér té kel jük, ha
ott hon a jó me leg ben együtt le het a csa lád, van egy tál étel az asz -
ta lon, és jól érez zük ma gunk együtt! Né ha nem is kell több, ugye?

Ezt üzen je ne künk most a no vem ber, az enyé szet ha va!
Balics Ka ta lin

Szim bo li kus fa ül te tés sel ad -
ta át Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ és dr. Né meth Sán dor
pol gár mes ter Bük ipa ri te rü le té -
nek leg újabb, ös  sze sen 843
mil lió fo rin tos be ru há zás sal lét -
re jött üte mét. Az ese mé nyen
részt vett Noszek Pé ter, a Nest lé
Hun gá ria ügy ve ze tõ igaz ga tó -
ja és Arthur Van Raalte, a Nest -
lé Purina bü ki gyá rá nak igaz -
ga tó ja, hi szen a te rü let el sõ la -
kó ja az állat eledelgyár új be ru -
há zá sa lesz. 

A vá ros nagy részt sa ját erõ -
bõl, rész ben pe dig a TOP-1.1.1-
15-VS1-2016-00001 pro jekt bõl
ka pott 200 mil lió fo rin tos vis  sza
nem té rí ten dõ tá mo ga tás sal fi -
nan szí ro zott, stra té gi ai je len tõ -
sé gû fej lesz té se ta valy nyá ron

vet te kez de tét: 1800 mé te ren
komp lett víz ve ze té ket és két át -
eme lõ vel ki egé szí tett gra vi tá ci -
ós szenny víz csa tor nát ala kí tot -
tak ki, 1000 mé te ren szenny víz-
nyo mó ve ze ték épült, min den
köz mû vet te lek ha tá rig bõ ví tet -
tek, el ké szült a meg fe le lõ köz vi -
lá gí tás, szé le sí tet ték, meg erõ sí -
tet ték, ka mi on for ga lom ra al kal -
mas sá tet ték a ko ráb bi egy sá -
vos me zõ gaz da sá gi utat. 

A fej lesz tés, ame lyet a kor -
mány 2019-ben nem zet gaz da -
sá gi lag ki emelt be ru há zás sá
nyil vá ní tott, már a har ma dik si -
ke res TOP-pályázata volt Bük -
nek, amely nek ha tá sá ra új vál -
lal ko zá sok, to váb bi be fek te tõk
ér kez het nek a vá ros ba.

yde

To vább bõ vült a bü ki ipar te rü let
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• Nagygeresd
Õszi dí szek be öl töz tet tük 
fa lunk köz pon ti te rü le te it.

Nagygeresd Köz sé gi Ön kor mány zat dön -
té se alap ján az idei év ben a ví rus hely zet re
va ló te kin tet tel az éven te meg ren de zés re ke -
rü lõ nyugdíjastalálkozó el ma radt. A kép vi se lõ-
tes tü let az ün nep ség re for dí tan dó össze get a

nyug dí ja sok ren del ke zé sé re bo csá tot ta vá -
sár lá si utal vány for má já ban. Ez úton is sze ret -
nénk jó egész sé get kí ván ni te le pü lé sünk
nyug dí ja sa i nak!                  Né meth Lajosné

Ok tó ber ben Tompaládonyba lá to gat tam el,
ahol pol gár mes ter as  szony, Mol nár Il di kó me sélt
ne kem a te le pü lés el múlt évé rõl. A cikk to váb bi
ré sze bi zo nyít ja, hogy a ví rus el le né re egy szép
évet tud hat nak ma guk mö gött. A be szél ge té -
sünk és a meg írt cikk ál tal egy szûk re
fo gott köz meg hall ga tást, be szá mo lót
sze ret nénk el jut tat ni Tompaládony la -
kó i nak és mind azok nak, akik nyi tot tak
a köz ség iránt. Po zi tí vum ként le het el -
köny vel ni, hogy akik csak né mán és
vé le mény nél kül, tá jé ko zó dó an vár -
ták, hogy mit hoz az új ve ze tés a fa lu
éle té ben, már õszin tén és nyi tot tan
mer nek nyi lat koz ni. Min den ki bi za lom -
mal for dul hat a pol gár mes ter asz -
 szony hoz, ki min den ké rést se gí tõ
szán dék kal fo gad, hi szen min dig min -
den re ta lál ni kell meg ol dást. Sze ren csé re na -
gyon sok tá mo ga tást és se gít sé get kap – kor osz -
tály tól füg get le nül, min dig igyek szik a la kos ság
ér de ke it szol gál ni.

A te le pü lé sen egy ak tív fa lu gond no ki szol gá -
lat mû kö dik. Óvo dá so kat szál lí ta nak, be vá sá rol -
nak, gyógy sze re ket vál ta nak ki, szük ség ese tén
rá szo ru ló kat hor da nak or vo si vizs gá lat ra a la kos -
ság igé nyei sze rint.

Az évet há rom be fe je zet len pá lyá zat tal
kezd ték. Re mé nye ik sze rint a 2018-ban kez dõ -
dõ ek év vé gé re be fe je zõd nek (a Sport park ki vi -
te le zés ét is év vé gé re ígér ték). Je len leg fo lya -
mat ban van a Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben
meg va ló su ló Evan gé li kus Ima ház fel újí tá sa.

Még ta valy de cem ber ben si ke re sen ki osz -
tás ra ke rült a szo ci á lis se gély ként adható tû zi fa.
Be szer zés re ke rült egy új és erõ sebb fû nyí ró trak -
tor, il let ve be sze re lés re ke rült a fa lu ház ud va rá ra
egy 4 ka me rá ból ál ló ka me ra- és ri asz tó rend -
szer. Hogy mél tó ka rá csony vá ró han gu la tot te -
remt se nek a nyug dí jas ta lál ko zó ra ér ke zõk nek,
az aj tó ba épí tet tek egy szép bet le he met. Mél -

tón ün ne pel ték a har ma dik ad venti va sár na p
gyer tya gyúj tást is, öko me ni kus is ten tisz te let ke re -
té ben. Hogy az év moz gal mas le gyen, a té li hi -
de get ki hasz nál va fel újí tot ták a fa lu ház bel se jét.
Az iro dák kal kezd ték, ahol a bú tor zat cse ré jét

fel aján lás ból tud ták meg va ló sí ta ni. A könyv tár is
meg újult te tõ tõl tal pig, majd azt kö vet te az elõ -
tér fes té se, a nagy te rem par ket tá já nak csi szo lá -
sa, lak ko zá sa. A fa lu ház far sang ra el is ké szült,
ahol meg cso dál hat ták a lá to ga tók a meg úju lás
gyü möl csét, me lyet a dol go zók ön erõ bõl vit tek
vég hez.

Ta vas  szal sze mét sze dést szer vez tek fõbb út -
ja ik mel lett, rá szo ru ló csa lád nál nagy ös  sze fo -
gás sal vol tak ta ka rí ta ni, a meg be te ge dett tu já -
kat vág ták ki, il let ve a pos ta te ret par ko sí tot ták,
ró zsá kat ül tet tek és ke rék pá ro kat fes tet tek. Mind -
eze ket saj nos fe lül ír ta a Covid–19, „Ma radj ott -
hon!” jel szó val. A fa lu la kos sá ga szá má ra pol -
gár mes ter as  szony varr ta nap mint nap a masz -
ko kat, hogy egy ki csit ez zel is véd jék a la kos sá -
got a fer tõ zés tõl. Itt be iga zo ló dott az, hogy min -
den mû köd het ös  sze fo gás sal, csak akar ni kell. A
hús vé tot és az anyák nap ját már csak jel ké pe -
sen tud ták meg ün ne pel ni.

A bodajki Selector Eletronika cég se gít sé gé -
vel gyûj töt tek elekt ro ni kai hul la dé kot két al ka -
lom mal is, ami nek be vé tel ét a kör ze ti is ko lá nak

Tompaládony el múlt 
egy évé nek ér té ke lé se
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aján lot tak fel. A lom ta la ní tást is meg szer vez ték,
mel  lyel cél juk, hogy a fa lut tisz tán tart sák és ki -
ta ka rít sák. Két es kü võ is volt a nyá ron, mely min -
dig öröm mel töl ti el a fa lu la kos sá gát, hi szen
fon tos nak tart ják, hogy a fi a ta lok a te le pü lé sen
ma rad ja nak.

Ígé re tet kap tak Par la ment-lá to ga tás ra is, vi -
szont saj nos a ví rus sok min dent fe lül írt; ahogy

em ber ter vez, Is ten vé gez. A ki rán du lás ra szánt
ös  szeg bõl a 84-es fõ út mel lé ké szít tet ték el ked -
vez mé nyes áron a Ládony fel ira tot.

Nyá ron a fel irat ava tó já ra Ágh Pé ter, a tér -
ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je is meg tisz tel te je -
len lé té vel a te le pü lést, ahol el is me rõ ok le ve let

adott át pol gár mes ter as  szony nak, hogy meg -
kö szön je a ví rus hely zet ben a fa lu ért ta nú sí tott
helyt ál lá sát, és bíz tat ta, hogy jó ke zek ben tud ja
a fa lu sor sát a jö võ ben is. 

Gra tu lált a Ládony be tû i nek a gye re kek kéz -
le nyo ma tá val el lá tott öt le té hez. A nap vé gén
meg in vi tál ták egy kö zös, hely ben fõ zött va cso ra
el fo gyasz tá sá ra.

Õs  szel a te le pü lés ve ze té se tá mo gat ta az
óvo dá sok és is ko lá sok tan év kez dé sét, to váb bá
az óvo da fel újí tá sá hoz is nagy ban hoz zá já rul -

tak. Si ke rült a ré gi fod rász üz le tet is új ra
fel élesz te ni, egy tel jes bel sõ fel újí tás
után ma már is mét üze mel het. Csat la -
koz tak a Bursa Hungarica prog ram hoz,
mely ál tal tá mo gat ni tud ják a fel sõ ok -
ta tás ban ta nu ló fi a ta lo kat. Az idei év -
ben is igé nyel ték a rá szo ru ló csa lá dok -
nak a szo ci á lis tû zi fát. No vem ber ele jé -
vel há rom te le pü lé sen (Tompa lá dony,
Mes ter há za és Sajtoskál) köz mû ve lõ dé -
si szak em ber fog lal koz ta tá sa is meg ol -
dód ni lát szik. A mos ta ni ví rus alatt már
akad tak ön kén tes maszk var rók is, akik
szí ve sen csat la koz tak a ko ráb bi kez de -
mé nye zés hez.

Si ke rült két tel ket is ér té ke sí te ni he lyi la kos -
nak, il let ve van nak ér dek lõ dõk to váb bi tel kek -
re. A csar nok épü le te el öre ge dett, me lyet ér -

ték becs lõ vel fel be csül tet tek, hogy fel kí nál ják
el adás ra.

A szenny víz át eme lõ szi vat  tyú he lyét ki mé ret -
ték, amely bõl lát szik a kö vet ke zõ évek leg fon to -
sabb fel ada ta a szenny víz há ló zat ki épí té se! A
fa gyok be áll tá val sze ret nék még azt a két fa -
cse me tét el ül tet ni az ez év ben szü le tet tek nek
jel ké pe ként, hogy nõ je nek nagy ra, cse pe red je -
nek. Min den szen tek re le fes tet ték a te me tõ
nagy ke reszt je it, le ró va tisz te le tü ket az el huny tak -
nak. Na pi szin ten fer tõt le ní tik a busz meg ál ló kat,
kö zös sé gi he lyi sé ge ket is.

Eb ben az év ben sem fe lej tik el nyug dí ja sa i -
kat, a ví rus ra va ló te kin tet tel mél tón ké szül nek
meg ün ne pel ni õket. S hogy pol gár mes ter asz -
 szony sza va it idéz zem: „Saj nos sem mi nem kár -
pó tol ja az ön fe ledt be szél ge tést, de bíz zunk ab -

ban, hogy szebb idõk jönnek, és új ra ta lál koz ha -
tunk. A fa lu ház és a hi va tal elõt ti õszi dí szí tés sel
pró bál tuk a szür ke hét köz na po kat egy ki csit vi -
dá mab bá ten ni. Nem tu dom, a ko ro na ví rus mi -
att mit va ló sít ha tok meg az el kö vet ke zen dõ év -
ben, de úgy ér zem, na gyon sok tá mo ga tást ka -
pok a la kos ság tól, ami meg erõ sít. Ez úton kí vá -
nok min den ki nek egy ví rus men tes idõ sza kot!”

Igler Pat rí cia

Az Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u -
ma és a Nem ze ti Fo gya té kos ság -
ügyi és Szo ci ál po li ti kai Köz pont Köz -
hasz nú Nonprofit Kft. ál tal tá mo ga -
tott or szá gos, 2020. évi „Ne ked
MUN KA, ne kem ÁLOM!” prog ram
cél ja a fo gya té kos ság gal élõ és

meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
 mé lyek tár sa dal mi el- és be fo ga dá -
sá nak elõ se gí té se. 

2020 au gusz tu sá ban a Mun ka -
erõ pi a con Ma ra dás Egye sü let tõl
Far kas Ri ta szer ve zõ ke res te meg Né -
meth Vi o let ta ügy ve ze tõ igaz ga tót,
hogy kér je együtt mû kö dé sét a prog -
ram ban. Ter mé sze te sen a ho tel ve ze -
tõ nyi tott volt, és kész ség gel aján lot -
ta fel a Ter mál Üdü lõ szö vet ke zet

Apart man Ho telt hely szí né ül a prog -
ram szer ve zõ nek. Az or szá gos prog -
ram ke re té ben a Salva Vi ta Ala pít -
vány köz re mû kö dé sé vel a fo gya té -
kos és meg vál to zott mun ka ké pes sé -
gû em be rek kö zül 2020. 09. 24-én
Hor váth Ani ta 38 éves szom bat he lyi

la kos lá to ga tott el a ho tel be
men to ra i val, aki a hely szí -
nen a szo ba as  szo nyi fel -
ada tok kal is mer ked he tett
meg. Se gít sé gé re vol tak a
ho tel mun ka tár sai, Mol nár
Csabáné Eri ka gond nok nõ
és Buj tás Tiborné Ili szo ba -
asszony. Ani ta a FÕKEFE-nél
be ta ní tott mun kás ként dol -

go zik, de dol go zott már Bük für dõn
kony hai ki se gí tõ ként is. A dél elõtt vé -
gez té vel Ani tá nak na gyon tet szet tek
az eh hez a mun ka kör höz tar to zó fel -
ada tok, és szí ve sen el jön ne a ho tel -
be jö võ re dol goz ni. 

Örü lünk, hogy si ke rült Ani ta ál -
mát va ló ra vál ta nunk!

Tö mõ Ale xand ra
ér té ke sí té si és szol gál ta tá si

ve ze tõ /Apartman Hotel***/

„Neked MUNKA, nekem ÁLOM!”
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tömörd
Vá ra koz ni sen ki sem szeret…

Vall juk meg, hogy busz meg ál ló ban vá ra -
koz ni nem a leg kel le me sebb prog ram. Per sze
te gyük hoz zá, raj tunk is mú lik, ho gyan, mi lyen
kö rül mé nyek kö zött tölt jük el azt a né hány
per cet, amíg meg ér ke zik a já ra tunk. 

A tömördieknek is van két busz meg ál ló juk,
azok ba rát sá gos kör nye ze té ben jó el üt ni az
idõt. A fa lu szé pí tõ ink tö re ked nek ar ra, hogy az
ak tu á lis év szak nak meg fe le lõ en ala kul jon át
azok kör nye ze te, s a tá jat vagy a hely színt fi -
gyel jük, mo so lyog junk, ne ves sünk.

El ké szült az a 2020. évi õszi dí szí tés a fõ út
mel lett és a busz for du ló ban is. A szép, öt le tes,
eset leg vic ces al ko tá sok már jól in dít hat ják a
na pun kat.

Kö szö net Bódizsné Er zsi nek, Bódizs Dal má -
nak, Hor váth Gabinak, Pusker Jan csi bá csi -
nak, Má tyás Gá bor nak és Má tyás Jó zsef nek

az idei öt let kért és ki vi te le zés ért! Gra tu lá lunk!
Áll jon itt bi zo nyí té kul a fo tó!

KSzÁ

Az idei, szo ron gó han gu la tú esz ten dõ ben kü -
lö nö sen nagy kincs, ha öröm ér ben nün ket. Kis
fa lunk ban né hány hét alatt egy egész cso kor nyi
ju tott be lõ le.

Jól esõ ér zés mind an  nyi unk szá má ra, hogy a
Kos suth La jos ut cai, félt ve õr zött és a hí võ as  szo -
nyi ke zek ál tal min dig mél tó an gon do zott, de az
idõ vas fo gá tól erõ sen meg vi selt Szûz anya-szo -
bor is mét ré gi fé nyé ben pom páz hat a hí vek di -
csé re tes ös  sze fo gá sá nak ered mé nye ként. A
Nagyboldogasszony-napi, meg in dí tó an szép új -
ra szen te lé si szer tar tá son kis fa lunk nagy szám -
ban kép vi sel tet te ma gát.

A nyár vé gi öröm te li ese mé nyek nél ma rad -
va szí ve sen em lé ke zünk az au gusz tus 20-i Szent
Ist ván-na pi ün nep sé günk re, amely re gyö nyö rû
ter mé sze ti kör nye zet ben, a Demsa csa lád szé -
pen ki ala kí tott er dõ szé li bir to kán ke rült sor, ahol
a gon dos há zi gaz dák, Demsa Jó zsef és Is te nes
Má ria szí vé lyes fo gad ta tás ban és fe je del mi
ven dég lá tás ban ré sze sí tet ték a Szép ko rú ak
Klub ját. Meg le pe tés prog ram ként pe dig méz -
kós to ló val egy be kö tött, ér té kes mé hé sze ti elõ -
adás sal is ked ves ked tek. Kö szö net ér te!

Az öröm te li han gu lat sze ren csé sen tart ja ma -
gát kis fa lunk ban õsz be haj ló an is. Bi zo nyít ja ezt az
öt le tes, ki tar tó dí szí té si kedv, amely min dig is jel le -
mez te a Fa lu szé pí tõ Egye sü le tet. Ke zük nyo mán
gyö nyör köd he tünk lép ten-nyo mon a szí nes, me sés
al ko tá sok ban, ame lyek jó kedv re de rít mind an  nyi -

un kat a bo ron gó sabb na po kon is. A fa lu fej lesz tõ és
fi a tal gaz da kör nyert ös  sze sen mint egy más fél mil -
lió fo rin tot, gra tu lá lunk, így to vább.

Õszi vi rá ga ink kö zül nap ról nap ra bon to gat -
ják cso dás szir ma i kat a sze ret te ink sír já ra ke rü lõ
kri zan té mok. Nem csak a csa lá dok, ha nem Ön -
kor mány za tunk is szí vén vi se li az el huny tak em lé -
ké nek mél tó gon do zá sát. Így a min den szen tek
na pi gyer tya gyúj tás ide jén jól esõ ér zés sel ta -
pasz tal hat juk te me tõ ink lel ki is me re tes kar ban -
tar tá sát és az új te me tõ ben vég be ment fej lesz -
tõ, kor sze rû vál to zá so kat. Kü lön öröm, hogy Ön -
kor mány za tunk el sõd le ges ter vei kö zött sze re pel
a má sik há rom te me tõ fo lya ma tos fel újí tá sa is.
Az új te me tõ nél ki sze det tük a túl nõtt tu já kat,
azok he lyett pe dig ba bér meg  gyet te le pí tünk a
sze les észa ki ol dal ra, még idén a te me tõi kút kö -
rül fo gunk ren det rak ni, ter vek sze rint tér kõ lesz
kö rü löt te, és au to ma ta víz szi vat  tyú fog ja köny -
 nyeb bé ten ni a víz vé te li le he tõ sé get.

Leg fris sebb jó hí re ink egyi ke, hogy kis fa lunk
leg fi a ta labb és leg nép sze rûbb kö zös sé gi he lye,
a Pla tán tér, újabb meg le pe tés sel vár ja lá to ga -
tó it. Ját szó tér re nyer tünk pá lyá za tot, va la mint
õs ho nos fá kat ül te tünk fa sor ként a tér re.  Az Ön -
kor mány zat ál tal lét re ho zott nyílt WiFi-hálózatnak
kö szön he tõ en in gye nes internetezési le he tõ sé -
get biz to sít min den ki szá má ra.

Õszi tü kör kép
Egyházasfaluból

OLVASS MINKET
ONLINE IS!

www.repcevidek.hu
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A fej lõ dés to váb bi lép csõ je, hogy fa lu ve ze té -
sünk egyik fõ erõs sé gét, a fi gyel mes és szor gal -
mas pá lyá za ti te vé keny sé get is mét si ker ko ro náz -
ta. A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben meg hir de -
tett esz köz igény lé si le he tõ sé gen Fa lu fej lesz tõ
Egye sü le tünk 500.000 Ft-ot, az óvo dai já ték ud -
var ra és köz té ri já té kok fej lesz té sé re be nyúj tott
pá lyá za tunk pe dig több mil lió Ft-ot nyert.

Ami még jó hír: 95 éves la ko so kat kö szönt het -
tünk, Ba logh Te ri né nit és Ke resz tes Józsefnét, há -

la Is ten nek, jó egész ség nek ör ven de nek, re mél -
he tõ leg ez így is ma rad még hos  szú évekig..

„Szép vagy, ó hon!...de nag  gyá csak fi a id
szent aka rat ja te het.” Vö rös mar ty ta ní tá sát ma -
gun ké nak érez ve Egyházasfaluban his  szük és
vall juk, hogy cso kor nyi örö münk is eb bõl a min -
den nap ja ink ba be épü lõ és mun kál ko dó szent
aka rat ból fa kad.

Ma jor Iza bel la

Vér adás
Nagygeresden
Te le pü lé sün kön ok tó ber 15-én le -

zaj lott az idei év ben má so dik al ka -
lom mal szer ve zett vér adás. Az ese -
mény so rán 18 do nor nyúj tott se gí tõ
ke zet a rá szo ru lók nak. Kö szö net il le ti
õket az ön zet len sé gü kért!

Né meth Lajosné

„Én va gyok az élõ ke nyér, amely a
menny bõl szállt alá. Ha va la ki eb bõl a ke -
nyér bõl eszik, örök ké él. A ke nyér pe dig,
ame lyet majd én adok, az én tes tem a vi lág
éle té ért.” /Jn 6,51/

1910-ben X. Piusz pá pa le he tõ vé tet te a
gyer me kek ko rai elsõáldozását azon gyer -
me kek szá má ra, akik kü lönb sé get tud nak
ten ni a jó és a rossz kö zött, is me rik és sze re tik
Jé zus Krisz tust, s vágy nak a ve le va ló sze mé -
lyes ta lál ko zás ra a szent ál do zás ban a ke nyér
és a bor szí ne alatt.

2020. szep tem ber 27-én va sár nap, dél -
elõtt 11 óra kor kez dõ dõ ün ne pi szent mi sén
volt az elsõ ál do zás a tömördi temp lom ban. 

Két kis lány vet te ma gá hoz el sõ al ka lom -
mal az Ol tá ri szent sé get: Má tyás Bet ti na és
Sán dor Bor bá la. Egy ház köz sé günk tag jai, a
csa lád, a ba rá tok, az is me rõ sök kö ré ben ün -
ne pel he tett min den ki a pan dé m  ia sza bá lya -
it be tart va. 

A plé bá nia ud var ról in dul va vo nul tak be
a temp lom ba. Ol tár hoz ér ke zé sük után Buús
Bog lár ka kö szön töt te a kis meny as  szo nyo kat,
az ün ne pel te ket. Majd Bet ti na és Bor bá la
mon dott kö szö ne tet Vas Csa ba plé bá nos úr -
nak és a hit ok ta tók nak a szent ség ki szol gál -
ta tá sá ért, s a szülöknek is ki fe jez ték há lá ju kat
azért, hogy idá ig el jut hat tak.

Va ló ra vált egy álom: a szent mi sén éle -
tük ben elõ ször szent ál do zás hoz já rul tak. Há -
rom éven át ké szül tek, hogy egy re job ban
meg is mer jék Jé zust. Az elsõáldozás elõt ti na -
pok ban az el sõ szent gyó ná suk ban meg tisz tí -
tot ták lel kü ket, hogy olyan fe hér le hes sen,
mint a ru há juk, ami ben be vo nul tak a temp -
lom ba. Imád sá gos lé lek kel, vá ra ko zás sal tel -
ve lép tek Csa ba atya elé, és áhí tat tal az ar -
cu kon vet ték ma guk hoz a szent os tyá ban je -
len lé võ Úr Jé zust. 

A Jó is ten kí sér je út ju kat egész éle tük ben!
KSzÁ

Elsõáldozás Tömördön
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– Elõ ször is ar ra kér lek, légy szí ves rö vi -
den ér té kel ni a vá lasz tás után el telt kö zel
egy évet az ön kor mány zat szem pont já ból.
A jár vány hely zet tel kap cso la tos tör té né sek
mel lett is mer tesd a je len le gi és eset leg
vár ha tó he lyi in téz ke dé se ket is. 

– Elõ ször is en gedd meg, hogy meg kö szön -
jem a le he tõ sé get, hogy rám gon dol tál mint in -
ter jú alany. Eb ben a hó nap ban va ló ban el sõ
év for du ló ja volt a ta va lyi vá lasz tá son el nyert
man dá tu mok nak. Be val lom õszin tén, ha va la ki
a vá lasz tá si ered mé nyek ki hir de té sét kö ve tõ
örö möm ben köz li ve lem, hogy va la hol tá vol
már bon ta ko zik egy vi lág jár vány, ami el fog ja
ér ni Csepreget is, hát mi ni mum meg mo soly -
gom. Most már saj nos tény, hogy ami ak kor tel -
je sen ir ra ci o ná lis nak tûnt, az a min den nap ok
ke se rû va ló sá ga, és a Covid–19 ál tal az ön kor -
mány za ti ság ra ve tett ár nyé kot kár len ne meg -
pró bál ni el ba ga tel li zál ni. Nyu god tan mond ha -
tom, egyéb szem pont ból sem volt se kély a víz,
ami vel ez a szék fo ga dott – gon do lok itt a vá -
ros anya gi hely ze té re, a Csepregi Sport Egye -
sü let ál la po tá ra, a tes tü let ben lé võ kez de ti ne -
héz sé gek re (ez utób bi az óta sze ren csé sen ren -
de zõ dött) –, de a jár ván  nyal já ró ki hí vá sok, a
rend kí vü li jog rend, a köz egész ség ügyi kér dé -
sek, az ál lan dó bi zony ta lan ság egy olyan lég -
kört te rem tett, ami vel nem hi szem, hogy az elõ -
de im nagy ré sze ta lál ko zott vol na. Mind ezek el -
le né re még is el mond ha tom, hogy a sa ját dön -
té se i met, ami ket az adott kö rül mé nyek kö zött
meg hoz tam, azo kat ma is he lyes nek gon do -
lom. A fen ti e ket bõ ven le het ne rész le tez ni, de
hogy ké ré sed nek meg fe le lõ en a rö vid ség re
szo rít koz zak, azt kell mon da nom a hely zet nem
jó, de ves  szük az aka dá lyo kat, és re mél jük a
szebb és nyu god tabb jö võt. A jár vány hely zet tel
kap cso la tos dön té sek bõl amit a la kos ság leg in -
kább ta pasz tal hat, az az idei év re al ko tott ren -
dez vény terv ala pos meg té pá zá sa, de ez zel ka -
pocs lat ban nem tu dok na gyon elõ re men ni,
mert min den ren dez vény ese tén egye di leg
mér le ge lünk az adott kon tex tust fi gye lem be vé -
ve és szak em be re ket meg kér dez ve. Ezek a
dön té sek saj nos nem min dig nép sze rû ek, de ta -
lán ép pen ezért gon do lom hi te les nek õket, hi -
szen mint po li ti kai sze rep lõ nek ez nem áll na ér -

de kem ben, azon ban mint fe le lõs ve ze tõ nek
eze ket kö te les sé gem meg hoz ni. 

– Bár kb. két hét múl va je le nünk meg, jó
len ne, ha mai nap pal né hány konk ré tu mot
is em lí te nél a jár vány csepregi hely ze té vel
kap cso lat ban. Há nyan be te ged tek meg ed -
dig? Kö zü lük hány fõ ke rült kór ház ba,
eset leg lélegeztetõgépre? Én egy ha lá los
ál do zat ról is hal lot tam. 

– Azt kell mon da nom, hogy nem tud juk. Az
ön kor mány zat a jár vány má so dik hul lá má ban
sem mi ilyen jel le gû in for má ci ót nem kap meg.

Csak nem hi va ta los ér te sü lé se ink van nak ne -
künk is, ame lye ket azon ban mint pol gár mes ter
nem szeretnékközzé ten ni, hi szen ez ilyen for má -
ban csak a szó be széd ka te gó ria. 

– Me lyek az ön kor mány zat idén el fo ga -
dott, 2024-ig tar tó gaz da sá gi kon cep ci ó já -
nak fõbb cso mó pont jai? 

– Az ön kor mány zat ál tal jó vá ha gyott do ku -
men tum 102 ol da las, a fon to sabb fej lesz té si el -
kép ze lé sek: 
• Ter me lõ be ru há zá sok ra van szük ség, me lyek

nö ve lik a vá ros be vé te le it. El sõ sor ban he lyi

mun ka erõ fog lal koz ta tá sát meg va ló sít ha tó
mun ka he lyek lé te sül hes se nek. 

• A ki vá ló he lyi vál lal ko zá so kat és szak em be re -
ket be kell von ni a vá ros épí tõ mun ká ba. Az
újon nan vál lal koz ni szán dé ko zó kat pe dig tá -
mo gat ni kell. 

• A vá ros ban le võ két kas télyt a tu laj do nos be -
fek te tõk kel egyez tet ve a te le pü lés hos  szú tá -
vú cél ja i nak meg fe le lõ en kell fej lesz te ni. 

• Meg kell ta lál ni a le he tõ sé gét an nak is, hogy
a so kat han goz ta tott la kos sá gi igé nyek nek
meg fe le lõ en egy be vá sár ló köz pont lé te sül -
hes sen a vá ros ban vagy an nak köz vet len
kör nye ze té ben. 

• Foly tat ni kell a még el ma radt út há ló zat és
jár da sza ka szok fel újí tá sát. 

• Le he tõ sé get kell te rem te ni új épí té si tel kek ki -
ala kí tá sá ra, ez zel is ösz tö nöz ve a fi a ta lok
hely ben ma ra dá sát. 

• Új ra kell épí te ni a vá ros gaz dál ko dást a je len -
le gi ál lo mány meg tar tá sá val. Be kell von ni
és meg be csül ni a he lyi szak em be re ket. 

• A Pro me nád kö ze lé ben ki kell ala kí ta ni egy
nyil vá nos mel lék he lyi sé get. 

• A ko ráb bi nál sok kal na gyobb te ret kell ad ni
a kul tu rá lis élet sze rep lõ i nek, és a le he tõ leg -
na gyobb mér ték ben tá mo gat ni kell a ci vil
szer ve ze te ket. 

• Na gyobb hang súlyt kell fek tet ni a csa lád tá -
mo ga tás ra, töb bek közt a csepregi új szü löt -
te kért alap lét re ho zá sá val is. Meg kell ra -
gad ni min den esz közt az óvo da és böl csõ -
de, va la mint az egész ség ház in téz mény -
rend sze ré nek fej lesz té sé re, to váb bá az is ko -
la épü let fel újí tá sá ra. 

• A ko ráb bi ak nál jó val na gyobb hang súlyt kell
fek tet nünk a kör nye zet vé de lem re. 

• Az egy ház zal együtt mû köd ve szor gal maz ni
kell a stá ci ók kar ban tar tá sát és a Bol dog asz -
 szony-ká pol na fe lé ve ze tõ út fel újí tá sát. Se gí -
te ni kell a vá ro sun kon át ha la dó Má ria út inf -
rast ruk tú rá já nak fej lesz té sét. Le he tõ ség sze -
rint az út vo nal men tén ke rék pá ros-pi he nõ ket
és me ne dék há za kat kell ki ala kí ta ni. 

• A tu riz mus fel len dí té se ér de ké ben ki kell
hasz nál ni azt a ter mé sze ti ér té ket, mel  lyel
Csepreg ren del ke zik, s erõ sí te ni a he lyi bor -
tu riz must. 

In ter jú Hor váth Zol tán nal, 
Csepreg vá ros pol gár mes te ré vel
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• Foly tat ni kell a ke rék pár há ló zat fej lesz té sét,
be kap cso lód va a tér ség be ter ve zett fej lesz -
té si prog ra mok ba. 

• Nem sza bad hagy ni, hogy el ves  szen és fe le -
dés be me rül jön a Csepregi Sport egye sü let. 

• Elõ kell ké szí te ni a vá ro si sport csar nok fel épí -
té sét. 

Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a ci vil
szer ve ze tek nek sze ret nénk na gyobb te ret biz to -
sí ta ni, több meg je le né si le he tõ sé get aján la ni
szá muk ra, a ren dez vé nye ink be be von ni õket.
En nek nyil ván van költ ség von za ta is, amit szin tén
nem kön  nyít meg a je len hely zet, de a pá lyá za -
to kért fe le lõs kol lé ga nõk kel min dig ke res sük az
utat, és mint ön kor mány zat igyek szünk vis  sza -
nyer ni a szer ve ze tek bi zal mát. 

A fen ti ek mel lett azt gon do lom, hogy
Csepreg ki csit el ár vult Kõ szeg és Bük kö zött. A
nem ide va ló si ak kön  nyen azo no sít ják az elõb bit
a vár ral, szép ré gi vá ros ré szek kel, utób bit pe dig
a für dõ vel. A ket tõ kö zött Csepregnek kö zel sincs
ilyen egy ér tel mû jel lem vo ná sa. Meg kell fo gal -
maz ni a vá ros iden ti tá sát, és azt szem elé kell
rak ni. Szá mos al ka lom mal jár tam úgy, hogy
akár csak a me gye szék hely rõl ér kez tek is me rõ -
sök, akik nek meg mu tat tam pár ér té kün ket –
mint a Bol dog as  szony ká pol nát, a ta va in kat –,
min dig na gyon rá cso dál koz tak ezek re. Nem is
gon dol ták vol na, hogy itt ilyen van. Ezek a meg -
nyil vá nu lá sok azt gon do lom ma gu kért be szél -
nek. Azt gon do lom, hogy Csepreget há rom ol -
dal ról kell meg vi lá gí ta ni: a hor gász tu riz mus, a
bor tu riz mus és a ba kan csos tu riz mus irá nyá ból.
Az ezek hez szük sé ges „kin csek kel” két ség kí vül
ren del ke zünk és jól is promotálhatóak. 

Sze ret ném azt el ér ni, hogy nem csak a me -
gyé ben, de tá vo labb is, ha va la ki Csepreg
ne vét hall ja, ak kor a ta nács ta lan ság he lyett
egy bõl eszé be jus son, hogy igen, ott le het
szép he lye ken tú ráz ni, ott le het na gyo kat hor -
gász ni és nem utol só sor ban mi nõ sé gi, szak ma -
i lag el is mert bo ro kat kós tol ni. Eb ben a mun ká -
ban a ci vil szer ve ze tek köz re mû kö dé se szin tén
nem meg ke rül he tõ, hi szen a hír név épí tés kö -
zös sé gi fel adat, ami hez új weboldalon, igé -
nyes fény ké pes meg je le né se ken túl kel le nek
pél dá ul ren dez vé nyek is. 

– Szép cél ki tû zé sek, de „az ör dög a
rész le tek ben rej lik”. Az el múlt évek ben
vég re jött ele gen dõ tá mo ga tás az utak és
jár dák rend be té te lé re. Re mél jük, ez a jö -
võ ben is foly ta tó dik. Ke rült-e sor rend meg -
ál la pí tás ra a még hát ra lé võ ut cák és jár -
dák fel újí tá sá ról? 

– A vá ros inf rast ruk tú rá ja ál lan dó fej lesz tést
és fi gyel met igé nyel, ez zel tisz tá ban va gyok én
is, hi szen sok la kos en nek ál la po tát te kin ti a vá -
ros ve ze tés tel je sít mé nyé nek mé rõ szá ma ként. Az
idei évi szû kös költ ség ve tés bõl a Dr. Sze mes Zol -
tán ut ca jár dá já nak fel újí tá sá ra ke rül he tett sor,
de bí zom ben ne, hogy a ké sõb bi ek ben en nél
több sa ját ki vi te le zé sû jár da sza kaszt újít ha tunk
majd meg. Si ke re sen pá lyáz tunk a Ma gyar Fa lu
prog ram ban, így kö zel 5.000.000 fo rint ból jö võ -
re biz to san meg újul hat a Dó zsa ut ca jár dá ja is
mind két ol da lon. Idén el ké szült a Bel ügy mi nisz -
té ri um tá mo ga tá sá val a Visi ut ca, va la mint a
Ma gyar Köz út köz re mû kö dé sé vel a Kõ sze gi, Pe -
tõ fi és Rá kó czi ut cák út bur ko la ta is. Amint le he -
tõ sé günk lesz rá, úgy a ké sõb bi ek ben ter mé sze -
te sen az ed dig ki ma radt ut cák út bur ko la tát is fel
sze ret ném újít tat ni. A tes tü let a gaz da sá gi prog -
ram el fo ga dá sa kor a Dó zsa és a Kos suth ut cák
fel újí tá sát ne ve sí tet te, de ezek nél a pro jek tek nél
el sõ sor ban nem egy ál ta lunk fel ál lí tott sor rend a
mérv adó, ha nem az, hogy mi lyen anya gi le he -
tõ sé ge ink nyíl nak meg. 

– Csepreg egyik ki tö ré si pont ja ér té ke i -
nek szám ba vé te le, meg fe le lõ pro pa gá lá sa,
az ide gen for gal mi fo ga dó kész ség fej lesz -
té se. Fon to sak a he gyi és er dei utak, ame -
lyek re az ön kor mány zat ed dig is oda fi -
gyelt, de az anya gi le he tõ sé gei itt is kor lá -
to zot tak. Vár ha tó-e va la mi lyen fej lesz tés e
té ren a kö zel jö võ ben? 

– Az er dei, kül te rü le ti utak ál la po ta ál lan dó ki -
hí vást je lent a vá ros szá má ra, gon dol ha tunk itt ki -
vált kép pen a Tég la gyá ri út ra is. Mi u tán fe le lõt len
ígér ge tés be nem sze re tek bo csát koz ni, nem tu -
dom itt ma ga biz to san azt ál lí ta ni, hogy eb ben a
pil la nat ban van meg ol dá sunk er re a prob lé má ra.
Amit biz to san el tu dok mon da ni, hogy a prob lé ma
is mert, és ál lan dó an na pi ren den van, amint le he -
tõ ség nyí lik rá akár pá lyá zat út ján, akár egyéb fi -
nan szí ro zás ból, úgy dol goz ni fo gunk a meg ol dá -
son. A fo lya ma tos kar ban tar tás ra az idei év ben is
fi gyel tünk, hi szen ha la kos sá gi ké rés ér ke zett, rö vid
idõn be lül el vé gez tük a kért be avat ko zást. Gon -
do lok itt el sõ sor ban a he gyi utak ka vi cso zá sá ra,
me lyet szá mos al ka lom mal a lakosággal kar ölt ve
ol dott meg az ön kor mány zat, vagy a kül te rü le ti
utak gréderezésére. 

– Gyö nyö rû ter mé sze ti kör nye ze tün ket
több he lyen (pl. a Kincséd kö ze li er dõ szé len,
a Kék Tú ra út vo na la mel lett stb.) el csú fít ja az
il le gá li san le ra kott sze mét. Jó len ne eze ket
fel szá mol ni, s né hány frek ven tált hely re nap -
elem mel mû kö dõ ka me rát fel sze rel tet ni.
Lesz-e er re le he tõ ség a kö zel jö võ ben? 

– Is mert elõt tünk a prob lé ma, ren ge te get har -
co lunk az il le gá lis sze me te lõk kel. A ka me ra rend -
szer ki épí té se nem meg old ha tó min den te rü le ten,
és nem is ará nyos rá for dí tás, azon ban vad ka me -
rák ilyen cél lal tör té nõ te le pí té sét már fon to ló ra
vet tük. A kér dés ré sze ként sze ret nénk a kör nye ze -
tünk ben meg erõ sí te ni az er dõ já rás és az er dei tú -
rá zás kul tú rá ját, amely nek egyik alap ve té se, hogy
a ba ran gol ni vá gyok a ná luk ke let ke zett sze me tet
vi gyék ma guk kal, és a leg kö ze leb bi, ar ra ki he lye -
zett tá ro ló ba dob ják el. E te rü le ten is szá mí tunk az
Írottkõ Na túr park mun ka tár sa i ra is, akik kel szá mos
pro jek te ken dol go zunk együtt. 

– Né hány he te ta pasz tal tam, hogy a For -
rás tól for rá sig tar tó sé ta út ki in du ló pont já nál
a Sajbók-forrás is el apadt, de a ki fo lyó alatt
szi vá rog a víz. Nem le het ne azt a Fõ té ri ar -
té zi kút tal együtt el in dít tat ni? 

– A Sajbók-forrás és a Fõ té ri ar té zi kút szük -
sé ges kar ban tar tá si mun ká la ta it is sze ret nénk
be lát ha tó idõn be lül el vé gez ni. A Sajbók-
forrásnál nem rég sze mé lye sen is ta nács koz tunk
er rõl a prob lé má ról szak em be rek kel, akik több
meg ol dást is fel vá zol tak. 

– Van-e va la mi lyen új in for má ci ód a
kas té lyok sor sá val kap cso lat ban? 

– El mond ha tom, hogy a Nádasdy-kastélyt tu -
laj don ló gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ jé vel, Wu
Wanliang úr ral jó a kap cso lat tar tás, ke res sük min -
den te rü le ten a part ner sé get, ahol a köz ér dek és
a be fek te tõi ér dek is ta lál ko zik. Ilyen pél dá ul a kas -
tély kert te rep ren de zé se, il let ve a nem ré gi ben fel -
fe de zett be tö rés sel kap cso la tos rend õr sé gi ügy in -
té zés is, amely so rán igye kez tem min den se gít sé -
get az el já ró ha tó ság ren del ke zé se bo csá ta ni. 

A Rottermannn-kastélyról a leg fris sebb in for -
má ci ónk, hogy 2018 de cem be ré ben tu laj do -
nos vál tás tör tént. A kas tély fel újí tá sá ról, to váb bi
hasz no sí tá sá ról nincs még in for má ci ónk. 

– Né hány éve vis  sza ke rült az ál lam és ta -
lán Csepreg tu laj do ná ba a fõ vá ro si ügy véd
urak tól az egy ko ri ál la mi gaz da sá gi al más
te rü le te. Egy ré szén er dõ te le pí tés tör tént. Na -
gyobb ré sze vi szont – a leg na gyobb arany ko -
ro na ér té kû föl dünk és a még meg le võ gyü -
möl csös – az óta is gaz ban áll. Vár ha tó-e va -
la mi lyen elõ re lé pés ezen a te rü le ten? 

– Saj nos je len leg is ál la mi tu laj don ban van
az em lí tett ér té kes föld te rü let. Ha mód és le he tõ -
ség lesz rá, lé pé se ket te szünk a tu laj don jog
meg szer zé sé re. 

– Kö szö nöm a be szél ge tést. Sok erõt, jó
együtt mû kö dést és si ke res pá lyá za to kat kí -
vá nok a ter vek meg va ló sí tá sá hoz. 

Sá gi Fe renc
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Idõ sek vi lág nap ja

Ok tó ber el se je az idõ sek vi lág nap ja, amely -
re te kin tet tel a csepregi Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont min den év ben ün ne pi he tet tart. Így volt ez
az idei év ben is, bár a Covid–19 jár vány ra va ló
te kin tet tel saj nos több komp ro mis  szu mot kel lett
köt ni a szer ve zés so rán. Zétényi Irén in téz mény -
ve ze tõ as  szony el mond ta, hogy a jár vány ve -
szély mi att a biz ton ság ra he lyez ték a hang súlyt,
ami mi att több meg szo kott prog ra mot át kel lett
ala kí ta ni uk vagy le mon da ni uk, így pél dá ul a
szo ká sos élõ ze né tõl és egyéb meg hí vott elõ -
adók tól is el te kin tet tek. 

Az idõ sek he te ke re té ben szep tem ber 28-
án gyógy tea na pot tar tot tak, ahol több fé le fõ -
ze tet pró bál hat tak ki a ked ves ér dek lõ dõk
hoz zá juk kap cso ló dó is mer te tõt hall gat va.
Más nap az in téz mény mun ka tár sai já té kos ve -
tél ke dõ re in vi tál tak min den kit, amely Csepreg
vá ros sá ava tá sá nak 25. ju bi le u ma kö ré
tematizálódott. Szó volt ré gi épü le tek rõl, is ko -
lás él mé nyek rõl is. Szep tem ber 30. nap ján a
gaszt ro nó mia kap ta a fõ sze re pet, ami kor is a
bent la kók sza lon na sü tés sel egy be köt ve idéz -
ték fel a „ré gi íze ket”. Csü tör tö kön az idõ sek
vi lág nap ján az in téz mény fer tõt le ní tett ká pol -
ná já ban – az irány adó jár vány ügyi pro to kol -
lok be tar tá sá val – mi sét tar tot tak, majd Hor -
váth Zol tán pol gár mes ter úr kö szön té sé re ke -
rült sor, aki sü te mén  nyel és szõ lõ vel ké szült a
nagy nap ra. Az ün ne pi he tet szü re ti ze nés mu -
lat ság zár ta, ahol az idõ sek kí ván ság mû sor
ke re té ben hall gat hat ták meg egy más ked -
ven ce it és idéz het tek kö zö sen múl tat.

Dr. Tar soly Ádám

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg

Nagy él mény volt új ra lát ni egy mást, mert
mi ó ta ki ma rad tunk 8. osz tály ból, nem volt ta lál -
ko zónk. 2020. szep tem ber 19-én dél után az is -
ko la épü le té nél gyü le kez tünk. Osz tály lét szá -
munk 16 volt, a ta lál ko zó ra ti zen ket ten jöt tünk el,
mert saj nos a töb bi ek már nem le het nek ve lünk.
Fel idéz tük, hol volt az osz tály ter münk, sor ra em -
le get tük a di ák ko ri él mé nye ket, em lé ke ket. A
répcevisi Szent And rás-temp lom ban szent mi sén

vet tünk részt, és imád koz tunk el hunyt igaz ga tón -
kért, osz tály fõ nö kün kért, ta ná ra in kért és osz tály -
tár sa in kért. Ez után a te me tõk ben vi rág csok rot
he lyez tünk el osz tály tár sa ink sír ja i nál. Az es tét a
sopronhorpácsi ven dég lõ ben töl töt tük, itt foly ta -
tó dott az em lé kek fel idé zé se. Majd min den ki
be szá molt az el múlt 50 év rõl, ho gyan ala kult az
éle te. Vi dá man vál tunk el, s meg fo gad tuk, hogy
5 év múl va új ra ta lál ko zunk.                    L. Jné

Hor váth Zol tán pol gár mes ter Kótai Jó zsef
kép vi se lõ tár sá val és Pócza An tal lal, a Csepregi
Sport egye sü let el nö ké vel hely szín be já rá son vett
részt a csepregi sport pá lyán, ahol nagy mun ká -

la tok kez dõd tek. A gép zaj és szer szám csör gés
ap ro pó ja az új mû fü ves fo ci pá lya épí té se,
amely re si ke re sen pá lyá zott a vá ros a Ma gyar
Lab da rú gó Szö vet ség nél. Pol gár mes ter úr el -
mond ta, hogy a vi lág ban le zaj ló jár ván  nyal
kap cso la tos meg pró bál ta tá sok ked ve zõt le nül
érin tet ték Csepreg gaz dál ko dá sát is, ép pen
ezért ko moly vi ta volt ar ról, hogy az elõ zõ vá ros -
ve ze tés ál tal meg pá lyá zott, de a pá lyá zat hoz

ön részt nem biz to sí tó tes tü let hi á nyos sá gát pó -
tol ják-e. A je len le gi tes tü let vé gül úgy dön tött,
hogy az MLSZ-tõl ka pott ha la dék kal, de biz to sít -
ja a 11 mil lió fo rin tos ön erõt, és nem hagy ja
vesz ni az ezen fe lü li 37 mil lió fo rint tá mo ga tá si
ös  sze get.

A sport pá lyá hoz 50 fõs mo bil le lá tó és ket tõ
fe dett kis pad is épül. Az át adás elõ re lát ha tó lag
no vem ber kö ze pén lesz. 

Dr. Tar soly Ádám

50 éves általános iskolai
osztálytalálkozó Répcevisen
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Mû fü ves fut ball pá lya épül Csepregen
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Ki gé pen száll a csepregi hegy
fö lé, gyö nyö rû pa no rá ma tá rul elé.
Akik 2020. ok tó ber 3-án szü re tel tek
a Rámóki-hegyen, két sze mé lyes,
mo to ros vi tor lá zó re pü lõ gé pet pil -
lant hat tak meg a le ve gõ ben.

A Rámóki he gyen több kört írt
le a le ve gõ ben a sport re pü lõ. A
szü re te lõk, mert több csa lád szü re -
telt ezen a na pon, vi dá man in te -
get tek a pi ló tá nak. A gye re kek is
ámul va fi gyel ték a re pü lõt. Volt
olyan szü re te lõ fel nõtt, aki ked vet
ka pott, hogy ki pró bál ja a re pü lés -
nek ezt a for má ját.

A mo to ros vi tor lá zó gé pet Hor -
váth Ta más ve zet te, aki 6 évig volt

Csepregen nádasdys di ák. Csep -
reghez több szál lal is kö tõ dik.
Gyak ran jár Csepregen. Sze re ti ezt
a kis vá rost. Amint meg tud tam tõ le,
fönt rõl is cso dá la tos a hegy. Ezt bi -
zo nyít ják a ké pek, amit Ta más ké -

szí tett. A ké pen le het lát ni az er dõ
ölel te szõ lõ ül tet vé nye ket, a szü re te -
lõ trak tort, a szü re te lõ em be re ket és
a há zi kó kat is.

Mi kor a gép el szállt, tá vo lo dó
mo ra ja még so ká ig té ma volt. A
rámóki er dõ ben ko pog va poty -
 tyan a fá ról a gesz te nye. Az édes
mur ci er jed a pin cé ben. Be kö -
szön tött az õsz.

Horváthné Pa dos Te réz

2020. ok tó ber 24-én a Pe tõ fi Sán -
dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár
a bo ros gaz dák kal együtt  mû köd ve 4
év szak, 4 tú ra prog ram  so ro zat ke re -
té ben ki rán du lást szer ve zett a ter mé -
szet sze rel me se i nek. Cé lul tûz ték ki a
csep re gi hegy és er dõ õszi szép sé -
ge i nek meg fi gye lé sét.

Iga zi õszi idõ volt. A sze mer ké lõ
esõt fel vál tot ta a nap sü tés. A le ve lek
gyö nyö rû szí nek ben pom páz tak.

A tú rá zók a re giszt rá ció után a
kö zös sé gi ren dez vény re vo nat ko zó
idõ sze rû sza bá lyo kat be tart va kb.
10 km-es utat tet tek meg.

A részt ve võk több ál lo más he -
lyen is meg áll tak, ahol a gaz dák
bor ral és az õsz gyü möl cse i vel kí -
nál ták õket. A sült gesz te nye is

nagy si kert ara tott. Az új ma gas les -
re is so kan fel me rész ked tek, és „on -
nan néz tek szer te szét.”

A tú rá zók kö zött min den fé le kor -
osz tály meg ta lál ha tó volt. A gye re -
kek a szü lõk kel együtt tet ték meg a
tá vot. A ki rán du lók nak fel kel lett ol -
vas ni Pe tõ fi Sán dor Itt van az õsz, itt

van új ra c. ver sét. A kiskunmajsai
cso port az idei év ben is el jött. A
csepregiek mel lett vol tak pl. Bu da -
pest rõl, Szé kes fe hér vár ról is.

A vi dám ba ran go ló kat a Ru mi
ház nál fi nom lan gal ló val vár ták. Akik

el jöt tek, szép él mé nye ket vi het tek
ha za a ván dor ta risz nyá juk ban.

Horváthné Pa dos Te réz

Ki gépen száll fölébe…
Csepregi szüret madártávlatból

„Kiülök a dombtetõre, innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét.”

Õszi túra a csepregi
hegyen és a csepregi erdõben
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Nem ze ti gyász nap

Ok tó ber 6. nap ján Csepregen is ös  sze -
gyûl tek a dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la és AMI épü le te mel lett lé võ
1848/49-es kop ja fá nál, hogy meg em lé kez ze -
nek az ara di vér ta núk ról. 

Az ese mény a Far kas Sán dor Egy let szer ve -
zé sé ben va ló sult meg, ahol az egy let tag jai

ál tal elõ a dott mû sort kö ve tõ en ko szo rú zás ra
és mécsesgyújtásra ke rült sor. Az ön kor mány -
zat kép vi se le té ben Hor váth Gá bor al pol gár -
mes ter he lyez te el ko szo rút.

Dr. Tar soly Ádám

Ér ték tár-be mu ta tó val ün ne pel tek Ól mo don a
fa lu nap-hor vát nap al kal má ból a Meg újult Köz -
ség há za ud va rán nyílt sá tor alatt. Hergovich
Vin ce pol gár mes ter ven dég kö szön tõ je után Ágh
Pé ter par la men ti kép vi se lõ jel ké pe sen át ad ta
sza lag át vá gás sal az épü le tet, és em lé ke zett,
mi lyen úton ha lad e kis fa lu, a hû ség fal va, szé -

pí tés ben-fej lõ dés ben. Ez után Ba kos György, a
Na túr park Egye sü let El nö ke be mu tat ta Ól mod
kol lé gái ál tal el ké szí tett gyöngy sze me it és az ak -

tí vab bak nak em lék la pot adott át, hogy to vább -
ra is véd jék, ápol ják Ól mod „gyöngy sze me it”.

A be szé dek után horvátzsidányiak kul túr mû -
so ra kö vet ke zett a Zvezdice gyer mek cso port tól
a Peruska ének kar és Csakavci tánc- és tam bu -
ra cso port sze rep lé sé vel.

A mû sor után AGAPE kö vet ke zett, mind ez
nyílt sá tor alatt, bár nem vol tak olyan so kan,
mint más kor, de tar tal mas be szél ge té sek kel töl -
töt ték az es tet.

yde

Falunap, horvát nap Ólmodon
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Tar tal mas idõ sza kot tud hat ma ga mö gött a
lócsi kép vi se lõ-tes tü let, ha bár az au gusz tu si
nagy fa lu na pot nem tar tot ta meg, an nál több
ki sebb ren dez vény, prog ram va ló sult meg a ró -
zsa fa lu ban. Az au gusz tu si he lyi ér té kek ün ne pén
ke rült át adás ra a 2019-es Ma gyar Fa lu prog ram
tá mo ga tá sa ré vén meg újult jár da a Pe tõ fi ut cá -
ban, va la mint az or vo si
esz kö zök. Az ese ményt
meg tisz tel te je len lé té vel
és ün ne pi sza va i val Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ, aki em lék la pot
adott át a fa lu la kó i nak
ta va szi ví rus hely zet ben
mu ta tott helyt ál lá sá ért. 

Az õsz kö szön tõ ün nep
idén a ví rus hely zet re te -
kin tet tel szûk kör ben, va -
cso rá val, sa ját ké szí té sû
sü te mé nyek kel, te á val,
bor ral, ba rá ti han gu la tú
be szél ge té sek kel, vi dám ság gal telt.

Örö münk re szol gált, hogy Ágh Pé ter úr meg -
hí vá sá ra szep tem ber 26-án a Par la ment lá to ga -
tá sá ra is el jut ha tott a lel kes 42 fõs lócsi cso port.
Ez úton is kö szön jük a meg hí vást az or szág gyû lé -
si kép vi se lõ úr nak. A Par la ment után sé ta ha jó zás
sze re pelt a prog ram ban a Du nán, majd Gö döl -
lõ re, a ki rá lyi kas tély ba ve ze tett a ki rán du ló busz
út ja, és egy jó ízû va cso rá val zá rult a prog ram a
gö döl lõi Ke men cés Ven dég lõ ben. 

Ön kor mány za tunk si ke re sen pá lyá zott a Dé -
ry né Prog ram ra, mely nek cél ja, hogy kis te le pü -

lé sek re in gye ne sen el jus sa nak ér té kes szín há zi,
szín pa di mû vek, vá ro si szí ni tár su la tok or szág já -
rá sa ke re té ben. A prog ram nak kö szön he tõ en
ok tó ber 3-án az Esz ter go mi Vár szín ház Já szai
Ma ri-dí jas szín mû vé sze, Horányi Lász ló elõ adá -
sá ban te kint het te meg a kö zön ség a „Végy kar -
ja id ra, idõ…” cí mû, Sinka Ist ván köl tõ mû ve i bõl

ké szült elõ adást a lócsi kul túr ház ban. Az elõ -
adás költ sé ge it a Dé ry né Prog ram 98%-ban tá -
mo gat ta, me lyet ez úton is kö szö nünk. To váb bá
kö szön jük a mû vész úr nak a szín vo na las pro duk -
ci ót és a Nem ze ti Mû ve lõ dé si In té zet Vas Me gyei
Igaz ga tó sá gá nak szak mai tá mo ga tá sát, köz -
ben já rá sát. No vem ber 21-én is mét ér ke zik hoz -
zánk egy tár su lat, a Csa var Szín ház elõ adá sá -
ban A nagyidai ci gá nyok cí mû da ra bot lát hat -
ja a kö zön ség.

A kép vi se lõ-tes tü let idén is meg tar tot ta az
idõ sek vi lág nap já hoz kap cso lód va a nyug dí jas -

estet ok tó ber el sõ szom bat ján, a Kekeri Ci te ra ze -
ne kar szó ra koz tat ta az egy be gyûl te ket, egy va -
cso ra mel lett jó ízû be szél ge tés sel telt az es te.

Szep tem ber 7-én hi va ta lo san be jegy zés re ke -
rült a Ró zsa fa lu Ci vil Egye sü let 38 ala pí tó tag gal,
és már is ak ti vi zál ta ma gát a ci vil szer ve zet, ok tó -
ber 12-én be nyúj tot ta el sõ pá lyá za tát a Tesco-

Global Zrt. ál tal ki írt „Ön vá laszt, mi se gí tünk” cí mû
fel hí vás ra. Mó kus odú prog ram és ró zsa ka puk
Lócson cí mû pro jekt terv vel in dul tunk a meg mé -
ret te tés re, mely nek el sõ for du ló já ban egy szak -
mai bi zott ság ér té ke li a be nyúj tott pro jek te ket,
min den kör zet be 3 pro jekt terv jut be a Tesco áru -
há zak ba a vá sár lói sza va zás sza ka szá ba. Lócs a
20-as kör zet be so rolt, az az a szom bat he lyi, kõ sze -
gi, sár vá ri és kör men di áru há zak ban le het pro jek -
tünk re sza vaz ni, amen  nyi ben si ke re sen be ju tunk
a vá sár lói sza va zás sza ka szá ba.

RN

Jár da ava tó, par la men ti ki rán du lás, õsz kö szön tõ, 
Dé ry né Prog ram és nyugdíjasdélután Lócson
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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. 
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(Ter ve zett) 

REN DEZ VÉ NYEK, ESE MÉ NYEK

Ál lan dó ki ál lí tás Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban: Szalkayné
Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.

No vem ber 1–30-ig Csepregen a PSMSK-ban: 65 év – 65 fo tó –
ki ál lí tás az in téz mény éle té rõl.

No vem ber 8-án, va sár nap, 10 ó. Zsirán, a sport pá lyán: Zsira
TSK–Sopronhorpács-Mészáros SE. me gyei III. o., 13.30 ó. Csepregen,
a sport pá lyán (Nádasdy F. u.): Csepregi SE – Kör mend FC me gyei I.
o., Bõ ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK Bõ – Nemeskocs FC me -
gyei III. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

No vem ber 8-án, va sár nap 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban
(Eöt vös u. 9.): Bü ki TK – Student Comfort SKFT – NB II-es nõi baj no ki ké -
zi lab da-mér kõ zés.

No vem ber 11-én és a kö ze li na po kon több ven dég lá tó egy -
ség ben is: Már ton na pi va cso ra – li bás stb. éte lek kel.

No vem ber 14-én, szom ba ton 13.30 ó. Bü kön, a Sport te le pen
(Szé che nyi u. 26.): Bü ki TK – Rum KSC me gyei I. o. baj no ki lab da rú -
gó-mér kõ zés.

No vem ber 15-én, va sár nap 11 ó. Répcevisen, a sport pá lyán:
Répcevis FC–Zsira TSK, 13.30 ó. Acsád-Meszlen SE–Rábahidvég KSK,
Si ma ság SE – Izsákfa FC SE, 14 ó.: Egyházasfalu SE–Csapod SC és
Sopronhorpács-Mészáros SE–Fertõszéplak-Áder Bau me gyei III. o.
baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

No vem ber 20. – de cem ber 22. Kõ sze gen, a Vi rág ud var ban
(Táb la ház u. 11.): Ad vent a Na túr park ban …ahogy mi sze ret jük – Ki -
ál lí tás és vá sár a he lyi kéz mû ve sek és ter me lõk ter mé ke i bõl.

No vem ber 21-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban
(Eöt vös u. 9.): Bü ki TK – Ko má rom VSE – NB II-es nõi baj no ki ké zi lab -
da-mér kõ zés.

No vem ber 22-én, va sár nap, 10 ó. Bõ ben, a sport pá lyán:
Répcevölgye SK Bõ – Rábasömjéni TCE me gyei III. o., 13 ó. Csepregen,
a sport pá lyán (Nádasdy F. u.): Csepregi SE-Egyházasrádóc SE me gyei I.
o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

No vem ber 28-án, szom ba ton 13 ó. Bü kön, a Sport te le pen Bü ki TK
– Sár vár FC me gyei I. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

No vem ber 29-én, va sár nap te le pü lé se in ken: Az 1. ad ven ti
gyer tya meg gyúj tá sa – rö vid mû sor ral, ad ven ti vá sár ral.

De cem ber 5-én, szom ba ton te le pü lé se in ken: Mi ku lás vá ró fog -
lal ko zá sok, il let ve Min den ki Mi ku lá sa, több hely ség ben: Ház hoz
megy a Mi ku lás.

De cem ber 6-án, va sár nap, 13 ó. Csepregen, a sport pá lyán
(Nádasdy F. u.): Csepregi SE–Vép VSE me gyei I. o. baj no ki lab da rú -
gó-mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.visitbuk.hu, awww.csepreg.hu és a
www.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

– a ve szély hely zet  ren del ke zé se it is fi gye lem be vé ve – fenn tart ják.

Száz éves 
a Bü ki Test edzõk Kö re

Há rom fi a tal szer ve zõ mun ká já nak
ered mé nye ként 1920 ele jén meg ala kult
a te le pü lés ma is mû kö dõ leg ré geb bi
egye sü le te, a Bü ki Test edzõk Kö re. Az év -
for du ló ról egész na pos prog ram mal em -
lé kez tek meg ok tó ber 3-án, a Szent Mi -
hály Na pi Ci vil For ga tag ke re té ben. 

A ha gyo má nyos le csó fõ zõ ver seny
mel lett sor ver se nyek re is sor ke rült a
nyá ri as idõ ben. A Bü ki MSK elõt ti fü ves
te rü le ten vagy a sport csar nok ban ver -
se nyek kel és be mu ta tók kal a szak osz -
tály ok tag jai kö zön ség elé lép tek. Az
Atriumban fo tó ki ál lí tás mu tat ta be a
száz éves egye sü let spor to ló it, ve ze tõ it.

Ké sõ dél után ke rült sor az ün ne pi
meg em lé ke zés re. Az egye sü let tag ja it és
a meg hí vott ven dé ge ket Tóth Ta más, a
mû ve lõ dé si és sport in téz mény ve ze tõ je
kö szön töt te. Dr. Né meth Sán dor pol gár -
mes ter mél tat ta az egye sü let mun ká ját,
ki emel te a te le pü lés éle té ben be töl tött
sze re pét. Mar ton Fe renc, a Vas Me gyei
Köz gyû lés al el nö ke is ér té kel te a bü ki
sport éle tet. Majd át ad ta a köz gyû lés el is -
me rõ ok le ve lét az egye sü let nek, Ga lamb
Or so lyá nak, a sport kör el nö ké nek pe dig
a ré szé re ado má nyo zott me gyei ki tün te -
tést. Eh hez csat la ko zott pol gár mes ter úr
az ön kor mány za ti el is me rés sel. 

A sport kör el nö ke meg kö szön te az
el is me ré se ket, és be je len tet te, hogy az
egye sü let száz évé rõl könyv is ké szült az
év for du ló ra. Far kas Csa ba, a Szü lõ föld
Könyv ki adó ve ze tõ je be mu tat ta a ki -
adót. Hor váth Vil mos, a kö tet szer kesz tõ -
je be szélt a könyv szü le té sé rõl. Is mer tet -
te a mû fel épí té sét, meg kö szön te a
szer zõk és se gí tõk mun ká ját. Majd a
sport kör el nö ke szá mos el is me rést és
egy-egy köny vet is át adott a spor to lók -
nak és ve ze tõ ik nek, s azok nak a sze mé -
lyek nek is, akik az el múlt évek ben so kat
tet tek a Bü ki Test edzõk Kö ré ért.

A ren dez vény va cso rá val és a ju bi -
le u mi tor ta el fo gyasz tá sá val foly ta tó -
dott. A zá rómû sor ban szín pad ra lé pett
a Gargantua ze ne kar, az Ocho Macho
kon cert jét vi szont meg aka dá lyoz ta a
hir  te len jött esõ.

Az egye sü let tör té ne tét kö vet ke zõ
szá munk ban rö vi den ös  sze fog lal juk.

igás

1%
Az Ala pít vány az Egyházasfalui

Óvo dá ért kö szö ne tet mond mind -
azok nak, akik sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1%-ának fel aján lá sá val tá mo -
gat ták Óvo dán kat! A be folyt ös  sze get
az Óvo da tár gyi fej lesz té sé re és gyer -
mek prog ra mok ra for dí tot tuk!
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Szo ci á lis tû zi fa-tá mo ga tást
nyert idén is Csepreg

Hor váth Zol tán, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re ok tó ber ben tet te köz zé a hírt, mi sze rint az ön -
kor mány zat ál tal be nyúj tott pá lyá za tot a Bel ügy -
mi nisz té ri um mi nisz te ri dön tés alap ján 2 628 900
Ft, az az ket tõ mil lió-hat száz hu szon nyolc ezer-ki -
lenc száz fo rint vis  sza nem té rí ten dõ tá mo ga tás -
ban ré sze sí tet te. A pol gár mes ter úr a be je len tés -
sel egyút tal meg kö szön te Ágh Pé ter or szág gyû -
lé si kép vi se lõ nek a köz re mû kö dé sét.

A fen ti tá mo ga tás nak kö szön he tõ en to váb bi
138 er dei köb mé ter ke mény lom bos tû zi fa vá sár -
lá sá ra nyílt le he tõ sé ge az vá ros nak. A szo ci á lis

tû zi fa-tá mo ga tás irán ti ké rel met a la kos ság no -
vem ber ele jé tõl tölt he ti ki, az eh hez szük sé ges
nyom tat vány el ér he tõ lesz a vá ros weboldalán,
il let ve kér he tõ lesz sze mé lye sen is az igaz ga tá si
ügy in té zõ tõl az ön kor mány zat épü le té nek föld -
szint jén ta lál ha tó iro dá já ban.

A ké rel me ket elõ re lát ha tó lag no vem ber 18.
nap já ig kell majd vis  sza jut tat ni ki tölt ve ere de ti
pél dány ban az ön kor mány zat szá má ra. 

Dr. Tar soly Ádám

„Na gyon szé pen kér lek ti te ket,
Sze res sé tek az öre ge ket.
A resz ke tõ ke zû õsz apá kat,
A haj lott há tú jó anyá kat.
A rán cos és eres ke ze ket,
Az el szür kült, sá padt sze me ket.
Én na gyon kér lek ti te ket,
Sze res sé tek az öre ge ket.”

Óbecsey Ist ván

Ok tó ber el se je az idõ sek vi lág nap -
ja. Az ENSZ köz gyû lé se elõ ször 1991-
ben ren de zett meg em lé ke zést a Föld
mint egy hat száz mil lió la ko sá ról. Szép
gesz tus nak bi zo nyult ez a kez de mé -
nye zés, mert az óta is min den év ok tó -
be ré ben meg em lé ke zé sek, ün nep sé -
gek zaj la nak szer te a vi lág ban.

Nemesládony köz ség ön kor mány za ta
is sok éves ha gyo mányt foly tat va, ka rá -
csony elõtt ün nep sé get tar tott a fa lu
nyug dí jas ge ne rá ci ó ja szá má ra. Ilyen kor
mû sor ral ké szül tek a gye re kek, me leg
ételt, sü te mé nye ket szer ví roz tak a se gí tõk. 

A kép vi se lõ-tes tü let ezt a ren dez vényt az idei
év tõl ok tó ber ben sze ret te vol na meg szer vez ni,
azon ban eb ben a ví rus sal ne he zí tett idõ szak ban
aka dá lyok gör dül tek elénk. Bár a meg szo kott
ün nep sé get jobb nak lát tuk nem meg tar ta ni az
egész ség meg óvá sa ér de ké ben, azon ban az
idõ sek rõl még sem akar tunk meg fe led kez ni.
Ezért úgy ha tá roz tunk, hogy min den egyes
nyug dí jas la kót fel ke re sünk, hogy ki fe jez zük jó kí -
ván sá ga in kat, és egy élel mi sze rek bõl ös  sze ál lí -
tott cso mag gal lep jük meg ezt a kor osz tályt. Így

ok tó ber 3-án, szom ba ton el jut tat tuk min den
idõs höz ezt az aján dé kot.

Az idõ sek nem tud ták, mi re vél jék a nem
min den na pi lá to ga tást, de nagy sze re tet tel fo -

gad tak min ket. A be szél ge té sek bõl ki de rült,
hogy egyet ér tet tek ve lünk, hogy a COVID–19-
járvány kel lõs kö ze pén nem tar tunk ün nep sé -
get. Bí zunk ab ban, hogy jö võ re min den ren -
dez vé nyünk a meg szo kott mó don ke rül meg -
ren de zés re.

Vé gül a kép vi se lõ-tes tü let jó kí ván sá ga it sze -
ret ném még egy szer is tol má csol ni: na gyon jó
egész sé get, hos  szú éle tet, bol dog sá got kí vá -
nunk, Is ten ál dá sá val!

Pietrowskiné Végh And rea

A képen Ments Gyula és felesége,
valamint a képviselõ-testület látható, 

hiányzik a képrõl Fábián Bencsik Gabriella
alpolgármester asszony.

„Szeressétek az öregeket!”

Fotó: Fábián Bencsik G
abriella alpolgárm

ester
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