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• Csepreg
Meg újult a Fe ke te híd

Csortos Krisz ti na Vö rös mar ty ut cai la kos jel -
zé sé re, majd azt kö ve tõ en Oláh Im re kép vi se -
lõ ja vas la tá ra az idei esz ten dõ ben fel újí tás ra
ke rült a Fe ke te híd Csepregen.

A fel újí tá sá ra azért volt szük ség, mert a híd
já ró fe lü le te tel je sen el kor hadt, a desz kák tel -
je sen el hasz ná lód tak, tönk re men tek. Élet ve -
szé lyes sé vált raj ta már a köz le ke dés.  A hely -
szí ni szem le so rán ki de rült, hogy nem csak a
fel sõ ré teg szo rul cse ré re, ha nem a tar tó szer -
ke zet, a ge ren dák is, így a vá ros ko ráb ban er -
re a té tel re biz to sí tott ös  sze get, to váb bi egy -
mil lió fo rint tal meg emel te.  

A Répce fo lyó híd já nak tel jes fel újí tá sá ra
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta 2,5 mil lió Fo -
rin tot for dí tott, me lyet tel jes egé szé ben sa ját
for rás ból biz to sí tot ta a vá ros.                    KM

Rövid hírek

A Te rü le ti Gon do zá si Köz pont idõ sek ott ho ná -
nak la kó ját, a 90. szü le tés nap ját ün nep lõ Ágos -
ton Ferencné, Mag di né nit kö szön töt te áp ri lis 16-
án, a vá ros el sõ em be re, Vlasich Krisz ti án.

Mag di né ni 1928. áp ri lis 21-én szü le tett Be se -
nyõ dön. Édes ap ja ci pész volt, édes any ját ko rán
el vesz tet te, 19 éves ko rá tól rá há rult a test vé rek
ne ve lé se és a ház tar tás ve ze té se. Szín mû vész
sze re tett vol na len ni, fel vé telt
nyert a szín mû vé sze ti egye -
tem re, azon ban a csa lád ról
va ló gon dos ko dás fon to sabb
volt szá má ra. Ké sõbb ad mi -
niszt rá tor ként és bér el szá mo ló -
ként dol go zott, fér jé vel 1956-
ban há za sod tak ös  sze Sá ros -
pa ta kon. Há zas sá guk ból két fi -
úk szü le tett, Fe renc ze ne mû vé -
szet tel fog lal ko zik, Sán dor test -
ne ve lé si egye te met vég zett. 

Nyug dí jas éve ik ele jén köl -
töz tek Szakonyba, ahol fér jét
hos  szú éve ken át ápol ta, és tár sa volt a be teg -
ség ben is. Egy rö vid ide ig Sop ron ban élt, majd
ezt kö ve tõ en ta lál ta meg ott ho nát Csepregen, a
Szent Ka ta lin Idõ sek Ott ho ná ban. 

El sõ ként Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re kö szön töt te Ágos ton Ferencné Mag -
di né nit, aki jó kí ván sá gai mel lett egy cso kor vi -
rá got és cso ko lá dé vá lo ga tást adott át a ju bi le -
u mot ün nep lõ nek. 

A TGK mun ka tár sai is meg le pe tés sel ké szül -
tek e je les nap al kal má val, gyü möl csös és

cso ko lá dés tor ták kal vár ták a szü le tés na post.
Zétényi Irén in téz mény ve ze tõ Arany Já nos
Vissza te kin tés cí mû mû vét sza val ta el, aki ki fe -
je zet ten Mag di né ni élet út já nak is me re té ben
vá lasz tot ta a ver set, majd Ka pi tány Esz ter in -
téz mény ve ze tõ-he lyet tes is egy pró zai al ko -
tás sal járt ked vé ben a vá ros szép ko rú pol gá -
rá nak. Hódosi Jú lia, a Csa lád- és Gyer mek jó -

lé ti Szol gá lat dol go zó ja a Ballade pour
Adeline zon go ra já té ká val oko zott fel eme lõ
pil la na to kat az egy be gyûlt in téz mé nyi la kók
és az ün ne pelt közt.

Mag di né ni min den nap ja i ban él ve zi két fia,
négy uno ká ja és déd uno ká ja sze re te tét. Sza -
bad ide jé ben sze ret sé tál ni, is mer ked ni Csepreg
vá ro sá val. Sze re ti az iro dal mat, ver se ket. El gon -
do lá sa sze rint a hos  szú élet tit ka a ki tar tó mun ka
és a te vé keny min den nap ok. 

KM

90 éves Magdi 
nénit köszöntötték
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Áp ri lis 14-én (szom ba ton) 10 órá -
ra hir det tük a sze mét sze dést
Tömördön. Saj nos ke ve sen jöt tünk
össze, bár így is meg tisz tí tot tunk egy
na gyobb út sza kaszt. Tömörd táb lák

kö zött mind két árok part te le volt sze -
mét tel. Van olyan te rü let, mely rõl
úgy gon dol ják, hogy sze mét le ra kó
hely, pe dig nem. Sze me tes zsák ban
gipsz kar ton ma ra dék, le bom ló hul -
la dék. Ren ge teg sö rös do boz, üveg,
ener gia ita los do boz. Egy te rü le tet si -
ke rült meg tisz tí ta ni, de va jon med -
dig? Na gyon szép, ha va la ki nek az
ott ho na rend ben van, de a köz te rü -

le tek, ut cák, te rek, er dõk tisz ta sá ga
leg alább an  nyi ra fon tos, mint a köz -
vet len kör nye ze tünk, me lyet óv ni és
vé de ni kel le ne. Va ló ban ak ko ra fá -
rad ság, hogy a sze me tet a ren del -

te tés sze rû he lyé re vi gyük? Nem
mond hat nám, hogy si ke res volt a
sze mét sze dés, ugyan ös  sze gyûj töt -
tünk sok sze me tet, de mi be lül rõl ke -
se rû ek let tünk. Va ló ban ennyi em -
ber nek nem szá mít sem mit egy rét,
er dõ, bo kor, me lyet ar ra hasz nál fel,
hogy el do bott sze me tét be ta kar ja?
Kö szö net a Részt ve võk nek!

Puskerné Bea

Szemétszedés
Tömördön

Beköszöntõ

Má jus ta lán az év egyik leg szebb hó nap ja. Az
Ik rek ha vát  a né pi ka len dá ri um Pün kösd ha vá nak, Ta vasz utó nak, vagy
Ígé ret ha vá nak is ne ve zi. Több je len tõs is ün nep köt he tõ eh hez a hó nap -
hoz. Az el sõ ilyen az Anyák nap ja.  Az ame ri kai ere de tû ha gyo mányt Ma -
gyar or szá gon a Ma gyar If jú sá gi Vö rös ke reszt ho no sí tot ta meg. Az el sõ
meg em lé ke zést 1925-ben szer vez ték. Az anyák nap ját Ma gyar or szá gon
min den év ben má jus el sõ va sár nap ján ün ne pel jük. Eh hez kap cso ló dik a
Szü le tés he te. Má jus 1. a mun ka ün ne pe, va la mint mun kás Szent Jó zsef -
re em lé ke zünk. El ma rad ha tat lan ilyen kor a ma já li sok han gu la ta, a lá -
nyos há zak nál a má jus fa ál lí tá sa.  Bár ezek a szo ká sok las san ki kop nak,
azért né hány he lyen pró bál ják eze ket a szo ká so kat meg tar ta ni. Má jus el -
sõ he té ben meg kez dõ -
dik a bal la gá sok sze zon -
ja is. Di á kok so ka sá ga
kez di meg az érett sé gi
vizs gá kat, mely ben meg -
te szik az el sõ a fel nõt té
vá lás el sõ lé pé se it.
Fagyosnapok né ven tart -
ja szá mon Pong rác, Szer -
vác, Bo ni fác (máj. 12,
13, 14) alak ját és nap ja it.
Év szá za dos pa rasz ti ta -
pasz ta lat sze rin te eb ben
az idõ szak ban a me le -
ge dõ idõ já rás hir te len hû vös re for dul, sõt sok szor fa gyot is hoz, amely a
sar ja dó rü gye ket, ve té se ket tönk re te he ti. Az egy há zi ün ne pek kö zül egyik
az Ál do zó csü tör tök, ál do zó nap; Urunk menny be me ne tel é nek ün ne pe
hús vét után a 40. nap. Az õs egy ház a IV. szá za dig a Szent lé lek el jö ve te -
lé vel együtt, Pün kösd kor ün ne pel te. Ké sõbb a Szent írás ból is mert hús vét
utá ni 40. nap ra ke rült. A Pün kösd a hús vét utá ni 7. va sár na pon és hét fõn
tar tott ke resz tény ün nep, ame lyen a ke resz tény ség a Szent lé lek ki ára dá -
sát ün nep li meg. A Szent lé lek az Atya és a Fiú köl csö nös sze re te té nek
vég pont ja, ára dá sa; ez a ki ára dás. A Szent lé lek ezen a na pon áradt ki
Jé zus ta nít vá nya i ra, az apos to lok ra, és ez zel a na pot új tar ta lom mal töl -
töt te meg a ke resz té nyek szá má ra. Ter mé sze te sen sok más je les nap is
kap cso ló dik má jus hoz, me lyet itt most le he tet len fel so rol ni. 

Min den ki szá má ra azon ban, mint már em lí tet tem, a leg fon to sabb
az édes anyák kö szön té se. Azon ban ne csak ezen a na pon jár junk ked -
vük be, ha nem egész év ben le gyen fi gyel münk rá juk.        Sulics Bo gi
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• BÕ
Áta dó ün nep ség

2018. 04.14-én, ün ne pé lyes ke re tek kö -
zött, át ad ták Bõ ben, a kí vül-be lül fel újí tott
Egész ség há zat. Pá lyá za ti for rás ból, il let ve a
társ köz sé gek ön ere jé bõl tör tént meg a be ru -
há zás. Az ün ne pi meg nyi tón vers és dal csok -
rot kö ve tõ en, Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ és Majthényi Lász ló, Me gyei Ön kor mány -
zat el nö ke mél tat ta a meg újult Egész ség há -

zat, majd Ha jós At ti la pol gár mes ter be szélt a
be ru há zás ról. Öröm mel szá molt be ar ról,
hogy a fej lesz tés a TOP 4.1-es pá lyá za ti ke ret -
bõl ke rült fel újí tás ra. Iga zá ból ener ge ti kai fel -
újí tás nak in dult a tör té net, de eh hez sa ját erõ -
bõl, az Ön kor mány zat, a bel sõ te ret is fel újít ja.
Gya kor la ti lag, tel je sen meg újult a te tõ, nap -
elem ke rült a te tõ re, ez zel a költ sé gek ha té -
kony sá gát nö vel ve. Tel jes nyí lás zá ró cse re tör -
tént, az épü let szi ge te lé se, aka dály men te sí -
tett be já rat, WC és par ko ló ke rült meg va ló sí -
tás ra, jár da és a tel jes gé pé sze ti fel újí tás, kon -
den zá ci ós ka zán, egy szó val komp lex fel újí tás
va ló sult meg. Az épü let, me lyet az 1970-es
évek ele jén épí tet tek, a be teg el lá tás, il let ve a
vé dõ nõi szol gá la ti célt szol gál va már meg ért
a fel újí tás ra. Ön erõ bõl a Bõi Ön kor mány zat,
nem tud ta vol na meg va ló sí ta ni ezt a ter vet, a
Top-os pá lyá zat ból mint egy 23 mil lió fo rin tot
nyer tek és ön erõ bõl, a társ tu laj do nos te le pü -
lé sek kel (Mes ter há za, Chernelházadamonya,
Gór), mint egy 13 mil lió fo rin tot for dí tot tak az
épü let re, vég ered mény ben, egy 35 mil li ós
be ru há zás tör tént. Az ün nep ség vé gén, Ágh
Pé ter, Majthényi Lász ló és Ha jós At ti la kö zö sen
vág ták el a sza la got, ez ál tal hasz ná lat ra kí -
nál va a fel újí tott Egész ség há zat.

Jákó Me lin da

Rövid hírek

Má jus el sõ va sár nap ja – Anyák nap ja! So kan
sok fé le kép pen kö szön tik fel ilyen kor édes any ju kat,
nagy ma má ju kat (és bár kit, akit an nak te kin te nek).
Ha sze ret né nek az el ma rad ha tat lan vi rág mel lé
egye di aján dék kal is ked ves ked ni, sok le he tõ ség
adód hat. Ezek kö zül sze ret nék most egyet be mu -
tat ni. A bõi, mé zes ka lács kü lön le ges sé ge ket ké szí -
tõ Jankovics Be á tá val be szél get tem. A sok kér dést
és vá laszt egy be gyúr tam. Tör té ne tét kö zel 100 év -
re vis  sza me nõ leg kez di: 

„Nagy apám ta kács volt, gyö nyö rû ab ro szo kat,
sza kaj tó kat, le pe dõ ket, ta ka ró kat ké szí tett sa ját
mû he lyé ben, ami saj nos a II. Vi lág há bo rú ban szin -
te tel je sen meg sem mi sült. A há bo rú után a szö võ -
szék ét új ra tud ta épí te ni, de a ma gyar or szá gi len
ter mesz tés meg szû né sé vel - alap anyag hí ján-
kény te len volt más mun ká val
ke res ni a ke nye rét. To vább ra is
ma radt a kézmûveskedésnél,
ves  szõ ko sa ra kat, sep rû ket, ké -
sõbb mak ra mé kat ké szí tett, böl -
csõt fa ra gott. Édes anyám örö -
köl te az ügyes sé gét, õ pél dá ul
na gyon szé pen varrt. A kre a ti vi -
tá sát a hét köz nap ok ban is ka -
ma toz tat ta, mi már a 70-es
évek ben fó li á val fe dett fü ze te -
ket vit tünk az is ko lá ba, mert
anyu kám va sa ló val ké szí tett rá -
juk nylon zacs kó ból bo rí tót. Én
ma gam is elõ sze re tet tel de ko -
rál tam a fü ze te i met, új sá gok ból
vág tam ki az adott tan tárgy hoz kap cso ló dó ké pe -
ket, kéz zel raj zol tam min tá kat. Ezt sok szor po zi tí van
ér té kel ték a ta ná rok, pi cit min dig ja ví tott a szor ga -
lom je gye men. Kö zép is ko lá ban bõr dísz mû ves sze -
ret tem vol na len ni, de ci põ fel sõ rész-ké szí tõ nek vet -
tek fel. Sár vá ron a Ci põ ipa ri Szö vet ke zet nél he lyez -
ked tem el, dol goz tam a ter ve zõ osz tá lyon is, majd
a kí sér le ti mû hely ben, ahol a min ta ci põ ket ké szí tet -
tük. Az Olasz or szág ból ér ke zõ min ta anya gok és
kel lé kek lát tán min dig azon járt az agyam, hogy
mi ként le het ne kre a tí van fel hasz nál ni. Gyer me kem
szü le té se után a gyes alatt sok min dent ki pró bál -
tam, meg ren de lés re ba ba ru há kat varr tam, rek -
lám táb lá kat ké szí tet tem, ké sõbb be le kós tol tam a
tor ta ké szí tés be. Min dig azon vol tam, hogy olyan
mun kát vé gez zek, ahol a két ke zem mel al kot ha -
tok, ahol ki él he tem a kre a ti vi tá som, és nem mel les -

leg mind ezt öröm mel te gyem. 2013-ban dön töt -
tem úgy, hogy meg ta nu lom a gril lázs ké szí tést. A
neten ta lál tam rá egy hölgy re, aki ez zel fog lal ko -
zott. Meg ke res tem, hogy ta nul hat nék-e ná la, de õ
to vább irá nyí tott Rimóczi Lász ló hoz, akit a szak ma
Gril lázs gu ru ként is mer. A tan fo lyam el vég zé sét kö -
ve tõ en egy saj ná la tos bal eset mi att hos  szabb idõ -
re ágy hoz let tem köt ve, így a ren ge teg sza bad idõt
ki hasz nál va ha son ló mes ter sé gek után ku ta kod -
tam az interneten. Így ta lál tam rá a mé zes ka lács -
ra és a cu kor vi rág ra. Ek kor ha tá roz tam el, hogy
mind ket tõt ki ta nu lom. 2013 no vem be ré ben vé -
gez tem el a mé zes ka lács sü tõ alap tan fo lya mot
Vargáné Or bán Ani kó nál Cserszeg tomajon az
Édes-Ékes Stú di ó ban, majd kö vet ke zõ év ja nu ár já -
ban a dí szí tõ ha la dót ugyan itt. Ani kó kap ta 2017-

ben a tor ták Os car-dí já nak is
ne ve zett Cake Masters Awards
dí jat royal icing (cu kor má zas)
ka te gó ri á ban. Még eb ben az
év ben a cu kor vi rág ké szí té sét
is el sa já tí tot tam Kiss Iboly ká tól.
2016-ig még 4 al ka lom mal
vet tem részt a tan fo lya ma in,
így szá mos tech ni kát al kal -
maz va or chi de át, ró zsát, li li o -
mot, tu li pánt, pi pa csot, mar -
ga ré tát, hu nyort, pil lan gó vi rá -
got és mi ku lás vi rá got is tu dok
ké szí te ni. 2015-ben hoz tam
meg egy fon tos dön tést, fõ ál -
lás ként, vál lal ko zás ban dol go -

zok to vább. Sze re tem ké szí te ni a mé zes ka lá csot és
azt csi ná lom, amit min dig is akar tam! A vá sár lók
több fé lék van aki igény li, hogy „ki szol gál ják”, ki ta -
lál ják he lyet te, hogy mi lyen le gyen a kész ter mék,
ilyen kor sza bad ke zet ka pok, de van aki konk rét el -
kép ze lé sek kel jön. Volt né hány ko moly fej tö rést
oko zó mun kám. Egy élet hû fo ci lab da pél dá ul,
vagy az Eif fel-to rony. Eze ket ne héz volt ki szer kesz te -
ni úgy, hogy mé ret ará nyos le gyen, volt, hogy
több ször ne ki kel lett fut ni, de si ke rült! Sze re tem lát ni
a vá sár ló kon, hogy tet szik ne kik amit kéz hez kap -
nak, ins pi rál nak a vis  sza jel zé sek, az egye di ek nél,
hogy te li be ta lált az el kép ze lés. Ezek a mé ze sek
dísz tár gyak, nem fo gyasz tás ra ké szül nek, de ter -
mé sze te sen em be ri fo gyasz tás ra al kal ma sak. Dísz -
tárgy ként éve kig szol gál nak még ak kor is, ha
mond juk aj tó dísz ként vagy hûtõmág nes ként hasz -

Szív bõl ké szül 
a mé zes ka lács
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A Bük re lá to ga tó ven dé gek nem -
csak a pá rat lan gyógy víz zel és a le -
bi lin cse lõ kör nye zet tel tud nak fel töl -
te kez ni, ha nem meg kós tol hat ják és
ott ho nuk ba vi he tik a kör nyék íze it is. 

2018. áp ri lis 20-án, ün ne pé lyes
ke re tek kö zött meg nyílt a Bük für dõi
Ter me lõi Pi ac és al kal mi vá sár ne -
gye dik sze zon ja, ahol pén tek dél utá -
non ként kéz mû ves aján dék tár gyak,

he lyi-kör nyék be li mé zek és há zi ké szí -
té sû lek vá rok, saj tok, hús ké szít mé -
nyek, sa va nyú sá gok, va la mint idény
jel le gû zöld sé gek és gyü möl csök, to -
váb bá ter me lõi bo rok kö zül is vá lo -
gat hat nak az ínyenc vá sár lók.

A pi a cot lét re ho zó és szer ve zõ
Bük, Bük für dõ Köz hasz nú Tu risz ti kai
Egye  sü let és Bük vá ro sa nagy hang -
súlyt fek tet ar ra, hogy az itt köz re mû -
kö dõ áru sok ki zá ró lag olyan por té kát
kí nál ja nak, ame lyek ha gyo má nyos
el já rás sal, hely ben vagy a kör nyé -

ken ké szül nek és ma guk ban hor doz -
zák a für dõ vá ros és szû kebb kör nye -
ze té nek ízét és za ma tát. 

Bük für dõ és kör nyé ke há zi as
íze ket, a tér ség ha gyo má nya i ra
épít ke zõ kony hát ajánl, me lyet a
vá ros több mint 20 kü lön bö zõ stí -
lu sú, gaz dag kí ná lat tal ren del ke -

zõ ven dég lá tó he lyén pró bál ha -
tunk ki. Ha be le sze ret tünk a he lyi
ízek be és sze ret nénk ha za vin ni
ma gunk kal, ak kor a Bük für dõi Ter -
me lõi Pi ac a leg jobb hely, ahol a
Bük  für dõi Es  szen cia® már ka név vel
jel zett ter mé ke ket köz vet le nül a
ter me lõk tõl vá sá rol hat juk meg. 

A véd jegy ol ta lom alá he lye zett
már ka név vel-és jel zés sel ha ma ro san
a he lyi ven dég lá tó he lye ken is ta lál -
koz ha tunk, hi szen min den olyan ét te -
rem jo go sult lesz a meg kü lön böz te -
tés re, ahol he lyi ter me lõk alap anya -
ga it hasz nál ják fel éte le ik hez. yde

nál juk. Gon do san vá lo ga tott alap anyag ok kal dol -
go zok. Van egy jól be vált mé zes ka lács re cep tem,
amit a Facebook-oldalamon (Bea mé zes ál mai) is
meg osz tot tam, de én a ter mé ke i met egy má sik,
ál ta lam ki kí sér le te zett re cept alap ján ké szí tem,
mely ben a méz és a cu kor ará nyán vál toz tat tam.
A tö ké le tes mé zes ka lács nál nem a re cept a leg lé -
nye ge sebb, ha nem a tész ta ki dol go zá sa. 

A ren de lé se ket il le tõ en a leg mun ká sabb a Ka -
rá csonyt meg elõ zõ idõ szak. Már szep tem ber ben
ne ki ál lok az elõ ké szü le tek nek, min ta da ra bo kat ké -
szí tek, ok tó ber ben már tel jes gõz zel al ko tok. Idén
ja nu ár ban sze ren csé re nem volt idõm pi hen ni,

mert én ké szí tet tem a 20. Me gye bál ra a höl gyek
aján dé ka it, il let ve a Bü ki Für dõ bál ra a kö szö nõ -
aján dé ko kat. De mé zes ka lács ból az élet min den
al kal má ra le het aján dék vagy em lék tár gyat kre ál -
ni. Le gyen az es kü võ, ba ba szü le tés, ke resz te lõ,
elsõáldozás, bér má lás, szülinap, bal la gás, há zas -
sá gi év for du ló, anyák nap ja, szó val bár mi. Fény -
kép pel is kom bi nál ha tó, ami vel iga zán kü lön le ges -
sé te he tõ. A Bük für dõi Ter me lõi Pi a con ok tó ber 7-ig
pén te ken ként rend sze rint meg ta lál ha tó va gyok, itt
hely ben el tu dom ké szí te ni a név re szó ló, egye di
meg ol dá so kat is. A bük für dõi szál lo dák rend sze re -
sen biz to sí ta nak he lyet a kör nyék be li kéz mû ve sek -

nek, hogy be mu tas sák ter mé ke i ket, így már szá -
mos or szág ba el ju tot tak a mun ká im, pl. Auszt ria,
Né met or szág, Cseh or szág, Szlo vá kia, Kí na, Cip rus,
Ja pán, Me xi kó, Ka na da, Auszt rá lia, Ang lia, vagy
Olasz or szág. Idén nyá ron több tá bor ba is hív tak
kéz mû ves fog lal ko zást tar ta ni gye re kek nek. Õk ki -
mon dot tan él ve zik a tész tá val va ló mun kát, és
nagy pre ci zi tás sal igye kez nek az el kép zelt dí szí tést
fel vin ni a for má ra. Re mé lem sok gye rek nek és szá -
mos fel nõtt nek oko zok örö met egyén re és al ka -
lom ra sza bott mun ká im mal. Én a szí ve met is be le -
te szem mind egyik be, az biz tos!” 

Zsoldosné H. Kati

A ha gyo má nyok hoz hí ven idén
is meg ren de zés re ke rült a
tompaládonyi nyusziváró. Hús vé ti
kézmûveskedés, la kást dí szí tõ de -
ko rá ci ók ké szí té se, to jás fes tés, szí -
ne zés vár ta a fa lu ház ba lá to ga tó
gye re ke ket és szü lõ ket. Mi u tán el -
ké szül tek a szebb nél szebb ott ho -
nun kat han gu la tos sá va rá zso ló dí -
szek, egy báb elõ adást is meg te -
kint het tünk.

Pe tõ Fe renc báb mû vész ne ve -
ze te sen Fredy bá csi szó ra koz ta tott
min ket „Az ör dög kenyere“ cí mû in -
te rak tív báb szín há zi
elõ adá sá val. A tör -
té net a ke nyér sü tés -
rõl, a vak me rõ ség -
rõl, a go nosz ság ról, s
a fi gyel mes ség fon -
tos sá gá ról szólt. A
bá bo zás egy ös  sze -
tett ügyes sé gi és szí -
né szi for ma, amit
leg in kább a gye re -
kek tud nak ér té kel ni,
hisz õk azon nal ké -
pe sek be le he lyez ked ni a bá bok ál -
tal kí nált va ló ság ba. Elõ ször fé lén -
ken, majd egy re nö vek võ lel ke se -
dés sel és bá tor ság gal kap cso lód -
tak be a mi ap ró sá ga ink is a tré fás
me sé be. A ta nul sá gos báb já ték a
ma ga egy sze rû sé gé vel, a kü lön le -
ges fi gu rá i val vi dám sá got, mo solyt

va rá zsolt a gyer me kek és a fel nõt -
tek ar cá ra egy aránt.

A mû sort kö ve tõ en már alig
vár tuk, hogy ki me hes sünk a sza -
bad ba csokitojást és cu kor kát ke -
res ni, bár az esõs, sze les, zord idõ -
já rás min ket sem kí mélt. Min den
gyer mek sze mély re szó ló édes ség -
cso ma got ka pott a nyu szi tól, ame -
lyet öröm mel ke res gél tek az ud var
rej tett zu ga i ban. 

Hús vét hét fõn a he lyi fi úk gon -
dos kod tak a tompaládonyi lá nyok -
ról is, ugyan is meg lo csol ták õket,

hogy a csa jok egész éven át fris sek,
üdék és egész sé gek ma rad ja nak.

„El jöt tem hoz zá tok if jú lé tem re,
Hogy har ma tot önt sek a tû szí ve tek -
re, Mert ha meg nem öntlek ezen
esz ten dõ be. Szé pet nem vi rág zik
né künk jö ven dõ be.”

H. H. R.

„A me se az,
ami nél kül nem igen le het
er köl csös em bert ne vel ni.”

100% kulináris élvezet
IV. SZEZONJÁT KEZDI MEG 

A BÜKFÜRDÕI ESSZENCIA® LELÕHELYE

2018. évi nyit va tar tás: 
2018. áp ri lis 20. - má jus 25.  15.00–19.00 óra 

2018. jú ni us 1. - szep tem ber 07.  16.00–20.00 óra 
2018. szep tem ber 14. - ok tó ber 12.  15.00–18.00 óra
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• Szakony

• Nagygeresd

Sze mét gyûj tés
Az idei év ben új ból volt sze mét sze dés

Szakonyban, il let ve a te le pü lést kö rül ve võ utak
men tén. Az ak ci ó ra áp ri lis 7-én ke rült sor. A he -
lyi könyv tár kez de mé nye zé se ta lál ko zott az ön -
kor mány zat el kép ze lé sé vel. Kö zö sön szó lí tot ták
meg a he lyi la ko so kat, hogy mi nél töb ben ve -
gye nek részt az ese mé nyen. A mun ká la tok ban

a ma rok nyi ön kén te sek cso port ján kí vül a kép -
vi se lõk, il let ve a köz mun ká sok egy ré sze vett
részt. Bõ ven akadt mit ös  sze gyûj te ni. A hi dak
alat ti „szemétvilág“ saj nos min den hol meg ta lál -
ha tó volt. A zsá kos tól ki szórt sze mét a te me tõ
mel let ti er dõ sá vot pusz tí tot ta, csú fí tot ta. De min -
den út men tén fo lya ma to san tel tek a gyûj tõ zsá -
kok, saj nos volt mit be le ten ni. Az ös  sze gyûj tött
sze mét el szál lí tá sá ról a lö või Roto Elzett Kft. gon -
dos ko dott.                                                ada

Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta ta va szi
szín ház lá to ga tás ra in vi tál ta az ér dek lõ dõ ket.
Lap zár ta után, áp ri lis 29-én a Gyõ ri Nem ze ti Szín -
ház ba lá to ga tunk, ahol a Bál a Savoyban cí mû
két fel vo ná sos ope rett elõ adást te kint jük meg. A
ko rai kez dé si idõ pont mi att (15 óra) egy va cso ra
is be le fér a prog ram ba, így ha za fe lé Csor nán a
Sár kány ét te rem ben mú lat juk az idõt. 

Az idei év ben is lesz le he tõ ség nyá ri, sza bad -
té ri szín ház lá to ga tás ra. Re mé nye im sze rint, lel -
kes cso por tunk is mét fel ke re ke dik, hogy meg -
cso dál ja Thália kö ve tõ it.            Né meth Lajosné

Ba rá ti meg hí vás nak ele get té ve, a
Sopronhorpácsért Egye sü let szer ve zé sé ben tar -
tott elõ adást Dr. Nóg rá di György biz ton ság po li ti -
kai szak ér tõ, köz gaz dász, egye te mi ta nár, a
had tu do mány ok kan di dá tu sa a sopronhorpácsi
Dr. Sedlmayer Kurt Mû ve lõ dé si Ház ban, 2018.
áp ri lis 21-én.  Vi ta in dí tó ként a „Vi lág 2018-ban”
cím mel hall gat hat ták meg a je len le võk Ta nár Úr
gon do la ta it a vi lág po li ti ka leg ér de ke sebb kér -
dé se i rõl. Az USA, Kí na, Orosz or szág és ter mé sze -
te sen Eu ró pa is te rí ték re ke rült, utób bi nál Né met -

or szág ki emelt hang súlyt ka pott. A ne ves elõ -
adó min den je len tõ sebb té má nál je lez te, hogy
elõ adá sa után szí ve sen vá la szol majd a je len le -
võk ben fel me rü lõ kér dé sek re. A csak nem egy
órás hu mor ral át szõtt gon do lat fo lyam után, jöt -
tek is sor ban a kér dé sek. Dr. Nóg rá di György
kész sé ge sen vá la szolt az ér dek lõ dõk nek, akik
szá mos ér de kes té mát érin tet tek. Leg jel lem zõb -

bek az Eu ró pá ra, és ter mé sze te sen ezen be lül
Ma gyar or szág ra irá nyu ló kér dé sek vol tak. Ezen
kí vül szá mos kér dés vo nat ko zott nagy vi lág po li ti -
kai ös  sze füg gé sek re, a vi lág nagy ha tal ma i ra is.

Az iz gal mas be szél ge tés vé gén meg vá sá rol -
hatók vol tak az elõ adó köny vei, me lye ket az író
ter mé sze te sen de di kált is a vá sár lók igé nyei sze rint.

Don gó Ist ván

Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával tá -
mo gassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját. Néhány cím és adószám:
• Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18
• Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Csepregi Nyugdíjas Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18
• Idõs Lakókért Alapítvány, 9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18

SZ
JA

 1
%

Hu mor ral
a leg ko mo lyabb dol gok ról

Fotók: D
ongó István
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A bü ki szak kö zép is ko la si ke re sen sze re pelt a
„Ha tár ta la nul” cí mû pá lyá za ton.  Szak is ko lás tár sa -
im mal a Fel vi dék ma gyar lak ta te rü le te it lá to gat tuk
meg osz tály ki rán du lás ke re té ben 2017 ok tó be ré -
ben.  Sze mé lyes ta pasz ta la to kat sze rez het tünk a
kül ho ni ma gyar ság kul tu rá lis, épí té sze ti és ter mé -
sze ti örök sé gé rõl. Mint egy 1000 km-t tet tünk meg,
hogy meg is mer jük Szlo vá kia ma gyar sá gá hoz kö -
tõ dõ ne ve ze tes sé ge it, em lé ke it. Az uta zás elõtt fel -
ké szül tünk Fel vi dék tör té nel mé bõl, a fel ke re sett
hely szí nek lát ni va ló i ból. Szá munk ra is meg le põ
volt, hogy mi lyen sok szál lal kö tõ dik múl tunk eh hez
a tör té nel mi vi dék hez. El sõ nap Hidaskürtön nagy
sze re tet tel vár tak min ket az itt ta lál ha tó ma gán
szak kö zép is ko lá ban. Szám ta lan szak ma kö zül vá -
laszt hat nak az ide je lent ke zõ fi a ta lok.  Mi el sõ sor -
ban a pin cér és sza kács szak mát ta nu ló di á kok kal
is mer ked het tünk meg. Ter mé sze te sen itt min den ki
be szélt ma gya rul, ami ne künk ki fe je zet ten jól esett,
hogy még ilyen mes  sze is, ‘hû ek’ ma rad tak az
anya nyel vünk höz az itt elõ ma gya rok. Kör be ve zet -
tek ben nün ket az is ko lá ban, vi de ót is ké szí tet tek a
di á kok a szak mák ról/sza kok ról. A fi a tal sza ká csok
ha gyo má nyos csal ló kö zi éte lek bõl ké szí tet tek szá -
munk ra kós to lót. Kü lön le ge sek és ér de ke sek vol tak
ezek az éte lek, ame lye ket ugye nem min den nap
fo gyaszt ha tunk. A pin cé rek dísz te rí tés sel mu tat koz -
tak be ne künk. So kat be szél get tünk, s azt is meg -
tud tuk, hogy a men zán õk a „sé fek”. Fõ zés sel és
ebéd del zár tuk el sõ na pi lá to ga tá sun kat. A má so -
dik nap a hidaskürti di á kok kal kö zö sen em lé kez -
tünk meg az ara di vér ta núk ról. A fel vi dé ki utunk so -
rán a Csal ló köz leg fon to sabb hely szí ne i re el ju tot -
tunk. Töb bek kö zött Ko má rom ban Jó kai szob rá nál
pi hen tünk meg, az tán a po zso nyi vár le nyû gö zõ ki -
lá tá sá ban gyö nyör köd tünk. A lé vai vár ban egy

ked ves cseh-szlovák-magyar „kok tél” múzeológus
tár lat ve ze té sét él vez het tük, nyelv hasz ná la tá ból ki -
ütött a ma gyar fül nek olyan is me rõs pa ló cos nyelv -
já rás. Zó lyom ban te áz tunk, sok-sok he gyet-völ gyet
mász tunk. Szál lá sunk Felsõszeliben volt, ahol tel jes
el lá tást kap tunk, va la mint szép és ké nyel mes szo -
bá kat. Szó ra ko zás ra is volt le he tõ ség: billiárd -

asztalon és a csocsópályán „kap csol hat tunk ki”.
Bár fá rasz tó és hos  szú volt a tú ra, at tól a mi ked v -
ünk még ugyan olyan tö ret len ma radt. Az es té ket
ze né vel, ének lés sel, tánc cal zár tuk. Fá rasz tó, iz gal -
mas és él mé nyek ben rend kí vül gaz dag na pok áll -
nak mö göt tünk. Mind ös  sze há rom na pot vol tunk
tá vol ha zánk tól, vagy még se? Hi szen ott is ott hon
érez het tük ma gun kat. Re mél jük, vis  sza tér he tünk
még a Fel vi dék re! 

Nagy iz ga lom mal ké szül tünk azok ra a na pok -
ra, ami kor a hidaskürti szak kö zép is ko la di ák ja it fo -
gad tuk is ko lánk ban. Mi is azt sze ret tük vol na, ha õk
is ugyan olyan jól ér zik ma gu kat ná lunk, mint mi ná -
luk. Meg is tet tünk min dent a cél ér de ké ben! Az el -
múlt évek leg szebb pil la na ta it meg örö kí tõ ké pek -
bõl ké szí tet tünk ös  sze ál lí tást, amel  lyel be mu tat tuk a
mi is ko lánk éle tét. A szak kö zép is ko la tan ét ter mét
ün ne pi dísz be öl töz tet tük. Elõ ke rül tek a va si jel leg -
ze tes éte le ket tar tal ma zó re cep tek, ame lyek kö zül

né há nyat el is ké szí tet tünk, hogy íny csik lan do zó
kós to ló val vár juk nem min den na pi ven dé ge in ket.
2018. áp ri lis kö ze pén ta lál koz hat tunk ok tó be ri ven -
dég lá tó ink kal. Ér dek lõd ve szem lél ték a szlo vák di -
á kok a mi „ta nu lá si” kör nye ze tün ket, be szél get tünk
a két in téz mény ha son ló sá ga i ról, kü lön bö zõ sé ge i -
rõl, hi szen most már mind nyá junk nak volt ös  sze ha -

son lí tá si alap ja. A táj egy sé gek
jel leg ze tes éte le i nek re cept je it
is ki cse rél tük, mely bõl egy
gyûj te ményt is ké szí tet tünk,
ami örök em lék ma rad! Ven -
dé ge ink a mi ré gi ón kat is mer -
ték meg az itt töl tött 3 nap
alatt. Gyõr, Kõ szeg és Szom -
bat hely ne ve ze tes sé ge i vel is -
mer ked tek ide gen ve ze tõ se -

gít sé gé vel. A bü ki ka la u zuk pe dig Csándli Tiborné
szak ok ta tó volt. A kis vo nat tal kör be utaz ták a mi kis
vá ro sun kat, majd az egyik bük für dõi szál lo dát is -
mer het ték meg, és gol fo zá si le he tõ ség is volt szá -
muk ra. Bük leg fõbb ne ve ze tes sé gé ben, a gyógy -
für dõ ben is él vez het ték a vá ros ven dég sze re tet ét.
El uta zá suk elõtt még ta lál koz tunk az is ko la tan ét ter -
mé ben, ahol a kö zö sen el ké szí tett re cept gyûj te -
ményt – pro jekt mun kát – ad tuk át an nak re mé nyé -
ben, hogy a két is ko la kö zöt ti kap cso lat meg ma -
rad, és bí zunk a több szö ri ta lál ko zás ban. Kö szö ne -
tü ket és örö mü ket fe jez ték ki õk is az itt töl tött fe lejt -
he tet len na po kért, az em lé kek ben, él mé nyek ben
gaz dag ki rán du lá sért. Mi, bü ki di á kok kö szön jük
min den ki nek, aki mun ká já val se gí tet te, hogy a
szak kö zép is ko lák kö zöt ti együtt mû kö dés lét re jö he -
tett, és él mé nyek ben gaz dag na po kat tölt het tünk
ha tá ron in nen és ha tá ron túl! 

Né meth Lu ca 11. év fo lya mos sza kács ta nu ló

Ha tá ron in nen és ha tá ron túl
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Új te tõ alatt az egy ko ri Pap lak

To vább foly ta tó dik az ön kor mány za ti bér la -
kás- fel újí tá si prog ram Csepregen, hi szen a Szé -
che nyi tér 25. szám alatt ál ló egy ko ri pap lak
épü le te is új te tõ szer ke ze tet ka pott. 

2014-ban in dí tot ta el át fo gó bér la kás-fel újí -
tá si prog ram ját ön kor mány za tunk, en nek ke re -
té ben szá mos eset ben si ke rült ja ví ta nunk a lak -
ha tá si kö rül mé nye ken – is mer tet te a pro jekt rész -
le te it Hor váth Gá bor kép vi se lõ. A Csa lád ügyi,
Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke hoz zá tet te,
ma ga is tá mo gat ta és szor gal maz ta, hogy a volt
pap lak épü le te fel újí tás ra ke rül jön.

Ko ráb ban több ütem ben újult meg a Szé -
che nyi tér sar kán ál ló Czigli ház fõ és mel lék épü -
le te is. Mind két épü let ese té ben tel je sen meg -
újult a te tõ szer ke zet, de ja vult az épü let együt tes
ener ge ti kai mu ta tó ja is, hi szen új nyí lás zá ró kat
épí tet tek be, az ut ca fron ton és a bel sõ ud var fe -
lé né zõ el avult konst ruk ci ó jú aj tók, ab la ko kat
egy aránt le cse rél ték. 

A Szé che nyi té ri in gat lan fel újí tá sa áp ri lis ele -
jén kez dõ dött meg a te tõ szer ke zet bon tá sá val.
Új lé ce zés sel lát ták el a te tõt, hi szen vi lá gos sá
vált, hogy a te tõ lé cek is cse ré re szo rul nak, több
he lyen is tö rött, kor hadt volt már a fa anyag. A
négy la ká sos ön kor mány za ti épü let re új pá ra zá -
ró fó li át rak tak fel, va la mint Bra mac cse re pet
he lyez tek el 456 négy zet mé te ren.

Meg újult a ké mé nyek kö rü li bá do go zás és
az eresz csa tor na is, va la mint új szel lõ zõ ab la ko -
kat épí tet tek be.

Hor váth Gá bor ki emel te Csepreg Vá ros Ön -
kor mány zat 2018. évi költ ség ve té sé bõl, sa ját
for rás ból kö zel 6,7 mil lió fo rin tot for dí tot tak a ki vi -
te le zés re, de ter ve zik az épü let to váb bi kor sze rû -
sí té sét is.                                                       KM

El sõ al ka lom mal ren de zi meg 2018. má jus 26-
án az I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaratont a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt., a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz -
pont, Könyv tár, va la mint Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta. A ren dez vén  nyel kap cso la tos saj tó tá -
jé koz ta tót áp ri lis 18-án tar tot ták a Bük für dõ
Gyógy- és Él mény cent rum pi he nõ te ré ben, ahol

je len volt dr. Né meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár -
mes te re, Vlasich Krisz ti án, Csepreg Vá ros pol gár -
mes te re és Bo ros Lász ló At ti la, a gyógy für dõ ve -
zér igaz ga tó ja, va la mint a he lyi saj tó kép vi se lõi.

A meg je len te ket Bo ros Lász ló At ti la kö szön töt -
te elõ ször, aki ki emel te, a fu tó ver seny nem csak
az egész ség meg õr zés szem pont já ból fon tos,
ha nem a két te le pü lés köz ti össze fo gást is erõ sí ti
a jó té kony cél nak kö szön he tõ en. A ne ve zé si dí -
jak ból be folyt ös  szeg bõl két ala pít ványt kí ván -
nak tá mo gat ni a szer ve zõk: az „Együtt Ábel
Egész sé gé ért Ala pít ványt”, se gít ve ez zel a bü ki
kis fiú, Pukler Ábel gyógy ulá sát, va la mint a
„Csepregi Óvo dá so kért Ala pít ványt”. A fu tó- és
ke rék pá ros ver se nyek nép sze rû sé ge egy re nõ,
ezért ha tá ro zott úgy a für dõ, hogy a ha gyo má -
nyos für dõ szol gál ta tá sok mel lett „a ke rí tést át -
lép ve” ren de zi meg a félmaratont, töb bek kö -
zött ha gyo mány te rem tõ cél lal. A 21 km-es táv ra
nem csak egyé ni ka te gó ri á ban le het sé ges a
ne ve zés, ha nem 3 fõs vál tó ban is, va la mint
egyé ni 9 km-es tá von is in dul hat nak a sport ked -
ve lõk. Elõ ne ve zés a www.bukfurdo.hu hon la pon
le het sé ges ked vez mé nyes áron, 2018. áp ri lis 30-
ig, ezt kö ve tõ en már csak hely szí ni je lent ke zés re
van le he tõ ség. Az elõ ne ve zõk nek, il let ve az el sõ
száz hely szí ni ne ve zõ nek biz to sí ta nak a szer ve -
zõk tech ni kai pó lót, rajt cso ma got, va la mint be -
fu tó ér met azon ban min den in du ló kap. 

A ve zér igaz ga tó el mond ta, hogy a
félmaraton mel lett ke rék pár tú rán és gyer mek fu -

tá son is részt ve het nek a Bük für dõ re lá to ga tó
ven dé gek. Eh hez kap cso ló dó an emel te ki dr.
Né meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes te re, hogy
az ere de ti leg má jus 1-jén meg ren de zen dõ csa -
lá di fu tást von ták ös  sze a félmaraton gyer mek fu -
tá sá val, va la mint a ha gyo má nyos bü ki gyer -
mek nap is ezen a na pon ke rül meg ren de zés re.

Az ugrálóvár, ját szó ház, arc fes tés és vi dám park
mel lett a 100 Folk Cel si us fel lé pé sét, va la mint
Majka és Curtis kon cert jét is él vez he tik a részt ve -
võk. A pol gár mes ter kö szö ne tét fe jez te ki, hogy
a gyógy für dõ élé re állt a jó té kony cé lú kez de -
mé nye zés nek és örö mét fe jez te ki a te kin tet ben,
hogy a két vá ros köz ti tu risz ti kai együtt mû kö dést
az ed di gi mel lett még szo ro sabb ra fûz he tik. 

Csepreg Vá ros pol gár mes te re, Vlasich Krisz ti -
án is po zi tí van vé le ke dik a két te le pü lés, il let ve a
gyógy für dõ kap cso la tá ról. Be szé dé ben el -
mond ta, Bük és Csepreg kö zös te le pü lés fej lesz -
té si pá lyá za tot adott be, tö re ked ve így ar ra,
hogy prog ram szer ve zés te kin te té ben is együtt
tud ja nak mû köd ni: a Bük re ér ke zõ ven dé gek
Csepregen is ta lál ja nak ma guk nak meg fe le lõ
ki kap cso ló dá si le he tõ sé get. A Csepregi Ön kor -
mány zat nak min dig is szív ügye volt a jó té kony -
ko dás és az egész sé ges élet mód ra ne ve lés,
ezért öröm mel vesz részt a félmaraton szer ve zé -
sé ben. Csepregen a gyer mek na pi prog ra mok
már a pén te ki na pon el kez dõd nek, szom bat
dél elõtt a hõ sök na pi meg em lé ke zés után,
14.00 órá tól vár ják a csa lá do kat szí nes prog ra -
mok kal. Töb bek kö zött az Ataru Taiko ütõ együt -
tes mû so rát, Rácz Ger gõ fel lé pé sét, va la mint
Pá li Pet ra és tánc ka rá nak ope rett elõ adá sát te -
kint he tik meg a lá to ga tók, emel lett pe dig ki pró -
bál hat ják a kis vas utat, az ugrálóvárat és meg -
kós tol hat ják a fesz ti vá lok örök ked ven cét, a kür -
tõs ka lá csot is.                                             yde

I. Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
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A Répce-vidék köl tõ i nek mû ve it
ös  sze fog la ló könyv góri be mu ta tó ját
kö ve tõ be szél ge té sen me rült fel egy
góri or go na kon cert öt le te. Az elõ -
adó mû vész, Dö me György szin tén a
Répce-vidékhez tar to zó te le pü lé sen,
Répceszentgyörgyön la kik. Már
gyer mek ko rá tól ta nult hang sze ren
ját sza ni, töb bek kö zött or go nán is.
Ko ráb ban kán tor ként is szol gált, je -
len leg pol gá ri fog lal ko zá sa mel lett,
kedv te lés bõl ze nél. Az elõ adó val tör -
tént egyez te tést kö ve tõ en, ami kor ki -
pró bál ta a temp lom or go ná ját, már
le he tett érez ni, hogy nagy él mény -
ben lesz ré sze a hall ga tó ság nak. 

A kon cert re áp ri lis 7-én a szent -
mi sét kö ve tõ en ke rült sor a góri ka to -
li kus temp lom ban. A kul tu rá lis él -
ményt fo koz ta, hogy a ko moly ze nei
da ra bok kö zött dr. Galiotti Csa ba –
aki nek ver sei meg je len tek a Répce-
vidék köl tõ i nek an to ló gi á já ban - ad -
ta elõ né hány ver sét, be pil lan tást en -
ged ve a vers szü le té sé nek fo lya ma -
tá ba. A mû sort dr. Galiotti Csabáné,
a köl tõ fe le sé ge ve zet te. A he lyi és
kör nye zõ te le pü lé sek rõl szép szám -
mal meg je lent né zõk kö zött az idõ -
sebb és a fi a ta labb kor osz tály is kép -
vi sel tet te ma gát. A több ször fel újí tott
ré gi or go nán Johann Sebastian
Bach, Händel, il let ve Bar tók Bé la mû -
vei hang zot tak el, meg érint ve a hall -

ga tó ság lel két is. Jó volt hal la ni, hogy
az egy há zi éne kek or go na kí sé re tén
kí vül a nagy ze ne szer zõk mû vei
mennyi vel má sabb ze nei él ményt je -
len te nek a temp lom fa lai kö zött. A
mû sor utol só té te le – Bar tók Bé la Ma -
gyar képek–Este a szé ke lyek nél – el -
hang zá sa után a mû vész rá adás ként
Bach: D-moll toc ca ta és fu gá ját is

elõ ad ta. Elõ ad ta a szó leg szo ro sabb
ér tel mé ben. Ne kem sze mé lye sen
na gyon-nagy él ményt je len tett nem
csak hall gat ni, de lát ni is a mû vész
or go na já té kát. 

A kon cert in gye nes volt, a per -
sely be be do bott ado má nyo kat az
or go na fel újí tá sá ra for dít ja az egy -
ház. A hall ga tó ság ne vé ben is még
egy szer kö szö ne tet sze ret nék mon -
da ni az elõ adók nak a pá rat la nul
szép él mé nyért.

Né meth Lász ló

Or go na kon cert
a góri temp lom ban

József, az ács fia
A Vassurányért Kul tu rá lis Egye sü -

let ha gyo mány te rem tõ szán dék kal
ké szí tet te el azt az em lék ki ál lí tást,
mely a fa lu fi a ta lon el hunyt la kó ja,
Borbás Jó zsef fá -
ból fa ra gott
mun ká it mu tat ta
be. A moz dony -
ve ze tõ kedv te lé -
se a fa meg mun -
ká lá sa volt. Az
ács édes apá tól
ta nult mes ter ség
se gít sé gé vel fá -
ból fa ra gott ked -
ves fi gu rái, dísz -
tár gyai – gyer -
tya tar tók, lá di -
kák, ké pek -, kop ja fák mind-mind
az õ sze mé lyi sé gét fe je zik ki. Az em -
lék ki ál lí tás meg ha tó meg nyi tó já ra
el jöt tek a csa lád tag jai és a fa lu la -
kói mel lett a kol lé gák és a ba rá tok
is, akik mind an  nyi an szí vük ben õr -
zik az al ko tó em lé két. A nép dal kör -
nek is osz lo pos tag ja volt a min dig
vi dám, da los jó ked vû fi a tal em ber,
így hát õk em lé kez tek rá a meg nyi -
tón el sõ ként. Da luk ban ki fe jez ték,
hogy a ba rát min dig is ve lük ma -
rad, nem halt meg, csak tá vol van.
Põdör György köl tõ ta nár, mint „föl -
di”, va la mint a Savaria Szak kö zép -
is ko la ta ná ra em lé ke zett az egy ko ri
ta nít vány ra. Em lé ke ket fel idéz ve

ele ve ní tet te fel a kö zöt tük lé võ ta -
nár és ta nít vány kap cso la tot a
Savariában el töl tött évek bõl. Meg -
tud tuk, hogy õriz ta nár úr is egy

em lé ket a sze re tett ta nít vány tól,
egy kop ja fát, amely kert jé nek az
éke. Borbás Jó zsef öz ve gye szí vé -
ben fáj da lom mal, de egy ben
öröm mel és meg ha tott ság gal is kö -
szön te meg a ki ál lí tás lét re ho zá sát
és a je len lé võk nek azt, hogy õr zik
fér je em lé két, aki je len volt ott kö -
zöt tünk a tár gyak ban, a szí vek ben,
a fel ele ve ne dõ em lé kek ben. Põdör
ta nár úr Szél fút ta ho mok cí mû ver -
sé ben is meg ma rad Jó zsi em lé ke
kö zöt tünk örök ké: „Per cen a teg -
nap. A ma ha za szé led. Bi zony!
Csak szél fút ta ho mok az élet, fel fe -
dez, ját szik ve lünk majd el te met.” 

Baloghné SE
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• Nagygeresd
Zöld er dõ ben jártam…
Nyu szi vá ró dél után Nagygeresden.

A Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol gál ta tó
Rend szer már évek óta le he tõ sé get biz to sít az
ön kor mány zat nak és a he lyi könyv tár nak, kü lön -
fé le prog ra mok igény lé sé re. Az idei év ben elõ -
ször a hús vé ti ün nep kör höz kap cso ló dó ren dez -
vé nyen él tünk a le he tõ ség gel. Me se ko sár cím -
mel, Fü löp Ka ta lin könyv tá ros-pe da gó gus ve ze -
té sé vel já té kos, in te rak tív fog lal ko zá son ve het tek
részt az ér dek lõ dõk. Egy más után ér kez tek szü le -
ik kel a gye re kek, pi ci kar ko sa rak kal a ke zük ben,
hi szen to jás ke re sés is sze re pelt a prog ram ban. 

Elõ ször meg is mer ked het tek az ün nep va ló di
je len té sé vel, és egy me sé bõl meg tud hat ták,
hogy mi ért a nyu szi hoz za a pi ros to jást. Ujj bá bok
se gít sé gé vel, a hús vé ti jel ké pek fel so ro lá sa sem
oko zott gon dot a ki csik nek. Ka tó né ni tõl lo cso ló -
ver set ta nul tak, majd a lá nyok és fi úk kü lön vál -
va, kér de zõs-fe lel ge tõs já té kot ját szot tak. A han -
gu lat egy re fo ko zó dott, és a gye re kek már iz ga -
tot tan vár ták, hogy vég re meg ér kez zen a nyu szi. 

Az ön kor mány zat jó vol tá ból, a fa lu ház ud va -
rán el rej tett cso ma go kat pil la na tok alatt bir tok -
ba vet ték az ap ró sá gok. Bol do gan mu tat ták
szü le ik nek a meg lelt aján dé ko kat.

A dél után hát ra lé võ ré szé ben, a gyer kõ cök
és kí sé rõ ik, kre a ti vi tá su kat is pró bá ra te het ték. A
bar ka ága kon ló gó dí szes pa pír to já sok, min tá ul
szol gál tak az ügyes ke dõk nek. Le he tett raj zol ni,
szí nez ni, ra gasz ta ni, majd a re mek mû ve ket ter -
mé sze te sen ha za le he tett vin ni. Mun ka köz ben
elõ ke rült Ka tó né ni sa ját ké szí té sû, íny csik lan do -
zó po gá csá ja, amely igen csak el nyer te min -
den ki tet szé sét. Bú csú zó ul még meg mu tat ta, ho -
gyan kell szal vé tá ból ko sár kát haj to gat ni. Kö -
szön jük Ka ta lin szí ves köz re mû kö dé sét, amely le -
he tõ vé tet te, hogy egy kel le mes dél után nal ala -
poz zuk meg a nyu szi vá rást.    Né meth Lajosné

Rövid hírek

2018. áp ri lis 15-én tar tot ta a csepregi Far kas
Sán dor Egy let meg ala ku lá sá nak 25 éves ju bi le -
u mát. A rend ha gyó da los dél utá non Sá gi Fe -
renc az egye sü let el nö ke kö szön töt te a meg je -
len te ket, az ala pí tó és pár to ló ta go kat, tá mo ga -
tó kat, az egye sü let volt tag ja it, il let ve az együtt -
mû kö dõ cso por to kat.

Be ve ze tõ jé ben el mond ta, sok min den nel ké -
szül tek az év for du ló al kal má ból. Ki ál lí tás nyílt az
el múlt ne gyed szá zad ké pe i bõl, írá sos anya ga -
i ból. Ju bi le u mi ki ad ványt je len tet tek meg. Az
ün ne pi al kal mon film ve tí té sen ele -
ve ned tek meg az el múlt idõ ese mé -
nyei. A fel vé te le ket lát va a kö zön ség
so ra it a meg ha tó dott ság jár ta át. A
vá szon ról olyan ar cok te kin tet tek
vissza, kik már nin cse nek kö zöt tük,
vagy nem Csepregen él nek. Per sze
a de rû pil la na tai sem ma rad tak ki a
fel vé te lek bõl. A ve tí tés so rán egy-
egy ki emel ke dõ ese mény, mû sor
rész le tét lát hat ta a kö zön ség. A Toll -
fosz tó, Er zsé bet-nap, a Csepreg Fest
- Re ne szánsz es kü võ, Má tyás ki rály
és ud va ra, a ci te rá sok sze rep lé se,
szín ját szás, da los dél utá nok, Pün kös di ló fut ta tás
em lé kei mind-mind fel idé zõd tek.

A je len re vis  sza tér ve Sá gi Fe renc el mond ta,
hogy az egye sü let na gyon sok meg hí vás nak
tesz ele get. Az el múlt évek ben 28-29 sze rep lé -
sük volt. A kör nyé ken túl el ju tot tak pl. Pécs re,
Nagytarcsára, az Õr ség be, Szent end ré re is. Vi -
szik Csepreg jó hí rét, s ápol ják a ha gyo má nyo -
kat, s úja kat is pró bál nak te rem te ni. 

A da los dél után ze nei ré szé ben íze lí tõt lát ha -
tott, hall ha tott a kö zön ség ré gi mû sor szám ok ból.
Meg szó lal tak a ci te rák, fel csen dül tek a nó ták. A

kö zön ség lel ke sen együtt éne kelt az elõ adók kal.
Majd ci gány nó tá kat ad tak elõ az egye sü let
tag jai, Tóth Mar cell kí sé re té vel.

A meg hí vott ven dég sze rep lõk kö zül elõ ször a
Csepregi Vegyeskar Egye sü le te és a Vocal Spirit lé -
pett szín pad ra. Ghymes: Kéz fo gás cí mû da lát,
aján dék nak, s jel kép nek szán ták a ju bi lá lók nak a

kö zös sze rep lé se kért, a ha gyo mány -
õr zés ben vég zett ki ma gas ló mun ká -
ju kért. Rész let hang zott el a West Side
Story film ze né jé bõl, majd a Bam -
boleo tem pe ra men tu mos dal la ma
szó lalt fel.  A Gyöngyöshermán Szent -
ki rá lyi Pol gá ri kör Nép dal és nó ta kö -
re nép dal cso kor ral kö szön töt te az
ün nep lõ ket.

A ju bi lá ló egye sü let a Hun gá ria
nép sze rû szá ma i val lé pett is mét a
kö zön ség elé Ká dár Ti bor, Ko vács
An tal ve ze té sé vel. 

A dél után be fe je zõ ré szé ben az em lé ke zés és
kö szö net szép per cei kö vet kez tek. A vis  sza te kin tõ -
ben el hang zott, hogy az egy let ala pí tá sát Dr.
Szrinkai Lász ló kez de mé nyez te. Az el kép ze lés meg -

va ló sí tá sá ban se gí tet tek az ak ko ri he lyi pár tok ve -
ze tõi, a Nép front el nö ke Mol nár Ist ván, va la mint a
kul tu rá lis in téz mé nyek ve ze tõi, dol go zói, ci vil ér -
dek lõ dõk egy aránt. Ha ma ro san hi va ta lo san is be -
jegy zés re ke rült a Far kas Sán dor Egy let. Meg kezd -
ve mun ká ju kat cé lul tûz ték ki a ha gyo má nyok
ápo lá sát, a kul tu rá lis élet bõ ví té sét, szí ne sí té sét. 

Saj nos az ala pí tók kö zül so kan már nem él -
nek, rá juk né ma fel ál lás sal em lé kez tek.

Sá gi Fe renc az egye sü let ne vé ben a kö szö -
net és há la ki fe je zé se ként em lék la pot adott át a
meg hí vott ala pí tók nak, egye sü le tek nek.

Visszük Csepreg jó hírét
JUBILÁL A FARKAS SÁNDOR EGYLET
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Áp ri lis 6-án tar tot ták a Tak sony és a Tak sony
köz ut cák ün ne pé lyes áta dó ün nep sé gét, hi szen
nem ré gen mind két ut ca új asz falt bur ko la tot és
csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szert ka pott.

Az el múlt kö zel négy év ben ed dig több mint
há rom ki lo mé ter nyi út újult meg a vá ros ban, s
ez volt a ha to dik és he te dik fel újí tott ut ca, me -
lyet eb ben az év ben a ter vek sze rint, újabb két
ut ca tel jes fel újí tá sa kö vet.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re ün ne pi be szé dé ben úgy fo gal ma zott, hogy az
itt élõk kö zül van olyan, aki 32, de olyan is, aki 82
éve vár ja azt a pil la na tot, hogy vég re ne po ros
ut cá ban kell jen köz le ked nie. A vá ros el sõ em be -
re meg kö szön te az ut ca be li ek ki vi te le zés ide jén
ta nú sí tott tü rel mét és meg kö szön te a sok jó ja vas -
la tot és biz ta tó szót, me lyet fe lé nyúj tot tak. 

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ el mond ta,
Csepreg ko moly köz pon ti tá mo ga tá sok nak kö -
szön he tõ en fej lõd he tett az el múlt idõ szak ban. 

Az ut ca la kói is iga zán ki tet tek ma gu kért, hi -
szen fi no mabb nál fi no mabb há zi ké szí té sû sü te -
mé nyek kel, üdí tõ vel és bor ral is ké szül tek az év -
ti ze dek óta várt ut ca áta dó ra. A jó han gu lat hoz
a Répce Ci te ra ba rá tok Kö re is hoz zá já rult, me -
lyet kö ve tõ en a kép vi se lõ- tes tü let tag jai ün ne -
pé lye sen át vág ták a nem ze ti szí nû sza la got, de
a ha gyo má nyos hor dó gu rí tás sem ma radt el.

A két fel újí tott ut ca kö zel 125 mil lió fo rint ból
újult meg, új zárt csa pa dék víz-el ve ze tõ rend szer
épült ki, s a meg lé võ ár kok fel újí tá sa mel lett le -
cse rél ték az át ere sze ket is. Er re a for rást a Te rü -

let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram pá -
lyá za ti for rá sa biz to sí tott 71 mil lió fo rin tot. A Tak -
sony és Tak sony köz ut cák út fel újí tá sá ra kor -
mány za ti köz pon ti tá mo ga tás ból 53 mil lió fo rin -
tot köl tött a vá ros.

KM

Ter mé sze te sen a kö szön té sek sem ma rad tak
el. A meg hí vott egye sü le tek bíz ta tó és el is me rõ
sza va i ból erõt me rít het nek to váb bi mun ká juk hoz
az egy let tag jai.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter a vá ros és a
vá ros ve ze té se ne vé ben kö szö ne tet mon dott
azért az ön fel ál do zó mun ká ért, mely ben si ke rült
szé les tár sa dal mi ré te get meg szó lí ta nia az
egye sü let nek. A vá ros ve ze té sé nek oda kell fi -
gyel nie, s tá mo gat nia e ne mes célt. Ki emel te, a
ne héz idõ szak ok ban is vol tak, akik hit tek az
egye sü let ben, s foly tat ták a meg kez dett utat.
Bol dog szü le tés na pot kí vánt az ün ne pel tek nek.

Ziembicki Er zsé bet az in téz mény ve ze tõ je re -
mé nyét fe jez te ki, hogy a ta gok so ká ig hasz nál ják
a mû ve lõ dé si ház biz to sí tot ta le he tõ sé ge ket. Kér te
az egye sü le tet, hogy él mé nye i ket mi nél több ször
os  szák meg a kö zön ség gel, hi szen ezek gyöngy -
sze mek Csepreg kul tú rá já ban, éle té ben.

A szép és há lás sza va kat az egye sü let az ösz -
 sze tar to zás éne ké vel kö szön te meg. Be fe je zés ként
ko szo rú zás ra ke rült sor, tisz te leg ve Rajczy Má ria
Mechtilda és Far kas Sán dor em lé ke elõtt.

ada

Fel újí tot ták a Tak sony 
és Tak sony köz ut cá kat
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• Egyházasfalu
Egyházasfalu év ele ji ös  sze fog la ló!
Egyházasfaluban több be adott pá lyá zat

po zi tív el bí rá lás ra ke rült. Már rég óta fog lal koz -
ta tott az ál lo más gya log út ja, há la is ten ös  sze -
köt te tés be ke rül a fa lu és az állomás és így
meg szû nik a bal eset ve szély. Az el nyert pénz bõl
mint egy 14 mil lió fo rint ból meg újul nak a tel jes
Ke resz té nyi rész jár dái, ta lán él he tõb bé tes  szük
a la ko sok kom fort ját fõ leg az idõs em be re két.
Egy má sik pá lyá zat ból a Nemeskéri úti ra va ta -
lo zó fog meg újul ni, mi vel az elõt te lé võ te rasz
tel je sen szét esett, és en nek a fel újí tá sa ha tal -
mas pénz be ke rült vol na, de si ke rült be pá lyáz -
ni. Ta lán ami re ol vas sák ezt a cik ket el is fog ké -
szül ni ez a pro jekt, és ha be le fér költ ség ve té -
sünk be ur na fa lat is lét re hoz az ön kor mány zat
sa ját erõ bõl és ez zel is a kor kö ve tel mé nye i hez
kö ze lebb érünk. A pá lyá za to kat fo lya ma to san
fel dol goz zuk, azo kat be ad juk, és per sze bi za -
ko dunk a si ker ben. Saj nos né ha ne héz dön té -
se ket kell hoz ni az ön kor mány zat nak és kü lön
adó kat kell, hogy be ve zes sünk, hisz ha nincs
ön ré szünk, ak kor nem is tu dunk pá lyáz ni, saj -
nos, ha nye rünk pl.: 10 mil lió fo rin tot ah hoz hoz -
zá kell ten nünk 2.5 mil lió fo rin tot, ezt a pénzt elõ
kell te rem te ni va la hon nan. 

Jó hír, hogy biz to sí ta ni tud tunk az idõ sek nek
14 000 Ft/fõ ér té kû Er zsé bet utal ványt, va la mint
ki  fi zet tük a gyer mek ét kez te tést, ez ál tal több
pénz ma radt a csa lá di kas  szák ban. Von zó vá
sze ret nénk ten ni Egyházasfalut és nem sze ret -
nénk, hogy él he tet len fej lõ dés ben meg ál ló te le -
pü lé sünk le gyen, és sze ret nénk, ha a la kos ság
szám fo lya ma to san nõ ne, és nem csök ken ne. A
hé ten be ad tunk egy utas pá lyá za tot és az óvo -
dai kony ha pá lyá za tot. Idén a fa lu na pot
szept.1-re ter vez zük, már foly nak az elõ ké szü le -
tek gõz erõ vel. Meg tör tént idén is a sze mét sze -
dés még mi e lõtt meg nõtt vol na, az út men tén a
fû, ezt kö szön jük az is ko lá nak, hogy mint min den
év ben meg te szik a fa lu ért ön zet le nül.

Sán dor Jó zsef pol gár mes ter

Rövid hírek
A csepregi mazsorettek tör té ne té ben má -

sod szor nyílt le he tõ ség ar ra, hogy a Ma gyar Fú -
vós ze nei és Mazsorett Szö vet ség gel kö zö sen egy
Or szá gos fesz ti vál ve gye kez de tét áp ri lis 7-én a
Bü ki Sport csar nok ban.

Két év vel ez elõt ti ver seny hez ha son ló an itt is
mind há rom cso por tunk részt vett a meg mé ret te -
té sen. Kis vi rág cso por tunk a leg ki seb bek, I. kor -
cso port ban EZÜST dísz ok le vél lel gaz da god tak.

Ró zsa szi rom cso por tunk II. kor cso port ban
show ka te gó ri á ban EZÜST, pom - pom ka te gó ri á -
ban KI EMELT ARANY dísz ok le ve let ér de melt.

Csil lag fény cso por tunk fel nõtt kor cso port ban
show és pom – pom ka te gó ri á ban egy aránt KI -
EMELT ARANY dísz ok le ve let ve he tett át. Nagy
öröm mel és büsz ke ség gel vet tem át Végh Ad ri -
enn tõl a fel nõt tek kö zött leg jobb nak já ró
tamburmajordíjat, im má ron ne gyed szer.

A fesz ti vál ról ös  sze sen 7 vá ros ból ér kez tek
cso por tok: Sár vár, Kis kun fél egy há za, Zsadány,
Bu da pest, Tö rök bá lint, Deb re cen és Csepreg. A
kor cso port ok Kö zöt ti szü ne tek ben tom bo la sor -
so lás ra ke rült sor, a fesz ti vál alatt pe dig a SZIA
kuc kó ban kéz mû ves fog lal ko zá so kon ve het tek
részt az ér dek lõ dõk. 

Dr. Tóthné Rozsályi Ju dit, a Ma gyar Fú vós ze nei
és Mazsorett Szö vet ség al el nö ke, a zsû ri el nö ke

sze rint va la men  nyi kor osz tály ös  szes cso port ja re -
me kül tel je sí tett, szép ko re og rá fi á kat lát hat tak a
ked ves né zõk. Kü lön ki emel te a ki sebb
mazsorettek ki emel ke dõ mun ká ját és ered mé -
nye it, mert sze rin te: „Ben nük van a jö võ.”

Jú ni us 10-én Ka pu vá ron ve szünk részt egy
ha son ló or szá gos fesz ti vá lon, ami re már lá za san
gya kor lunk, hogy on nan is szép ered mé nyek kel
tér hes sünk ha za. 

Ez úton is kö szö ne tün ket fe jez zük ki min den tá -
mo ga tó nak, cég nek egy aránt, akik nagy lel kû fel -
aján lá sa ik kal le he tõ vé tet ték, hogy idén is si kert

aras son a Mazsorett fesz ti vál Bü kön. Ter mé sze te -
sen a szü lõk nek is há lá sak va gyunk, hogy min -
den ben mel let tünk van nak, és a ver seny meg -
szer ve zé sé ben is ha tal mas se gít sé get nyúj tot tak,
Reseterics- Bo ros Eve lin nek, a csepregi ma zso -
rettek mû vé sze ti ve ze tõ jé nek. Kö szön jük Csepreg
Vá ros Fú vós ze ne ka rá nak a köz re mû kö dést, ne kik
kö szön he tõ en is mét élõ ze né re tud tunk fel vo nul ni
a fesz ti vál kez de tén. Kö szön jük a Mo soly Tánc cso -
port köz re mû kö dé sét, je len lét ük kel, tán cuk kal pör -
gõ ze né ik kel fan tasz ti kus han gu la tot va rá zsol tak a
csar nok ba.

Egy idé zet tel zár nám a be szá mo lót: „A jó
tán cost a szí ve te szi, nem a be ta nult lé pé sek.”

Sza bó Esz ter

Mind ha lá lig mazsorett
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A Sport hor gász Egye sü le tek Vas
Me gyei Szö vet sé ge a TOP tu riz mus fej -
lesz té si pá lyá za tán kö zel 110 mil lió
fo rint tá mo ga tást nyert el a vas me -
gyei ál ló vi zek fej lesz té si pro jekt jé vel. 

Töb bek kö zött, Csepreg Vá ros
Ön kor mány za tá val kö zös kon zor ci -
um ban be nyúj tott pá lyá zat ré vén,
kö zös ös  sze fo gás ból újul ha tott meg
a Tég la gyá ri tó kör nye ze te is, kö zel 5
mil lió fo rint rá for dí tás ból.

A meg va ló sí tott jó lé ti fej lesz tés a
hor gá szok mel lett a gyer me kes csa -
lá dok, ba rá ti tár sa sá gok ré szé re is
egy új kö zös sé gi hely színt je lent
Csepregen, de rek re á ci ós le he tõ sé -
get nyújt az ide lá to ga tó tu ris ták nak
is.

A pi he nõ hely ren de zet tebb kö rül -
mé nye ket biz to sít a sza bad idõ ak tív
el töl té sé hez, hi szen szám ta lan, a
kom fort ér ze tet nö ve lõ kül té ri elem ki -

he lye zé se tör tént meg az el múlt idõ -
szak ban.

Meg újult a tó hoz ve ze tõ 250 mé -
te res út, me lyet zú zott kõ vel bo rí tot -
tak, majd hen ge rez tek. 36 m2-es fe -
dett ren dez vény te ret ala kí tot tak ki és

ös  sze sen 9 új asz tal és pad gar ni tú rát
he lyez tek el a tó kö rül. A hor gász csa -
lád ta go kat és a gyer me kek kel ér ke -
zõ ket ezen túl ját szó tér vár ja csúsz dá -
val, hin tá val és ho mo ko zó val.

Ha áp ri lis, ak kor bor ver seny
Csep regen. 2018. áp ri lis 14-én tar -
tot ta Csepreg Vá ros Ön kor mány za -
ta, a Csepregi Hegy köz ség és a
Csep regi Bor ba rát Höl gyek Egye sü -
le te a bor ver senyt. A ran gos ese -
mény nek a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si  Sport ház és Könyv tár adott
he lyet.

A ven dé ge ket és a zsû ri ta go kat
Tóth Kál mán, Hor váth Gá bor és
Mol nár Sán dor bo rá szok, va la mint
Hor váth Edi na a Csepregi Bor ba rát
Höl gyek Egye sü le té nek el nö ke kö -
szön töt ték. Be mu tat ko zá si és ér té -
ke lé si le he tõ sé get te remt a ver seny
a gaz dák nak. Ne vez ni le he tett új
és óbor ral, amely nek ter mõ he lye
Csepreg és kör nyé ke. A gaz dák 22
fe hér, 23 vö rös és 11 rozé bort vit -
tek. Ke ve seb ben vet tek részt saj nos
a meg mé ret te tés ben, mint az elõ -
zõ évek ben.  Re mél jük, hogy jö võ -
re min den gaz da hoz ma gá val
még egy gaz dát. A bo ro kat ran gos
szak mai és tár sa dal mi zsû ri is ér té -
kel te.  A zsû ri 100 pon tos bí rá la ti
mód szer rel dol go zott.

A Csepregi Bor ba rát Höl gyek is
ki vá lasz tot ták dél után a Höl gyek
bo rát. Õk már csak az arany ér mes
bo rok kö zül vá lo gat tak. 16 óra kor
volt az ered mény hir de tés. Szép
ered mé nyek szü let tek.  A zsû ri el nö -
kök ki vá ló nak ítél ték bo ro kat. Az
arany ér me sek pe dig bár hol meg -
áll nák a he lyü ket. Az ok le ve le ket
Vlasich Krisz ti án Csepreg vá ros pol -
gár mes te re ad ta át és meg kö szön -
te a gaz dák ál do za tos, ki tar tó, szor -
gal mas mun ká ját. Jó egész sé get,

szõ lõt ér le lõ idõ já rást és ki vá ló ter -
mést kí vánt er re az esz ten dõ re.

A kö vet ke zõ ered mé nyek
szü let tek: A vö rös bor ka te gó ri á -
ban arany mi nõ sí tést ka pott: Néber
- Tóth Pin  ce Kék fran kos – Cabernet
Franc cuvéje, Né ber - Tóth Pin ce
Kék fran ko sa, Né ber - Tóth Pin ce
Kék fran kos Ca  bernet Franc  cuvéje
/2016/, Tóth Bé  la Kék fran kos cuvéje,
Répcementi Bor  pin ce - Hor váth Gá -
bor Pinot Noir ja. • Fe hér bor ka te gó -
ri á ban: Arany mi nõ sí tést ka pott: Hor -
váth Jó zsef Szür ke ba rát ja, Rép ce -
menti Bor pin ce - Hor  váth Gá bor Tra -
mi ni ja, Rép ce men ti Bor pin ce - Hor -
váth Gá bor Sau vig non Blanc bo ra,
Répcementi Bor  pin ce - Hor váth Gá -
bor Szür ke ba rát ja, Mayer Ber ta lan
Ve gyes fe hér bo ra, Néber – Tóth Pin -
ce Fur mint ja. • Ro zé bo rok nál arany
mi nõ sí tést ka pott: Néber - Tóth Pin ce
Kék fran kos rozéja, Néber - Tóth Pin -
ce Blauburger rozé bo ra.

Bor höl gyek Hor váth Gá bor Tra -
mi ni ját vá lasz tot ták az arany ér mes
bo rok kö zül. Az év bo rá sza cí met
pe dig Tóth Mar cell a leg fi a ta labb
bo ros gaz da kap ta. Gra tu lá lunk az
if jú bo rász nak. Eb ben az év ben is el -
mond hat juk, hogy ”bor, bor, bor, de
jó a csepregi bor.”

Gra tu lá lunk min den gaz dák -
nak, hi szen na gyon sok ezüst érem
is szü le tett. Kö szö net Fillinger
Gyöngy vér nek, aki szá mí tó gé pen
dol goz ta fel az ered mé nye ket, de
kö szö net min den ki nek, aki hoz zá -
já rult a ren dez vény si ke res le bo -
nyo lí tá sá hoz.

Horváthné Pa dos Te réz

A fej lesz té sek kö zé tar to zott
még egy fe dett ke rék pár tá ro ló, in -
for má ci ós táb la a be ve ze tõ út nál,
hul la dék gyûj tõ, va la mint egy tá bo -
ri il lem hely is. A tó mel lett, a fel újí -
tott út vé gén aka dály men tes hor -

gász sté get ala kí tot tak ki, rám pá val
és biz ton sá gi kor lát tal.

A mo der ni zá lás nak kö szön he tõ -
en lét re jött pi he nõ öve zet sza lon na -
sü tés re, bog rá cso zás ra is ki vá ló an al -
kal mas sá vált. A pá lyá za ti ter ve ken
felül a Répcementi Hor gász Egye sü -
let és Csepreg Vá ros Ön kor mány za -
ta, va la mint a szö vet ség anya gi hoz -
zá já ru lá sá val ki épí tés re ke rült egy
föld alat ti ká bel le fek te té sé vel a vil la -
mos áram há ló zat is a tó mel let ti te rü -
le ten. A szö vet ség a kö zel jö võ ben
ka me ra rend szer ki épí té sét is ter ve zi
az el ké szült fej lesz té sek vé del me ér -
de ké ben. 

Az áta dó ün nep sé gen Ágh Pé -
ter, or szág gyû lé si kép vi se lõ el -
mond ta, hogy fon tos vá ros épí tõ

mun kák kez dõd tek el Csepregen,
mely ben a tó kör nye ze té ben vég -
zett fel újí tá sok is ki emelt sze re pet
kap nak. Büsz ke ar ra, hogy mos tan -
tól mél tó kör nye zet fo gad ja a hor -
gá szo kat és az ide ki lá to ga tó ven -
dé ge ket egy aránt. Vlasich Krisz ti án,
Csepreg vá ros pol gár mes te re
meg kö szön te a he lyi hor gá szok nak
a ki tar tó, ak tív mun ká ját, s azt,
hogy ké szek vol tak ten ni is ál ma ik
el éré sé ért.   

Az új pi he nõ he lyet, Ágh Pé ter, or -
szág gyû lé si kép vi se lõ, Majthényi
Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû lés el nö -
ke, Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter, Bo -
kor Kár oly a Ma gyar Or szá gos Hor -
gász Szö vet ség al el nö ke, Se re gi Mik -
lós el nök és Pus kás Nor bert ügy ve ze -
tõ el nök a Sport hor gász Egye sü le tek
Vas Me gyei Szö vet sé gé nek kép vi se -
lõi és Bugovits Já nos a ki vi te le zõ
Vízéptek Bt. kép vi se le té ben nem ze ti
szí nû sza lag át vá gá sá val ad ták át a
je len lé võk nek.

A szö vet ség fenn ál lá sá nak 25
éves ju bi le u ma al kal má ból és a hor -
gá sza ti él mé nyek fo ko zá sa ér de ké -
ben 25 db ext ra mé re tû, 5 kg fe let ti
pon tyot te le pí tet tek a Tég la gyá ri tó -
ba. Ezt kö ve tõ en a he lyi hor gász -
egye sü let min den je len lé võt meg -
ven dé gelt egy na gyon íz le tes ha -
lász lé vel. Az ün ne pi al ka lom ki vá ló
han gu lat ban ért vé get.

KM

XXXV. Csepregi bor ver seny

Át ad ták a Tég la gyá ri tó új pi he nõ he lyét
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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.)

M
Á

J
U

S

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

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
Má jus 26-án, szom ba ton 13 ó.

Bük für dõ Gyógy- és Él mény cent rum -
Nyá ri „D” be já rat tól: I. Bükfürdõ-Csep -
reg Félmaraton és gyer mek nap.

Má jus 26-án, szom ba ton 13 ó. a
csepregi szõ lõ he gyek ben: Or bán na pi
GYE PÛ TIP RÁS.

Má jus 26-án, szom ba ton 17.30 ó.
Bü kön, a Sport te le pen: Bü ki TK – Mer -
seváti SE me gyei II. o., Bõ ben, a sport pá -
lyán: Répcevölgye SK Bõ – Jákfai SE me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 27-én, va sár nap, 17 ó.
Répcevisen, a sport pá lyán: Rép ce -
vis–Csapod, Sopronhorpácson, a
sport pá lyán: Sopronhorpács–Fer tõ rá -
kos - me gyei III. osztályú lab da rú gó
mér  kõ zés.

Má jus 31-én, csü tör tö kön Horvát -
zsidányban: Má jus fa-ki tán co lás.

Jú ni us 2-án, szom ba ton, 17 óra:
Zsira–Und, 17.30 ó. Si ma sá gon, a sport -

pá lyán: Si ma ság SE – Alsóújlaki SC me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Jú ni us 2-án, szom ba ton Csep re -
gen, a Ko vács ut cai Tri a non Em lék hely -
nél: A NEM ZE TI ÖS  SZE FO GÁS NAP JA.

Jú ni us 3-án, va sár nap, 17 óra:
Egyházasfaluban, a sport pá lyán:  Egy -
há zasfalu –Sopronhorpács me gyei 
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Jú ni us 7-én, csü tör tö kön 19 óra -
kor Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban:
ITT-HON c. va si an to ló gia be mu ta tá sa.
Köl tõ ven dé ge ink: Bog nár Ste fá nia,
Bõ  sze Éva, Csider Sán dor, Sár váry
Lász  ló, T. Mol nár Zsu zsan na és Tóth -
árpád Fe renc.

Jú ni us 10-én, va sár nap, 12 óra:
Und–Agyagosszergény 17 ó. Rép ce vi -
sen, a sport pá lyán: Rép cevis–Fer -
tõrákos, Sopronhorpácson, a sport pá -
lyán: Sopronhorpács–Ágfalva, me  gyei 
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 8. 15.30 Me se bér let -
Szép Ben ce in te rak tív gyer mek bû -
vész mû so ra, be lé põ bér le ten kí vül:
800.- Ft, hely szín: Bü ki MSK – Szín ház -
te rem.

Má jus 12. 10.00 16. Szi vár vány
Gyer mek Nép tánc Fesz ti vál: 10.00 –
18.00 „Csíntekerintõ ját szó ház”,
13.45 Ün ne pé lyes meg nyi tó, 14.00 –
17.30 16. Szi vár vány Gyer mek Nép -
tánc Fesz ti vál 18.00 Jóanépi kon -
cert, 19.00 Ered mény hir de tés, 20.00
Tánc ház a Bog lya Nép ze nei Együt -
tes sel. In gye nes! Hely szín: Bü ki MSK -
Sport csar nok.

Má jus 19. Me gyei Nyug dí jas
Kó rus ta lál ko zó. In gye nes! Hely szín:
Bü ki MSK Szín ház te rem.

Má jus 26. 1.Bükfürdõ – Csepreg
félmaraton és Bü ki Gyer mek nap,
12.00 – 18.00 Kéz mû ves- és tör té ne ti
ját szó ház, ugrálóvár, arc fes tés, vi dám -
park, 12.30 100 Folk Cel si us gyer mek
kon cert, 14.30 Mo soly Tánc cso port
mû so ra, 18.30 Majka & Curtis kon cert.
In gye nes! Hely szín: Bük für dõ, Gyógy-
és Él mény cent rum par ko ló ja.

Jú ni us 1. 18.00 Má jus fa ki tán co -
lás bü ki ci vil szer ve ze tek kel. Hely szín:
Bük, Koczán-ház, Szé che nyi u. 42.

Ápr. 15 – má jus 14. Csepregen a
Pe tõ fi S: Mûv-Sportház és Könyv tár ban: 25
éves a Far kas Sán dor Egy let – ki ál lí tás.
Meg te kint he tõ a ház nyit va tar tá si ide jé -
ben.

Má jus 4-én, 11-én, 18-án, 25-
én, pén te ken 15-19 ó., majd jún. 1-én
és 8-án 16-20 ó. Bük für dõn, a Turinform-
iroda elõt ti par ko ló ban: TER ME LÕI PI AC.

Má jus 4-6. te le pü lé se in ken: Anyák
Na pi ren dez vé nyek.

Má jus 5-én, szom ba ton 17 ó. Si ma -
sá gon, a sport pá lyán: Si ma ság SE – Szer -
gény SE, Zsirán, a sport pá lyán: Zsira–Fer -
tõd II. me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 6-án, va sár nap 12 ó.:
Undon, a sport pá lyán: Und–Harka, 17
ó. Répcevisen, a sport pá lyán: Rép -
cevis–Fertõendréd me gyei III. o. lab da -
rú gó mér kõ zés.

Má jus 12-én, szom ba ton 10 ó. a
kiszsidányi au tó busz meg ál ló ból: Ro do -
dend ron tú ra. Út vo nal: Kiszsidány –
Horvátzsidány – Ól mod – Kõ szeg. Táv:
11 km. Idõ tar tam: 4 óra. Tú ra ve ze tõ:
Hegy vá ri Fe renc (30/396-8050)

Má jus 12-én, szom ba ton 17 ó. Bü -
kön, a Sport te le pen: Bü ki TK – Szeleste-
Pósfa SE me gyei II. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

Má jus 13-án, va sár nap 14 ó. Bõ -
ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK Bõ
– Szergény SE, 17 ó. Egy há zas fa lu–Fer -
tõrákos, Sopronhorpácson, a sport  pá -
lyán: Sop ron hor pács–Csa pod me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 19-én, szom ba ton 8 órá tól
Kiszsidányban: Fa lu nap és for rás rá -
mo lás. 

Má jus 19-én, szom ba ton 13 órá -
tól a csepregi szõ lõ he gyek ben: Nyi tott
pin cék.

Má jus 19-én, szom ba ton, 17 ó. Zsi -
rán, a sport pá lyán: Zsi ra–Újkér me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Má jus 25-én, pén te ken du. Csep -
regen: XI. Vá ro si gyer mek nap.

Má jus 25-én, szom ba ton Csep -
regen, a Pro me ná don: Hõ sök Na pi
meg  em lé ke zés. 

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

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 

2018. májusi prog ram jai

VÁ RO SI 
SAKK VER SENY 
BÜ KÖN
Ha gyo má nyos sakk ver -

senyt ren dez tek áp ri lis 22-
én Bü kön.

• 1. he lye zett Hobér And rás
(Vép) 6 pont • 2. he lye zett
Mesterházy Ernõ (Bük) 5
pont • 3. he lye zett Néveri Ti -
bor (Bük) 5 pont                yde






