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• Tömörd
Elsõáldozás Tömördön
2016. május el se jén szép nap ra éb redt

köz sé günk. Ezen a va sár na pon kö szönt het tük
az Édes anyá kat, Nagy ma má kat Anyák nap ja
al kal má ból. Az egy há zi nap tár sze rint mun kás
Szent Jó zsef ün ne pe volt, aki az Édes apák
pél da ké pe. S ezen a szép ün ne pen -  6 év
után új ra - elsõáldozás volt temp lo munk ban. 

Ben sõ sé -
ges, csa lá di -
as lég kör ben
Prisz nyák La -
u ra, Sán dor
Bar na bás és
Sán dor Ju dit
vet te ma gá -
hoz el sõ al -
ka lom mal az
Ol tá ri szent sé -
get. 

A be vo nu lás után Bódi Mar cell kö szön töt te
az ün ne pel te ket.  Sán dor Bar na bás mind nyá -
juk ne vé ben Vas Csa ba plé bá nos úr nak mon -
dott kö szö ne tet a szent ség ki szol gál ta tá sá ért,
Prisznyák La u ra pe dig a szü lõk nek azért, hogy
ed dig el jut hat tak. Égi Édes anyánk kö szön té se
mel lett Nikl Re be ka mon dott ver set a je len lé -
võ Édes anyák nak, Nagy ma mák nak majd
foly ta tó dott az ün ne pi szent mi se. 

Kö szön jük azok mun ká ját, akik se gít sé gé -
vel õk hár man egy ház kö zös sé günk tel jes ér té -
kû tag ja i vá vál hat tak.                           

KSzÁ

Rövid hírek
A Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la és Szak -

is ko la 20 vég zõs – 10 pin cér és 10 sza kács - di -
ák ja áp ri lis vé gén kö szönt el az is ko lá tól, hogy a
má jus ban zaj ló vizs gák után el in dul jon a „nagy -
be tûs Élet be”. 

Le zá rult egy kor -
szak a vég zõ sök éle té -
ben, ami nem csak az
is ko lá tól, de sok eset -
ben a csa lá di fé szek -
tõl va ló el kö szö nést is
je len ti. Új élet sza kasz
ve szi kez de tét, ami bi -
zony nem min dig
egye nes, gö rön gyök -
tõl mentes.-hívta fel a
bal la gók fi gyel mét
Ferkovics Ben já min,
aki az al sóbb éve sek
ne vé ben bú csú zott, és
kí vánt út ra va ló ul sok
si kert. Pócza Csa ba
igaz ga tó úr me leg
sza vak kal em lé ke zett a vég zõ sök gyor san el mú -
ló há rom esz ten de jé nek ese mé nye i re, a fel nõt -
té vá lás idõ szak ára, és meg kö szön te a szü lõk
együtt mû kö dõ tá mo ga tá sát. A ha gyo má nyok -
hoz hû en az idei bal la gá si ün ne pé lyen is ju tal -
mat kap tak azok a di á kok, akik ta nul má nya ik
so rán ki ér de mel ték azt. Sá rai Kla u dia pin cér ta -
nu ló pél da mu ta tó ma ga tar tá sa és szor gal ma,
va la mint je les ta nul má nyi ered mé nye ju tal ma -
ként ka pott ju ta lom köny vet igaz ga tó úr tól. Nagy
Dá ni el sza kács ta nu ló pe dig az el telt há rom év -
ben ta nú sí tott kö zös sé gi mun ká já ért ér de melt el -
is me rést. Né meth Ár min a vég zõ sök ne vé ben

meg kö szön te ta ná ra ik, szak ok ta tó ik ál do za tos
mun ká ját, mely nek ré vén el ju tot tak a ta nul má -
nyo kat le zá ró meg mé ret te té sig. Kö szö ne tet
mon dott szü le ik nek, nagy szü le ik nek a gon dos -
ko dá sért, a sze re te tért, és kér te to vább ra is tá -

mo ga tó se gít sé gü ket. A jó kí ván ság ok mel lett az
igaz ga tó kér te a di á ko kat a vizs gá kon va ló leg -
jobb tu dá suk sze rin ti helyt ál lás ra, amit meg fo -
gad va, az aka dá lyo kat si ke re sen tel je sít ve, ma
már szak mai ké pe sí tõ bi zo nyít ván  nyal a ke zük -
ben ke re sik bol do gu lá su kat a szor gos, dol gos
min den nap ok ban, em lé kez ve a köl tõ sza va i ra:

„Elõt ted a küz dés, elõt ted a pá lya,
Az erõt len csüg ged, az erõs me gáll ja,
És tu dod: az erõ mi cso da? – Aka rat,
Mely elõbb vagy utóbb, de bo ros tyánt arat.”

bse

Csak álom volt a szép diákvilág?
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Éne kel te Ko vács Esz ti a Pan cso ló kis lány ban az év ti ze dek óta so -
kak ál tal ked velt dalt. Új ra meg ér tük a leg me le gebb év sza kot, a di -
á kok vá gya pe dig ha ma ro san tel je sül, s vé ge lesz a tan év nek. Jö -
het nek a pi he nés, a ki kap cso ló dás, a fel töl tõ dés hó nap jai.

Kü lön fé le tá bo rok, nyá ri mun kák, csa lá di és egyéb ki rán du lá -
sok, ha zai és kül föl di utak, fesz ti vá lok és más ér de kes prog ra mok
vár nak so kak ra. Sze ren csés he lyen la kunk, hi szen több strand és
gyógy für dõ van a kö ze lünk ben. A nyá ri prog ra mok egy ré sze in -
gye nes nek tû nik, vi szont ha ve szünk, fo gyasz tunk va la mit, bor so sab -
bak az árak, mint egyéb ként. 

Az egy ko ri ha tár sáv ból ere dõ hát rá nyos hely zet tér sé günk elõ nyé -
re vált az utób bi év ti ze dek ben. Ren ge te gen jár nak el te le pü lé se ink -
rõl – akár na pon ta is – a szom szé dos Auszt ri á ba dol goz ni, vá sá rol ni,

ki rán dul ni. Egy re töb ben fe de zik fel a kö ze li oszt rák stran do kat, vá ra -
kat, gyö nyö rû vi dé ke ket. Per sze, aki itt hon kö rül néz, az kis ha zánk ban,
szû kebb kör nye ze tünk ben is ta lál hat ilye ne ket. Tá mo gat hat juk a „ha -
zai ipart”, a bel föl di tu riz must is. Für dõ ink igye kez nek áll ni a ver senyt
a kon ku ren sek kel. Bük für dõn is mét nagy fej lesz té sek zaj la nak, ba ba-
és csa lád ba rát tá is vá lik ál ta luk a gyógy hely.

Az idei nyár sport ese mé nyek ben is bõ vel ke dik. Jú ni us 10-én in -
dul a Lab da rú gó Eu ró pa Baj nok ság, ahol vég re is mét ér de kel tek
va gyunk.  Re mél jük, nem csak az ele jén. Au gusz tus 5-én pe dig Ri -
ó ban el kez dõd nek a XXXI. nyá ri olim pi ai já té kok, me lye ket majd a
2016. évi nyá ri paraolimpia kö vet. Spor to ló ink na gyon ké szül nek, s
bí zunk ben ne, hogy az úszó EB-hez ha son ló si ke rek kel ör ven dez tet -
nek meg ben nün ket.                                                Sá gi Fe renc

Következõ lapszámunk 2016. 07. 07-én jelenik meg!

„Ha végre itt a nyár...”
Több ször is fel csen dült ez a szép

nó ta má jus 14-én a Csepregi szõ lõ -
he gyen.  Hi szen ha Pün kösd, ak kor
Nyi tott pin cék nap ja Csepregen.

Évek óta ha gyo mány, hogy a
Pün kösd elõt ti szom ba ton a csepregi
bo ros gaz dák tág ra nyit ják a „pin cék

ka pu it” . Jó bor ral, har mo ni ka szó val,
bor kor cso lyá val, szí ves ven dég lá tás -
sal, szép kör nye zet tel vár ják az ér dek -
lõ dõ ket. Most is így tör tént. 14 bo ros
gaz da nyi tott eb ben az év ben. Ezen
a na pon az idõ nem min dig a bíz ta -
tó ar cát mu tat ta, de dél után ra a nap
is ki sü tött, és aki el jött, kel le mes idõ -
ben tú ráz ha tott, jár hat ta vé gig a nyi -
tott pin cé ket.

A sok is me rõs arc mel lett vol tak
olya nok is, akik most elõ ször vet tek
részt ezen a prog ra mon. Az or szág
szin te min den ré szé rõl jöt tek Kecs ke -
mét tõl Bu da pes tig, sõt még a tá vo li
Ka na dá ból is vol tak ven dé gek. Ba rá ti
tár sa sá gok ve rõd tek ös  sze, hogy

együtt ke res sék fel a
pin cé ket. Ter mé sze -
te sen út köz ben az
ének lés sem ma radt
el. Akik igye kez tek,
min den pin cét vé gig
tud ták jár ni.

A jó han gu la tot a
pin cék zá rá sa kor
Sza bó Lász ló zárt kert -
jé ben ren de zett bál
fo koz ta. Ezen má ju si

es tén min den ki jó ze né re tán col ha -
tott, szó ra koz ha tott.

Kö szö net a ren de zõk nek, se gí tõk -
nek, min den ki nek, aki hoz zá já rult a
ren dez vény si ke ré hez. 

Le het, hogy ke ve seb ben vet tek
részt mint az elõ zõ év ben, de szép
em lé kek kel tér het tek ha za a részt ve -
võk, aki ket jö võ re is vá runk vissza

Horváthné Pa dos Te réz

Nyitott Pincék napja Csepregen
„PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN VÁRTAM VISSZATÉRTED.”
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Édes anyám kö szön te lek, 
most, e meg hitt ün ne pen
Ben sõ sé ges han gu lat ban, sze re tet tel jes,

meg hitt kö zös ség ben ün ne pel ték a
nemesládonyi gyer me kek és édes anyák az
anyák nap ját má jus haj na lán. Né meth Lász ló
pol gár mes ter kö szön töt te a mû ve lõ dé si ház -
ban ös  sze gyûlt ven dé ge ket. Meg kö szön te a
gyer me ke i ért min den nap fá ra dó anyai ke zek
szor gos ko dá sát, gon dos ko dá sát, oda adá sát.
Sze re tet tel em lé ke z tek azok ra az édes anyák -
ra is, akik már nem le het nek kö zöt tünk, de vi -
gyá zó te kin te tük fe let tünk ra gyog. Sok-sok

örö met, és leg fõ kép pen jó egész sé get kí vánt
pol gár mes ter úr a fá radt sá gos, ám de an nál
há lá sabb min den na pi mun ká hoz az ün ne pel -
tek nek. A ki csi és nagy gyer me kek ked ves
ver sei, kö szön tõ je, vi dám je le ne te mo solyt és
kön  nye ket is csalt egy szer re az anyai ar cok ra.
A ró zsa szál, és a gyer me kek õszin te öle lé se
tet te még va rá zso sab bá az ün ne pet. A gyer -
me kek kö szön tõ jé hez csat la ko zott Gerbert Ju -
dit szín mû vész nõ ver ses-da los ös  sze ál lí tá sa,
mel  lyel õ is ki fe jez te az anyai örö mö ket, a
gyer me ki kö szö ne tet és há lát. A kép vi se lõ tes -
tü let ven dé gül lát ta az ün nep ség részt ve võ it.

bse

A Vá ros gaz dál ko dás szak em be rei a
közfoglalkoztatotti ál lo mán  nyal ki e gé szül ve hoz -
zá kezd tek az idei esz ten dõ re ter ve zett jár da fel -
újí tá si mun ká la tok hoz.

Ta va lyi év so rán már el vé ge zés re ke rült a te -
me tõ fe lé ve ze tõ leg kri ti ku sabb sza kasz fel újí tá -
sa. Az óta újabb esz kö zök ke rül tek be szer zés re,
hogy az idei év ben még ha té ko nyab ban zaj -
lód has son a mun ka -
vég zés.

Je len leg az Ady ut -
ca 11. szám tól kez dõd -
tek meg a mun ká la tok,
a ré gi jár da fel tö rés re
ke rül, he lyet te új, si ma
be ton ré teg ke rül le fek -
te tés re. A jár da egé -
szen a ko ráb ban már
ki ja ví tott sza ka szig fel újí -
tás ra ke rül majd, fi gye -
lem be vé ve azo kat a
ré sze ket, ahol jó ál la po -
tú, eset leg asz fal tos a
jár da. Ter mé sze te sen
ezek a jó ál la pot ban lé -
võ sza ka szok nem ke rül -
nek fel bon tás ra.

A mun ka fo lya mat elõ re ha la dá sa so rán Hor -
váth Zol tán a Vá ros gaz dál ko dás ve ze tõ je fo lya -
ma to san egyez tet az érin tett la kók kal, akik
öröm mel fo gad ják a fel újí tást, sõt né hány la kó a
se gít sé gét és fi zi kai mun ká ját is fel aján lot ta a
mun ká la tok so rán, így a la kos ság gal kö zös ösz -
 sze fo gás ban épül het nek a fel újí tott jár dák.

Kar di ná lis prob lé ma út ja ink és jár dá ink ál la -
po ta. Míg az utak ese té ben job bá ra a pá lyá za -
tok se gít sé gé re tu dunk csak ha gyat koz ni, ad dig
a jár dák ese té ben sze ren csé re a Vá ros gaz dál -
ko dás mun ka tár sai se gít sé gé vel ön erõ bõl ké pe -

sek va gyunk fel újí tá so kat el vé gez ni. Ter mé sze te -
sen az ut ja ink ról sem fe led ke zünk el, hi szen idén
szep tem ber elõtt sze ret nénk a Cso ko nai ut cát
tel je sen fel újí ta ni, s a ter vek és fel mé ré sek már
el ké szül tek a töb bi kri ti kus ut cák ra vo nat ko zó an
is – nyi lat koz ta Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros
Pol gár mes te re.

A jár da fel újí tá sok so rán el sõ ként a leg kri ti ku -

sabb sza ka szo kat újít juk fel, s úgy ha la dunk elõ -
re. Tud juk, hogy min den ki nek a la kó kör nye ze té -
ben lé võ jár dák a leg fon to sab bak, ezért igyek -
szünk a leg több hely szín re el jut ni, ad dig is szí ves
tü rel mét és meg ér té sét kér jük a la kók nak – nyi -
lat koz ta Hor váth Zol tán a Vá ros gaz dál ko dás ve -
ze tõ je.

A je len le gi Vá ros ve ze tés meg hall gat ja a
több éve, év ti ze de a la kos ság ré szé rõl ér ke zõ
prob lé má kat, s igyek szik azo kat, le he tõ sé ge i hez
mér ten or vo sol ni, ilyen most a jár dák kri ti kus ál -
la po tá nak ja ví tá sa is.

HZ

Folytatódik a járdafelújítás
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A ko ráb bi ha gyo má nyo kat élet ben tar ta ni és azo kat to -
vább vin ni – ez volt a cél ja Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter nek
és Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter as  szony nak, ami kor
meg hív ták a 13. és 14. éven vég zõs di á ko kat, akik a Nádasdy
Ta más Köz gaz da sá gi, In for ma ti kai, Mû sza ki Szak kö zép is ko la,
Szak is ko la és Kol lé gi um ta nu lói vol tak, hogy egy kö tet len dél -
után ke re té ben a Vá ros ne vé ben el bú csúz za nak tõ lük, s az
elõt tük ál ló vizs gák hoz sok si kert kí ván ja nak!

Még évek kel ez elõtt Hor váth Jó zsef, ko ráb bi al pol gár -
mes ter in dí tot ta el azt a ha gyo mányt, me lyet a Vá ros je len -
le gi ve ze tõi is sze ret né nek meg õriz ni és to vább vin ni.

Áp ri lis 27-én meg tar tott vi dám dél utá non, az elõt tük ál ló
vizs gák tól né mi leg tar tó di á kok és szak ta ná ra ik vet tek részt
a Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal ta nács ko zó ter mé -
be szer ve zett ös  sze jö ve te len.

A vá ros pol gár mes te re és az al pol gár mes ter is né hány jó
szó val, egy-egy szál vi rág gal és egy kis aján dék kal ked ves -
ke dett a meg je lent vég zõs di á kok nak és ta ná ra ik nak.

Dorner Kor nél igaz ga tó úr mind nyá juk ne vé ben kö szö -
ne tét fe jez te ki a meg hí vá sért, a kel le mes dél utá nért és örö -
mét fe jez te ki azért, hogy Csepreg Vá ro sa most sem fe led -
ke zik el a di ák éve i ket itt töl tõ ta nu ló i ról.                           ot

Az át la gos nál me le gebb, áp ri li si há -
rom hét után le hû lés sel és esõk kel bú csú -
zott tõ lünk a sze szé lyes hó nap. A ne gye dik
áp ri li si hé ten több reg gel is fa gyok ér kez -
tek. Sok szõ lõ, vi rág zó gyü mölcs fa ter mé -
sét rit kí tot ta meg a vá rat la nul hi deg re for -
dult idõ já rás. A hû -
vös, esõs, sze les na -
pok egy da ra big jel -
lem zõk ma rad tak
má jus ban is.

A fi a ta lok egy ré -
szét nem za var ta az
idõ já rás, s az év szá -
za dos ha gyo má nyo -
kat foly tat va má jus -
fát ál lí tot tak sze rel -
mük há za elé. Né -
hány apa is ez zel
ked ves ke dett lá nyá -
nak. Bü kön, Sár vá -
ron és több más
hely ség ben kö zös sé -
gi má jus fák ál lí tá sá -
val és a hoz zá kap -
cso ló dó mû so rok kal
is emel ték az együ -
vé tar to zás ér zé sét.
Csepregen csak né hány ház és az al só
kocs ma elõtt dí sze leg a ta vasz e szép jel -
ké pe. Reg gel fú vós ze ne ka runk, az egész
vá rost vé gig lá to gat va, meg tar tot ta ha -
gyo má nyos ze nés éb resz tõ jét. Kö szö net
ér te. A kis pá lyás fo ci ku pa vi szont a rossz
idõ já rás (és az ér dek te len ség) mi att ké -
sõbb re ha lasz tó dott. En  nyi ma radt a CSIN-

bõl és az azt meg elõ zõ ma já li sok ból. Nem
tud a kis vá ros töb bet pro du kál ni ezen a
több mint év szá za dos eu ró pai ün ne pen?
Bíz zunk ben ne, ha a kö vet ke zõ évek ben a
te le pü lés, to váb bá a mû ve lõ dé si és sport -
in téz mény ve ze té se – ös  sze fog va a ci vi lek -

kel, s meg sze rez ve a
ki sebb és na gyobb
he lyi vál lal ko zá sok
tá mo ga tá sát – is mét
prog ra mok kal gaz -
dag gá te szi e ré gi
ta vasz ün ne pet.

A CSSE me gyei I.
osz tály ban sze rep lõ
fel nõtt lab da rú gó
csa pa ta az õszi
helyt ál lás után a ta -
vas  szal gyen gél ke -
dett. Ami a leg fá -
jóbb: má jus ban, az
utol só hely re csúsz -
va, egy más után
vesz tet ték el a ki esé -
si rang adó kat, s biz -
tos ki esõk. Még az is
elõ for dult, hogy a
har mad osz tály ban

sze rep lõ Csepreg II. nem tu dott az egyik
mec  csen ki áll ni. Va la mi nincs rend ben a
„csepregi sa sok” házatáján. Az után pót lás
csa pa tok vi szont job ban sze re pel tek, sõt
az U 12-es fi úk a do bo gó va la me lyik fo ká -
ra is fel áll hat nak a baj nok ság vé gén. Jó
vol na itt hon tar ta ni a te het sé ges lab da rú -
gó kat.                                              igás

Csepreg Vá ro sa
el bú csú zott di ák ja i tól

Má ju si gon do la tok
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• Csepreg
Schöpflin György elõ adá sa Csepregen
A vá ros pol gár mes ter ének meg hí vá sá ra,

má jus 19-én, csü tör tök dél után 17 óra kor tar -
tot ta elõ adá sát Schöpflin György po li to ló gus-
tör té nész, Eu ró pa Par la men ti kép vi se lõ a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal II.
eme le ti tár gya ló ter mé ben.

Pro fes  szor urat Vlasich Krisz ti án Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re és Hárominé Or bán Eri ka
Al pol gár mes ter kö szön töt te, ki emel ve, hogy
Kép vi se lõ úr nem az el sõ al ka lom mal te szi tisz -
te le tét Csepreg Vá ro sá ban.

Az elõ adás ra so kan vol tak kí ván csi ak, a
vá ros há za dísz ter me csor dul tig meg telt ér dek -
lõ dõk kel. Pro fes  szor úr elõ adá sa azért is rend -
ha gyó volt, hi szen mun ká ja ál tal, az õ szem -
üve gén ke resz tül is mer het te meg a hall ga tó -
ság az ak tu á lis vi lág po li ti kai hely zet ál lá sát.
Elõ adá sá ban szót ej tett a migráns kér dés rõl,
meg is mer het tük, hogy a töb bi or szág ho gyan
vé le ke dett Ma gyar or szág re ak ci ó i ról, ho gyan
vál toz tak a vé le mé nyek, hó nap ról-hó nap ra,
nap ról nap ra. Mi lyen han gu lat ural ko dik je -
len leg Nagy-Bri tan ni á ban és, hogy ho gyan
vé le ked nek az Eu ró pai Unió jö võ jé rõl.

Pro fes  szor úr ral tar tott Ágh Pé ter a tér ség
or szág gyû lé si kép vi se lõ je is, aki szin tén ki -
emel te, mi lyen fon tos ese mé nyek zaj la nak
most kö rü löt tünk, me lyek egész jö võn ket meg -
ha tá roz hat ják.

Pro fes  szor úr szí vé hez kö zel áll Vas Me gye,
ezért min dig öröm mel lá to gat el me gyénk vá -
ro sa i ba, s kép vi se li ér de ke in ket mun ká ja so -
rán Brüs  szel ben. Csepregi elõ adá sa után Kõ -
sze gen vár ták az ér dek lõ dõk.

OT

Rövid hírek
– Sok jó do log tör tént a köz ség ben és re mél jük,

tör tén ni is fog – sum máz ta már a be szél ge tés ele -
jén Né meth Lász ló, Chernelházadamonya pol gár -
mes te re. Szá mí ta nak az idei adós ság kon szo li dá ci -
ó ra, hi szen min dig a ma ga ke re tei kö zött gaz dál -
ko dott a most 201 la ko sú fa lu, va gyis nem adó sod -
tak el. Az adós ság el tör lé sek után az ilyen, fe gyel -
me zett gaz dál ko dást mu ta tó te le pü lé se ket kon szo -
li dál ja az ál lam. – Az el sõ ütem ben 365 mé ter nyi
út sza kaszt újí tot tunk meg – em lé kez te tett a pol gár -
mes ter. Most is fa lu szé pí tés re for dí ta nák a for rást.
Az „ap ró dol gok” per sze idén is kí ván nak be ru há -
zást, mint pél dá ul a prog ra mok: a kö zel gõ gye rek -
nap, a fa lu nap, õs  szel a Mi hály-nap, majd a té li
prog ra mok – so rol ta a te le pü lés ve ze tõ. A ter vek
kö zött sze re pel a fa lu busz cse ré je. 2009 óta hasz -
nál ják és ki hasz nál ják: az is ko lá so kat és az óvo dá -
so kat fa lu bus  szal vi szik a bõi in téz mé nyek be és mi -
vel nincs há zi or vo si ren de lés, az idõ se ket vi szik a
dok tor hoz. A pol gár mes ter ki emel te: az óvo da
fenn tar tá sá ból ará nyo san ki ve szi a ré szét a

chernel há za da mo nyai ön kor mány zat. Né meth
Lász ló sze rint, aki akar, az ta lál mun kát a kör nyé ken
és so kan in gáz nak. Az ön kor mány zat is mun ka adó:
egy-két köz mun kást fog lal koz tat nak. A
hóeltakarításkor van bõ ven mun ka, meg azért is,
mert sok a zöld fe lü let. Nem hi á ba büsz ke a vi rá -
gos, ren de zett te rek re a te le pü lés. Amel lett, hogy
össz kom for tos fa lu, bolt is van és mû kö dik a könyv -
tár – ez is hoz zá tar to zik a fa lu kép hez és a te le pü -

lés min den nap ja i hoz 2016-ban. Ahogy a gyö nyö -
rû Szent Ven del szo bor is. – Nem az ön kor mány zat
ér de me, ha nem a fa lu ban ad ták ös  sze a pénzt –
mond ta Né meth Lász ló a cso dá la to san kar ban tar -
tott szo bor ról. Nem is lát szik, hogy már 162 éves az
al ko tás, ami rend ha gyó mó don, pász tor fiú ként

áb rá zol ja az ál lat te nyész tõk vé dõ szent jét. A szo bor
el le né re az ál lat te nyész tés nem min den na pi ré sze
már Chernelházadamonya éle té nek, ilyen ér te -
lem ben nem „klas  szi kus” fa lu a te le pü lés 2016-
ban. A szo bor mö gött ön kor mány za ti tu laj do nú az
egy ko ri is ko la ká pol na, amit a kán tor ta ní tói la kás -
sal együtt meg újí ta ná nak, re mé lik, leg alább a te -
tõ cse ré re lesz for rás. De ugyan így a ra va ta lo zó ra
is jól jön ne új te tõ és el kél ne itt-ott a jár da fel újí tás
a fa lu ban – so rol ta Né meth Lász ló. Ami pe dig a
töb bi em lé ket il le ti: a ha rang láb az ön kor mány zat
gon do zá sá ban újult meg, a mel let te lé võ ke resz tet
egy ide te le pült né met ál lam pol gár újít tat ta fel. A
né met le te le pe dõk egyéb ként má ra „ki kop tak”. –
A né met ál lam pol gár ok in gat lan vá sár lá sa az
1970-es évek tõl a ‘90-es éve kig nem ke rül te el
Chernelházadamonyát sem, az tán cse hek is meg -
je len tek – idéz te fel a pol gár mes ter. Most is van nak
el adó há zak, ve gye sek az árak és a kí ná lat – min -
den eset re a fa lu la kos ság szám emel ke dé sét szol -
gál nák a be te le pü lé sek, ami pe dig nem len ne
hát rány Chernelházadamonyán.                    yde

Tetõ és új falubusz is jó lenne
– TERVEK AZ IDEI ÉVRE CHERNELHÁZADAMONYÁN
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Tö ké le tes idõ pon tot vá lasz tot tak a bo ros
gaz dák az idei gye pû tip rás ra, hi szen má jus 21-
én, szom ba ton dél után az idõ já rás a ke gyük be
fo gad ta a gaz dá kat és a ki lá to ga tó „gye pû tip -
ró kat”.

A ko ráb bi évek ha gyo má nya i hoz hí ven az
Or bán szo bor nál vet te kez de tét a ren dez vény,
ahol Tóth Kál mán bo ros gaz da kö szön tet te a

meg je len te ket, s ele ve ní tet te fel né hány szó -
ban a ha gyo mány ki ala ku lá sát. Finta Jó zsef
plé bá nos úr meg ál dot ta a he gyet, s el mond ta
Szent Or bán va ló ban ol tal má ba vet te a szõ lõ -
ket, s gaz dá i kat, hi szen a fagy károk sze ren csé -
re nem 100%-ban érin tet ték Csepreg te rü le tét.
A Bor ba rát Höl gyek Egye sü let tag jai kö zös
ének kel ad tak há lát a hegy ol tal ma zó já nak. A
ren dez vé nyen Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros

Pol gár mes te re is kö szön töt te a meg je len te ket, s
ki emel te, mi lyen szép pél dá ja ez a ren dez vény
az ös  sze fo gás nak.

– Ha a gaz dák el len fél ként te kin te né nek
egy más ra, ha nem len né nek haj lan dó ak ösz -
 sze fog ni és kö zö sen ten ni egy ügyért, ak kor mi
most nem le het nénk itt. Fon tos, hogy ez az üze -
net az élet más te rü le tén is ér vé nye sül ni tud jon!

Egy más sal szem ben áll va,
a má si kat hát rál tat va,
nem szü let nek ered mé -
nyek, azon ban ha egy -
más mel lé ál lunk és tá mo -
gat juk egy mást, a kö zös
si ker ha mar megszületik!-
mond ta el kö szön tõ be -
szé dé ben Pol gár mes ter.

A gye pû tip rás ra ér ke -
zõk ezt kö ve tõ en koc cin -
tot tak, majd Tóth Mar cell
ve ze té sé vel el in dul tak
Hor váth An tal, Tó ni bá csi
pin cé jé hez, ami az el sõ
ál lo más volt a dél után fo -

lya mán. Ös  sze sen ki lenc pin ce csat la ko zott a
ren dez vény hez, ahol a gye pû tip rás ra ér ke zõk
meg kós tol hat ták a he lyi pin ce ér té kes ne dû jét.

Az est Hor váth Edi na a Bor ba rát Höl gyek
Egye sü le té nek el nö ke és fér je Hor váth Gá bor
bo ros gaz da tel kén zá rult, ahol egy íny csik lan -
do zó fi nom va cso rá val ked ves ked tek az egész
dél után ki tar tó ven dé gek nek.

OT 

Anyák na pi 
ün nep ség Nagygeresden

Idén má jus 8-án, dél után ke rült sor a ha gyo -
má nyos anyák na pi ün nep ség re a nagygeresdi
Fa lu ház nagy ter mé ben. Elõ ször Né meth La jos
pol gár mes ter úr kö szön töt te az édes anyá kat. Ez -
után ke rült sor a gyer me kek és fi a ta lok ün ne pi
mû so rá ra, akik szín pa di je le ne tek kel, ver sek kel,
va la mint ze nés pro duk ci ó val kö szön töt ték a je -
len lé võ édes anyá kat, na gyi kat. 

Az ün ne pi elõ adást Né meth Lajosné, Györ gyi
né ni ren dez te. A mû sor után a sze rep lõ gyer me -
kek egy-egy szál vi rág gal kö szön töt ték édes any -
ju kat, nagy ma má ju kat. A prog ram után nem
ma rad ha tott el a már szin tén ha gyo má nyos
sütizés sem. A sü te mé nye ket és az üdí tõt a gyer -
me kek szol gál ták fel a meg je lent kö zön ség nek.
Ez az ün nep ki csit csa lá di as ra si ke re dett, saj nos
nem so kan jöt tek el az ese mény re. Re mél he tõ -
leg a kö vet ke zõ évek ben töb ben meg tisz te lik je -
len lét ük kel ezt a szép ün nep sé get. 

Nagygeresd kép vi se lõ tes tü le te ez úton is
meg kö szö ni a sze rep lõ gyer me kek és fi a ta lok
mun ká ját. Emel lett kö szö ne tét fe je zi ki a ki csi,
ám de lel kes kö zön ség nek, hogy el lá to ga tott az
ese mény re, és taps sal ju tal maz ta a gyer me kek
pro duk ci ó ját.      

Bé res Pé ter

Jó idõ ben ti por ták
a gye pût Csepregen
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• Csepreg

Rövid hírek

Te Szedd Hul la dék gyûj té si
ak ció Csepregen
Csepreg Vá ro sa az idei esz ten dõ ben is

csat la ko zott ah hoz az or szá gos hul la dék gyûj -
té si ak ci ó hoz, mely je len leg ha zánk leg na -
gyobb ön kén tes moz gal ma. 

A moz ga lom cél ja az idei esz ten dõ ben is
az volt, hogy mi nél több il le gá li san el he lye zett
hul la dék tól tisz tít suk meg la kó kör nye ze tün ket.

Az ak ci ó hoz a Csepregi Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal dol go zó in kí vül csat la koz tak
a Vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai, a te le pü lés
in téz mé nye i nek dol go zói, ci vil szer ve ze tek
tag jai és a la kos ság né hány tag ja is.

A ko ráb bi évek nek meg fe le lõ en az ál ta lá -
nos is ko la kü lön csat la ko zott a prog ram hoz,
így is pél dát mu tat va a gyer me kek nek, hogy
mi lyen sú lyos kö vet kez mé nyek hez ve zet az il -

le gá lis sze mét le ra kás, s mi ért fon tos a kör nye -
zet tu da tos, sze lek tív hul la dék gyûj tés.

Az ön kén te sek áp ri lis 28-án, csü tör tök dél -
után tisz tí tot ták meg a Szakony fe lé ve ze tõ Fe -
ke te utat, azon ban hi á ba saj nos min den igye -
ke zet, ha egye sek sze mét le ra kó nak te kin tik
sa ját kör nye ze tü ket, nem tö rõd ve az zal, mek -
ko ra ká ro kat okoz nak tet tük kel.

A vá ros ve ze té se kö szö ne tét fe je zi ki mind -
azok nak, akik az idei esz ten dõ ben is csat la -
koz tak az ön kén tes moz ga lom hoz, hoz zá já rul -
va la kó kör nye ze tük tisz ta sá gá hoz!

HZ

Idén is ta lál koz nak majd a Berények,
ne ve zett a Vi rá gos Fal vak eu ró pai ver se -
nyé re Iklanberény és sok-sok pá lyá za ti
terv is van. Berényi Pál pol gár mes ter re mé -
li, hogy lesz for rás a fej lesz té sek re. Így ál -
lunk 2016. áp ri lis vé gén.

Fon tos, hogy el in dult az új eu ró pai uni ós pá -
lyá za ti cik lus, az már ke vés bé jó, hogy nem sok
si kert köny vel he tett el ed dig a te le pü lés – szá -
molt be a ket tõs ség rõl Berényi Pál pol gár mes ter.
Pél dá ul az ön kor mány -
zat épü le té nek fel újí tá -
sa már na gyon fon tos
fel adat len ne: be ázik a
lapostetõ, hasz no sabb
len ne magastetõt húz -
ni az épü let re, és rá fér -
ne az ener ge ti kai fel újí -
tás. Egy-két nyí lás zá ró
cse ré jé re van szük ség
és hom lok za ti szi ge te -
lés re. Saj nos a kõ sze gi
kis tér ség ben 75 szá za -
lé kos tá mo ga tá sú az
ez irá nyú pá lyá zat, így
nem él tek a le he tõ ség -
gel, már ci us vé gén járt
le a be adá si ha tár idõ. 

– Ha le mon dunk a
magastetõrõl, hi szen a
lapostetõ jó volt az el -
múlt év ti ze dek ben, ak kor 4,5-5 mil lió fo rint ból
meg va ló sít ha tó a fel újí tás. In kább meg csi nál juk
a sa ját költ ség ve tés bõl – mond ta el a pol gár -
mes ter. 

A költ ség ve tés egyéb ként az 57 fõs la kos -
ság szám hoz ará nyít va ma gas: 32 mil lió fo rint a
ki adá si és a be vé te li ol dal is. Ár nyal ja a ké pet,
hogy ta valy óta a le kö tött tar ta lé kot is je lez ni kell
a te le pü lé si költ ség ve tés ben. Ez Iklanberény

ese té ben 23 mil lió fo rint, ez a pá lyá za ti ön erõ
tar ta lé ka – a leg vég sõ eset ben nyúl nak hoz zá. 

S ha már szó ba jött a la kos ság: 57 ál lan dó
la kost tar ta nak nyil ván, vi szont negy ven szá za lé -
ka az iklanberényieknek kül föl di, oszt rák és né -
met ál lam pol gár. 35 fõ kö rü li a ma gyar ál lam -
pol gár ok, a he lyi ek szá ma. – Volt sok kal rosz -
 szabb is – idéz te fel a pol gár mes ter. 1970-es
évek vé gén 12 fõs volt a fa lu, az tán vis  sza te le -
pül tek so kan. A bõ vü lés most is rá fér ne
Iklanberényre. En nek tá mo ga tá sá hoz saj nos ön -

kor mány za ti tu laj do nú bel te rü le ti te lek nincs a
fa lu ban – pe dig négy is le het ne. 

– Van nak ér dek lõ dõk, az ál la mi csa lád tá mo -
ga tá si prog ram mi att ke res nek épít ke zés re al kal -
mas tel ket. Saj nos né hány éve az ön kor mány za ti
tu laj do nú ház he lye ket kül te rü let té nyil vá ní tot ták,
na gyon drá ga len ne is mét bel te rü let be von ni a
négy tel ket – ma gya ráz ta a pol gár mes ter. Sok
üres te lek van ma gán kéz ben, kö zü lük több is

Virágos tervek 
Iklanberényben
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„par la gon” volt. Ezért ve tett ki adót a ki hasz ná -
lat lan tel kek re az ön kor mány zat, hogy épít kez -
zen a tu laj do nos vagy ad ja el a te rü le tét. Be vált
az adó: 

– Két te rü let is gaz dát cse rélt és épít kez nek –
szá molt be Berényi Pál. Le het, hogy jö võ re eme lik
az adót, hogy még ered mé nye seb bek le gye nek.
Vis  sza tér ve az ön kor mány za ti ter vek re, el mond ta:

– A víz mi nõ ség-ja ví tá si prog ram má so dik
sza ka sza len ne a leg na gyobb fel adat. Ne héz
hely zet be ke rült a fa lu, ugyan is a két szom szé -
dos te le pü lés, Tor más li get és Lócs mel lé, be ke -
rült a pro jekt jük be Daraboshegy és Halogy. Pe -
dig na gyon mes  sze van nak, de a víz szol gál ta tó
sze rint mi nél több te le pü lés pá lyá zik együtt, an -
nál könnyebb nyer ni a ki írá son. Min den eset re
ne héz kes az együtt mû kö dés. 

Egy má sik je len tõs fel adat, a szenny víz csa -
tor ná zás évek óta vá rat ma gá ra. A ko ráb bi
évek ben vol tak kez de mé nye zé sek, ame lyek „el -
kop tak”. A leg újabb terv az egye di, ház tar tá -
son kén ti meg ol dás. Ez ügy ben a na pok ban tar -
ta nak tár gya lá so kat. 

– Bí zunk ab ban, hogy ha már csa tor náz ni
nem tud tunk, ez meg ol dás lesz, hi szen a jegy zõ
a sa ját ha tás kör ében ki vet he ti a ta laj ter he lé si dí -
jat, ami nem kis ös  szeg len ne – mond ta el a pol -
gár mes ter. Az egye di tisz tí tás ra van bõ ven pél -
da, pél dá ul Auszt ri á ban és itt hon az Al föld ön is
mû kö dik, van vi szont hát rá nya is. A lé nye ge,

hogy ud va ron ként tar tály ról-tar tály ra tisz tul a víz,
szû rõ kön ke resz tül. A „vég ered mény” ön tö zõ víz,
de az iszap ma rad a rend szer ben, azt idõ rõl-
idõ re el kell vi tet ni. 

Szin tén pá lyá za ti terv, hogy kö zös sé gi te ret
ala kí ta ná nak ki a fa lu köz pont já ban – fi gye lik az

er re vo nat ko zó ki írást. Ahogy a jár da épí té si le -
he tõ sé ge ket is: a Bé ke ut cá ban van szük ség a
gya lo gos köz le ke dõ re. 

Berényi Pál fel idéz te, hogy ta valy volt 780
éves a fa lu, és an  nyi ren dez vény volt, hogy egy

na gyobb te le pü lés nek is be csü le té re vál na.
Idén is sze ret nénk prog ra mo kat. 

– Jú li us 16-ra ter vez zük a fa lu na pot. S már öt
éve, hogy meg ren dez tük az el szár ma zot tak ta lál -
ko zó ját. Az óta a kör nyé ken so kan ren dez tek már
ilyet, de mi vol tunk az el sõk – mond ta a te le pü lés -
ve ze tõ, utal va ar ra, hogy is mét ak tu á lis len ne a
nagy sza bá sú ös  sze jö ve tel. Le het, hogy meg va ló -
sít ják, bár óri á si mun ká val, szer ve zés sel jár.

S ha már ta lál ko zó: idén Borsosberényben
ta lál koz nak a Berények, a Berény ne vû te le pü lé -
sek. A pon tos dá tum is meg van: au gusz tus 13.

– A ta va lyi ta lál ko zón szö vet sé get kö töt tünk –
idéz te fel a pol gár mes ter. Még pá lyá za ti le he tõ -
sé gek rõl is tá jé koz tat ják egy mást a Berények,
sõt, a szö vet ség ma ga is pá lyá zik, hogy a ta lál -
ko zó kat fi nan szí roz zák. A mint egy fél száz fõs
Iklanberény ed dig egy szer adott ott hont a 13
te le pü lés ta lál ko zó já nak, de olyan ki csi a fa lu,
hogy li mi tál ni kel lett az ér ke zõk szá mát – öt fõs
de le gá ci ó kat tud tak fo gad ni. 

Ha nem is nagy, de ta ka ros a fa lu: a köz té ri
vi rá go kat igye kez nek „el is mer tet ni”.

– Ne vez tünk a 2016-os Vi rá gos Ma gyar or -
szág ért ver seny re. Má jus ban jön nek majd meg -
néz ni a fa lut, ad dig ra ki nyíl nak a ró zsák, ott a vi -
rág lá dák ban és nem so ká ra ki tes  szük az
egynyáriakat is – mu ta tott kör be a te le pü lés köz -
pont já ban Berényi Pál.                                

yde



10

2016. június VI. évfolyam
 6. szám

 •
w

w
w
.repcevidek.hu

• Tompaládony
Má jus el se je
Má jus el sõ nap ja, nem csak a ma já lis és a

bal la gá sok mi att volt fon tos, ha nem a hó nap -
hoz kö tõ dõ nép szo kás, a má jus fa ál lí tá sá nak
ha gyo má nya mi att is. Ez a szo kás még ma is
él, de már nem a ré gi for má já ban. Csak rit -
kán lá tunk fát az el adó lá nyok ab la ka elõtt,
in kább a kocs mák, eszp res  szók és fa lu há zak
ud va rán dí sze leg nek. Ma nap ság a te le pü lé -
sek már csak egy kö zös ta vasz hír nö köt ál lí ta -
nak fel. Így volt ez a mi kis fa lunk ban is. A fát
a ko ráb bi évek hez ha son ló an, Mol nár Zsolt
he lyi vál lal ko zó aján lot ta fel. Kö szön jük szé -
pen. A fa fel ál lí tá sát és dí szí té sét a gye re kek
és szü le ik kö zö sen vé gez ték el a fa lu ház ud va -
rán. Így a fi a tal ság szim bó lu ma, a fel dí szí tett
zöld ág, a mi kis la kó he lyün kön is jel ké pez te a
ter mé szet új já szü le té sét.

Va ká ció
Las san vé ge a tan év nek, ki tör a va ká ció.

Nincs több lec ke, ko rán ke lés, is ko lai fel ada -
tok, el fog lalt sá gok. A kö vet ke zõ he tek a ki -

kap cso ló dás ról, sza bad ság ról, kö tet len ség rõl
szól nak. Ked ves gye re kek! Kel le mes idõ töl tést,
gyö nyö rû nya rat, vi dám él mé nye ket és jó pi -
he nést kí vá nunk!

„Jú ni us lett és tan év vé ge,
Sza bad ság, ba rá tom, itt a nyár,
a gon dok kal, lec kék kel fél re,
örö münk ka pu ja tár va már.

Nem kell fe lel ni, iz ga lom sincs,
és min den nap to vább al ha tok,
enyém a tó part, s mek ko ra kincs,
hogy is mét, megint sza bad va gyok.”

H. H. R.

Rövid hírek
Má jus 8-án va sár nap dél elõtt ke rült meg ren -

de zés re hos  szú évek ki ha gyá sa után az a
csepregi sakk ver seny, mely nek a Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si Sport ház és Könyv tár adott ott hont.

A lel kes szer ve zõk nek nem tit kolt cél ja, hogy a
ver seny bõl is mét ha gyo mányt te remt se nek,
hogy a sakk is mét fel ke rül jön Csepreg ren dez vé -
nye i nek szí ne se dõ pa let tá já ra.

A reg gel 9 óra kor kez dõ dõ ren dez vé nyen 17
lel kes részt ve võ bi zo nyí tot ta sakk tu dá sát, majd
a ver senyt kö ve tõ en egy jó han gu la tú ebéd del
zár ták a dél utánt. A dél utá ni ered mény hir de té -

sen Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár mes te -
re kö szön töt te a meg je len te ket, s fe jez te ki örö -
mét, hogy egy újabb kez de mé nye zés szí ne sí ti a
Vá ros éle tét.

A ren dez vény rõl min den
ne ve zõ el is me rõ ok le vél lel
tér he tett ha za, az el sõ há rom
he lye zett pe dig egy-egy ku -
pá val is gaz da go dott szép
tel je sít mé nyük el is me ré sé ül.

A vég sõ rang sor a kö vet -
ke zõ képp ala kult:

I. Néveri Ti bor
II. Mesterházy Er nõ
III. Far kas At ti la György
Ez úton is gra tu lál nunk min -

den ki nek az el ért ered mé -
nyek hez, a szer ve zõk pe dig
bíz nak ab ban, hogy si ke rül a

meg lé võ sakk szak osz tály fel élesz te ni és a kö vet -
ke zõ ren dez vé nyen már töb ben mé ret te tik meg
tu dá su kat!

Kö szö net a szer ve zõk nek és tá mo ga tók nak:
Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta, Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si- Sport ház és Könyv tár, Bü ki Sakk
Szak osz tály, Edy Mar ke ting, Ávár Zsolt, Mol nár
Sán dor, Csepregi Sak ko zók.                          OT

Áp ri lis 30-án, szép na pos reg ge len a
sajtoskáli hor gász tó part ján gyü le kez tek szép
szám ban a sajtoskáli hor gá szok, hogy a hor -
gász ver seny ke re té ben ki de rül jön, va jon ki nek
si ke rül ki fog nia a leg na gyobb ha lat, és kik lesz -
nek azok a sze ren csés hor gá szok, akik nek si ke rül
az 1. 2. vagy a 3. he lyet el ér ni.

A ver senyt Haller Im re pol gár mes ter
úr kö szön tõ sza vai és egy-egy po hár in -
dí tó ital nyi tot ta meg, ezt kö vet te a –
kinek sze ren csés, ki nek ke vés bé sze ren -
csés - he lyek ki sor so lá sa.

Majd meg kez dõ dött a ver seny. Ha -
ma ro san kap tak is a ha lak, és ha mar ki -
fo gás ra ke rül tek a szép nagy pon tyok is.
Min den hor gász nak meg volt a ma ga
tak ti ká ja, ki nek a sok pi ci hal, ki nek a
nagy hal ki fo gá sa volt a ked ve zõ. 

Eköz ben a hely szín re ér ke zõ lá nyok vi dá man
dí szí tet ték fel szí nes sza la gok kal a sajtoskáli hor -
gász tó part já ra fel ál lí tott má jus fát.

A ver seny 11 óra kor ért vé get, amit az ered -
mény hir de tés, és a ha lász lé, pör költ el fo gyasz tá -
sa kö ve tett. 

1. he lye zett lett Vigh Ár pád, 2. Dancs Pé ter,
3. Gál Ger gely, és a leg na gyobb ha lat ki fo gott
hor gász cí met is Gál Ger gely nek si ke rült el nyer -

nie. Dél után a tó par ton kel le mes idõ ben, kel le -
mes han gu lat ban töl töt ték az idõt a hor gá szok,
és az ér dek lõ dõk.

BB.

I. csepregi sakkverseny

Horgászverseny Sajtoskálon
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A Tömörd Köz sé gért Köz ala pít vány ál tal szer -
ve zett ki rán du lás fõ úticélja a Habs bur gok nyá ri
re zi den ci á já nak, „Auszt ria Versailles-a“-nak, a
Schönbrunn kas tély nak a meg -
te kin té se volt.

A ha tal mas, gyö nyö rû park
ta vak kal, szö kõ ku tak kal a hoz zá
tar to zó ró zsa kert tel, la bi rin tus -
sal, ál lat kert tel min den kit a sza -
bad ban szem lé lõ dés re szó lí tott
igé nyé nek meg fe le lõ en, s a
ter mé szet szép sé gé bõl mi nél
töb bet be hab zsol ni kész te tett. 

Az épü le tek ben a kü lön fé le
ki ál lí tá sok meg te kin té se így,
egy ké sõb bi hi de gebb, bo ron -
gó sabb nap ra ma radt so kak -
nak, de ezt sen ki nem bán ta,
hi szen a sza bad té ri prog ram is még egy na pig
tart ha tott vol na.

Dél el múl tá val Bécs köz pont já ba bu szoz tunk,
a Hofburghoz, ami a mo nar chia csá szá ra i nak

köz pont ja volt, most tu ris ták bi ro dal ma lett, akik
közt leg gyak rab ban tá vol-ke le ti e ket, ja pá no kat,
s egyéb ná ció kép vi se lõ it lát tunk.

A csá szá ri pa lo ta egy nagy épü let komp le -
xum, amely kö zel 800 év alatt épült és bõ vült.
Leg ré geb bi ré sze a 13. szá zad ból szár ma zik. 18
szárny ból, 19 ud var ból, és 2600 he lyi ség bõl áll.

Itt van a Burgtheater, a bé csi nem ze ti szín ház is. 
In nen in dul tunk a Má ria Te ré zia szo bor meg -

te kin té se után vé gig a Máriahilferstrassén, ahol
ép pen a par la men ti vá lasz tá sok
mi att ta lán még pezs gõbb volt a
szom bat dél után. 

A har ma dik hely szín a Belveder
park já nak meg te kin té se volt. 

Savoyai Je nõ her ceg, a si ke res
had ve zér épít tet te ma gá nak a
XVIII. szá zad ban a nyá ri pa lo tát,
ak kor még Bécs vá ros ka pui elõtt. Õ
nem la kott itt, csak fo ga dá sok ra
hasz nál ta azt.  A ba rokk pa lo ta cso -
port két kas tély ból áll (Al só- és Fel -
sõ-Bel ve dere), ahol má ra az oszt rák
mû vé szet re me kei – a kö zép kor tól
nap ja in kig – ta lál tak ott hon ra. Az

épü let együt tes a kert tel a Vi lág örök ség ré sze. 
Sok-sok él mén  nyel gaz da gon tér tünk ha za.

Kö szön jük a szer ve zõ mun kát!
KG

A „császárvárosban” jártunk
IGAZI NYÁRIAS IDÕ VÁRTA A TÖMÖRDIEKET BÉCSBEN 2016. MÁJUS 21-ÉN
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• Tompaládony
Anyák nap ja
Az év ta lán leg szebb és leg ben sõ sé ge sebb

nap ja az Anyák nap ja. Ez al ka lom mal mi is ösz -
 sze gyûl tünk ün ne pel ni. Az ün nep sé get a pol gár -
mes ter kö szön tõ je nyi tot ta meg. Be szé dé ben ki -
emel te, hogy az édes anyák mi lyen nagy sze rû -
ek, hisz egy szer re tud nak su gár zó nõk, oda adó
édes anyák, fi gyel mes fe le sé gek és szu per

nagy ma mák is len ni. A gye re kek szív hez szó ló
ver sek kel kö szön töt ték az anyu ká kat, nagy ma -
má kat. A ven dé gek mind egyi ke meg ha tó dott
és könny be lá badt a sze me, ahogy az is ko lá sok
igye ke ze tét és oda adá sát néz ték, mel  lyel meg -
ad ták a gyer me ki tisz te le tet szá muk ra. A fel ké szí -
tõ ta nár Ruzsáné Mol nár Gyön gyi volt, aki nek
ez úton is kö szön jük a köz re mû kö dé sét.     H.H.R.

Rövid hírek
Ra gyo gó nap sü tés ben ke rült sor má jus 21-

én a Csepregi Ol va só kör ha gyo má nyos ta va szi
bi caj tú rá já ra. Kis csa pa tunk öröm mel lát ta az
or szág út szé lén az asz falt fel gyû rõ dé sek be je lö -
lé sét. Ez ar ra utal, hogy ha ma ro san fel mar ják
õket, és meg szûn nek e ránk le sel ke dõ ve szé -
lyek. (E so rok le írá sa
után két nap pal a
Me gyei Köz út ke ze lõ
Vál la lat dol go zói
vég re meg szün tet ték
e ré gi prob lé mát.)

A tú ra so rán
meg gyõ zõd tünk ar -
ról is, hogy a Bük –
Zsira köz ti ke rék pár -
út ra is rá fér ne egy
ko moly kar ban tar -
tás: az asz falt kö zött
több he lyen is ter -
jesz ke dik a gyep. A
csepregi ha tár ban
egyes gaz dák ekéi
ron gál ták meg az út
szé lét. Csak nem a
föld jük höz akar ták szán ta ni? Töb ben a rá hor -
dott föl det sem tá vo lí tot ták el. Kel le met len né
te szik a ke rék pá ro zást egyes kö ze li fák is: gyö -
ke re ik több sza ka szon is meg eme lik, fel tö rik az
asz fal tot. Szakony vé gén ki vág ták a leg ve szé -
lye sebb kö ze li fát, és ren dez ték a mel let te le võ
sza kaszt. Vi szont bent a fa lu ban több út men ti
tár sá nak na gyon mély re haj la nak az ágai,
nem ár ta na le fû ré szel ni azo kat, meg elõz ve az
eset le ges bal ese tet. A sok esõ után nagy ra nõtt

az út men ti fû. Az il le té ke sek le ka szál ták az
árok part okon is. A „Te szedd” és az egyéb he lyi
ak ci ók nak kö szön he tõ en is a ke rék pár út kör -
nye ze te ál ta lá ban szép, tisz ta volt. A te le pü lé -
se ken, me lye ken át ha lad tunk, sok he lyen -
szom bat lé vén - ép pen sö pör tek. Ez rég óta jel -

lem zõ fal va ink ra. Volt ahol fü vet nyír tak, vagy
más mó don szé pí tet ték kör nye ze tü ket. 

Szakonyt el hagy va a négy te le pü lés bõl
egye sült Egyházasfalu fe lé vet tük az út irányt.
Né hány sza ka szon nyí ló vi rá gú aká cok mel lett
ke re kez tünk. Jól esõ ér zés sel szív tuk be kel le mes
il la tu kat, s gon dol tunk a szor gos mé hek re, me -
lyek vi rág port gyûj te nek ró luk és a még több fe -
lé is sár gán pom pá zó rep ce táb lák ról. A fa lu szé -
lén vi rág dí szes sze kér várt ben nün ket. Az is ko lá -

Ke rék pá ros szom szé do lás
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nál meg néz tük a száz éve szü le tett dr. Simonyi
Kár oly, tu dós fi zi kus szob rát, majd kí vül rõl meg -
szem lél tük a szé pen fel újí tott temp lo mot. 

Sopronhorpács volt a kö vet ke zõ ál lo más. Fõ -
leg fi a ta labb tár sa ink most lát ták elõ ször a cso -
dá la tos Ár pád-ko ri temp lo mot, mely nek be já ra ta
és sok ele me a má sik nem zet sé gi is ten há zá ra, a
jákira ha son lít, hi szen egy ko rú ak. Gyö nyö rû a
temp lom mel let ti park is nö vény ze té vel, em lék -
mû ve i vel. A Szé ché nyi kas télyt csak kí vül rõl te kint -
het tük meg. Öröm mel lát tuk meg újult te tõ ze tét,
így már ál la ga nem rom lik to vább. Ha vég re ta -
lál ná nak ne ki va la mi lyen hasz no sí tá si le he tõ sé -
get, s meg fe le lõ tá mo ga tás sal foly tat nák a fel újí -
tá sát, új ra dí sze le het ne a te le pü lés nek. Park ja to -
vább ra is gon do zás ra vár, de ilyen nagy ér ték re
saj nos to vább ra sem jut or szá gos tá mo ga tás. A
Ma gyar Nem ze ti Mú ze u mot és a nem ze ti könyv -
tá rat ala pí tó gróf mel lett dr. Sedlmayr Kurt, a hí res
nö vény ne me sí tõ is szó ba ke rült. Jól esõ ér zés sel

ál la pí tot tuk meg, hogy mennyi hí res em ber szü le -
tett, vagy élt vi dé kün kön. El gu rul tunk a kör mag tár
mel lett, s meg áll tunk a szé pen fel újí tott lédeci ká -
pol ná nál. A bi tu me nes me zõ gaz da sá gi úton Zsira
fe lé ha lad va a hos  szan el nyú ló, kö ze li he gyek re
ve tet tünk né hány pil lan tást. Szé pen lát szód tak az
Al pok-al ját meg ha tá ro zó, va la mi kor Ma gyar or -
szág hoz tar to zó Rohonci-Kõszegi- és a Sop ro ni-
hegy sé gek vo nu la tai, köz tük pe dig az egy ko ri
oszt rák-ma gyar ha tá ron ál ló Buckelige Welt, ahol
a Répcévé egye sü lõ pa ta kok ered nek, majd a
Lándzséri- és a Ro zá lia- hegy ség. Né ha ki vil lant
mö göt tük a Schneeberg nyá ron is fe hér csú csa.

Zsirán ket té vált kis csa pa tunk. Né há nyan a
kas tély fe lé, majd ha zá nak in dul tak. A fér fi tár sa -
ság a szé pen meg újí tott Pi ros-ház mel let ti ke rék -
pár úton Répcevis fe lé bi ca jo zott. A ré gi Répce
és az Ásás híd ján át kel ve el ha lad tunk az egy ko ri
vi ci ná lis vas út ál lo má sá nál. Az épü le tet meg kap -
ta és fel újít tat ta a sport kör. Itt van nak az öl tö zõk

is, hi szen az út má sik ol da lán ta lál ha tó a gon do -
zott sport pá lya.

A répcevisi ven dég lõ ben ar ról be szél get tünk,
ho gyan le het ne több gye re ket és fi a talt ki moz dí ta -
ni ilyen jó idõ ben a szá mí tó gép és a TV mel lõl, akár
egy bi caj tú rá ra vagy más, egész sé ges moz gás -
ra?  Ki rály Ár pád ta nár úr el mond ta, hogy volt idõ,
mi kor 75 ta nu ló vál lal ko zott, s tet te meg
Csepregbõl az Írottkõre és vis  sza az utat ke rék pá -
ron.  A Kék tú rás ván dor tá bo rok ba nem egy szer
töb ben men tek vol na, mint ahány fõs le he tett a
cso port. Ma va jon hány gye rek je lent kez ne rá?

Ha za fe lé in dul va az egy ko ri vi ci ná lis pá lyá ja
he lyett a hos  szabb, de jobb utat vá lasz tot ta a
csa pat. Az így kö zel 35 ki lo mé tert 4 óra alatt tet -
tük meg, több meg ál ló val és pi he nõ vel. E nem
min den na pi tá vot a leg if jabb részt ve võ, a 6
éves, óvo dás kis fiú is tem pó san vé gig ke re kez te.
Kel le me sen el fá rad va, de él mé nyek ben gaz da -
god va ér tünk ha za.                                       SF

Han gu la tos kör nye zet ben vár ják ked -
ves ven dé ge i ket a meg újult OTTÓ Kem -
ping ben. Zár kö rû ren dez vé nyek hez, ba rá -
ti ös  sze jö ve te lek hez ide á lis he lyet nyújt az
új fe dett he lyi ség, mely ódon han gu la tá -
val kel le mes idõ töl tést biz to sít. Az EB ide je
alatt együtt szur kol hat nak a ma gyar vá lo -
ga tott nak. A közve tí té sek köz ben zsí ros ke -
nyér rel, ital ak ci ók kal te szik még él ve ze te -
seb bé a kö zös Tv né zést. Néz zék együtt az
EB-t a nagy kép er nyõn, a Répce part ján
(Csepreg, Bog nár I. u. 39.)!

Asz tal fog la lás: +36 30 625 1081
(x)

Nézze az EB-t Csepregen, ahogy még sosem látta!



Anyák na pi 
kéz mû ves fog lal ko zás

„So sem tu dom meg há lál ni, / Azt a
sok jót, amit ér tem tet tél, /Azt a sok-
sok sze re te tet, / Gyön géd sé get, amíg

fel ne vel tél.” Strucz Jó zsef idé ze té vel
szólt a meg hí vó a kéz mû ves fog lal ko -
zás ra a tömördi Fa lu ház ba. 

Ba ra nyai Ta ma ra ve ze té sé vel
2016. 04. 30-án sok szép sa ját ké szí -
té sû aján dék szü le tett a más na pi ün -
nep re.  Kö szön jük a sok-sok öt le tet és
se gít sé get! Az ered mény rõl me sél je -
nek a ké pek!                            KSzÁ
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Má jus 29-tõl – au gusz tus 8-ig

Csepregen, a Pe tõ fi Sán dor
Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár ban
(PSMSK): Vá lo ga tás Bálinth Zol tán (Er -
dély – Ár kos) VÁN DOR SZÉ KELY nép raj -
zi gyûj te mé nyé nek anya gá ból. A ki -
ál lí tás meg te kint he tõ hét köz nap okon
10-18 óra kö zött, il let ve be je lent ke zés
alap ján egyéb idõ pont ok ban is.

Jú ni us ban és jú li us ban is min -
den pén te ken 16.00 - 20.00 óra kö -
zött Bük für dõn: Ter me lõi pi ac.

Jú ni us 4-én, szom ba ton 14 órá -
tól Bü kön, a Kris tály To rony nál (Nyár fa
u. 2.): Egész ség nap (jó ga, spinnig,
TRX és más moz gás for mák, aerobik
Gás pár Ka ta nem zet kö zi fitness inst -
ruk tor ral).

Jú ni us 5-én, va sár nap 10 óra kor
a horvátzsidányi er dõ ben: Va dász mi -
se a Peruska Má ria ká pol ná nál.

Jú ni us 6-án, hét fõn 18 óra kor
Csepregen, a PSMSK-ban: Iro dal mi
ká vé ház és ki ál lí tás meg nyi tó: Csider
Sán dor: Álom út c. kö te té nek be mu ta -
tó ja és a szer zõ fo tó ki ál lí tá sá nak
meg nyi tó ja. Köz re mû kö dik: Bischofné
Hesinger Ka ta lin éne kes, a könyv il -
luszt rá to ra és Bischof And rás gi tá ros.

Jú ni us 12-én, va sár nap Ól mo -
don: Fa lu nap – Hor vát Nap. 

Jú ni us 17. – au gusz tus 27. kö -
zött Bük für dõn, a Sport park ban, szer -
dá tól szom ba tig: Sportanimáció.
Prog ram: szer dán és szom ba ton 17-
18 ó. Nordic Walking ok ta tás és
minitúra, csü tör tö kön 17-18 ó ke rék -
pár tú rák, pén te ken 17-21 ó. gyer -
mek kuc kó ugrálóvárral és a leg kü lön -
fé lébb já té kok kal, egyéb idõ pont -

ban: sport ver se nyek, stb. Rész vé tel in -
gye nes! A Nordic Walking - és ke rék -
pár tú rák ra elõ ze tes je lent ke zés szük -
sé ges a Tourinfo iro dá ban: Bük für dõ,
au tó busz pá lya ud var. (E szer ve zett
prog ra mok hoz a sport esz kö zö ket in -
gye ne sen biz to sít ják.)

Jú ni us 24-25. Pusztacsón: Ma -
lac fesz ti vál.

Jú ni us 25-én, szom ba ton Hor vát -
zs i dányban: Fa lu nap.

Jú ni us 25-én, szom ba ton Csep -
re gen, a sport pá lyán: Hol na pért Kis -
tér sé gi Lab da rú gó Ku pa nap.

Jú ni us 25-én, szom ba ton Kõ sze -
gen, Sop ron ban, Szom bat he lyen és
az or szág sok te le pü lé sén: Mú ze u mok
éj sza ká ja – vál to za tos prog ra mok kal.

Jú ni us 30-án, csü tör tö kön 10 –
15 óra kö zött Bük für dõn a Gyógy- és
Él mény cent rum ban: Wellness Cent -
rum NYÍLT NAP.  Szak or vos ok fel ügye le -
te mel lett vég zett wellness-fitnesz ke -
ze lé sek szol gál ják az egész ség meg -
õr zé sét. A relax és eg zo ti kus mas  szá -
zso kon túl töb bek kö zött ál la pot fel mé -
rés, sókabin és thermo spa ke ze lé sek
já rul nak hoz zá a ven dé gek tö ké le tes
ki kap cso ló dá sá hoz, a tel jes har mó -
nia el éré sé hez.

Jú li us 2-án, szom ba ton Csep -
regen: Négy év szak – Négy tú ra 3.

Jú li us 3-án, va sár nap 10 óra kor
a horvátzsidányi er dõ ben: Tûz ol tó mi -
se a Peruska Má ria ká pol ná nál.

Jú li us 7-9. Csepregen, az Ot tó
kem ping ben: IX. Is me rõs Ar cok Tá bor
- Blu es és rock ze ne kar ok – nép ze ne -
nép tánc – kéz mû ve sek – gyer mek -
prog ra mok – bor tú ra.
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A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI
ÉS SPORT KÖZ PONT, KÖNYV TÁR 

JÚNIUSI REN DEZ VÉ NYEI

1. Szerda Dr. Bencsik István • 2. Csütörtök  Dr. Szirmai László • 3. Péntek
Dr. Sudár Zsuzsanna • 4. Szombat Dr. Földi Sándor • 5. Vasárnap Dr. Müller
András • 6. Hétfõ Dr. Bencsik István • 7. Kedd Dr. Szirmai László • 8. Szerda   Dr.
Bencsik István • 9. Csütörtök  Dr. Szilasi Imre • 10. Péntek  Dr. Szilasi Imre • 11.
Szombat  Dr. Szilasi Imre • 12. Vasárnap  Dr. Szilasi Imre • 13. Hétfõ  Dr. Kator
Miklós • 14. Kedd   Dr. Szilasi Imre  • 15. Szerda  Dr. Bencsik István • 16.
Csütörtök  Dr. Földi Sándor • 17. Péntek  Dr. Müller András • 18. Szombat  Dr.
Kator Miklós • 19. Vasárnap  Dr. Földi Sándor • 20. Hétfõ  Dr. Kator Miklós • 21.
Kedd   Dr. Földi Sándor • 22. Szerda  Dr. Nagy Gábor • 23. Csütörtök  Dr. Szilasi
Imre • 24. Péntek  Dr. Szilasi Imre • 25. Szombat  Dr. Szilasi Imre • 26.
Vasárnap  Dr. Szilasi Imre • 27. Hétfõ  Dr. Kator Miklós • 28. Kedd   Dr. Szirmai
László • 29. Szerda  Dr. Sudár Zsuzsanna • 30. Csütörtök  Dr. Nagy Gábor

• jú ni us 4. 20.00 Rob ban a
nyár! Nyár in dí tó par ti! Sztár ven -
dég: Kozmix. Be lé põ: 1.500.- Ft.
Hely szín: Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár – Atrium  

• jú ni us 24. 19.00 For gó szín -
pad – Bü ki Szín há zi Es ték. Tabi
Lász ló: Spa nyo lul tud ni kell. Ze nés
nosz tal gia víg já ték a 70-es évek -
bõl. A Kör úti Szín ház elõ adá sa.
Be lé põ: elõ vé tel ben: 2.500.- Ft,
az elõ adás nap ján: 3.000.- Ft.
Hely szín: Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport -
köz pont, Könyv tár – Atrium  (rossz
idõ ese tén: Szín ház te rem)

01. Sanitas 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 9–13.00 NYITVA
05. Sanitas 9–14.00 ügyelet
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
09. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 9–13.00 NYITVA
12. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
16. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 9–13.00 NYITVA
19. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 9–13.00 NYITVA
26. Sanitas 9–14.00 ügyelet
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
30. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

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

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják
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100 éve, 1916. ok tó ber 18-án Egyháza s fa lu -
ban szü le tett Simonyi Kár oly mér nök, fi zi kus, egye -
te mi ta nár, Charles Simonyi édes ap ja. Már az al -
sóbb is ko lá it ki emel ke dõ ered ménnyel vé gez te,
ezért a fa lu plé bá no sa se gí tet te a to vább ta nu lá -
sát: fel ku tat ta egyik gaz da gabb ro ko -
nát Simonyi–Semadam Sán dort, aki – majd lá nya
is – tá mo gat ta Simonyi Kár oly ta nu lá sát. 1940-ben
a Mû egye te men gé pész mér nö ki, majd a Pé csi Tu -
do mány egye te men jo gi dip lo mát szer zett. 1940-
tõl a Mû egye tem Bay Zol tán ve zet te atom fi zi ka
tan szék ének ta nár se géd je. A vi lág há bo rú
alatt ame ri kai, majd szov jet ha di fog ság ba esett.
1946-ban részt vett a Bay ál tal ve ze tett Hold-ra dar -
kí sér let ben. 1948-ban a Sop ro ni Mû sza ki Egye -
tem fi zi ka-elekt ro tech ni ka tan szé ké re ke rült, ahol
meg épí tet te az el sõ ma gyar mag fi zi kai ré szecs ke -
gyor sí tót. Ezért 1952-ben Kos suth-dí jat ka pott.

1952-tõl ala pí tó ja és ve ze tõ je volt a BME (Bu da -
pes ti Mû sza ki Egye tem) el mé le ti vil la mos ság tan
tan szék ének és a KFKI (Köz pon ti Fi zi kai Ku ta tó In té -
zet) atom fi zi kai osz tá lyá nak. A KFKI-ban pár hu za -
mo san folyt a ré szecs ke gyor sí tó épí té se és az el -
mé le ti fel ké szü lés az atom fi zi kai ku ta tá sok ra.
Simonyi a fú zi ós ener gia ter me lés le he tõ sé ge it és
korlátait vizs gál ta. Ké sõbb a KFKI egyik igaz ga tó -
he lyet te se lett Ko vács Ist ván igaz ga tó és Jánossy
La jos igaz ga tó he lyet tes mel lett.

1956-ban meg vá lasz tot ták a KFKI for ra dal mi
bi zott sá ga el nö ké nek. A for ra da lom alatt az in téz -
mény ben nem tör tént rend bon tás. A for ra da lom
után meg in dult el le ne az el já rás. 1957. de cem ber
31-én el bú csú zott a KFKI-tól, a het ve nes évek ele -
jén az ál ta la ala pí tott BME El mé le ti Vil la mos ság tan
tan szék ének tan szék ve ze tõi poszt já ról is tá voz ni

kény sze rült. Be osz tott egye te mi ta nár ként foly tat ta
a ta ní tást. Ezt kö ve tõ en ír ta meg leg is mer tebb
köny vét: A fi zi ka kul túr tör té net ét, ame lyért 1985-
ben Ál la mi Dí jat ka pott. Ké sõbb az egye te mi fel vé -
te li fel ada to kat ki tû zõ bi zott ság el nö ké nek kér ték
fel. 1993-ban a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia so ra i ba vá lasz tot ta. 1998-ban el nyer te Az év
is me ret ter jesz tõ tu dó sa dí jat. 2000-ben Aka dé mi ai
Arany érem ki tün te tést ka pott.  2001. ok tó ber 9-én
Bu da pes ten hunyt el.

125 éve, 1891. ja nu ár 17-én szü le tett Sop ron -
ban dr. Sze mes Zol tán Lász ló csepregi kör or vos. A
kö zép is ko lát Sop ron ban, egye te mi ta nul má nya it
Ko lozs vá ron vé gez te. Or vo si dip lo má ját 1914. no -
vem ber 28-án kap ta meg. A deb re ce ni ka to nai
meg fi gye lõ kór ház ban kez dett dol goz ni, mint nép -
fel ke lõ se géd or vos, had na gyi rang ban. 1917. au -
gusz tus 1-én nép fel ke lõ fõ or vos sá és fõ had nagy -
 gyá lé pett elõ. Köz ben 1916. feb ru ár 10-én, Ko -
lozs vá ron há zas sá got kö tött Nagy Ilo ná val.

A kép vi se lõ tes tü let 1916. jú li us 28-án Dr. Sze -
mes Zol tánt vá lasz tot ta a csepregi kör or vo si ál lás -
ra, me lyet csak 1918. no vem ber 28-án fog lal ha -
tott el, mi u tán fel men tet ték a ka to nai szol gá lat alól.
Kez det ben ura dal mi és be teg pénz tá ri or vos ként
dol go zott a volt Schöller-majorban le võ ren de lõ -
ben. 1938 de cem be ré ben köz sé gi or vos sá mi nõ -
sí tet ték át. Ezt kö ve tõ en vet te meg a fõ té ri há zat,
ahol csa lád já val be ren dez ke dett, s ott üze mel tet -
te a ren de lõ jét. Nagy ér de mei van nak a tü dõ be -
te gek ki szû ré sé hez rönt gen ké szü lék vá sár lá sá ban,
az óvo da, a men tõ ál lo más és a böl csõ de lét re ho -
zá sá ban.                                 A cikk folyatatása a 

www.repcevidek.hu weboldalon
Ös  sze ál lí tot ta: Sá gi Fe renc

Anyák nap ja Sajtoskálon

,,Réges ré gen ké szü lõ dünk er re a nagy nap -
ra, hi szen ma van az esz ten dõ le ges leg szebb
nap ja.” hang zott B. Radó Li li – Kö szön tõ anyák
nap já ra cí mû ver sé nek rész le te a sajtoskáli gyer -
me kek szá já ból. De hogy me lyik is ez a le ges -
leg szebb nap, ami re a gyer me kek so kat ké szül -
tek? Ez a nap nem más, mint az édes anyák
nap ja. A meg ta nult ver sek mind a gyer me kek
ér zé se it tük röz ték vis  sza, ami ben igaz, szív bõl
szó ló gon do la tok fo gal ma zód tak meg. Sze res -
sük az édes anyá kat, akik éle tet ad tak ne künk,
fel ne vel tek, sze ret nek min ket, kö szön jük meg ne -
kik a sze re -
te tü ket, tö rõ -
dé sü ket, és
mind eze kért
a nagy ma -
mák nak is
kö szö net tel
tar to zunk. A
gyer me kek
gyer mek ko ri
fény ké pek -
kel lep ték meg az édes anyá kat, nagy ma má kat,
akik nek a sze mé be könny szö kött. 

Ko vács György al pol gár mes ter úr is kö szön -
töt te az édes anyá kat, nagy ma má kat. Be szé dé -
ben el mond ta, hogy az édes anyák, nagy ma -
mák sze ret nek min ket, és men  nyi min dent tesz -
nek ér tünk, ami ért mi há lá val tar to zunk, és ez a
há la nem más, mint a sze re tet. 

A meg ha tó mû sor után a gyer me kek szép vi -
rág gal kö szön töt ték édes any ju kat, nagy ma má -
ju kat, meg ölel ték egy mást, és jó ér zés volt lát ni,
hogy mek ko ra a sze re tet kö zöt tük.

BB.

Évfordulók 2016. II.




