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• Egyházasfalu
A rá kos be te ge kért fu tot tak

Már ha gyo mány Egyházasfaluban a rá kos
be te ge kért fu tás. Nagy ér dek lõ dés öve zi a
ren dez vényt. Kü lön öröm, hogy az a
falubelink is vé gig fu tot ta a tá vot, aki nek be -
teg sé ge okán el in dult ez a fi gye lem fel hí vó

prog ram. A köz ség ös  sze tar tó ere jét jel zi to -
váb bá, hogy nem csak a fu tá son vet tek részt
két szá zan, de  batyusbálon is együtt mu la tott
a köz ség ap ra ja nagy ja. 

Sán dor Jó zsef pol gár mes ter

Rövid hírek
Nagygeresd Köz ség Ara tó ban dá ja, a kez -

de tek tõl je len van a Bü kön ren de zett Ara tó -
fesz ti vá lon.

Az idei év ben nagy meg tisz tel te tés ér te
kö zös sé gü ket, mert a 25. Ju bi le u mi ün ne pé -
lyes meg nyi tón át ve het ték, - a Szü lõ föld
Könyv ki adó ál tal ala pí tott - Szü lõ föl dem Kin -
cse dí jat.

Az ok le vél ta nú sít ja, mi sze rint az ara tást
olyan ele mek kel gaz da gí tot ták, mint az ara -
tó uzson na, en nek kö zön ség dí jas éte lei: Ta -
kács Ka ti né ni há jas kráflija, a nagygeresdi
füs tölt son ka, va la mint az ara tó pá lin ka. Fa lunk
ara tói, a bú za ké vék bõl nagy kört épít ve, -
mely ülõ al kal ma tos ság ként szol gál, - biz to sít -
ják az uzson ná zás hely szí nét. 

Szí ve sen lát ják ven dé gül a ren dez vény re
ki lá to ga tó ér dek lõ dõ ket. Né met La jos pol gár -
mes ter úr ve ze té sé vel, 2007-tõl két csa pat tal,

fi a ta lok be vo ná sá val vesz nek részt a be mu ta -
tón, így ak tí van hoz zá já rul nak a kézikaszás
ara tás ha gyo má nya i nak meg õr zé sé hez. Ál -
do za tos mun ká juk el is me ré se ként kap ták a
fent em lí tett dí jat. Tisz te let tel adóz nak az idõ -
sebb ara tó csa pat fér fi tag jai elõtt, akik saj nos
már az égi bú za me zõ kön len ge tik a ka szát,
és kö tö zik a ké vét.

Ter mé sze te sen na gyon büsz kék e ki tün te tõ
fi gye lem re. Vis  sza nyúl va a gyö ke rek hez, meg
kell em lí te ni Ágos ton Gá bor bá csit - fa lunk el -
sõ pol gár mes ter ét, - aki ös  sze ver bu vál ta a
kez de tek kor be mu tat ko zó ara tó ban dát, és
szor gal maz ta min den év ben a rész vé telt. 

Az ara tó kö zös ség mun ká já hoz to váb bi
jó egész sé get kí vá nok, re mé lem még hosz -
 szú éve kig ré sze sei lesz nek en nek a szép
ün nep nek!

Né meth Lajosné

25 éve a búzakalászok között

Ép pen fél év ti ze de, -idén jú li us 4-én-, hogy
köz sé günk ben éven te meg ren de zés re ke rül a
Fa lu fej lesz tõ Egye sü let s az Ön kor mány zat szer -
ve zé sé ben a nyár kö szön tõ ba tyus bál. Itt a ven -
dé gek egyút tal ven dég lá tók is, a min dig öröm -
mel várt, nagy si ke rû ese mény szlo gen jé hez hí -
ven:  „Ha jöt tök, lesz tek, ha hoz tok, esz tek.”

Így „ba tyu já ból” ez út tal is min den ki sa ját ké -
szí té sû fi nom sá gok kal, és ked venc ita la i val kí -
nál ta asz tal tár sa it. Jól esõ ér zés volt át él ni a hely -
ben la kók, a fa lu ból el szár ma zot tak, s a kü lön -
bö zõ ge ne rá ci ók sze re tet tel jes ta lál ko zá sát.

Az est fo lya mán nagy tet szés kí sér te a ven -
dég sze rep lõ mazsorettesek tán cát, és élénk ér -
dek lõ dés elõz te meg a tom bo la hú zást, hi szen az
ado má nyok tól ös  sze gyûlt tom bo la tár gyak ból
két hos  szú asz tal is ros ka do zott.

A vi dám, ju bi lá ló ren dez vény ízig-vé rig
egyházasfalui volt, be le ért ve a mu zsi kát is. Fa lu -
be li ze né szünk ki tû nõ han gu la tot biz to sí tott min -
den kor osz tály szá má ra. Fel eme lõ él mény volt
az együtt tán co ló fa lu, az ap rócs kák tól egé szen
a het ve nes kor osz tá lyig.

Ma jor Iza bel la

Batyus bál Egyházasfaluban
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

„Ro han az idõ” – éne kel te az 1960-as évek kö ze pén a ti né dzser
Koncz Zsu zsa. Ak kor fel sem tûnt, az óta vi szont so kan ér zé kel jük a szá -
gul dá sát. A re kord me le get ho zó jú li us után már is itt van a ta lán né mi
eny hü lést ho zó au gusz tus, a „hul ló csil la gok” hó nap ja. Idén a Hold fá -
zi sa ked ve zõ en ala kul, s már 8-ától ér de mes az es ti sö tét ben az eget fi -
gyel ni. Sze münk né hány perc után al kal maz ko dik a sö tét ség hez, s a
hal vá nyabb me te o ro kat is ész lel ni tud juk. Az iga zi „tû zi já ték” au gusz tus
12-ét kö ve tõ haj nal ban vár ha tó, de a töb bi na po kon is lát ha tunk – ha
sze ren csénk van – né hány fé nye sebb tûz göm böt. A Perseidák né ven
is mert me te or raj va ló já ban egy üs tö kös bõl ki sza kadt tör me lék fel hõ,
mely nek pá lyá já val éven ként ek kor ta lál ko zik Föl dünk, s a por sze mek,
eset leg ki sebb kö vek be csa pód nak és elég nek a lég kör ben. En nél ki -
sebb tör me lék fel hõ vel a hó nap fo lya mán több ször is ta lál ko zik a kék
boly gó, ezért bár me lyik nap lát ha tunk me te ort a hó nap ban.  Ha te het -
jük, ke res sünk a meg fi gye lés hez a köz vet len fé nyek tõl ta kart he lyet.

A ré gi nap tár ban Kis as  szony ha vá nak vagy nyár utó nak ne vez ték.
Tény le ge sen a sok Má ria ün nep kö zül au gusz tus 15-ére Nagy boldog -
asszony – Má ria menny be me ne te lé nek nap ja – esik. Ek kor van a tér -
ség leg na gyobb bú csú ja, mely a ré gi za rán dok hely hez, a csepregi
Bol dog as  szony ká pol ná hoz kö tõ dik. Egy kor több ez res tö meg is meg -
for dult ilyen kor a te le pü lé sen. Er rõl egy 1900-as új ság cikk bõl idé zünk
la punk ban. A nem rég ki ala kí tott Má ria-út is er re ha lad ke resz tül. Is mét
lesz nek, akik en nek egy ki sebb sza ka szát be jár va a hó nap so rán, s fõ -
leg az au gusz tus 22-én le bo nyo lí tás ra ke rü lõ 1Úton Nem zet kö zi Za rán -
dok nap so rán jut nak el a kis vá ros ba, vagy a horvátzsidányi er dõ ben
le võ Peruska Má ri á hoz. A za rán dok lat részt ve või út ju kat a kü lön bö zõ
né pek és nem ze tek egy sé gé ért és bé ké jé ért ajánl ják fel. 

A nyá ri hét vé ge ken zaj la nak a te le pü lé sek fa lu nap jai, erõ sít ve a
köz sé gek la kó i nak ös  sze tar to zá sát. Au gusz tus ra kon cent rá lód nak
Csepreg új ra vá ros sá vá lá sa 20. év for du ló já hoz kap cso ló dó ese mé -
nyek is, mely rõl szin tén írunk be ha ran go zót.

Sá gi Fe renc

Büki diákok Zánkán
BeköszöntõA Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is -

ko la és Szak is ko la di ák jai 4. éve vesz -
nek részt az Er zsé bet Tá bor ál tal szer -
ve zett prog ra mo kon. Az idei nyár el sõ
tur nu sá ban 40 kis is ko lás kap cso ló -

dott be a zánkai tá bor éle té be, ahol
kö zel 2000 di ák pi hent. A bü ki gye re -
ke ket öt pe da gó gus kí sér te el.

Vál to za tos prog ra mok jel le mez ték
a he tet, me lyek ben ügyes ség, ki tar -
tás, tu dás, erõ, fan tá zia egy aránt je -
len volt. Ter mé sze te sen a nagy me -
leg ben az iga zi ki kap cso ló dást a für -
dõ zés je len tet te.

A tá bor is me re ti ve tél ke dõn a
„Bü ki ba ran go lók” csa pa ta I. he lye -
zést ért el. A nagy hõ ség ko moly ki -
hí vást je len tett a ver se nye ken sze -
rep lõ gye re kek nek. Iga zi csa pat -
mun ká val töl töt ték ki a di á kok azt a
fel adat la pot, me lyet a tan ös vény-is -
me re ti ver se nyen kap tak kéz hez. Az
utol só na pon meg ren de zés re ke rült
Er zsé bet-ve tél ke dõn részt ve võk
meg mu tat hat ták, mit tud nak, mi ben
ügye sek. Na gyon szép pont szám -
mal zár ták ezt a ve tél ke dõt is.

Per sze a ver se nye ken kí vül szá -
mos prog ram vár ta a tá bor la kó it.
Kon cer tek, „szín há zi elõ adás”, ha jó -

ká zás, Al bert Fló ri án em lék ki ál lí tá sá -
nak meg te kin té se, vi dám strand él -
mé nyek és a já té kos es ték tet ték fe -
lejt he tet len né a tá bo ri he tet.

Az él mé nyek mel lett azon ban

mást is adott az együtt töl tött hat
nap. Kö ze lebb ke rül tek egy más hoz
a gye re kek, kö zös be szél ge té sek, já -
té kok zaj lot tak kö zöt tük. A vi dám ság,
iz ga lom, öröm mel lett, né ha fel tört a
hon vágy, vagy ép pen az elé ge det -
len ség. Ezért na gyon fon tos a kí sé rõ
pe da gó gu sok sze re pe. Az oda fi gye -
lés, a be szél ge té sek, a bíz ta tó sza -
vak so kat je len tet tek a meg ol dás ra
vá ró hely ze tek ben. Ko moly fe le lõs -
ség je len tett az is, hogy a gye re kek
mi lyen prog ra mon ve gye nek részt a
kö zel 40 fo kos me leg ben. Ezért volt a
ví zé a fõ sze rep. Töb ben elõ ször jár -
tak a Ba la to non, a víz zel va ló is mer -
ke dés a ta ní tó né nik se gít sé gé vel
tör tént. A bát rak nak és ru ti nos für dõ -
zõk nek a fel sza ba dult ví zi csa ták, kö -
zös lab dá zá sok iga zi nyá ri él mé nye -
ket je len tet tek.

A si ke res na po kat mi sem bi zo nyít -
ja job ban, hogy már a kö vet ke zõ év
tá bo ri prog ram já ra sze ret né nek je -
lent kez ni.                          Tá bo ro zók

K
övetkezõ lapszám

unk
szeptem

ber 3-án jelenik m
eg!
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Új kön tös ben 
Csepreg Vá ros üd vöz lõ táb lái!
Egy ap ró, de még is szem be tû nõ vál to zást

ta pasz tal hat nak, akik Csepregre ér kez nek. Fel -
újí tott ál la pot ban tün dö köl nek ugyan is, az 1995-
ben fel ál lí tott vá ro si üd vöz lõ táb lák. A tör té net
Csepreg vá ros sá ava tá sa kor kez dõ dött, ami kor
is 4 mes ter em ber kö zös mun ká já nak gyü möl -
cse ként el ké szül tek a kö szön tõ táb lák. Tár sa dal -
mi mun ká ban Sze le Mi hály asz ta los mes ter al kot -
ta meg ma gát a táb la szer ke ze tét, Hor váth Já -

nos asz ta los mes ter vál lal ta a cí mer ki vi te le zés ét,
id. Tóth Lász ló fa fû ré sze lõ biz to sí tot ta a táb lák hoz
szük sé ges fa anya got, va la mint Lendvai Ist ván
fes tet te le az egyes ré sze ket. Az óta el telt 20 év,
idén ju bi lál Csepreg Vá ro sa, így mél tán el ér ke -
zett nek tûnt az idõ, hogy kar ban tar tás ra ke rül je -
nek az üd vöz lõ táb lák. Hor váth Já nos az el múlt
évek ben több ször je lez te a kar ban tar tás szük sé -
ges sé gét, de ké ré sé nek ez idá ig a vá ros ve ze tés
nem tett ele get. Az idei év ben új ra fes té sük mel -
lett, hely re ál lí tá suk is tör tént, hi szen hos  szú évek
alatt egyes ele me ik el kor had tak. A fel újí tás ma -
gá ban fog lal ta a vi rá go sí tást is, hi szen min den
egyes vá ro si cí mer alá mus kát li val te le ül te tett vi -
rá gos lá da ke rült. A Vá ros gaz dál ko dás mun ka -
tár sa i nak kö szön he tõ en az üd vöz lõ táb lák im -
már ré gi fé nyük ben tün dö köl ve fo gad ják a
Szom bat hely, Bük, Kõ szeg és Acsád irá nyá ból
ide lá to ga tó ven dé ge ket.                              OT

SziA kuc kó. Ez a ne ve a „mini bi ro da lom nak”,
ahol re mé lem, mi nél több gye rek fog ja jól érez -
ni ma gát a sza ba dabb ide jé ben.

Az öt let már rég rõl ered: ta nul má nya im alatt
Sop ron ban dol goz tam egy ta no dá ban, ahol já -
té kos an golt tar tot tam óvo dás ko rú gye rek cso -
por tok nak, nyá ron pe dig tá bo roz ni vol tam ve -
lük. A meg nyi tást hos  szú és fá rasz tó mun ka elõz -
te meg, hi szen a cé lunk az volt, hogy a gye re -
kek nek egy ba rát sá gos, bi zal mat árasz tó lég -
kört hoz zunk lét re, ahol sze ret nek len ni. Na gyon
so kan se gí tet tek ab ban, hogy ez lét re jö hes sen.
Ki mun ká val, ki já té kok kal állt mel lénk.

Az ele jén já té kos an gol és já té kos né met tá -
bor ral in dí tot tunk. 18 gyer mek ér ke zett, akik kel
min den nap ren ge te get mó káz tunk.

A nap ja ink zsú fol tak, fá rasz tó ak vol tak, de
sok él mény ben volt ré szünk, és a vis  sza jel zé sek is
po zi tí vak vol tak.

A hét alatt min den nap két szer an go loz tunk
és né me tez tünk a gye re kek kel, amit a nagy me -
leg el le né re jól bír tak. El lá to gat tunk Bük re a

Mac kó kuc kó ba, Kõ szeg re a Bechtold Ist ván Ter -
mé szet vé del mi Lá to ga tó köz pont ba és a
Chernell kert be, a csepregi tûz ol tó ság ra és a
Hold fény li get be. A tá bor zá rá sa ként ka lóz bu lit
ren dez tünk, ami nek a vé gé re a szü lõ ket is meg -
hív tuk egy kis sü tö ge tés re. Ebé det min den nap
ét te rem ben et tünk, ami kü lön él mény volt min -
den ki nek.

Õsz tõl sem ma rad ab ba a mun ka. Szep tem -
ber tõl kü lön bö zõ fog lal ko zá sok kal vár juk a ki csi -
ket és a ki csit na gyob ba kat. Íze lí tõ ül: ba ba an -
gol, já té kos an gol óvo dá sok nak, né met fog lal -
ko zás, kész ség-és ké pes ség fej lesz tés, stb. Ezek re
igény fel mé rõ in gye nes be mu ta tó órá kat szer ve -
zünk nyár vé gé tõl. Szom ba ton ként pe dig
szülinapi zsú rok ren de zé sét vál lal juk. Ta no dánk
mel lett gye rek fel ügye let is mû kö dik, ami elõ ze -
tes idõ pont egyez te tés sel ve he tõ igény be.

Min den kit nagy sze re tet tel vá runk! 
SziA!

Kutrovits And rea (x)

A nyá ri va ká ció el sõ hét vé gé jén a
Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár és a
Nemesládonyi Köz sé gi Könyv tár Me se lá -
da cí mû me sés-kéz mû ves fog lal ko zás ra
hív ta a te le pü lé sen élõ gye re ke ket és
szü le i ket. Két vi dám me sét lát ha tott a
szép szá mú, lel kes kö zön ség. 

A me sék nagy tet szést arat tak a gye -
re kek és fel nõt tek kö ré ben egy aránt.
Majd a me sék hez kap cso ló dó kéz mû ves
fog lal ko zá son bá bo kat ké szí tet tek az
ügyes kis ke zek. A részt ve võk éhét-szom -
ját a kép vi se lõ-tes tü let tag jai ol tot ták fi -
nom bog rács gu lyás sal. 

A kö tet len já ték ra saj nos nem ke rül he -
tett sor, a vi dám Nyár kö szön tõ nek az esõ
saj nos vé get ve tett.                     

bse

Nemesládonyi 
nyárköszöntõ

SziA kuckó
További képek a w

w
w

.repcevidek.hu w
eboldalon!
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Az el múlt he tek ben két csepregi
mû vé sze ti cso port is or szá gos meg -
mé ret te té sen vett részt.

Má jus vé gén, im már har ma dik
al ka lom mal sze re pelt a csepregi
Nyug dí jas Ének kar az Or szá gos
Nyug dí jas KI-MIT-TUD dön tõ jé ben. A
szak mai zsû ri ezüst mi nõ sí tés sel ju tal -
maz ta a cso port tel je sít mé nyét. Eb -
bõl az al ka lom ból be szél get tünk
Hárominé Or bán Eri ka kar nag  gyal.

– Mi lyen út ve ze tett a dön tõ ig?
– Idén a Cell dö möl kön ren de zett

me gyei dön tõt kö ve tõ en mi kép vi sel -
tük Vas me gyét kó rus ka te gó ri á ban
áp ri lis ban Pé csett az Idõ sek II. Kár -
pát-me den cei kul tu rá lis és mû vé sze ti
ve tél ke dõ jé ben. Idén har mad szor
vet tünk részt a KI MIT TUD Or szá gos
Dön tõ ben, ed dig egy ezüst il let ve
egy arany mi nõ sí tést sze rez tünk. Ko ra
ta vas  szal volt az elõ dön tõ Sár vá ron,
majd on nan ke rül tünk a haj dú szo -
bosz lói kö zép dön tõ be. A dön tõt szin -
tén Haj dú szo bosz lón ren dez ték má -
jus 29 és 31 kö zött.

– Mek ko ra (ének ka ri) me zõny
jött ös  sze a dön tõ ben?

– A KI MIT TUD dön tõ jé ben Haj dú -
szo bosz lón 34 ének kar sze re pelt.

– Mi lyen da ra bok kal ké szült a
kó rus a dön tõ re?

– A cso port 2 nép dal csok rot vitt a
ver seny re.

– Ho gyan ér té kel te a zsû ri a
kó rus sze rep lé sét?

– A dön tõ után kü lö nö sebb ér té -
ke lés nem volt, a rész le te sebb ér té -
ke lést a kö zép dön tõ után kap tuk,
ahol csu pa jó kat hal lot tam a kó rus -
ról. „Ki emel ték a kó rus ve ze tõ vel va ló
együtt lé leg zést”.

– Kik se gí tet ték az együt tes
el ju tá sát Haj dú szo bosz ló ra?

– A dön tõ ben a kó rust tá mo gat ta
a Vas Me gyei Ci vil és Nem ze ti sé gi
Kap cso la tok Bi zott ság ja vas la tá ra
Vas Me gye Ön kor mány za ta. Nagy
kö szö net tel tar to zunk Ba ra nyai And -
rás nak, aki nek a se gít sé gé vel ju tott el

a kó rus a ver seny hely szí né re.
Az ott tar tóz ko dá sunk egy ré szét a

kó rus tag jai, má sik ré szét pe dig én fi -
nan szí roz tam tisz te let dí ja im fel aján lá -
sá val.

– Mik a kó rus to váb bi ter vei?
– Saj nos nagy ter vek pénz nél kül

nem le het sé ge sek, hisz min den sze -
rep lés anya gi ki adás sal jár. A nyug dí -

jas KI MIT TUD pá lyá za ti meg je le né se -
kor a tag ság gal kö zö sen meg be szél -
jük, hogy vál lal juk-e az újabb meg -
mé ret te tést. A jö võ évi ter vek kö zött a
leg fon to sabb, hogy a kó rus 15 éves
ju bi le u mát meg szer vez zük és le bo -
nyo lít suk.

Jú ni us kö ze pén a Far kas Sán dor
Egy let szín ját szói is or szá gos mi nõ sí -
tést kér tek. En nek öt le te a múlt évi Er -
zsé bet Na pon ve tõ dött fel. Az idei
köz gyû lés dön té se után az Egy let be -
ne ve zett a vas vá ri Nem zet kö zi Szín -
ját szó Fesz ti vál ra és be lé pett a Ma -
gyar Szín-Játékos Szö vet ség be. 

A csa pat tag jai Tö rök Re zsõ:
Testamentom c. pa raszt ko mé di á já -
val in dul tak, me lyet há rom éve már
be mu tat tak Csepregen. Az bi zony
elég ré gen volt, s fõ leg a há rom fõ -
sze rep lõ nek – na gyon sok és ne héz
szö ve gük volt – szin te min dent elöl rõl
kel lett kez de ni. Hó na po kig, he ti két
pró bá val ké szült a cso port Hor váth
Gyuláné ren de zõ ve ze té sé vel a
meg mé ret te tés re. 

A fesz ti vált jú ni us 17-21 kö zött ren -
dez ték meg a kis vá ros ban. A részt ve -
võ ti zen öt cso port 16 elõ adást ho zott
a ta lál ko zó ra. Az együt te sek zö me a
Du nán túl ról ér ke zett, de volt két al föl -

di és két ha tá ron tú li csa pat is.
Az elõ adá so kat Pa ta ki And rás,
a sop ro ni Pe tõ fi Szín ház igaz -
ga tó ja ve ze té sé vel hét ta gú,
ren de zõk bõl és szí ni kri ti kus -
ok ból ál ló zsû ri fi gyel te és ér té kel te
na pon ta. Az együt te sek kap tak hi de -
get és me le get is, mi in kább csak az
utób bit. Ki emel ték a nagy sze rû da -

rab vá lasz tást. Jól il let tek a sze re pek a
meg for má ló ik ra. Több zsû ri tag is di -
csér te ízes nyu gat-du nán tú li táj szó lá -
sun kat, me lyet ápol ni és meg tar ta ni
kell. Ér té kel ték a szép dísz le te ket, me -
lye ket Hor váth Emilné, Hor váth
Gyuláné és Hor váth Já nos ké szí tet -
tek. A nagy iz ga lom ban elõ for du ló
ap róbb hi bá in kat mi is ész re vet tük,
de es te Gersekaráton, a má so dik
elõ adá sun kon már nyo ma sem volt
a lám pa láz nak. Va ló sá gos öröm já -
ték kal káp ráz tat tuk el a kis fa lu kö -
zön sé gét. Õk vi szont szí ves ven dég lá -
tás sal tet ték em lé ke ze tes sé szá munk -
ra az es tét.

Az utol só na pon ke -
rült sor a fesz ti vál ér té ke lé sé re, a mi -
nõ sí té sek és kü lön dí jak át adá sá ra.
Négy elõ adás arany, 3-3 pe dig
ezüst, il let ve bronz mi nõ sí tést ka pott.
Mi az egyik ezüst bir to ká ba ju tot tunk.
Majd nyolc kü lön dí jat is ki osz tott a
zsû ri, mely bõl az egyi ket, a ki emel ke -
dõ együt tes mun ká ért já rót, a Far kas
Sán dor Egy let szín ját szói kap ták.

Hor váth Gyuláné, az egy let el nö -
ke így ér té kel te a vas vá ri na po kat:

„Na gyon kö szö nöm szín ját szó ink -
nak a ki tar tó mun kát. A sok pró ba és
fel ké szü lés meg hoz ta gyü möl csét.

Sze ret ném, ha Csepregen is
olyan szí ve sen lát na ben nün ket a kö -
zön ség, mint vi dé ken. Nem is gon -
dol ják az em be rek, hogy a mai vi lá -
gunk ban mi lyen ér ték egy olyan kö -
zös ség, mint a mi énk. Szí ve sen hal la -
nánk bá to rí tást, fe lénk su gár zó sze re -
te tet, mert ez csak a kez det volt. Ha -
za fe lé már ter vez get tük a kö vet ke zõ
fel ké szü lést mind an  nyi unk örö mé re.

Az egye sü let kö szö ne tet mond
Ba ra nyai And rás nak, aki se gí tet te a
cso port uta zá sát.”

SF

Ezüs tös csepregiek
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• Csepreg
Egy me sés hét 
– egy vi dám Er zsé bet tá bor

Az Er zsé bet prog ram ke re té ben Csepreg
Vá ros Ön kor mány za ta a Te rü le ti Gon do zá si
Köz pont Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá la ta kö zö sen si ke res pá lyá za tot nyúj tott be,
mely nek kö szön he tõ en 20 gyer mek tölt he tett
el egy fe lejt he tet len he tet a Balatonberényi
tá bor ban.

A jú li us 12-tõl - 17-ig tar tó tá bor ban szá -
mos él mén  nyel gaz da god tak a gye re kek,
akik nek a leg na gyobb örö met a Ba la ton kö -
zel sé ge je len tet te. Sze ren csé re az idõ já rás is
ke gyes volt a tá bo ro zók hoz, így sem mi sem
aka dá lyoz hat ta meg, hogy min den nap lu -
bic ko lás sal tölt se nek né hány órát.

A szer ve zõk igye kez tek mi nél szí ne seb bé
va rá zsol ni a tá bor nap ja it, így szer vez tek kéz -
mû ves dél utánt, kü lön bö zõ csa pat ver se nye -
ket, ked ves ked tek szín pa di elõ adás sal, de
volt Tá bo ri Olim pia és Ki mit tud is. Az egyik
leg em lé ke ze te sebb es tén tánc ház ban mu lat -
ták az idõt, ahol töb bek kö zött a fris sen meg -
is mert ví zi men tõ ket is meg tán col tat ták a
gyer me kek.

Csepreg Vá ros pol gár mes te re, Vlasich
Krisz ti án is meg lá to gat ta a tá bo ro zó gyer me -
ke ket, akik kel el töl tött egy kel le mes dél utánt.
Kü lön meg kö szön te a gye re kek kí sé rõ i nek -
Bán óné Prisznyák Ka ta lin nak és Né meth Nán -
dor nak - a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Csa -
lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat mun ka -
tár sa i nak, hogy a fe le lõs ség tel jes mun ká juk -
nak kö szön he tõ en egy ön fe ledt, vi dám és él -
mé nyek ben gaz dag he tet tölt het tek el a
gyer me kek Berényben, a tá bor ban, ami jö võ -
re is vis  sza vár ja Õket!                                OT

Rövid hírek

Idén 13. al ka lom mal ren dez ték meg a Vas Me -
gyei Pol gár mes te rek Fõ zõ ver se nyét Hosszú peresz -
tegen, a Szajki-tavaknál. Az ese mény re Vas me gye
min den te le pü lé sé nek pol gár mes te re meg hí vót
ka pott. A ver seny re negy ven fõ zõ csa pat ne ve zett
be, köz tük – im má ron ne gye dik al ka lom mal – a
nagygeresdiek is, Né meth La jos pol gár mes ter úr
ve ze té sé vel. A ko ra reg gel ér ke zõ fõ zõ bri gá dok
sor ban fog lal ták el a szá muk ra ki je lölt
fõ zõ he lye ket, és ál ta lá nos jó han gu lat -
ban in dult meg az étel kre á ci ók el ké szí -
té se. A csa pa tok tag jai szo kás sze rint
át lá to gat tak a töb bi ek stand ja i ra, ahol
jó fé le itó kák kal fo gad ták a ven dé ge -
ket. 10 óra tá jé kán már ja vá ban ro -
tyog tak a bog rá csok ban, üs tök ben,
fa ze kak ban a jobb nál jobb ét kek, fi -

nom il la tok kal áraszt va el az er dõt, és fel éb reszt ve
a nya ra lók ban pi he nõ ven dé ge ket. Az er dei út két
ol da lán so ra ko zó stan dok kö rül egy re töb ben né -
ze lõd tek, ér dek lõd tek, mi is fõ a bog rács ban, vagy
sül a ros ton, tep si ben. Volt fõ zõ hely, ahol egész ma -
lac pör gött a nyár son; fa szén fe lett, kül lõn sült a fi -
nom nyúl pe cse nye, vagy cse rép edény ben fõtt a
le ves, il let ve sü tõ ben pi rult a hely ben ké szí tett, há zi
ré tes. Idõ köz ben a zsû ri tag jai is vé gig lá to gat ták a
csa pa to kat, kós tol gat va a ké szü lõ éte le ket.

Dél után 1 óra kor a Lõke Ist ván mes ter sza kács
ál tal ve ze tett íté szek el bí rál ták a csa pa tok tel je sít -
mé nyét, a stan dok nál pe dig ne ki lát tak az ebéd -
nek, a fõ zõ bri gá dok tag jai, ven dé gei. Csa pa tunk
egy Tár ko nyos, tej szí nes-gom bás mar ha ra gu-le -
ves sel, il let ve Zöld sé ges to kán  nyal ne ve zett a ver -
seny re, me lyet há zi ga lus ká val tá lal tak. Idõ köz ben
el kez dõd tek a kul tu rá lis prog ra mok a csepp nyi

szín pa don, ahol egy más után lép tek fel a kü lön -
bö zõ stí lu so kat kép vi se lõ elõ adók.

A zsû ri zés után min den tár sa ság iz ga tot tan vár -
ta az ered mény hir de tést, amely re 16 óra után ke -
rült sor, azt kö ve tõ en, hogy V. Né meth Zsolt ál lam tit -
kár  egy mun ka gé pet adott át a he lyi tûz ol tó
egye sü let nek. Lõke Ist ván üd vöz lõ sza vai, és rö vid
ér té ke lé se után meg kez dõ dött a részt ve võ csa pa -
tok szá má ra ké szí tett em lék lap ok át adá sa. Ahogy
fogy tak a dísz ok le ve lek, csa pa tunk bi za ko dó han -
gu lat ba ke rült, mi vel egy re na gyobb esé lyünk lett
az 5+1 kü lön díj egyi ké nek elhozatalára. Nagy ge -
resd is a kü lön dí ja sok – te hát a leg jobb 5 csa pat –
kö zé ke rült. A zsû ri ki mon dott sor ren det nem ál lí tott
fel, a ki írás nak leg in kább meg fe le lõ, tel jes egé szé -
ben a hely szí nen el ké szí tett, és nem utol só sor ban
jó ízû ét ket fõ zõ tár sa sá go kat ju tal maz ta kü lön díj -
jal, me lyet az érin tet tek nagy öröm mel ve het tek át.
A díj áta dó ce re mó nia vé gez té vel meg tisz tel te tés
ér te csa pa tun kat, mi vel V. Né meth Zsolt ál lam tit kár,
és Majtényi Lász ló, a Vas me gyei köz gyû lés el nö ke
is meg lá to gat ta a geresdiek fõ zõ stand ját.

Az ese mény re mél he tõ leg a jö võ ben is meg -
ren de zés re ke rül majd, és bí zunk ab ban, hogy
amen  nyi ben le he tõ sé günk lesz rá, az együtt lét
örö mé vel, él mé nyek kel, és vé gül, de nem utol só
sor ban, újabb dí jak kal gaz da god va tér he tünk
ha za a kö vet ke zõ ver se nyek rõl is.

Bé res Pé ter

Fõzõverseny 
a Szajki-tavaknál

További képek a w
w

w
.repcevidek.hu w

eboldalon!
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2006-ban in dult út já ra Sza bó And rás BÜKIT-
elnök öt le te nyo mán az egy ide ig két-, majd há -
rom-, ma már öt na pos bor- és kez det tõl gaszt -
ro nó mi ai ren dez vény (csak ez utób bi a cí mé ben
a nyol ca di kig nem sze re pelt). Az el sõ há rom al -
kal mat a Bük és Tér sé ge Ide gen for gal mi Tár su lat
és a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. kö zö sen bo nyo lí tot ta
le. Eze ken az Eu ró pai Bor lo vag rend Ma gyar or -
szá gi Kon zu lá tu sá nak tag jai is fel vo nul tak, s új lo -
va go kat és bor bí ró kat avat tak.
A szer ve zé sét ké sõbb a Bük, Bük -
für dõ Köz hasz nú Tu risz ti kai Egye -
sü let és a TDM vet te át, s több
év ben ki ad ta a Bü ki Toursnak.
Há rom éve a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár kap ta
meg a ren de zés jo gát, és ki tel -
je sí tet te nép ün ne pé lyi jel le gét. 

A las san fesz ti vál lá te re bé -
lye se dõ so ro zat ban kez det ben
kör nyé künk és a me gye bor ter -
me lõi, kéz mû ve sei és együt te sei
vet tek részt. A kö ze li bo rá sza tok
után egy re több du nán tú li, idén
már to ka ji vinotéka is el jött, s pá lin ka- és más
áru sok is szí ne sí tik a kí ná la tot. A má so dik ren dez -
vény tõl min dig Bük Vá ros Bo rá nak meg vá lasz tá -
sá val in dul a prog ram.  Idén, a szak mai zsû ri
pon to zá sa alap ján a szek szár di Fe ke te Bor pin ce
2009. év já ra tú Cabernet Savignon bo ra nyer te
el e cí met, s a tár sa dal mi zsû ri tet szé sét is ki vív va
lett a Fesz ti vál Bo ra is. A kul tu rált bor fo gyasz tás
nép sze rû sí té se mel lett a fesz ti vál má sik vo nu la ta
a gaszt ro nó mia. Hi szen igaz a mon dás: „Ne
csak igyunk, együnk is.” A pa vi lo nok nál kap ha -

tó ha rap ni va lók mel lett a fesz ti vál min den nap -
ján volt él mény fõ zés és kós to lás Kandász And rea
be szél ge tõs köz re mû kö dé sé vel. Sé fek és „mû -
ked ve lõ” sza ká csok, fel lé põ cso por tok fõ zés ben
já ra tos tag jai mu tat ták be tu do má nyu kat, mely -
nek ered mé nye mél tán nyer te el a né pes kö -
zön ség tet szé sét.

A fesz ti vál har ma dik erõs sé ge az igé nyes
szó ra koz ta tás. Tóth Ta más fesz ti vál igaz ga tó és

se gí tõi több hó na pos mun ká ja nyo mán kö zel öt -
ven együt tes és szó lis ta szer zett ön fe ledt szó ra -
ko zást na pon ta há rom-öt ezer em ber nek. A vál -
to za tos mû so rok négy szín pa don zaj lot tak. A
gyer mek prog ra mok ra most is a Sza bad idõ- és
Kon fe ren cia köz pont mel lett ke rült sor töb bek
közt Palya Be á val, a Lan ga lé ta Ga ra bon ci á sok -
kal és Bog nár Szil vi vel. A für dõ par ko ló já ban be -
ren de zett fesz ti vál tér két vé gén fel ál lí tott nagy -
szín pa don fel vált va kö vet ték egy mást iga zi
fieszta han gu lat ban a kü lön bö zõ mû fa jú együt -

te sek. Min den nap nak meg volt a nagy kö zön sé -
get von zó csa pa ta, kezd ve a vi lág már ka Csík
ze ne kar ral és Lovasi And rás sal, majd a
Cimbaliband, mely még Bü ki Him nuszt is al ko -
tott, foly tat va a 2006-tól kezd ve több ször is fel lé -
põ Ocho Machon, Sza bó Ba lázs Ban dá ján ke -
resz tül, vé gül a fer ge te ge sen zá ró Quimbyig.
Per sze az elõ- és bu li ze ne kar ok is ki tet tek ma gu -
kért, és hoz zá já rul tak a jó han gu lat ki ala kí tá sá -

hoz vagy fenn tar tá sá hoz. A ne gye dik hely szín a
bü ki gasztrokultúra zász lós ha jó já ban, a Für dõ ét -
te rem ben ki ala kí tott Jazz-Blues Ud var volt. A bor-
és étel kí ná lat mel lett az igé nye sen vá lo ga tott
mû so rok, be mu ta tók itt is mél tán nyer ték el a
ven dé gek el is me ré sét.

Ös  sze gez ve a le ír ta kat meg ál la pít hat juk,
hogy a sze ré nyen in du ló ren dez vény a tíz év so -
rán iga zi összmûvészeti fesz ti vál lá nõt te ki ma gát
a bük für dõi ven dé gek, a bü ki és kör nyék be li la -
ko sok nagy örö mé re.                                    SF

Gyógy-Bor Napok tizedszer

Az ELSÕ koccintás Bük város 2015. évi borával Palya Bea koncert
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• Sajtoskál

Rövid hírek

Ját szó ház Saj ti ban
Fa lunk ban ha gyo mány, hogy min den nyá -

ron több na pos ját szó ház ke re té ben ös  sze gyûl -
nek ki csik és na gyok, és együtt töl tünk né hány
na pot a kul túr ház ud va rán. Az idei év ben az el -
sõ nap a tûz ol tó nap volt. El lá to gat tak hoz zánk a
csepregi tûz ol tók. A gye re kek ér dek lõd ve pró -

bál ták ki az esz kö zö ket, és fecs ken dez ték a vi zet.
Bá tor vál lal ko zó is akadt, aki fel pró bál ta a ne héz
fel sze re lést. Ezt kö vet ték az aka dály ver se nyek. A
má so dik nap Vuk-ról, a kis ró ká ról szólt. A me sé -
hez kap cso ló dó an élõ activity-t ját szot tak a gye -
re kek, to tó-t töl töt tek ki. Kéz mû ves fog lal ko zá son
is a Vuk sze rep lõ i rõl ké szí tet tek ujj bá bo kat. A
prog ram ból a fo ci baj nok ság sem ma rad ha tott
ki, fi úk-lá nyok fo ciz tak együtt és egy más el len.  A
na pot az ered mény hir de tés sel és a tá bor tûz kö -
rü li sü tö ge tés sel zár tuk.   A tá bor zá rá sa ként el lá -
to gat tunk a gye re kek kel és kí sé rõ ik kel a bük-
fürdõi für dõ be, ahol ki pi hen het ték ma gu kat a
gye re kek, na gyo kat csob ban hat tak, csúsz dáz -
hat tak. Ilyen me leg ben a für dõn iga zán el vi sel -
he tõ volt a tik kasz tó hõ ség. Bí zom ben ne, hogy
min den ki jól érez te ma gát ezen a né hány na -
pon, és min den ki nek kel le me sen fog tel ni a nyár
to váb bi ré sze.                                            BB.

A KLIK Kõ sze gi Tan ke rü let ének szer ve zé sé ben
az idei nyá ron 2. al ka lom mal, jú li us 13-án haj -
na li 5 óra kor út nak in dul tunk mi, bü ki is ko lá sok,
hogy a kõ sze gi és gyöngyösfalui di á kok kal és kí -
sé rõ pe da gó gu sok kal együtt az Ad ri ai-ten ger
part ján nya ral junk 5 na pig. Fél nap nyi uta zás
után ér kez tünk meg Crikvenicába, a hor vát
üdü lõ vá ros ba. A fá radt uta zó kat a Vil la Atalanta
tu laj do no sa fi nom ebéd del vár ta. Né mi pi he nõ
után, fá radt sá got nem is mer ve ve tet tük ma gun -
kat a ten ger be, hogy le hût sük for ró tes tün ket.
Es te a hor vát nyelv szép sé ge i be ve ze tett be
min ket Ma ri ka né ni, a horvátzsidányi tag is ko la
ve ze tõ je, majd a vá ros éj sza kai ar cá val is mer -
ked tünk meg. A szél vi hart kö ve tõ ha ra gos ten -
gert is meg lát hat tuk, ami kor reg gel fel éb red -
tünk, de dél után már át ha józ tunk a Krk szi ge ten
ta lál ha tó Vrbnikbe. Ott át ha lad tunk a mind ös  sze
42 cm szé les kis ut cán, meg te kin tet tük a
Nagyboldogasszony Szé kes egy há zat, és fi nom
fa gyi val csil la pí tot tuk a hõ sé get. Az éj sza kai
stran do lás nagy él ve ze tet nyúj tott szá munk ra.
Szer dán Senj-be ki rán dul tunk, ahol strand pa -
pucs ban be vet tük a vá rat és meg ko szo rúz tuk
Jurisich Mik lós szob rát is. A dél utá ni stran do lá so -
kat Zi ta né ni a Bingo já ték kal szí ne sí tet te. Es te a
mobilos ve tél ke dõn mér ték ös  sze tu dá su kat az
al kal mi cso por tok. Csü tör tö kön dél elõtt Ot tó bá -
csi sport ve tél ke dõ je ráz ta fel a csa pa tot az
álom vi lág ból, hogy a dél utá ni stran do lás hoz
üdék le gyünk. A da los bú csú es ten meg te kin tet -
tük a hé ten ké szült ké pe ket, jó kat de rül ve ma -
gun kon, majd meg tud tuk a ve tél ke dõk ered mé -
nye it is. Az utol só na pon ha za fe lé meg te kin tet -
tük Rijekában a trsati vá rat és egy utol só hor vát

fa gyit is el fo gyasz tot tunk Varazdinban. In nen
cél irá nyo san in dul tunk ha za. Út köz ben még kö -
zö sen ját szot tunk egy or szág-vá ros ve tél ke dõt,
ahol csak gyõz te sek szü let tek. Kö szön jük An di
né ni nek és Eri ka né ni nek, hogy ve lünk vol tak,

ránk fi gyel tek, vi gyáz tak ránk ezen a fe lejt he tet -
len, él mé nyek kel te li úton. Kö szön jük tá mo ga tó -
ink nak - Bük für dõi Gyógy-és Él mény cent rum,
Nap su gár Ját szó park Bük, Pin tér Ani kó, TDM Bük,
Vul kán Für dõ Cell dö mölk, - hogy aján dé ka ik kal
még szeb bé tet ték nya ra lá sun kat. 

Bü ki ki rán du lók

Crikvenicai nyaralás
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Min dig ott a kér dés, hogy mit fõz zek? Sok szor olyan ne -
héz, el dön te ni, hogy mi le gyen az asz ta lon. Mun ka után fá -
rad tan ha za é rünk, de jó len ne va la mi fi no mat ké szí te ni va -
cso rá ra, de még an  nyi min dent el kell in téz nem. Gyor san el -
ké szül jön, fi nom is le gyen, és még ne le gyen túl drá ga. Mun -
ka he lyün kön cse re be rél jük a jobb nál jobb re cep te ket, idõ -

seb bek tõl kap juk a ta pasz ta la to kat. Sze ret nénk se gí te ni
azok nak a lá nyok nak, as  szo nyok nak, akik még most ta nul ják
a fõ zés csinyját-binyját. Egy na gyon egy sze rû re cep tet sze -
ret nénk meg osz ta ni a ked ves ol va sók kal. Tej fö lös csir ke

A csir ke mel let koc kák ra vagy csí kok ra vá gom. Egy tál ba
te szek 4 ka nál ola jat, ab ba 5 db pörköltszaftkockát, amit ösz -
 sze nyom ko dok. A húst be le for ga tom. A ser pe nyõ be ra kok
egy kis ola jat, és ami kor már for ró az olaj, ak kor te szem be le
a húst. Mind a két ol da lát jól át sü töm. Köz ben ugyan ab ba a
pör költ szaf tos tá nyér ba te szek egy kis for ró vi zet, 1 ka nál lisz -
tet és 1 tej fölt. Ha jól ös  sze ke ver tem, rá te szem a hús ra és pár -
szor meg for ga tom. Ga lus ká val tá la lom. Jó ét vá gyat! 

Adri

Tejfölös csirke
AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

A Sop ro ni Hír lap 1900. au gusz tus 19-i
szá má nak 5. ol da lán je lent meg az aláb -
bi tu dó sí tás „a ma gyar ke resz tény ség [és
az ál lam ala pí tás] 900. év for du ló ján” tar -
tott nagy sza bá sú za rán dok lat ról:

„Nagyboldogasszony nap ján a
csepregi es pe re si ke rü let ös  szes plé bá ni á -
já ból bú csú já rást ren dez tek a hí võk a plé -
bá no sok és a kán to rok ve ze té sé vel a
csepregi Bol dog as  szony hoz. A fel sõ plé -
bá ni ák (Egyházasfalu, Felsõszakony,
Horpács, Káptalanvis, Újkér és Völcsej)
Felsõszakonyban gyûl tek össze… nem ze ti
és egy há zi zász lók elõvitelével. Az if jú ság
nem ze ti sza lag gal, a lá nyok leg na gyobb
ré sze fe hér ru há ban. A felsõszakonyi
temp lom tól be tû sor ban plé bá ni án ként
egy há zi éne ke ket zen ge dez ve [vo nul tak
a] leg szebb rend ben, úgy, hogy még a
más val lá sú ak is épül het tek a nagy
áhitaton. Hogy mi lyen õszin te volt a lel ke -
se dés, mu tat ja, hogy az esõ da cá ra há ro -
mez ren vet tek részt a za rán dok lat ban [a

fel sõ plé bá ni ák te rü le té rõl]. Az al só plé bá -
ni ák hí ve i vel az egye sü lés a csepregi
nagy temp lom elõtt tör tént, ahon nan
ugyan csak be tû sor ban ti zen öt plé bá nia
hí vei vo nul tak a kegy hely hez. Hogy mi -
lyen im po záns volt az egész me net, leg -
job ban bi zo nyít ja, hogy a vá ros tól fél órá -
nyi ra fek võ kegy hely hez a me net ele je
meg ér ke zett, a vé ge még min dig a vá ros -
ban volt.  Az egy há zi szó nok la tot Páder
Re zsõ horpácsi plé bá nos, a lö või ke rü let
or szág gyû lé si kép vi se lõ je mon dot ta. A
szent mi sét a ke rü le ti es pe res tar tot ta fé -
nyes egy há zi se géd let tel. A vis  sza vo nu lás
ugyan olyan rend ben tör tént, mint a ki vo -
nu lás a plé bá nia temp lo mig, hon nan a
tíz ezer fõ nyi za rán dok lat el osz lott ebé del -
ni. Dél után 3 óra kor a plé bá nia temp lom -
nál ve cser nye volt Te Deummal, mely nek
vé gez té vel is mét a leg szebb rend ben plé -
bá ni án ként ha za tér tek a részt ve võk plé -
bá no sa ik ve ze té sé vel.”

Köz re ad ja: SF

„Nagyboldogasszony nap ja Csepregen”

Lócs köz ség ön kor mány za tá nak kép vi se lõ-tes tü le te sze re tet tel vár min den ér dek lõ -
dõt 2015. au gusz tus 15-én, szom ba ton dél után 3 órá tól a fa lu na pi ren dez vé nyük re.

Ün ne pi szent mi sé vel kez dõ dik ha gyo má nyo san a prog ram, majd meg nyi tó és
az új ke nyér meg ál dá sa kö vet ke zik. A szó ra koz ta tó mû so rok kö zött sze re pel a kõ -
sze gi Genius Ak ro ba ti kus Rock&Roll Club, a csepregi Vokal Spirit Együt tes, a
Kemenesmagasi Néptáncegyüttes, va la mint a BE-JO Tör té nel mi Tánc együt tes es ti
tûz tán ca. A gye re ke ket egész nap ugrálóvár vár ja. A va cso rát kö ve tõ en tom bo la -
sor so lás majd a MEGA ut ca bál kí nál szó ra ko zást!

Falunap Lócson
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• Csepreg
Csepregi gyer me kek
a Hungaroringen!

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta si ke res pá -
lyá za tot nyúj tott be a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont tal kö zö sen az Er zsé bet prog ram ke re té -
ben, mely nek kö szön he tõ en jú li us 24-én tíz
gyer mek ve he tett részt a For mai 1 Ma gyar
Nagy dí já nak sza bad edzé sén.

A gyer me ke ket a ver seny pá lyán tör tént
ese mé nyek tel je sen le nyû göz ték, hisz az a
fel haj tás, ami a Forma1-et kö rül ve szi még
egy fel nõtt em ber szá má ra is ha tal mas él -
mény. A szer ve zõk gon dos kod tak ar ról, hogy

ki vá ló el lá tás ban ré sze sül je nek a gyer me -
kek, akik nek fel ügye let ét Ka pi tány Esz ter, a
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont men tál hi gi é nés
mun ka tár sa lát ta el.

A pá lyá zat ugyan az úti költ sé get nem biz -
to sí tot ta, de a Vá ros és az in téz mény gon dos -
ko dott a fel hõt len uta zás költ sé ge i rõl, így egy
kel le mes na pot tölt het tek el a gyer me kek.

OT

Rövid hírek
El telt 2 év az elõ zõ be szá mo ló óta, ami kor

be mu tat tuk a Répcevisen élõ Wágner Bá lint és
tár sa ze nei pá lyán va ló el ru gasz ko dá sát. Most
már sa ját ze nei ki ad ván  nyal büsz kél ked het nek.

Kin cse A.: Mit gon dolsz, mi
hoz ta meg a si kert?

W.B.: 2014. július 12. óta, ami
egy ben a szü le tés na pom is, ezért
dup lán nagy öröm, re zi dens posz -
tot tölt he tünk be Sop ron leg újabb
és leg szebb szó ra ko zó he lyén, a
Club Ibizában. Nagy mér föld kõ
volt ez szá munk ra, így sok kal szé le -
sebb kör ben mu tat hat juk be le tisz -
tult és egye di hang zás vi lá gun kat.
Mind emel lett ren ge teg ha zai fel lé -
põ vel játsz ha tunk, akik már na -
gyon rég óta bi zo nyít ják a pá lyá ra
ter mett sé gü ket. A sok po zi tív vis  sza -
jel zés tõ lük a leg mérv adóbb, de
ilyen té ren a ve ze tõ ség és a nagy -
ér de mû is bõ ség gel ju tal maz. Fon -
tos nak ta lá lom egye di mixeink mi -
nõ sé gé nek szin ten tar tá sát és fo lya ma tos fej lesz -
té sét, de saj nos itt hon ez ön ma gá ban ke vés.

Kin cse A.: Mi ért dön töt te tek a le mez ki -
adás mel lett?

W.B.: Az iga zi el is me ré sért ma ra dan dót kell le -
ten ni az asz tal ra, így pár éve be le kezd tünk a szak -
ma pro du ce ri ré szé be, sa ját da lok írá sá ba is. A fel -
adat sok kal ös  sze tet tebb és sok ré tûbb volt, mint
szá mí tot tunk rá, rá adá sul ki zá ró lag sa ját utá na já -
rás sal és ta pasz ta lat szer zés sel tud tunk kis lé pé sek -
ben ha lad ni. Meg lett az ered mé nye, ugyan is e
hó nap vé gén meg je le nik az el sõ sa ját szer ze mé -
nyünk „Minimal Extazis“ címmel a Shark Danger

Records gon do zá sá ban. Az EP-n meg ta lál ha tó lesz
egy, a ki adó ál tal ké szí tett remix is. 

Kin cse A.: Ed di gi vis  sza jel zé sek?
W.B.: Meg va gyok elé ged ve, mi vel ez az el -

sõ be fe je zett track-ünk, és az el sõ meg ke re sett
ki adó szí vé lye sen fo gad ta! 

Kin cse A.: Gon do lom itt nem hagy já tok
ab ba, to váb bi cé lok?

W.B.: A kö vet ke zõ ki hagy ha tat lan lé pés a
nem zet kö zi si ker, el is me rés el éré se. E fe lé is po zi -
tív mo ti vá ció hajt min ket, mi vel az egyik meg -
osz tott szet tünk ha tá sá ra meg ke res tek min ket az
an gol Divine Booking manager iro dá já ból, hogy
szí ve sen promotálnának min ket vi lág szer te is -
mert weboldalukon, ami ért szin tén na gyon há -
lá sak va gyunk.                            

Kin cse Anda

DUBFORMATION DJ’s 2015
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Új iro da ve ze tõ 
se gí ti a FIP pont 
mun ká ját
Csepregen!
2015. jú li us 1-vel Bá rány Ré ka irá nyí tá sá -

val zaj lik a mun ka erõ-pi a ci in for má ció nyúj tás
a kis tér sé gi ha tó kör rel mû kö dõ iro dá ban. Az
új iro da ve ze tõ sok ré tû szak mai ta pasz ta la tok -
kal ren del ke zik, hi szen ko ráb ban a K&H Bank
Ta nács adói és To bor zá si Fõ osz tá lyán, a
Veszp rém Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság és a
Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Hu mán -
igaz ga tá si Szol gá la tán vé gez te mun ká ját.

A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let
ál tal mû köd te tett iro da mû kö dé sé ben csu -
pán an  nyi vál to zás tör tént, hogy a ko ráb bi

ked den ként ha tó sá gi ügy in té zés a tör vé nyi
elõ írá sok nak meg fe le lõ en át ke rült a Csepregi
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal épü le té be, ahol
8-12-ig és 13-15 órá ig vár ja az ügy in té zõ az
ügy fe le ket.

Az iro da szol gál ta tá sai vál to zat la nok, hi -
szen to vább ra is igény be ve he tõk azok a
mun ka erõ-pi a ci in for má ci ók, me lyek az egy -
sze rû sí tett fog lal koz ta tás ról, köz fog lal koz ta tás -
ról, kül föl di mun ka vál la lás ról, ál lás ke re sé si já -
ra dék ról, fog lal koz ta tást he lyet te sí tõ tá mo ga -
tás ról nyúj ta nak tá jé koz ta tást. Mind ezek mel -
lett friss ha zai és kül föl di ál lás lis ták kal, to váb -
bá az ak tu á lis kép zé sek le he tõ sé ge i vel is vár -
ja az iro da az ér dek lõ dõ ket hét fõn, ked den
és csü tör tö kön 8-15 órá ig, pén te ken pe dig 8-
12 órá ig.

Az iro da to váb bi mû kö dé se so rán a már
meg lé võ kap cso la to kat szük sé ges to vább
erõ sí te ni an nak ér de ké ben, hogy az át ala kult
Kõ sze gi Munkaerõ piaci Pon ton ke resz tül még
több kor mány za ti pá lyá zat ról, le he tõ ség rõl
ér te sül hes se nek a kis tér ség ben élõk mel lett
az érin tett ön kor mány zat ok és a gaz da sá gi
sze rep lõk.

Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár -
mes te re la punk nak ki hang sú lyoz ta, hogy a
Vá ros rang ját eme li, hogy a já rá si köz pon tok
mel lett Csepregen is kor mány ab lak mû kö dik,
mely nek ke re té ben ked den ként a ha tó sá gi
ügy in té zés is a te le pü lé sen zaj lik. Ez fon tos az
em be rek szá má ra, hi szen idõt és pénzt spó -
rol va, hely ben in téz he tik ügye i ket. Kü lön öröm
szám ra, hogy Ágh Ernõné fõ igaz ga tó asszony
az át ala kí tá so kat kö ve tõ en is el kö te le zett tá -
mo ga tó ja volt a Fog lal koz ta tá si In for má ci ós
Pont hely ben tar tá sá nak.                           OT

So ha nem gon dol tam vol na, hogy egy szer
én is a kül föld ön élõ és dol go zó ma gya rok tá bo -
rá hoz fo gok tar toz ni. 

So ha nem gon dol tam vol na, hogy egy szer
egy olyan or szág ban fo gok él ni, ahol én szá mí -
tok kül föl di nek. És so ha nem gon dol tam vol na,
hogy 650 km-re az ott ho nom tól, tá vol a csa lá -
dom tól, bol do gul ni is fogok…

Ez a kis tör té net nem olyan ré gen kez dõ dött.
Alig több, mint fél év vel ez elõtt jött a le he tõ ség,
hogy Né met or szág ban dol goz has -
sak. Az ele jén egy bõl el ve tet tem az
öt le tet, hogy õszin te le gyek, fél tem
na gyon, leg in kább a vál to zás tól és
tá vol ság tól. Meg ré misz tett, hogy nem
lát ha tom he te kig, sõt hó na po kig a
csa lá do mat, a ba rá ta i mat, a sze ret -
te i met. Ami te téz te a hely ze tet, az az
volt, hogy er re a lé pés re ka rá csony
elõtt kel lett rá szán nom ma gam. Nem
volt még éle tem ben ilyen ne héz a
szent es te, mint akkor…

So ha nem gon dol tam vol na,
hogy ka rá csony szent es té jét nem a
csa lá dom kö ré ben töl töm, ha nem a fõ nö ke im
és mun ka tár sa im közt áll va, egy né met fér fi és
egy paraguay-i nõ ke zét szo rít va ké szü lünk fel
az ün nep re, aki ket ak kor 2 he te is mer tem. Dol -
goz tunk az nap, sõt egész ün ne pek alatt. Sok -
szor lett mun ka köz ben kön  nyes a sze mem,
ren ge te get gon dol tam az ott ho ni ak ra. Alig ha -
nem a leg szo mo rúbb ka rá cso nyom volt, de túl -
él tük. Tel tek a na pok, a he tek és ha za is lá to -
gat hat tunk ja nu ár ban a szeretteinkhez. Fel töl -
tött min ket az ott hon lét, és lel ki leg meg köny -
 nyeb bül ve utaz tunk vis  sza. 

So ha nem gon dol tam vol na, hogy a sor som
va la ha ös  sze fo nó dik majd va la men  nyi ro mán,
né met, szerb, sõt dél-ame ri kai em ber rel. De azt
se hit tem vol na, hogy Ma gyar or szág ke le ti és
dé li ré szén élõ hon fi tár sa im mal egy tel je sen
ide gen or szág ban ta lál ko zom majd és dol go -
zom együtt.

Szo ba lány va gyok egy négy csil la gos szál lo -
dá ban. Több száz ki lo mé ter re Ma gyar or szág tól
még is a leg több mun ka tár sam ma gyar. A 18 fõs
sze mély zet bõl, 10-en va gyunk ma gya rok. Nyol -
can itt élünk a ho tel ud va rán lé võ sze mély ze ti
ház ban, ahol min den ki nek van sa ját szo bá ja,
für dõ je. Me leg ételt és reg ge lit a ho tel biz to sít
szá munk ra. Mos ni szin tén a szál lo da mo só kony -
há já ban van le he tõ sé günk. 

Ám nem csak itt a ho tel ben ta pasz tal ha tó,
hogy sok ma gyar dol go zik. A vá ros ban vagy a
kör nyé ket jár va szin te úton-út fé len ma gyar han -
got hal lunk, vagy au tó val köz le ked ve sok ma -
gyar rend szám mal ta lál ko zunk. Ezen a ba jor ré -
szen, -ahol mi is élünk-, tart ják szá mon a leg több
ma gyar dol go zót. 

Az index.hu egy év vel ez elõt ti írá sá ban sta -
tisz ti kai ada to kat fel hasz nál va egy cik ket je len -
tet te meg ez zel a cím mel: „Özön le nek a ma -
gya rok Né met or szág ba”. Egy rész le tet ra gad -
nék ki az írás ból: „2013-ban az egy év vel ko -
ráb bi hoz ké pest 26,3 szá za lék kal nõtt a Né met -
or szág ban élõ ma gya rok szá ma. A ma gyar ál -
lam pol gár ok szá ma 28 216-tal 135 614-re
emel ke dett a 2012 vé gén nyil ván tar tott 107

398-ról.” So ha nem gon dol tam vol na, hogy
egy ilyen sta tisz ti kai nyil ván tar tás nak egy szer
én is a ré sze se le szek. 

Az it te ni élet ben azon ban nem csak a mun -
ka ját szik sze re pet. Fon tos a kö zös ség épí tés, a ki -
kap cso ló dás. Nem ze ti sé gi kér dés so sem me rül
fel egy mun ka tár sunk kal szem ben sem, hi szen
mind nyá jan, akik itt va gyunk, egy cé lért hagy -
tuk el az ott ho nun kat. A biz tos jö võ ért és meg él -
he té sért. Van, aki a fe le sé gé tõl és két pi ci gyer -

me ké tõl vett bú csút, tud va, hogy hó na po kig
nem lát hat ja õket. Van, aki már csak az uno ká -
já nak sze ret ne min den meg ad ni, és ezért jött
ide. Sok sors ke resz te zi itt egy mást, még is egy
cél fe lé ve zet az utunk. De hogy ez az út med -
dig tart, azt min den ki ma ga dön ti el.

So ha nem gon dol tam vol na, hogy va la ha
ké pes le szek helyt áll ni egy ide gen or szág ban.
De az élet min dig tar to gat va la mi újat, min dig
ad egy olyan esélyt, ami bõl meg ta pasz tal ha -
tom, hogy több re va gyok ké pes, mint ahogy
ed dig hit tem. Ah hoz, hogy ezek re rá jöj jek, és
hogy meg mer jem ten ni az el sõ lé pést, ah hoz
kel lett egy társ, aki min den ben tá mo gat, és ve -
lem tart a ka land ban. Egy sze re tõ csa lád, aki
min dig mel let tem áll. És olyan ba rá tok, em be -
rek, akik kel ha nem hoz ös  sze a sors, ak kor nem
le het nék most az, aki va gyok. És ne kik kö szö nök
min dent!

G.R.

So ha nem gon dol tam volna…
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• Nemesládony
Nemesládony ün ne pén
A fa lu bú csú nap já nak elõnapján, jú li us 11-

én tar tot ták a te le pü lé sen a Fa lu na pot. Né meth
Lász ló pol gár mes ter kö szön tõ jé hez csat la koz va
Sza bó Mik lós plé bá nos úr ün ne pi be szé dé ben
hang sú lyoz ta, mi lyen nagy sze re pe van a kö zös -
sé gek ben a kö zös ün nep lés nek. „Az ün ne pet al -
kal maz ni kell, lel ki ség gel kell meg töl te ni. Az ün -
nep nek nem csak örül ni kell, ha nem ten ni is kell
ér te. A fa lu múlt já ra, tör té nel mé re szük sé ges épí -
te ni ah hoz, hogy a je len ben tisz tel jék, meg be -
csül jék egy mást az em be rek, a kö zös jö võt csak
így le het ter vez ni” – mond ta a fa lu lel ki pász to ra,
kér ve a fa lu be li e ket az ös  sze tar tás ra, a kö zös ség
épí té sé re. A fa lu be li gye re kek Bencsik Gab ri el la

ve ze té sé vel ked ves nyá ri és a szü lõ fa lut tisz te lõ
ver sek kel kö szön töt ték a kö zön ség so ra i ban he -
lyet fog la ló fa lu be li e ket és a ha za lá to ga tó el -
szár ma zot ta kat. A szó ra koz ta tó prog ra mo kat
Gerbert Ju dit szí nész nõ éne kes mû so ra kezd te,
aki vel a 80-as, 90-es évek slá ge re it együtt éne -
kel ték a részt ve võk. A Sram li Kings éne ke sei ha -
mi sí tat lan ti ro li han gu la tot va rá zsol tak da la ik kal
a nemesládonyi „paj tá ba”. A da los dél után a 2
szok nya 1 nad rág tár su lat ope rett mû so rá val
foly ta tó dott, majd a kemenes magasi Septeam
együt tes vi dám slá ge ri vel zá rult a fel lé põk so ra.
Köz ben a moz gé kony gye re kek az ugráló -
várban él vez ték a moz gás, sza bad ság örö mét.
A fi nom va cso rát tom bo la sor so lás, majd a bál
kö vet te, ahol a fa lu ap ra ja és nagy ja együtt szó -
ra ko zott, ün ne pelt.                                      bse

Rövid hírek

Si ma ság kép vi se lõ tes tü le te, a fa lu fenn ál lá -
sá nak 750. év for du ló ja al kal má ból el szár ma zot -
tak ta lál ko zó já ra hív ta a köz ség ben szü le tett és
va la ha itt élt la ko sa it. Kö zel 350 meg hí vó ment ki
a kö ze li és tá vo li te le pü lé sek re: fal vak ba, vá ro -
sok ba, de még kül föld re is.

Az tán el ér ke zett a nagy nap! Jú li us 4-e, egy
for ró nyá ri, szom ba ti nap volt. És jöt tek az em be -

rek szép szám mal! Meg telt a fel újí tott mû ve lõ dé -
si ház mö göt ti nagy sá tor. Kb.300 em ber vett
részt a ren dez vé nyen. Öröm volt lát ni a sok ré gi
is me rõs ta lál ko zá sát! A szép vers után az evan -
gé li kus lel kész és a ka to li kus plé bá nos is szólt az
egy be gyûl tek hez, majd Mol nár Lász ló pol gár -
mes ter is kö szön töt te a meg je len te ket. Be szé dük
ve zér mo tí vu ma ar ra épült, hogy az em bert bár -
ho vá so dor hat ja az élet, ha erõ sek és el sza kít ha -
tat la nok a gyö ke rek, ak kor a szü lõ fa lu hí vó sza -
vá ra hall gat va szí ve sen jön nek vis  sza (ha za) az
el szár ma zot tak, hogy együtt ün ne pel hes se nek

az itt hon mar adot tak kal és ha csak pár órá ra is,
fel ele ve nít hes sék a ré gi, szép em lé ke ket.

A kul tu rá lis prog ram a Sok-szín pad elõ adá sá -
val kez dõ dött, majd az Ungaresca Senior mû so ra
kö vet ke zett. A leg na gyobb si kert a Sá gi sztá rok
arat ták fer ge te ges pro duk ci ó ik kal. Gerbert Ju dit a
Gyõ ri Kis fa ludy Szín ház mû vész nõ je nép sze rû slá -
ge rek kel szó ra koz tat ta a ven dé ge ket. Köz ben a

mû ve lõ dé si ház ban egy ki ál lí tást is meg te kint het -
tek az érdeklõdõk“Életünk darabkái“ cím mel. Sok-
sok ré gi fo tó ke rült ki a tár lók ra.

A nap fo lya mán a gyer me kek az Inci-finci ját -
szó ház ban tölt het ték az idõt, de volt ugrálóvár is.
Ko ra es te le he tõ ség nyílt kis vo na to zás ra is (DOTTO).
Aki nek ked ve volt fel száll ha tott rá és nosz tal gi áz va
vé gig jár hat ta a si ma sá gi ut cá kat.

A kel le mes szó ra koz ta tá son túl min den el -
szár ma zott egy kis aján dé kot is ka pott. A ta lál ko -
zót Lamour-bál zár ta.

H.E

Elszármazottak 
találkozója Simaságon

Gyémánt- és aranydiplomások 
köszöntése Bükön

A 2015. jú ni u si ön kor mány za ti ülé sen ün ne pé lyes ke re tek kö zött ad ta át a gyé -
mánt-, il let ve arany dip lo mát dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter azon nyu gal ma zott
pe da gó gu sok nak, akik 60, il let ve 50 év vel ez elõtt vet ték át ok le ve lü ket. 

Ma jor Gyuláné, Mag da
né ni a Kõ sze gi Ta ní tó kép zõ In -
té zet ben sze rez te ta ní tói ok le ve -
lét 1955-ben. Ta ní tói mun kás sá -
gá nak el sõ ál lo má sa az acsádi
is ko la volt, ahon nan 1956-ban
már pár já val, Ma jor Gyu lá val
Vasszilvágyra ke rült. 19 évet töl -
tött el az it te ni is ko lá ban, ahol
elõ ször rész ben osz tott, majd 1-
4. ös  sze vont osz tályt ta ní tott.
Mag da né ni büsz ke ar ra, hogy
az ös  sze vont osz tá lyok ban ta -
nu lók sem ma rad tak el so ha tu -
dás ban a köz pon ti is ko la ta nu -
ló i tól, s ké sõbb is meg áll ták he -
lyü ket. Ta nít vá nya volt töb bek
kö zött Devecsery Lász ló köl tõ,
Põdör György köl tõ és ás vány -
gyûj tõ, Vincze Lász ló fes tõ mû -
vész, Su lyok Já nos fa fa ra gó
mû vész. 

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu

weboldalon

Cson ka Je nõ nyu gal ma -
zott igaz ga tó ugyan csak gyé -
mánt dip lo mát vett át. Sop ron -
ban érett sé gi zett az ot ta ni ta -
ní tó kép zõ in té zet ben, majd
egy gya kor ló év után, ame lyet
a Bé kés me gyei Orosháza-
Szen tetornyán töl tött, 1955-
ben si ke res ké pe sí tõ vizs gát
tett. Már ok le ve les ta ní tó ként
ke rült vis  sza az Oros há zá hoz
kö ze li Monori ta nyá ra, ahol 1-
4. ös  sze vont osz tály ta ní tott.
In nen ke rült Nagy szé nás ra.
1958-ban há za so dott, s már
fe le sé gé vel, az óvó nõ Etel ka
né ni vel együtt ke rült vis  sza Vas
me gyé be Horvátzsidányba,
ahol la kást kap tak, s ahol volt
is ko la és óvo da is, az az min -
den fel té tel biz to sí tott volt kö -
zös éle tük höz.

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu

weboldalon

Sza mos Ferencné, Ili né -
ni 50 éve vet te át a Pé csi Ta -
nár kép zõ Fõ is ko lán szer zett ta -
ná ri dip lo má ját, így õ most
arany dip lo mát ka pott. Szám vi -
te li, pénz ügyi kö zép fo kú vég -
zett sé get szer zett, s ezen a te -
rü le ten kez dett el dol goz ni is.
1957-ben férj hez ment, majd
fér je, Sza mos Fe renc ha tá sá ra
kezd te el pe da gó gi ai ta nul -
má nya it, s lett ta nár. Váton kez -
dett ta ní ta ni, majd 1962-ben
ke rült fér jé vel együtt a bü ki is -
ko lá ba, s 1987-ig, nyug dí ja zá -
sá ig ta ní tott itt. A 25 év: sok-sok
ta nít vány, sok él mény, sok át -
adott tu dás, gya kor lat. Pe da -
gó gi ai mun ká já nak alap el ve
volt: a jó kat még jobb ered -
mény re sar kall ni, a gyen gé ket
fel ka rol ni, se gí te ni. 

A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu

weboldalon

G
a lam

 bos Ferencné
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A tömördiek szá má ra jú li us egyet je lent a
Fa lu nap meg szer ve zé sé vel, a szí nes prog ra mok
ka val kád já val. Az idén Ön kor mány za tunk kép -
vi se lõ-tes tü le te 2015.07.18-án, szom ba ton vár -
ta a fa lu be li e ket, az el szár ma zot ta kat és a ked -
ves ven dé ge ket. Az elõ ké szü le tek a hét kö ze -
pén kez dõd tek a sá tor- és a szín pad ál lí tás sal.
(Szük ség is volt rá!) Ön kén te sek se gít sé gé vel a
szom ba ti ebéd elõ ké szí té se pén te ken
es te zaj lott

S jött a szom bat. 10.00 órá tól in dult
a prog ram a Fa lu ház park já ban: lég vár
épült, vízigömböt le he tett ki pró bál ni a
me den cé ben, íjá szat is volt. El in dult a
fõ zõ ver seny is, gyõz te se Vlasich At ti la
lett. A he tek óta tar tó ká ni ku la mi att a
szer ve zõk elõbb re hoz ták a fo ci rang -
adó kat is, a ku pát Pusker Zol tán és csa -
pa ta nyer te el. Ne gyed egy után a Kõ -
sze gi-hegy fe lõl tor nyo sul tak a fel hõk. A
szer ve zõk és a je len lé võk gyak rab ban
pil lan tot tak fel az ég re, s ha ma ro san meg ér ke zett
a fris sí tõ zá por, mely csak nem akart to vább in dul -
ni, vé gül 14.00 óra után új ra ki sü tött a nap, s in -
dul hat tak a sza bad té ri prog ra mok. 

Las san meg kelt a 15 kg liszt bõl ké szült lan -
gal ló tész ta, s Pukler Be at rix és se gí tõi ré vén ké -
szül he tett a ke men cé ben a kü lön le ges fi nom -
ság, min den ki nek  ju tott be lõ le !!

Né meth Lász ló harmónika já té ka so ka kat
kész te tett da lo lás ra, jel ké pes karaoké ver seny rõl
is be szél he tünk. 

Nagy si ke re volt a Zsirai Lo var dá sok nak: so -
kan lo va gol tak és ko csi káz tak. Nem egy eset -
ben sor ban ál lás is volt!

Kollarits Gá bor pol gár mes ter és Nikl Ba lázs
kép vi se lõ kö szön tõ je után el kez dõ dött a ko ra es ti
va cso ra: egy tál vad pör költ re és egy ital ra min -
den ki az ön kor mány zat ven dé ge le he tett (ké szí -
tõi: Nikl Ba lázs és Bódizs Ti bor). Édes ség rõl (tor ta -
sze let) a Dö mö tö ri Cuk rász da gon dos ko dott 

A va cso rát kö ve tõ en ve gyes csa pa tok ala -
kul tak (fel nõt tek és gye re kek), s Ba ra nyai Ta ma -

ra ve ze té sé vel já té kos fel ada to kat kel lett meg -
ol da ni idõ re pl. söp rû vel kel lett a lab dát ve zet ni
a fla ko nok kö zött.

A ve tél ke dõ után a he lyi Zumba Cso port tán -
ca kö vet ke zett. Szin te min den ren dez vé nyün kön
meg ör ven dez te tik a nagy ér de mût! Most is ké -
szül tek! Köz ben el ter jedt a hír a je len lé võk kö -
zött, ha ma ro san meg ér ke zik Delhusa Gjon, s el -
kez dõd het a vár va várt kon cert. A kön  nyû ze ne
egyik ki vá ló sá ga szí nes dal lam vi lá gá val jó han -
gu la tot te rem tett . A hall ga tó ság is szí ve sen da -
lol ta az is me rõs da lo kat pl. Nika se perimeno …,
Múl nak a gyermekévek… (uno ka test vér ének,
Ihász Gá bor nak ír ta) A kon cert után mû faj vál tás

kö vet ke zett: a Répce Ci te ra Ba rá tok Kö re Haizler
Ákos ve ze té sé vel  ma gyar nép da lo kat, ré gi és új
stí lu sú da lo kat és ma gyar nó tá kat  adott elõ

A kõ sze gi MULATÓSOK(K) szín pad ra lé pé sé vel
el kez dõ dött az ut ca bál, me lyet a 22.00 óra kor a

na gyon várt Tom bo la sza kí tott meg. Kö szön jük a
ma gán sze mé lyek, vál lal ko zók, in téz mé nyek fel -
aján lá sa it. A fõ nye re mény egy iga zi ma lac ka volt,
amely nek ne ve lé sé hez az el sõ „segély csomagot“
is meg kap ta az új gaz da, Kollarits Zsolt. 

Majd foly ta tó dott a tánc, a bá lo zás haj na lig.
Kö szön jük a szer ve zõk, az ön kén tes se gí tõk és a
fel lé põk mun ká ját!  A nap ese mé nye i rõl ké szült
fo tó kat (FOTÓTÁRban), vi de ó kat (VIDEÓTÁRban)
meg te kint he tik hon la pun kon, a www.tomord.hu
cí men.                                                    KSzÁ

Tömördi fa lu napon jártunk
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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.)

A
U

G
U

S
Z

T
U

S

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a w

w
w.bo.hu, http://w

w
w.visitbuk.hu/, http://bukm

sk.hu/, http://w
w

w.csepregikultura.hu/ és a w
w

w.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Au gusz tus 7-ig Csepregen a Vá ro -
si Könyv tár ban: 100 éves a vé dõ nõi
szol gá lat – ki ál lí tás.

Au gusz tus 7-én, 14-én, 21-én, 28-
án és szep tem ber 4-én pén te ken ként
17-20 ó. Bük für dõn, a Turinfo mel let ti
té ren: He lyi ter mé kek pi a ca vár ja a
né ze lõ dõ ket és vá sár ló kat.

Au gusz tus 7-9. Kõ sze gi Ost rom -
na pok.

Au gusz tus 8-án,  szom ba ton
Csepregen, a tûz ol tó ság nál és a ré gi
sport pá lyán: CSEPREGI CI VIL NAP.

Au gusz tus 9-én, va sár nap 20 ó. a
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár – Atrium-ban: „Nej lon és Ba -
ke lit”, avagy vis  sza a ‘60-as évek be!
A nagy si ke rû Csi ni ba ba cí mû film da -
la i ból ké szült, ön fe ledt idõ uta zás sok
hu mor ral és a kor örök zöld slá ge re i vel.

Au gusz tus 11-én, ked den Csep -
regen: Ré gi ós Mi nist ráns Ta lál ko zó.

Au gusz tus 12-én, szer dán 18 ó.
Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si – Sport ház és Könyv tár ban: Fé -
nyek – ár nyé kok – em lé kek – Benkõ
Sán dor fo tó ki ál lí tá sa meg nyi tó ja. A
ki ál lí tás meg te kint he tõ szep tem ber
15-ig az in téz mény nyit va tar tá si ide -
jé ben.

Au gusz tus 13-án, csü tör tö kön 18
ó. Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve -
lõ dé si – Sport ház és Könyv tár ban: Szí -
nek, vo na lak, ün nep – Cson tos Ka ta -
lin gra fi kus és Far kas Ist ván fes tõ mû -
vész ki ál lí tá sa meg nyi tó ja. A tár lat
meg te kint he tõ szep tem ber 17-ig az
in téz mény nyit va tar tá si ide jé ben.

Au gusz tus 13-16. Rohonci ara tó -
ün nep.

Au gusz tus 14-én, pén te ken
Csepregen: Ro ma nem ze ti sé gi nap.

Au gusz tus 14-én, pén te ken 20.30
órá tól a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz -

pont, Könyv tár – Atrium-ban: Le gye -
tek jók, ha tud tok! – a Bu da ör si
Latinovits Szín ház elõ adá sa. Esõ nap:
au gusz tus 15.

Au gusz tus 14-16. Sop ron ban a Fõ
té ren: Ko ro ná zá si ün ne pély.

Au gusz tus 15-én, Csepregen a
Ma lom kert ben: 

Vas Me gyei Pol gár õr Nap és Vér -
adó Nap. 

Au gusz tus 16-án, va sár nap: 20
éves Csepreg vá ro sa – Csepregi Bú -
csú. 10 ó. Bú csúi szent mi se a Bol dog -
as  szony ká pol ná nál. 15 ó. Ün ne pi
meg em lé ke zés, mû sor és bál a Ma -
lom kert ben.

Au gusz tus 19-én, szer dán 19 órá -
tól a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz -
pont, Könyv tár – Atrium-ban: Bü ki

RETRÓ – a Meggie’s Crew, a Magic
Cats Rockabilly Trió és a The Black
Birds – Beat les Em lék ze ne kar fel lé pé -
sé vel. 23.45 ó. Retró Ut ca bál a Spon -
tán ze ne kar ral.

Au gusz tus 20-án, csü tör tö kön Szt.
Ist ván ki rály és az ál lam ala pí tás ün -
ne pén meg em lé ke zé sek, bú csúi és
egyéb ren dez vé nyek több te le pü lé -
sen is, egész na pos prog ram Bü kön.

Au gusz tus 21-én, pén te ken 20 ó.
a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár – Atrium-ban: Ope rett gá la
– az Or fe um Ván dor szín pad elõ adá -
sá ban.

Au gusz tus 22-én, szom ba ton: a
Má ria-út men tén – köz te Csepregen
és a horvátzsidányi er dõ ben le võ
Peruska Má ri á nál is – : 1Úton Nem zet -
kö zi Za rán dok nap. 

Au gusz tus 27-30. Szom bat he lyen:
Sav ária tör té nel mi kar ne vál.

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)

Au gusz tus 1. Szom bat Dr. Su dár Zsu -
zsan na • 2. Va sár nap Dr. Kator Mik lós • 3.
Hét fõ Dr. Müller And rás • 4. Kedd  Dr. Nagy
Má ria • 5. Szer da  Dr. Bencsik Ist ván • 6.
Csü tör tök Dr. Kator Mik lós • 7. Pén tek  Dr.
Müller And rás • 8. Szom bat Dr. Vá gá si And -
rea • 9. Va sár nap Dr. Föl di Sán dor • 10.
Hét fõ Dr. Bencsik Ist ván • 11. Kedd  Dr.
Nagy Má ria • 12. Szer da Dr. Vá gá si And -
rea • 13. Csü tör tök Dr. Bencsik Ist ván • 14.
Pén tek Dr. Su dár Zsu zsan na • 15. Szom bat
Dr. Petro An dor • 16. Va sár nap Dr. Szilasi
Im re • 17. Hét fõ Dr. Szilasi Im re • 18. Kedd
Dr. Föl di Sán dor • 19. Szer da Dr. Szilasi Im -
re • 20. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re • 21. Pén -
tek Dr. Kator Mik lós • 22. Szom bat Dr. Kator
Mik lós • 23. Va sár nap Dr. Nagy Gá bor •
24. Hét fõ Dr. Müller And rás • 25. Kedd  Dr.
Nagy Gá bor • 26. Szer da Dr. Vá gá si And -
rea • 27. Csü tör tök Dr. Nagy Má ria • 28.
Pén tek Dr. Szilasi Im re • 29. Szom bat Dr.
Szilasi Im re • 30. Va sár nap Dr. Szilasi Im re •
31. Hét fõ Dr. Szilasi Im re

Au gusz tus 29-én, szom ba ton
Csepregen a Tég la gyá ri Hor gász tó -
nál: Répce Ku pa Hor gász ver seny.

Au gusz tus 30-án, va sár nap 17 ó.
a csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si

– Sport ház és Könyv tár szín ház ter mé -
ben: A Csepregi Vegyeskar 25. éves
ju bi le u mi kon cert je.

Szep tem ber 3-án, csü tör tö kön 19
ó. Csepregen a Vá ro si Könyv tár ban:
Su dár Lászlóné Mol nár Zsu zsa: Ju dit -
ból Malvina lesz - könyv be mu ta tó.
Köz re mû kö dik dr. Fûz fa Ba lázs iro da -
lom tör té nész, ki adó és a Csepregi Ol -
va só kör tag jai.

Szep tem ber 4-6. Sop ro ni szü ret.

Bü ki Hor gász Egye sü let nem rég több mint 400 kg há rom nya ras pon tyot te le -
pí tett a sport pá lya mö göt ti Bü ki Tó ba, nem csak a he lyi hor gá szok, ha nem a
ven dé gek (na pi je gye sek) ré szé re is. Az egye sü let ez év au gusz tus 27-29. kö zött
14 éven alu li ak ré szé re hor gász-tá bort szer vez. Hely szín a Bü ki Tó és a hor gász -
ta nya. A tá bor reg gel 9-tõl dél után 6 órá ig tart, ebé det biz to sí ta nak. El mé le ti és
gya kor la ti fel ada tok is lesz nek. Rész vé te li hoz zá já ru lás: 1000,- Ft.

Je lent kez ni Sza bó Jó zsef el nök nél (tel.: 06/30/47-37-360), vagy  Né -
meth Zsig mond tó gaz dá nál (tel.: 06/30/42-72-007) le het 2015. au gusz tus 15-ig.Bü
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Ked ves Ér dek lõ dõk Csepreg
Vá ros Vé dõ nõi Szol gá la ta sze re -
tet tel vár ja Önt és csa lád ját az

ANYA TE JES HÉT
ren dez vé nye i re Csepregen,

2015. 08. 04. - 08. 07. kö zött a
Mû  ve lõ dé si Ház ban!

• Au gusz tus 04. kedd: 16.00.
„100 éves a vé dõ nõi szol gá lat” ki -
ál lí tás meg nyi tó ja • 16.30. Be mu -
ta tó Mo cor gó fog lal ko zás-Tóth Vik -
tó ria fej lesz tõ pe da gó gus ve ze té -
sé vel.

• Au gusz tus 05. szer da: 10.00
Ke re kes Pé ter pszi cho ló gus in te -
rak tív elõ adá sa: Bol dog anya =
boldog csa lád cím mel.

• Au gusz tus 06. csü tör tök:
10.00. „Schüssler az élet sója”-
Schüssler ter mé kek bemutatója-
Zsolnai Ri ta • 16.00. Drog, do -
hány zás, alkohol-Végh György
drogprevenciós elõ adá sa.

• Au gusz tus 07. pén tek: 10.00
Anya tej vi lág na pi ren dez vény.
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Au gusz tus el sõ he té ben, vi lág szer te több
mint 120 or szág ban ün nep lik a szop ta tás
he tét. A cél a fi gye lem fel hí vá sa az anya te -
jes táp lá lás fon tos sá gá ra. Hi szen hi á ba ren -
del ke zünk egy re több is me ret tel az anya te -
jes táp lá lás szám ta lan elõ nye it il le tõ en, még
min dig len ne mit ja ví ta ni a ma gyar szop ta -
tá si sta tisz ti ká kon.

Sze mé lyes ta pasz ta la tom alap ján az
igény sze rin ti szop ta tás ter je dé sé vel egy re
több édes anya ké pes egy re hos  szabb ide -
ig anya tej jel táp lál ni gyer me két.

Mi ért is jó az anya tej? Jó a ba bá nak,
mert kön  nyen emészt he tõ, a szá má ra szük -
sé ges táp anya go kat min dig op ti má lis
mennyi ség ben tar tal maz za, se gí ti a ba bát
a szü le tés után az kül vi lá gi élet hez tör té nõ
al kal maz ko dás ban. Leg fon to sabb és sem -
mi vel sem pó tol ha tó elõ nye a gyer mek im -
mun rend szer ének meg szi lár dí tá sa, ez ál tal a
vé di a ba bá kat a fer tõ zé sek el len.  Táv la ti
ha tá sa, hogy csök ken ti a cse cse mõ ha lál,
az aszt ma és a cu kor be teg ség ki ala ku lá sá -

nak le he tõ sé gét. A leg újabb ku ta tá sok
alap ján a szop ta tás az anya tej ben le võ nö -
ve ke dé si hor mon mi att nö ve li az in tel li gen -
cia szin tet is. Jó az anyá nak, mert ké nyel -
mes, biz ton sá gos táp lá lá si mód, az oxitocin
fel sza ba du lás elõ se gí ti a szü lés utá ni gyors
re ge ne rá ci ót, és csök ken ti a mell rák ki ala -
ku lá sá nak le he tõ sé gét.

Emel lett a szop ta tás fo lya mán együtt töl -
tött idõ ér zel mi kö te lé ket hoz lét re, így erõ sö -
dik az anya és gyer me ke kö zöt ti kap cso lat.
Ezek a leg lé nye ge sebb elõ nyök, eze ken kí -

vül még so rol hat nánk so ká ig az
elõ nyö ket, ami mi att ér de mes
szop tat ni. Saj nos a fej lett or szá -
gok ban a táp szer mar ke ting tér -
hó dí tá sa és az anya te jes táp lá -
lás hoz kap cso ló dó ha gyo má -
nyok hát tér be szo ru lá sa mi att
csök ken a szop ta tá si kedv.

Mi vel a leg több egész ség -
ügyi kor mány zat fel is mer te a
szop ta tás vis  sza szo ru lá sá nak ká -
ros ha tá sa it, sok he lyen, így ha -
zánk ban is tö re ked nek az anya -

te jes táp lá lás mu ta tó i nak ja ví tá sá ra.
En nek egyik for má ja az anya tej világheti

ren dez vé nyek meg tar tá sa. Csepreg vá ro sa
szin tén csat la ko zott eh hez a kez de mé nye -
zés hez. A Vé dõ nõi Szol gá lat szer ve zé sé ben
au gusz tus el sõ he té ben a Mû ve lõ dé si Ház -
ba vár juk a ked ves ér dek lõ dõ ket a világheti
ren dez vé nye ink re. A prog ra mok Csepreg
Vá ros hon lap ján, és a Répcevidék online ol -
da lán meg ta lál ha tók.

Györke Bri git ta

Kul tu rált par ko lá si le he tõ ség 
a Szent Mik lós temp lom nál!

Egy fe szes és ra ci o ná lis gaz dál ko dás ered mé nye ként újabb
fej lesz tés va ló sul ha tott meg Csepreg Vá ro sá ban. A la kos ság
igé nye it szem elõtt tart va a csepregi Szent Mik lós temp lom par -
ko ló já nak fel újí tá sát va ló sí tot ták meg Csepreg Vá ros vá ros gaz -
dál ko dá sá nak mun ka tár sai. Már a mun ka fo lya mat ok alatt is

nagy meg elé ge dés sel fo gad ták a par ko ló elõtt el ha la dó hí vek
a fej lesz tést, hi szen így egy mél tó hely szín nel bõ vül het a Szent
Mik lós temp lom. Hos  szú éve ken ke resz tül prob lé mát je len tett a
par ko lás, mi vel egy ki sebb esõ zés után is már sá ros te rü let fo -
gad ta a szent mi sé re ér ke zõ ket. Az újon nan ki épí tett te rü le ten 12
tér kö ve zett par ko ló vár ja az is ten tisz te let re ér ke zõ ket, mellyel
pár hu za mo san új ke rí tés rend szert is ka pott a Csepregi Ró mai
Ka to li kus Egy ház köz ség – tud tuk meg Hor váth Zol tán Vá ros gaz -
dál ko dás ve ze tõ tõl. A ki vi te le zés és a mun ka fo lya mat ok ko or di -
ná lá sa Hor váth Fe renc kõ mû ves mes ter ke ze mun ká ját di csé ri,
va la mint a meg va ló sí tás hoz nagy ban hoz zá já rult Kutrovics Ist -
ván, Oláh Dá ni el és Ifj. Übelher Gyu la is, akik a te rep ren de zés -
ben és az anyag moz ga tás ban vál lal tak sze re pet – mond ta el
Vlasich Krisz ti án Csepreg Vá ros pol gár mes te re. Hoz zá tet te azt is,
hogy a szé les kö rû ös  sze fo gás ered mé nye ként ez már a má so -
dik olyan egy ház köz sé get érin tõ fej lesz tés, amely ré gi adós sá -
ga a vá ros ve ze té sé nek. A most meg va ló sult be ru há zást a ter -
vek sze rint to váb bi kö zös el kép ze lé sek kö vet he tik majd.       OT

Anya tej- fo lyé kony arany!




