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• Bük
Büki ünnepi megemlékezés képekben

Rövid hírek Nyugdíjasok köszöntése
„Amíg fi a tal vagy, nin csen sem mi gon dod,

nem ér de kel sem mi, csak a sa ját dol god. Pe dig
gon dol nod kell sok azon em ber re, akik an  nyit tet -
tek, s jár tak a ked ved be. Tö rõd jél és sze ress, min -
den ki azt mond ja: hogy amen  nyit most adsz, any -
 nyit kapsz majd vis  sza.”

Az elõb bi szép gon do la tok kal hív ta és vár ta
Nagygeresd Köz ség Kép vi se lõ-tes tü le te ok tó ber
5-én te le pü lé sünk nyug dí ja sa it egy kö zös ün nep -
lés re. A szép szám mal meg je lent ün ne pel tek mel -

lett meg hí vást kap tak – már ki len ce dik al ka lom -
mal – az ál ta lá nos is ko lai ta nul má nya ik kal 60 éve
vég zett volt di á kok. Né meth La jos pol gár mes ter úr
ked ves sza vak kal mél tat ta, majd egy cso kor vi -
rág gal kö szön töt te az egy ko ri osz tály tár sa kat. Ké -
sõbb a nyug dí ja sok ról szólt el is me rõ en, akik nek
ta pasz ta la ta, ki tar tá sa pél da ér té kû le het a fi a ta -
labb ge ne rá ci ó nak. Kü lön meg be csü lést kért
mind azok nak, akik ma is ak tív sze re pet vál lal nak
te le pü lé sünk éle té ben. A kö szön tõ be szé de ket kö -
ve tõ en az óvo dás és ál ta lá nos is ko lás gyer me kek
lép tek a szín pad ra. A mû sor el sõ fe lé ben ver sek
hang zot tak el, ame lye ket a leg ki sebb ovi sok is
ma ga biz to san tol má csol tak a részt ve võk nek. A to -
váb bi ak ban meg ele ve ne dett a szín té ren a ró ka
és a nyúl, va la mint a far kas és a bá rány ta lál ko -
zá sa. Rö vid, hu mo ros pár be szé de ik mo solyt csal -
tak a hall ga tó ság ar cá ra. A ki csik még elõ ad ták
a szív te len csi ga tör té ne tét, a na gyok a sü ket ki -
rály me sé jé vel ör ven dez tet ték meg a nyug dí ja so -
kat. A vi dám per cek után el ér ke zett az ebéd el fo -
gyasz tá sá nak ide je, majd asz tal ra ke rül tek a há zi -
lag ké szült fi nom sü te mé nyek, édes és sós vál to -
zat ban egy aránt. Köz ben meg ér kez tek a nap
ven dég fel lé põi, a Ba rá ti Dal Szín ház tag jai
Gyõrújbarátról. Operettegy ve leg gel ked ves ked -

tek az egy be gyûl tek nek, ami olyan si ke res nek bi -
zo nyult, hogy a kö zön ség még há rom rá adás
után is ne he zen en ged te le õket a pó di um ról.

Mû so ruk kal meg ala poz ták a re mek han gu la -
tot, így Zsugonics Ar nold nak – aki a dél utá ni ze nét
szol gál tat ta – már csak annyi dol ga akadt, hogy

fo koz za a je len lé võk jó kedv ét. Egy re töb be ket
von zott a tánc par kett a re mek dal la mok hal la tán.
A ta lál ko zó vé gé re szin te min den ki tánc ra per dült,
és a kö zös vo na to zás sem ma radt ki a mu la to zás -
ból. Az el múlt évek egyik leg si ke re sebb nyug dí jas-
ta lál ko zó ját si ke rült meg szer vez ni. Kö szö net ér te a
részt ve võk nek! 

Né meth Lajosné



3

2019. novem
ber IX. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Alapító: Horváth Erzsébet ev. 
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: Edy Marketing Bt. 
9735 Csepreg, Taksony köz 17.

e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn, 
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia, 

Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó Ágota,
Kovács Vivien, Mittl Attila, Major Izabella, 
Nagyné Polgár Katalin, Németh Lajosné,

Sági Ferenc, Sulics Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt. 
Felelõs vezetõ: Lakatos Imre ügyvezetõ

ISSN: 2062-5138

Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Insideapp Kft.

Terjesztés:
5800 példányban postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, 

Kiszsidány, Lócs, Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye, Répceszentgyörgy,

Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony,
Tömörd, Tompaládony, Tormásliget, Und, Völcsej, Zsira

I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2019. 12. 04-én jelenik meg!

Csak rajtunk múlik...

Al bert Schweitzer sze rint: „A fi a tal ság mér cé je
nem az élet kor, ha nem a szel lem és a lé lek ál la po -
ta: az aka rat- és kép ze lõ e rõ, az ér zel mek in ten zi tá -
sa, a jó kedv és a ka land vágy gyõ zel me a lus ta sá gon.”

No vem ber ele je rög tön az el mú lás ra em lé kez tet ben nün ket, hi szen a
ha lot tak nap já val kez dõ dik a hó nap. És ép pen ezért ér de mes egy ki csit
kö rül jár ni az öre ge dés sel kap cso la tos té mát. Haj la mo sak va gyunk gyak -
ran em le get ni – bi zo nyos kor fö lött – hogy öreg va gyok én már eh hez.
Per sze er re jö het a vá lasz, hogy min den ki an  nyi, amen  nyi nek ér zi ma gát.
De va ló ban ez kell, hogy a köz pon ti kér dés le gyen, vagy sok kal fon to -
sabb, hogy mi lyen mi nõ sé gû éle tet élünk. A gye re kek fel nõ nek, ki re pül -
nek a csa lá di fé szek bõl. A szü lõk ott hon ma rad nak, s né ha ren ge teg sza -
bad ide jük lesz hir te len, ami vel nem is tud nak mit kez de ni. Na ilyen kor kell,
hogy elõ ke rül je nek azok a bi zo nyos – ma nap ság na gyon di va tos nak
szá mí tó – ba kancs lis ták. A meg va ló su lat lan ál mok, me lyek nem is olyan

el ér he tet le nek, csu pán az idõ hi á nya mi att ma rad tak ál mok. Egy uta zás,
szín ház ba, kon cert re já rás vagy csak egy fel hõt len ki rán du lás. Ki ül ni a
kert be egy jó könyv vel és ol vas ni vagy rejt vényt fej te ni. Meg ke res ni azt a
spor tot, ami nem csak a sza bad idõ el töl tésé re, de egész ség meg õr zés re
is al kal mas. Ös  sze jön ni a ba rá tok kal egy-egy es ti bo roz ga tás ra. S ami na -
gyon fon tos, a po zi tív gon dol ko dás s a szel lem fris sen tar tá sa.

Ne fog juk vis  sza ma gun kat, ma nap ság már nem meg bot rán koz -
ta tó, ha az idõ sebb kor osz tály is jól ér zi ma gát, urambocsá’ fel hõt le -
nül szó ra ko zik

Le het szé pen meg öre ged ni és lé lek ben örök fi a tal nak ma rad ni. Ne
ír juk le idõ elõtt ma gun kat, ad junk éle tet az évek nek!                 N.P.K.

Bál a templomért
A Völcseji Plé bá ni ai Ta nács adó

Tes tü let 2019. ok tó ber 19-én ha gyo -
mány te rem tõ cél lal Egy ház köz sé gi

Bált szer ve zett. A jó té kony sá gi est
be vé tel ét a temp lom szi ge te lé sé re
for dít ja az egy ház köz ség. A bá lon

köz re mû kö dött he ge dûn Rá kó czi
Sa rol ta és a Völcseji Nép dal kör. Kö -
szö ne tet mon dunk mind azok nak,

akik bár mi lyen mó don tá mo gat ták
a ren dez vé nyün ket!

Neu mann -Tóth Ju dit
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Rövid hírek

Nagy öröm ér te a na pok ban Nagygeresd
el sõ em be rét, Né meth La jost, hisz vég re meg ol -
dód ni lát szik a köz ség több év ti ze des prob lé má -
ja. Több Gyõr-Moson-Sopron me gyei te le pü lés
kon zor ci u mi együtt mû kö dést köt ve pá -
lyáz ta meg a csa tor na há ló zat ki épí té sét,
ami hez mi is csat la koz tunk. Au gusz tus 16-
án áraz ták új ra a már meg lé võ költ ség -
ve té sün ket, amit az In no vá ci ós és Tech -
no ló gi ai Mi nisz té ri um ba küld tünk to -
vább. Egy alá írás ra vá runk, és be le fog -
ha tunk a pro jekt be, ami vég re le he tõ sé -
get ad ar ra, hogy összközmûves le gyen
a te le pü lé sünk! A ja nu ár el se jei ál lás sze -
rint 271 fõ a fa lu la kos sá ga. 1990-ben
372 fõ volt, ami azt je len ti, hogy 29 év
alatt 100 fõ vel csök kent a la kos ság lét -
szá ma. Sze ren csé re az utób bi idõ ben
sok ba ba szü le tett, így meg állt és stag -
nál ni lát szik az a ten den cia, hogy „el öre -
ged nénk”. Újabb csa lá dok be te le pü lé -
sét ne he zí ti, hogy je len pil la nat ban csak
egyet len el adó ház van a fa lu ban. 

Mun ka nél kü li a la ko sok kö zött nincs,
köz mun kás egy fõ, de sok szor szük ség
len ne több kéz re is. Fa lu busz is van már
a tu laj do nunk ban, az ön kor mány zat sa -
ját pénz bõl vá sá rol ta 2 éve. Szep tem ber
9-én ad tunk be egy új busz vá sár lá sá ra
pá lyá za tot a Ma gyar Fa lu Prog ram ban.
Nem el ha nya go lan dó meg em lí te ni,
hogy mind két te me tõ ben el ké szült az ur -
na fal, amit pá lyá za ti pénz bõl és ön erõ bõl va ló -
sí tot tunk meg, ös  sze sen 1.8 mil lió fo rint ból. 

A bel te rü le ti hor gász tó is el ké szült, a ha lak már
te le pít ve van nak, csu pán a te rü let be ke rí té se van
vis  sza. Ez ma gán kéz ben van. A Tomp aládony és
Nagygeresd köz ti má sik hor gász tó is üze mel, köz -
mû ve sít ve lett, itt terv ben van több víz par ti hor -
gász ház ki he lye zé se is. Nem rég egy olyan bel -
ügy mi nisz té ri u mi pá lyá za tot ad tunk be, ami hez

ön részt kell biz to sí ta nunk. Ez a pro jekt a Sza bó La -
jos ut ca por ta la ní tó ré te gé nek új ra asz fal to zá sát
és a jár da fel újí tá sát te szi le he tõ vé, kö zel 15 mil lió
fo rint ér ték ben. Eh hez kell a 15% ön rész. A Pe tõ fi

Sán dor ut cát az idén si ke rült tel jes egé szé ben le -
asz fal toz ni, és a jár da fe lü le tet is meg újí tot tuk, ami
26 év után már rá is fért. Be ad tunk a Fa lu ház szi -
ge te lé sé re és esz köz be szer zés re egy pá lyá za tot,
ami saj nos nem nyert, így új ra pró bál ko zunk. Most
a pol gár mes te ri hi va tal fel újí tá sát pá lyáz zuk meg
25 mil lió fo rint össz költ ség gel. Be adás ra ke rült to -
váb bá egy má sik 15 mil li ós jár da- és út fel újí tá si
pá lyá zat, egy ön kor mány za ti zöld te rü le tek kar -

Be fe je zõ dött a Tormásliget–Iklan be -
rény–Lócs és a Halogy és Da ra boshegy te -
le pü lé sek víz mi nõ ség-ja ví tá sa prog ram

A Szé che nyi 2020 prog ram ke re té ben Tor -
más li get Köz ség Ön kor mány za ta, va la mint négy
to váb bi kon zor ci u mi tag 170,73 mil lió fo rint visz -
 sza nem té rí ten dõ eu ró pai uni ós tá mo ga tást
nyert el a „Tormásliget–Iklanberény–Lócs és
Halogy és Daraboshegy te le pü lé sek víz mi nõ -
ség-ja ví tá sa prog ram” el ne ve zé sû, KEHOP-2.1.2-
15-2016-00009 azo no sí tó szá mú pro jekt meg va -
ló sí tá sá ra. 

A be ru há zás ös  sze sen 189,7 mil lió fo rint ból
va ló sult meg, amit 90%-ban az Eu ró pai Unió, a
fenn ma ra dó részt pe dig a köz pon ti költ ség ve tés
fi nan szí ro zott. A pro jekt tá mo ga tá si ös  sze gé bõl
Tor más li get, Daraboshegy, Halogy, Iklanberény
és Lócs köz sé gek ré sze sül nek az NFP Nem ze ti
Fej lesz té si Prog ram iro da Nonprofit Kor lá tolt Fe le -
lõs sé gû Tár sa ság kon zor ci u mi ve ze té sé vel. 

A tor más li ge ti víz el lá tó rend szer Tor más li get,
Iklanberény és Lócs te le pü lé se ket lát ja el, míg
Halogy és Daraboshegy köz sé gek ivó víz el lá tá -
sát a halogyi vízmûtelep te rü le tén üze me lõ két
da rab mély fú rá sú kút biz to sít ja. A két víz el lá tó
rend szer víz bá zi sa nem szol gál ta tott egész sé ges
ivó vi zet, mi vel a víz el lá tást biz to sí tó ku tak ar zén,
vas és man gán te kin te té ben nem fe lel tek meg
az elõ írt pa ra mé te rek nek. Ezen ok ból a pro jekt
so rán az el avult és bi zony ta la nul, va la mint gaz -
da ság ta la nul mû kö dõ gép éket és be ren de zé -
se ket cse rél ték ki. 

A „Tormásliget–Iklanberény–Lócs és Halogy
és Daraboshegy te le pü lé sek víz mi nõ ség-ja ví tá -
sa prog ram” cí mû pro jekt el szá mol ha tó össz költ -
sé ge 189 699 997 fo rint, mely bõl az eu ró pai uni -
ós tá mo ga tás ös  sze ge 170 729 998 fo rint, a
fenn ma ra dó rész ha zai fi nan szí ro zá sú. A pro jekt
a meg va ló sí tá sá val hoz zá já rult Ma gyar or szág
derogációs kö te le zett sé gé nek tel je sí té sé hez. 

yde

A rég óta várt 
nagy lé pés...
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Egy hó nap ja már, hogy a szü re ti bor ki rály nõ-
vá lasz tá son a 29 éves, nagy cen ki szü le té sû
Kamper Na tá lia nyer te el a kõ sze gi bor ki rály nõ

cí met, így is mét Csepregbe ke rült a ko ro na. Nati
ál lat te nyész tõ mér nök ként vég zett. 1,5 éve él
Csepregen, aho va bo ros gaz da ba rát ja, Tóth

Mar cell mi att köl tö zött. Õ is mer tet te meg a szõ -
lõ mû ve lés rej tel me i vel.

Egy já té kos ve tél ke dõ, az iz gal mas meg mé -
ret te tés, mely nek min den fel ada ta a szõ lõ
és bor kö rül fo rog! Ez a fel té te le, hogy
az ér té kes ju tal mak mel lett a Bor ki rály nõ 1
éven át kép vi sel je Kõ szeg vá ros bo rá sza ti
ha gyo má nya it. Az elõ re ki adott el mé le ti
is me ret anyag ból tud tak fel ké szül ni, de
szá mos gya kor la ti fel ada tot is meg kel lett
ol da ni: étel- és bor pá ro sí tás, „pe cá zás”
idõ re, borversírás „Óda a vá ros bo rá hoz”
cím mel, bor vi dé kek fel is me ré se stb. A fel -
ké szü lés ben mind a csepregi, mind a kõ -
sze gi borosgazdák, volt bor ki rály nõk se gí -
tet tek Natinak. Ami kor ki mond ták a ne vét,
alig hit te el, csak más nap tu da to sult ben -
ne, mi is tör tént. Õ lett a 20. Kõ sze gi Bor ki -
rály nõ, egy évig vi sel he ti ezt a cí met. A
bo rok kö zül a sauvignon blanc-t mond ja
a ked ven cé nek, ked ve li a fa hor dó ban ér -
lelt fe hér bo ro kat, a chardonnay-t, fur min -
tot is, de szí ve sen kós tol ja a vö rö se ket is.
Sza bad ide jé ben sze ret mi nél több idõt a
ter mé szet ben töl te ni, tú ráz ni, ki rán dul ni.
Sze ret ne job ban meg is mer ked ni a he lyi
bor kul tú rá val, még töb bet ta nul ni a bo -
rok ról, a ter mõ hely rõl, szõ lé szet rõl, bo rá -
szat ról, ez ál tal mél tón kép vi sel ni Kõ sze get
és Kõszeg-Hegyalját a kü lön fé le ren dez -

vé nye ken. Szí ve sen len ne bor ki rály nõ ként a kõ -
sze gi bo ros kö zös ség ak tív tag ja.

SBogi

ban tar tá sát cél zó esz köz be szer zés, va la mint sze -
ret nék tá mo ga tást nyer ni a te me tõk köz vi lá gí tá -
sá nak meg újí tá sá ra, mert 30 éves a rend szer, így
szük ség van osz lop cse ré re, LED-világításra, ve ze -
té ke zés re. Ez a két te me tõ ese té ben 4,5 mil lió fo -
rint. Össze gez ve je len leg 6 pá lyá za tunk van bent,
mind egyik a Ma gyar Fa lu Prog ram ki írá sa i nak
meg fe le lõ en. Ná lunk szin te min den hó nap ra jut
va la mi lyen ren dez vény. 

Már ci us ban kez dünk a nõ nap pal, má jus el sõ
va sár nap ján anyák na pi prog ram, jú ni us ban már
ha gyo mány a Pa raszt olim pia. Idén is mét meg hir -
det tük a Geresdi Fa ka nál fõ zõ ver senyt, ami re 7
csa pat ne ve zett be. 29 éve já runk arat ni Bük für -
dõ re a kézikaszás ara tó ver seny re, in nen jött az öt -
let, hogy a ré gi kez dõ csa pat 3 hölgy tag ját hív juk
zsû riz ni. Jú li us utol só szom bat ján tart juk a fa lu na -
pot, ezt kö ve ti au gusz tus ban a fo gat haj tó ver -
seny, amit idén 11. al ka lom mal ren dez tünk. 

Szep tem ber ben van min den év ben a fa lu ki -
rán du lás. Eb ben az év ben Vas me gye és az Õr -
ség klas  szi kus és köz ked velt szeg le te it lá to gat tuk
meg, és egy kis ki ruc ca nást tet tünk Szlo vé ni á ba
is. Ez volt a 12. év, hogy ki rán dul ni men tünk. Ok -
tó ber ben tart juk a nyug dí jas-ta lál ko zót, no vem -
ber vé gén (ahogy épp esik) az ad ven ti gyer tya -
gyúj tást, de cem ber ben a Mi ku lás-ün nep sé get
és a fa lu ka rá csonyt. Büsz kék va gyunk az ed di gi
ered mé nye ink re, bi za kod va te kin tünk a jö võ be,
és igyek szünk meg ra gad ni a fej lõ dé sün ket szol -
gá ló le he tõ sé ge ket.

Zsoldosné H. Ka ti

Kamper Na tá lia 
a 20. Kõ sze gi Bor ki rály nõ

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu
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Szep tem ber 26-án dél elõtt saj tó tá jé koz ta tó ke -
re te in be lül ér té kel te a 2019-es tu risz ti kai fõ sze zont
Bük Vá ros Ön kor mány za tá nak kép vi se le té ben Né -
meth Vi o let ta, a Pénz ügyi, Tu risz ti kai és Vá ros fej lesz -
té si Bi zott ság el nö ke, va la mint Bo ros Lász ló At ti la, a
Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja.

A si ke res nek ne vez he tõ 2019-es nyá ri sze zon
ér té ke lé sét Né meth Vi o let ta nyi tot ta, aki ki emel -
te, hogy a több nyi re bo rús, esõs jú li us el le né re is
si ke res nya rat zárt tu risz ti kai szem pont ból Bük vá -
ro sa. Jú li us hó nap el sõ két he te a szo ká sos nál
hû vö sebb volt, így ért he tõ mó don ke ve seb ben
ér kez tek a vá ros ba, vi szont lát vá nyo san meg -
nõtt az ide gen for gal mi ke res let a Gyógy-Bor Na -
pok ide jé re, szin te min den szál lás hely telt há zas
volt a ren dez vény ide je alatt.

A 2018-as fõ sze zon hoz ké pest 1%-kal nõtt a
szál lá sok ki hasz nált sá ga, amely hez nagy ban
hoz zá já rult az au gusz tu si csúcs, ami kor 85,31%-
os fog lalt ság gal üze mel tek a szál lo dák. A nyár fo -
lya mán Bük re lá to ga tó ven dé gek több mint
201.000 ven dég éj sza kát töl töt tek el a vá ros ban,
amely szin tén elõ re lé pés a ta va lyi esz ten dõ höz
ké pest. A ma gyar lá to ga tók ará nya 49%, a
cseh/szlo vák te rü let rõl ér ke zõk ará nya 29%, a né -
met or szá gi ven dé gek nél ugyan ez a szám 13%,
míg az oszt rá kok nál 8%. A ma ra dék 1%-a a ven -
dé gek nek pe dig kü lön bö zõ or szá gok ból ér ke zik.

Bel föl di tu ris ták át la gos tar tóz ko dá si ide je 3
nap, míg a kül föl di e ké 4,2 nap, mely értékak
ha son ló ak a ta va lyi év hez, és még min dig az or -
szá gos át lag fö löt ti ek.

Az idei évi ed di gi be ér ke zett ada tok sze rint a
vá ros idegenforgalmiadó-bevétele 100.552.000 Ft
volt a június–július–augusztusi idõ szak ban.

Ez után Bo ros Lász ló At ti la vet te át a szót, aki a
Bük für dõ Thermal & Spa ese té ben szin tén nö vek -
võ ven dég lét szám ról (1,2%-os emel ke dés) szá -
mol ha tott be a ta va lyi fõ sze zon hoz ké pest a nyá ri
idõ já rá si hul lám vas út el le né re. A für dõ ve zér igaz -
ga tó ja ki emel te, hogy a szál lo dai jegy ér té ke sí tés

10%-os nö ve ke dé sé bõl is
lát szik, hogy az egy nap ra
szó ló für dõ lá to ga tá sok mel -
lett ko moly po ten ci ál rej lik a
hos  szabb tar tóz ko dást ter ve -
zõ ven dé gek meg szó lí tá sá -
ban, amely egy ér tel mû cél
a jö võ ben is.

A fej lõ dés a be vé te lek
te rén még lát vá nyo sabb: a
für dõ ár be vé te le több mint
100 mil lió fo rint tal ha lad ta
meg idén a 2018-as ada -
to kat. Eb ben a kem ping

(+28%), a für dõ (+14%) és hos  szú idõ után a
gyógy ászat (+7%) be vé tel ének nö ve ke dé se is
ko moly sze re pet ját szott.

A vá ros hoz ha son ló an a für dõ ben is ki ma -
gas ló a cseh és az oszt rák ven dé gek szá ma a
ma gyar tu ris ták mel lett. Oly an  nyi ra, hogy ará -
nya i ban a bu da pes ti Szé che nyi Gyógy für dõ és
Uszo da után a Bük für dõ Thermal & Spa büsz kél -
ked het a má so dik leg ma ga sabb kül föl di lá to -
ga tó arán  nyal.

A nyá ri hó na pok si ke rei mel lett to váb bi jó hí -
rek rõl és ko moly ter vek rõl szá molt be Bo ros Lász -
ló At ti la. A vál la lat nál az el múlt idõ szak ban csök -

kent a fluk tu á ció mér té ke, kö szön he tõ en a 2017
óta tar tó fo lya ma tos bér eme lé sek nek, így a für -
dõ mun ka tár sai egy re ver seny ké pe sebb bé re -
zés mel lett dol goz nak, míg a me nedzs ment bé -
re it gya kor la ti lag be fa gyasz tot ta a ve zér igaz ga -
tó. Bo ros Lász ló At ti la sze rint iga zán öröm te li,
hogy az el múlt év ti zed ben nem dol go zott ilyen
sok bü ki la kos a für dõ nél, mint most: több mint
40 bü ki mun ka vál la ló erõ sí ti a Bü ki Gyógy für dõ
Zrt. csa pa tát, kö zü lük pe dig 6 fõ ve ze tõ po zí ci ót
tölt be. Hang sú lyoz ta, hogy a bü ki für dõt im már
tény le ge sen Bük rõl, és nem a kör nyék be li te le -
pü lé sek rõl vagy Szom bat hely rõl irá nyít ják.

Más fe lõl szin tén biz ta tó a jö võ re néz ve, hogy
az el múlt két év hez ha son ló an je len leg is több
ko moly fej lesz tés van terv ben, fo lya mat ban
vagy ép pen cél egye nes ben. Utób bi ak hoz tar to -
zik az ok tó ber 10-én át adás ra ke rü lõ Bük für dõ

Medical Wellness. Ez a pro jekt az utol só ele me
an nak a 1,5 mil li árd fo rin tos be ru há zá si cso -
mag nak, mely nek ke re tén be lül va ló sult meg az
Aca pul co me den ce, a Szív me den ce, a Spray
Park, a 7/2-es „bu bo ré kos” me den ce, a tel jes
Szent Ke le men me den ce, va la mint az új fõ be já -
rat épí té se is. Ezen mun ká la tok is jól mu tat ják,
hogy ko moly mi nõ ség fej lesz té si tö rek vé sek jel -
lem zik a für dõt, ame lyek ré vén a kö vet ke zõ
évek ben ha zánk ban el sõ ként Bük für dõ ér he ti
utol az oszt rák pi ac szín vo na lát.

Bo ros Lász ló At ti la ve zér igaz ga tó sze rint él re is
kell áll nia a für dõ nek és irányt mu tat nia a vá ros
tu risz ti kai fej lõ dé sé ben. A Bük für dõ Thermal &
Spa ugyan is alap ve tõ en meg ha tá roz za a desz -
tináció már ka pi a ci po zí ci ó ját.                    yde

Bük város és Bükfürdõ Thermal & Spa
A 2019-ES TURISZTIKAI NYÁRI SZEZON ÉRÉKELÉSE



7

2019. novem
ber IX. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

A Bük für dõ Thermal & Spa új Medical
Wellness szol gál ta tá sa az ok tó ber 10-i hi va ta los
meg nyi tó ün nep sé get kö ve tõ en ok tó ber 11-tõl
vár ja ven dé ge it. 

A Bü ki Gyógy für dõ Zrt. most be fe je zett pro -
jekt je a ré gi für dõ gyógy ászat alap ja in éledt új -
já egy net tó 650 mil lió fo rin tos be ru há zás ke re -
té ben. A fel újí tás so rán az épü let kí vül-be lül
egy aránt meg újult, a ta va lyi év ben át adott új
fõ be já rat tal együtt min den rész le té bõl a mi nõ -
ség su gár zik. 

Az esz té ti kus kör nye zet tel és a mo dern
kezelõberendezésekkel a szol gál ta tá si pa let ta is
ki bõ vült. A Ma gyar or szá gon kö rül be lül egy mil lió
em bert érin tõ csont rit ku lás ra spe ci a li zált vizs gá -
la to kat és ke ze lé se ket a Bük für dõ Osteoporosis
Prog ram fog ja ös  sze egyé ni leg testreszabható
cso ma gok ká. A prog ram már a 30-as éve i ben
já ró kat is meg cé loz za, hi szen a csont rit ku lás
meg elõ zé sé ért már eb ben a kor ban is ha té ko -
nyan te het bár ki. A prog ram ban részt ve võ ven -
dég nem csu pán a be teg ség rõl sze rez hasz nos
tu dást, de igény be ve szi a már meg lé võ pa na -
sza it eny hí tõ vagy a pre ven ci ót se gí tõ ha gyo -
má nyos gyógy ásza ti és ké nyez te tõ spa-
kezeléseket egy aránt. A Medical Wellness köz -
pont egyik kü lön le ges sé ge, hogy le he tõ ség van
a hely szí nen el vé gez tet ni a fáj da lom men tes
csontsûrûségmérést is az egyik leg mo der nebb
mé rõ be ren de zés sel, így a Bük für dõ re ér ke zõ

ven dé gek nek nem szük sé ges elõ ze te sen kór há -
zi vizs gá la ton részt ven ni ük. 

A ki vá ló mi nõ sé gû, új Medical Wellnessben
az Osteoporosis Prog ram ele mei ki e gé szül nek
a test és a lé lek har mó ni á ját meg te rem tõ,
stressz ol dó spa-kezelésekkel is. A Bük für dõ
Thermal & Spa Medical Wellness a für dõ sa ját
gyógy vi zé vel ké szült koz me ti ku mai mel lett a
né met Kurland cég ter mé ke it is hasz nál ja, ez zel
egyút tal a né met már ka egyik ma gyar or szá gi
re fe ren cia he lyé vé vált. 

A spa-kínálatot te kint ve
meg újult és bõ vült a mas  szá zsok
ská lá ja, meg ta lál ha tók ben ne a
ter mé sze tes ha tó anyag ok ban
gaz dag alap anyag ok fel hasz -
ná lá sá val vég zett pa ko lá sok,
test ke ze lé sek, wellness kád für -
dõk és né hány iga zi kü lön le ges -
ség is. Ma gyar or szá gon el sõ -
ként Bük für dõn pró bál hat ják ki a
ven dé gek a Kraxenofen al pe si
szé na gõz fül két, mely már meg -
je le né sé vel és han gu la tá val is
az Al pok ba re pí ti a lá to ga tót. A

gõz fül ke elõ nye a ha gyo má nyos sza u nák kal
szem ben, hogy a fej és a lá bak sza ba don van -
nak, így a ma gas vér nyo más sal és vissz ér prob -
lé mák kal küsz kö dõk is bát ran hasz nál hat ják.

A Bük für dõ Thermal & Spa Medical Wellness
má sik kü lön le ges sé ge a Soft-Pack wellness víz -
ágy, mely a súly ta lan ság ér ze tét kelt ve te rem ti
meg a tes ti és szel le mi har mó ni át. A ke ze lés so -
rán a ven dég tes té re fel ke nik a vá lasz tott al ga-
vagy iszap pa ko lást, majd a pa ko lás jó té kony
me leg „öle lé sé ben” le beg ve a kel le mes me leg
ha tá sá ra a ha tó anyag ok tel jes mér ték ben fel
tud nak szí vód ni a bõr leg mé lyebb ré te ge i be. 

A ven dé gek a sör für dõ zés tõl és a ká vés
peelingtõl a mas  szá zso kon át a kecs ke te jes
für dõ ig szám ta lan egye di ke ze lés mel lett több -
fé le cso mag aján lat ból, ha gyo má nyos gyógy -
kúrá kból vagy az Osteoporosis Prog ram ból is
vá laszt hat nak.                                         yde

A Bük für dõ Thermal & Spa®

Medical Wellness át adá sa
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(Aki an no meg vá lasz tá sát kö ve tõ szék fog la ló -
já ban jö ven dõ mun ká ját édes any ja em lé ké nek
aján lot ta.)

Kö szö ne tet mon dunk azok ne vé ben, akik vé -
gig mel let ted áll tunk, él ve zed bi zal mun kat, tisz te -
lünk és sze re tünk.

Kö szön jük, hogy so ha nem kel lett csa lód nunk
az el kö te le zett sé ged ben, szí ved, lel ked csepregi
és Csepregé volt mind vé gig, mint ahogy 8 évig
kép vi se lõ ként is.

Kö szön jük a te te mes mun kát, amit el vé gez tél a
vá ro sért, év ti ze dek óta nem ta pasz talt mó don. 

Kö szön jük, hogy idõt, fá rad sá got nem kí mél ve
min den le he tõ sé get meg ra gad tál vá ro sunk fel -
emel ke dé sé ért! Aki nem vak, és nyi tott szem mel
jár, az lát hat ja minden nek az ered mé nyét!

Kö szön jük fe le sé ged nek, Anett nek, hogy szám -
ta lan szor te võ le ge sen is se gí tett és mel let ted állt,
min dig, nem kis ál do za tok árán!

Kö szön jük, hogy kép vi se lõ ink kel olyan csa pa -
tot al kot ta tok, akik egyet ér tés sel, kö zös mun ká val,
a vá ros ja vat szol gál va ilyen si ke re sek let te tek!

Kö szön jük azt, hogy min dent meg tet te tek
azért, hogy a csepregi em be rek jó kö zös sé get al -
kot has sa nak, bár úgy lát szik, ez még sem min den -
ki nek tet szik. Pe dig lett Ba ba kö szön tõ, Csa lá di nap,
Pa la csin ta Fesz ti vál, let tek nem ze ti ün ne pek, sok-
sok al kal mi ren dez vény, mû so rok nyug dí ja sok nak,
ki rán du lá sok, és még hos  szan so rol hat nánk.

Kö szön jük Szar ka Ani kó kép vi se lõnk ál do za tos,
oda adó mun ká ját, aki négy gyer me kes anyu ka -

ként hat ha tó san se gí tet te a vá ros gaz dál ko dá sát
és ered mé nyes mû kö dé sét mint a Pénz ügyi Bi zott -
ság el nö ke. Nagy szo mo rú ság, hogy a kö vet ke zõ
cik lus ra ez nem volt elég a csepregieknek! Ne künk
meg elé ge dé sünk re szol gált! Kö szön jük, Ani kó!

Szé gyen tel jes, hogy en  nyi kéz zel fog ha tó és lát -
ha tó ered mény után a csepregi pol gá rok zö me
elv te le nül be dõlt a nem te len vá das ko dá sok nak,
üres ígé re tek nek! Gyõ zött az irigy ség és gyû löl kö -
dés, vi szont meg ala po zott mun kát a vá ro sért ed -
dig kö zü lük sen ki nem tud fel mu tat ni! DE! Si ke rült
vé get vet ni ük egy si ke res idõ szak nak! Gra tu lá lunk!
Csak ne hogy meg bán ják ké sõbb, ami kor majd az
ígér ge té se ket be kell vál ta ni!

Kí vá nunk az új pol gár mes ter nek, Hor váth Zol -
tán nak jó egész sé get!

Kí ván juk, hogy mun ká ját vé gez ze leg alább
úgy, mint elõd je, Vlasich Krisz ti án, de a vá lasz tói
aka ra tá nak és el vá rá sá nak meg fe le lõ en; még
job ban és ered mé nye seb ben, mert az zal bi zo nyít -
hat ná nem te len kri ti kái és rá gal mai meg ala po zott -
sá gát! Csak re mél ni tud juk, hogy a pol gár mes te ri
fel ada tok kal és ki hí vá sok kal job ban si ke rül meg bir -
kóz nia, mint a vá ros gaz da ság gal.

Pe dig hát... van egy han gyá nyi kü lönb ség! 

Vé ge ze tül csak azt mond hat juk: Krisz ti án! Édes -
anyád na gyon büsz ke len ne Rád, ahogy mi is!

So kak ne vé ben: 
Tóthné An na

Büki alakuló ülés fotókon

Köszönetet mondunk
Vlasich Krisztiánnak!



9

2019. novem
ber IX. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Nem min den na pi le he tõ ség kinálkozott a
bü ki Si mon Vi rág nak. A kö zép is ko lás lány
pár éve úgy gon dol ta, hogy ki pró bál ja a
modellkedést.

– Mikor kezd tél el modellkedni, és hon -
nan jött az öt let?

– A kö zös sé gi mé di án ke resz tül ta lál tak meg
2 éve, majd be le vág tam és nem bán tam meg. 

– Indultál a Miss Al pok-Ad ria szép ség -
ver se nyen is, ott kö zön ség dí jas ként
debültáltál.  

– A szép ség ver seny egy po zi tív em lék szá -
mom ra. Él vez tem a nyüzs gést, a szép ru há kat, a
szín pa dot, de nem hi szem, hogy a ké sõb bi ek -
ben új ra in du lok. 

– A nyár vé gén 3 hó na pos kül föl di
castingon vettél részt Bang kok ban. Mit csi -
nál tál, hogy telt ez az idõ szak?

– A bu da pes ti mo dell ügy nök sé gem ál tal ke -
rül tem ki Bang kok ba, Thai föld fõ vá ro sá ba. A kint
töl tött nap ja im leg na gyobb ré sze castingokból
és fo tó zá sok ból állt, de azért min dig volt idõ tu -

ris tás kod ni és meg néz ni mind azo kat a ne ve ze -
tes sé ge ket, amik a bang ko ki ba kancs lis tá mon
sze re pel tek.

A vá ros szép, az em be rek ked ve sek, na gyon
jó be nyo mást kel tett szá mom ra ez a kul tú ra.
Bang kok nyüzs gõ met ro po lisz, a nyu ga ti és a ke -
le ti kul tú ra jól meg fér egy más mel lett. A thai em -
be rek nek fon tos a val lás, ezért a men ta li tá suk is
a nyu gal mat tük rö zi, tisz te lik ki rá lyu kat, a tra dí ci -
ó kat, ba rát ság gal fo gad ják a tu ris tá kat. Bang -
kok te le van gyö nyö rû, ren de zett par kok kal. A
fel hõ kar co lók mel lett a kul tu rá lis örök sé gük is fi -
gye lem re mél tó. 

Vis  sza gon dol va olyan ér zés, mint ha az egé -
szet csak ál mod tam vol na, és el sem men tem
vol na itt hon ról. 

An nak el le né re, hogy min dent ma gam nak
kel lett meg szer vez ni, az uta zást, ét ke zést, imád -
tam a kint töl tött idõm min den pil la na tát. 

– Középiskolai ta nul má nya i dat a szom -
bat he lyi Ka ni zsai Do rot  tya Gim ná zi um ban
foly ta tod a nyá ri ka land után. Az is ko lá val
ös  sze tu dod a kar ri ert egyez tet ni?

– Kaptam le he tõ sé get, hogy Bang kok után
to vább utaz zam, de az is ko la mi att ezt nem tud -

tam vol na ös  sze hoz ni, vál lal ni. Eb ben az év ben
érett sé gi zem, és most ar ra aka rok össz pon to sí ta -
ni, majd utá na jö het a töb bi. Per sze itt ho ni mun -
kák to vább ra is be le fér nek. 

– Le het tud ni a tá vo lab bi cél ja id ról? 
– Most, hogy lát tam en nek a szak má nak

több ol da lát is, még job ban meg tet szett ez az
élet for ma, ezért sze ret nék mi nél több le he tõ sé -
get meg ra gad ni a ké sõb bi ek ben, imá dok utaz -
ni, új em be rek kel és kul tú rák kal meg is mer ked ni.

Jö võ re fel sõ ok ta tás ba sze ret nék je lent kez ni,
még nem tu dom pon to san, hogy me lyik nyel vi
szak irány ba in du lok. Ki csi ko rom óta vonz a ste -
war dess szak ma, ez is a cél ja im kö zött van. 

SulicsHeni

Ok tó ber a Ró zsa fü zér hó nap ja, és en nek ki -
emel ke dõ ese mé nye, hogy ok tó ber 18-án, he lyi
idõ sze rint 9 óra kor vi lág szer te gyer me kek imád -
koz nak fél órán át a bé ké ért
és az egy sé gért.

A kez de mé nye zés ke resz -
tény kö zös sé gek tõl, Ve ne zu -
e lá ból in dult: mi köz ben 2005
nya rán gyer me kek kö zö sen
imád koz ták a ró zsa fü zért, a
mel let tük lé võ as  szo nyok
kéz zel fog ha tó an érez ték a
Szûz anya je len lét ét. Nap ja -
ink ra nem csak Dél-Ame ri ká -
ban, ha nem szer te a vi lá gon
el ter jedt ez a kez de mé nye -
zés. Ki in du ló gon do la ta az a
Szent Pio atyá tól szár ma zó

gon do lat, hogy „ha egy mil lió gyer mek imád koz -
za a ró zsa fü zért, ak kor a vi lág meg fog vál toz ni”.
Fe renc pá pa dön té se sze rint 2019 ok tó be re a

vi lág mis  szió rend kí vü li hó nap ja. A Szent atya ké -
ré sé re az idei „Egy mil lió gyer mek imád koz za a
ró zsa fü zért” el ne ve zé sû, vi lág mé re tû ima kez de -
mé nye zés nek a mis  szió lesz a té má ja, és a gyer -
me kek kel fõ ként a mis  szi o ná ri u so kért és új mis  szi -
ós hi va tá so kért imád koz nak. Az a cél, hogy a
gyer me kek imá ja le gyen kü lö nös mó don is az
egy ház misz  szi ós meg úju lá sá nak a lel ke.

Az el múlt esz ten dõk ben ha zánk ban is szá -
mos he lyen csat la koz tak az ese mény hez. Idén
már a sopronhorpácsi és egyházasfalui hit ta no -
sok is be kap cso lód tak, me lyet Ko vács Pál atya
és Far kas Zoltánné Má ria né ni ve ze tett. Zsirán 90
gyer mek Sulics Istvánné He ni ve ze té sé vel imád -
koz ta a ró zsa fü zért. Kü lön kö szö net az is ko lák ve -
ze tõ i nek, pe da gó gu sa i nak, hogy a ta ní tást is
fel füg gesz tet ték er re az idõ re. 

SulicsHeni

Egy mil lió gyer mek imád koz za a ró zsa fü zért

Büki lány bangkoki kalandjai
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El ké szült, és át is ad ták

Bük vá ro sát át sze lõ fõ utat ad tak át a for ga -
lom nak ok tó ber 9-én. Az ün nep sé gen Dr. Né -
 meth Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes te re el -
mond ta, hogy több év szá za dos út ez, mely a
he lyi e ket kap csol ja ös  sze a kül vi lág gal. Ez a
2,5 km-es út volt az el sõ bur kolt út sza kasz az
ak ko ri fa lu ban. Több ször fel bon tot ták: 1946-

ban vil lany-, 1970-ben víz-, majd 1980-ban
szenny víz épí tés mi att. Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ ki emel te: a be ru há zás 1,2 mil li árd fo -
rint ba ke rült. Az ös  sze get 408 mil lió fo rint ál la mi
és 850 mil lió fo rint ön kor mány za ti for rás ból fi -
nan szí roz ták.

yde

Csepregi ünnepi
megemlékezés képekben

Szik rá zó ok tó be ri nap sü tés fo gad ta te le pü lé -
sün kön az 1956-os for ra da lom 63. év for du ló ján
ren de zett meg em lé ke zés részt ve võ it. Az ese -
mény re a te me tõ ben, a kom mu nis ta dik ta tú ra
he lyi ál do za ta i nak em lék mû vé nél ke rült sor. A
Him nusz kö zös el ének lé se után, a köz ség új pol -
gár mes te re, Si mon Dá ni el idéz te fel az 56-os tör -
té nel mi ese mé nye ket. A he lyi már tí rok ról név
sze rint is meg em lé ke zett. Be szé de elõtt és után
ver sek hang zot tak el, két hely bé li fi a tal,
Reichardt Kit ti és Hancz Han na elõ adá sá ban.

A meg em lé ke zés kö zös gyer tya gyúj tás sal zá -
rult. Az ön kor mány zat kép vi se lõi osz tot tak gyer -

tyá kat, me lye ket az ese mény iránt ér dek lõ dõ si -
ma sá gi ak el he lyez het tek az em lék mû nél.

Haller E.

1956-os meg em lé ke zés
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Nem szán dé ko zom bor zol ni a ke dé lye ket, de
ígé re tem hez hí ven en ged jék meg, hogy be szá -
mol jak Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta anya gi
hely ze té rõl. Sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy a ki -
ala kult hely ze tért nem az elõ zõ cik lus kép vi se lõ it
tar tom fe le lõs nek, és nem azért mert én is, mint
egy ko ri kép vi se lõ a tes tü let tag ja vol tam. A len -
tebb ol vas ha tó be ru há zá si és fej lesz té si té te lek
több sé gé ben pol gár mes te ri ha tás kör ben ke rül -
tek meg ren de lés re, il let ve a pol gár mes ter ál tal
elõ ter jesz tett mó don fo gad ta el azo kat a tes tü let.

Az Ön kor mány zat szám la egyen le ge:
319.837.247 Ft. 
Eb bõl: • sza ba don fel hasz nál ha tó: 42.678.734

Ft • kö tött fel hasz ná lá sú: 277 158 513 Ft (szenny víz
hasz ná la ti díj, eu-s és ha zai el nyert pá lyá za tok for -
rá sai, kö tött fel hasz ná lá sú köz ha tal mi be vé tel)

Tar to zá sok (te hát le járt fi ze té si ha tár ide jû szám -
lák): • szál lí tói tar to zás: 38.715.156 (már el vég zett
mun kák, szol gál ta tá sok még ki nem fi ze tett szám -
lák, me lye ket sa ját erõ bõl kell ren dez ni.) • Adó túl -
fi ze té sek: 9.633.502 (adó zók ál tal túl fi ze tett adók,
me lyek vis  sza kell fi zet ni vagy át kell ve zet ni).

Ami a lé nyeg, az a sza ba don fel hasz nál ha tó
pénz esz köz. Hi szen hi á ba van több mint 300 M Ft
a szám lán, ha ab ból csak 42.678.734 Ft hasz nál -
ha tó fel sza ba don.

A le járt szám lák ki egyen lí té se után ma rad a
szám lán 4.150.654 Ft. Az adó túl fi ze té sek eset le -
ges vis  sza fi ze té sé vel – mely bár mi kor be kö vet -
kez het – már 5.669.924 fo rint hi ány van, nem
be szél ve a pol gár mes te ri vég ki elé gí tés és sza -
bad ság meg vál tás ös  sze gé rõl. Eh hez fon tos
meg em lí te ni, hogy az ön kor mány zat a szál lí tói
tar to zá sok ki egyen lí té sé vel va la men  nyi ed di gi
tar ta lé kát fel éli (in gat lan-ér té ke sí tés bõl, gép jár -

mû-ér té ke sí tés bõl, lak bé rek bõl szár ma zó be vé -
te lek), te hát nem ma rad egy vá rat lan ese mény
ese tén, sza ba don moz dít ha tó pén ze.

Az igaz ság hoz ter mé sze te sen hoz zá tar to zik,
hogy a fen ti ki mu ta tás 2019. ok tó ber 13. na pi
pil la nat nyi ál la pot. A költ ség ve té si hely zet egy
di na mi kus, fo lya ma to san vál to zó rend szer. A be -
vé te li és a ki adá si ol dal na pi szin ten vál to zik.
Ami 13-án még igaz volt, az 14-én már nem fel -
tét le nül, hi szen jön nek be még adó be vé te lek,

egyéb ál la mi pén zek és ter mé sze te sen idõ köz -
ben le jár nak szám lák, ha nem fi zet jük ki, jön nek
be új szám lák.

Min den eset re egy kö zel 1 mil li árd fo rin tos
éves költ ség ve tés nél nem túl ró zsás a hely zet,
fõ leg ha ki nul láz zuk a tar ta lé ka in kat.

Mind ezt csak te tõ zi, hogy a 2019. év ben a
sa ját erõs be ru há zás meg ha lad ta a 91 mil lió fo -
rin tot. Ez úgy gon do lom be csü len dõ, de egy -
ben meg gon do lat lan is, hi szen az így fel hasz nált
ös  szeg gel lé nye gé ben az ön kor mány zat a tel jes
2019. év re be szed ni ter ve zett adó be vé te le fel -
hasz ná lás ra ke rült. Ami vel megint nem len ne
sem mi gond, de ok tó ber van és van még több

mint 2 hó nap az év bõl. Az ál la mi fi nan szí ro zás
nem fe di a bé re ket, ah hoz min dig hoz zá kell
ten ni. A köz ét kez te té si szám lá kat fi zet ni kell. Az
MLSZ mû fü ves pá lyá zat te kin te té ben át kel le ne
ha la dék ta la nul utal ni hoz zá ve tõ le ge sen
10.000.000 Ft ön erõt, hogy a be ru há zás meg -
kez dõd hes sen és az ön kor mány zat ele get te -
gyen a pá lyá za ti fel té te lek nek, nem be szél ve a
töb bi vál la lás ról, me lyek rõl a mil li ós nagy ság -
ren dû szám lák ha ma ro san meg ér kez nek.

Hal kan jegy zem meg,
hogy a ren dez vé nyek re
kö zel 9 mil lió fo rint ki adá -
sa volt az ön kor mány zat -
nak sa ját erõ bõl.

A fen ti köl te ke zés sel az
a nagy gond, hogy tar ta -
lé kok hi á nyá ban a jö võ
évi és az azt kö ve tõ évek
fej lesz té si le he tõ sé gei
csök ken tek. Per sze ott
van nak az EU-s és ha zai

pá lyá za tok, de azok cél hoz kö töt tek, nem biz -
tos, hogy ar ra a te rü let re tud az ön kor mány zat
pá lyáz ni, amit fel tét le nül fej lesz te ni sze ret ne.

Nyil ván van nak kö ve te lé sei is ön kor mány zat -
nak, ami ket csök ken te ni kell, hi szen ezek is tény -
le ges be vé telt ké pez het nek, azon ban az zal je -
len leg a min den na pi mû kö dés ben nem le het
szá mol ni.

A kül sõ part ne re in ket azon ban sze ret ném
meg nyug tat ni, hogy nem fi ze tés kép te len az ön -
kor mány zat. Azon le szünk, hogy min den szám la
ren dez ve le gyen és a jö võ ben is szá mí tunk rá juk!

Tisz te let tel: Hor váth Zol tán
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re

Tisz telt Csepregi Pol gá rok!
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• Csepreg

Rövid hírek

Csa lá di nap a csepregi 
Répcevölgye Va dász tár sa ság nál

2019. szep tem ber 29-én az éves tag gyû -
lés után a ha gyo má nyok hoz hí ven eb ben az
év ben is csa lá di na pot tar tot tak a Va dász tár -
sa ság tag jai. Er re az al ka lom ra a va dá szok
meg hív ják a fe le sé ge ket, gye re ke i ket, uno ká -
kat, mint egy en gesz te lés ként a sok le sen töl -
tött órá ért. 

A tag gyû lés után a va dá szok és a ven dé -
gek meg szem lél ték a szep tem ber ben el ej tett
gím bi kák tró fe á it és fel ele ve nít tet ték a va dász -

él mé nye i ket. Szak ma i lag is ér té kel ték a tró fe á -
kat és a szep tem be ri va dász idényt. Meg tisz tel -
te a ren dez vényt a Vas Me gyei Va dász ka ma ra
el nö ke, Gagyi Ist ván és fe le sé ge is.

A ren dez vény nek a Tömördi Fa lu ház adott
ott hont. Fi nom éte le ket is le he tett kós tol ni. Ter -
mé sze te sen a hely ben ké szí tett lan gal ló sem
ma rad ha tott el, amit Éva as  szony ve ze té sé vel
ké szí tet tek. Több va dász fe le ség is se gí tett ne -
ki eb ben.

A fi nom éte lek mel lé csepregi bo ro kat és
mus tot kí nál tak. A han gu la tot fo koz ták a tan -
gó har mo ni kán meg szó lal ta tott szép dal la -
mok, a dél után fo lya mán le he tett íjászkodni is.
A lég pus kás lö vé szet ben is ki pró bál hat ták ma -
gu kat az ér dek lõ dõk, a ját szó te ret pe dig a
gye re kek vet ték bir to kuk ba. A ba rá ti be szél -
ge té sek re is ju tott idõ.

A kel le mes õszi idõ ked ve zett a sza bad té ri
prog ra mok nak, min den ki ked ves él mé nyek -
kel tér he tett ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

Szep tem ber 14-én a ko ra dél utá ni órák ban
lá za san gyü le kez tek a fa lu be li ek, és kí ván csi an
vár ták, hogy meg je len jen az if jú pár, hi szen rég
le het tek ré sze sei egy iga zi, ízig-vé rig fa lu si es kü -
võ nek. A meny as  szony – aki a fa lu ban nõtt fel,
és ki nek a szí ve még min dig Meszlenért do bog
– el mon dá sa sze rint az es kü võ kon cep ci ó ja az
volt, hogy meg pró bál ták az egész ün nep sé get

hely ben le bo nyo lí ta ni és a nász né pet is
itt meg ven dé gel ni. A fel adat nem volt
egy sze rû, de a kö zös ös  sze fo gás ered -
mé nye ként éle tük egyik leg szebb nap -
ját ün ne pel het ték meg így, „ha zai” kör -
nye zet ben. Az es kü või elõ ké szü le tek,
egyez te té sek már he tek kel az ese mény
elõtt meg kez dõd tek: te rep ren de zés, sá -
tor fel ál lí tás, fû nyí rás, szal ma bá la-ren de -
lés, evõ esz kö zök és po ha rak ös  sze szá -
mo lá sa, me nü ös  sze ál lí tá sa stb. A ven dé gek
már az es kü võ elõt ti na pok ban meg ér kez tek.
Õket a meszleni pan zió épü le té ben és az idén
meg újult evan gé li kus pa ró ki án szál lá sol ták el.
Sok szor gos kéz se géd ke zett ab ban, hogy a
nagy nap zök ke nõ men te sen zaj lód jon. Szom ba -
ton a tá vol ról ér ke zett ven dé ge ket a pan zió ud -
va rán sze re tet ven dég ség vár ta, akik meg is mer -
het ték a va si ak ven dég sze re tet ét. A võ fély sze re -
pét szin tén hely be li la kos, Sztrókay At ti la vál lal ta,
aki a jó han gu lat ezer mes te re. A nász nép a võ -
le gén  nyel fél 4-kor át sé tált a lá nyos ház hoz,
hogy a meny asz  szonyt ki kér jék. Bo lond meny as -
 szo nyos lány ké rés sel kez dõ dött az es kü või prog -
ram, az „ál meny as  szonyt” Fe jes Ti ha mér ala kí tot -
ta, a ne ve tés tõl kön  nye ik kel küz dõ em be rek
nagy örö mé re. A võ le gény nek nem volt egy sze -

rû dol ga, de jól vizs gá zott, így az iga zi meny as -
 szony is csat la koz ha tott a nász me net hez. A pol -
gá ri szer tar tás ra a pan zió ud va rán, a ter mé szet -
ben ke rült sor. A ven dé gek szal ma bá lá kon ül ve
hall gat hat ták meg a bol do gí tó igent. Ezt kö ve tõ -
en a la ko dal mi me net ci gány ze né szek kí sé re té -
vel vo nult vé gig a fa lun az idén fel újí tott evan -
gé li kus temp lom hoz, köz ben pe dig po gá csát

osz to ga tó lá nyok kí nál ták a fa lu né pét.
A meny asz  szony nak mély ér zel mi kö tõ -
dé se van a meszleni temp lom hoz, hi -
szen itt ke resz tel ke dett, konfirmálkodott,
sõt a szü le i nek és a nagy szü le i nek az
es kü võ je is itt volt. A temp lom ban a
szol gá la tot Né meth Ka ta lin lel kész nõ
vé gez te, aki nek szin tén sok kö tõ dé se
van ki csi fa lunk hoz. Az is ten tisz te let
után a ven dé ge ket fris sí tõ vel, sü te mén -
 nyel kí nál ták, il let ve az if jú pár ral fo tó -
kat ké szít het tek. A temp lom kert ben fel -
ál lí tott sá tor ban tar tot ták a la ko dal mat.

Ro man ti kus és fe lejt he tet len él mény volt a sö tét -
ben szé pen ki vi lá gí tott temp lom to rony mö gül,
ahogy a Hold kí ván csi an kém lel te a szo kat lan
nyüzs gést. A talp alá va lót egy öt ta gú ci gány ze -
ne kar biz to sí tot ta, iga zi fe lejt he tet len han gu la tot
te remt ve. A va cso ra fel szol gá lá sá ban is ter mé -
sze te sen meszleniek se géd kez tek. Utol só gon do -
lat ként a bol dog ara el mond ta, hogy mind ez
nem va ló sul ha tott vol na meg a pol gár mes te -
rünk, Õri Zol tán és csa lád ja, va la mint Kalincsák
Ba lázs és Kalincsák Balázsné Var ga Ka ta lin
evan gé li kus lel kész há zas pár, a meszleni la ko sok,
ro ko nok, ba rá tok, is me rõ sök nél kül. Há lás volt az
if jú pár, és kö szö ne tet mon dott a se gít sé gért. A
kis fa lu is mé tel ten be bi zo nyí tot ta, hogy mi re ké -
pes ös  sze fo gá sá val.

Ba lázs Ani kó

Iga zi fa lu si
es kü võ Meszlenben
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„Mert ne künk ott van az ott ho nunk,
Ahol gyer mek ként ját szot tunk.
Apánk az aj tó ban állt, anyánk étel lel várt,
Ahol éb ren is ál mod tunk.”

Is me rõs Ar cok

El sõ al ka lom mal vár ta ha za va la mi ko ri la kó it
Zsira szep tem ber 28-án, s egy ré gi álom tel je sült
ez zel. A Nem ze ti Kul tu rá lis Alap pá lyá za tán az
igé nyelt 800 ezer fo rint he lyett csak 300 ezer fo -
rin tot si ke rült el nyer ni, de ez már le he tõ vé tet te
a szer ve zés meg kez dé sét.

Nem volt kön  nyû dol gunk, hi szen a va la ha itt
élt la ko sok fel ku ta tá sa nem kis fel adat volt. El -
szár ma zott nak te kin tet tünk min den kit, aki Zsirán
szü le tett. Egy na gyon ak tív, se gí tõ kész csa pat állt
ös  sze – a mun ká nak eb ben a sza ka szá ban a he -
lyi nyug dí ja sok vol tak a leg ak tí vabb se gí tõ ink –,
hi szen na gyon rég re kel lett vis  sza men ni az idõ -
ben, hogy a le he tõ leg ala po sab ban fel tér ké -
pez hes sük a fa lut, me lyik ház ban ki la kott, és
meg ta lál juk az el szár ma zot ta kat. Vé gül 350 le ve -
let küld tünk ki. Vol tak azon ban olyan ne vek is,
me lyek hez nem ta lál tunk el ér he tõ sé get, és saj -
nál juk, de õket nem tud tuk meg hív ni.

Az tán el kezd tek jön ni a te le fon hí vás ok, le ve -
lek, és na gyon örül tünk, hogy po zi tí vak vol tak a
vis  sza jel zé sek, sor ra ér kez tek a je lent ke zé sek.
Min den nap egy re több, és a vé ge fe lé már
kezd tünk ag gód ni, hogy nem lesz elég nagy a
sá tor. Vé gül több mint 200 je lent ke zés ér ke zett.

Töb ben je lez ték, hogy a tá vol ság vagy egész -
sé gi ál la po tuk mi att nem tud nak részt ven ni az
ese mé nyen, de lé lek ben a töb bi ek kel van nak.

Az tán el ér ke zett szep tem ber 28-a, és a temp -
lom elõtt el kezd tek gyü le kez ni a ven dé gek. Az
idõ já rás saj nos nem ked ve zett a ren dez vény nek,
de úgy tûnt, hogy ez sen kit sem za vart. Öröm volt
néz ni a nagy egy más ra ta lá lá so kat, a kön  nyes
sze me ket, me lyek ben öröm kön  nyek csil log tak a
hos  szú év ti ze dek utá ni ta lál ko zás mi att.

A szent mi sét Ko vács Pál atya ce leb rál ta, õ is
örö mét fe jez te ki, mert a temp lom meg telt az al -
ka lom ból.

A mi se után a ven dé gek a kul túr ház ud va rán
fel ál lí tott sá tor ba men tek át, ahol re giszt rá ció után
egy kis ked ves aján dé kot kap tak az el szár ma zot -
tak, majd a kö szön tõk után ebéd kö vet ke zett.

Az is ko la di ák jai ének kel, Né meth Li li á na
vers sel, az ének kar egy dal cso kor ral kö szön töt te

a ven dé ge ket. A mû sor után ér ke zett egy dottó,
mely egy fél órás út so rán mu tat ta be a te le pü -
lést az el szár ma zot tak nak.

A prog ram nak nagy si ke re volt, s ezt a ven -
dég könyv be jegy zé sei, va la mint az az óta ér ke -
zett sok-sok kö szö nõ te le fon, üze net is ta nú sít ja. 

De ter mé sze te sen a ren dez vény nem jö he -
tett vol na lét re, leg alább is nem ilyen szín vo na -
la san, ha a fa lu nem áll a kez de mé nye zés mel -
lé és nem tá mo gat ja azt. Kö szö net min den ki -
nek, aki az elõ ké szü le tek ben, a le bo nyo lí tás -
ban és a ren dez vény utá ni rend ra kás ban ki -
vet te a ré szét! Kö szö net a nyug dí ja sok nak a cí -

mek ös  sze gyûj té sé ben, a ren dez vény hely szí -
né nek be ren de zé sé ben te vé keny ke dõk nek, a
ta ka rí tás ban se gí tõk nek, az ebéd elõ ké szí tõ i -
nek, fõ zõ i nek, a tá la ló lá nyok nak, as  szo nyok -
nak, fo tó sunk nak, Derdák Sza bolcs nak és nem
utol só sor ban azok nak, akik sü te mén  nyel tá mo -
gat ták a ren dez vényt – ezek kü lön di csé re tet
kap tak a ven dé gek tõl.

Kö szön jük, hogy egy jó ügy ér de ké ben ös  sze
tud tunk fog ni!

N.P.K.

Ha za hí vó – el szár ma zot tak ta lál ko zó ja Zsirán
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• Nagygeresd
Brin gázz ve lünk!

Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta ez zel
a fel hí vás sal vár ta az ér dek lõ dõ ket szep tem -
ber 22-én az Eu ró pai Mo bi li tá si Hét és Au tó -
men tes Nap ke re te in be lül szer ve zett ren dez -
vény re. A dél elõt ti gyü le ke zõt kö ve tõ en ke rék -
pár tú ra vet te kez de tét a szom szé dos te le pü -

lés re, ame lyen min den kor osz tály kép vi sel tet -
te ma gát az öt éves tõl a het ven éve sig. A visz -
 sza ér ke zõ tú rá zó kat kü lön bö zõ sport fel sze re lé -
sek vár ták a fa lu ház ud va rán.

Az Au tó men tes Na pot tá mo ga tó pá lyá za -
ton el nyert ös  szeg bõl töb bek kö zött ko sár gyû -
rût, fo ci ka pu kat, ko sár lab dá kat, fo ci lab dá kat,
rol le re ket, elekt ro mos dartsot, íjász fel sze re lést
vá sá rolt az ön kor mány zat. 

A gye re kek és a fel nõt tek is bol do gan vet ték
bir to kuk ba az új sport esz kö zö ket. Köz ben az üst -
ben ro tyo gott a gu lyás, amit a já ték ban és a tú -
ra so rán meg éhe zett részt ve võk jó ízû en el fo -
gyasz tot tak. A dél után fo lya mán a gye re kek ke -
rék pár- és rollerszlalomversenyen és darts -
versenyen ve het tek részt. A ké sõb bi órák ban ke -
rült sor a KRESZ-to tó és a köz le ke dés sel kap cso -
la tos jo gi to tó ki töl té sé re. A ki csik nek az egész sé -
ges élet mód dal ös  sze füg gõ raj zos fel ada to kat
kel lett meg ol da ni uk, és egy, a ke rék pá ro zást
nép sze rû sí tõ rö vid film is le ve tí tés re ke rült. Ös  szes -
sé gé ben egy moz gé kony sza bad idõs na pot
tölt het tek együtt a ren dez vény részt ve või.

Né meth Lajosné

Rövid hírek

Az idei év ben Sopronhorpács Köz ség Ön kor -
mány za ta több pá lyá za tot is be nyúj tott, me lyek
kö zül ok tó ber ben ket tõ is nyer te sen ke rült ki. Az

egyik a Ma gyar Fa lu
Prog ram ál tal ki írt
„Esz köz fej lesz tés bel -
te rü le ti köz te rü let kar -
ban tar tás ára” té má -
ban ke rült be adás ra,
mely pá lyá zat ke re -
te in be lül egy köz te -
rü let ren de zõ Iseki
TXG 237 tí pu sú kom -
pakt trak tor meg vá -
sár lá sá ra ka pott 11
mil lió fo rint tá mo ga -
tást a köz ség. A kis -
trak tor egyéb fel sze re lés sel is el lesz lát va, mely
ál tal a köz te rü le tek kar ban tar tá si mun ká la ta i nak
szé les kö rét el tud ja majd lát ni. A má sik a TOP-
1.4.1-19 kód szá mú, „Böl csõ dei fé rõ he lyek ki ala -

kí tá sa, bõ ví té se” cí mû fel hí vás ra be adott pá lyá -
zat volt, ezen Sopronhorpács köz ség 80 mil lió fo -
rint tá mo ga tá si ös  sze get nyert el. A pro jekt cél ja
a te le pü lé sen ta lál ha tó ré gi párt ház épü le té nek
tel jes kö rû fel újí tá sa, ben ne mi ni böl csõ de lét re -
ho zá sa. A ter vek sze rint 2021 szep tem be ré re az
épü let befogadóképes lesz, így még több le he -
tõ sé get fog kí nál ni a fa lu az itt élõ, il let ve ide
köl tö zõ csa lá dok szá má ra. Jó hír még köz sé -
günk ben, hogy el ké szült az ál ta lá nos is ko la mö -
göt ti sport pá lya, me lyet rész ben ön erõ bõl, rész -
ben pe dig egy ko ráb ban el nyert pá lyá zat ból fi -
nan szí ro zott a te le pü lés. Cé lunk mi nél több pá -
lyá za ti le he tõ ség meg ra ga dá sa, me lyek ál tal

még na gyobb mér ték ben tu dunk fej lõd ni, mert
min dig van ho va! Kö szön jük a tá mo ga tá so kat a
Ma gyar Ál lam nak!

Igler Pat rí cia

Az 52. Nem zet kö zi Eu cha risz ti kus Kong resz -
 szust (rö vi dít ve NEK, IEC2020) 2020. szep tem ber
13–20. kö zött tart ják Bu da pes ten. Az 1881 óta
rend sze re sen meg szer ve zett egy he tes nem zet -
kö zi ren dez vé nyen a ka to li kus egy ház ta ní tá sa
sze rint az ol tá ri szent ség ben je len lé võ Jé zus
Krisz tust hir de tik és ün nep lik. Ma gyar or szá -
gon 1938 má ju sá ban tar tot ták a 34. Eu cha -
risz ti kus Vi lág kong res  szust, így a 2020-as
ese mény a má so dik ilyen al ka lom lesz.
Sopronhorpácson is meg kez dõ dött a
visszaszámlás. Már ci us óta ren ge teg ren -
dez vényt, za rán dok la tot szer ve zett Ko vács
Pál atya a hoz zá tar to zó 5 plé bá nia hí ve i -
nek. Ok tó ber 20-án, a mis  szi ók va sár nap ján
dr. Ve res And rás gyõ ri me gyés püs pök mu -
tat ta be a szent mi sét. A szent mi se ele jén a
fõ pász tor meg ál dot ta a temp lom új üveg -
ab la ka it, ame lyek Ba logh Esz ter üveg fes tõ
al ko tá sai. Az üveg ké pek az an gya li üd vöz le tet,
Kal kut tai Szent Te réz anyát és a NEK logóját áb -
rá zol ják. Ve res And rás me gyés püs pök ál dá sát
ad ta azok ra a NEK logójával el lá tott, vert fém ki -
tû zõk re is, ame lye ket a plé bá nia ké szít te tett a hí -
vek szá má ra, hogy vi sel jék ta nú ság té tel ük je le -
ként, ez zel is ki fe jez ve ös  sze tar to zá su kat és kö zös
cél ja i kat. A szent be széd ében a min den na pi

evangelizáció fon tos sá gá ra hív ta fel a hí vek fi -
gyel mét. Az ün nep az öt test vér plé bá nia,
Egyházasfalu, Ke resz tény, Und, Zsira és
Sopronhorpács bú za táb lá já nál foly ta tó dott,
aho va kö zö sen imád koz va, kör me net ben ér kez -
tek a hí vek. Püs pök atya meg ál dot ta a föl det és

a bú za sze me ket, majd el ve tet te az egy ház köz -
sé gek bú zá ját, hogy ab ból jö võ re os tya ké szül -
hes sen. A püs pö ki szent mi sén is már a plé bá ni -
án ké szí tett szent os tyát ve het ték ma guk hoz a hí -
vek. A plé bá ni á kon a kö vet ke zõ idõ szak ban is
több NEK-es ese mény se gí ti a fel ké szü lést a
2020-as Eu cha risz ti kus Kong res  szus ra. 

SHeni

Sopronhorpácson járt 
dr. Ve res And rás gyõ ri me gyés püs pök

Sikeres az õsz
Sopronhorpács községben…
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Száz éve, 1919. au gusz tus 28-án Zsirán szü le -
tett Vég vá ri La jos mû vé szet tör té nész. A Wi -
kipédia a kö vet ke zõk ben ös  szeg zi élet út ját:
„Alap- és kö zép fo kú ta nul má nya it Sop ron -
ban és Sü me gen vé gez te, 1937-ben érett sé gi -
zett. Ezt kö ve tõ en 1938-tól a bu da pes ti Páz mány
Pé ter Tu do mány egye te men mû vé szet tör té ne tet,
ke resz tény ré gé sze tet és ös  sze ha son lí tó iro da -
lom tu do mányt hall ga tott. Ta ná rai Hekler An tal,
Gerevich Ti bor és Kerényi Kár oly vol tak. A má so -
dik vi lág há bo rú ide jén, 1943-ban be so roz ták
ka to ná nak, majd szov jet ha di fog ság ba esett.
1947-ben tért vis  sza, és 1948-ban sze rez te meg
böl csész dok to ri dip lo má ját.

1947-ben a Fõ vá ro si Nép mû ve lé si In té zet -
ben he lyez ke dett el tu do má nyos ta nács adó -
ként, majd 1948-tól öt évig a Fõ vá ro si Kép tár -
ban dol go zott, 1950 és 1953 kö zött az igaz ga tó -
ja, egy ben a Szép mû vé sze ti Mú ze um fõ igaz ga -
tó-he lyet te se volt. 1950-tõl ta ní tott az Eöt vös Lo -
ránd Tu do mány egye te men és a Kép zõ mû vé sze -
ti Fõ is ko lán, utób bin 1954-ben a mû vé szet tör té -
ne ti tan szék ve ze tõ je lett. 1971-ben Mis kolc ra
köl tö zött. Fõ is ko lai ál lá sa meg tar tá sa mel lett a
Mis kol ci Kép tár ban, majd Herman Ot tó Mú ze -
um ban dol go zott mû vé szet tör té nész ként, és te -
vé keny részt vál lalt a gyûj te mény ki ala kí tá sá -
ban, bõ ví té sé ben. Ta nács adó ja volt a ne ves
mis kol ci mû gyûj tõ nek, Petró Sán dor nak is. 1981-

es nyug dí ja zá sa után már csak a mú ze um kép -
zõ mû vé sze ti gyûj te mé nyé vel fog lal ko zott. Elõ -
adá so kat tar tott az or szág szá mos egye te -
mén, Deb re cen ben, Pé csett, Mis kol con, és szá -
mos kö zön ség ta lál ko zón vett részt. A Mis kol ci
Böl csész Egye sü let egyik ala pí tó tag ja volt, ahol
1997-ben dísz dok tor rá avat ták. 1999-ben élet -
mû dí jat ka pott a Ma gyar Fo tó mû vé szek Szö vet -
sé gé tõl, és ek kor tün tet ték ki a Ma gyar Köz tár sa -
sá gi Ér dem rend kis ke reszt jé vel is. 1993-ban Mis -
kolc vá ro sa Pro Urbe-díjjal tün tet te ki, 2001-ben
pe dig a vá ros dísz pol gá ra lett. 75. szü le tés nap -
ján Mis kol con ki ál lí tást és ün ne pi hang ver senyt
ren dez tek tisz te le té re.

Mun kás sá ga so rán – a rend sze res mú ze u mi
mun ka mel lett – fo lya ma to san pub li kált és ku ta tó -
mun kát foly ta tott, fõ leg a 19–20. szá za di egye te -
mes és ma gyar fes té szet tör té ne te fog lal koz tat ta.
Több mint negy ven köny ve je lent meg, emel lett
ta nul má nyo kat, ka ta ló gus be ve ze tõ ket, kri ti ká kat
is írt. Leg fon to sabb mû ve a Mun kácsy Mi hály éle -
té nek és mû vé sze té nek be mu ta tá sát tar tal ma zó
mo no grá fia. A fes té szet tör té ne te mel lett fo tó el -
mé let tel és fo tó esz té ti ká val is fog lal ko zott, kü lö nö -
sen sze ret te a diaporámát. Mû vé szet tör té né szi
mun ká ján kí vül szá mos ki ál lí tást is ren de zett és
meg nyi tó kon mû kö dött köz re. 2004. má jus 29-én
hunyt el Mis kol con, és a Mind szen ti te me tõ evan -
gé li kus sír kert jé ben nyug szik.” 

Száz év vel ez elõtt, 1919. szep tem ber 10-én
alá ír ták az oszt rák bé ke szer zõ dést Saint-
Germainben. A bé ke ered mé nye ként Auszt ria
te rü le te a ko ráb bi ne gye dé re (84 ezer km²-re)
csök kent; az or szág nak 6,5millió la ko sa ma -
radt. (Cseh or szág, Mor va or szág, Cseh-Szi lé -
zia és né hány Al só-auszt ri ai ön kor mány zat az
újon nan meg ala kult Cseh szlo vá ki á hoz ke rült.
Észa kon Ga lí cia a hely re ál lí tott Len gyel or -
szág ré sze lett. Dél-Ti rol, Trentino (né me -
tül: Welschtirol) ma együtt a Trentino-Alto
Adige ré gió, va la mint Tarvisio kör nyé kén el te rü -
lõ Friuli-Venezia Giulia ke le ti ré sze (né me -
tül: Kanaltal) és az iszt ri ai part vi dék az Olasz Ki -
rály ság hoz ke rült. Bu ko vi nát meg kap ta Ro má -
nia. Al só-Stá jer or szág szlo vé nül: Štajerska, Krajna
és Karintia egy ré sze a Szerb–Horvát–Szlovén Ki -
rály ság ré sze lett.) A szer zõ dés el ren del te Moson,
Sop ron és Vas vár me gyék né met la kos sá gú ré -
szé nek és Sop ron vá ro sá nak Auszt ri á hoz va ló
csa to lá sát.

125 év vel ez elõtt, 1894. ok tó ber 17-ént szü -
le tett Nemesvisen (ma Répcevis) Sarang Krizológ
Pé ter ben cés szer ze tes. Ma gyar-né met sza kos
ta ná ri ok le ve let szer zett. Esz ter gom ban, Bu da -
pes ten és Pá pán volt gim ná zi u mi ta nár. Pan non -
hal mán hunyt el 1978. jú li us 11-én.

Sá gi Fe renc

Évfordulók a Répce-vidéken 2019/V.

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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Ok tó ber 13-án az egész or szág
az ön kor mány za ti vá lasz tá sok ra fi -
gyelt. A ré gió leg ki sebb te le pü lé sén,
Iklanberényben 61 vá lasz tás ra jo go -
sult ból 52 he lyi tett ele get ál lam pol -
gá ri kö te le zett sé gé nek. 2 pol gár -
mes ter kö zül le he tett vá lasz ta ni, és 3
kép vi se lõ je lölt vár ta a sza va za to kat.
A meg mé ret te tés bõl 27:24 arány -

ban Mészárosné Nagy Má ria ke rült ki
nyer te sen, így 5 évig õ lesz a te le pü -
lés pol gár mes te re. A kép vi se lõ-tes tü -
let be Mé szá ros Péterné ke rült 37
voks sal, így õ lett az al pol gár mes ter;
Berényi György és Sulics Istvánné 27-
27 sza va za tot ka pott, így sors hú zás
után Berényi György ka pott he lyet. 

A pol gár mes ter as  szony Bük rõl
ke rült Iklanberénybe, mi kor 30 éve
férj hez ment. 2 gyer me ke van, akik
itt nõt tek fel. 25 éve ak tí van részt
vesz a te le pü lés éle té ben. Volt kép -
vi se lõ, al pol gár mes ter és 8 évig
pol gár mes ter. A be ik ta tás ra ok tó -
ber 21-én ke rült sor, ez után be szél -
get tük a ter vek rõl.

- Töb ben meg ke res tek a la ko -
sok kö zül, hogy sze ret nék, ha in dul -
nék pol gár mes ter nek, és tá mo gat -
ná nak is ben ne. Hos  szas mér le ge -
lés után dön töt tem, mi vel csak
kép vi se lõ nek sze ret tem vol na in dul -
ni, és úgy gon dol tam, még is meg -
pró bá lom.

Ter ve im kö zött sze re pel a fa lu ra
vo nat ko zó pá lyá za tok be adá sa.

Amit tu dunk, min den re be ad juk. To -
váb bi ak ban foly tat ni sze ret nék a
fa lu szé pí té sét, kö zös sé gi prog ra -
mok szer ve zé sét a la kos ság gal. Je -
len leg fo lya mat ban 2 pá lyá za tunk
van. Az egyi ket már el nyer te a te le -
pü lés, ami a je len le gi ját szó tér he -
lyén meg épü lõ sport park lé te sí té -
se. A má sik pá lyá zat a te me tõi ke -

rí tés cse ré jé re lett be ad va, de ezt
még nem bí rál ták el. Ezt is na gyon
vár juk, hogy meg kap juk.

Jö võ év ben Iklanberényben ke -
rül meg ren de zés re a Berények Ta -
lál ko zó ja, ami utol já ra 2007-ben
volt itt a te le pü lé sen. Ak kor ma gán -
szer ve zés ben (a Mé szá ros és a
Sulics csa lád vál lal ta fel a ven dég -
lá tást) jöt tek a társ te le pü lé sek kép -
vi se lõi. 

To vább ra is sze ret nénk a már jól
be vált fa lu gond no ki szol gá la tot
foly tat ni, mert ez a fa lu nak – fõ ként
az idõ sebb la kos ság nak – ha tal -
mas se gít ség (gyógy szer ki vál tás,
vér vé tel re va ló szál lí tás, vá sár lás,
ügyek in té zé se stb.).

To váb bá sze ret ném itt meg ra -
gad ni az al kal mat, hogy meg kö -
szön jem a la kos ság nak, hogy tá -
mo gat tak. Min den erõm mel azon
le szek, hogy mun kám mal meg le -
gye nek elé ged ve, és igyek szem
azért is, hogy min den ki nek min -
den ben tud jak se gí te ni.

SulicsHeni

A Ma gyar Sza bad idõ sport
Szö vet ség ál tal meg hir de tett Vi -
lág Gya log ló (hó)Nap ver seny ki -
írá sát óvo dánk, a Sopron hor -
pácsi Nap kö zi Ott ho nos Óvo da is
szív ügy ének te kin tet te.

Fon tos nak tart juk, hogy fel -
hív juk a fi gyel met a gya log lás
egész ség meg õr zõ ha tá sá ra, il -
let ve az is, hogy a moz gás sze -
re te té re ne vel jük óvo dá sa in kat.
Ez az ese mény le he tõ sé get
adott ar ra is, hogy gyer me kek,
fel nõt tek egy él mén  nyel te li, jó
han gu la tú dél utánt tölt se nek
együtt. Mi vel az idõ is ke gyes
volt hoz zánk, nagy örö münk re

szép szám mal gyûl tünk ös  sze az
óvo da ud va rán, ahon nan a
majd nem négy ki lo mé te res táv -
nak ne ki vág tunk 2019. ok tó ber
11-én dél után.

Mi vel mi nél tar tal ma sab bá
is sze ret tük vol na ten ni sé tán kat,
úgy ter vez tük, hogy utunk so rán
Sopronhorpács fõbb lát ni va ló it
jár juk kör be, így szû kebb ha -
zánk épí té sze ti és tör té nel mi ne -
ve ze tes sé ge i rõl szer zett is me re -
te in ket is gya ra pít hat juk, s erõ -
sít het jük gyer me ke ink ben a szü -
lõ föld höz va ló kö tõ dést. El sõ ál -
lo má sunk a Szé che nyi -kas tély
volt, mely nek va la ha gyö nyö rû
park já ban még min dig ott áll
az a nagy le ve lû hárs, me lyet
1802-ben Szé ché nyi Fe renc ül -
te tett.

Szin tén itt ma ga so dik né -
hány még élõ pél dá nya an nak
a 13 pla tán nak, me lye ket az
ara di vér ta núk ki vég zé sé nek hí -
ré re Szé che nyi La jos gróf ül te -
tett. Eb ben a kas tély ban volt az

a könyv tár és ré gi ség gyûj te -
mény, mely ké sõbb a nagy cen -
ki kas tély ba ke rült, ahon nan
Szé ché nyi Fe renc nem ze ti köz -
cél ra aján lot ta fel, így ala pít va
meg a ké sõbb ró la el ne ve zett
Or szá gos Szé ché nyi Könyv tá rat,
ré gi ség gyûj te mé nyé vel pe dig
a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um
alap ja it.

A sopronhorpácsi kas tély
ven dé gei kö zött olyan pro mi -
nens sze mé lyek is vol tak, mint
Fe renc Jó zsef, Liszt Fe renc, An -
der sen, Do ni zet ti és Met ter nich.
Má so dik ál lo más ként a fa lu 12.
szá zad ban épült, és több ször

át ala kí tott ro mán ko ri ka to li kus
temp lo mát és a mel let te el he -
lyez ke dõ kõ tá rat jár tuk kör be.

Saj nos mind a ta tár já rás,
mind a tö rök dú lás nyo mott ha -
gyott az épü le ten. A ta tá rok fel -
éget ték, Szulejmán ha da pe dig
szin te tel je sen le rom bol ta. Majd
száz évig volt a pusz tu lás ho na,
csak a mel lék ha jó állt, ahol az
is ten tisz te le tet tar tot ták.

Az 1700-as évek ben az tán a
Szé che nyi csa lád se gít sé gé vel
tel je sen hely re ál lí tot ták a temp -
lo mot. Egy hos  szabb sé ta után
ér kez tünk meg a „kör mag tár -
hoz”, mely alak já nál és bel sõ ki -
kép zé sé nél fog va az or szág ban
egye dül ál ló épü let. Tú ránk vég -
ál lo má sa az 1891-ben épült
lédeci ká pol na volt, mely nek
szép kör nye ze té ben meg pi hen -
ve, újult erõ vel in dul tunk vis  sza
az óvo dá ba. Itt az tán ki csit fá -
rad tan, de lel ki ek ben fel tölt ve
kö szön tünk el egy más tól.

Igler Pat rí cia

Iklanberényiek választásaGya lo gol ni jó!

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u
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Ha Tök Jó Nap, ak kor már szin te biz tos, hogy
esik az esõ is, és ez most sem volt más képp. De
a ver seny zõ csa pa tok ked vét ez csep pet sem
szeg te. Gyor san sát ra kat ál lí tot tak, nagy er nyõ -
ket tet tek e kon dé rok fö lé, és kez dõd he tett is a
jó han gu la tú fõ zõ ver seny.

Ös  sze sen 13 csa pat vett részt a meg mé ret te -
tés ben. Fõtt a kon dé rok ban: mar ha, csir ke, nyúl,
disznó… s köz ben han gos nó ta szó töl töt te be a
te ret. Va ló szí nû leg a jó han gu lat hoz a fi nom ita -
lok is hoz zá já rul tak – s per sze „Mar git bá csi”, aki
a csepregi röpisek csa pa tá val ér ke zett és fan -
tasz ti ku san ad ta elõ ma gát.

Csa pa tok ér kez tek Mo son ma gya ró vár ról,
Rév fü löp rõl, Sop ron ból, Csepregrõl és ter mé sze -
te sen Zsiráról.

A fõ zés 9 óra kor kez dõ dött és 13 órá ig tar -
tott, s az tán mun ká hoz lá tott a há rom ta gú zsû ri.
Õk a ver seny ide je alatt is fi gye lem mel kí sér ték
a csa pa tok mun ká ját.

A zsû ri tag jai Keszei And rea, a Nap vi rág Ház
tu laj do no sa, Turcsányi Ta más, a Pi ros Ház séf je,

va la mint Fá bi án György, a Pa tent Kft. ve ze tõ je
vol tak.

Nem volt egy sze rû a fel ada tuk – el mon dá suk
sze rint –, mert na gyon fi nom éte lek ke rül tek a
zsû ri asz ta lá ra, ne héz volt a dön tés.

Vé gül a kö vet ke zõ ered mé nyek szü let tek: 1.
Tö kös röpisek csa pa ta (Csepreg) 2. Ön kén tes
Tûz ol tó Egye sü let (Zsira) 3. Vo lán és tár sai (Zsira).

A zsû ri há rom kü lön dí jat is ki osz tott a Csak csa jok
csa pa tá nak, Irén ke és lá nyai csa pa tá nak és a
SzeszFakt mo son ma gya ró vá ri kü lö nít mé nyé nek.

Hor váth Pé ter fa fa ra gó szin tén kü lön dí jat aján -
lott fel mun ká i ból.

Az ered mény hir de tés után az el ké szült éte le -
ket meg le he tett kós tol ni, és mond hat juk, ha mar
ki ürül tek a kon dé rok.

A sü te mé nye ket is ver se nyez tet tük, dön tés a
kö zön ség vé le mé nye alap ján szü le tett. E sze -
rint: 1. Éberhardtné Oláh Ani kó 2. Mé szá ros
Györgyné.

A dél után to váb bi ré szé ben a ter ve zett prog -
ra mok egy ré szét tud tuk csak meg tar ta ni a zá -
po rok mi att. De így is sor ke rült a ba se ball -
meccs re, a country tánc ra, ki sor sol tuk a kam ra -
tom bo lá ra fel aján lott aján dé ko kat, és aki még
bír ta, az tán col ha tott is.

S vé gül sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni tá -
mo ga tó ink nak, akik fel aján lá sa ik kal se gí tet ték a
ren dez vény meg szer ve zé sét, dí ja zá sát: A Pa tent
Kft-nek, a Vinora Pin cé szet nek Csepregbõl, a
kópházi Pairits Pin cé szet nek, a Pellet-Brikett
Bioenergetikai Kft-nek, Hor váth Pé ter né pi ipar -
mû vész nek és Zsira Köz ség Ön kor mány za tá nak.

N.P.K.

Tök Jó Napunk volt
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Táblázatban mutatjuk, 
terjesztési területünkön 

kik lettek a megválasztott
polgármesterek.

Település Polgármester
Bõ Hajós Attila
Bük Dr Németh Sándor
Chernelházadamonya Horváth Károly Zsolt
Csepreg Horváth Zoltán
Egyházasfalu Sándor József
Gór Németh László
Gyalóka Kincse Attila
Horvátzsidány Krizmanich István
Iklanberény Mészárosné Nagy Mária
Kiszsidány Bánó Zoltán
Lócs Horváth Ildikó
Mesterháza Dohi Zsolt
Meszlen Õri Zoltán
Nagygeresd Németh Lajos
Nemesládony Rubóczkiné Börczy Viktória
Ólmod Hergovich Vince
Peresznye Orbán Gyula
Répceszentgyörgy Kovácsné Kelemen 

Gertrúd Margit
Répcevis Hollósi Péter
Sajtoskál Haller Imre György
Simaság Simon Dániel
Sopronhorpács Talabér Jenõ
Szakony Farkas Gyula (ügyvivõ)
Tompaládony Molnár Ildikó
Tormásliget Mester Árpád Ferenc
Tömörd Kollárits Gábor
Und Pintér Tamás
Völcsej Szõke Attila
Zsira Nagy Ferdinánd

Forrás: valasztas.hu

2019. ok tó ber 26-án kü lön le ges hallo -
weenparti vet tünk részt a tömördi fa lu ház -
ban.  Az ün nep egy ki vá ló al ka lom volt ar ra,
hogy egy kö zös ség épí tõ, kö zös ség for má ló

es té re is mét ös  sze hív juk a he lyi tánc cso port
tag ja it egy kö tet len be szél ge tés re, egy kis
szó ra ko zás ra.

A vi dám han gu la tot a te ma ti kus ze nei
hát tér és a halloween kok tél biz to sí tot ta. A
zárt kö rû ren dez vény tisz te le té re az épü let

halloween jel mez be öl tö zött kí vül-be lül.
Kö szön jük Bódizs Ti bor nak és csa lád já nak
(Er zsi nek és Dal má nak), hogy idõt és ener -
gi át nem saj nál va gon dos kod tak a fi nom

étel rõl, az öt le tes de ko rá ci ó ról és az arc -
fes tés rõl. A si ker re va ló te kin tet tel a ren -
dez vényt – ha gyo mány te rem té si szán dék -
kal – jö võ re is mé tel ten meg ren dez zük,
mely re be lé pés ki zá ró lag jel mez ben!

PB

Hallo ween -
parti 

Tömördön!
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A ta va lyi hoz ha son ló an idén is részt vett
Nemesládony a mo bi li tá si pá lyá za ton, me lyen
öt száz ezer fo rin tot nyert. Az ös  sze get sport sze rek
vá sár lá sá ra for dí tot ták. To váb bi ke rék pár ok kal,

tram bu lin nal, lab dák kal, fitt ball-lab dák kal, súly -
zók kal, rol le rek kel, dartssal, röp lab da há ló val és
még na gyon sok hasz nos esz köz zel gaz da go -
dott az Ön kor mány zat, és ez ál tal a fa lu la kói.

A ren dez vény le bo nyo lí tá sá ra szep tem ber
21–22-én ke rült sor. Az égi ek ke gye sek vol tak
hoz zánk mind két na pon. A szom ba ti nap gye -
rek-fog lal koz ta tó val in dult. Itt a ki seb bek szí nez -
het tek, a na gyob bak KRESZ-to tót tölt het tek ki.
Ké sõb bi ek ben a dél elõtt ügyes sé gi ver se nyek -
kel foly ta tó dott, ahol na gyon jól érez ték ma gu -
kat a részt ve võk. 

A sport ver se nye ket meg sza kít va, 11 óra kor
át adás ra ke rült az új já é pí tett hõ si em lék mû.
Be szé det mon dott Né meth Lász ló pol gár mes ter
úr, va la mint meg ál dot ta az em lék mû vet
Pécsinger Éva lel kész as  szony és Sza bó Mik lós

plé bá nos úr. Kan csér Sza bolcs kö zép is ko lás di -
ák, vers sel em lé ke zett meg hõ se ink rõl. Az em -
lék mû át adá sa után ebéd vár ta a fa lu la kó it. A
kö zö sen el fo gyasz tott ebéd után gya log tú ra in -

dult Tompaládonyba. Min den kor osz tály kép vi -
sel tet te ma gát. Min den ki tel je sí tet te a mint egy
5 km hos  szú sá gú tá vot. Vis  sza tér ve a kö zös sé gi

tér hez, ke rék pá ros ügyes sé gi ver se nyek kö vet -
kez tek, va la mint az új sport esz kö zö ket le he tett
ki pró bál ni. Azon csa lá dok, akik le ad ták gép -
jár mû jük for gal mi en ge dé lyét, és vál lal ták,

hogy az nap nem hasz -
nál ják au tó ju kat, tom -
bo la sor so lá son vet tek
részt, ahol hasz nos tár -
gya kat le he tett nyer ni.
Az est sza lon na sü tés sel
zá rult.

Más nap dél elõtt bi -
cik li tú rán ve het tek részt
az ér dek lõ dõk. A szom -
széd te le pü lés re, Nagy -
ge resdre te ker tek át,
majd ha za fe lé a hor -
gász ta vat te kin tet ték

meg. Kö szön jük a kép vi se lõ tes tü let nek a tar tal -
mas na po kat!

Pietrowskiné Végh And rea

Mobilitási nap Nemesládonyban



20

2019. novem
ber IX. évfolyam

 11. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

• Csepreg
Ásó val a Bib lia nyo má ban 

Ásó val a Bib lia nyo má ban cím mel ki ál lí tás
nyílt a csepregi mû ve lõ dé si ház ban. A füg get -
len ma gán ki ál lí tás ré gé sze ti rep li kák ból, hí res
kéz ira tos és nyom ta tott Bib li ák ha son más ki -

adá sa i ból és
ere de ti ré gi sé -
gek bõl áll. 

Az Adeia Bib -
lia-tör té ne ti Gyûj -
te mény és Bib lia -
tör té ne ti Tár sa -
ság hat éves
múlt ra te kint vis -
 sza. Cél juk el sõ -
sor ban az is me -
ret ter jesz tés.

Az el múlt hat év ben kö zel 40 vá ros ban
mu tat ko zott be a gyûj te mény kü lön bö zõ te -
ma ti kus ki ál lí tá sok kal. A ma gán gyûj te mény
cél ja be mu tat ni a Bib lia ki ala ku lá sát, a for dí -
tá sok tör té ne tét, va la mint a tör té ne lem re, kul -
tú rá ra, gon dol ko dás ra gya ko rolt ha tá sát. A
ha son más ki adá sok se gít sé gé vel egy tár la ton
be lül te kint he tõk meg tör té nel mi Bib lia-hí res -
sé gek és a Bib lia tör té ne té hez kap cso ló dó ré -
gé sze ti le le tek. 

A tu do mány szá mos olyan kéz ira tos és
nyom ta tott Bib lia-ki adást, va la mint a bib li ai
idõk bõl szár ma zó ré gé sze ti le le tet tart szá -
mon, ame lyek fel be csül he tet len ér té kû ek.
Ezek a köny vek és tár gyak a vi lág kü lön bö zõ
könyv tá ra i ban, mú ze u ma i ban, ku ta tó in té ze -
te i ben ta lál ha tók. A mo dern tech ni ka el ér he -
tõ vé te szi e Bib li ák és tár gyak ha son má sa it –
pon tos, hi te les má so la ta it – a ku ta tók, gyûj tõk
és mú ze u mok szá má ra.

A ki ál lí tá son – a mo dern tech ni ka ál tal el -
ér he tõ vé tett – pon tos, hi te les má so la tok, va -
la mint ere de ti ré gi sé gek lát ha tók. A gyûj te -
mény anya ga ku ta tá si cél lal el ér he tõ, in téz -
mé nyek szá má ra ki ál lí tá sok és elõ adá sok for -
má já ban ér té kes kul tu rá lis prog ram le he tõ ség.

A ki ál lí tás a csepregi mû ve lõ dé si ház ban
no vem ber 15-ig lát ha tó. 

SHeni

Rövid hírek

Szep tem ber 28-án el sõ al ka lom mal ren dez -
ték meg a Szakonyból el szár ma zot tak ta lál ko zó -
ját. A te le pü lés ve ze tõ sé ge és la kói ne vé ben
Far kas Gyu la pol gár mes ter
és Barcza At ti la or szág gyû lé -
si kép vi se lõ kö szön töt te a
meg je len te ket. 

Az ün ne pi mû sort a Bü ki
Nõi Ének kar elõ adá sa nyi -
tot ta meg. Mû so ru kon a
nép dal csok rok mel lett fel -
csen dült Bar tók Bé la Le vél
az ott ho ni ak hoz cí mû mû ve
is. A te le pü lé sen élõk ne vé -
ben Tóth Il di kó tol má csol ta
Wass Al bert gon do la ta it az
ott hon ról. Szolnokiné Bog -
nár Ilo na el szár ma zott Káldy
Já nos Rá ba-par ti elé gia
ver sé vel lep te meg a hall ga tó sá got. Szakonyi
Fe renc kö szö ne tet mon dott mind azok ne vé -
ben, aki ket a te le pü lés be fo ga dott, s ott hont
lel tek ne ve lõ szü lõk nél. A te le pü lé sen élõ fi a ta -
lok mû so ra után Far kas Gyu la pol gár mes ter ün -
ne pi gon do la ta i ban Szakony múlt já ról, je le né -
rõl be szélt. Vá zol ta azo kat a fel ada to kat, ki hí -

vá so kat, me lyek a te le pü lés éle té ben meg ol -
dás ra vár nak. A dél után fo lya mán Bo ros Já nos
és ba rá tai szol gál tat ták a ze nét.

A te le pü lés ven dé gül lát ta a meg je lent ven -
dé ge ket. Va dá szok ál tal ké szí tett vad pör költ ke -
rült a te rí tett asz ta lok ra. Majd a be szél ge tés vet -
te át a fõ sze re pet. A vis  sza em lé ke zé sek, új ra ta -
lál ko zá sok szép él ményt ad tak el szár ma zot tak -
nak, itt élõk nek egy aránt.                            

ADA

Tisz te let tel sze ret ném meg kö szön ni az is mé -
telt bi zal mat!

Na gyon meg va gyok ha tód va, hi szen a ha -
to dik cik lu so mat kez dem meg mint Tor más li get
pol gár mes te re. Kö szö nöm min den ki nek, aki rám
sza va zott, és azok nak a részt vé te lét is, akik nem
rám ad ták a vok su kat. Ez is mu tat ja, hogy van
(lesz) még mit ten nünk.

Em lék szem, 1998-ban, ami kor elõ ször tet tem
pol gár mes te ri es küt, az zal kezd tem, hogy ez zel
a bi za lom mal él ni kell, és nem vis  sza él ni. A tes -
tü let és jó ma gam – ahogy ed dig is – a te le pü -
lés ér de ke it szem elõtt tart va a fa lu ért, Önö kért,
Ér te tek fo gunk dol goz ni!

A meg vá lasz tott tes tü le ti ta gok nak gra tu lá -
lok, és ké rem õket, hogy a leg jobb tu dá suk sze -
rint se gít sék a mun ká mat! A te le pü lés min den
la kó ját ké rem, hogy ad ja nak öt le tet, ta ná csot,
hogy mi az, ami sze rin tük meg ol dás ra vár, mi az,
amit sze ret né nek meg csi nál ni!

Ami biz ta tó, hogy a fa lu pénz ügyi hely ze te
sta bil. A kas tély, a volt ital bolt sor sát át kell gon -
dol ni, és a le he tõ sé gek hez ké pest ren dez ni. Ha
az ital bol tot nem tud juk ki ad ni, ak kor funk ci ót
kell ne ki ta lál nunk.

A fa lu la kó it tá jé koz tat ni kell az ön kor mány zat
mun ká já ról, ele jét vé ve a plety kák nak, ame lyek
rend sze rint nem va lós in for má ci ón ala pul nak.

Idõ sö dõ fa lu va gyunk, fo lya ma to san fi gyel -
nünk kell, mint ahogy ed dig is tet tük, a nyug dí -
ja sok ra, egye dül élõk re.

Sze ret ném, ha az ed di gi prog ram ja ink to -
vább ra is meg ren de zés re ke rül né nek, hi szen

ezek nek kell ös  sze tar ta ni, ös  sze ko vá csol ni a
kö zös sé get. Ezen van mit ja ví ta nunk, de re mé -
lem, hogy a tes tü le ti ta gok köz re mû kö dé sé vel
és a te le pü lés la kó i nak se gít sé gé vel itt is elõ re
tu dunk lép ni.

Min den olyan pá lyá za tot be fo gunk ad ni, amit
úgy lá tunk, hogy szá munk ra ered mé nyes le het!

A cé lok kö zö sek, ha meg va ló sul nak, ak kor a
si ker is kö zös lesz! Csak ak kor ér het jük el a cél ja -
in kat, ha kö zö sen gon dol ko dunk, kö zö sen cse -
lek szünk.

Aki nek bár mi lyen ügy ben se gít ség re van
szük sé ge, mint ed dig is, nyu god tan ke res het!

A po zi tív együtt mû kö dés re mé nyé ben kí vá -
nok a kép vi se lõ-tes tü let tag ja i nak jó egész sé -
get, erõt, ki tar tást és sok si kert az ön kor mány za ti
mun ká hoz!

Mes ter Ár pád

Elszármazottak
találkozója Szakonyban

Tormásliget község alakuló
ülésének polgármesteri beszéde
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A klí ma vál to zás és a glo bá lis fel me le ge dés
egyik és ta lán leg ha tá so sabb el len sze re, ha fá -
kat ül te tünk és így csök kent jük az em be ri te vé -
keny ség ál tal elõ ál lí tott lég kö ri szén-di o xid fel -
hal mo zó dá sát, amely a glo bá lis fel me le ge dés -
hez ve zet.

Er re hív ja fel a fi gyel met a 10millió fa – Ma -
gyar or szág el ne ve zé sû ci vil kez de mé nye zés,
ami egy re na gyobb po zi tív vissz han got kap az
or szág ban. A für dõ vá ros adott sá gai, va la mint a
klí ma vál to zás tu risz ti ká ban is érez he tõ ha tá sa ar -
ra ösz tö nöz te a tu riz mus he lyi részt ve võ it, hogy
kap cso lód ja nak a kez de mé nye zés hez. 

Amen  nyi ben egyet ér tesz a fen ti el vek kel és
sze ret nél ten ni kör nye ze tért, az aláb bi lé pé se ket
kell meg ten ned:  

JE LENT KE ZÉS: Facebook-ol dal Bük–Bük für dõ:
www.facebook.com/groups/2137484639894581/ 

Az ol da lon el he lye zett sza bá lyok el fo ga dá -
sá val vár juk a ci vi lek, egye sü le tek, ho te lek, pan -
zi ók, ma gán szál lás adók, az ipar sze rep lõ it, az itt
élõk és für dõ vá ro sun kat és an nak zöld kör nye ze -
tét ked ve lõk csat la ko zá sát. 

• In for má ci ós iro dánk: A fa ül te té si prog -
ram hoz sze mé lye sen az in for má ci ós iro dá ink -
ban is le het csat la koz ni, Bü kön a Tourinform

Iro dá ban (9737 Bük, Eöt vös ut ca 11.) és Bük für -
dõn a Tourinfo Iro dá ban (9740 Bük für dõ, Ter -
mál krt 32.) 

• Emailben: az info@visitbuk.hu cím re a ter -
ve zett te rü let és fa faj ta meg adá sá val. (Az is
meg old ha tó, ha az aláb bi ak ban ja va solt fa faj -
ták ból sze ret né nek vá sá rol ni.)

FA ÜL TE TÉS
Ja va solt te rü le tek
• alap ve tõ en sa ját tu laj don ban ál ló te rü le -

tek – kert, ud var stb. – min den be le szá mít, aho -
vá új telepítést/ül te tést ter vez nek ill. vég re haj ta -
nak – sa ját ki vi te le zés ben.

• köz te rü le tek, az aláb bi bon tás ban és ja va -
solt fa faj ták kal – Par kom Kft. ki vi te le zés ében.

A fen ti ár tar tal maz za az ül te tés költ sé gét ka -
ró zás sal, vi szont NEM tar tal maz za a 27% ÁFA-t. 

Fa ül te tés je len té se: kép fel töl té se a
Facebook-csoportba • kép el kül dé se email-
ben az info@visitbuk.hu cím re (je lez ve, hogy a
ne ve te ket meg je le nít sük-e)

Cso port sza bá lyok: 
• Po li ti kamen te sen mû kö dünk. Se me lyik po -

li ti kai párt sem mi lyen cél ját nem szol gál juk, és

szem be sem me gyünk azok kal. Mû kö dé sün ket
jog sze rû en, a tör vé nye ket be tart va kí ván juk biz -
to sí ta ni. 

• A meg elõ zés és elõ vi gyá za tos ság el vén
cse lek szünk. Nem ja vas lunk te le pí te ni az invazív
fa jo kat, ame lyek nem õs ho nos ok Ma gyar or szá -
gon és ag res  szív ter jesz ke dé sük kel el nyom ják a
ha zai fló rát.

• Fát ül te tünk, hogy véd jük a klí mán kat. A
fák szén- di oxid (CO2) meg kö tõ ké pes sé gé re
épít ve véd jük a Föld klí má ját, de te le pí tett fá ink
egyút tal ár nyé kot vet ve, pá ro log tat va, port
meg köt ve a mik ro klí mán kat, köz ér ze tün ket is ja -
vít ják.

• Invazív fa jo kat nem ül te tünk. Nem tá mo -
gat juk az invazív és jog sza bály ok ban til tott/nem

en ge dé lye zett fa- és cser je -
fa jok és vál to za ta it te le pí té -
sét. Ezek ugyan is ag res  szív,
ha zai fló rá tól ide gen fa jok,
ame lyek a ha zai bio diver -
zitást rom bo ló, ese ten ként
az em be ri egész sé get ve -
szé lyez te tõ ha tá sú ak. 

Ter ve zett kö zös ül te tés idõ pont ja:
2019. no vem ber 08. 

Fo lya mat ban van egy in te rak tív tér kép ki ala -
kí tá sa, ame lyen je löl ni fog juk azo kat a pon to kat,
ahol a kez de mé nye zés ha tá sá ra fát ül tet tek –
eset le ge sen a név meg je lö lé sé vel. 

Vár juk je lent ke zé se te ket! 
Bük für dõ Köz hasz nú Tu risz ti kai

Szer ve zet (TDM)

Felhívás
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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.)

N
O

V
E

M
B

E
R

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó
No vem ber 15-ig Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban: Bib lia-tör -

té ne ti ki ál lí tás.
No vem ber 7-én, csü tör tö kön 18 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:

A pi he nés lu xus vagy élet men tõ? – ea.: Mol nár Miklósné (Nyi tott
Szem mel Ma ga zin).

No vem ber 9-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban
(Eöt vös u. 13.): Bü ki TK–SZSE, Gyõr – nõi NB-II-es baj no ki ké zi lab da
mér kõ zés.

No vem ber 9-én, szom ba ton 18 ó. Csepregen, a PSMSK-ban:
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra õszi kon cert je – köz ben: a 25 éves
Csepreg Vá ros Mazsorett Cso port ja mi nõ sí té se.

No vem ber 9–10. Több ven dég lá tó egy ség ben vi dé kün kön is:
Már ton na pi va cso ra – li bás, stb. éte lek kel.

No vem ber 10-én, va sár nap 10.30 ó.  Acsád–Mesz len–Gyön -
gyösfalu, 13.30 ó.:  Répcevölgye–Bõ–Csénye, 15 óra: Zsira–Sop -
ron hor pács me gyei III. o. lab da rú gó  mér kõ zé sek.

No vem ber 13–15. kö zött Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban:
Észa ki Iro dal mi He te – nap köz ben gyer mek- és if jú sá gi ren dez vé -
nyek. 13-án 18 ó. A skan di náv kri mik si ke re – be szél ge tés, él mény -
meg osz tás fel nõt tek kel.

No vem ber 16-án, szom ba ton 13.30 ó. Bü kön, a sport te le -
pen (Szé che nyi u.): Bü ki TK–Király SE me gyei I. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

No vem ber 17-én, va sár nap, 13.30 ó. Csepregen, a sport pá -
lyán (Nádasdy F. u.): Csepreg–Jánosháza me gyei I. o., 14 ó.:
Répcevis–Fertõszéplak, Sopronhorpács–Lövõ, Zsira–Fertõd me gyei
III. o. lab da rú gó  mér kõ zé sek.

No vem ber 23-án, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok -
ban (Eöt vös u. 13.): Bü ki TK–Mosonmagyaróvári KC SE – nõi NB. II-
es baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

No vem ber 23-án, szom ba ton 18 ó. Csepregen, a PSMSK-
ban:  Er zsé bet nap. A mû sor ban köz re mû köd nek a Far kas Sán dor
Egy let ci te rá sai és éne ke sei, a Lukácsházi Nyug dí jas Szín ját szó
Cso port és az Undi Tam bu ra ze ne kar.Az új bor be mu ta tá sa, meg ál -
dá sa és kós to lá sa a Csepregi Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te és a
Hegy köz ség gaz dá i nak köz re mû kö dé sé vel.

No vem ber 24-én, va sár nap 10 ó.: Acsád-Meszlen–Újperinti
SE, 13 ó.: Répcevölgye-Bõ–Jákfa és Simaság–Sótony me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zé sek.

No vem ber 29-én, pén te ken, Csepregen: Ju bi lá ló há zas pár -
ok kö szön té se.

De cem ber 1-én, va sár nap te le pü lé se in ken: Az 1. ad ven ti
gyer tya meg gyúj tá sa, egyes he lye ken: Ad ven ti  hang ver seny is.

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

De cem ber 7-én, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban
(Eöt vös u. 13.): Bü ki TK–VKL SE, Gyõr – nõi NB. II-es baj no ki ké zi lab -
da mér kõ zés.

Ál lan dó ki ál lí tá sok Csepregen, a PSMSK-ban: 
• Az elõ csar nok ban: Ma gyar or szág nem ze ti park jai.
• A Vá ro si Könyv tár ban: Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.visitbuk.hu, 
a www.csepreg.hu, gyor.mlsz.hu, vas.mlsz.hu és a www.naturpark.hu hon la po kon. 

A ren de zõ szer vek a mû sor vál toz ta tás jo gát fenn tart ják.

01. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
02. Sanitas 9–14.00 készenlét
03. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–14.00 készenlét
10. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
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 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 9–14.00 készenlét
17. Sanitas 9–14.00 ügyelet
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Sanitas 9–14.00 készenlét
24. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
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. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 9–14.00 készenlét

Aki a te me tõt áj ta tos lé lek kel lá to gat ja és leg -
alább lé lek ben imád ko zik a meg hal ta kért, no -
vem ber 1–8-ig min den nap tel jes bú csút nyer het.
Fel té te lek: gyó nás, ál do zás, imád ság a pá pa
szán dé ká ra. Az év töb bi nap ján rész le ges bú csút
le het nyer ni a te me tõ meg lá to ga tá sa kor.

Akik ha lot tak nap ján (va gyis az azt meg elõ zõ
nap de lé tõl a ha lot tak nap ját kö ve tõ éj fé lig) meg -
lá to gat nak egy temp lo mot vagy nyil vá nos ká pol -
nát, tel jes bú csút nyer het nek a szo kott fel té te lek kel.
A lá to ga tás kor egy Mi atyán kot és egy Hi szek egyet
kell imád koz ni. Ez a bú csú el nyer he tõ a meg elõ zõ
vagy kö vet ke zõ va sár na pon és Min den szen tek ün -
ne pén is.  

No vem ber 6. – szer da: 18:45-re szü lõi ér te kez -
let re hív juk és vár juk az el sõ osz tá lyo sok szü le it a
plé bá ni á ra.

No vem ber 16. – szom bat: 14.30-ra vár juk a
temp lom ba az el sõ osz tá lyo so kat az Ár pád-há zi
Szent Er zsé bet rõl szó ló elõ adás fõ pró bá já ra.

No vem ber 17. – va sár nap: A Szent Mik lós
temp lom ban a 8 órás szent mi sé hez kap cso lód va
az el sõ osz tá lyos hit ta nos gye re kek elõ adá sá ban
Ár pád-há zi Szent Er zsé bet éle té bõl lát ha tunk je le -
ne te ket.

No vem ber 18. – hét fõ: 15.15-kor az el sõ osz -
tá lyos hit ta nos gye re kek a csepregi idõ sek ott ho -
ná ban is elõ ad ják az Ár pád-há zi Szent Er zsé bet
éle té bõl meg ta nult je le ne te ket.

No vem ber 23. szom bat: „Aki több re
vágyik…” A bér mál ko zás ra ké szü lõ fi a ta lok kö zös -
sé gi ös  sze jö ve te lei. Az no vem ber ha vi ta lál ko zás
9:30-kor kez dõ dik a plé bá ni án.

No vem ber 24. - va sár nap: Krisz tus, A Min den -
ség Ki rá lya. Az egy há zi év vé ge. A Szent Mik lós
temp lom ban a 8 óra kor kez dõ dik a szent mi se. Or -
szá gos gyûj tés a ka to li kus karitász ja vá ra.

No vem ber 25. – hét fõ: Szent Ka ta lin ká pol na
bú csú ja. 9 óra kor szent mi se, majd szent ség ki té tel.
A szent mi sét Bors Im re gyömörei plé bá nos mu tat ja
be. A nap fo lya mán ima órák a hí vek rész vé te lé vel
és ve ze té sé vel. A 14 óra kor kez dõ dõ ima órát a
ven dég lel ki pász tor ve ze ti. 17.00 szent ség eltétel
és szent mi se zár ja az ün ne pet.

No vem ber 27. - szer da: A pász tor já ték sze rep -
osz tá sa 16 óra kor kez dõ dik az is ko lá ban.

No vem ber 30. – szom bat: 13 órá ra hív juk és
vár juk a kö zös sé gü kért ten ni aka ró fi a ta lo kat és
örök fi a ta lo kat, akik szí ve sen se gí te nek a temp lom
kö rül a fa le ve lek ös  sze gyûj té sé ben és el szál lí tá sá -
ban. Há lás és kö szö net a se gít sé gért!

Csü tör tö ki na po kon az es ti szent mi sék elõtt
szent ség imá dást vég zünk a szo kott rend sze rint.

DE CEM BER HA VI ELÕ ZE TES
De cem ber 1. - Ad vent el sõ va sár nap ja
14.30-tól im már a több éves ha gyo mán  nyal

ren del ke zõ ad ven ti ko szo rú ké szí tés re vár juk a csa -
lá do kat a plé bá ni á ra.

De cem ber 2. – hét fõ: Reg gel 6 óra kor kez dõ -
dik az el sõ haj na li szent mi se a Szent Mik lós temp -
lom ban.

2019-ben ös  sze sen 12 haj na li szent mi se lesz.

Egyházközösségi 
események Csepregen

2019. november






