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• Meszlen
Gye rek nap Meszlenben
Már a reg ge li órák ban kez de tét vet te a sür -

gés-for gás a meszleni Pres  szó ud va rán. Lu fik
lep ték el a kör nyé ket és íny csik lan do zó gu lyás
il la ta ke rin gett az egész fa lu ban. 11 óra kor a Tri -
o la együt tes kezd te meg mû so rát, majd Ga -
lam bos Ber ni ta ní tó és köl tõ, va la mint Buj tás Er -
vin éne kes és dal szer zõ ver sek kel, da lok kal,
tánc cal és kü lön bö zõ bá bok kal ör ven dez tet ték
meg a gyer me ke ket. Utá na a he lyi lur kók 2 csa -
pat ban kü lön bö zõ ve tél ke dõk ben mér ték ös  sze
a tu dá su kat. Vol tak ügyes sé gi, lo gi kai és gyor -

sa sá gi fel ada tok is egy aránt. 13 óra kö rül meg -
ér ke zett az íz le tes gu lyás is, majd des  szert gya -
nánt fagy lalt és az anyu kák ál tal sü tött pa la -
csin ták ból lak má roz hat tak az ese mény re ki lá to -
ga tók. 14 óra kor Wágner Dá vid tar tott in te rak tív
fog lal ko zást. A ver sek és a me sék bi ro dal má ba
ka la u zol ta el a ki csi ket és kü lön bö zõ hang sze re -
ket is ki pró bál hat tak. A nap ké sõ dél után ért vé -
get, ami kor a gye re kek és a fel nõt tek is egy -
aránt el fá rad tak.                      

Ba lázs Ani kó

Rövid hírek A köszönet és hála virágai

Az ün ne pek kö zül ta lán a leg ked ve sebb, és
a leg vár tabb az édes anyák ün ne pe. Míg a ta -
vasz il la tá val, szí ne i vel, a meg úju lás sal kö szön ti
az anyá kat, az ap ró gye re kek ver -
sek kel, da lok kal, tán cos já té kok kal
te szik szeb bé ezt a na pot. Szá muk ra
ez az egyik leg ked ve sebb ün nep,
hi szen mind an  nyi an sze ret né nek
örö met okoz ni édes any juk nak és
nagy ma má juk nak. Má jus el sõ va -
sár nap ján, a nagygeresdi gye re kek
is kö szön töt ték az ün ne pel te ket. Me -
zei vi rá gok és er dei ál lat kák bõ ré be
búj va, iz ga tot tan ké szül tek a nagy
nap ra. Szor gal ma san jár tak a pró -
bák ra, öröm volt lát ni, ahogy a na -
gyok fel ka rol ták a ki csi ket, bá tor sá -
got nyújt va szá muk ra. Saj nos az ün -
nep ség re a ta vasz a hû vö sebb ar cát mu tat ta,
de a ki pi rult, csil lo gó te kin te tû gye re ke ket ez
egy csep pet sem za var ta. A me se je le ne tek mel -
lett, szív hez szó ló ver se ket és da lo kat ad tak elõ,

ame lyek könny csep pet csal tak az édes anyák
sze mé be. A mû so ros ös  sze ál lí tás vé gén, ki csik és
na gyok, kö zö sen nyúj tot ták át a kö szö net és há -

la vi rá ga it. A szü lõk és a gye re kek szá má ra ün -
nep volt min den perc, amit ezen a dél utá non
együtt tölt het tek.

Né meth Lajosné

„Csak lát ni akar lak, Anyu, fé nyes csil lag,
lát ni, ahogy jössz, jössz, min dig jössz, ha hív lak.
Lát ni si et sé ged, an gyal sze líd sé ged,
oda búj ni hoz zád, meg ölel ni té ged.”
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Következõ lapszámunk  2019. 07. 03-án jelenik meg!

Kedves Olvasó

Is mét el telt egy hó nap, be kö szön tött a jú ni us,
amit ele ink Nyár elõ ha vá nak, Szent Iván ha vá nak,
vagy Gö dö lye tor ha vá nak is hív tak. Egy internetes
ol da lon ezt ír ják: „ez a hó nap leg több ször nyá ri as
jel le get mu tat, ami a hos  szú nap pa lok ban, a ma gas nap ál lás ban nyil -
vá nul meg. A sû rûn meg nö vek võ fel hõ zet és a nyo má ban já ró ki adó -
sabb, né ha több na pig is tar tó csa pa dék hul lás mi att azon ban gyak ran
hû vös nek érez zük.” Hát, amint azt a má ju si idõ já rás is mu tat ta, nem
min dig ala kul nak a dol gok pa pír for ma sze rint. Meg lát juk! De ami biz -
tos, hogy ilyen kor már tel jes lomb ko ro ná ju kat vi se lik a fák, ja vá ban ki -
kel tek a fé szek la kó kis ma da rak, meg je len tek a bo ga rak, érik a ko rai
cse resz nye, az eper, vi rág zik a hárs fa, a bo dza, a le ven du la. Amer re já -
runk, min den hol szí nek be és il la tok ba üt kö zünk! Szá mos ne ves nap kö -
tõ dik a hó nap hoz, ilyen pél dá ul a Kör nye zet vé del mi vi lág nap, a Vér -
adók vi lág nap ja, az Apák nap ja, a Mú ze u mok Éj sza ká ja, Szent Iván-éj
és az ara tást „be in dí tó” Pé ter-Pál nap. Vi szont ami a leg fon to sabb, el -
kez dõ dik a VA KÁ CIÓ! Eb ben a tan év ben 729 ezer ál ta lá nos, és 501
ezer kö zép is ko lai di ák nak szó lal meg a tan év vé gét jel zõ csen gõ jú ni -
us 14-én. A gye re kek nek ez a la zu lás, a so ká ig al vás, a pi he nés, a tá -
bo rok ide je, ne künk szü lõk nek pe dig meg kez dõ dik az ag go da lom, a
lo gisz ti ka, és a fej tö rés, hogy mi ként vé szel jük át a szep tem be ri be csön -
ge té sig azt a 11 he tet. A hó nap bi zo nyá ra min den ki nek tar to gat öröm -
te li pil la na to kat, szülinapokat, fesz ti vá lo kat, nya ra lá so kat, új él mé nye -
ket. Vi szont a nyár min den „la za sá ga” mel lett for dít sunk fi gyel met egy -
más ra is, és pró bál juk meg el ke rül ni a le het sé ges ve szély for rá so kat az
uta kon és a víz part okon.                                      Zsoldosné H. Ka ti

Má jus 25-én, szom ba ton ren dez -
te meg im már má so dik al ka lom mal
a Bükfürdõ-Csepreg Fél ma ratont a
Bü ki Gyógy für dõ Zrt., a Bü ki Mû ve lõ -
dé si és Sport köz pont, Könyv tár, va la -
mint Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta.
A ver se nyen há rom ka te gó ri á ban in -
dul hat tak a vál lal ko zó szel le mû ek:
egyé ni 21 km, 21 km vál tó ban (7 – 4
– 10 km-es eta pok kal), és egyé ni 7
km-en. Az idei évi ne ve zõk szá ma
még a ta va lyi nál is ma ga sabb volt,

ös  sze sen 282 fõ állt rajt hoz, mely bõl a
leg töb ben, 105-en a 7 km-es rö vid
tá vot vá lasz tot ták. 

Az egyé ni 21 km-es tá von dí jaz -
ták a leg fi a ta labb és a leg idõ sebb
ver seny zõt, akik kö zött 60 év kor kü -
lönb ség volt, ugyan is a leg fi a ta -
labb 17, míg a leg idõ sebb fu tó 77
éves volt. Az idei év kü lön le ges sé -
ge, hogy a félmaratoni tá vot tûz ol -
tó vé dõ fel sze re lés ben Borbás Ti bor

Sza bolcs egyé ni leg, míg a Kõ sze gi
tûz ol tók vál tó ban fu tot ták le. Kü lön -
díj ban ré sze sí tet ték emel lett az Egy
a vi lá gunk ala pít vány tag ja it, akik
kerekesszékes gye re kek kel, vál tó -
ban in dul tak.

A ne ve zé si dí jak ból be folyt ösz -
 sze get, kö zel 1,6 mil lió fo rin tot - me -
lyet a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ke re ken
egy-egy mil lió fo rint ra ki egé szít -, az
idei év ben is jó té kony cél ra ajánl -
ják fel: SMA-izomsorvadásban szen -

ve dõ kis gyer me ke ket, Dicsa No é mit
és Ka to na Oli vért tá mo gat ják ala -
pít vá nya i kon ke resz tül.

A fu tó ver seny kí sé rõ prog ram ja -
ként gyer mek na pot ren dez tek Bük -
für dõn és Csepregen egy aránt. Az
ugrálóvár, ját szó ház, arc fes tés és
vi dám park mel lett Pé ter Sramek,
az Animal Cannibals és a Hooli -
gans kon cert jén szó ra koz hat tak a
lá to ga tók.                              yde

II. Bükfürdõ-Csepreg 
Félmaraton



4

2019. június IX. évfolyam
 6. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Csepreg

Rövid hírek
Az evan gé li kus gyü le ke zet 4 éve ír ta alá a

finn or szá gi Kangasniemiben élõ evan gé li ku sok -
kal a testvérgyülekezeti meg ál la po dást. A kap -
cso lat 2008-ban kez dõ dött, és már több al ka -
lom mal köl csö nö sen lá to gat ta egy mást a két

gyü le ke zet, is mer ked tünk egy más tár sa dal mi és
val lá si éle té vel. Má jus el sõ nap ja i ban egy 28 fõs,
bü ki ek bõl és szakonyiakból ál ló cso port lá to ga -
tott is mét Kangasniemibe. A ven dég lá tó ink a
gyü le ke ze ti tá bor hely ükön szál lá sol tak el és egy
sok ré tû prog ra mot ál lí tot tak ös  sze ne künk. Meg -
ko szo rúz tuk a kangasniemi-i temp lom mel lett ál ló
hõ si em lék mû vet, va la mint be te kin tést nyer tünk
a vi lág ra szó ló finn ok ta tá si rend szer be a he lyi új
fel sõ ta go za tos is ko la és a he lyi könyv tár meg lá -
to ga tá sa kor. Be szél get tünk a pol gár mes ter rel a
te le pü lés rõl, amely egy szer re fo gyat ko zó la kos -
sá gú 5.500 fõs nagy köz ség, ugyan ak kor az or -
szág egyik leg lá to ga tot tabb tu risz ti kai lát vá nyos -
sá ga. Lát hat tuk a püs pök ség, a Mikkeli Evan gé -
li kus Egy ház ke rü let mû kö dé sét, amely nek
350.000 tag ja él 32 egy ház köz ség ben 194 lel -
kész és to váb bi 815 egy há zi al kal ma zott szol gá -
la tá val. Is mer ked tünk a finn gaszt ro nó mi á val, kü -
lö nö sen a ká vé zás sal és sza u náz tunk is elekt ro -

mos és fa tü ze lé ses szaunakályha mel lett. A leg -
bát rab bak pe dig meg már tóz tak a te le pü lés
nép sze rû ség ét adó Puula tó ban, Finn or szág má -
so dik leg na gyobb ta vá ban. Lát tunk nap sü tést és
ha va zást, érez tünk ta va szi me le get és erõs hó fú -

vást. A lá to ga tás leg na gyobb ese mé nye a finn-
ma gyar est volt, ame lyen a cso port jel le gé hez
iga zod va egy részt egy rész le tes pre zen tá ci ót
adott elõ a ré gi ónk me zõ gaz da sá gá ról Bo ros
Endréné, más részt a ve lünk uta zó gyer me kek
lép tek fel: Var ga Bog lár ka két fu ru lya da ra bot
adott elõ, Var ga Kor nél és Si mon Zsom bor egy
ko rált éne kelt, Si mon Má tyás pe dig sza valt. A ki -
rán du lás vé gét Hel sin ki ben töl töt tük, ahol meg -
néz tük a finn fõ vá ros leg fon to sabb lát vá nyos sá -
ga it, majd anyák na pi is ten tisz te le ten vet tünk
részt a Hel sin ki öku me ni kus ma gyar gyü le ke zet -
ben. Ez Szidoly Ro land ösz tön dí jas te o ló gus hall -
ga tó búcsúistentisztelete volt a gyü le ke zet ben.
Leg kö ze lebb vár ha tó an há rom év múl va lá to ga -
tunk el is mét a finn test vé re ik hez, ami kor Mat ti
Tolvanen igaz ga tó lel kész, es pe res nyug díj ba vo -
nu lá sa kor kö szön el a gyü le ke zet tõl. Ad dig is re -
mél he tõ leg Bü kön lát hat juk majd ven dé gül a szí -
vünk höz nõtt finn test vé re in ket.        Si mon Ré ka

Ha zánk hõ sei elõtt em lé kez tek
„Is ten álld meg a ma gyart” – a Him nusz el sõ

vers sza ka zeng te be a te ret má jus utol só hét vé -
gé jén a csepregi Pro me ná don, ahol az ön kor -
mány zat a ma gyar hõ sök elõt ti tisz te let je lé ül
ren de zett ün ne pi meg em lé ke zést. A fú vós ze ne -
kar in du ló ze né jét kö ve tõ en Hor váth Gá bor, a
Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke
kö szön töt te a meg je lent vá ro si pol gá ro kat. Be -
szé dé ben ki tért ar ra, hogy e je les al ka lom mal
azok elõtt ró juk le tisz te le tün ket, akik Ma gyar or -
szág sza bad sá gá ért, füg get len sé gé nek fenn -
ma ra dá sá ért küz döt tek. Egy kor a Nyu gat vé del -
me zõ je, véd vo na la volt or szá gunk. A ma gyar

nem zet nek a je len ben új ra küz de ni kell azért,
hogy Eu ró pá ban mél tó he lyet vív jon ki, hi szen
nem csak a ke resz tény ség és a ma gyar ság vé -
dõ paj zsa va gyunk. 

A szó nok meg em lé ke zõ és jö võ be te kin tõ
gon do la ta it kö ve tõ en a Káldi Nap ra for gók
Egye sü let nép tánc cso port ja elõ adá sát lát hat -
ták a meg em lé ke zõk. A csí ki tánc be mu ta tó
után Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta ne vé ben
ko szo rút he lye zett el Vlasich Krisz tán pol gár mes -
ter, Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter, Hor -
váth Gá bor és Oláh Im re vá ro si kép vi se lõk. A
meg em lé ke zé sen Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka -
ra mel lett a Szom bat he lyi 11-es Hu szár Ha gyo -
mány õr zõ Egye sü let dísz õr ség ének rész vé te le
emel te Hõ sök na pi ün nep ség fé nyét.             km

Bü ki finn-ma gyar test vér kap cso lat
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„Má jus el sõ va sár nap ján
Át adom a vi rá gom,
Szí vem sze rint min dent ad nék
Ami szép a vi lá gon!”

Má jus el sõ va sár nap ján az
Édes anyá kat ün ne pel jük, hi szen
ezen az ün ne pen vi lág szer te az
anya ság ról em lé ke zünk meg. Bár
kü lön bö zõ or szá gok ban más-más
nap ra esik, még is min den hol az
Õket ün ne pel jük. Meg kö szön jük
ne kik mind azt a sze re te tet és gon -

dos ko dást, mel  lyel szü le té sünk óta
el hal moz tak ben nün ket. Nem tör -
tént ez más ként Nemesládonyban
sem, a gyer me kek már he tek kel
ko ráb ban, lá za san ké szül tek a
nap ra, ami kor is ki áll tak az édes -
anyá kat kö szön te ni. Ki csik és na -
gyok egy aránt lel ke sen ta nul ták a
ver se ket és a ked ves kis da lo kat.

Pol gár mes ter Úr ün ne pi kö szön tõ jé -
ben mél tat ta az édes anyá kat, a
csa lád ban be töl tött fon tos sze re -
pü ket. Majd egy-egy cse re pes vi -
rág gal meg is kö szön te, hogy meg -
tisz tel ték ren dez vé nyün ket. A dél -
után hát ra lé võ ré szé ben a Ber zse -
nyi Dá ni el Könyv tár szer ve zé sé ben
a Tri o la Együt tes elõ adá sá ban hall -
hat tunk anyák na pi da lo kat, ver se -
ket. A Vas me gyei együt test Ga -
lam bos Ber na dett író és Buj tás Er vin
ze nész al kot ja. Elõ adá suk ban hal -

lott dal la mok szí vet – lel ket
melengetõek vol tak. Kö szön jük a
mû vé szek nek a fel lé pést, re mél jük
még vis  sza tér nek Nemesládonyba.
Vé ge ze tül kö szön jük a Pol gár mes -
ter Úr nak, va la mint a kép vi se lõ-tes -
tü let nek, hogy le he tõ sé get biz to sí -
tot tak az Édes anyák ün nep lé sé re!

Pietrowskiné Végh And rea

A Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let és a Szebb Hol na pért Csa -
lád és Kar ri er pont kö zö sen szer ve zett
ál lás bör zét má jus 24-én pén te ken,
ahol egy tu cat he lyi, tér sé gi és re gi o -
ná lis mun kál ta tó to bor zott ál lás ke re -
sõ ket. A Dr. Csepregi Hor váth Já nos
Ál ta lá nos Is ko la au lá já -
ban fel ál lí tott stan do kon
a kis- és kö zép vál lal ko zá -
sok mel lett mul ti na ci o ná -
lis vál la la tok, az ál la mi
szek tor kép vi se lõi és a
fog lal koz ta tá si pak tum is
meg je lent. A ren dez vé -
nyen Vlasich Krisz ti án,
Csepreg pol gár mes te re
kö szön töt te az ér dek lõ dõ -
ket és a mun kál ta tó kat. Mint fo gal -
ma zott, a vá ros is el kö te le zett ab ban,
hogy se gít se, tá mo gas sa azo kat,
akik ál lást ke res nek, ki mon dot tan a
nõk ati pi kus fog lal koz ta tá sát, a csa -
lád és a mun ka ös  sze egyez te té sét,
ezért is fon tos az iro da mû kö dé se.
Csepreg szá má ra ug ró desz kát je lent
a gaz adá sig sze rep lõk be von zá sa,
he lyi le te le pe dé se, ez a hos  szú tá vú
és el kö te le zett cél ja a vá ros ve ze tés -
nek. Az el sõ al ka lom mal, ha gyo -
mány te rem tõ cél lal élet re hí vott ren -
dez vény cél ja, hogy a le he tõ sé ge ket
hely ben mu tas sa be az ér dek lõ dõk -
nek, s se gít sen pá lyát vá lasz ta ni a fi -

a ta lok nak is, meg mu tat va a kör nyé -
ken el ér he tõ sza bad po zí ci ó kat,
mely bõl akadt is bõ sé ge sen. To bo -
roz tak ügy in té zõt, köny ve lõt és mér -
nö köt is, de sza bad po zí ci ót kí nál tak
tar gon ca és te her gép ko csi ve ze tõk -
nek, va la mint azok is meg ta lál ták

szá mí tá su kat, akik hí vás fo ga dó köz -
pont ban kép ze lik el jö võ jü ket. Azon
di á kok, akik nyá ri mun ká ra vál lal koz -
ná nak, csepregi, bü ki és kõ sze gi le -
he tõ sé gek kel is ta lál koz hat tak, de a
Hon véd ség jó vol tá ból ön kén tes tar -
ta lé kos nak is je lent kez het tek a fel nõtt
ko rú ak. Szelestey Lász ló, a fõ szer ve zõ
Szebb Hol na pért Csa lád és Kar ri er -
pont szak mai ve ze tõ je a ren dez vény
si ke res sé gé rõl szá molt be. Jó vis  sza -
jel zé se ket kap tak mind a mun kál ta -
tói, s mind a mun ka vál la lói ol dal ról,
bí zik ben ne, hogy so kan kap tak ez
ál tal új esélyt a mun ka erõ pi a con.

Km

Anyák na pi 
ün nep ség Nemesládonyban

Állásbörze, esély
a térség munkavállalóinak



Má jus 6 -án tar tot ta éves köz gyû lés ét az idén
10 éves év for du ló ját ün nep lõ Bük, Bük für dõ Köz -
hasz nú Tu risz ti kai Egye sü let. Az ün ne pi ren dez vé -
nyen be szá mol tak az egye sü let elõ zõ évi te vé -
keny sé gé rõl és pénz ügyi hely ze té rõl, va la mint az
idei ter ve ik rõl is, to váb bá meg vá lasz tot ták az
egye sü let új FEB és el nök sé gi tiszt ség vi se lõ it is. Az
el nök és al el nö kök sze mé lye vál to zat lan ma radt,
to vább ra is Spilenberg And rea el nök ve ze té sé vel
mû kö dik a szer ve zet, al el nö kök Tóth Ta más és Ke -
re kes Szi lárd. Vál to zott azon ban az el nök sé gi ta gok
ös  sze té te le, a kö vet ke zõ öt esz ten dõ re Ba ra nyai
Ró bert, Csor dás Já nos, Giczi Ni ko let ta, Kiszela Ist -

ván, Né meth Vi o let ta és Õri Be á ta kap tak bi zal mat
a tag ság tól. A felügyelõbizottság el nö ke: Mol nár
Sán dor, felügyelõbizottsági ta gok: Ga lamb Or so -
lya, Né meth Gyu la let tek. Ju bi le u mi fo tó ki ál lí tás
meg nyi tó ja kö vet te a köz gyû lés hi va ta los prog -
ram ját. A „10 év 20 kép” – egy kü lön le ges tár lat,
amely az el múlt év ti zed fej lesz té se it, tö rek vé se it és
a szer ve zet szer te ága zó te vé keny sé gét mu tat ja
be. Kö szö net a gaz dag fo tó anyag ért Csepregi Ti -
bor Tibunak és Bü ki Lász ló nak. A szí nes tab lók szá -
mos in for má ci ót tar tal maz nak, az ér dek lõ dõk
meg tud hat ják pél dá ul, hogy mi ként ala kult a tag -
lét szám vagy a ven dég éj sza kák szá ma az ala pí tás

óta, va la mint egy sze zon ban men  nyi pi ac nap
van, de azt is, hogy hány mé te res a Kneipp szá raz -
ta po só. Az el múlt 10 év ter mé sze te sen szá mos
egyéb ki emel ke dõ tu risz ti kai ered mén  nyel bír,
ame lye ket a ki ál lí tott fo tó kon ke resz tül is mer het nek
meg az ér dek lõ dõk. A ki ál lí tás 2019. au gusz tus 16-
ig te kint he tõ meg a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz -
pont, Könyv tár sza bad té ri ATRIUM Ga lé ri á já ban. 

Hor váth Lí via

Tö ret len lel ke se dés sel, ki bõ vült kí ná lat tal vár ták
a csepregi és kör nyék be li gyer me ke ket a Ma lom -
kert be má jus 25-én szom ba ton, ahol a Szebb Hol -
na pért Köz hasz nú Egye sü let és a csepregi vá ros ve -
ze tés im má ron 12. al ka lom mal
ren dez te meg kö zö sen a Vá ro si
Gyer mek na pot. Ta valy óta már a
Bükfürdõ-Csepreg Félmaraton
prog ram ka val kád já val ki e gé szül -
ve te lik meg élet tel a vá ros ezen a
na pon, s eb bõl idén sem volt hi -
ány Csepreg zöld szí vé ben. Dél -
elõtt a ju bi le u mát ün nep lõ
csepregi ze ne is ko la nö ven dé kei
fúj tak éb resz tõt, majd a csepregi
ovi sok áll tak szín pad ra. A jó ked vet
to vább fo koz ták a Holle Anyó Szín -
ház bá bo sai, akik Kisvakond tör té -
ne té vel káp ráz tat ták el a leg ki seb be ket. A vá ros
mazsorett cso port já nak lát vá nyos fel lé pé sét kö ve -
tõ en Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol gár mes te re kö -
szön töt te a meg je len te ket, aki ki emel te: szá muk ra
a gyer mek és a csa lád az el sõ, meg be csü lé sük és
tá mo ga tá suk mel lett fon tos, hogy az ak tív ki kap -
cso ló dás is te ret kap jon, mely nek ez út tal a meg -
újult Ma lom kert ad ott hont. A nap hát ra le võ fe lé -
ben a Zsu zsi Fitness, majd a csepregi Aikido cso -
port tar tott sport be mu ta tót, s a Cse me te Báb szín -

ház va rá zsolt vi dám sá got a ren dez vény tér re. A
Czenki Hárs fa nép tán co sai lát vá nyos mû so rát kö -
ve tõ en a nap sztár ven dé ge, Pé ter Srámek éne kelt
a ra jon gók nak. A ren dez vényt tom bo la sor so lás ko -

ro náz ta meg, ahol ér té kes nye re mé nyek, hasz nos
sport esz kö zök és já té kok ta lál tak gaz dá ra. Kí sé rõ -
prog ra mok ból sem volt hi ány, hi szen a Szebb Hol -
na pért Csa lád és Kar ri er pont és a Csa lád se gí tõ és
Gyer mek jó lé ti Szol gá lat arc fes tés sel és csil lám te to -
vá lás sal fo gad ta a ki lá to ga tó kat, de ugrálóvárak
és óri ás csúsz dák, va la mint ke rék pá ros ügyes sé gi
fel ada tok is vár ták a gyer me ke ket. Így sok-sok mó -
ká val és ön fe ledt szó ra ko zás sal zá rult az idei gyer -
mek nap Csepregen.                                       km

10 év képekben
TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS 

ÉS JUBILEUMI FOTÓKIÁLLÍTÁS BÜKFÜRDÕN 
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OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

Tánc, mó ka és ön fe ledt 
ka ca gás a csepregi gyer mek na pon 
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A Bü ki Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal és a Bük,
Bük für dõ Köz hasz nú Tu risz ti kai Egye sü let ál tal az
EFOP-1.2.9. Nõk a csa lád ban és a mun ka he lyen
ki írás ra be nyúj tott pro jekt jé nek cél ja a vá ros és
von zás kör ze té ben élõ nõk munkaerõpiaci hely -

ze té nek ja ví tá sa, tisz te let ben tart va és tá mo gat -
va a klas  szi kus csa lád mo dell ad ta le he tõ sé ge -
ket. Mi vel a vá ros jel lem zõ ága za ta a tu risz ti ka és
a ven dég lá tás, így az egész pro jekt ezen az
ága za ton ke resz tül pró bál ha tást gya ko rol ni, ami
egy kö zös ös  sze fo gást ered mé nyez a kü lön bö zõ
te rü le tek sze rep lõi kö zött. A Bü ki Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal szá mos ren dez vényt, kép zést és
prog ra mot va ló sít meg önál ló an és a tu risz ti kai
me nedzs ment szer ve zet (BBKTE), mint kon zor ci u mi
part ner, be vo ná sá val is. A BBKTE a 2019. szep -

tem ber és de cem ber kö zött 3 té rí tés men tes kép -
zést va ló sít meg. A kép zé sek cél ja, hogy a tu riz -
mus ban vagy ven dég lá tás ban dol go zók, va la -
mint a szál lás adók ré szé re olyan nap ra kész in for -
má ci ó kat biz to sít son az ide gen for ga lom mal kap -

cso la tos is me re tek rõl, mel  lyel
ver seny ké pes szol gál ta tá sok
nyúj tá sa vá lik le het sé ges sé.
Ezek fõ irány vo na lai az ügy -
fél ke ze lés, az online mar ke -
ting és a kog ni tív gon dol ko -
dás meg is mer te té se, va la -
mint ed di gi hasz ná la tá nak
ja ví tá sa. A kép zé sek nép sze -
rû sí té sé re a VIII. Etno-Folk for -
ga tag és a 29. Ara tó ün nep
ren dez vé nye ken ke rül sor,
2019. jú li us 5-6-án. A pá lyá -
zat meg va ló sí tá sa so rán el sõ
lé pés ben a Bü ki Csa lád és
KarrierPONT lét re ho zá sá ra
ke rült sor a Bü ki Kö zös Ön kor -

mány za ti Hi va tal föld szint jén két szom szé dos iro -
dá ban, ahol kor sze rû csa lád ba rát kör nye zet ben
van le he tõ ség jo gi és men tál hi gi é nés ta nács -
adás igény be vé te lé re. 

A Bü ki Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal a kö vet -
ke zõ té ma kö rök ben fog kép zé se ket in dí ta ni.

Nõk vál lal ko zó vá vá lá sá nak tá mo ga tá sa:
Ta láld ki ma gad – ta láld ki a jö võ det! 

• „As  szony klub” kö zös ség épí tõ ok ta tás 
• A nõk ott ho ni ker tész ke dé sé ben rej lõ ter mesz té -

si és gaz da sá gi le he tõ sé gek
• Csa lád ba rát mun ka he lyek ki ala kí tá sa
• Tár sa dal mi fe le lõs ség vál la lá si prog ram (CSR)
• Nõ köz pont ál tal szer ve zett kö zös be vá sár lá sok 
• Nõ-vé de lem, csa lád vé de lem
• Ön kén tes prog ram a te le pü lés mû kö dé sé nek

ja ví tá sá ért 
• „Pót nagy szü lõ szol gá lat” – nagy ma ma, nagy -

pa pa tá bo rok
• Nõi kar ri er épí tés kis vál lal ko zás sal ér té ket te -

remt ve
• Kez dõ an gol nyelv tan fo lyam
• Kez dõ né met nyelv tan fo lyam
• Ho gyan csi nálj ott ho nod ból la kás ét ter met?
• Há zi tész ta ké szí tés, lek vár, szörp be fõ zés, há zi

ke tchup: ezek bõl tudsz pro fi tál ni!
• Fõzz kö zös ség nek! Avagy mi ként te he ted jö ve -

del me zõ vé a min den na pi fõ zést!
Az in gye nes kép zé sek meg tar tá sá ra Bü kön

ke rül sor.

A nõk tár sa dal mi el fo ga dott sá gá nak 
elõ se gí té se a Répcementi tu riz mus ban 

CsakPONT nyitvatartása:
Hét fõ: 8.00-12.00, 13.00-16.00 • Szer da: 8.00-12.00, 13.00-17.00 • Pén tek: 8.00-13.00

E-mail cím: csakkozpont@buk.hu • Te le fon: 94/500-629
A pro jekt ter ve zett be fe je zé si dá tu ma: 2021.02.28. A pro jekt azo no sí tó szá ma: EFOP-1.2.9-17-2017-00038. 

Vá runk min den ér dek lõ dõt a Bü ki Csa lád és KarrierPONT-ban!
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• Csepreg
Új ra ré gi fé nyé ben tün dö köl 
az Al só vá ros ék kö ve 
Csepreg Vá ros Ön kor mány zat sa ját erõs be -

ru há zá sá val ké szült el a Szent Ka ta lin ká pol na
tor nyá nak re no vá lá sa. Kü lön le ges el já rás sal
dol goz tak, biz to sí tó kö te le ken függ ve szé pült
meg a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont in téz mé nyé -
nek is helyt adó épü let csú csa. A fej lesz tés rész -
le te i rõl Szar ka Ani kó, a Gaz da sá gi és Vá ros fej -
lesz té si Bi zott ság el nö ke el mond ta, mint egy két
hó na pot vet tek igény be a fel újí tá si mun kák,
mely so rán alpin tech ni ka al kal ma zá sá val újí -
tot ták meg az épü let rész hom lok za tát, ja ví tot ták
a va ko la tot és a bá do go zást. Ki emel te, hogy a
fej lesz tés ez zel nem zá rult le, az eresz csa tor nák

tisz tí tá sát kö ve tõ en ga lam bok el le ni vé del met is
ki épí tet tek, meg elõz ve ez zel a jö võ be ni prob lé -
má kat. A to rony fej lesz té sé re 3 mil lió Fo rint ér ték -
ben adott meg bí zást a pol gár mes ter, s szá molt
fel egy újabb hi á nyos sá got a la kos ság és az in -
téz mény la kói, mun ka tár sai meg elé ge dé sé re.
A Szent Ka ta lin ká pol na je len le gi for má ját 1877-
ben nyer te el, ami kor az Üd vö zí tõ rõl ne ve zett
apá cák rend há zá vá épí tet ték ki. A ká pol ná ban
év rõl év re ün ne pi szent mi sé re vár ják a vá ros
pol gá ra it, Ale xand ri ai Szent Ka ta lin elõt ti tisz te le -
tük je lé ül. Most a fel újí tás nak kö szön he tõ en is -
mét ra gyog a ká pol na, je lez vén, hogy iga zi ék -
kö ve a te le pü lés nek.                                    km

Rövid hírek

Idén jú ni us 4-én 99 éve, hogy alá ír ták a
Tri a no ni bé ke dik tá tu mot. De mit je lent csak -
nem száz év táv la tá ból ne künk Tri a non? Mi -
lyen ha tás sal van a hét köz nap ok ra? Er rõl
be szél get tünk Var ga Dá ni el lel, Csepreg vá ros
ön kor mány za ti kép vi se lõ jé vel, a kor szak ku -
ta tó já val. 

– Kell-e egy ál ta lán las san 100 év táv la tá -
ból be szél nünk Tri a non ról? Mit üzen ne künk
a bé ke szer zõ dés?

– Az el sõ vi lág há bo rú ban
ko moly ál do za to kat ho zott az
or szág, a há bo rú má so dik fe lé -
ben már a tár sa da lom szé les
kö re vá gyott a bé ké re. A ve re -
sé get kö ve tõ en azon ban olyan
bé ke szer zõ dés szü le tett, ami
gya kor la ti lag pad ló ra küld te az
or szá got és egé szen a mai na -
pig ki ha tás sal van éle tünk re. Tri -
a non nem volt te kin tet tel a va -
lós et ni kai ha tá rok ra a Kár pát-
me den cén be lül, és több mil lió
ma gyart kényszerített ki sebb sé -
gi lét re. Az anya or szág tól el sza -
kadt ma gya rok nak pe dig a mai na pig nem biz to -
sít ják a ve lünk szom szé dos or szá gok sok szor a leg -
alap ve tõbb jo ga i kat sem. Ezért nem túl zás azt
mon da nom, hogy ne künk kö te les sé günk Tri a non -
ról be szél ni. A ke ser gés per sze nem meg ol dás
sem mi re, a hét köz nap ok ban azon kell dol goz -
nunk, hogy a szer zõ dés okoz ta még ma is fá jó se -
bek be gyógy ul ja nak, a he gek vi szont örök re meg
fog nak ma rad ni. 

– So kak sze rint 100 év után le jár a Tri a non
bé ke szer zõ dés. Jö võ re vis  sza tér nek az el csa -
tolt ma gyar lak ta te rü le tek? 

– A bé ke szer zõ dés kap csán saj nos a mai na -
pig sok le gen da él az em be rek ben. Gya kor la ti lag
a tri a no ni dik tá tum már 1947-ben vég le ge sen ha -
tá lyát vesz tet te, he lyé be a II. vi lág há bo rút le zá ró

Pá ri zsi szer zõ dés lé pett és hi va ta lo san a mai na pig
ez van ér vény ben. Saj nos ez az új szer zõ dés még
a tri a no ni nál is szi go rúbb volt, a ko ráb ban el csa tolt
te rü le te ken kí vül még az ak ko ri Cseh szlo vá ki á nak
ad ták az úgy ne ve zett Po zso nyi-há rom szö get is. To -
váb bá eb bõl a szer zõ dés bõl tel je sen ki ma rad tak
a ki sebb ség vé del mi pon tok, így elég sa nya rú idõ -
szak várt alá írá sa után a ha tá ron tú li ma gyar ság -
ra. Ér de kes ség, hogy az Egye sült Ál la mok ré szé rõl
fel me rült, hogy a Partium ma gyar lak ta te rü le te it

két je len tõs ma gyar vá ros sal
Szat már né me ti vel és Nagy -
vá rad dal együtt, vis  sza csa tol -
ják a má so dik há bo rút kö ve -
tõ en, de tér sé günk a szov jet
ér dek szfé rá ban volt, így a
vég sõ dön tést gya kor la ti lag
Sztá lin mond ta ki. Aki nek min -
den bi zon  nyal kö ze lebb állt a
szí vé hez, már ha volt ne ki
olyan, a há bo rú ból ki ug ró és
már kom mu nis ta kor mány ál -
tal irá nyí tott Ro má nia.

A jö võ be te kint ve ne héz
meg mon da ni ho gyan for dul
a tör té ne lem ke re ke, hi szen a

tö rö köt is ki ûz tük 150 év után az or szág ból igaz né -
mi kül sõ se gít ség gel, de a mai ten den ci át fi gyel ve
nem va ló szí nû, hogy az el kö vet ke zen dõ év ti ze dek -
ben te rü le ti re ví zi ó ra ke rül sor.

– Mi a meg ol dás az úgy ne ve zett Tri a no ni
tra u má ra? Mit te he tünk el le ne?

– Meg gyõ zõ dé sem, hogy a leg fon to sabb lé -
pés, ha min den le het sé ges fó ru mon har co lunk a
te rü le ti ön ren del ke zés, az au to nó mia meg te rem té -
sé ért. Az ta lán ki je lent he tõ, hogy az el csa tolt ma -
gyar te rü le tek kö zül a te rü le ti au to nó mia ki ví vá sá -
hoz leg kö ze lebb Szé kely föld áll. De az is ki je lent he -
tõ, hogy a volt szo ci a lis ta kor mány za tok és a Fi -
desz-kor mány is egy aránt bû nös ab ban, hogy a
szé kely ség au to nó mi á ja még nem va ló sult meg. A
Fi desz ugyan ren ge teg pénzt jut tat a ha tá ron túl ra,

„Nem le het 
fe led ni, nem, so ha!” 
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de az ese tek nagy több sé gé ben nem konf ron tá ló -
dik a szom szé dos ál la mok kal ak kor, ha a kül ho ni
ma gyar sá got jog sé re lem éri. Gon do lok itt a ma -
gya rok el len el kö ve tett erõ sza kos cse le ke de tek re,
a ma gyar szim bó lu mok ül dö zé sé re, elég, ha csak
az Úz-völgyi ma gyar ka to nai te me tõ re gon do lunk,
ahol a kö zel múlt ban tel je sen jog ta la nul el kezd tek
ro mán ke resz te ket fel ál lí ta ni. A Fi desz az itt ho ni köz -
vé le mény elõtt a sza vak szint jén ki áll az au to nó mia
mel lett, de a va ló ság ban a szom szé dos ál la mok -
kal va ló jó po li ti kai és gaz da sá gi kap cso lat fon to -
sabb ne ki, mint az el csa tolt ma gyar ság ér dek ér vé -
nye sí tõ ké pes sé ge. Egye dü li ki vé tel volt ta lán az el -
múlt évek bõl a kár pát al jai ma gya rok vé del mé ben
az uk rán kor mán  nyal va ló konf lik tus fel vál la lá sa. Mi
a Job bik ban gya kor la ti lag meg ala ku lá sunk óta
kö vet ke ze te sen kép vi sel jük az au to nó mia ügyét és
min den kö vet meg moz ga tunk, hogy elõbb re moz -
dít suk an nak ki ví vá sát.

– Mi lyen kez de mé nye zé sek vol tak Észak-
Vas me gyé ben az év for du ló al kal má ból?

– Még ta valy no vem ber ben nyúj tot tam be
egy elõ ter jesz tést Csepreg vá ros kép vi se lõ tes tü le -
te elé, a cél ból, hogy 2020-at nyil vá nít suk
Csepregen hi va ta lo san is Tri a non-em lék év vé. Ja -
vas la tom alap ján az egész évet le fe dõ kul tu rá lis
ren dez vény so ro zat lett vol na a vá ros ban, elõ -
adá sok kal, kon cer tek kel. El kép ze lé sem sze rint a
te ma ti kus év ke re tén be lül vá ro si se gít ség gel a Tri -
a no ni em lék hely is meg újul ha tott vol na. Vi szont,
ami kor er rõl tár gyal tunk Vlasich Krisz ti án el mond -
ta, hogy na gyon tá mo gat ja a kez de mé nye zést,
de még nem tart ja ak tu á lis nak, majd a fideszes
kö tõ dé sû több ség le sza vaz ta a ja vas la tot. Kü lö -
nö seb ben nem le põd tem meg ezen, hi szen az el -
múlt há rom év ben bár mi lyen Csepreget elõ moz -
dí tó ja vas lat tal vagy fel ve tés sel él tem le sza vaz -
ták. Bí zom ben ne, hogy idén õs  szel olyan vá ros -
ve ze tés áll majd fel, aki nek nem csak a sza vak
szint jén lesz fon tos a té ma, és fel ka rol ja az el kép -
zelt ren dez vény so ro zat. 

yde

Kis tér sé gi gyer mek
sakk ver seny Bõ ben

Má jus 25-én ren dez ték meg a kis tér sé gi
ver senyt. Gra tu lá lunk a ver seny zõk nek. 

1. Mar ton Ákos (Gór) 2. Szõnye Má té
(Bõ) 3. Gángó Má té (Tompaládony)  
4. Szõnye Má tyás (Bõ) 5. Si mon Má tyás
(Bük) 6. So mo gyi Be nõ (Csepreg).

2019. má jus 1-én tar tot ták az év el sõ hor gász ver se -
nyét Sajtoskálon. Idén is nagy tö me get von zott a ren -
dez vény, igaz eb ben az év ben ke ve seb ben ver se -
nyez tek, mint a ta va lyi év ben. Ös  sze sen 21 hor gász -
hely ke rült ki osz tás ra. Ha gyo má nyok hoz hí ven a ren -
dez vény leg el sõ moz za na ta, a fa lu má jus fá já nak fel ál -
lí tá sa volt. A köz ség fér fi tag jai kö zös erõ vel pár perc
le for gá sa alatt fel lök ték a he lyé re a dí szes fát. Ez után
min den ki el fog lal ta a sor so lás kor ki hú zott he lyét, s ne -
ki áll tak a ver seny nek. Sze ren csé re idén ked ve zett az
idõ já rás a pecásoknak. A 21 fõ bõl ös  sze sen 10 fõ nek
lett ka pá sa a dél elõtt fo lya mán. Õk ös  sze sen 15 da rab
ha lat fog tak ki, me lyek nek sú lya együt te sen meg ha -

lad ta a 23 kg-ot. A ver se nyen har ma dik he lyen Nagy
Lász ló vég zett, 3,79 kg-mal. Ezüst ér mes lett Hollósi Krisz -
ti án, 3,81 kg-mal, a ver senyt pe dig Né meth Kár oly
nyer te ös  sze sen 4,72 kg-mal. Né meth Kár oly nyer te el
to váb bá a kü lön dí jat, a leg na gyobb ki fo gott ha lért,
mely nek sú lya 2,41 kg volt. A ver seny 7 órá tól 11 órá -
ig tar tott. Az ered mény hir de tés vé gén, pe dig ze ne
mel lett fo gyaszt hat ták el a ren dez vény re lá to ga tók az
ebé det, me lyet Sajtoskál hölgy tag jai ké szí tet tek. Idén
ha lász lé és pör költ kö zül vá laszt hat tak a je len lé võk.
2019-ben is re mek han gu lat ban zaj lott a ren dez vény.
A lel kes hor gá szok pe dig a nap hát ra lé võ ré szé ben to -
vább pe cáz hat tak.                             Ko vács Vi vi en

Horgászverseny Sajtoskálon
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„Bol do gan mu ta tom, hogy õ az én Anyám,
Sze re tet, há la jut eszem be e szó hal la tán. 
Sze re tet, me lyet egy olyan nõ iránt ér zek, 
Ki ott van ve lem, ha jön nek ne héz sé gek. 
Há la a sok jó cse le ke de tért, mit kap tam,
A gyen géd tö rõ dés több, mint amit ad tam.”

- hang zott el Gorzsás Áron – Anya cí mû ver -
se Ta tár Tí me á tól az Anyák na pi Ün nep sé gen.
Ezen kis idé zet re me kül ös  sze fog lal ja az egész
nap lé nye gét. Ki fe je zi, mit a gye re kek érez nek
édes any juk iránt; sze re tet, büsz ke ség és há la.
Igaz má jus el sõ va sár nap ján zord idõ já rás kö -
szön tött a tér ség be, de Sajtoskál gyer me ke i nek

si ke rült me leg sé get csem pész ni az édes anyák,
nagy ma mák szí vé be. Az ün nep sé get Hor váth Er -
vin kép vi se lõ úr nyi tot ta meg. „A vi rág, a szó per -

sze ke vés ah hoz, hogy tol má csol ja sze re te tün -
ket, meg be csü lé sün ket, azok nak, akik tõl kap tuk

a csa lá di tûz hely nek me le gét, ahol em be ré let -
tünk, s aho vá min dig vis  sza tér he tünk, ha meg -
nyug vás ra és biz ta tó szó ra van szük sé günk.” –
hang zott el be szé dé ben. A szó nok la tot a gyer -
me kek mû so ra kö vet te. Ki csik s na gyok sza val -
ták el ver se i ket, ame lyek ar ról ára doz tak, meny -
 nyi min dent kö szön het nek az édes any juk nak.
Ver se i ken kí vül ének szó val is ked ves ked tek,
mellyel szin tén há lá ju kat és sze re te tü ket fe jez ték
ki édes any juk nak, nagy ma má juk nak. Az ün nep -
ség vé gén, pe dig egy-egy szál ró zsá val, egy
ha tal mas öle lés sel és ren ge teg pu szi val kö szön -
ték meg ki tar tá su kat, ke mény mun ká ju kat és fel -
té tel nél kü li sze re te tü ket. Ko vács Vi vi en

2019. má jus 25-én tar tot ták a szõ lõ he gyen a
ha gyo má nyos hegy be já rást. A gye pû tip rás múlt
szá za di ke let ke zé sû, ez a szõ lõ bir to kos ok ta va szi
ta lál ko zó ja is volt egy ben,
ahol kör be jár ták a gaz dák a
he gyet. Meg néz ték a szõ lõ -
tõ kén le võ haj tá so kat, meg -
kós tol ták egy más bo ra it. Ezt
a szo kást ele ve ní tet ték fel
Csepregen is több, mint 30
éve. A szõ lõs gaz dák, a
Csepregi Bor höl gyek és a
meg hí vott ven dé gek 14 óra -
kor gyü le kez tek a Bene-
kútnál. Finta Jó zsef plé bá nos úr meg szen tel te a
bort, meg ál dot ta a szõ lõ ben fá ra do zó mun ká -
so kat, majd Tóth Kál mán volt elöl já ró át ad ta a

Hegy köny vet a Hegy köz sé gi vá laszt má nyi ta -
gok nak. A Hegy könyv tar tal maz za az új já ala kult
Hegy köz ség kö zel 3 év ti ze des tör té né se it. Hor -

váth Gá bor vá laszt má nyi meg bí zott tá jé koz ta tott
az el múlt év ered mé nye i rõl, Mol nár Sán dor vá -
laszt má nyi tag pe dig a ren dez vé nye ket is mer -

tet te. Kü lön öröm volt, hogy a leg idõ sebb bo ros
gaz da, a 95 éves Hor váth An tal is részt vett ezen
az ese mé nyen. A Csepregi Fér fi Dal kör egy há zi

és vi lá gi éne kei
tet ték ün ne pé lye -
seb bé ezt az al kal -
mat. Ezt kö ve tõ en
el in dul tak a gaz -
dák gye pût ta pos -
ni a Bene-hegy,
Rámók majd a
Han ga irá nyá ba, s
köz ben a pin cék -
nél ven dé gül is lát -

ták a részt ve võ ket. A prog ram zá rá sa ként Ko -
vács And rás és csa lád ja volt a há zi gaz da.

Horváthné Pa dos Te réz

Gyepûtiprás a csepregi szõlõhegyen

Anyák Nap ja Sajtoskálon
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Má jus 18-án utaz tunk bus  szal Kla gen furt ba
és 3-4 óra alatt ér tünk oda. A bu szon a jó han -
gu lat ról Krisz ti gon dos ko dott. Elõ ször a Mi ni -
mundust lá to gat tuk meg, itt rep ked tünk egy ki -
csit a vi lág ban. A park ban az ös  szes épü let a le -
he tõ leg pon to sabb má sa az ere de ti nek 1:25
arány ban le ki csi nyít ve, az épí tõk még ar ra is
gon dol tak, hogy le he tõ ség
sze rint ugyan ab ból az anyag -
ból épít sék a ma ket te ket, mint
az ere de ti épü le tek anya ga,
szó val van itt ho mok kõ bõl, vul -
ká ni ba zalt ból, acél ból, mész -
kõ bõl ké szült mo dell is. Meg ta -
lál tuk a Má tyás temp lo mun kat
és a Ha lász bás tyát. In nen
utunk a Wörthi-tó part ján a
Pyramidenkogel ki lá tó to rony -
hoz vitt. Az út hos  szabb ra si ke -
re dett a ter ve zett nél, a hos  szú
au tó sor mi att. Az oda út me re -
dek volt, de jól el szó ra koz tat tak
ben nün ket az út mel lett tá bo -
ro zó fi a ta lok. A Pyramidenkogel te te jé rõl Karintia
leg szebb kör pa no rá má ja tá rul az em ber sze me
elé, lát ha tó in nen a Wörthi-tó és a kör nye zõ
karintiai ta vak, az oszt rák-szlo vén ha tá ron fek võ
Karavankák im po záns hegy vo nu la ta, tisz ta idõ -
ben még a tá vo li Hohe Tauern hegy csú csa it is
lát ha tod. A bát rak a csúsz dát is ki pró bál ták a ki -
lá tó ról. A na pot Kla gen furt Fõ te rén zár tuk. Meg -
ta lál tuk a sár kányt, a le gen da sze rint a vá ros
kör nyé ki te rü le te ken egy ha tal mas sár kány, a

Lindwurm élt és szám ta lan em ber ál do za tot sze -
dett. A kör nyék be li bir to kok fe lett ural ko dó her -
ceg óri á si föld te rü le tet ígért an nak, aki le szá mol
ve le. Egy hõs fér fi nak si ke rült meg öl nie a sár -
kányt, a ju ta lom ba ka pott föl de ken pe dig meg -
ala pí tot ta Kla gen furt vá ro sát, mely nek köz pont -
já ban tûz ték ki a le gyõ zött fe ne vad fe jét. Az óta

ez a sár kány Kla gen furt jel ké pe, amit a vá ros
szám ta lan pont ján lát ha tunk. A táj szép sé ge az
úton úgy, mint Kla gen furt ban és a Wörthi-tó kör -
nyé kén ma gá val ra ga dott ben nün ket. Kö szö net
a busz ve ze tõ ink nek, és kö szö net min den részt ve -
võ nek, akik mind an  nyi an hoz zá tet tek egy ki csit,
hogy kis csa pa tunk egy iga zán él vez he tõ ki rán -
du lá son vett részt. Fá rad tan, de él mé nyek kel tel -
ve ép ség ben ha za ér tünk.

Puskerné Bea

Mind két te le pü lés el sõd le ges fel ada tá nak te -
kin ti a fal vak mo der ni zá lá sát, an nak ér de ké ben,
hogy meg tart sák a he lyi kö zös sé ge ket és kö ze lebb
hoz zák a te le pü lé se i ket a szom szé dos vá ro sok hoz.
En nek a stra té gi á nak ké pe zi ré szét a meg úju ló
ener gi ák pi a ca irá nyá ba tör té nõ nyi tás. Und és a
kö ze lé ben fek võ Pusz ta csa lád ön kor mány za ta 2-2
da rab egyen ként 0,572 MW tel je sít mé nyû nap erõ -
mû te le pí té sé rõl dön tött, mely nek be ru há zá sá val
és mû köd te té sé vel a Pan non Green Power Kft-t bíz -
ták meg. A 40 éves élet tar ta mú ener gia par kok
be ru há zás nak fi nan szí ro zá sát tel jes mér ték ben pi -
a ci for rás ból biz to sít ják és egy bér le ti, il let ve üze -
mel te té si szer zõ dés ke re tén be lül mû köd nek együtt
a te le pü lé sek kel. A 40 év re szó ló szer zõ dés ré sze -
ként a he lyi erõ for rá so kat is be von ják a ki vi te le zés -
be, a kar ban tar tás ba, a szak tu dást nem igény lõ
te vé keny sé gek be és ter mé sze te sen ezt is kör nye -
zet ba rát mó don. En nek kö szön he tõ en a leg kor sze -
rûbb ener gia ter me lés nek he lyet adó te rü let kar -
ban tar tá sát ese ten ként bir kák kal vég zik majd: ve -
lük le gel te tik majd le a fü vet a nap ele mek alatt. 

A két erõ mû ál tal ter melt áram éven te te le pü -
lé sen ként kö zel 700 csa lád ener gia fo gyasz tá sát
biz to sít ja majd, ter vez he tõ en 2020 nya rá tól. Undon
és Pusz ta csa lá don a Mo dern Vá ro sok és Ma gyar
Fa lu Prog ram kor mány biz to sa Gyo pá ros Alpár,
Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ, Csa pó Gá -
bor (Pusz ta csa lád) és Pin tér Ta más (Und) pol gár -
mes te rek a cég ve ze té sé nek kí sé re té ben egy idõ -
kap szu lát he lyez tek el az erõ mû jö võ be li he lyén, a
jö võ nem ze dé ké nek szánt irány mu ta tás sal, ho -
gyan és mi ként óv hat ják meg kör nye ze tü ket és
mind ezt ha té ko nyan, gaz da sá gi cé lo kat is szem
elõtt tart va.                                                      yde

Nap erõ mû épül 
Undon és Pusz ta csa lá donA tömördiek

Klagenfurtban kirándultak
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• Csepreg

Rövid hírek

Mo dern utasvárók Csepregen
Az újak te le pí té sé vel egyi de jû leg az el öre -

ge dett busz vá ró kat is ki cse ré lik Csepregen. A
meg fo gal ma zott la kos sá gi igé nye ket szem
elõtt tart va a Rá kó czi ut ca, a Kõ sze gi és az
Ady ut ca busz meg ál ló i ba is jut új, mo dern ki -
ala kí tá sú utasváró, de a meg lé võ ket is fej lesz -
tik. A Pro me ná don üveg ol dal fa lak kal egé szí tik
ki a 2011-ben át adott be ál ló kat, hogy ne csak
a csa pa dék tól, ha nem a szél tõl is vé dett he -
lyen vá ra koz has sa nak a pol gá rok a vá ros köz -
pont ban. A Rá kó czi ut cá ban át adott ke rék pá -
ros fej lesz té sek ke re té ben új busz öb löt ala kí tot -
tak ki, ide te le pí tet ték most az el sõt. Az ut ca
pá ros ol da lán tér kõ bur ko lat tal szé le sí tik meg
az utasperont, majd he lye zik el az új lé te sít -
ményt. Az Ady és a Kõ sze gi ut cá ban a vá ros -
ból ki fe lé ve ze tõ ol da lon te le pí te nek busz vá ró -
kat, ahol kell, a pe ront is hely re ál lít ják, tér kõ vel

rak ják ki. Kincsédpusztán, Szom bat hely irá nyá -
ba egy fel újí tott, de szin tén a mai kor kom fort -
ját ki szol gá ló busz vá ró te le pí té sét vég zik majd
el. Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes -
te re Szar ka Ani kó bi zott sá gi el nök kel kö zö sen
tar tott hely szín be já rást. A vá ros idei költ ség ve -
tés ének ter hé re fog tak hoz zá a fej lesz tés hez,
mely mint egy 3 mil lió fo rin tot tesz ki. Az
utasvárók mind egyi ke hõ ál ló te tõ üveg gel,
biz ton sá gi ol dal üve gek kel van el lát va, és há -
rom ülõ hely áll az au tó busz ra vá ra ko zók ren -
del ke zé sé re. A nagy be ru há zá sok mel lett ki -
sebb-na gyobb fej lesz té sek kel is a vá ros jobb
és él he tõbb kö rül mé nye it te szik le he tõ vé, ép -
pen ezért új hul la dék tá ro lók és ke rék pár tá ma -
szok ki he lye zé sén is dol goz nak.                 km

Már má sod já ra vár ta Csepreg de le gá ci ó ját a
hor vát or szá gi Pakráci Ma gya rok Kö zös sé ge, akik
jó szív vel és sze re tet tel, bõ sé ges ven dég lá tás sal fo -
gad ták azt a kö zel har minc fõt, akik a vá ros kép vi -
se le té ben utaz tak a kül ho ni ma gya rok hoz.
Csepreg és a Da ru vár kör nyé -
ki szór vány ma gyar ság lak ta
Pakrác te le pü lés együtt mû kö -
dést a Jankovich gróf csa lád
ala poz ta meg, akik an nak
ide jén a vá ros nagy bir to ko sai
vol tak. A kö zös tör té ne ti em lé -
ke ket a csepregi hor vát nem -
ze ti sé gi ön kor mány zat ka rol ta
fel, s a test vér kap cso lat fel len -
dí té sét a csepregi vá ros ve ze -
tés is tá mo gat ta. Má jus 18-án
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter
és Kissné Krály Má ria nem ze ti -
sé gi el nök a Pakráci Ma gyar
Na po kon kö szön töt te a né pes
ven dég se re get, s ad ták át
aján dé ka i kat és jó kí ván sá ga i kat a he lyi ma gyar ki -
sebb ség nek. A csepregi de le gá ci ót Jankovics Ró -
bert a Hor vát or szá gi Ma gya rok De mok ra ti kus Kö -
zös sé gé nek (HMDK) el nö ke, a ma gyar kö zös ség or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je sze mé lye sen kö szön töt te. A
va si kis vá ros meg le pe tés sel is ké szült a he lyi ek nek:
a Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vál nép sze rû sí té sé vel
kí nál tak a gaszt ro nó mia iránt ér dek lõ dõk nek, va la -
mint min den édes szá jú nak ka ka ós és lek vá ros pa -
la csin tát. A va sár nap reg gelt Lipik vá ro sá ban

kezd ték, a gyógy víz kút és a für dõ kö rü li park meg -
te kin té sé vel. A pakráci ma gya ro kat ös  sze ko vá cso -
ló szer ve zet ve ze tõ je, Josip Fa egy olyan ká pol ná -
hoz is el ve zet te a csepregiket, ahol a dél szláv há -
bo rú he lyi ál do za tai elõtt ál lí tot tak em lé ket. A kör -

nyé ket 1991. õszén von ták
szerb el len õr zés alá, de a
hor vát fel sza ba dí tó had mû -
ve le tet kö ve tõ en is vé gez tek
pusz tí tást a szerb par ti zá nok.
Út juk so rán el ka la u zol ták
õket a Mo nar chia el sõ pszi -
chi át ri ai in té ze té hez is, ami
egy ben Hor vát or szág el sõ
köz kór há zá vá is vált. Az épü -
let a Pakra fo lyó part ján áll, s
a dél szláv há bo rú ide jén a
front vo na lon he lyez ke dett
el, így sú lyos ká ro kat szen ve -
dett, a pusz tí tás so rán hasz -
nál ha tat lan ná vált. Az
egész ség ügyi szak em be rek

a tá ma dás elõt ti éj sza ka, em ber fe let ti erõ vel, mint -
egy 300 be te get me ne kí tet tek ki a kór ház ból, ahol
a biz tos ha lál várt rá juk. A hor vát-ma gyar test vér -
kap cso la tot épí tõ ki rán du lás vé gül egy kö zös
ebéd del zá rult, ahol a fe lek meg ál la pod tak, hogy
leg kö ze lebb jú li us 13-án ta lál koz nak a III. Csepregi
Pa la csin ta Fesz ti vá lon. Az együtt mû kö dé sü ket ok -
irat ba fog lal va sze ret nék még szo ro sabb ra fûz ni,
mely nek ün ne pé lyes alá írá sát is ek ko ra ter ve zik. 

km

Tör té nel mi hor vát-ma gyar 
kap cso la tot ápol nak

A csepregi ön kor mány zat ál tal el nyert tá mo -
ga tá si for rás ból a Cso ko nai, az Al kot mány, a Zrí nyi
ut ca, a Bog nár Ig nác ut ca egy ré sze, va la mint a
Tak sony köz és Tak sony ut ca csa pa dék víz-el ve ze -
té si rend sze ré nek re konst ruk ci ó ját él vez he ti a vá ros
la kos sá ga. A 2019. áp ri lis 30-án le zá rult be ru há zás
cél ja, hogy a te le pü lés csa pa dék víz-el ve ze tõ ár -
kok ren de zé sé vel, il let ve újak ki ala kí tá sá val csök -
kent se a te le pü lés és a tér ség ve szé lyez te tett sé gét.
A kör nye ze ti el vá rá sok nak meg fe le lõ en a vi zek
hely ben tar tá sá ra va ló tö rek vés sel, hogy csak a
ká ros több let vi zek ke rül je nek el ve ze tés re. A vi zek
hely ben tar tá sá ra irá nyu ló tö rek vés mód ja, hogy a
ter ve zett mû sza ki meg ol dá sok kö zött szá mí tá sok kal

alá tá masz tot tan ki elé gí tõ ka pa ci tá sú szik kasz tó ár -
kok is ki ala kí tás ra ke rül nek. A fej lesz tés ered mé nye -
ként Csepreg Al só vá ros komp lex csa pa dék víz ren -
de zé se va ló sult meg a Cso ko nai, Al kot mány, Zrí nyi,
Bog nár Ig nác, Tak sony ut cák és Tak sony köz és
érin tõ le ge sen a Kos suth ut ca csa pa dék víz-el ve ze -
tõ rend sze ré nek re konst ruk ci ó já val ös  sze sen 4 575
mé ter hos  szú ság ban. A pro jekt ke re té ben árok tisz -
tí tás, át ere szek bon tá sa és újak épí té se, árok bur ko -
lás, új árok ki ala kí tá sa va ló sult meg. Az eze ket ki -
egé szí tõ szem lé let for má ló ak ci ók kal tár sul va, me -
lyek cél ja a kör nye zet tu da tos szem lé let mód, a tu -
da tos és fe le lõs ma ga tar tás erõ sí té se.

yde

El ké szül tek a csa pa dék víz-el ve ze té si mun kák Csepregen
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A Kõrösi csa lád ban a hím zés sze re te te anyá ról
lá nyá ra szállt. Így van ez zel dr. Tóthné Kõrösi Zsó fia
is, aki csa lád já val Zsirán él. Az öt gyer me kes édes -
anya még a nagy ma má já tól, édes any já tól ta nult
meg hí mez ni, tõ lük les te el a sár kö zi, a ka lo csai
hím zés for té lya it, és ugyan így ad ja to vább két lá -
nyá nak a meg szer zett tu dást. Több, mint öt év vel
ez elõtt ke rült kap cso lat ba a höveji csip ké -
vel, ami sze re lem volt el sõ lá tás ra. A le tisz -
tult egy sze rû ség, - fe hér ala pon fe hér hím -
zés – azon nal a ked ven ce lett, oly an  nyi ra,
hogy el járt Hövejre, ahol a Höveji Csip ke
Egye sü let tag ja i nak se gít sé gé vel sa já tít -
hat ta el a fo gá so kat. (A Hungarikum Bi -
zott ság dön té se ér tel mé ben a kö zel múlt -
ban hat elem mel bõ vült a Ma gyar Ér ték -
tár, köz te a höveji csip ké vel is.) Hövej egy
alig 330 fõs te le pü lés, ahol az ügyes ke zû
as  szo nyok ge ne rá ci ói 150 év alatt fej lesz -
tet ték ki en nek a hím zés nek a tech ni ká ját,
s lét re hoz ták a rend kí vül vál to za tos for ma és min ta -
vi lá got. A tel jes mér ték ben kéz zel ké szí tett fe hér
lyuk hím zést a „pókolás” te szi egye dül ál ló vá, mely
a vi rá gok kö ze pén ki vá gott és kö rül varrt lyu ka kat,
le vél bel sõ ket tû vel, hu rok öl té sek va ri á lá sá val va ló
ki töl té sét je len ti. De tér jünk vis  sza Zsirára. Zsó fi ta -
valy elõtt, a Mes ter sé gek Ün ne pé re vit te elõ ször be -
mu tat ni a mun ká it. A ren dez vény ki emelt té má ja a
hím zés volt, mely a ma gyar né pi dí szí tõ mû vé szet
egyik leg gaz da gabb – vi szony lag kis te rü le ten be -
lül is rend kí vül sok ré tû – és leg vál to za to sabb ága.
A Mes ter sé gek Ün ne pe hím zõ mû he lye i ben táj -
egy sé gen ként mu tat ják be azt a sok szí nû sé get,
amit a né pi és úri hím zés ben alap anyag, mo tí vum -
kincs és öl tés tech ni ka te kin te té ben ta pasz tal ha -

tunk. A hím zé sek kel az át lag nál ün ne pé lye sebb
da ra bo kat lát ták el, ép pen ezért nagy sze re pe
volt el sõ sor ban a nép vi se let kü lön bö zõ da rab ja in,
pár na vé ge ken, ken dõ kön, ta ka ró kon, ab ro szo -
kon, de hí mez ték az egy há zi szer tar tá sok kel lé ke it
is. Ezen a be mu tat ko zá son, tár sa i val „Mû hely dí jat”
nyert, mely a leg lát vá nyo sabb, leg job ban be ren -

de zett, a kö zön sé get leg in kább be vo nó be mu ta -
tó hely nek járt. Ugyan eb ben az év ben a Ma gyar
Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra ál tal hir de tett „Ma -
gyar Kéz mû ves Re mek” pá lyá za ton is részt vett. A
be mu ta tott mun ká ja egy kar ing volt, amely azon -
nal el nyer te a ki tün te tõ Ma gyar Kéz mû ves Re mek
cí met. Az el is me rõ ok le vél mel lett va la men  nyi dí ja -
zott le he tõ sé get ka pott ar ra, hogy hasz nál has sa a
„Ma gyar Kéz mû ves Re mek” logót. A cím el nye ré -
sé hez kö ve tel mény a ter mé kek ere de ti sé ge, nem -
ze ti kul tú rát õr zõ, egye di ér té ket kép vi se lõ ha gyo -
mány hû sé ge, a ki vi te le zés ki vá ló mi nõ sé ge. Az
utób bi idõ ben több al ka lom mal pró bál ko zott a
höveji hím zés, mo dern, fi a ta los öl töz kö dés bé li
meg je le ní té sé vel. Ez zel kap cso lat ban a ta va lyi év -

ben az Ag rár mi nisz té ri um ál tal ki írt Hungarikum pá -
lyá za ton in dult, a „Ha gyo mány a di vat ban – vi se -
let más ként; a Kár pát-me den ce ha gyo má nyos öl -
tö zet-kul tú rá já nak, va la mint né pi kéz mû ves ér té ke -
i nek meg õr zé se, nép sze rû sí té se, al kal ma zá suk a
mai öl töz kö dés kul tú rá ban” té ma kör ben, s itt po zi tív
el bí rá lás ban ré sze sült. Ok tó ber ben a VIII. Nem zet -
kö zi Csip ke Kon fe ren cia 1. dí ja sa lett
Nagykállóban, varrt csip ke ka te gó ri á ban. A leg -
utób bi, áp ri li si meg mé ret te té se a KO MA TÁL Prog -
ram – Kár pát-me den cei al ko tó pá lyá za ton va ló
rész vé tel volt, ahol ko ma ken dõ jé vel dí ja zott lett.
Ter vek, to váb bi cé lok van nak, ilyen pél dá ul a Né -
pi Ipar mû vész mi nõ sí tés meg szer zé se, ami hez
azon ban ko moly fel té te lek nek kell meg fe lel ni és
idõ ben is hos  sza dal mas, hi szen a ,,Népi Tárgy al ko -
tó Ipar mû vész’’ mi nõ sí tés hez az al ko tó nak meg ha -
tá ro zott szá mú zsû ri zett al ko tás sal kell ren del kez -
nie. Azon ban Zsó fit is mer ve ez sem le het aka dály.
Sok si kert kí vá nunk a to váb bi mun ká hoz!        NPK

Höveji csip ke Zsiráról
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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.)

J
Ú

N
I

U
S

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
. . . 

repcevidek.hu

P R O G R A M A J Á N L Ó

A Bü ki MSK 
2019. jú ni u si prog ram ja

Jú ni us 21. 20.00 „Po gányt vit tünk, ke resz -
tényt hoztunk“-Vas me gyei nép tán cok és nép -
szo kás ok gyûj té sek alap ján. Az elõ adás ban Vas
me gye nép tán cai, nép szo ká sai je len nek meg a
gencsi, nemeskoltai, oladi, bü ki és az õr sé gi
gyûj té sek alap ján: szó ló és pá ros tán cok ügyes -
sé gi esz kö zös tán cok pol gá ri tán cok. A szü le tés -
tõl a kis gyer mek ko ron át, az is ko lás gye re kek
éle té be és a fi a tal fel nõt tek min den nap ja i ba in -
vi tál nak ben nün ket a sze rep lõk. Az elõ adást a
tré fás es kü võ, a Rönk hú zás zár ja. Be lé põ:
1.000.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK – Atrium.

Jú ni us 28. 08.45, jú ni us 29. 09.00 „TFA
Hun ga ry – Bük” or szág leg erõ sebb tûz ol tó ja
nem zet kö zi tûz ol tó ver seny. A ta va lyi év ben nagy
si kert ara tott, Vas me gyei hely szí nen meg ren de -
zett TFA (Toughest Firefighter Alive), a leg erõ sebb
tûz ol tók nem zet kö zi meg mé ret te té se idén is mét
a für dõ jé rõl hí res Bü kön hív ja ver seny re a leg -
erõ sebb tûz ol tó kat. Az el sõ na pon Firefighter
Combat Challenge fel ada tok kal kell meg küz -
de ni ük a tûz ol tók nak, a má so dik na pon pe dig
ha gyo má nyos TFA fel ada tok kal ta lál koz hat nak
a ne ve zõk. Va la men  nyi ver seny szám kü lön is
em bert pró bá ló ké pes sé ge ket kö ve tel meg a
ver seny zõk tõl.

Az el sõ ver seny na pot kö ve tõ en a Nyug ha -
tat lan pro duk ció, majd Ma rót Vi ki és a No va
Kultúr Ze ne kar lép szín pad ra. A kon cer tek elõtt
és után Retro DJ szol gál tat ja a slá ge re ket. Jú ni -
us 29-én, az ered mé nyek ki hir de té se elõtt az
Ataru Taiko do bo sai, va la mint a Kö tél ug ró Klub
Szom bat hely kö tél ug rói szó ra koz tat ják a kö zön -
sé get. In gye nes tér ze nei kon cer tet ad to váb bá
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra, va la mint a Ka -
taszt ró fa vé de lem Köz pon ti Ze ne ka ra. A ren dez -
vény egész ide je alatt kéz mû ves fog lal ko zá sok,
né pi fa já té kok, gyer mek já ték ok, ugrálóvár és
szabadulószoba vár ja a lá to ga tó kat. Belépés in -
gye nes! Hely szín: Bük für dõ, Thermal & Spa par -
ko ló ja. A ren dez vény fõ szer ve zõ je a Vas Me gyei
Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság!

Jú ni us 29. Ro ma nem ze ti sé gi nap. Hely szín:
Bü ki MSK – Atrium.

Jú ni us 8-án, szom ba ton 14 ó.
a csepregi szõ lõ he gye ken: Nyi tott
pin cék nap ja.

Jú ni us 8-án, szom ba ton 17 ó.
Répcevisen, a sport pá lyán: Rép -
ce vis–Zsira me gyei III. o., 19 ó. Bü -
kön, a Sport te le pen: Bü ki TK–Mer se -
vát me gyei II. o.  baj no ki lab da rú -
gó mér kõ zés.

Jú ni us 9-én, va sár nap 12 ó.
Egyházasfaluban, a sport pá lyán:
Egy házasfalu–Sarródi Ászok, 14 ó.
Bõ ben: Rép ce völ gye-Bõ–Rába -
söm jén, 17 ó. Simaság-Jákfa me -
gyei III. o. baj no ki lab da rú gó
mér kõ zés.

Jú ni us 12-én, szer dán 11 ó.
Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban,
az Ün ne pi  Könyv hé ten és Gyer -
mek könyv tá ri Na po kon: Bõ sze Éva:
Meg ér kez tem, itt va gyok c. köny ve
– il luszt rál ta: Szalkayné Sár vá ri Haj -

nal  ka – be mu ta tá sa  és ki ál lí tás
Haj  nal ka ké pe i bõl.

Jú ni us 15-én, szom ba ton,
Csepregen, a sport te le pen: XIV.
Hol na pért Kis pá lyás Lab da rú gó
Ku pa.

Jú ni us 15-én, szom ba ton,
Csep regen a PSMSK szín ház ter mé -
ben: Vas Me gyei Nyug dí jas Ének -
kar ok Ta lál ko zó ja.

Jú ni us 19. - au gusz tus 24.
Bük für dõn, a Sport park ban min den
hé ten szer dá tól szom ba tig 17-21
óra kö zött: Sportanimáció ki csik -
nek és na gyok nak.

Jú ni us 29-én, szom ba ton,
Bük für dõn: Az Ataru Taiko ütõ -
együttes kon cert je.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve
a www.visitbuk.hu • www.csepreg.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. Sanitas 9–14.00 készenlét
02. Sanitas 9–14.00 ügyelet
03. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
04. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
05. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
06. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
07. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 9–14.00 készenlét
09. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
10. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 9–14.00 készenlét
16. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
17. Sanitas 17–20.00 készenlét
18. Sanitas 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 17–20.00 készenlét
21. Sanitas 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 9–14.00 készenlét
23. Sanitas 9–14.00 ügyelet
24. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
25. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 9–14.00 készenlét
30. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet

Jú ni us 7. - elsõpéntek. A be -
te gek gyón ta tása.

Jú ni us 9. – Pün kösd ün ne pe.
Az ün ne pi szent mi se 8 óra kor kez -
dõ dik a Szent Mik lós temp lom ban.

Jú ni us 10. - Pün kösd hét fõ
„Má ria, az Egy ház Any ja” ün ne pe.
Az ün ne pi szent mi se 8 óra kor kez -
dõ dik a Szent Mik lós temp lom ban.

Jú ni us 11. - kedd A hí vek és
a di á kok gyón ta tá sa. 14 – 17 óra
kö zött a tan év vé gi szent gyó ná -
su kat vé gez he ti el a di á kok. A kö -
zel gõ szent ség imá dá si nap ra
szent gyó nás sal ké szül jünk!

Jú ni us 13. - csü tör tök Fa ti mai
ima ta lál ko zó a Nagyboldog -
asszony ká pol ná nál. 17 óra kor a
te me tõ mel let ti el sõ stá ci ó tól in du -
lunk a Bol dog as  szony ká pol ná hoz
a ha gyo má nyos fatimai ima ta lál -
ko zó hely szí né re. Köz ben a ró zsa -
fü zért imád koz va kö zö sen el mél -
ke dünk, imád ko zunk, éne ke lünk.
18 óra kor kez dõ dik a koncelebrált
szent mi se. A szent be szé det Ko vács
Pál sopronh or pá csi plé bá nos fog -
ja mon da ni. A szent mi sét kö ve tõ -
en gyer tyás kör me net in dul a ká -
pol na kö rül. Mos to ha idõ já rás ese -
tén a ró zsa fü zér el imád ko zá sa és
a szent mi se a Szent Mik lós temp -
lom ban lesz.

Jú ni us 16. - Szent há rom ság
va sár nap ja – szent ség imá dá si
nap. A 8 óra kor kez dõ dõ szent mi -

se ke re té ben Te Deumot – mon -
dunk. Há lát adunk a Jó Is ten nek
az egész évi ke gyel me kért. A há -
la adó szent mi sét kö ve tõ en ke rül -
nek ki osz tás ra a hit tan bi zo nyít vá -
nyok. Sze re tet tel vár juk a ta ní tó -
kat, ta ná ro kat, di á ko kat, szü le i -
ket. A bi zo nyít vá nyok ki osz tá sát
kö ve tõ en szent ség ki té tel. Szent -
ség eltétel 18 óra kor. E két idõ -
pont kö zött az egy ház köz sé gi ta -
nács adó tes tü let tag ja i nak ve ze -
té sé vel ima órák ra hív juk és vár juk
a ked ves test vé re ket. 14 óra kor
kez dõ dõ ima órá ra a di á ko kat,
gye re ke ket vár juk.

Jú ni us 22. - szom bat 13 óra -
kor a vi rág hin tõ lá nyok és a
minisztránsok ré szé re úr na pi kör -
me ne ti pró ba lesz a Szent Mik lós
temp lom ban.

Jú ni us 23. – va sár nap Krisz -
tus szent tes te és vé re ün ne pe -
Úr nap ja. A szent mi se 8:30-kor kez -
dõ dik. A szent mi se után in dul a
ha gyo má nyos Úr na pi kör me net.
Kér jük, hogy az út vo na lon lé võ
há zak ab la ka it, vi rág gal, gyer -
tyák kal dí szít sék fel! 

Jú ni us 28. - pén tek Jé zus
Szent Szí ve ün ne pe. Az ün ne pi
szent mi se 19 óra kor kez dõ dik.

Jú ni us 29. – szom bat Szent Pé -
ter és Pál apos to lok ün ne pe. Az ün -
ne pi szent mi se 18 óra kor kez dõ dik
a Szent Ka ta lin ká pol ná ban.

A csepregi római katolikus egyházközség
2019. június havi eseményei






