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• V. Répce
ifjúsági kupa
Svájci 7 fordulós versenyen az alábbi
eredmények születtek:
1. Gángó Máté Tompaládony 6 pont
2. Józsa Péter Bõ 5,5 pont
3. Szõnye Máté Bõ 5 pont

4. Marton Ákos Gór 4 pont
5. Simon Zsombor Bük 4 pont
6. Simon Mátyás Bük 4 pont
A versenyen 14 fõ vett részt gratulálunk
a KIS NAGYMESTEREKNEK!

yde

Rövid hírek Ös  sze fo gás ból újul tak
meg az öl tö zõk és a vi zes blokk ok

A VÁ ROS IF JÚ POL GÁ RA IT KÖ SZÖN TÖT TÉK AZ ÉV ELE JÉN IS

A ha gyo má nyok hoz hí ven ott ho ná -
ban kö szön ti az új szü löt te ket Csepreg
Vá ros Pol gár mes te re, Vlasich Krisz ti án. A
vá ros ve ze tõ min den kis csöpp sé get
meg lá to gat, de nem ér ke zik üres kéz -
zel: aján dék kal, pe len ka tor tá val ked -
ves ked ve kö szön ti õket, mint a vá ros
leg if jabb pol gár ja it. Az év el sõ hó nap -
ja i ban két kis lányt és két kis fi út kö szön -
tött a vá ros el sõ em be re. El sõ ként a
Kránitz csa lád leg if jabb tag ját, aki ok tó -
ber 1-én 10 óra 5 perc kor lát ta meg a
nap vi lá got. Edi na és Ar nold cso da szép
le á nya, Kira 3300 gram mal és 51 cen -
ti mé ter rel szü le tett. Szin tén ott ho ná ban
kö szön töt ték An na és Ist ván sze me fé -
nyét, Januskó Hen ri ket, aki ok tó ber 15-
én 13 óra 10 perc kor ér ke zett kö zénk. A
csöpp ség 54 cen ti vel és 4200 gram mal

lát ta meg a nap vi lá got édes any ja és
édes ap ja nagy örö mé re. Fan ni és And -
rás gyö nyö rû gyer me két Sá rai Han nát is
meg lá to gat ta ott ho ná ban a vá ros el sõ
em be re, s aján dék kal kö szön töt te szü le -
té se al kal má ból. A cso da szép kis lány
szep tem ber 15-én 13 óra 54 perc kor
lát ta meg a nap vi lá got 4050 gram mal
és 52 cen ti mé ter rel. Ötö dik gyer mek -
ként ér ke zett a Bo kor csa lád ba a cso -
da szép Dá vid, aki ok tó ber 26-án es te
hét óra kor szü le tett. Ka ta lin és Pé ter
gyer me ke 3750 gram mal és 51 cen ti -
mé ter rel ér ke zett kö zénk szü lei nagy-
nagy örö mé re. A pol gár mes ter az if jú
szü lõk nek szív bõl gra tu lált, sok bol dog -
sá got és na gyon jó egész sé get kí ván va
mind an  nyi uk nak.

km

Csepreg Vá ros Ön kor mány za ta és a Sár vá ri
Tan ke rü le ti Köz pont kö zö sen újí tot ta fel a ta va lyi
esz ten dõ fo lya mán a vá ro si ál ta lá nos is ko la tor -
na ter mé nek vi zes blokk ja it, tel jes kö rû mun kát
vé gez tek. A fej lesz té si be já rá son Vlasich Krisz ti -
án, Csepreg vá ros pol gár mes te re tá jé koz tat ta a
meg je len te ket: A fel újí tás mind két szin -
tet, így a le ány és a fiú öl tö zõt is érin tet -
te, de a köz le ke dõ fo lyo sók és mos dók
is kor sze rû sí tés re ke rül tek. A szük sé ges
szaniteranyagokat és esz kö zö ket Roz -
mán Lász ló igaz ga tó úr ve ze té sé vel a
tan ke rü let sze rez te be, a mun ka fi zi kai
ré szét az ön kor mány zat vá ros gaz dál ko -
dás rész le ge vé gez te – kezd te az is mer -
te tést a vá ros el sõ em be re. Háromi Je -
nõ is ko la igaz ga tó örö mét fe jez te ki a
vá ros ve ze tés fe lé, s kér te a to váb bi ha -
son ló együtt mû kö dé sét a tan ke rü let ve -
ze tõ jé nek, an nak ér de ké ben, hogy to váb bi év -
ti ze dek óta hú zó dó prob lé mák ra szü let hes sen
vég sõ, ered mé nyes meg ol dás. Jó össz hang ban
dol go zik a fenn tar tó és a tu laj do nos, mi sem mu -
tat ja job ban, hogy cél vo nal hoz kö ze lít a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és AMI
tor na ter mé nek ener ge ti kai pá lyá za tá nak ki vi te -

le zé se is. A pro jekt ke re té ben nap ele mek kel lát -
ták el az épü let te te jét, s a gáz ka zá no kat hõ szi -
vat  tyú val mo der ni zál ták. A pá lyá za ti fej lesz té si
üte met egészétik ki az ön erõs be ru há zás sal,
mely nek ke re té ben új já ró la pot rak tak le a hely -
sé gi ek ben, új ra csem péz ték a fa la kat, a fal ba

ve zet ték a vi zes blokk ok csõ rend sze re it, s új mos -
dó kagy ló kat, zu hany ró zsá kat és el vá lasz tó pa -
ra vá no kat sze rel tek fel, hogy a Csepreg ta nu ló
ál ta lá nos is ko lás gyer me kek egy szín vo na la -
sabb, kor sze rûbb kör nye zet ben öl töz hes sen,
mo sa kod has sa nak a tan órák kö zött. 

km



Min den tér ség éle té ben van nak
vál to zá sok, van nak kel le mes, öröm -
te li ese mé nyek. A Répce men te lé -
lek szá mi lag gya ra po dás nak in dult
a ta va lyi év ben, és itt sze ret ném
meg em lí te ni, hogy egy olyan va la -
ki te le pe dett le a tér ség ben, akit

egy or szág is mer: Berentei Pé ter
tánc dal éne kes, aki úgy gon dol ta,
hogy az or szág nyu ga ti ré szén még
van nak ér té kek, és itt sze ret né foly -
tat ni éle tét. Hi va tá sát 1983-ban
kezd te az MTV ak ko ri „Ki mit tud?-
ján, ahol 5800 kö zön ség sza va za tot
ka pott. 1984-ben hi va tá sos éne ke si
mû kö dé si en ge dé lyért az ORI-ban
si ke re sen le vizs gá zott, majd Ko vács
Mag da ze ne ta no dá já ban dip lo -
má zott. El vé gez te a Rá dió tánc ze -
nei stú di ó ját, ami után szá mos rá -
dió fel vé te le ké szült Dob sa Sán dor
ve ze té sé vel, a Stú dió 11 kí sé re té -
vel. Szá mos ha zai és nem zet kö zi
fesz ti vá lon vett részt. 1988-ban
Mon gó li á ban 10 szo ci a lis ta or szág
kép vi sel tet te ma gát, ahol a har ma -
dik díj mel lett a kö zön ség dí ját is
meg nyer te. 1989-ben az Inter kon -
cert szer ve zé sé ben, Ku bá ban kép -

vi sel te ha zán kat. Õ az egyik utol só
kép vi se lõ je a nagy tánc dal fesz ti vá -
los idõk ki vá ló elõ adó i nak.

Bõ ben há rom al ka lom mal lé -
pett szín pad ra, és nagy si kert ara -
tott. Sze mé lyes be szél ge té sek kap -
csán meg tud tuk, hogy jár ja az or -

szá got, szám ta lan szín vo na las elõ -
adást tart si ker rel. Vall ja, hogy szá -
má ra a ze ne és a szö veg az ér zé ki
és ér zék fe let ti vi lág köz ve tí tõ je,
ami nek az elõ adás mód ban is visz -
 sza kell tük rö zõd nie. Bár hol lép fel,
szá má ra ott a szín ház a lét, a ki nyil -
vá nu lás. Hi szi, hogy min den em -
ber nek van cél ja, hi va tá sa, kül de -
té se ezen a föl dön. Ki nek-ki nek
annyit ér az éle te, amen  nyi örö met
sze rez má sok nak! Re mél jük, nem
csak a bõ i ek nek, ha nem a Répce
men tén is sok örö möt fog okoz ni
azok nak, akik sze re tik a 70-es, 80-
as, 90-es évek tánc da la it.

Büsz kék va gyunk rá, hogy min ket
vá lasz tott el sõ fel lé pé se i nek hely szí -
né ül, és tud juk, hogy a kör nye zõ te -
le pü lé se ken és Vas me gyé ben so -
kan fog ják él vez ni mû so ra it. 

Vagyóczky Zsu zsa
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Következõ lapszámunk  2019. április 3-án jelenik meg!

Bõséges Táncdalok
– BERENTEI PÉTER ELÕADÓMÛVÉSZ

Ébresztõ március
Ha köz vé le mény ku ta tást vé gez nénk a leg ked ve -

sebb hó nap cí mért, már ci us bi zo nyá ra na gyon elõ -
ke lõ he lye zést ér ne el, mint ta vasz ho zó hó na punk.
Jöt té vel in dul új ra az élet; - a ter mé szet és a szí vek éb resz tõ je. Köl tõ ink, író -
ink év szá zad ok óta mél tán be cé zik szép nek, gyö nyö rû, ibo lya il la tú, ked -
ves ki ke let nek. Me len ge tõ nap su ga rai ha tá sá ra zöl dü lõ szín re vált a táj, az
árok part ok ról zsen ge kis vi rá gok mo so lyog nak ránk, s jó kedv re de rül ten
da lol nak fe jünk fe lett új ra a ma da rak. A ter mé szet éb re dé sé vel szí vünk is
nyi tot tab bá vá lik a vi lág ra. Iz ga tot tan fi gyel jük a né pi ha gyo mány sze rin ti
idõ jós ló na po kat: – Va jon Ger gely meg ráz za-e a sza kál lát, és Sán dor, Jó -
zsef, Be ne dek hoz-e zsák ban me le get? Eköz ben már ci us 8-án ked ves kö -
szön té sek ben ré sze sül nek a lá nyok, as  szo nyok a Nem zet kö zi Nõ nap al kal -
má ból. Böjt más ha va ként pe dig kez de tét ve szi a Hús vét ra va ló lel ki fel ké -
szü lés a hús ha gyó kedd utá ni szer dai ham vaz ko dás sal. Már ci us idu sá hoz
ér kez vén nem ze ti szí nû be öl tö zik or szá gunk. Leg ked ve sebb nem ze ti ün ne -
pünk tisz te le té re ko kár dá val a szí vünk fö lött haj tunk fe jet 1848 di csõ sé ges
már ci us 15-i for ra dal ma elõtt, ahol Pe tõ fi Sán dor Nem ze ti da la a hõn áhí -
tott sza bad sá gért ki ál tott, s a nem zet egy em ber ként fel es kü dött ér te és
hõ si es el szánt ság gal kezd te meg küz del mét. Mi, a ma élõ utó dok, ami kor
tisz tel günk a már ci u si if jak hõs tet tei elõtt a ki ví vott sza bad ság bol dog gyer -
me ke i ként, va jon mi lyen es kü vés sel szol gál hat juk to vább ra is mél tón a ha -
za szent ügyét? – El sõ sor ban ez zel a kér dés sel éb resz ti lel kün ket már ci us.
A fe le let min den kép pen csak is a sza bad ság esz mé jé nek je gyé ben és
ren dít he tet len hû ség gel han goz hat: - Es küd jünk fel ál do za tos helyt ál lás ra,
sze re tet re, a küz de lem bé ké jé re, igaz, nem ze ti egy ség re!

Ma jor Iza bel la
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• Sajtoskál
„Ûzik már a far san got,
Bor, mu zsi ka, tánc, mulatság”...
2019. feb ru ár 2-án új ra meg telt Sajtoskál

köz ség mû ve lõ dé si há za a fa lu ap ra ja nagy já -
val, hi szen ek kor tar tot ták az idei far san gi mu lat -
sá got, mely so rán a fa lu la kói kö zö sen el bú csúz -
tat ták a te let. A prog ram négy óra kor vet te kez -
de tét, me lyen idén is so kan részt vet tek. Öt óra -
kor a sajtoskáli fi a ta lok mû so ra kö vet ke zett, mely
so rán a gye re kek a köz ség em lé ke ze tes pil la na -
ta i ra te kin tet tek vis  sza, egy-egy vic ces je le net tel.
Ilyen volt pél dá ul a 2005 évi far sang, a ta va lyi
hor gász ver seny és a má jus fa ál lí tás, a ját szó hét,
a fa lu nap, va la mint a fa lu ki rán du lás. A hu mo ros
mû sor után a gye re kek jel me zes be mu ta tó ja kö -

vet ke zett, idén több her ceg nõ, vi king és is ten nõ
is fel so ra ko zott a szín pa don. A be mu ta tót a va -
cso ra kö vet te, Sajtoskál kép vi se lõ-tes tü le te idén
íz le tes vad pör költ tel ked ves ke dett a ren dez -
vény re lá to ga tók nak. Ter mé sze te sen sü te mény -
bõl, és po gá csá ból sem volt hi ány az es te fo lya -
mán. A va cso ra után pe dig a tom bo la tár gyak
ke rül tek ki sor so lás ra, ahol ér té kes aján dé ko kat
nyer het tek a részt ve võk. A sor so lás után el kez dõ -
dött a haj na lig tar tó mu lat ság. Idén szin tén
Zugonits Ar nold gon dos ko dott a talp alá va ló ze -
né rõl. Ki csik s na gyok haj na lig mu lat tak együtt a
sajtoskáli mû ve lõ dé si ház ban, s ha tal mas jó -
kedv vel kö szön tek el a tél tõl.

Ko vács Vi vi en

Rövid hírek

Csepregen már ja nu ár 20-án gá la mû sor ral
em lé kez tek meg a Him nusz szü le tés nap já ról. A Far -
kas Sán dor Egy let ci te rá sai és éne ke sei han gu la tos
nép dal csok ra ve zet te be az ese ményt. Majd Sá gi
Fe renc a száz éve el hunyt Ady End re: A föl-föl do -
bott kõ cí mû köl te mé nyét ad ta elõ.

Az ün ne pi kö szön tõt Maximovics Ve ro ni ka, a
Csepregi Óvo da és Böl csõ de KIKI in téz mény ve ze -
tõ je mond ta. Az óvo dai ne ve lés
szem pont já ból fog la ko zott a kul tu -
rá lis örök sé günk to vább adá sá val.
El mond ta, hogy az óvó nõk és a pe -
da gó gu sok so kat tesz nek azért,
hogy a ma gyar kul tú rá val a gye re -
kek egy re mé lyeb ben meg is mer -
ked je nek. Kö szön tõ sza vai után eb -
bõl az óvo da nép tánc cso port ja
adott is egy kis íze lí tõt. A nép vi se let -
be öl tö zött ap ró sá gok mo so lyog -
va, jó ked vû en mu tat ták be a va si
gyer mek já té ko kat. Õket a Ró zsa szi -
rom Mazsorett Cso port pa rá dés
mû so ra kö vet te. El hang zott az is, hogy a cso port
rend sze re sen fel lép az elõ zõ nap Kö zös sé gi Kul tú -
rá ért díj ban ré sze sült Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka -
rá val is. A tán cos blok kot a Mo soly Tánc cso port szí -
nes ös  sze ál lí tá sa zár ta.

A gá la meg le pe té sét a nem rég ala kult Fa bat -
ka Báb cso port fel lé pé se je len tet te. A Ziembicki Er -
zsé bet in téz mény ve ze tõ ál tal irá nyí tott együt tes
”Tízórai szü net ben” cí mû elõ adá sa a te rem tés tör té -
ne tet mu tat ta be lab dák kal, árny já ték kal, s más
egy sze rû esz kö zök kel nagy sze rû en.

Bü kön a nap ján, ja nu ár 22-én a For rás c. ki ál lí -
tás meg nyi tó já val em lé kez tek. Pin tér Ani kó, a nép -
mû vé szet mes te re és ta nít vá nyai han gu la tos nép -
da lai után Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ mél tat ta
az ün nep je len tõ sé gét. Dr. Né meth Sán dor pol gár -
mes ter kö szön tõ jé ben el mond ta, hogy a ki ál lí tó
mû vész, Bódi Bar ba ra Boba a he lyi ro ma nem ze ti -
sé gi ön kor mány zat szer ve zé sé ben mû kö dõ nyá ri
al ko tó tá bo rok ve ze tõ je ként kap cso ló dik a te le pü -

lés hez. A fes tõ mû vész és ta nár olyan ne ves he lye -
ken is ki ál lí tott már, mint a Ma gyar Mû vé sze ti Aka -
dé mia, a Vi ga dó és a Ma dách Szín ház sza lon ja. 

Nagy Csa ba Mun kácsy-dí jas gra fi kus mû vész
meg nyi tó já ban az óko ri fi lo zó fu sok ról be szélt. Ami -
lyen szer te ága zó a fi lo zó fu sok né zõ pont ja, olyan
sok fé le a mû vé szet, ben ne a min den na pi él ményt
adó kép zõ mû vé szet is.  A mû vész nõ al ko tá sai is ezt

mu tat ják, lí ra i ak, ér zé ke nyek és fi no man ki dol go -
zot tak. Bódi Bar ba ra Boba el mond ta, hogy egy ve -
gyes tár la tot ho zott Bük re, mely ben lát ha tó a kö -
zép is ko lás, fõ is ko lás éve i tõl kezd ve nap ja in kig ké -
szült al ko tá sa i ból egy vá lo ga tás. A fo lyo són le võk
a régebbeik, me lyek fõ leg gra fi kák, elõ ta nul -
mány ok a ter mek ben lát ha tó mû vek hez. A Tük röm,
tük röm, a Más ság ról más ként so ro zat 12 nagy mé -
re tû olaj fest mé nyén kü lön bö zõ nem ze ti sé gû sze -
mé lyek ar ca je le nik meg ki na gyít va, más-más ér -
zel mi ál la pot ban. A má sik te rem ben le võk a té má -
juk ban a ter mé szet, a ter mé sze tes ener gi ák fe lé
for dul nak. Szí ve sen fog lal ko zik olyan prob lé mák -
kal, mint a ki re kesz tett ség. A kü lön bö zõ tár sa dal mi
cso por tok né zõ pont já ból mu tat ja a vi lá got bobás
mó don, a sze ces  szi ó ra ha jaz va.

A két ki ál lí tó te rem ben és a fo lyo són lát ha tó
mun kái mel lett, író ként is meg is mer he tik Bódi
Bar ba ra Bobát azok, akik meg vá sá rol ják no vel -
lás kö te tét.                                                   SF

A Ma gyar Kul tú ra 
Nap ja kis vá ro sa ink ban
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Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re
szá molt be az ta va lyi esz ten dõ rõl, a meg va ló sult
fej lesz té sek rõl és az el ért ered mény rõl, me lyek bõl
nem volt hi ány a va si kis vá ros ban. A hi va tás fe le -
lõs ség tel jes el lá tá sa egy ben élet for ma is, két tu cat
pá lyá zat, ren dez vé nyek ha da és szám ta lan na pi
szin tû el in té zés re vá ró ügy ve zér li a min den na po -
kat, így el sõ sor ban a jö võ és az elõt te ál ló, el vég -
zen dõ fel ada tok fog lal koz tat ják – árul ta el a vá ros
el sõ em ber, aki a mö göt tünk ál ló 2018-as esz ten -
dõt tet te mér leg re, s egy ben min den csepregi pol -
gár nak egész sé get és si ke re ket kí vánt a 2019-es
esz ten dõ re. Ez volt a má so dik tel jes éve az idõ kö zi
vá lasz tá son bi zal mat nyert kép vi se lõ-tes tü le ti szö -
vet sé gé nek, így új ból be bi zo nyo sod ha tott, hogy
jól dön töt tek a csepregi pol gá rok ak kor, mi kor a
kö zös gon dol ko dás ra, és a konst ruk tív vá ros épí tés -
re sza vaz tak a pol gár mes ter rel az élen. 

Ezen irány el vek men tén dol goz tak az ta va lyi
esz ten dõ ben is, és az el vég zett mun ká nak kö szön -
he tõ en szá mos pá lyá zat vo nat ko zá sá ban kez dõd -
he tett meg a meg va ló sí tás és a ki vi te le zés. Az el -
múlt évek egyik leg na gyob bi ká val, több, mint
egy mil li árd fo rin tos költ ség ve té si ke re té vel gaz dál -
kod hat tak, ami a vá ros szlo ge nét is alá tá maszt ja,
a kis vá ros va ló ban nagy aka rat tal bír. A kép vi se -
lõk, Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ és Ma gyar -
or szág Kor má nyá nak hár mas együtt mû kö dé se
hosszútávú fej lõ dé si le he tõ sé get je lent a vá ros nak
– emel te ki a pol gár mes ter, aki rá tért a fej lesz té sek -

re is. Ta valy át ad ták a fel újí tott Zrí nyi, Tak sony, Tak -
sony köz, Hu nya di és Pe tõ fi ut cá kat, így a cik lus im -
má ron ki len ce dik vá ro si ut cá ja esett át tel jes meg -
úju lá son, s ka pott új asz falt bur ko la tot a kor mány za -
ti tá mo ga tá sok nak és a vá ros ve ze tés tu da tos fej -
lesz té si prog ram já nak kö szön he tõ en. Az el múlt év -
ti ze dek ben az utak mel let jár da fe lü le tek ál la po ta is
le rom lott vá ros  szer te, ezek hely re ál lí tá sa, fel újí tá sa
is fon tos cél ki tû zé se a tes tü let nek. A Rá kó czi ut cá -
ban ke rék pár utat épí tet tek ki 870 mé ter hos  szan,
meg újult a gya log jár da és új busz öb löt is ki ala kí tot -
tak a Vas Me gyei Ön kor mány zat tal kö zös pá lyá zat
ke re té ben. Sa ját erõ bõl, a Vá ros gaz dál ko dás köz -
al kal ma zott ja i val tér kö ves jár dát épí tet tek a Dr.
Sze mes Zol tán ut ca pá rat lan ol da lán, új be to nos
jár dát a Bog nár Ig nác ut ca vé gé ben és az Arany
Já nos ut cá ban. Kü lön öröm, hogy õs  szel a Ma lom -
kert, a vá ros zöld szí vé nek revitalizációja is meg kez -
dõ dött. Új funk ci ó val bõ vít jük a köz te ret, hogy a
sza bad tér be vá gyó csepregi csa lá dok iga zi ott ho -
na, s a kö zös sé gi ren dez vé nye ink köz pont ja le hes -
sen – emel te ki a kö zös sé gi tér meg újí tá sát a pol -
gár mes ter. Az ál ta lá nos is ko la tor na ter mé nek ener -
ge ti kai kor sze rû sí té sét is el vé gez ték, nap ele me ket
és hõ szi vat  tyút sze rel tek fel, fel újí tot ták az öl tö zõ ket
a fenn tar tó val kö zö sen, va la mint az óvo da ud va -
rán mû fü ves sport pá lyát ala kí tot tak ki a leg ki seb -
bek meg elé ge dé sé re. Lé pés rõl lé pés re dol goz -
nak, így a Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal
el sõ eme le tét kö ve tõ en idén a má so dik szint kor -

sze rû sí té sét fe jez het ték be, s ad hat ták át a vá ro si
rang hoz mél tó há zas ság kö tõ-, és dísz ter met. 

Öt ön kor mány za ti in téz mény ener ge ti kai kor -
sze rû sí té sé re, az Egész ség ház, az Óvo da, a Mû ve -
lõ dé si Ház, a Kö zös sé gi Szol gál ta tó Köz pont és a Hi -
va tal meg újí tá sá ra mint egy 392 mil lió Fo rin tot nyer -
tek el. Szin tén a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope -
ra tív Prog ram ke re té ben, Bük vá ro sá val kö zö sen
200 mil lió Fo rint tu riz mus fej lesz té si tá mo ga tás ban
ré sze sül tek. A kör nye zõ te le pü lé sek kel ápolt jó vi -
szonyt to vább erõ sí ti, hogy Tor más li get, Tömörd és
Lócs köz sé gek kel kon zor ci um ban 45 mil lió Fo rin tot
pá lyá za ti for rás ból a he lyi iden ti tás meg õr zé sén
mun kál kod hat nak. Pá lyá za ti be je len té sek bõl sem
volt hí ján a ta va lyi esz ten dõ, több mint 692 mil lió
Fo rin tot tá mo ga tás ból gaz dál kod hat a vá ros a kö -
vet ke zõ idõ szak ban. 

Ar ra kér te a csepregi pol gá ro kat a 2019-es
esz ten dõ re néz ve, - hi szen a fej lesz té sek mel lett a
vá ro si kö zös ség szá má ra is for du ló pont lesz ez az
év – a sza va zó fül kék ben Õk ad ja nak szá mot majd
ar ról, hogy a vá ros ve ze té se lel ki is me re te sen, a fel -
ada to kat tel je sít ve vé gez te-e a mun ká ját, mél tó-e
a foly ta tás ra. Az össz hang és a bi za lom él egy más
iránt, kép vi se lõ tár sa im mal to vább ra is egy csa pat -
ban, tö ret le nül dol go zunk Csepreg vá ros fej lõ dé -
sé ért, szív ügyünk nek te kint jük a vá ros ér de két, s ha
új ra bi zal mat sza vaz nak ne künk, foly tat juk a meg -
kez dett vá ros épí tõ munkát– zár ta sza va it Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter.                                      KM

Régen várt fejlesztések 
és felújítások valósulhattak meg Csepregen

OLVASS MINKET ONLINE IS!  •  w w w . r e p c e v i d e k . h u
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• Csepreg
Új esz köz se gí ti a vá ros mun ká ját
Lé pés rõl-lé pés re fej lesz tik a Vá ros gaz dál -

ko dás esz köz park ját is, a leg fris sebb be szer zés
egy vá ros fej lesz té si és közterületfenntartásra
egy aránt be vet he tõ egy ten ge lyes pót ko csi,
ami a Cher ry tí pu sú trak tor von tat má nya ként
állt üzem be de cem ber 7-én. A PV-3000 tí pu sú
von tat mány ma ga sí tott ol dal fal lal ke rült le -

gyár tás ra, te her bí rá sa pe dig a há rom ton nát
éri el, s a hid ra u li kus bil len tõ se gít sé gé vel a le -
ra ko dá si mun ká kat is jócs kán le rö vi dí ti, s
mind eze ken felül ha té ko nyab bá te szi. Az esz -
köz for gal mi ját ün ne pé lye sen ad ta át Vlasich
Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te re
Draskovics Éva Vá ros gaz dál ko dás ve ze tõ nek,
aki meg kö szön te az újabb be szer zést. Az ese -
mé nyen részt vett Szar ka Ani kó és Hor váth Gá -
bor bi zott sá gi el nök is. Hor váth Gá bor, a Csa -
lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke
me zõ gaz dász és bo ros szak em ber ré vén jól is -
me ri a tech ni kát, s szak mai se gít sé gét ad ta a
be szer zés ko or di ná lá sá ban, le bo nyo lí tá sá -
ban. Ki emel te, hogy a kö zel 1.9 mil lió Fo rin tért
vá sá rolt pót ko csi az ön kor mány zat 2018. évi
költ ség ve tés ének ter hé re lett be sze rez ve, s a
ta va lyi ré zsû ka szá hoz ha son ló an ezt is az 50
ló erõs, fül kés Cher ry tí pu sú trak tor hoz fog ja
hasz nál ni az ön kor mány zat. Nagy se gít sé get
je lent a fu va ro zás ban, jár da épí tés ben, zöld -
hul la dék szál lí tás ban, de a szo ci á lis cé lú tû zi -
fa ki szál lí tás ban is.                                    KM

Rövid hírek
Idén már 25. al ka lom mal ado má nyoz ta

a „Kö zös sé gi kul tú rá ért” dí jat a Dr. Kiss
Gyu la Ba rá ti Kör köz gyû lé se. A ki tün te tet -
tek kö zött volt Haizler Lászlóné Párdi Be á -
ta könyv tár ve ze tõ, a BMSK in téz mény ve ze -
tõ-he lyet te se és Csepreg Vá ros Fú vós ze ne -
ka ra is. Eb bõl az al ka lom ból be szél get tünk
Be á val ed di gi mun ká já ról.

– Több év ti ze des te vé keny sé get is mer -
tek el ez zel a ki tün te tés sel. Mik vol tak pá -
lyád ed di gi ál lo má sai?

– 1988. ja nu ár 1-én if jú sá gi elõ adó ként kezd -
tem dol goz ni Csepregen a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si Ház ban. A gya kor lat ban ta nul tam meg a
klu bok, gyer mek mû so rok, tan fo lyam ok, ki ál lí tá -
sok, vá ro si nagy ren dez vé nyek szer ve zé sét és le -
bo nyo lí tá sát. A könyv tár ral tör tént in téz mé nyi
össze vo nást kö ve tõ en 1996 õszé tõl könyv tá ros
let tem. A mun ka mel lett sze rez tem meg elõbb a
könyv tá ros as  szisz ten si, majd a ki tün te té ses
könyv tá ros – in for má ció me ne dzse ri, ezt kö ve tõ en
pe dig ugyan csak a ki tün te té ses in for ma ti kus
könyv tá ros mes ter fo ko za tot. Köz ben 2009-tõl
mun ká mat a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont,
Könyv tár ban foly tat tam könyv tá ros ként, majd ké -
sõbb in téz mény ve ze tõ-he lyet tes ként. Te vé keny -
sé gem szé les kö rû, szin te min den mun ka fo lya mat -
ra ki ter jed az ál lo mány gya ra pí tás tól kezd ve, a
bib li og rá fi ai fel tá rá son és ki ad vány szer kesz té sen
át a pub li ká lá sig. A tá jé koz ta tó mun ka mel lett ok -
ta tom is az elekt ro ni ku san el ér he tõ köz szol gál ta -
tás ok hasz ná la tát, ez zel is hoz zá já rul va az élet -
hos  szig tar tó ta nu lás kül de té sé hez. 

A mun ka mel lett ta nul ni nem egy le ány álom.
Vi szont így a leg mo der nebb el mé le tet le het öt -
vöz ni a gya kor lat tal. Ez lát szik is a bü ki könyv tár
és te vé keny sé ge meg úju lá sán.

Val lom a köz he lyes mon dást: ”a jó pap is
hol tig ta nul”. Ne künk is ál lan dó an to vább kell
ké pez ni ma gun kat, meg is mer ni az új, 21. szá za -
di le he tõ sé ge ket, amik kel a könyv tár is él ni tud.
Cé lunk, hogy meg ta lál juk a kö zös nyel vet a
gye re kek kel és az if jú ság gal, az úgy ne ve zett al -
fa-ge ne rá ci ó val. Õk már ke ve seb bet jár nak a

könyv tár ba, ke ve seb bet ol vas nak, az az más -
ként, más for rá so kat hasz nál nak. Tech ni kai tu dá -
suk, szá mí tás tech ni kai is me re te ik jó val ma ga -
sabb szin tû ek, mint a ko ráb bi kor osz tály oké. Ta -
nul má nya im most is foly nak. A va si könyv tá ros ok
kö zül ket ten má so dik éve ve szünk részt a Fõ vá -
ro si Sza bó Er vin Könyv tár szer ve zé sé ben „Az én
könyv tá ram” pro jekt ben, mint szak ta nács adó.
Sok mun ká val, ta nu lás sal jár, de ren ge teg po zi -
tív hasz na van a kap cso lat tar tás ban, a könyv tá ri
mun ka meg újí tá sá ban.

A gyer mek rész cso dá la tos meg úju lá sá val az
egyik leg lát vá nyo sabb te rü le te a bü ki könyv tár -
nak. Eh hez a hasz ná lók kö re is ész re ve he tõ en
meg vál to zott: évek óta jön nek a ba bák is az
anyu kák kal. 

Eb ben nagy se gít sé günk re volt több pá lyá -
zat. A könyv tá rak min dig is fog lal koz tak kö zös sé -
gi te vé keny ség gel. Most a könyv tár, mint kö zös -
sé gi tér sze re pe is erõ sö dik. A Mo cor gó fog lal ko -
zás sal és egyéb prog ra mok kal a leg ki seb be ket
is be csa lo gat juk az in téz mény be. Mu száj lép -
nünk a na gyon pi cik, az óvo dá sok és is ko lá sok
fe lé, hogy kü lön bö zõ im pul zu sok ér jék õket.

Nem fe led kez te tek meg a má sik törzs kö zön -
ség rõl, a nyug dí jas kor osz tály ról sem.

Ko ráb ban, de igény sze rint bár mi kor, szá -
muk ra is szer vez tünk szá mí tó gép-hasz ná lói,
internetes tan fo lya mot, amit õk is ki tud nak hasz -

A mun ka szak mai el is me ré se
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nál ni on-line vá sár lás ra, a tá vol ban le võ csa lád -
tag ok kal va ló kap cso lat tar tás ban. Pár éve in dult
a Bü ki Nõk (nyug dí jas) Klub ja Vargáné Patthy Er -
zsé bet ve ze té sé vel. Ve lük is na gyon jó a kap cso -
la tunk. Az õ mun ká juk rész ben itt zaj lik ná lunk,
más ré sze a mû ve lõ dé si ház kü lön bö zõ te re i ben,
de na gyon so kat utaz nak is.

Na gyon si ke res ren dez vény so ro za to tok az
Ol va só szem üveg prog ram.

Az Ol va só szem üveg prog ra mot kö zö sen szer -
vez zük a mû ve lõ dé si köz pont tal, amely nek ke re -
té ben olyan sze mé lyek kel ta lál koz hat tak ed dig
Bük vá ros pol gá rai, mint Zaher Gá bor, Müller Pé -
ter, End rei Ju dit, Fe jõs Éva, Papp Di á na, Koncz
Zsu zsa, Karafiáth Or so lya, Lõrincz L. Lász ló,
Kepes And rás, Vá mos Mik lós, Lackfi Já nos,
Nagybandó And rás, Var ró Dá ni el, Dra go mán
György és Sza bó T An na.

– Mi lyen ter ve i tek van nak a kö zel jö võ -
ben?

– Foly tat juk a na pi ru tint és az ál lan dó meg -
úju lás is te rí té ken van.  Új kö zös sé ge ket sze ret -
nénk, fõ leg a fel sõ sök bõl és fi a ta lok ból. A he lyi sé -
ge ket mu száj len ne fes tet nünk. Sze ret nénk a
könyv tár kül sõ meg je le né sé ben is fej lõd ni. A sok
ab lak fe lü let ki hasz ná lá sá ra ké szül egy lát vány -
terv. Az öt let on nan jött, hogy Az én könyv tá ram
pro jekt ke re tén be lül 90 min ta pro jekt ke rült ki dol -
go zás ra or szá go san, eb bõl egyet én ké szí tet tem.
A fej lesz tett prog ra mom a Me se hab bal cí met vi -
se li, ame lyet az ül lõi Var gha Gyu la Vá ro si Könyv -
tár ban pró bál tak ki. Ott a könyv tár ke rí té sét úgy
csi nál ták meg, mint ha könyv ge rin cek len né nek.
Na gyon kre a tív meg ol dás. Va la mi ilyen csa lo ga -
tó meg ol dá son tör jük a fe jün ket mi is.

Gra tu lá lunk a ki tün te tés hez. Jó egész sé get,
sok erõt az új ter vek meg va ló sí tá sá hoz és újabb
si ke re ket kí vá nunk.

Sá gi Fe renc

A meg újult Ma lom kert ben tar tott saj tó tá jé -
koz ta tót Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé si kép -
vi se lõ je és Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol -
gár mes te re ja nu ár 22-én, ked den. Az el ké szült
köz te ret, a ki par ko sí tott és zöl deb bé va rá zsolt
Ma lom ker tet to váb bi att rak ci ók kal és spor to lá -
si le he tõ ség kel bõ ví ti a csepregi vá ros ve ze tés –
hang zott el a fej lesz té si tá jé koz ta tón. Vlasich

Krisz ti án ki emel te, a Ma gyar Kor mány se gít sé -
gé vel a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram pá lyá za ti for rá sá ból egy a vá ros hoz
mél tó tér kö ves ren dez vény te ret ala kí tot tak ki,
han gu la tos sé tá nyo kat épí tet tek ki a fák kö zött,
s egy ze ne pa vi lon nal ko ro náz ták meg a park
kö zép pont ját. Nagy hang súlyt fek te tünk a sza -
bad idõ ak tív el töl tés re is, amel lett, hogy a li ge -
tes tér pad ja i val a csa lá dok nak nyújt kel le mes
ki kap cso ló dást, szá mos kül té ri sport esz köz te le -
pí té sét vé gez zük el – foly tat ja be szá mo ló ját a

vá ros el sõ em be re. A 2017-es esz ten dõ ben
sport par kot avat tunk az út túl ol da lán, a tér ki -
szé le se dé sé vel pe dig a teqball- és ping pong -
asz tal mel lett ko sár pa lánk is hív ja a spor tol ni
vá gyó csepregieket. Az év ele jén pe dig újabb
si ke res pá lyá za ton van túl a vá ros ve ze tés, hi -
szen zöld utat ka pott a Nem ze ti Ovi-Sport Prog -
ram mû fü ves sport pá lyá ja is. A kép vi se lõ-tes tü -
let még a ta va lyi év ben dön tött ar ról, hogy 4,5
mil lió Fo rint sa ját költ ség ve té si for rás sal pá lyá -
za tot nyújt be egy má so dik Ovi-sport pá lya
meg épí té sé re. A 6 x 12 mé ter alap te rü le tû mû -
fü ves pá lya a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény ben
kap ott hont. A kis gyer me kek szá má ra épü lõ
pá lya kö ré esés vé dõ mû anyag pa lán kot te le -
pí te nek, va la mint a já ték tér fö lött lab da fo gó
há lót is rög zí te nek. Komp lex jel le ge al kal mas sá
te szi a lab da rú gás mel lett más spor tok ját szá -
sá ra, ok ta tá sá ra egy aránt. Ágh Pé ter, Csepreg
or szág gyû lé si kép vi se lõ je hoz zá tet te: lé pés rõl-
lé pés re ha lad nak elõ re, min den fej lesz tés sel a
vá ro sért dol goz nak, az újabb Ovi-sport pá lya
meg épí té sé vel a gyer me kek kul tu rált
szabadidõeltöltését, egész sé ges élet mód ra
va ló ne ve lé sét szol gál ja majd. Vlasich Krisz ti án
a be mu ta tott ter vek kap csán hang sú lyoz ta, az
MLSZ Or szá gos Pá lya épí té si Prog ram já ra is pá -
lyá za tot nyúj tot tak be, egy 20-szor 40 mé te res
mû fü ves lab da rú gó pá lya épí té sét ter ve zik a
sport lé te sít mény ben. Ter vez zük to váb bá a Ma -
lom ker ti Sport lé te sít mény komp lex fej lesz té sét
is, dol go zunk to vább Csepreg fej lõ dé sé ért –
zár ta sza va it a vá ros ve ze tõ.                       KM

Spor to lá si le he tõ sé gek kel
fej lesz tik to vább a Ma lom ker tet
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• Csepreg
Bõ ke zû tá mo ga tá sok kal ad nak
esélyt a fi a ta lok nak
Meg kez dõd tek a ki vi te le zé si mun kák a

csepregi fõ té ren ál ló ön kor mány za ti in gat lan -
ban. A vá ros ve ze tés az Esély Ott hon prog ram -
ban lak ha tá si és pénz ügyi ösz tön zõ tá mo ga tás -
sal se gí ti a pá lya kez dõ fi a ta lo kat. Fej lesz té si
hely szí ni be já rá son is mer tet te a nyil vá nos ság
szá má ra Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár -

mes te re az Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si Ope ra tív
Prog ram nyer tes pá lyá za tát. A 102 mil lió fo rin tos
kor mány za ti tá mo ga tás ból meg va ló su ló pá lyá -
zat a vá ros fi a tal ja i nak is nagy le he tõ sé get je lent
– hang sú lyoz ta a vá ros el sõ em be re. A fõ tér sar -
kán ál ló Czigli-házban há rom tel je sen új la kást
ala kí ta nak ki, s a bel sõ fel újí tás so rán a szük sé -
ges be ren de zé sek és ház tar tá si esz kö zök mel lett
szá mí tás tech ni kai gé pek kel és internethozzá -
féréssel se gí tik az ide be köl tö zõ ket. Az esély ott -
ho nok ki ala kí tá sa üzem sze rû en tör té nik, a ko -
ráb bi ki ala kí tás ból szár ma zó bon tá si mun kák
feb ru ár kö ze pén fe je zõd nek be. A la kás hasz ná -
lat ra a vá ros pá lyá za tot ír ki, 18-35 év kö zöt ti pá -
lya kez dõk je lent ke zé sét vár ják, olya no két, akik a
vá ros kö zös sé gi éle té nek ak tív ré sze sei lesz nek, s
vál lal ják a men tor prog ram ban va ló rész vé telt is.
El kö te le zõ dé sü ket ked vez mé nyes lak ha tá si fel té -
te lek kel ho no rál ják, csu pán a re zsi dí ja kat kell fi -
zet ni a két év re kö tött meg ál la po dás alatt. A
pol gár mes ter ki emel te: a tá mo ga tá sok so ra ter -
mé sze te sen itt nem fogy ki, ha vi rendszerességû
pénz ügyi ösz tön díj pá lyá zás ra is kí nál nak le he tõ -
sé get. A prog ram ban részt ve võ fi a ta lok nak a
tá mo ga tás egy ré szét elõtakarékossági cél ból
le tét be kell he lyez ni ük, hogy a ké sõb bi ek ben
azt egyösszegben tud ják majd az önál ló élet vi -
tel hez fel hasz nál ni.                                       km

Rövid hírek

Szem mel lát ha tó a fej lõ dés, ahogy szé pül,
újul, ha lad elõ re a fa lu. Sán dor Jó zsef fel, Egy há -
zasfalu pol gár mes te ré vel be szél get tem az ed -
dig el ért si ke rek rõl, és a nagy álom ról.

„A ta va lyi év ben na gyon si ke re sek vol tunk,
ami a pá lyá za to kat il le ti. 14 mil lió fo rin tot nyer -
tünk jár da és út fel újí tás ra, ami hez az adós ság -
kon szo li dá ció ös  sze gét, 10 mil li ót hoz zá tet tünk,
így ös  sze sen 24 mil lió fo rint ból tud tunk gaz dál -
kod ni. En nek kö szön he tõ en az ál lo más tól a tel -
jes ke resz té nyi rész, Egyházasfalu Dasztirészen a
Ró zsa ut ca tel jes hos  szá nak a jobb
és bal ol da la, va la mint a Pa tak ut -
ca ka pott új jár dát, to váb bá en -
nek az ut cá nak a be já ró ját, a ke -
resz té nyi busz for du lót és az egy há -
zi temp lom elõt ti részt asz fal toz tat -
tuk. Kö zel 2 ki lo mé ter nyi jár da ké -
szült el. Az ál lo más tól be fe lé jö võ
bi cik li út szé les sé gû, amit szí ve sen
hasz nál nak a gye re kek gör kor cso -
lyá zás ra és gör desz ká zás ra is.

Nyer tünk a Nemeskéri úti ra va -
ta lo zó fel újí tá sá ra pá lyá za tot, ami
el is ké szült. Egy má sik pro jekt
ered mé nye ként a ren dez vény paj -
ta lesz kom for to sab bá té ve, 5 da -
rab to ló aj tó fel sze re lé sé re ke rül
majd sor, így, ha rossz idõ ben va -
gyunk kény te le nek ren dez vényt
tar ta ni, le tud juk zár ni a te ret. 2.6
mil lió fo rint hoz ju tot tunk egy a Szé che nyi 2020
pá lyá za ti prog ram hoz tar to zó ki írás sal, ami vel az
or vo si ren de lõt si ke rült fel újí ta nunk. A pá lyá za ti
ös  szeg 10 %-át új or vo si mû szer vá sár lá sá ra for -
dít hat tuk, így egy EKG ké szü lék ke rült hoz zánk. Itt
kell meg em lí te nem, hogy vál to zás tör tént a há -
zi or vo sunk sze mé lyé ben, 2018. május 1-tõl Dr.
Für tös And rás há zi or vos lát ja el az Újkér-
Egyházasfalusi kör ze tet. A fel so rolt pá lyá za tok
mind egyi ké hez szük ség volt ön erõ re, de ki tud -

tuk gaz dál kod ni. Kö vet ke zõ lé pés ben a Ma gyar
Fa lu Prog ra mot igyek szünk ki hasz nál ni. Re mé -
nye ink sze rint sok más mel lett újabb út fel újí tás ra
ka punk le he tõ sé get, il let ve az ön kor mány zat
mel let ti Ebergényi kas télyt sze ret nénk rend be
ten ni. Va la mi kor hely tar tói kú ria volt ha tal mas
föld te rü le tek kel, az tán a Ka to li kus Ag rár if jú sá gi
Le gény egy le tek Or szá gos Tes tü le te (KALOT) nép -
fõ is ko la ként mû köd tet te. 2014-ben nyer tünk az
épü let re a Mû em lé ki Fel ügye lõ ség tõl te tõ fel újí -
tás ra 5 mil lió Fo rin tot. A fel újí tás tel jes költ ség ve -

té se 10 mil lió volt, így egyen lõ arány ban száll -
tunk be a pro jekt be. A lé nyeg, hogy nem rom lik
to vább az ál la ga. 

Nagy ál mom, hogy egy tel jes ta ta ro zást kö -
ve tõ en kul túr ház ként mû köd hes sen. En nek ér de -
ké ben tet tünk lé pé se ket, a ta laj fú rá sok és ta laj -
vizs gá la tok után sta ti kai és ki vi te li ter ve ket ké szít -
tet tünk, a kü lön bö zõ en ge dé lyek be szer zé se is
fo lya mat ban van. Az elõ ze tes becs lé sek sze rint
118 mil lió Fo rint ba ke rül ne a tel jes ki vi te le zés. Vi -

Ahol mer nek
na gyot ál mod ni
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szont ak kor len ne me le gí tõ kony ha, netes he lyi -
ség, a nyug dí jas klub nak szo ba, egy 25x6 mé te -
res ren dez vény te rem, ami így Egyházasfalut tel -
jes mér ték ben ki szol gál ná. Eh hez ke res sük je len -
leg a for rá so kat, a le he tõ sé ge ket, de kor mány -
za ti se gít ség nél kül nem tud juk meg va ló sí ta ni.
Na gyon ak tív a te le pü lés, egy fa lu na pi prog -
ram ra pél dá ul 500-550 em ber is ki lá to gat. Ren -
dez vé nye ink szin te fo lya ma to san van nak, a tel -
jes ség igé nye nél kül pél dá ul Rockest, Fa lu nap,
is ko lai bál, óvo dai bál, Sport bál, ad ven ti vá sár.
Az ön kor mány zat épü le te mö gött ta lál ha tó a
más fél hek tá ros Pla tán tér, ami a ré gi fa lu ha tá -
ro kat kö ti ös  sze, így „sem le ges” te rü let. Ide szí ve -
sen jön nek az em be rek, le gyen szó bár mi lyen
prog ram ról, de a kis gye re kes anyu kák ál lan dó
ta lál ko zá si he lye is ez. A mai Egyházasfalu 4 ki -
sebb köz ség, Egyházasfalva, Dasztifalu, Kis -
gógánfa és Ke resz tény egye sí té sé vel jött lét re,
így 4 te me tõnk van. Ezek fenn tar tá sa ne héz fel -
adat, mert az ál lam fal van ként csak egy te me -
tõ re ad fi nan szí ro zást, a má sik hár mat sa ját költ -
sé gen kell fenn tar ta nunk. Ta valy ka rá csony kor
170 nyug dí ja sunk nak tud tuk anya gi se gít sé get
nyúj ta ni, de hoz zá já ru lunk a te me té sek hez is, tá -
mo gat juk a hoz zánk köl tö zõ ket, a ne héz hely zet -
ben lé võ ket, az új szü löt te ket, be is ko lá zá si tá mo -
ga tást adunk, és az ön kor mány zat le he tõ sé ge i -
hez mér ten ok tó ber, no vem ber és de cem ber
hó na pok ra ki fi ze ti az óvo dai és is ko lai gyer mek -
ét kez te tést is, így ez -ebben az idõ szak ban- a
szü lõk nek egy fil lér jé be sem ke rül. Re mél jük,
hogy fel pö rög egy ki csit az in gat lan pi ac, a
meg üre se dett la kó há zak, a nem hasz nált épí té -
si te rü le tek mi nél elõbb el kel nek, hi szen ér de -
künk, hogy gya ra pod jon a fa lu, hogy ide tud juk
csá bí ta ni és itt tar ta ni a fi a ta lo kat, a csa lá do kat.
Csak így tu dunk fej lõd ni!”

Zsoldosné H. Ka ti

As  szony far sang 
A Du nán tú lon el ter jedt as  szony far sang

ré gen az as  szo nyok egyet len olyan nap ja
volt, ami kor ház kö rü li te en dõ ik és kö tött élet -
mód juk kö te lé ke i bõl ki sza ba dul tak, és lé -
nye gé ben fér fi ként mu lat hat tak. Több év ti -
ze de jön nek ös  sze a Bü ki Sport csar nok ban
lá nyok-asszo nyok, hogy el ûz zék a te let. Így
volt ez feb ru ár 8-án is: fér fi men tes ba tyus
bál ra vár ták az as  szo nyo kat. Ilyen kor Fér fi -
men tes szi get té ala kul a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont csar no ka – több mint négy száz
ön fe ledt szó ra ko zás ra vá gyó lány és as  szony
gyûlt össze. A ha gyo má nyos as  szony far -
sang ról idén is „ki til tot ták” a fér fi a kat, és szo -
kás sze rint he lyi ek bõl ver bu vá ló dott csa pa -
tok szó ra koz tat ták a ven dé ge ket. Két bü ki
cso port höl gyei vál lal ták a han gu lat ala po -
zást. El sõ ként A mi kis fa lunk tör té ne tét fog lal -
ták ös  sze pi cit át ír va. A te le ví zi ós so ro zat
háromfelvonásos he lyi át ira tát Berényi
Istvánné, Pa tyo la tos Ma ri ka né ni vit te szín re,
ami rész ben egy kocs má ban, rész ben egy
mû vé sze ti szak kör ön, és rész ben Jó zsi bá csi
ta nyá ján ját szó dott. A má so dik csa pat, a
„für dõs” dol go zók Traxler Ma ri ann ve ze té sé -
vel Irigy Hón alj mi rigy-át ira tot hoz tak pén tek
es té re. Energy Dance breaktá ncosai is szó -
ra koz tat ták az as  szony far sang részt ve võ it, a
tán co sok szin tén meg le pe tés ként ér kez tek.
A min den év ben ti tok sztár fel lé põ - idén
Peter Sramek - mini kon certje fo koz ta a jó
han gu lat ról, a ki ful la dá sig tar tó bu li zás ról
pe dig a Spon tán duó gon dos ko dott.

SHeni

Ma lac ko dás Zsirán
Har ma dik al ka lom mal szer ve zi meg a zsirai Tö -

meg sport Klub a fa lu si disz nó ölést, mely re min den
év ben vár ják az ér dek lõ dõ ket. Fan tasz ti kus, na pos
idõt vá lasz tot tak a ren dez vény re idén is. Igaz a
ma lac ko dás nem fe di tel je sen a va ló sá got, mert

a ter me tes – 200 kg fe let ti ál lat - nem ép pen volt
ne vez he tõ ma lac nak, sok kal in kább disz nó nak. A
ren dez vén  nyel az a ci vi lek szán dé ka, hogy a már
fa lun is rit ka ság szám ba me nõ ha gyo mányt élet -
ben tart sák. A sport kör tag jai ki vet ték ré szü ket a
mun ká ból, min dent fel dol goz tak. Reg ge li re a böl -
lér má jat kós tol hat ták meg az ér dek lõ dõk, majd
ké szült hur ka, kol bász, sül tek, te per tõ és to ros ká -
posz ta is, de még a zsírt is ki sü töt ték. Min dent meg
le he tett kós tol ni, éhe sen nem ma radt sen ki. A
prog ram egé szen es tig tar tott, és szin te min den el -
fo gyott. Re mél jük, hogy a ha gyo mány foly ta tó dik
és a kö vet ke zõ évek ben is lesz ré szünk ha son ló
ren dez vény ben!                                           NPK
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Su dár Eni kõ nem rég ér ke zett ha za Me xi -
kó ból. A tá vo li út já ról kér dé se im re szí ve sen
vá la szolt. 

– Hogy ke rül tél ki és kik kel? Mi volt az út
cél ja? 

– Ta valy ke ve red tem – nyil ván nem vé let le nül
– kap cso lat ba a Vámbéry Ár min Ke le ti Sza bad -
egye tem prog ram ja i val. Az Ala pít vány el sõ sor ban
Egyip tom tör té nel mé nek, kul tú rá já nak meg is me -
ré sét tûz te ki cél já ul, elõ adá so kat tart a té má ban,
ku ta tá so kat, ré gé sze ti fel tá rá so kat szer vez, to váb -
bá ta nul mány uta kat éven te két szer, a hall ga tói és
a be csat la ko zók szá má ra. Az ide gen ve ze tõk Dr.
Pé csi Ág nes és Gyar ma ti Já nos egyip to ló gu sok. A
Sza bad egye tem az idõk so rán más ré gi ók ra is rá -
nyi tott, így a ku ta tá sok és ex pe dí ci ók Me xi kó,
Gua te ma la, Hon du ras, il let ve Pe ru te rü le té re is ki -
ter jed nek, a ma ja és az az ték szel le mi kin csek fel -
ku ta tá sa so rán. A két ün nep kö zött kap tam egy e-
mailt az Ala pít vány tól, hogy két utas vis  sza lé pett
és ma radt hely az út ra. 5 per cen be lül hív tam Ágit,
hogy én men nék, va la mi ele men tá ris von zás kö -
vet kez té ben.

– Mer re fe le jár ta tok? 
– Ja nu ár 19-én száll tunk fel, 24 óra az út oda,

nem egy ké nyez te tõ nya ra lós pá lya. A töb bi sem
volt az. Op ti mis tán a bõ rönd nyá ri ru hák kal telt
meg, de Me xi kó City-ben, 2300 m ma ga son bi -
zony di der gõ sek vol tak a reg ge lek és szél dzse ki sek
a nap pa lok. Két nap át han go ló dás, a Nem ze ti
Mú ze um és Teotihuacan, az is te nek vá ro sa meg lá -
to ga tá sa után kez dõ dött a tény le ges út. 6000 km,
egy 20 fõs busz ban zöty kö lõd ve, amit La jos (Louise)
ve ze tett, de olyan len dü let tel, hogy vagy a pad -

lón, vagy a pla fo non lan dol tunk.  A 18 nap alatt 18
hely színt lá to gat tunk meg, ami ket nem so ro lok fel,
mert nyil ván nem so kat mond egy he lyi ol va só nak.
De utunk a he gyi ma ják nál kez dõ dött és az al föl di
ma ják nál vég zõ dött, át ve zet ve ben nün ket Gu a te -
ma lá ba és Hon du ras ba is. Amit én iga zán ke res -
tem eze ken a hely szí ne ken, az az volt, hogy ho -
gyan is él tek ezek az em be rek, mi lyen is volt a kul -
tú rá juk?  A tu do mány na gyon el esett a ma ja ku ta -

tás ban, Tikal-t pld. csak 1955-ben fe dez ték fel.
Eze ket a hely szí ne ket na gyon ne héz volt meg kö ze -
lí te ni, több nyi re az õs er dõ vet te át az ural mat. Fák
nõt tek a ro mok ra, in dák ta kar ták a rég em lé ke it,
de ami fel tá rult, az em be ri lép ték kel alig fel fog ha -
tó. Tikal egyik pi ra mi sa 65 m ma gas, lép csõ ve zet
fel rá, az em ber ön ma ga ha tá ra it lé pi túl, ami kor
meg más  sza és fent egy olyan vi lág ra lesz rá lá tá sa,
ami lent rõl lát ha tat lan. Mi is volt a ma ják tu dá sa?
Ez még min dig ti tok. Így hát na pi szin ten mász tuk a
temp lo mo kat, az 50 cm ma gas ma ja lép csõ ket,
fel fog hat juk zsír ége tõ prog ram nak is, de biz to san
edzõd tünk. Izom láz, szé dü lés, ége tõ nap mel lett.
Kó szá lás a ro mok kö zött, a fel le gek ben, a mé lyek -

ben – mit üzen nek a kö vek, a szob rok, a szim bó lu -
mok, a szté lék? Azt, hogy ezen a föl dön em be rek
él nek, így vagy úgy, ek kor vagy ak kor a ma guk
mód ján, a le het sé ges kö rül mé nyek kö zött.

– Hogyan él nek az em be rek? 
– Ne kem sze mély sze rint Gua te ma la õs er dei

bu ja sá ga na gyon so kat adott, egy cso dá la tos ter -
mé sze ti kin csek kel meg ál dott or szág, na gyon egy -
sze rû és ked ves em be rek kel. Nagy sze gény ség -
ben él nek, de nem ér zik an nak ma gu kat, hi szen
szin te min dig süt a nap és egy-két ba nán, man na,
le po tyog a fá ról, a töb bit meg old ják, ke res ked -
nek, fõz nek, el ad ják. Me xi kó sok ré te gû, na po kig
men tünk át a he gye ken, 3-4000 m ma gas ság -
ban, hol kak tusz er dõn, hol agave er dõn, hol feny -
ve sen. A lé nyeg, az or szág nagy ré sze he gyi si va -
tag, ahol sem mi sem ter mel he tõ. Ott, ahol vi szont
ter mõ re for dít ha tó a föld, már nõ a ku ko ri ca, a do -
hány, a ba nán, az ana nász, az aga vé. Me xi kó vá -
ro sai nagy vá ros ok, ipa ro so dot tak, a nagy már ka -
ne vek je len van nak, a fi a ta lok a Mekibe jár nak,
far mert hor da nak, a szop ta tó anya a mo bil ján
chatel. Min den ét te rem ben, ki fõz dé ben a taco és
a tortilla, ku ko ri ca liszt ala pon, be le te ker ve va la mi
hú sos, vagy zöld sé ges. Ha a nõk dol goz nak, vi szik
ma guk kal a gye re kü ket, akik nem hisz tiz nek, jól el -
van nak. Mi úgy ma gunk kö zött ab ban ma rad tunk,
hogy nem ho zunk ha za me xi kói sza kács köny vet és
a ma gyar kony hát sem mi sem ír hat ja felül. A ha lak
és a rán tott rák azért ön ma gá ért be szélt. Az utol só
na po kon már mind an  nyi an csak re cep te ket cse -
rél tünk. Min de nütt jó, de a leg jobb ott hon.

Kö szön jük a be szá mo lót, aki töb bet is sze ret ne
tud ni Eni kõ szí ve sen tart tá jé koz ta tót az ott szer zett
ta pasz ta la ta i ról.              Horváthné Pa dos Te réz

Világjáró csepregiek ME XI KÓ – LA RU TA DEL MA YA
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Még ta valy kez dõ dött meg a ki -
vi te le zés a Hu nya di ut ca 12. szám
alat ti ön kor mány za ti in gat lan la ká -
sá ban, mely nek tel jes kö rû fel újí tá -
sá ról dön tött a vá ros ve ze tés. A Vá -
ros gaz dál ko dás szak mai ál lo má -
nyá nak köz re mû kö dé sé vel, kül sõ
ki vi te le zõk be vo ná sá val dol go zott
a vá ros, s ahogy az egyéb kül té ri
be ru há zá sok en ged ték, üte me sen
ha lad tak elõ re a la kás fej lesz té sé -
vel. Új nyí lás zá ró kat, új elekt ro mos
há ló za tot, új be ton alj za tot épí tet -

tek ki, majd já ró la po zás sal és a fa -
lak bur ko lá sá val, csem pé zés sel
foly ta tó dott a mun ka. A fel újí tás ról
Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re el mond ta, 2014-
ben in dí tot tak át fo gó bér la kás-fel -
újí tá si prog ra mot, hi szen a vá ros in -
gat lan ál lo má nya rend kí vül amor ti -
zált ál la pot ban volt, év ti ze de ken át

el ha nya gol ták a szük sé ges kar ban -
tar tá so kat. A vá ros el sõ em be re ki -
emel te: vég sõ fi no mí tá sok ma rad -
tak csak feb ru ár ele jé re, hi szen he -
lyé re ke rül tek már az új vil lany kap -
cso lók és fa li du gók, ki fes tet ték a
hely sé ge ket, le má zol ták az aj tó to -
ko kat is. 

A pad ló szõ nyeg le te rí té se és a
víz ve ze ték sze re lési mun kák ma rad -
tak csu pán hát ra, s egy komp let ten
új la kás ba köl töz het nek majd be a
la kók. A fej lesz té si be ru há zás kö zel

1.5 mil lió fo rin tot tesz ki, me lyet a
vá ros sa ját for rás ból fi nan szí ro zott.
A kõ mû ves mun kák négy ké mény
új já épí té sét is érin tet ték a la kó in -
gat la non, s az idei év ben to váb bi
fej lesz té se ket is ter vez nek az ön kor -
mány zat sa ját költ ség ve té sé bõl,
mely érin ti az in gat lan ener ge ti kai
pa ra mé te re it is.                         km

SA JÁT BE RU HÁ ZÁS SAL ÚJÍT JÁK
FEL A BÉR LA KÁST CSEPREGEN

A Répcevölgye Va dász tár sa ság
feb ru ár 16-án tar tot ta a ha gyo má -
nyos bál ját. el sõ ként Ki rály La jos el -
nök kö szön töt te a ven dé ge ket.

Köszöntöjében ki emel te a tár sa ság
2018/19-es év fon to sabb tör té né -
se it. A va dász tár sa ság Csepreg
kör nyé kén 8ezer hek tár te rü le ten
gaz dál ko dik, tag lét szá ma 58
fõ. Éves szin ten mint egy 400 vad -
disz nót, 50 szar vast, 180 õzet hoz -
nak te rí ték re. A te rü let meg ha tá ro -
zó vad jai a gím szar vas, az õz és a
vad disz nó. Ked velt va dá sza ti for -
má juk a té li haj tó va dá szat disz nó -
ra, mely han gu la tos és ered mé -
nyes. Az el múlt sze zon ban 6 db ér -
mes szar vas bi ka ke rült ki lö vés -
re. Be mu tat ta a nem rég meg újult
el nök sé gét, mely nek tag jai: Ki rály
La jos- im már har ma dik cik lus ban-

el nök, dr. Tomcsányi Le ven te tit kár,
Doma La jos füg get le ní tett fõ va dász
és va dász mes ter, Kon tó Sán dor ter -
mé szet vé del mi fe le lõs, Var ga Kor -

nél pénz ügyi fe le lõs. A fe gyel mi bi -
zott ság el nö ke to vább ra is Bod nár
Pál, és az el len õr zõ bi zott sá got Hor -
váth Jó zsef ve ze ti. A va dász tár sa -
ság sze ret né a 2019/20-as év ben is
hoz ni az elõ zõ évek hez ha son ló
ered mé nye ket, ki lö vé si ter ve ket.
Több haj tást ter vez nek a kül föl di és
ha zai va dá szok nak, va la mint szep -
tem ber ben sze ret nék meg ren dez ni
a ha gyo má nyos csa lá di na pot. Ezt
kö ve tõ en Gagyi Ist ván a Vas Me -
gyei Va dász tár sa ság el nö ke szólt a
bá lo zók hoz. A fi nom va cso ra után
a tán cé volt a fõ sze rep, de a tom -
bo la sem ma rad ha tott el.

SHeni

Répcevölgye 
Va dász tár sa ság bál ja
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• Tömörd
Tán col nak a tömördiek!
A sö tét, bo ron gós té li es té ken – is mé tel ten

- tánc ba hív tuk a tömördieket. Igé nyes ki kap -
cso ló dá si le he tõ sé get biz to sí tunk azok szá má -
ra, akik nek fon tos az egész sé ges élet mód, a
kul tu rált szó ra ko zás. 2019. ja nu ár 7-tõl 10 hé -
ten át vi dám lég kör ben, lé pés rõl lé pés re ta -

nul juk a la tin-ame ri kai és a stan dard tán co -
kat. A kez de ti ne héz sé gek el le né re már min -
den ki él ve zi a moz gást, iga zi csa pat ként ál -
lunk min den hé ten a ki hí vá sok és az új fel ada -
tok elé. A tánc kö zös sé get for mál, te le van ér -
zel mek kel, oly kor mu lat tat. Büsz kék va gyunk
ar ra, hogy kis fa lunk ból 22 fõ nek van igé nye
az ilyen jel le gû ki kap cso ló dás ra. Kö szön jük a
Lorigo TSE tán co sa i nak, Jul csi nak és Má té nak,
hogy be ve zet nek ben nün ket a tánc mû vé szet
vi lá gá ba, meg moz gat nak és megizzasztanak
min ket. Jö võ re ugyan itt, Ve le tek!

Pukler Be at rix

Rövid hírek Évfordulók 2019.
• 175 éve, 1844. 09. 20-án hunyt el Kutrovits

Jó zsef (szül. 1783-ban Csepregen.) 1804-ben pap -
pá szen tel ték. 1811-tõl Rábakethelyen rk. plé bá -
nos, egyút tal Vas vár me gye táb la bí ró ja is volt. 

• 125 éve, 1894. 09. 14-én hunyt el Alsóbükön
Kop pá nyi La jos, a há rom Bük és Beõ me zõ vá ros,
majd köz ség el sõ fõ ál lá sú, 1860-1894. kö zöt ti jegy -
zõ je. (Szül.: 1835. 11. 22.)

• 120 éve, 1899. ja nu ár 3-án szü le tett
Teschenben és 50 éve, 1969-ben hunyt el Bu da -
pes ten Dworak (1942-tõl: Ud va ros) Kár oly me zõ -
gaz dász, nö vény ne me sí tõ. 1921-ben a ma gyar ó -
vá ri Gaz da sá gi Aka dé mi án szer zett ok le ve let.
1921-tõl Aszalódpusztán se géd tiszt, 1923-tól a Ve -
tõ mag-ne me sí tõ és Ér té ke sí tõ Rt. kompolti te le pén
Fleischmann Ru dolf as  szisz ten se. Leg alább 1925-
1930 kö zött a Nagy cen ki Cu kor gyá rak Rt. bü ki
gaz da sá ga meggyespusztai nö vény ne me sí tõ üze -
me te lep ve ze tõ je volt. 1930-1945-ig az Es ter házy-
ura da lom nö vény ne me sí tõ üze mét ve zet te Esz ter -
há zán (ma Fer tõd). 1945-ig tit ká ra, majd ügy ve ze -
tõ je lett a Ma gyar Nö vény ne me sí tõk Or szá gos Szö -
vet sé gé nek. 1945-tõl a Me zõ gaz da sá gi Mi nisz té ri -
um ban te vé keny ke dett. 1949-tõl az Ál la mi Gaz da -
sá gok Köz pont ja Elit mag-sza po rí tó Osz tá lyá nak
élé re ke rült. 1951-tõl az Ag rár tu do má nyi Egye tem
ta ná ra, majd do cen se. Ké sõbb is mét az ál la mi
gaz da sá gok nál fog lal ko zott nagy üze mi ku ta tá sok -
kal. Több nö vény faj (bú za, ár pa, ku ko ri ca, cu kor ré -
pa, lu cer na, ken der és rep ce) ne me sí té sé vel fog -
lal ko zott, me lyek el ter jed tek és is mer tek vol tak a
ma ga ide jé ben. Me zõ gaz da sá gi cik ket pub li kált –
az 1926-1929. kö zöt ti e ket a bü ki cu kor gyá ri gaz -
da sá gok kal kap cso lat ban –, fõ mû ve: Me zõ gaz -
da sá gi nö vény ne me sí té sünk tör té ne te (Bp., 1951).

• 110 éve, 1909–án hunyt el Bu da pes ten Hor -
vát Sán dor, ke gyes ta ní tó ren di ál do zó pap és ta -
nár (Csepregen szü le tett 1844. má jus 2.) Az al gim -
ná zi u mot Kõ sze gen vé gez te, majd Sop ron -
ban és Gyõ rött ta nult, 1863-tól a pap ne ve lõ in té -
zet ben. 1867-ben át lé pett a ke gyes ta ní tó rend -
be te o ló gi á ra. A vá ci pró ba év után 1868-1869-
ben Kecs ke mé ten, 1869-1870-ben Nyitrán volt ta -
nár. Utób bi he lyen szer vez te a ma gyar ön kép zõ -
kört, amely góc pont ja lett a kör nyék be li ma gyar -
ság nak. 1870. au gusz tus 2-án pap pá szen tel ték.
Vác  ra és Sze ged re küld ték gim ná zi u mi ta nár nak,
ahol 1879-ig (idõ köz ben, mint kép zõ in té ze ti ta nár
is) mû kö dött. 1879-1880-ban Ko lozs vá rott, 1880-
1886 kö zött Veszp rém ben ta ní tott. 1886 után a
nyitrai fõ gim ná zi um ta ná ra. 1890-ben a ház fõ nö ki
és hit tu do má nyi in té zet igaz ga tó ta ná ri tisz tét is rá -
ru ház ták. Utób bit az in té zet nek Ko lozs vár ra tör tént
át he lye zé sé ig vi sel te. Sze ge di éve i tõl kezd ve je len -
tek meg írá sai. Fõ ku ta tá si te rü le te: A nyitrai kol lé gi -
um és a ke gyes ren di ek ta ní tás ügyé nek tör té ne te.

• 100 éve, 1919-ben, Po zsony ban szü le tett
Bernáth La jos, bü ki MÁV-ál lo más fõ nök, köz éle ti em -
ber, fo tós. (El hunyt: Bü kön 1996-ban.) Rész le tes
élet raj za ol vas ha tó Bük vá ros mo nog rá fi á já ban. 

• 100 év vel ez elõtt, 1919. feb ru ár 20-án köl tö -
zött Sop ron ba a sel mec bá nyai Bá nyá sza ti és Er dé -
sze ti Aka dé mia, a mai Sop ro ni Egye tem jog elõd je.

• 80 éve, 1939-ben Bü kön hunyt el Kedl Lász ló.
1858-ban Városszalónakon szü le tett. Pá lyá ját a
gaz da sá gi dip lo ma meg szer zé se után a somogy
me gyei Ártándon kezd te gya kor nok ként. Ké sõbb
gr. Zichy Ed mond kálozdi ura dal má ban se géd tiszt
lett, ahon nan gr. Zichy Hen rik salamonfai bir to ká ra
ment. A 19. szá zad vé gén a Bü ki Cu kor gyár ke resz -
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té nyi gaz da sá gá nak in té zõ je, ké sõbb szelestei
ura dal má nak ins pek to ra volt 1927-ben tör tént
nyug díj ba vo nu lá sá ig. 

• 75 éve, 1944. 12. 20-án Csepregen hunyt el
Chapó Gyu la ny. ez re des. (Szül. Csepregen, 1882.
dec. 30-án.) Te mes vá ron csá szá ri és ki rá lyi had ap -
ród is ko lát, Tullnban gya log sá gi táv író tan fo lya mot
vég zett. Had ap ród-tiszt he lyet tes sé avat ták a sop -
ro ni 48. gya log ez red hez. 1906-tól 1914-ig a tullni
gya log sá gi táv író tan fo lya mon ok ta tó. Az I. vi lág -
há bo rú alatt töb bek kö zött a 7. had se reg pa -
rancs nok sá gá nak táv író fõ nö ke. A Nem ze ti Had se -
reg Fõ ve zér sé gé ben a táv író ügyek fe le lõ se, majd
a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ban dol go zott. A hon -
véd ség fõ pa rancs nok sá gá nak hír adó szem lé lõ je
1928 és 1933 kö zött. 1933-ban ment nyug díj ba. A
Sop ront ért lé gi tá ma dás ok so rán ka pott sé rü lé se i -
be halt be le. 

• 70 éve, 1949. 03. 17-én ala kult meg tor más -
pusz tai és viszta-majori volt cse lé dek bõl Bü kön a
Le nin TSzCs. 

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

VIDÁM FARSANGI DÉLUTÁN NEMESLÁDONYBAN
2019. feb ru ár 16 -án hív ta meg a kép -

vi se lõ-tes tü let a csa lá do kat egy kis far san -
gi mó ká ra. A jel mez be bújt lur kók vi dá man
mu tat ták be szebb nél szebb mas ka rá ju kat.
Volt itt csont váz, Minni, ka to na, lo vag, Pi ros -
ka, bo szor kány, ka ti ca, macs ka, ko szo rús
lány. A jel me zes fel vo nu lás után, meg szó lalt
a ze ne, kö vet ke zett a tánc. Ön fe led ten szó -
ra koz tak ki csik és na gyok. Mi u tán meg fá -
rad tak, jött az eszem-iszom. Te rí ték re ke rült
a ha gyo má nyos far san gi fánk, de más sü -

te mény bõl is lak má roz hat tak a bá lo zók.
Köz ben a szü lõk be szél get het tek egy más -
sal, hi szen so kan csak ilyen ös  sze jö ve te le -
ken ta lál koz nak. A mun ka és a ro ha nó élet
mi att, nagy szük ség van ar ra, hogy egy ki -
csit me gáll junk, las sít sunk és egy más ra fi -
gyel jünk. A kép vi se lõ-tes tü let nek kö szön jük,
hogy is mét le he tõ sé get biz to sí tott a szó ra -
ko zás ra, a szü lõk nek pe dig kü lön kö szö net
a sü te mé nye kért!

Pietrowskiné Végh And rea

A Csepregi Köz biz ton ság ért Pol gár õr és Baj -
tár si Egye sü let év ér té ke lõ köz gyû lés ét 2019. feb -
ru ár 23-án tar tot ta Csepregen. A ren dez vényt

meg tisz tel te je len lé té vel Mé hes At ti la Kõ szeg já -
rás ko or di ná to ra, a Kõ sze gi Pol gár õr Egye sü let
el nö ke, Far kas Gyu la, Szakony pol gár mes te re,

Ávár Im re rendõrõrnagy, a csepregi kör ze ti
meg bí zott cso port ve ze tõ je, Sza bad kai Im re
rend õr törzs zász lós Bü ki Kmb.

A köz gyû lés részt ve või meg hall -
gat ták a pénz ügyi be szá mo lót, a
2019 évi pénz ügyi ter ve ket, a rend -
õr ség kép vi se lõ jé nek be szá mo ló ját.
Szó esett ar ról is, hogy a ké sõb bi ek -
ben Sza bad kai Im re törzs zász lós fog
tar ta ni több al ka lom mal in téz ke dés
tak ti kát a pol gár õre ink nek. A be szá -
mo lók jó vá ha gyá sa után el is me ré -
sek át adá sá ra ke rült sor. Rabl Im re
át ad ta (Lász ló At ti la nyug ál lo má nyú
al ez re des Nyu gat Du nán tú li BEOSZ
ve ze tõ je meg bí zá sá ból) Bencsik Gé -

zá nak a Csepregi Köz biz ton ság ért Pol gár õr és
Baj tár si Egye sü let el nö ké nek a BEOSZ ér mét.

Méhesné Ke re kes Il di kó

Csepreg közbiztonságért Polgárõr 
és Bajtársi Egyesület évértékelõ közgyûlés



14

2019. m
árcius IX. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)

M
Á
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C

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)
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Már ci us 5. 16.00 Far san gi fel vo nu lás. Jel mez ver seny-for ralt
bor-for ró tea-fánk-utcabál! Vár juk jel me ze sek je lent ke zé sét egyé ni
és csa pat ka te gó ri á ban! Hely szín: Bük, kör for ga lom tól az Atriumig,
Bü ki MSK Atriuma.

Már ci us 8. 20.00 Blu es és Bor - Ripoff Raskolnikov, Ian Siegal és
Mischa den Haring (Braindogs) nõ na pi akusz ti kus gi tár est je. A ren -
dez vény alatt kós to ló a csepregi Vinora Bor ház nedüibõl! Hely szín:
Bü ki MSK Szín ház ter me

Már ci us 15. 10.00 óra Az 1848-49-es For ra da lom és Sza bad -
ság harc 170. év for du ló já nak tisz te le té re ren de zett ün ne pi meg -
em lé ke zés. Hely szín: a bü ki ka to li kus temp lom park já ban ta lál ha tó
1848/49-es Hõ si Em lék mû, rossz idõ ese tén: Vá ros há za (9737 Bük,
Szé che nyi u. 44.)

Már ci us 15 -17. 10.00 – 19.00 Vas út mo dell-, ma kett ki ál lí tás
és bör ze. Be lé põ: 500.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me

Már ci us 22. 18.00 Ol va só szem üveg. Tvrtko – Túl min den
határon… Egy le bi lin cse lõ en iz gal mas es te a Föld kö rül Vujity
Tvrtko-val. Az év mo ti vá ci ós elõ adá sa ren ge teg ne ve tés sel, még
több ka land dal és a le gyõz he tet len erõ vel. Hely szín: Bü ki MSK Szín -
ház ter me.

Már ci us 28. 15.30 Me se bér let Bo ka Gá bor - Já nos vi téz hi te -
les tör té ne te ké pek ben el be szél ve. Bér le tek, je gyek meg vá sá rol -
ha tók a Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár ban (Bük, Eöt vös
u. 11.), Te le fon: 94/558-409

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

Már ci us 16-án, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki
TK–Egerszegi KK. NB II-es nõi baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

Már ci us 18-án, hét fõn 14 ó. Csepregen a Vá ro si Könyv tár ban: Pe tõ fi
vers és pró za mon dó ta lál ko zó.

Már ci us 23-án, szom ba ton 14 ó. Lukácsházán, a Kö zös sé gi Ház ban: III.
Tér sé gi Szín ját szó Ta lál ko zó

Már ci us 23-án, szom ba ton 16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki
TK–Vady Mosonszolnok NB II-es nõi baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

Már ci us 30-án, szom ba ton 7 órá tól Tömördön és az Abért-tónál: Meg -
jöt tek a ma da rak! - Ma dár meg fi gye lés és ma dár gyû rû zés. 

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 2019. márciusi prog ram jai

JU BI LÁ LÓ VÉR ADÓK
ÜN NE PE SOPRONHORPÁCSON

A vér a gyó gyí tás szá mos te rü le tén nél kü löz -
he tet len. Nem csak mû té tek hez, bal ese ti sé rül tek
el lá tá sá hoz, transz fú zi ó ra szo ru ló be te gek ke ze -
lé sé hez, ha nem vér ké szít mé nyek hez is szük ség
van rá. Nap ja ink ban a vér adók szá ma csök ken,
mi köz ben a vér re szo ru lók szá ma saj nos nö vek -
szik, így az or szág ban na pon ta szük sé ges kész -
let elõ te rem té se egy re ne he zebb fel adat. Ezért

je lent na gyon so kat az ön kén tes se gít ség.
Sopronhorpácson al kal man ként, több, mint öt -
ve nen vá laszt ják az ado má nyo zás ezen for má -
ját. Az Õ tisz te le tük re szer ve zett ün nep sé get a
Ma gyar Vö rös ke reszt He lyi Szer ve ze te feb ru ár
23-án, me lyen részt vett dr. Õrs Ju dit, a Te rü le ti
Vér el lá tó In té zet ve ze tõ fõ or vo sa is. Kö szön tõ be -
szé dé ben ki emel te, cso dál ni va ló az az em ber,
aki ön ként és vi szon zás nél kül ad ja a vé rét is me -
ret le nek meg men té sé re. A ren dez vé nyen kö zel
har min can kap tak em lék la pot és aján dé kot,
köz tük volt 70-sze res vér adó is, de van olyan ön -
kén tes, aki már 104 al ka lom mal nyúj tot ta kar ját,
ez zel több mint 300 em ber tár sán se gít ve. Az Or -
szá gos Vér el lá tó Szol gá lat im má ron 4 éve küld a
re giszt rált te le fon szám mal ren del ke zõk nek sms
ér te sí tést, ha fel hasz ná lás ra ke rül a tõ lük le vett
vér. Min dig szí vet me len ge tõ, fel eme lõ és meg -
ha tó ér zés ol vas ni, hogy se gít het tünk egy „baj -
ba jutotton“. Mert baj le het egy be teg ség vagy
egy bal eset is, nem tud hat juk mit hoz a jö võ. Ne
fe led jük, vér re bár mi kor és bár ki nek szük sé ge le -
het! Ezért ar ra buz dí tunk min den olyan se gí tõ
szán dé kú fel nõtt em bert, aki egész sé ges nek ér -
zi ma gát és szí ve sen meg men te ne há rom éle tet
(!), hogy a kö vet ke zõ, má ju si vér adás le he tõ sé -
gét ki hasz nál va vál jon bá tor, hét köz na pi hõs sé!
Az ün nep sé gen egyéb ként fel lé pett a Sop ron -
hor pácsi Mazsorett Cso port is.

Zsoldosné H. Ka ti

MÁR CI US 14-15-e TE LE PÜ LÉ SE IN KEN:






