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Rövid hírek

A borosgazdák kö szön töt ték 
a Bor ba rát Höl gye ket 

A csepregi Hegy köz ség „Nyi tott pin cés” fi -
ai kö szön töt ték Nõ nap al kal má ból a csepregi
Bor ba rát Höl gye ket a csepregi Pe tõ fi Sán dor
Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár ban már ci us
ele jén, ez már ha gyo mány.

Szép ver sek kel, idé ze tek kel, vi rág gal ked -
ves ked tek a borosgazdák. Meg kö szön ték a
Bor ba rát Höl gyek mun ká ját, tá mo ga tá sát, hi -
szen bár mi lyen bo ros ren dez vény van, ott áll -
nak mö göt tük. A Bor ba rát Höl gyek sa ját ké szí -

té sû sü te mén  nyel vi szo noz ták a ked ves sé get.
Ter mé sze te sen az ös  sze jö ve tel le he tõ sé get
adott a so ron kö vet ke zõ fel ada tok meg be szé -
lé sé re is, meg ba rá ti be szél ge té sek re, bor kós -
tol ga tás ra. Kö szön jük Ne kik a fi gyel mes sé get!

„A nõ at tól lesz nõ, ha az éle te kü lön bö zõ te -
rü le te it il le tõ en büsz ke ma gá ra, mert min dent
meg tett, amit tu dott és ér zett.” /Csernus Imre/

Horváthné Pa dos Te réz

Szívekig értett a versek 
március idusán – emlékezés Bükön

Ó, nagy nap, szép nap, légy örök re ál dott,
Hozz min dig új fényt, új dalt, új vi rá got! – ezek kel
a so rok kal, Ju hász Gyu la és Gyu lai Pál egy-egy
ver sé vel em lé kez tek a Sok-Szín-Pad Tár su lat tag -
jai a már ci us 15-i nem ze ti
ün ne pen. Bük ön kor -
mány za ta a temp lom kert -
ben, az 1848-49-es em -
lék mû nél tar tot ta vá ro si
ün nep sé gét. Az em lé ke -
zést Ga lam bos Ferencné
nyi tot ta meg, majd Bo ros
Lász ló At ti la, a Bü ki
Gyógy für dõ Zrt. ve zér -
igaz ga tó ja mond ta el ün -
ne pi gon do la ta it. Az ün -
nep ér té ke i rõl be szélt a
szó nok: a sza bad ság cso -
dá la tos esz mé jé rõl, az
egy ség rõl, a kö zös aka -
rat ról, a bá tor ság ról be -
szélt. A tör té nel mi ese mé -
nyek rö vid át te kin té se
köz ben hang sú lyoz ta a kor szak po li ti ku sai, írói,
köl tõi, va la mint a ma gyar em be rek ön zet len ös -
 sze fo gá sát egy nem zet önál ló sá gá ért.

– Le gyünk büsz kék ar ra, hogy már ci us 15-én
van kik re, van mi re em lé kez nünk – fo gal ma zott

az igaz ga tó. Lel ke sí tõ sza va it ün ne pi mû sor kö -
vet te: ver set mon dott Var ga Krisz ti án és Pa ta ki
La u ra, és szí ve kig ha to ló ver ses-da los elõ adást
mu ta tott be a Smooth Art Trió. A meg em lé ke zés

a hõ sök elõt ti tisz tel gés sel zá rult: a bü ki ön kor -
mány zat ok, in téz mé nyek, ci vil szer ve ze tek kép vi -
se lõi he lyez ték el a ke gye let ko szo rú it az em lék -
mû nél és a hon véd sí rok nál.

(pb)

Fotó: Büki László
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– Szent György ha va – Sze lek ha va

Az év ne gye dik hó nap ja a Ger gely nap tár ban. Aperirének is
hív ták a la tin „ki nyit ni” szó ból, hi szen ez a ta vasz nyi tó hó nap. Ek kor
kezd zöl dell ni az er dõ. Élet re kel a ha tár. Az er dõ és me zõ ma dár -
dal tól han gos. A hó nap el sõ fe lé ben kez de nek csat tog ni az Af ri ká -
ból ha za tért fü le mü lék, han go san éne kel nek az er dei pin tyek, da -
lol nak a fe ke te sap kás ba rát kák, va la hol egy ide ges õz bak ri aszt
hos  sza san. A ko to rék elõtt ját sza nak gond ta la nul a ró ka köly kök.
Cser reg ve szó lít ja pár ját a fo goly ka kas. A ka kukk is meg szó lal.

Sok je les nap van eb ben a hó nap ban.
Áp ri lis el se je a bo lond ság és a tré fál ko zás nap ja. Ezen a na pon sok

min den meg en ge dett, de nem il lik meg sér tõd ni. Köz is mer tek a csú fo -
ló ver si kék. A rá sze dett em ber „áp ri lis bo lond ja, má jus sza ma ra.” 

Áp ri lis 11-én, Jó zsef At ti la szü le tés nap ján ün ne pel jük 1964 óta a
Köl té szet Nap ját, iro dal mi es tek kel, könyv be mu ta tók kal tisz tel günk a
ma gyar lí ra nagy jai elõtt. 

Áp ri lis ele jén szok ták ren dez ni Csepregen a bor ver senyt.
Hús vét moz gó ün nep. Eb ben az év ben áp ri lis 16-ára esik a ke -

resz tény ség leg na gyobb ün ne pe, Jé zus di csõ sé ges fel tá ma dá sá -
nak em lék nap ja. Kü lön bö zõ ha gyo má nyok, nép szo kás ok kap cso -
lód nak az ün nep kör höz. Pél dá ul to jás fes tés, hús vét más nap ján, hét -
fõn pe dig a lá nyok meg lo cso lá sa.

Áp ri lis 22-e a Föld Nap ja. Cél ja, hogy fel hív ja a fi gyel met a kör -
nye zet vé de lem fon tos sá gá ra.

Áp ri lis 24-e Szent György nap ja. A me zõ gaz da sá gi év, az „iga zi
ta vasz” kez de te. Szá mos ha gyo mány, hi e de lem, nép szo kás kap -
cso ló dik eh hez a nap hoz. Pász tor ün nep, az ál la tok el sõ ki haj tá sá -
nak nap ja. Ek kor sze gõd tet ték, szer zõd tet ték a pász to ro kat, bé re se -
ket. Eh hez a nap hoz kö tõ dik a kõ sze gi ek bor ver se nye.

Áp ri lis 25-e Márk nap ja. A ró mai ka to li ku sok bú za szen te lõ kör -
me ne tet tar ta nak a ve tés meg ál dá sá ért, a jó ter mé sért és a ter mé -
sze ti csa pá sok el ke rü lé sé ért.

Áp ri lis, ó, Áp ri lis,
Min den csíny re friss!
Faun-bokáju, vad su hanc,
Új ra itt su hansz!
(Tóth Ár pád: Áp ri lis)

Horváthné Pa dos Te réz

Következõ lapszámunk 
2017. május 04-én jelenik meg!

Április

Malacuk volt
és csicsókáztak a fiatalok

SZÍNES VOLT A TÖMÖRDI FARSANG

Hos  szan far san gol ha tott
min den ki idén, hi szen már ci -
us 1-jén volt ham va zó szer da,
a nagy böjt kez de te. Feb ru ár
25-én, szom ba ton köz sé -
günk ben is volt ha gyo má -
nyos far san go lás: jel me zes
fel vo nu lás, ön fe ledt mó ká -
zás. Gaz dá ra ta lál tak tom bo -
la tár gyak: a fõ díj egy ma lac
volt! Ön kor mány za tunk, a
Szü lõk és a Köz ala pít vá nyunk
so kat tett a jó han gu la tért. Fi -
a tal ja ink fel ele ve ní tet ték a
csi csó ká zást: vé gig jár ták a
tömördi há za kat, ze nél tek,
el ûz ték a rossz szel le me ket
min den ki rõl. Kö szön jük a
szer ve zést, a tár sa dal mi mun -
kát és a fel aján lott sü te mé -
nye ket, tom bo la tár gya kat!

KSzÁ
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Ol va só szem üveg Va rázs ken dõ vel
– Devecsery Lász ló val Bü kön

„Nap vi lág nál fé nye sebb arc cal kell meg -
áll nom elõt te tek. Meg só zott – ke nyér – va cso -
rá nak meg osz ta nám uj jak kö zött csor du ló TISZ -
TA VÍ ZÉRT!” – ezek kel a gyö nyö rû gon do la tok kal
kö szön töt te ol va só it Devecsery Lász ló köl tõ ta -
nár, ren de zõ a bü ki vá ro si könyv tár em lék -
könyv ében. A könyv tár Ol va só szem üveg ren -
dez vény so ro za tá nak ke re té ben ér ke zett Bük re
és me sélt, ver selt, ját szott a bü ki ál ta lá nos is ko -
la al só ta go za tos di ák ja i val két is ko lai tan órán
át. Va rázs ken dõt va rá zsolt és sok-sok tör té ne tet

hú zott elõ mel lény zse bé bõl. El me sél te, hogy
ed dig 44 kö te te je lent meg, és sze ren csé re a
gye re kek éle te, vi lá ga min dig ké pes ar ra,
hogy új ih le tett me rít sen egy újabb könyv höz.
Op ti mis tán te kint a min den nap ok fe lé, és hi szi,
hogy a gye re kek fo gé ko nyak még min dig az
iro da lom ra, a köl té szet re. – Szü lõ ként is fe le lõs -
ség gel tar to zunk gyer me ke ink ol va sás, ér tõ ol -
va sás fej lesz té se iránt – mond ta –, de ami att is,
hogy kép ze le tük cso dá la tos vi lá ga szár nyal ni
tud jon. Me sél ni kell, fej bõl, sa ját kút fõ bõl és
mel lõz ni a gé pi vi lá got. Így tu dunk hoz zá já rul ni
egy egész sé ges jel lem fej lõ dés hez. Devecsery
ta nár úr min dent meg tett azért, hogy a röp ke
kis idõ ben át ad ja az õ sze re te tét a gye re kek és
köl té szet iránt Bü kön.                                (pb)

„Nap su gár lét rán ér ke zik az ég bõl, szí nes vi -
lá got va rá zsol e tél bõl.
Õ a Ta vasz tün dér, pa ri pá ja szél, ko ro ná ja
fûz bõl s jó ked vet ígér.”

Re mek han gu lat tal és meg an  nyi él ménnyel
zá rult már ci us 18-án az idei ta vasz kö szön tõ dél utá -
nunk. Nagy örö münk re a fa lu ház nagy ter me zsú fo -
lá sig meg telt. El sõ ként Hodvogner Lász ló pol gár -
mes ter kö szön töt te a telt há zas ven dég se re get. 

Ezt kö ve tõ en az ál ta -
lá nos is ko lás fi úk sza val -
tak ver se ket, majd sor ra
lép tek szín re a jobb nál
jobb mas ka rá sok. A me -
se vi lág is mert alak jai
mel lett a fi a ta lok ked -
venc film je i nek hõ sei is
meg je len tek, volt itt: tün -
dér, mac kó, macs ka nõ,
hu pi kék törpikék, Kop -
pány ve zér, Má tyás ki rály,
bû vész, pók em ber, ka lóz, Alad din.  A dél után fo -
lya mán hall hat tunk kü lön bö zõ stí lu sú vi lág slá ge -
re ket, nép sze rû ope rettrész le tet, mu la tós nó tát,
rock ope rát, meg ze né sí tett mon dó kát, mesét és
ma gyar népdalokat. 

Ter mé sze te sen nem hi á nyoz hat tak a min -
den kit meg ne vet te tõ, szó ra koz ta tó szín da rab ok
sem. A plety kás as  szo nyok cí mû je le ne tet gyer -
me ke ink elõ adá sá ban lát hat tuk, akik nagy be -
le élés sel ját szot ták sze re pe i ket, és nem csak a
ka rak te rek meg for má lás ban vol tak na gyon
ügye sek, ha nem ad tak a kül sõ meg je le nés re is. 

Egy rö vid szín já ték ke re té ben be te kin tést
nyer het tünk a di á kok min den na pi éle té be.
Meg tud tuk, hogy ho gyan is men nek a dol gok
az is ko lá ban. Bi zony adód tak ne héz sé gek, de a
hu mor, s a Facebook vé gül gyõ zött a su li ban is.
Szép sé ges Ta vasz tün dé rünk pe dig „szí nes vi lá -
got va rá zsolt e tél bõl”. A me leg szí nek ka val -
kád já ban szin te hall hat tuk az er dõk fá i nak su so -

gá sát, a ma da rak csi cser gé sét, és érez tük
a me zõ, a rét vi rá ga i nak il la tát. 

Fel csen dült Törõcsik Ma ri: Gye re te ní -
mand ré gi nagy slá ge re is. Lát tunk kü lön le ges,
min den nap inak nem ne vez he tõ pá ros és cso -
por tos tán co kat, ko moly ko re og rá fi ák kal.

Nagy si kert ara tott a Mel lék ha tás cí mû da -
rab be mu ta tá sa, ahol szem be sül het tünk az zal,
hogy bi zony mind nyá jan a gyógy szer ipar ke zé -
ben va gyunk. 

S egy rend ha gyó ese mény nek is ré sze sei le -
het tünk, hisz Prosz tó Fannika és Ko vács Gyu la itt
ün ne pel te az 50. há zas sá gi év for du ló ját. 

A mû sort a Z’Zi La bor és a Tompaládonyi Asz -
 szony kó rus éne kes-tán cos pa ró di á ja zár ta.

Az est to váb bi ré szé ben a „Bõi Nõi Kar” gon -
dos ko dott a han gu lat ról (egy ki csit más képp), akik
is mert slá ge re ket éne kel tek Ba kos Roli kí sé re té vel. 

Vé gül tánc ra per dült a sze rep lõ gár da és a
ven dég se reg egy aránt. A jó kedv, a mu la tás haj -
na lig tar tott. 

Va la men  nyi részt ve võ nek és tá mo ga tó nak
kö szön jük, hogy le he tõ vé tet ték, hogy eb ben az
év ben is sor ke rül he tett er re a ha gyo mány õr zõ
ren dez vény re. 

„Rü gyez nek a fák, csi cse reg nek a ma dár kák,
Szo mo rú ked ve det vált sa fel vi dám ság.
A ta vasz jár ja át szí ve det,
Mo so lyogj hát s örülj az Élet nek!”

H. H. R.

Tavaszköszöntés
Tompaládonyban
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A ta va szi sza bad ság-
ün nep Bõ ben is

Már ci us 15-ét tisz ta szív vel, fenn tar tá sok nél kül
le het ün ne pel ni. Elõbb volt pi ros be tûs ün nep az
em be rek szí vé ben, mint a nap tár ban. Ki tün te tett
sze re pét meg õriz te: ezen a na pon szép és he lyén -
va ló a ha za sze re tet, a ha za fi ság meg val lá sa. Ez a
nap a for ra da lom tisz ta, if jú len dü le te, ez a ta va szi
sza bad ság ün nep, nem ze dé kek ne ve lõ je volt és az
is ma rad. Már a kis gye re kek lel ké be is be vé sõd nek

en nek a nap nak az ese mé nyei: a már ci u si if jak
tet tei, a ti zen két pont ki nyom ta tá sa. Az óta nem le -
het a nem zet rõl és a sza bad ság ról 1848 sza vai és
jel ké pei nél kül be szél ni. Is ko lák, más in téz mé nyek,
ut cák ne vét ad juk a hõ sök elõtt tisz te leg ve ma is:
Pe tõ fi, Jó kai, Arany Já nos, Kos suth, Szé che nyi, Bat -
thyá nyi La jos, Dam ja nich, Klap ka, Bem és tár sa ik,
va la mint a név te len hõ sök és ál do za tok ez rei elõtt
fe jet haj tunk. Ne mes ha za fi ság gal mond tak igent
az idei ün nep lés re a Bõi Ál ta lá nos Is ko la ha to di ko -
sai, va la mint fel ké szí tõ ta ná ra ik. A bõi IKSZT nagy -
ter mé ben ün ne pel tük meg már ci us 15-ét. De mit is
ün ne pe lünk? Ez az a nap, amely re min den ma -
gyar, ha tá ron in nen és túl, büsz ke. Büsz ke is le het,
mert a már ci u si if jak pél da ér té kû cse le ke de tet
haj tot tak vég re, ami kor szem be száll tak az el nyo -
mó ha ta lom mal. Az irán tuk ér zett ha tár ta lan tisz te -
let ki fe je zé se ként min den év ben ko kár dát tû zünk a
szí vünk höz, új ra el sza val juk a Nem ze ti dalt, büsz -
kén em lé ke zünk Tán csics Mi hály ki sza ba dí tá sá ra,
és a Pil vax ká vé ház ban tör tén tek re.

A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!

Jákó Me lin da (IKSZT mun ka társ, Bõ)

Már ci us 4-én ne gye dik al ka lom mal ren dez -
ték meg Lukácsházán a Tér sé gi Böl lér ver senyt a
Biotájház és a Csömötei-szõlõhegy hely szí ne in -
ken. A csepregi csa pat, a Csepregi Cupákok a
kü lön le ges ös  sze te võk nek kö szön he tõ en há rom
díj jal tér he tett ha za.

Az idei esz ten dõ ben 15 te le pü lés, köz tük
Csepreg vá ros né pes csa pa ta is azon dol go zott
egész nap, hogy mi nél fi no mabb ét kek kel lep -
hes se meg a zsû rit és a lá to ga -
tó kat. Már ko rán reg gel ne ki -
lát tak a mun ká nak, hogy mi re
meg ér kez nek a ven dé gek, le -
gyen mit kí nál ni uk.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes -
ter el mond ta, hogy az éte lek
íze sí té sé hez a csa pat jó ked ve is
so kat hoz zá tett, tõ lük min den ki
mo so lyog va tá vo zott, ezért is
sze ret né kö szö ne tét ki fe jez ni a
csa pat min den tag já nak, hi szen
az õ mun ká juk el is me ré se a vá -
ros ál tal el nyert há rom kü lön díj
is. Fon tos hoz zá va ló volt azon -
ban az is, hogy a csa pat ta gok a
szí vü ket is be le tet ték az íny csik lan dó fa la tok ba.
Hoz zá tet te: kö szö net il le ti a há zi gaz dát, Pan dúr Jó -
zse fet is, aki so kat tett a csa pat si ke ré ért, hi szen
min den ben tá mo gat ta õket.

A stand hoz lá to ga tók nak bõ ven volt vá lasz -
tá si le he tõ sé gük: hur ka, kol bász, sül tek, tö pör tyû
és szá mos kós tol ni va ló ké szült. Mi re a ven dé gek
meg ér kez tek, a fi nom fa la tok már a tál cá kon
so ra koz tak: zsí ros, te per tõ kré mes, kol bá szos ke -
nyér fa lat kák és íny csik lan dó sü te mé nyek il la ta
és lát vá nya csa lo gat ta az ér dek lõ dõ ket. 

A csepregi stan don pe dig nem csak fi nom
éte lek, ha nem a ha gyo má nyok hoz hí ven ven -
dég csa lo ga tó ita lok is vár ták a jónépet. Sa ját
ké szí té sû for ralt bort és te át is le he tett kós tol ni a
stan don. A ven dég lá tás mel lé pe dig ter mé sze -
te sen ven dég ma rasz ta ló mo soly is járt. 

Idén sem ma radt el a kul tu rá lis ré sze a ren -
dez vény nek, az éte lek mel lett mû sor ral szó ra -
koz tat ták a lá to ga tó kat, fel lé pett a Répcementi
Ci te ra ba rá tok Kö re. 

A böl lér ver senyt idén Gyöngyösfalu csa pa ta
nyer te, ám a Csepregi Cupákok sem jöt tek ha -
za üres kéz zel, há rom kü lön díj jal ju tal maz ták

õket: el nyer ték Rezi Köz ség Ön kor mány zat, to -
váb bá a leg jobb ke men cés étel kü lön dí ját, és a
leg vi dá mabb csa pat is Csepreg vá ro sa lett. 

B.B.

Három különdíjjal 
tért haza a csepregi csapat
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Tisz te let adás és Kos suth-nó ta
– Nem ze ti ün nep Szakonyban

Szakonyban már ci us 15-én dél elõtt em lé -
kez tek meg a már ci u si fi a ta lok ról, az 1848-as
ese mé nyek rõl. Dél elõtt tíz órá tól vár ta lá to ga -
tó it a köz sé gi könyv tár, hogy az oda ér ke zõk kö -
zö sen he lyez zék el a tisz te let adás ko szo rú it a fa -
lu em lék he lye i nél. Szakonyi Fe renc ün ne pi

gon do la ta i ban fel idéz te a már ci u si if jak tet te it,
ki emel te a ránk ha gyott szel le mi örök sé gü ket.
Galavics Ger gõ és Kluk Lász ló sza va la tai mel -
lett el hang zott A köl tõ vis  sza tér cí mû dal. Az ün -
ne pi pil la na to kat Kos suth-nó ta zár ta. A meg -
em lé ke zés után is mét a könyv tár vár ta a részt -
ve võ ket kö zös be szél ge tés re.                      Ada

Csepreg vá ros ve ze té se egy hos  szú évek óta
hú zó dó prob lé mát kez dett el fel szá mol ni még a
2015-ös esz ten dõ ben az zal, hogy a Vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai mel lett a köz fog lal koz ta -
tás ke re tén be lül dol -
go zók kal együtt meg -
in dí tot ta a men te sí tõ
öv ár kok tisz tí tá sát,
kar ban tar tá sát. 

A mun ka idén is
to vább foly ta tó dott,
hi szen nagy szük ség
van a prob lé ma or -
vos lá sá ra, mert a hir -
te len le zú du ló, nagy
mennyi sé gû csa pa -
dék ko moly gon dot
okoz hat nem csak a
bel-, ha nem a kül te -
rü le te ken egy aránt. 

Horváth Zoltán
kép viselõ, a Város -
gaz dálkodás vezetõje el mond ta, hogy a Dó zsa
és a Fe hér ut cai árok ki tisz tí tá sa a ko ráb bi évek -
ben meg tör tént, en nek a kar ban tar tá sát az év
ele jén is mét el vé gez ték. Egy ugyancsak év ti ze -
de kig el ha nya golt sza kasz ki tisz tí tá sá nak is ne ki -
áll tak a Szom bat he lyi ut cá ból el in dul va.  

Az árok mind két ágát ki tisz tí tot ták és a Fe hér
ut cai men te sí tõ öv árok ból foly ta tó dó Vö rös mar -
ty ut cai el ha nya golt sza kasz kar ban tar tá sát is
tel je sen el vé gez ték, hi szen az el ha nya golt te rü -
le te ken a fás és bok ros sza ka szo kat tel je sen ki -
tisz tí tot ták, al kal mas sá té ve az öv ár kot a ko ráb bi
funk ci ó já nak el vég zé sé re. Az el vég zett mun ká -
la tok be fe jez té vel ar ra kell ügyel nie az ön kor -

mány zat nak a la kos ság be vo ná sá val, hogy a
most ki tisz tí tott ár ko kat a ké sõb bi ek ben is fo lya -
ma to san kar ban tart sák, hogy azok za var ta la nul
el lás sák funk ci ó ju kat.

A Vas Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó -
ság Szom bat he lyi Ka taszt ró fa vé del mi Ki ren delt -
sé gé nek szak em be rei, Kiss Pé ter tûz ol tó szá za -
dos és Milkovics Vik tó ria tûz ol tó zász lós a vá ros
te rü le tén az ár víz, bel víz és he lyi víz károk ki emelt
koc ká za ti hely szí ne i nek fel mé ré se cél já ból ha tó -
sá gi el len õr zést tar tot tak.  

Az el len õr zést kö ve tõ en a vá ros ban zaj ló bel -
te rü le ti víz el ve ze tõ ár kok és öv ár kok kar ban tar -
tá si és tisz tí tá si mun ká la ta it is meg te kin tet ték. A
hely szí ni be já rás so rán po zi tí van ér té kel ték az
ön kor mány zat tö ret len erõ fe szí tés ét az ár kok kar -
ban tar tá sa és mû köd te té sé nek meg te rem té se
ér de ké ben.                                                B.B.

Nem ze ti ün ne pünk Csepregen
Az óvo dá ban dél elõtt, az is ko lák ban pe -

dig a ta ní tás hoz kap cso lód va em lé kez tek az
ün ne pet meg elõ zõ na pon az 1848/49-es for -
ra da lom és sza bad ság harc 169. év for du ló já -
ra. Ké sõ dél után a vá ro si ün nep ség nek a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la adott he lyet.

Az ün ne pi szó nok Rozmán Lász ló, a Sár vá ri
Tan ke rü le ti Köz pont igaz ga tó ja fel idéz te a
rend szer vál to zás elõt ti már ci us 15-éket. Majd
a je les nap ese mé nye it so rol va a 12 pont ak -

ko ri és mai ér tel me zé sé re tért ki. Fog lal ko zott a
sza bad ság harc si ke re i vel, s a túl erõ elõt ti
fegy ver le té tel lel. Gon do la ta it meg erõ sí tet te,
ki egé szí tet te az is ko la ta nu ló i nak szín vo na las
ze nés, tán cos és pró zai elõ adá sa. A je le ne tet
Hetyésy Ka ta lin és Niklné Iliás Haj nal ka, a tán -
cot Nagyné Krukics Szil via, az éne ke ket Bartha
Bog lár ka ta ní tot ta be, a ze nei részt Benkõné
Krizmanich Edi na ren dez te.

Az ün ne pi mû sort kö ve tõ en Csepreg Vá ros
Ön kor mány za ta ne vé ben Vlasich Krisz ti án pol -

gár mes ter, Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes -
ter és Rozmán Lász ló, a Sár vá ri Tan ke rü le ti Köz -
pont igaz ga tó ja, a Vas Me gyei Kor mány hi va tal
Kõ sze gi Já rá si Hi va ta la ne vé ben Sze le Ta -
másné hi va tal ve ze tõ-he lyet tes, a FI DESZ Ma -
gyar Pol gá ri Szö vet ség Csepregi Szer ve ze te ne -
vé ben Szar ka Ani kó és Hor váth Gá bor Bi zott sá -
gi el nö kök he lyez ték el a meg em lé ke zés ko szo -
rú ját. Ezt kö ve tõ en né hány ci vil szer ve zet és in -
téz mény ve ze tõ is tisz tel gett a hõ sök em lé ké nek
az is ko la elõt ti kop ja fá nál.                         igás

Kitisztították az övárkokat
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Min den há zas pár éle té ben min den
év ben van egy dá tum, mely em lé kez -
te ti a há za so kat ar ra a nap ra, a nagy
nap ra, ami kor Is ten szent szí ne elõtt
örök hû sé get fo gad tak egy más nak. 

Perenyei Lajosné és Perenyei La jos,
Sajtoskál köz ség törzs gyö ke res la kó i nak
éle té ben 50. al ka lom mal ér ke zett el ez
a dá tum. Már ci us 26-
án pon to san 50 éve
tör tént, ami kor egy
nap sü töt te szom ba ti
na pon há zas sá got
kö töt tek a sajtoskáli
temp lom ban. Ez ün -
nep al kal má ból Sza -
bó Mik lós plé bá nos
úr kö szön töt te a há -
zas párt 50. há zas sá -
gi év for du ló ján a
sajtoskáli ró mai ka to -
li kus temp lom ban. 

Az ün nep lés ben
együtt osz to zott az
egész csa lád, hi szen
Pi ros ka né ni nek és
La jos bá csi nak 3 gyö nyö rû le ány gyer -
me ke van, és ter mé sze te sen uno kák -
ban, és déd uno ká ban is bõ vel ke dik a
csa lád.

Mi lyen jó ér zés hall gat ni, ahogy a
szü lõk, nagy szü lõk el me sé lik a csa lád -
tag ok nak an nak a nap nak az ese mé -
nye it, amely an  nyi ra fon tos volt a szá -
muk ra, és amely meg ha tá roz ta éle tü -
ket. Pi ros ka né ni és La jos bá csi bol do -

gan idéz ték fel a há zas ság kö tés ük nap -
ját. Bár az élet meg pró bál ta tá sok elé
ál lít min ket, és ren ge teg öröm mel és
bol dog ság gal aján dé koz meg ben nün -
ket, még is mind eh hez el en ged he tet len
egy igaz társ, aki re szá mít ha tunk, aki vel
meg oszt hat juk örö mün ket, bá na tun kat,
aki vel át él het jük a bol dog pil la na to kat,

és aki mel lett ki tar tunk egész ség ben,
be teg ség ben, sze re tet ben, bol dog ság -
ban egy aránt. Az ilyen em be ri kap cso -
lat pél da ér té kû, és men  nyi re jó lát ni,
hogy két em ber 50 év el tel te után is
ugyan úgy sze re ti egy mást. Kí vá nunk
Ne kik még na gyon hos  szú bol dog ság -
ban, egész ség ben, sze re tet ben együtt
el töl tött éle tet!

BB.

Né meth Ernõné élel me -
zé si re fe rens, a Vas Me gyei
Egye sí tett Szo ci á lis In téz -
mény Sajtoskáli Te lep hely -
ének dol go zó ja „Vas Me gye
Ön kor mány za ta Szol gá la tá -
ért Szo ci á lis Tagozata“ el is -
me rés ben ré sze sült 2017.
már ci us 15-én.

– Las san 40 éves mun -
ka vi szon  nyal ren del ke zel.
1978-ban kezd tél el dol -
goz ni, mi ó ta vagy a saj -
toskáli in téz mény mun ka -
tár sa?

– 1980-ban kezd tem dol -
goz ni Sajtoskálban, az óta is itt
van a mun ka he lyem. 1985-
ben vé gez tem el Bu da pes ten
az élel me zés ve ze tõi kép zést,
így ezt a fel adat kört töl töm be. 

– Idõs, be teg em be rek
élel me zé se mi lyen spe ci á lis
fel ada to kat fog lal ma gá ba?

– A kü lön bö zõ be teg sé gek -
ben szen ve dõ em be rek di é tá -
já ra nagy mér ték ben oda kell fi -
gyel ni, be kell tar ta ni. E mel lett
nem egy sze rû fel adat az élel -
me zés re vo nat ko zó jog sza bály -
ok út vesz tõ i ben va ló el iga zo -

dás sem, a vo nat ko zó jog sza -
bály ok be tar tá sa, be tar ta tá sa
bi zony sok szor ne héz sé gek be
üt kö zik. A la kók igé nye it is szem
elõtt kell tar ta ni az ét ren dek
meg ter ve zé sé nél.

– Az iro dai mun ká la tok
mel lett sok idõt töl tesz a
kony há ban is.

– Na gyon jó a kap cso la tom
a kony hai dol go zók kal, min dig
meg be szél jük az ak tu á lis fel -
ada to kat, vé le mé nyü ket meg -
hall ga tom. Igé nyes va gyok a
mun kám ra, igyek szem meg fe -
lel ni az el vá rá sok nak, a sza bá -
lyo kat be tar ta ni, be tar tat ni.

– Ho gyan ér té ke led az
el is me rést?

– Meg tisz tel te tés szá mom ra
a ki tün te tés, nem szá mí tot tam
rá. Na gyon örül tem ne ki, hogy
mun ká mat így a nyug dí jas
évek hez kö ze led ve el is me rik.
Igyek szem ezen túl is lel ki is me -
re te sen, min den ki meg elé ge -
dé sé re vé gez ni fel ada to mat.

– Szív bõl gra tu lá lok, és
to váb bi mun kád hoz ki tar -
tást, tü rel met és el sõ sor ban
jó egész sé get kí vá nok!

bse

A kö zös ség
szol gá la tá ért

– AZ EGÉSZ SÉG ÜGY BEN

50. há zas sá gi év for du ló
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• Kiszsidány

Rövid hírek

A kiszsidányi disz nó vég nap ja

Tra di ci o ná lis disz nó ölést tar tot tak Kis zsi -
dány ban. A disz nót né met ha gyo mány sze rint
öl ték le és dol goz ták fel, szá molt be Marquard
Bor bá la, a he lyi Né met Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány zat el nö ke. A te le pü lés pol gár mes te re,
Bá nó Zol tán büsz ke ar ra, hogy he lyi disz nót
dol goz tak fel – és nem mel lé ke sen mind ezt
he lyi szil va pá lin ká val ün ne pel ték. Az ál lat

több rész ben és több al ka lom mal lett hasz -
nos. Pél dá ul a tö pör tyûé és hur káé volt a fõ -
sze rep a disz nó vá gás kor, a far san gi bá lon jól
fo gyott a disz nó to ros, a ta va szi tú rán pe dig a
disz nó zsír ja, a hú sá ból a fa lu na pon fi nom
pör költ ké szül majd.                                   yde

Idén már nyol ca dik al ka lom mal bo nyo lí tot -
ták le a név adó szü le tés nap já nak he té ben a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Na po kat a Csepregi Ál -
ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko lá ban.
Az egy he tes ren dez vény so ro zat kü lön bö zõ nap -
ja i hoz kö tõ dõ prog ram jai az el múlt évek so rán
rög zül tek. Az egyes ren dez vé nyek
tar tal ma vi szont min dig vál to zik.

A nyi tó ös  sze jö ve te len a ta nu lók
rö vi den is mer tet ték a név adó élet út -
ját. Dr. Barityné Há zi Ottilia igaz ga tó -
nõ kö szön tõ jé ben egy tör té ne tet ol -
va sott fel a kis Já nos nak az is ko la
irán ti ko rai von zal má ról. Az ese ményt
a fõ véd nök, Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ nyi tot ta meg. El mond ta,
hogy az újabb ma gyar Os car-díj
kap csán is büsz kék le he tünk ha zánk -
ra, de más tel je sít mé nyek mi att fel -
ne ve lõ- és la kó he lyünk re is. Fon tos -
nak tart ja az if jú nem ze dék meg be -
csü lé sét, mert köz tük van nak jö võnk
si ke ré nek ko vá csai. Rö vid mû sor
után a ve ze tõk, a le szár ma zot tak és a di ák ön -
kor mány zat el he lyez te a meg em lé ke zés ko szo -
rú it és vi rá ga it a név adó em lék táb lá já nál. 

Idén elõ ször dr. Csepregi Hor váth Já nos szü -
le i nek sír já nál is volt rö vid meg em lé ke zés és mé -
cses gyúj tás.  Köz ben a fel sõs osz tá lyok csa pa -
tai már tab ló kat ké szí tet tek az el múlt évek rõl, és
be szél get tek a dr. Csepregi Hor váth Já nos-díj jal
ki tün te tett, egy ko ri ta nu ló tár sa ik kal. Be szá mo ló ik
után a Far kas Sán dor Egy let ci te rá sai és da lo sai
mû so ra, s kö zös nép dal ének lés zár ta a nyi tó ren -
dez vényt.

A kö vet ke zõ na pon báb elõ adást (Vi téz Lász -
ló és az el ásott kincs) te kint het tek meg az al só
ta go za tos di á kok. Más nap „Mó kus ká im ki a ház -
ból!” cím mel já té kos sport ve tél ke dõt tar tot tak az
ovi sok nak. Ugyan csak e kor osz tály nak és szü le -
ik nek szólt az is ko la mû vé sze ti és sport te vé keny -

sé gé nek szin te tel jes ke reszt met szet ét be mu ta tó
„Sulikukucska”. Mind két ta go za ton tar tot tak nyílt
na pot. Idén is nagy si ke re volt a so do ku baj nok -
sá nak.  A zá ró nem ze ti sé gi na pon a ve lünk élõ
né met, hor vát és ro ma kö zös sé gek kul tú rá já ból
mu tat tak be né hány sze le tet a meg hí vott és a
he lyi ta nu lók. E prog ram ke re té ben nyi tot ta meg
Kissné Krály Má ria, Csepreg Vá ros Hor vát Nem -
ze ti sé gi Ön kor mány za tá nak el nö ke a horvát zsi -
dá nyi Brigovich La jos ta nár úr han gu la tos, sa já -
tos szín vi lá gú, idõs ko ri olaj fest mé nye i bõl ké szült
„Szü lõ föl dem” cí mû ki ál lí tást.                         SF

Fotó: C
sepregi A

M
I honlapja

A névadó ünnepe
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Kész az idei
prog ram nap tár
Nagygeresden

Nõ na pon, már ci us 8-án tar tot ta
évi köz meg hall ga tá sát a nagy ge res -
di kép vi se lõ-tes tü let a fa lu ház ban.
Né meth La jos pol gár mes ter be szá -
molt az ön kor mány zat elõ zõ évi mun -
ká já ról és is mer tet te az idei év re ter -
ve zett fel ada to kat. El mond ta, hogy a
tes tü let el fo gad ta a 2017-es év költ -
ség ve tés ét, esze rint a nagygeresdi
ön kor mány zat be vé te le 32 mil lió fo -
rint lesz, és ez zel meg egye zõ a ki -
adá si ol dal ös  sze ge is.

Ha min den a ter vek sze rint ha lad,
ak kor ha ma ro san el kez dõ dik a te -
me tõk höz ve ze tõ utak fel újí tá sa, és
he lyük re ke rül nek az új ka puk is, ez zel
be fe je zõ dik a sír ker tek meg újí tá sa. A
fa lu ház ud va ra is új ke rí tést és ka pu -
kat fog kap ni a kö zel jö võ ben, re mél -
he tõ leg po zi tív el bí rá lás alá esik az
er re be nyúj tott pá lyá zat.

Szó esett a 2017-re ter ve zett
prog ra mok ról is, pél dá ul a gye rek -
nap ról. Ki de rült: a veszp ré mi ál lat -
kert be ki rán dul nak köz sé günk if jú la -
kói. A buszt, va la mint a nagy ge res di
gyer me kek be lé põ jét az ön kor mány -
zat fi ze ti. Lesz idén is Anyák na pi
prog ram, jú ni us kö ze pén pe dig
Nyár kö szön tõ ün nep ség. Az el sõ nyá -
ri hó nap vé gén a már ha gyo má nyos
Pa raszt olim pi át ren de zik, aho vá ez út -
tal vi dé ki csa pa tok is meg hí vást kap -
nak. Jú li us ban részt vesz ara tó ban -
dánk Bü kön az ara tó ün ne pen, és a
fa lu nap pe dig jú li us 29-én lesz. Au -
gusz tus 20-án fo gat haj tó ver seny re
vár juk a ló sport ked ve lõ it. Õs  szel is -
mét lesz fa lu ki rán du lás, ok tó ber ben
nyug dí jas ta lál ko zó, és a ka rá cso nyi
ün nep kör höz kap cso ló dó an is lesz -
nek ren dez vé nye ink.

A hoz zá szó lá sok és kér dé sek után
pol gár mes te rünk a nem zet kö zi nõ -
nap al kal má ból kö szön töt te a je len -
lé võ höl gye ket, majd a tes tü let fér fi -
tag jai vi rág gal ked ves ked tek a szeb -
bik nem kép vi se lõ i nek. Idén sem ma -
radt el a pezs gõ, sõt meg le pe tés -
kép pen fi nom tor ta sze le te ket is fel -
szol gál tak a tes tü let tag jai. A prog -
ram zá rá sa ként a már ta valy is ná -
lunk ven dé ges ke dõ pá pai Szó és
Kép Szín pad tár su la ta szó ra koz tat ta a
kö zön sé get, a „Lajst rom” cí mû vá sá ri
ko mé dia elõ adá sá val.

(Bé res P.)

A Nem zet kö zi Pol gá ri Vé del mi Nap al kal má ból or szá -
gos ál lo mány gyû lést tar tot tak a Bel ügy mi nisz té ri um Or -
szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó sá gán. Az ün nep -
sé gen több va si kö tõ dé sû sze mély, köz tük
Vlasich Krisz ti án, Csepreg Vá ros Pol gár mes te re
is ki tün te tést ve he tett át.

Már ci us 1-jén, Bu da pes ten a Nem zet kö zi
Pol gá ri Vé del mi Nap al kal má ból Vlasich Krisz ti -
án pol gár mes ter dr. Góra Zol tán tûz ol tó ve zér -
õr nagy tól, a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó já tól a ka taszt ró fa -
vé de lem mun ká já nak se gí té se, tá mo ga tá sa
ér de ké ben ki fej tett ki emel ke dõ te vé keny sé ge -
mért fõ igaz ga tói el is me rés ben ré sze sült.

A pol gár mes ter el mond ta, hogy na gyon nagy meg -
tisz tel te tés szá má ra ez az el is me rés. Ám úgy gon dol ja,

hogy a ki tün te tés nem a sa ját ér de me, ha nem kö zös el is -
me rés, mind azo ké, akik so kat tesz nek a te le pü lés biz ton -
sá gá ért, fel vi rá goz ta tá sá ért. Ki emel te azt is, hogy na gyon

jó az együtt mû kö dés
a ka taszt ró fa vé de -
lem mun ka tár sa i val,
akik kel kö zö sen rend -
sze re sen tar ta nak
be já rá so kat a te le -
pü lé sen. Meg oszt ják
egy más sal az el len -
õr zés ta pasz ta la ta it, s
meg fo gad ják egy -

más ta ná csa it.  A leg fon to sabb cél, to vább ra is a vá ros -
ban élõk ki emelt biz ton sá ga, s ezért min dent meg tesz nek
kö zö sen a to váb bi ak ban is.                                         B.B.

Elismerték a munkáját
– KITÜNTETTÉK CSEPREG VÁROS POLGÁRMESTERÉT

A két vá ros, Csepreg és Bük, to váb bá Tor más li get,
Iklanberény, Szakony és Völcsej te le pü lé sek ös  sze fo gá sá -
nak kö szön he tõ en egy mo dern, 21. szá za di ki hí vá sok nak
meg fe le lõ ult ra hang ké szü lék kel gaz da go dott Csepreg
egész ség há za. 

Az új ké szü lék át -
adá si ün nep sé gét
már ci us 23-án tar tot -
ták a vá ros egész -
ség há zá ban, ahol
Haizler Ákosné ve zet -
te Csepregi Óvo da
és Böl csõ de KIKI Sü ni,
Ka ti ca, Pil lan gó, Ma ci és Nyu szi cso port já nak tán cos mû -
so rá val kez dõ dött az ün nep ség, majd Klug Ka ta sza va la -
ta va rá zsol ta ün ne pib bé a pil la na tot. 

Györke Bri git ta, az egész ség ház in téz mény ve ze tõ je
mon dott kö szö ne tet a tá mo ga tá sért, majd Vlasich Krisz ti -
án Csepreg vá ros pol gár mes te re fe jez te ki kö szö ne tét a
part ner te le pü lé sek pol gár mes te re i nek, akik mint egy 3
mil lió fo rint tal já rul tak hoz zá az új ké szü lék meg vá sár lá sá -
hoz, mely hez a Csepreg vá ros a fenn ma ra dó 4,7 mil lió
fo rin tot biz to sí tot ta.

A 7,7 mil lió fo rint ba ke rült be ren de zés meg vá sár lá sá -
val egy 16 éve mû kö dõ gé pet si ke rült most „nyug díj ba”

kül de ni ük az ös  sze fo gás ban részt ve võ te le pü lé sek nek.
Az új ké szü lék áta dó ün nep sé gen a be szál lí tó cég

kép vi se lõi: Kreicz Eni kõ és Ga zsi Bé la, a szol gál ta tást vég -
zõ or vo sok: dr. Müller Ve ro ni ka, dr. Far kas Pé ter és dr. An -

tal Dá ni el is meg je len tek, akik öröm -
mel nyug táz ták, hogy az új ké szü lék -
kel az ult ra han gos vizs gá la tok pa let tá -
ja bõ vül, a vá ra ko zá si idõ vi szont rö vi -
debb lesz, s ha son ló szin ten tud ják
majd vizs gál ni a be te ge ket, mint a
kór há zak ban.  Az új gé pet dr. Hor váth
Edi na Szakony köz ség jegy zõ je, dr.
Né meth Sán dor Bük, Vlasich Krisz ti án

Csepreg vá ros pol gár mes te re, va la mint Mes ter Ár -
pád Tor más li get és Berényi Pál Iklanberény Köz ség pol -
gár mes te rei ad ták át.

Az áta dó ün nep sé get meg tisz tel te rész vé te lé vel
Czetin Ta más, Tor más li get al pol gár mes te re és Hor váth
Gá bor, Csepreg Vá ros Ön kor mány zat Csa lád ügyi, Kul tu -
rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke is. A most át adott új be ren -
de zés már mun ká ba is állt, így a szol gál ta tást az el lá tá si
kör zet ben élõ la kos ság, ezt kö ve tõ en még ma ga sabb
szín vo na lon ve he ti majd igény be. Jó hír, hogy azóta Zsira
község vezetése is jelezte, hogy õk is hozzájárulnának a
beszerzés költségeihez.                                      B.B.

Ös  sze fo gás ból új ult ra hangké szü lék
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Vis  sza hív ják idén az egy kor ide me ne kült
hor vát gye re ke ket, ké szül nek épít ke zé sek re
– per sze si ke res pá lyá za tok ese tén. Moz gal -
mas év kez dõ dött Horvátzsidányban. 

LA KOS SÁG
Most nyolc száz kö rü li, in kább 850

Horvátzsidány la kos ság szá ma – kezd te az év in dí tó
be szél ge tést Krizmanich Ist ván pol gár mes ter. Fi a ta -
lo dik a fa lu: több a 14 éven alu li la kos, mint a het -
ven éven fe lü li. Jól mu tat ja a fi a ta lo dást az is, hogy

tíz éve 17 gye rek járt a horvátzsidányi ovi ba, most
34 – so rol ta a pol gár mes ter. A vi szony lag ma gas a
szü le tés szám mel lett en nek az is az oka, hogy sok
Ke let-Ma gyar or szág ról ide köl tö zött csa lád is él a
te le pü lé sen. A ki egyen sú lyo zott te le pü lés kép is
Horvátzsidány sa ját ja: kö rül be lül 2005 óta van kon -
cep ció a ren de zett fa lu ra. Pél dá ul be lak ták az
egy ko ri is ko la épü le tet, sor ban újí tot ták fel az épü -
let ré sze ket. Elõ ször az or vo si és fog or vo si ren de lõ, a
vé dõ nõi szol gá lat ki ala kí tá sa va ló sult meg, az
egész ség ház zal új cent ru mot ka pott a fa lu. A pá -

lyá za ti si ke rek mel lett ön erõ és tár sa dal mi mun ka is
se gí tet te a bõ vü lést, szé pü lést. 

Az ön kor mány za ti hi va tal nak is he lye lett a
„köz pont ban”. A négy fa lu kö zös hi va ta la azért
kü lön le ges, mert az or szág leg ki sebb hi va ta la –
emel te ki Krizmanich Ist ván. Kö rül be lül 1700 a
négy fa lu la kos sá ga, már pe dig 2 ezer alatt nem
le het ne sa ját hi va talt mû köd tet ni, azon ban nem -
ze ti sé gi ked vez mén  nyel lob biz ták ki a le he tõ sé -
get. A hi va tal jel lem zõ je, hogy pró bál nak nem -
csak a fa lu ban, ha nem a kör nye zõ te le pü lé sek -
ben is gon dol kod ni – mond ta a pol gár mes ter. A
töb bi in téz ményt is ide köl töz tet ték: óvo da, az is -
ko la al só ta go za ta, kö zös sé gi tér. Csak az idõ sek
nap kö zi ott ho na van mesz  szebb, egy négy fa lut
ki szol gá ló szo ci á lis cent rum.

KÖ ZÖS SÉ GEK
Fon tos a kö zös sé gi tér is, hi szen ak tív a kul tu rá -

lis élet a fa lu ban, min den cso port nak igye kez tek
he lyet biz to sí ta ni. A kö zös sé gi élet re egyéb ként
nem le het pa nasz: mind a négy fa lu ban ak tív a
ha gyo mány õr zés, a ter mé szet vé de lem, az ön kén -
tes tûz ol tó ság. Több be jegy zett egye sü let és ba rá ti
kör mû kö dik, a hor vát nem ze ti sé gi ha gyo mány
na gyon erõs. A pol gár mes ter em lé kez te tett, hogy
öt száz éve hor vát te le pü lés Horvátzsidány, most 54
szá za lék ban lak ják hor vá tok, de min den fé le nem -
ze ti sé gû be te le pü lõt szí ve sen fo gad nak. La kik most
is itt né met, oszt rák, an gol, sváj ci ál lam pol gár, va -
la mint er dé lyi és kár pát al jai ma gyar csa lád is van.

Az ön kor mány zat nak nincs sa ját tel ke, ez zel
nem tud ják se gí te ni a le te le pe dést, de ma gán tel -
kek van nak – vár ják a be te le pü lõ ket. 

Az ön kor mány zat gaz dál ko dá sa szem pont já -
ból ne ga tí vum ként em lí tet te a pol gár mes ter, hogy

Tö ret len len dü let Egyházasfaluban

A si ke res far san gi bá li sze zon után, a hús -
vét vá ró, nagy böj ti idõ szak már az elõ re len dí -
tõ tet te ké köz sé günk ben is.

Sor ra szé pül nek a ker tek, s a Fa lu fej lesz tõ
Egye sü let tag ja i nak gon dos ke ze nyo mán a
köz te rü le tek is. Köz in téz mé nye ink, az óvo da
és az is ko la fenn tar tá sá hoz a lel ki is me re tes
ön kor mány za ti hoz zá ál lás mel lett je len tõs se -
gít sé get nyúj ta nak a szü lõk is vál la lá sa ik kal.

Kul túr ház hí ján ör ven de tes, hogy ven -
dég lá tó egy sé ge ink igye kez nek olyan prog -
ra mok kal elõ áll ni, ame lyek él mény sze rû vé
va rá zsol ják a sza bad idõ el töl té sét. A pél da -
ér té kû la kos sá gi ös  sze fo gás nak a lát ha tó
ered mé nyek mel lett ta lán ju tal ma lesz az ön -
kor mány zat ál tal be nyúj tott fej lesz té si pá lyá -
za tok ked ve zõ el bí rá lá sa, ame lyek se gít sé -
gé vel kez de tét ve he ti a rég óta hõn áhí tott
kul túr ház épí té se, s a járdaszakaszok felújí tá -
sa, újak építése.

A fa lu kö zös sé günk re jel lem zõ egész sé ges
szem lé le tû lo kál pat ri o tiz mus is bi zo nyá ra hoz -
zá já rul hat ah hoz, hogy alig akad ná lunk la -
kat la nul ma radt ház. Lép ten-nyo mon ta lál ko -
zunk fris sen köl tö zõ, új la kók kal, akik gyor san
és zök ke nõ men te sen vál nak köz sé günk pol -
gá ra i vá.

Kis fa lunk la kos sá gá nak lel kes ten ni aka rá -
sa és a szép ha gyo má nya ink ápo lá sa mel lé
tár sult újí tó szán dék lesz a biz to sí té ka 2017-
ben is a fej lõ dést se gí tõ, tö ret len, al ko tó len -
dü let nek.

Ma jor Iza bel la

Fi a ta lo dó fa lu, a leg ki sebb 
kö zös hi va tal lal – Horvátzsidány 

Idén 105 mil lió fo rint ból gaz dál kod hat
Sajtoskál köz ség. A költ ség ve tés be vé te le he -
lyi adók ból, ál la mi tá mo ga tós ból, egyéb be -
vé tel bõl, va la mint pénz ma rad vány ból áll ösz -
 sze. A 2017-es ter vek kö zött sze re pel a fa lu ka -
me ra rend sze ré nek ki ala kí tá sa: a te le pü lés
több pont já ra ös  sze sen 14 ka me ra ke rül ki. A
be ru há zás ha ma ro san el ké szül, költ sé ge 5,1

mil lió fo rint. To váb bi fej lesz tés a ra va ta lo zó fel -
újí tá sa, fe dett elõ tér és vi zes blokk ki ala kí tá sa,
a te me tõ jár dá i nak és tér bur ko la tá nak el ké -
szí té se – ez a kor sze rû sí tés csak nem 9 mil lió fo -
rint ba ke rül.

A ka to li kus egy ház zal kö zö sen adott be
ener ge ti kai pá lyá za tot az ön kor mány zat. Ha
nyer a terv, ak kor az ön kor mány za ti hi va tal fû -

tés kor sze rû sí té se, par ko sí tás, kül sõ hom lok zat
va ko lá sa és az épü let aka dály men te sí té se
va ló sul na meg 27,5 mil lió fo rint ból. Az ered -
mény re még vár ni kell, a pá lyá zat el bí rá lás
alatt áll. Idén is lesz fa lu nap és Sajt fesz ti vál: ez
is a ki emelt 2017-es ter vek kö zött sze re pel
Sajtoskálon, már most hív ják és vár ják a lá to -
ga tó kat.                                                   BB

Hamarosan kész a kamerarendszer Sajtoskálon
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nincs sa ját ipar, így ipar ûzé si adó sincs. A he lyi ek
nagy ré sze Auszt ri á ban, vagy Auszt ri á ban is dol go -
zik, és a be köl tö zõk kel is ez a hely zet: ott ta lál nak
meg él he tést, itt te le ped nek le – is mer tet te a pol -
gár mes ter. 

PROG RA MOK 
Unat koz ni nem le het Horvátzsidányban, jó for -

mán min den hét re jut ren dez vény. Pél dá ul a hor -
vát bál lal kez dõ dik és fel vo nu lás sal zá rul a far san -
gi idõ szak. Több ze ne kar is van a fa lu ban, és csak -
nem száz em bert meg moz gat nak: nem csak hor -
vát né pi ze ne kar, ha nem rockzenekar is van
Horvátzsidányban. A színjátszókör Hor vát or szág tól
Auszt ri án át, Ma gyar or szág hor vát fal va i ban lép fel
– egy-egy ta vasz ra, volt, hogy több mint húsz fel -
lé pés ju tott. 

A ha gyo má nyos prog ra mok és sza bad idõs le -
he tõ sé gek kö zül ki emel te a pol gár mes ter, hogy
pün kösd kor lesz a 25 éves év for du ló ja an nak,
hogy 84 gyer mek ér ke zett Hor vát or szág ból a há -

bo rú ide jén. Ta lál ko zót szer vez nek: sze ret nék, ha
vis  sza tér né nek az ak kor 14 éves gye re kek, kí ván -
csi ak, mi lett be lõ lük. 

TER VEK
Több fel újí tás is sze re pel az idei ter vek kö zött a

fa lu ban. Az egyik az óvo da bel sõ fel újí tá sa és te tõ -
cse ré je, va la mint az ud var fel újí tás. Ez egy 28 mil lió
fo rin tos terv. A má sik a szo ci á lis köz pont to váb bi újí -

tá sa, a har ma dik egy gép be szer zés, a ne gye dik
pe dig a hi va tal inf rast ruk tú ra-fej lesz té se, és em lí tet -
te még egy kül té ri fitneszpark ki ala kí tá sá nak ter vét
is Krizmanich Ist ván. Az adós ság kon szo li dá ci ó ban
10 mil lió fo rin tot ka pott Horvátzsidány: ugyan eny -
 nyit tet tek hoz zá, eb bõl a pénz bõl pe dig uta kat újí -
ta nak meg, má jus ban kez dõd het a ki vi te le zés. Re -
mé li a pol gár mes ter, hogy lesz pá lyá zat a mû ve lõ -
dé si ház te tõ fel újí tá sá ra, mi u tán ön erõ bõl a mos -
dó kat si ke rült rendbetenni. 

TU RIZ MUS
Egy har ma dik pan zió épül ép pen

Horvátzsidányban, ez zel pe dig száz szál lás hely fa -
lu ja lesz a te le pü lés – is mer tet te a pol gár mes ter. El -
sõ sor ban a ter mé sze ti ér té kek re épül a tu riz mus, és
két kör nyék be li lát vá nyos ság ra épí te nek, Bük für dõ
és Kõ szeg elõ nye it pró bál ják ki hasz nál ni. És per sze
az or szá gos hí rû Peruska Má ria em lék hely nya ran -
ta val lá si prog ra mok kal vár ja a Horvátzsidányba
lá to ga tó kat – zár ta a pol gár mes ter.                     yde

1848. már ci us 15-én Pes ten gyõ zött a for ra da -
lom! Pe tõ fi Sán dor nak a for ra da lom köl tõ jé nek sza -
vai mél tán ke rül tek fel a for ra dal má rok zász ló i ra:
„Ra bok le gyünk, vagy sza ba dok? Ez a kér dés, vá -
las  sza tok!” 1848. már ci us 15-ét és az utá na kö vet -
ke zõ sza bad ság har cot már 169 éve ün nep lik Ma -
gyar or szá gon. Ilyen kor a ma gyar em be rek ko kár -
dát tûz nek a ru há juk ra, és az épü le te ken is a ma -
gyar nem ze ti lo bo gót len ge ti a szél. Min den te le -
pü lé sen meg em lé kez nek az 1848/49-es for ra da -
lom és sza bad ság harc hõ se i rõl, meg ko szo rúz zák
az em lék mû ve ket, szob ro kat, kop ja fá kat. Szám ta -
lan he lyen el hang zik a már ci u si if jak név so ra, a Ti -

zen két pont, a Nem ze ti dal. Így volt ez köz sé günk -
ben is, 1848 sza bad sá got ho zó ta va szá ra em lé -
kez tek a Sopronhorpácsi Ál ta lá nos Is ko la ta nu lói az
ün nep elõ est éjén, már ci us 14-én a Dr. Sedlmayr
Kurt Mû ve lõ dé si Ház ban. A he te di kes és a nyol ca -
di kos di á kok mû so ra elõtt kö szön töt te a meg je len -
te ket Talabér Je nõ pol gár mes ter, aki ün ne pi be szé -
dé ben pár hu za mot vont az ak ko ri és a mai Ma -
gyar or szág hely ze te kö zött, hang sú lyoz ta a kö zös
gon dol ko dás, a nem ze ti ös  sze fo gás ere jét. Az is ko -
lá sok mû so ra szin te perc rõl perc re fel idéz te már ci -
us 15-i ese mé nye ket, és ki mon dot tan mo dern kön -
tös ben ad ta vis  sza a for ra da lom ér zé sét, a pezs -

gést, majd a vesz te ség és gyász han gu la tát. A
gye re ke ket Luif Ad ri enn osz tály fõ nök ké szí tet te fel
az elõ adás ra. Az ün ne pi mû sort a Szentirmay Elem -

ér Vegyeskar fel lé pé se zár ta, el hang zott Ka rai Jó -
zsef Kecs ke mé ti to bor zó ja és Er kel Fe renc Él jen a
ha za cí mû mû ve.                    Zsoldosné H. Ka ti

Hõsökre emlékeztünk...
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• Bõ
Csa lá di as nyug dí jas
nõ na po zás Bõ ben

Most már nyu god tan ki je lent het jük, hogy
ha gyo mány lett a Bõi Nyug dí jas Klub nõ na pi
va cso rá ja. Már ci us 8-án tar tot tuk idén is a
nõ na pi ös  sze jö ve telt, szép szám mal gyûl tünk
össze: hu szon egyen. Csa lá di as han gu lat ban

töl töt tük az es tét a he lyi Ernhardt Pan zi ó ban.
A bõ sé ges va cso ra után fi nom sü te mé nyek
mel lett meg be szél tük az el múlt idõ szak ese -
mé nye it, még az inf lu en za sze zon ne héz sé -
ge it is. A Bõi Nyug dí jas Klub ne vé ben, en -
ged jék meg, hogy kö szö ne tet mond jak a
ma gam, il let ve a klub ne vé ben: a te le pü lés
pol gár mes ter ének, Ha jós At ti lá nak, va la mint
a kép vi se lõ-tes tü let tag ja i nak, hogy tá mo -
gat ták a prog ra mot.

Rövid hírek
Az el múlt idõ szak ban több sze mélyt is

ki tün tet tek, akik év ti ze de kig ön zet le nül
dol goz tak a ki sebb, s per sze a nagy kö zös -
ség, a telepü lés(ek) la kói ér de ké ben is.

Hor váth Gyuláné Vertetics Éva a Far kas Sán -
dor Egy let fel ter jesz té sé re kap ta meg a ha gyo -
mány õr zõ te vé keny sé gért já ró me gyei ön kor -
mány za ti ki tün te tést, a Pável Ágos ton Em lék pla -
ket tet. Az Egy let tag jai már ci us 29-i ös  sze jö ve tel -
ükön gra tu lál tak a ki tün te tett nek. Ez adott al kal -
mat be szél ge té sünk re.

– A Csepregi Óvo dát 1981-2005 kö zött ve -
zet ted. Irá nyí tá sod dal dol goz tá tok ki az in -
téz mény ne ve lé si ter vét, mely ben ki emelt
sze re pet ka pott a ha gyo má nyok ápo lá sa. En -
nek meg va ló sí tá sá ról ta nul mányt is ké szí tet -
tél, mely meg je lent a Hon is me ret c. fo lyó irat -
ban, s be ke rült a mód szer ta ni se géd anyag ba
is.  Az ének kar nak, majd 1993-ban a Far kas
Sán dor Egy let nek is ala pí tó tag ja let tél. 1994
vé gé tõl a tit ká ri, majd 2000-tõl 2016-ig az el -
nö ki tiszt sé get lát tad el az Egy let ben. Ren ge -
teg ki tû nõ mû sort ren dez tél és ak tív sze rep lõ
is vol tál. Hon nan az uni ver zá lis tu dás, hi szen
egy aránt mes ter fo kon is me red az ének lést,
ci te rá zást, szín ját szást, egye be ket?

– Édes apám fi a tal ko rá ban szín ját szó volt, és
na gyon szé pen éne kelt. So kat da lol tunk a csa -
lád ban, ren ge teg éne ket meg ta nul tam. A szín -
da rab ok ra en gem is min dig el vit tek. Ma is em -
lék szem a Bás tya sé tány 77-re, vagy a Nem él -
he tek mu zsi ka szó nél kül-re. A nyá ri szü ne tek ben
mi, ha son ló ko rú gye re kek is színjátszani kezd -
tünk. Be ta nul tuk pél dá ul az Egy szer egy ki rály fit.
A Goda-féle ház ban tar tot tuk az elõ adá so kat,
még be lé põt is fi zet tek a né zõk. Tag ja let tem az
is ko lai ének kar nak, me lyet Zá to nyi ta nár úr ve -
ze tett. A kö zép is ko lá ban Ki rály Em má val éne kel -
tem kö zö sen a mû so ro kon. Sok szor sza val tam is
a kü lön bö zõ ün nep sé ge ken. Az óvó nõ kép zõ be
fel se vet ték azt, aki nek nem volt hal lá sa. Ott
tag ja vol tam Tör zsök Bé la kó ru sá nak, mely ben
több szó la mú da lo kat is éne kel tünk.

– S hon nan jöt tek a mód szer ta ni is me -
re tek?

– A kö zép is ko lá ban ak tí van be kap cso lód tam
a ma gyar szak kör be, ott so kat ta nul tunk Má tyás
Má ri á tól. Az óvó nõ kép zõ ben részt vet tem a báb -
szak kör ben is. Bauer Gab ri el la ok tat ta a gyer -

mek iro dal mat és a me sék dra ma ti zá lá sát, ko -
moly el vá rá sok kal. Ta nul tunk pe da gó gi át és pszi -
cho ló gi át is. Az óvo dá sok sok fé lét kér dez tek, szin -
te min den bõl nap ra kész nek kel lett len nünk.

– A ci te rá val hol is mer ked tél meg?
– Az egy let ben ve tõ dött fel, hogy a da lok -

hoz, de egyes szín da rab ok hoz is jó len ne ze nei
kí sé ret. Ek kor gon dol tunk a né pi hang szer re, a
ci te rá ra, mely nek vi szony lag könnyen meg ta -
nul ha tó a hasz ná la ta. He te kig jár tunk el öten
Rép ce lak ra, ahol Né meth End re fog lal ko zott ve -
lünk, s gya ko rol tuk a pen ge té se ket. Ez után csat -
la ko zott hoz zánk, az Egy let ben Kó bor ta nár úr.
Majd a Nyug dí jas Klub ban is ci te ráz tak, s meg -
ala kí tot ták a Répce Ci te ra Ba rá tok Kö rét.

– Ho gyan lett Csepregen re ne szánsz es -
kü võ?

– A te le pü lés la kó i nak ön azo nos sá gát ki fe -
jez ve Szom bat he lyen van Savaria Kar ne vál, a
vá ras te le pü lé se ken vár ost rom ok, stb. Csep re -
gen pe dig a fõ úri es kü võ meg tör tént 1605-ben,
ami kor a me zõ vá ros val lá si és kul tu rá lis köz pont
volt. Ziembicki Er zsé bet kez de mé nyez te, mi pe -
dig ve võk vol tunk rá. Ezt vit tük szín re a hor vá tok,
több ci vil szer ve zet és ma gán sze mély be kap -
cso ló dá sá val, s az el sõ évek ben pá lyá za tok se -1%

• Csepregi Nyug dí jas Egye sü let: adó -
szá ma: 18506862 1 18.

• A Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít -
vány a Répce men te me séi és mon dái me se -
könyv nyo mán ala kult meg. Szá mos ese mény
szer ve zé se és tá mo ga tá sa, kul tu rá lis együtt mû -
kö dé sek va ló sul tak meg a te vé keny sé gük so -
rán. A ku ra tó ri um 2015-ben a „Répce-vidék”
nyí ló vi rá ga” dí jat ala pí tot ta. Az ala pít vány cél -
ja, hogy a Répce-vidéken élõ és e vi dék kul tú -
rá ját, ha gyo má nya it ápo ló is ko lás ko rú te het sé -
ges ta nu lók és men to ra ik el is me rést kap ja nak
ér ték õr zõ te vé keny sé gü kért. Ho gyan tud ja tá -
mo gat ni mun kán kat adó ja 1%-ával, hogy a
kul tu rá lis te vé keny ség to vább szé le sed hes sen,
ki tel je sed hes sen? A ren del ke zés az SZJA 1 szá -
za lé ká ról nem ke rül pénz be, csak egy-két per -
cet kell rá szán ni az adó be val lás el ké szí té se kor.
Az aláb bi in for má ci ók ra lesz szük sé ge: Répce -
Vi dék Kul tú rá já ért Ala pít vány, adó szá ma:
18887103-1-18 Kö szön jük se gít sé gét!

So kat tet tek a kö zös sé ge kért
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gít sé gé vel. Saj nos a kas tély nem meg fe le lõ hát -
tér, a tá mo ga tá sok na gyon eset le ge sek, a szü -
re ti fel vo nu lás sal ös  sze köt ve nem a leg sze ren -
csé sebb a ren dez vény. A la kos ság sem ér zi úgy
ma már ma gá é nak a he lyi egye sü le te ket, mint
ko ráb ban. Egy re több a kri ti kus hang. Pe dig a
ci vi lek nél kül sze gé nyebb lesz a te le pü lés. Nagy
ér vá gás Csepreg kul tu rá lis éle té ben a ci vi lek fõ
tá mo ga tó in téz mé nyé nek, a mû ve lõ dé si ház
mû kö dé sé nek anya gi el le he tet le ní té se, s sze -
mély ze té nek ek ko ra meg cson kí tá sa.

– Évek óta fog lal koz tál a vis  sza vo nu lás
gon do la tá val.

– A kö zös sé gi mun ka sok idõ met el vett a csa -
lád tól. El fá rad tam, ked vem és ener gi ám el fo -
gyott. Lel kem most is köz te tek van, tes tem egy re
ne he zeb ben moz dul. Kö szö net az Egy let min den
tag já nak a sok évi mun ká ért és az együtt mû kö dé -
sért. Mi vel hí võ em ber va gyok, kö szö nöm a jó Is -
ten nek sze re tõ és min dig se gí tõ kész fér je met, és
csa lá dom min den tag ját, akik nél kül nem tud tam
vol na a mun kám ban ki tel je sed ni.                Sá gi

Épí té szet, gra fi ka
és köl té szet

A há rom mû vé sze ti ág ér de kes ke ve ré -
ké vel ta lál koz tunk az idei Sán dor-nap elõ -
est jén a csepregi Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ dé si-
Sportház és Könyv tár ban. Ziembicki Er zsé -
bet in téz mény ve ze tõ nyi tot ta meg az es tet,
mely nek ke re té ben elõ ször Bolla Csa ba köl -
tõ be mu ta tá sá ra ke rült sor. 

A po é ta egyik ver sét Ziembicki Dó ra szí -
nész nõ ad ta elõ nagy át élés sel. Bauer Pé ter
épí tész-köl tõ a szer zõ több ver sé bõl is idé -
zett. Majd ös  sze gez ve el mond ta, hogy Bolla
Csa ba ver se i re a tisz ta ság, a fi lo zó fi ai lá tás -
mód jel lem zõ, s e mû vek „olyan erõs ké pi vi -
lág gal ren del kez nek, mint ha fest mé nyek
vol ná nak.” 

Fest mé nyek nem, de gra fi kák, úti rajz ok,
épü le tek ter ve zé sé nél ke let ke zett raj zok, lát -
vány ké pek szép szám mal lát ha tók Só lyom
Mik lós MMA és Eu ró pa díj jal el is mert épí tész
ki ál lí tá sán. „Mik lós ko rai mû ve it lát va egy te -
het sé ges gra fi kus jö võ je sej lik fel” vá zol ta
Bauer Pé ter, de „szü lei ké ré sé re be csü le tes
szak mát ta nult, ezért nem tud hat juk, meny -
 nyit vesz tett ve le a kép zõ mû vé szet, vi szont
tud juk, men  nyit nyert ve le az épí té szet.” Ezt
bi zo nyít ják ter vei, lát vány ké pei, me lyek egy
ré sze nem va ló sult meg. 

A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!

Sá gi

A KI ÁL LÍ TÁS ÁP RI LIS 14-IG
TE KINT HE TÕ MEG A KÖNYV TÁR BAN.

Már ci us 15-én Vas vá ron, a Nagy Gás pár Kul tu -
rá lis Köz pont ban tar tot ta ün ne pi meg em lé ke zé sét
Vas Me gye Köz gyû lé se. A me gyei meg em lé ke zé -
sen a ki tün te té se ket Majthényi Lász ló, a Vas Me -
gyei Köz gyû lés el nö ke, dr. Kon do ra Bá lint köz gyû -
lé si al el nök és dr. Balázsy Pé ter me gyei jegy zõ
adott át. A me gyei köz gyû lés dön té se alap ján Vas
Me gye Köz gyû lé se El nö ké nek Em lék ér me el is me -
rés ben ré sze sült Kó bor Kár oly. 35 éve Vas me gye
ér de ké ben vég zett szak mai, hi va tás be li ér de me, a
va si sport és a köz éle ti ese mé nyek meg örö kí té sé -
ért, va la mint a kö zös ség ügyé nek szol gá la ta ér de -
ké ben hos  szabb idõn át ki fej tett ki emel ke dõ mun -
ká ja el is me ré se ként ve het te át a ki tün te tést.

Kó bor Kár oly el mond ta, hogy már 16 éves
ko rá ban tech ni kai ve ze tõ ként dol go zott a
Csepregi Sport egye sü let nél, ame lyet 22 évig
gar dí ro zott. Az NB II-n kí vül min den osz tály ban
meg ért arany ér mes díj ki osz tót, de több do bo -
gós he lye zést is. Hoz zá tet te, hogy az éle té ben a
sport mel lett a kul tú ra is fon tos sze re pet ját szik,

hi szen ri por ter ként 12 éve vi szi a hí re ket a nagy -
vi lág ba. Elõ ször csak a he lyi por tál ok ol da la in
je len tek meg fo tói, majd a me gyei na pi lap ha -

sáb ja in szá mos jól si ke rült ké pet lát hat ták az ol -
va sók. 6 évig a vaskarika.hu mun ka tár sa ként a
me gyei kul tu rá lis élet szá mos ese mé nyé rõl tu dó -
sí tott. Sa ját be val lá sa sze rint iga zi kö zös sé gi em -
ber, aki leg in kább ak kor ér zi jól ma gát, ha vá ro -
sá ért és em ber tár sa i ért ön zet le nül te het, és szer -
vez het. Csepreg Vá ros ne vé ben a ki tün te tet tet
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter is kö szön töt te a
me gyei ün nep sé gen, meg kö szön ve ed di gi ál -
do za tos mun ká ját.                                        B.B.

Iga zi kö zös sé gi em ber
-ki tün te tést ve he tett át Kó bor Kár oly

Gra tu lá lunk mind két ki tün te tett nek!
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

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)

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

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

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár
2017. ÁPRILISI PROGRAMJAI

Április 8. 19.00 „Aki nem jön táncolni, menjen haza
aludni…” Düvõ koncert és táncház. A részvétel
ingyenes! A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap
Halmos Béla Program Ideiglenes Kollégium
támogatásával valósul meg!

Április 17. 08.30 – 12.00 Büki Húsvéti Vigadalom.
Húsvéti népszokások bemutatása, Húsvéti játszóház,
Népi fajátékok, Kézmûves sarok. 10.30 Pódium Színház.
A belépés díjtalan!

Április 21. 18.00 Olvasószemüveg – Barangolás
irodalmi hegycsúcsokon. Kepes András: A boldog hülye
és az okos depressziós. Rítusok vagy tudomány? Élet, a
halál után. (No, meg elõtte.) Testen kívül - és belül...
Vissza a gyökerekhez? De hol vannak a gyökerek?
Belépõ: 1.500.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme

Április 28. 19.00 Forgószínpad – Büki Színházi Esték.
Bábelna - Keleti nyitás. Étkezdei vígjáték. Írta és
rendezte: Dömötör Tamás. Belépõ: 1.500.- Ft. Helyszín:
Büki MSK Színházterme

Április 30. 18.00 Májusfa állítás a büki civil
szervezetekkel. Helyszín: Bük, Kóczán-ház, Széchenyi u. 42.

Április 30. 20.00 Bikini koncert. Utcabál a West
zenekarral. Belépõ: 1.500.- Ft. Az Utcabál ingyenes!
Helyszín: Büki MSK Atriuma.

Május 1. 09.00 10. Büki Futónap. Helyszín: Bük,
Sportcentrum.

Május 1. 14.00 Büki Majális. 16.00 Nyári tündérkert
– zenés mesejáték. 17.00 Holdvilágos éjszakán –
örökzöld slágerek a Pódium Színház elõadásában.
18.00 Mosoly Táncsoport mûsora. 19.00 Dry Parsley
zenekar koncertje. A programok ideje alatt
kirakodóvásár, büfé, légvár, kézmûves foglalkozás,
fajátékok, arcfestés és még sok minden más várja az
érdeklõdõket! A rendezvényeken való részvétel díjtalan!

A mûsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Sán dor-na pot meg elõ zõ en a
csepregi Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-
Sportház és Könyv tár idén is vers mon -

dás ra hív ta az is ko la ta nu ló it. A gyer -
me kek idén is több ka te gó ri á ban mér -
ték ös  sze tu dá su kat.

Az 1-2. osz tá lyo sok me zõ nye volt a
leg né pe sebb. A ka te gó ria gyõz te se:

Hor váth Dor ka, II. he lye zett: Mé szá ros
Ilo na, III. Ravadits Han na – mind hár -
man 2-osok, kü lön dí jat ka pott: Sza bó

Jú lia Ri ta 2. és Hor -
váth Sza bolcs 1.
osz tá lyos.

A 3-4. osz tá lyo -
sok kö zül I. Radics
Pat rik Ró meó 3-os,
II. Taródi Ta más 4.
osz tály.

A fel sõ sök me -
zõ nyé ben pró za -

mon dá sért ka pott I. dí jat: Hor váth Han -
na 7-es, a vers mon dók kö zül I. Klug
Lász ló 6-os, II. Papp Li li 5-es, III.
Galavics Ger gõ 5. osz tá lyos ta nu ló. 

sf

Petõfi szavalóverseny

Áp ri lis 17-ig Csep re -
gen, a PSMSK-ban: Só lyom
Mik lós MMA és Eu ró pa dí -
jas épí tész gra fi kai ki ál lí tá -
sa. Meg te kint he tõ a nyit va
 tar tá si na po kon 13-20.00.

Áp ri lis 8-án, szom ba -
ton Csepregen, a PSMSK-
ban: 34. Csepregi Bor ver -
seny.

Áp ri lis 9-én, va sár -
nap 15.30 ó. Csepregi
SE–Jákfai SE me gyei II. o.,
Répcevölgye SK Bõ–Alsó -
újlak SC, 16 ó. Egyházas -
falu–Pereszteg, 17 ó.
Und–Kis falud me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 11-én, ked den
19 ó. Csepregen, a PSMSK-
ban: Akik tol lat fogtak… A
Répce-vidék köl tõi an to ló -
gi á já nak be mu ta tó ja. Köz -
re mû kö dik Dr. Fûz fa Ba lázs
iro da lom tör té nész, a ki adó
ve ze tõ je és a FSE Csepregi
Ol va só kö ri Cso port ja. De -
di kál nak a kö tet szer zõi.

Áp ri lis 15-én, szom -
ba ton 16 ó. Si ma ság
SE–Keléd H.K.Sz. SE me gyei
III. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 16-án, va sár -
nap 13 ó. Rép ce vö l gye SK
Bõ–Rábasömjéni TCE me -
gyei III. o., 16 ó. Bü ki
TK–Gérce-Vá sá ros miske
KSE me gyei II. o., Egy há -
zas falu–Sopronhorpács,
17 ó. Und–Zsira me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 23-án, va sár -
nap 16 ó. Csepregi SE–ÖTE
Iker vár FC me gyei II. o., 17
ó.: Rép ce vis–Csapod, Sop   -

ron hor pács–Sopron kövesd
és Zsi ra–Harka me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 29-én, szom -
ba ton 13 órai in du lás sal
Csepregen a Bene-kúttól:
Ta va szi tú ra Csep reg –
Kiszsidány – Csep reg út vo -
na lon. Zá rás a
Rothermann-kertben.

Áp ri lis 29-én, szom -
ba ton 16 ó. Bü ki TK –
Csepregi SE me gyei II. o.,
Si ma ság SE–Kenyeri Cs. SE
és Répcevölgye SK Bõ –
Keléd H.K.Sz. SE me gyei III.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 29-én, szom -
ba ton 17 ó. Bü kön, a
Sport csar nok ban: Dr. Lu po
Bü ki TK–Veszprémi Egye te -
mi SC NB II-es nõi baj no ki
ké zi lab da mér kõ zés.

Áp ri lis 30-án, va sár -
nap, 17 ó. Sop ron kö -
vesd–Fertõrákos, Egy há -
zas falu–Répcevis és Und–
Sop roni FAC 1900 II. me -
gyei III. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

Má jus 1-én, reg gel
Csep reg ut cá in: Csep reg
Vá ros Fú vós ze ne ka ra ze -
nés éb resz tõ je.

Má jus 5-7. te le pü lé -
se in ken: Anyák na pi mû -
so rok.

Má jus 7-én, va sár nap
16.30 ó. Csepregi SE–Sze -
les te-Pósfa SE me gyei II. o.,
17 ó. Rép ce vis–Sopron -
kövesd, Sop ron hor pács–
Pe reszteg és Zsi ra– Kis falud
me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zés.






