Rövid hírek
• Bük

Ismét egy felújított
utcát adtak át Csepregen

Adomány a szebb karácsonyért
A katolikus karitász már karácsony elõtt, az
evangélikus egyházközség tavasszal osztja
szét a Büki Gyógyfürdõ Zrt. adományait – tájékoztatott Schaffer Adrienn, a fürdõ értékesítési
és kommunikációs igazgatója. Karácsony
elõtt fontosnak tartották, hogy gondoljanak a
nehézségekkel küzdõ családokra, idõs, beteg

Szép számmal gyûltek össze az utcabeliek
december 10-én vasárnap délután, amikor ünnepélyes keretek között vehették birtokba az új
csapadékvízelvezetõ-rendszert és az új aszfaltburkolatot kapott utcát. Az átadó ünnepséget a
csepregi óvodások Luca-napi mûsora tette ün-

Az alelnök hangsúlyozta, hogy a most elkészült beruházás a lakosság szempontjából igazi
fordulópont, hiszen több évtizede várnak már az
itt élõk az utca felújításra. A polgármesterrel szövetségben hosszú távon kívánják biztosítani
Csepreg fejlõdését, ezt bizonyítja az is, hogy
több mint 700 millió forintnyi támogatás érkezett
az elmúlt egy évben a városba.
Az ünnepélyes mûsor és beszédek után a
képviselõ-testület tagjai közösen vágták át a
nemzeti színû szalagot, majd a közös hordógurítás és a lakók megvendégelése sem maradhatott el. A most elkészült Alkotmány utca az ötödik

nepélyessé, majd Vlasich Krisztián, Csepreg polgármestere és dr. Kondora Bálint, a Vas Megyei
Közgyûlés alelnöke köszöntötte a jelenlévõket.
A város elsõ embere megköszönte a városlakók türelmét és támogatását, amelyet a beruházás egész ideje alatt tanúsítottak. Beszédében kiemelte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök,
a magyar kormány, Ágh Péter, Csepreg országgyûlési képviselõje, a városvezetés szövetsége
és közös munkája, valamint a város polgárainak
támogatása kellett ahhoz, hogy egy újabb
„álom” megvalósulhasson.

felújított utca közel három év alatt: a Csokonai,
Szombathelyi, Fehér, Zrínyi utcák is teljesen megújultak az elmúlt években. A magyar kormány a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
és a Belügyminisztériumi forrásaiból a fejlesztésekhez több mint 300 millió forint támogatást
biztosított Csepreg számára. Ebbõl a forrásból a
már említett, Fehér, Alkotmány és Zrínyi utcák
mellett a Taksony utca és a Taksony köz utcák is
új aszfaltburkolatot kapnak, s az utcák csapadékvíz-elvezetõ rendszere is megújul majd.
KM
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emberekre, akiknek nem lehetett volna teljes
a karácsonya segítség nélkül. A Büki Gyógyfürdõ Zrt. munkatársai felkeresték a Szombathelyi Katolikus Egyházmegyei Karitász Szervezetet, valamint a Büki Evangélikus Egyházközséget, hogy átadják a számukra összeállított
adományokat.
A karitásznak december 19-én Babosné
Bolfán Beatrix, a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum minõségbiztosítási igazgatója adta
át a ruhákból és játékokból összeállított 37
zsákot, az adományokat a Szombathelyi Katolikus Egyház Karitász részérõl Petõvári Zoltánné
gazdasági igazgató vette át és köszönte
meg. A Büki Evangélikus Egyházközség januárban tudja vállalni az adományok átvételét,
illetve biztosította a fürdõ munkatársait arról,
hogy legkésõbb a húsvéti idõszak elõtt kiosztásra kerülnek a csomagok.
yde

A terveknek megfelelõen, határidõre elkészült az Alkotmány utca, így decemberben
a képviselõ-testület tagjai közösen adták át a
666 méteren megújult útszakaszt. Az útfelújítással párhuzamosan az egész utcában felújították a csapadékvízelvezetõ-rendszert.
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Mozgalmas

évzárás volt

Az év utolsó hónapja több programot is tartogatott a tömördiek
számára. December 10-én izgatott
gyerkõcökkel telt meg a község fa-

luháza: mindannyian nagyon várták ezt a napot, hiszen kicsi falunkba ellátogatott a Mikulás. A nagy
találkozás elõtt a nagyérdemû
megnézhette a Mikulás virága címû színdarabot. A tanulságos mese
után betoppant a Nagyszakállú,

aki most sem okozott csalódást, hiszen tele puttonnyal érkezett. A bátrabbak énekeltek, verset mondtak,
de a megszeppent fiatalok sem
maradtak ajándék nélkül.
Idén is bebizonyosodott,
hogy csupa jó gyerek lakik ebben a faluban.
Az ezt követõ hétvégén, december 16-án karácsonyi kézmûves foglalkozáson vehettek részt az
érdeklõdõk. Karácsonyi
dalokat hallgatva készültek a szebbnél szebb alkotások, melyekkel a résztvevõk aztán ünnepi díszbe
öltöztethették otthonaikat.
Ezúton is szeretnék
megköszönni minden segítséget, anyagi támogatást, melyek nélkül ezek a programok nem
valósulhattak volna meg. Külön köszönöm amatõr színtársulatunk minden tagjának, hogy már évek óta
számíthatok rájuk!
Schwahofer-Baranyai Tamara
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Az írásom témájául egy, véleményem szerint nagyon idõszerû témát választottam. Hogyan is köszönjünk? Meglátásom, hogy a mai fiatalok számára ez óriási dilemma. Az általános iskolából 14 évesen kimaradó, sem nem gyerek, sem nem felnõtt
számára, nehézséget okoz, hogy a felnõttekkel szemben melyik köszönési
módot is használja. A csókolom ebben a korban már elhagyható. Ha a felnõtt még csak fiatal felnõtt, akkor a szia vagy a helló egyaránt elfogadható lehet. Érett felnõtt esetében – ha csak nem ad engedélyt a tegezõdésre – talán a leginkább elfogadható köszönés a Jó napot! Könyvtárosként
dolgozva sok fiatal megfordul a közelemben, és bizony nem ritka egy 1516 éves fiatal szájából a Helló használata. Na, itt azért már felszalad a
szemöldököm, mert persze ez lehet rám nézve hízelgõ is – biztosan fiata-

labbnak néz a koromnál –, de ugyanakkor bosszanthat is, mert esetleg
nem adtam rá engedélyt. Arról nem is beszélve, hogy valószínûleg idõsebb vagyok az édesanyjánál is. Ha ismerõsöknek panaszkodom, néha
megkapom: örülj neki, legalább köszön. Hát itt tartunk? Meggyõzõdésem,
hogy a gyereket megtanítani köszönni, elsõ sorban a család feladata.
Sokszor hallani szülõk, nagyszülõk szájából, hogy az iskolában nem tanítják
meg a gyerekeket köszönni. Ha a szülõ ezt a feladatot elhárítaná és másra testálná, na akkor van probléma. Pedagógus ismerõseim mesélik gyakran, hogy volt óvodásaik, tanítványaik köszönés nélkül mennek el mellettük az utcán. Ez csak azért furcsa, mert falun élünk, viszonylag kis közösség
a miénk és mégis megtörténik mindez. S akkor városon mit várhatunk el?
Az emberek egyre közömbösebbek egymás iránt, az emberi kapcsolatok
kiüresednek. Tegyünk ellene, ne menjünk el egymás mellett szó nélkül és
igyekezzünk megtalálni mindig a megfelelõ köszönési módot.
N.P.K.

Következõ lapszámunk 2018. 03. 07-én jelenik meg!
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Alapító: Horváth Erzsébet ev.

Helló, szia, jó napot!
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A születésnapos Anna néninél
járt a polgármester
Attila utcai otthonában köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Illés Józsefnét, Anna nénit
Csepreg polgármestere, Vlasich Krisztián. Már
hagyomány a városban, hogy kiemelt figyelmet
fordítanak a tiszteletre és megbecsülésre a jubileumi évfordulókon, ezért személyesen keresi fel
az ünnepelteket a városvezetõ. Mint megtudtuk,
Anna néni 1928-ban éppen újév napján született a várossal szomszédos községen, Tömördön.
Három testvérével szeretetben élt a szülõi házban, majd 1949-ben Szombathelyen szerzett
érettségit egy kereskedelmi iskolában. A követ-

répceszentgyörgyi ravatalozót
– Egy régi mondás szerint, nézd meg a temetõt, és megtudod, hogy milyen emberek lakják
a települést – kezdte köszöntõjét a felújított ravatalozó ünnepélyes átadásán Kovácsné Kelemen
Gertrúd, Répceszentgyörgy polgármestere.

– Egy falu életének egyik legfontosabb helyszíne a temetõ. Itt mindenkinek vannak szerettei,
fájdalmas emlékei. Ezen a helyen kísérjük utolsó
útjára hozzátartozóinkat. A végsõ búcsú helye a
ravatalozó épülete, ezért mindannyiunk számára kötelesség, hogy ez a hely is méltó legyen
egy tisztességgel megélt életút méltó lezárásához – fogalmazta meg a polgármester. Azt
mondta, kötelessége az önkormányzatnak,
hogy rendezett legyen a ravatalozó és környezete. A répceszentgyörgyi ravatalozó tervezési
munkáit még az elõzõ képviselõ-testület kezdte
el, Baranyai Róbert tervezte és a kivitelezés alatt
mûszaki ellenõrként felügyelte a munkákat. A ravatalozó elõ-tetõvel bõvült, teljes egészében
megújult a cserépfedés, az épülethez vezetõ út
új térkõburkolatot kapott. Az épületben meleg
vizes blokkot alakítottak ki és elkezdõdött a parkosítás, a kivitelezést Kollarits Gábor tömördi vállalkozó végezte. A répceszentgyörgyi ravatalozó
felújítása 7,3 millió forintba került, ezt részben

önerõbõl, részben állami támogatásból finanszírozták. Ez utóbbi forrás háttere, hogy
Répceszentgyörgy önkormányzatának soha
nem volt adóssága, így úgynevezett adósságkonszolidációt kapott a kormánytól, két részletben csaknem 6 millió forintot. Ennek második, 3
millió forintos részét használták fel a ravatalozó
rendbetételére.
– Temetõnk rendezettségéhez, mindnyájunk
öröméhez hozzájárulhat az is, hogy a korábban
földmunkálatok miatt elmozdított katona sírját
megtisztítva állíttattuk vissza – mutatta Kovácsné
Kelemen Gertrúd. A helyreállítást a Szabó Sírkõ

Kft. munkatársai végezték, Szabó Jenõ ügyvezetõ nagylelkû adományát külön megköszönte a
polgármester asszony.
Hozzátette azt is: – A ravatalozó bõvítésével a
temetõ teljes megújulása elkezdõdött, amire
már most büszke lehet a település. Végül gróf
Széchenyi Istvánt idézte: „Ha tudni akarod, hogy
egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézd meg
a temetõit!”
A ravatalozó felújítása alkalmáról rendezett ünnepségen mások mellett ott volt dr. Székely János
megyéspüspök, Pécsinger Éva lelkész, Dóka Ferenc plébános, Ágh Péter, Répceszentgyörgy országgyûlési képviselõje, a tervezõ és a kivitelezõ,
valamint a képviselõ-testület tagjai is.
yde
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kezõ évben ment férjhez, s költözött Csepregre.
A szépkorú asszony büszke lehet leszármazottjaira is, hiszen két gyermeke, öt unokája és egy
dédunokája van. Anna néni elárulta, hogy napjait rejtvényfejtéssel, ház körüli munkákkal tölti.
Ha az idõjárás engedi, serényen gondozza a
kiskerti veteményest. A tévémûsorok közül a vetélkedõket szereti a legjobban. A csepregi polgármester jókívánságai mellett egy csokor virággal, csokoládéválogatással és jubileumi emléklappal kedveskedett a város idõs polgárának, aki meghatódva fogadta az ajándékokat
gyermekei körében.
KM

Felszentelték a megújított
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Charlie-val bulizott a Vas megyei elit
A jubileumi 20. Vas Megye bálját Bükön
rendezték a Fürdõ Étteremben.
A vendégeket a 11-es Huszár Hagyományõrzõ Egyesület és a 83. Honvéd Gyalogezred ta-

gozat díszõrsége, Kocsis Korinna, Miss Europa
2016, és Patthy Krisztina borkirálynõ fogadta. A

köszöntõk sorát dr. Borhy László akadémikus,
egyetemi tanár, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora nyitotta meg. Történészként
elemezte a bálok eredetét, ami már az ókorból ered. Köszöntõt
mondott Majtényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, majd a
nyitóbeszédeket dr. Németh Sándor, Bük polgármestere zár ta. Az
Ungaresca Táncegyüttes Kállai kettõs nyitótánca után vacsora következett, amelynek minõségére a garancia a
Pereznyák család volt.
Az est folyamán fellépett
Galaxy Tánczenekar a Répce-menti Fér fikar
bordalokkal, majd Charlie következett. Éjfélkor
adták át az „Év Vasi Embere 2017” díjat: az elismerést Brenner József atya kapta meg a kuratórium egyhangú döntése alapján. A díjat vértanú

testvére alapítványa javára ajánlotta fel. A közönség állva tapsolta meg a kitüntetettet. A díjat
Majtényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke

és dr. Balázsy Péter, a Vas Megyéért Egyesület elnöke adta át. A rendezvény ideje alatt finom
pálinkákat és borokat kóstolhattak a csepregi
borászok jóvoltából.
yde

RANGOS MEZÕNY A BÕI SAKKVERSENYEN
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Tradicionális sakkversenyt rendeztek Bõben az Erhardt vendéglõben, január második szombatján. A 17. alkalommal megrendezett versenyen húsz
játékos vett részt a környezõ településekrõl. Hétfordulós svájci rendszerû szabályok szerint bonyolították le a fordulókat. 1. Helyezett Dr. Szabó György. 2.
Helyezett Farkas Attila. 3. Helyezett Néveri Tibor.
yde
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Fejlesztik a Taksony
és Taksony köz utcákat
A fejlesztések tovább folytatódnak
Csepregen, hiszen számos pályázaton volt ismét
sikeres a város. Jelentõs kormányzati támogatásból kezdõdött meg a Taksony és a Taksony
köz utcák csapadékvíz-elvezetõ rendszerének
kiépítése. A munkálatok december elején kezdõdtek, a terveknek megfelelõen, jó ütemben
halad a kivitelezés. Elsõként a Taksony köz mögötti területen kötötték be a csapadékcsatornát
az utcával merõlegesen futó övárokba, majd a
Taksony köz egészét csövezték le a szakembe-

Mikulástól regölésig
ÉV VÉGI KÖRKÉP NAGYGERESDRÕL

munkáját dicséri a lépcsõkorlátokon elhelyezett
girland, a fenyõ és koszorú gondos díszítése. Tavalyi teljesen megújultak az épület fényfüzérei, a központi rész két világító fával gazdagodott. A közösségi tér teljes pompájában fogadta az ünnepelni
vágyókat. A hideg, szeles délután ellenére sokan
megjelentek a rendezvényen, amely különleges

alkalom volt falunk életében. Az egyházak áldásával átvehette a település a falugondnoki buszt,
amely már nagyon hiányzott a mindennapi életünkbõl, január elejétõl állt szolgálatba, az óvodások nagy örömére. Az ünnepség hivatalos része
után forralt bort, teát és a helybéli asszonyok által
készített finom süteményeket kóstolhatták meg a
vendégek. A piros ruhás, hófehér szakállú Mikulás
apó is meglátogatta a nagygeresdi gyerekeket.
Érkezéséig a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer jóvoltából a Paprika Jancsi Bábszínház mûsorán szórakozhattak kicsik és nagyok. Vidám kacagással és vastapssal jutalmazták az elõadást. A megszeppent
apróságok, a huncut kisiskolásokkal együtt, versekkel köszöntötték a nagyszakállút. A csomagosztás
során feloldódtak a bátortalanabb gyerkõcök is,
így az ünnepség végén
közösen fotózkodtak, a
legmerészebbek a Mikulás ölébõl mosolyogtak a
kamerába. Szenteste elõtt egy nappal tartottuk a
hagyományos karácsonyi ünnepségünket. A gyerekek már hetek óta készültek a nagy napra, próbákra jártak, szerepet tanultak. Polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd kezdõdhetett a
mûsoros öszszeállítás. Elsõként a kis fenyõfa története elevenedett meg a színpadon.
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rek. Jelenleg a Kossuth Lajos utca irányába esõ
Taksony utcai szakasz fejlesztése zajlik – tájékoztatta lapunkat Vlasich Krisztián polgármester.
A tervek szerint a Taksony köz – Kossuth Lajos
utca közötti szakaszon, valamint a Taksony közben zárt rendszert építenek ki, az Attila utcával
csomópontot alkotó részen pedig a meglévõ
nyílt árok felújítását végzik majd el. Az utca páros oldalán az esõvíz-elvezetõ árkot húsz méterrel hosszabbítják meg, így összesen csaknem
320 méteren alakítanak ki nyílt csapadékvízelvezetõ-rendszert, a többi szakaszon pedig 640
méter hosszan zártat.
Az árkok burkolását és az új átereszek beépítést követõen kezdõdhet meg majd mindkét utca útburkolatának felújítása is. Taksony utcában
és a Taksony közben összesen 566 méteren építenek majd új aszfaltburkolatot.
A polgármester kiemelte, hogy Csepreg önkormányzata út- és járda felújítási programjának
megvalósítása során mintegy 125 millió forint ráfordításával fejlesztik a két utcát. A város közútjainak infrastrukturális fejlesztése Magyarország
kormányának több mint 300 millió forintos támogatásából valósulhat meg.
KM

Az év utolsó hónapja sokunk számára a reményteli várakozás idõszaka. Mindenki máshogy
éli meg a szeretet ünnepének közeledtét. A gyermekek várják a Mikulás érkezését, az ajándékok
által nyújtott örömöt, míg a felnõttek a finom ételeket, a családi és baráti meghitt találkozásokat.
Nagygeresden évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat szervezésében, az ünnepkörhöz kapcsolódó közösségi programokon vehetnek részt az
érdeklõdõk. Advent elsõ vasárnapjára fenyõfa és
ünnepi koszorú készül a faluház elé. Szorgos kezek
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Sorra érkeztek a jelenet szeplõi: a hótündér, a
hópelyhek, a hóember, az angyal. Nekik fontos
szerepe volt abban, hogy egy csupasz erdei fenyõ
feldíszítve eljusson a gyerekek otthonába. A második elõadás egy család karácsonyi készülõdésébe
nyújtott bepillantást. A harmadik egy eltévedt õzgidáról szólt, amelynek hóapó mutatta meg a hazafelé vezetõ utat. Egytõl egyig tanulságos, szép történet, amely megmutatta a szeretet erejét, a segít-

Illatok, stílusok,
hangulatok, borok
Bormustra vízkeresztkor Csepregen
Vízkeresztkor a borok már megpihennek, a hagyományos borászatokban régen
ilyenkor kezdték a borok fejtését. A
csepregi és a környékbeli borosgazdák
másfél évtized óta rendszeresen összejönnek január 6-a táján egy szakmai bormustrára. Minden gazda bemutatja a borát, elmondja milyen technológiát alkalmazott
esetleg milyen problémával találkozott.

Már évek óta Szövényi Áron etyeki borász
értékeli a bemutatott borokat és ad tanácsot a további munkához. Találkoztunk a finom seprõn tartás technológiájával, ezt
batonázs eljárásnak hívják a borászatban.
De kóstoltunk üde, friss Bozsoké borokat is.
A vörösborok esetében ma már elvárás a
természetes almasav bontás. Illatok, stílusok, hangulatok tették különlegessé a harminc bortételt. A 2017-es kiváló évjárat reményteljes borait kóstolhattuk.
Horváth József
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ségnyújtás fontosságát. Utolsó mûsorszámként a
gyerekek a szent család életét jelenítették meg a
színpadon. Angyalok hozták a jó hírt, majd pásztorok, királyok hódoltak a betlehemi jászol elõtt. A
gyerekek szerepjátékai egész éven át színesítik az
ünnepi rendezvényeket, ezúttal, a legnagyobb,
egyben évzáró mûsor után, szaloncukor és gyümölcs várta õket a karácsonyfa alatt. A meghitt
ünnepség végén a jelenlévõk kalács és tea kóstolgatása közben kívántak egymásnak áldott karácsonyt és boldog új évet.
Falunkban régi hagyománya van a regölésnek. A legények egy csoportja felkerekedik, hogy
Szent István szolgáiként végig járva a házakat, köszöntsék a gazdát és vele az asszonyát. A régi
idõkben a lányoknak nagyon fontos volt, hogy
idejében férjhez menjenek. Jövõjüket, megélheté-

süket csak a házasságban látták, ezért szerették
volna tudni, hogy a sors kit rendelt nekik, minden
évben reménykedtek a regölés sikerében. December 25-én este, alkonyat felé 10-15 legény
gyülekezett a község keleti, kisgeresdi szélén. A
legfiatalabbak 15, a legidõsebbek 25-30 évesek
voltak. Szötyököt (köcsögdudát) vittek magukkal,
hajdanán ezt tejesköcsögbõl készítették. Az 1980as évektõl kezdve kétliteres tejeskannára disznóhólyagot kötöttek, annak közepébe egy cirokszárat erõsítettek. A cirokszár brummogó
hangot adott, ha nedves tenyérrel húzogatták. Napjainkban a disznóhólyagot felváltotta a nejlon, de a cirokszár
megmaradt. Kisgeresd legszélsõ házánál kezdték a regölést. Az egyik jó hangú legény bekiáltotta a beköszöntõt, majd rögtön elkezdték az
éneket, nem várták meg,
hogy a háziak kiszóljanak. A nevek felsorolását
mindig a jelenlévõvel kezdték, elõször az idõsebbeket, utána kor szerint a fiatalabbakat vették sorba. Az ének elhangzása után egyikük egy kis rigmust mondott el búcsúzóul. A szöveg elhangzása
után a legények egyszerre kiáltották: kellemes ünnepeket! Így mentek végig a falun, hol az egyik,
hol a másik oldalon haladva, végül a nyugati szélen fejezték be útjukat. Dolguk végeztével a kocsmába mentek, ahol a kocsmárost és a jelenlévõ
vendégeket is elregölték. Kikértek néhány liter bort,
a maradék pénzt pedig elosztották. A regölés párválasztásban játszott szerepe már a múlté, de a
legfontosabb, hogy Nagygeresden ennek a szép
népszokásnak a hagyománya kis változtatásokkal
ugyan, de még mindig él.
Németh Lajosné
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Rövid hírek
• Csepreg
Idén is kaptak tûzifát a rászorulók
Az önkormányzat felkészült a télre, nem
hagyta magára azokat, akik nem tudtak tüzelõanyagot vásárolni. Most is jutott a rászorulóknak
ingyenes tûzifa Csepregen.
December második hetében befejezõdött
annak a tûzifának a leszállítása, amelyre a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelõanyag pályázaton Csepreg önkormányzata

EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT CSEPREG
Vlasich Krisztián, Csepreg polgármestere
értékelte a mögöttünk hagyott esztendõt.
– A 2016 szeptemberében tartott idõközi választáson a csepregi emberek megerõsítették,
hogy a veszekedés és széthúzás helyett a józan
és békés városépítésre szavaznak, ezen gondolatok mentén végeztük a munkánkat a képviselõ-testülettel, akikkel továbbra is egy csapatként, bizalommal dolgozunk a város fejlõdéséért
– mondta Vlasich Krisztián. Hangsúlyozta, hogy
az tavalyi évet is a józan és felelõs gazdálkodás
jellemezte, ennek ellenére nem mondhatjuk,
hogy szegény évet zárt Csepreg. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy az elmúlt egy évben

több mint 700 millió forint értékben nyert el a város pályázati támogatást. – A városépítõ szemlélet stabil alapokon és kiszámíthatóan viszi elõre
a csepregiek ügyét – fogalmazott a város elsõ
embere. Hozzátette: – Mindez nagyban köszönhetõ Ágh Péter képviselõvel közösen végzett városépítõ munkánknak és a magyar kormánynak,
amely folyamatos mûködési és fejlesztési támogatást biztosít számunkra. Csepreg városába soha ilyen mértékû fejlesztési forrás utakra és csapadékvíz-elvezetés kiépítésére még nem érkezett. A Területi Operatív Program pályázatán a
Malomkert és az Alsóváros csapadékvíz-elvezetõ rendszerének rekonstrukciójára összesen 253
millió forintot nyertünk el. A tornaterem energetikai fejlesztése is tovább folytatódhat, hiszen
több mint 35 millió forint támogatás érkezett erre a területre. Az utak tekintetében is jelentõs
eredményeket mutathat fel a település, 165 millió forintnyi forrást fordítunk Csepreg úthálózatának rendbetételére, s több mint 153 millió forintból új kerékpárutat építünk. 52,5 millió forintot
elnyert forrás segítségével pedig az Alpannonia
plus, osztrák-magyar túraútvonalra tudunk rácsatlakozni.
Elkészült a hivatal épülete elsõ és második
emeletének felújítása, új bútorzattal és számítástechnikai eszközökkel láttuk el a két szintet. A
Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségével új közösségi helyszínt hoztunk létre a Tég-

lagyári-tónál, míg a Malomkertben negyven
négyzetméter alapterületen új sportparkot építettünk. Folytattuk a szociális lakásaink korszerûsítését, így lecseréltük a Czigli-ház tetõszerkezetét. A velünk együttmûködõ települések összefogásának köszönhetõen modern ultrahangkészüléket kapott az egészségház. Október 23-án
Finta József plébános úr szentelte fel az új Büszkeségpont emlékmûvet. Veres Gábor szobrászmûvész alkotása az 1956-os forradalmi eseményeknek és mártírjainak állít örök emléket.
– Mér földkövek voltak az út- és járdafelújítások, amelyek megvalósulásával több évtizedes
álmok válthattak valóra városszerte – emelte ki
a városvezetõ. Sorolta: – Megújult a Fehér utca

útburkolata, az év végével átadtuk a megújult
Alkotmány utcát, valamint a Zrínyi utcában is új
aszfaltot és csapadékelvezetõ rendszert építettünk ki. Az út- és járda felújítási program keretében számos helyszínen dolgoztak a városgazdálkodás munkatársai, így megújult a Fehér és a
Mátyás utca járdája, de a Dr. Szemes utcában
is megkezdõdött a régóta várt járdaépítés.
De nem csak új utak és járdák épültek: a
csepregi iparterületen csaknem tíz hektáron valósult meg egy napelempark beruházás, amely
mintegy 1500 háztartást lát el zöld energiával.
Õsszel megkezdõdött a város és a környék településeit ellátó szennyvíztározó-telep korszerûsítése is, ehhez kapcsolódóan a Hunyadi utcában
új gerincvezetéket építettünk ki.
Számos kisebb fejlesztés is megvalósult. A temetõben új kültéri padokat és hulladéktároló
edényt helyeztünk ki, a városgazdálkodás munkáját egy traktorra szerelhetõ rézsûkasza segíti, a
Csepregi Sportegyesület új eredményjelzõvel,
vonalazógéppel és fûnyírótraktorral gazdagodott. A kör forgalomban pedig egy 14,5 méter
magas, középcímeres magyar zászló hirdeti a
hit és a hazaszeretet fontosságát. A legfontosabb azonban, hogy Csepregen továbbra is
nyugodt és békés városépítés folyhat. – Vitáktól
mentes, szakmai munkát tudunk végezni,
amelyben szövetségeseink a helyi emberek –
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csaknem 2,6 millió forint támogatást nyert. A
Szombathelyi Erdészeti Zrt. 146 erdei köbmétert
szállított le a kemény lombos fafajú tûzifából.
Horváth Gábor, a Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke elmondta, hogy idén a tavalyinál is több, összesen 78 kérelem érkezett a hivatalhoz. Az önkormányzati rendelet szerint
megvizsgálták a kérelmeket, azokat elbírálta a
bizottság, és végül 61 háztartásba juthatott tüzelõanyag. Hozzátette, hogy a Belügyminisztérium
kifejezett kérése és az önkormányzat szándéka is
egy irányba mutatott, mégpedig abba, hogy a
nagy hidegben a rászorulók minél elõbb melegedhessenek az otthonukban.
A városgazdálkodás munkatársai Vlasich
Krisztián polgármester kérésére már az elsõ szállítmány érkezésekor elkezdték a fák feldolgozását és házhoz szállítását, annak érdekében,
hogy karácsony elõtt minden háztartásba eljusson a tüzelõanyag, meleggé és meghitté téve
ezzel is az ünnepeket.
KM

Kis város, nagy akarat
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Forralt boros szilveszteri
túra a csepregi szõlõhegyen
Aki már részt vett más évben ezen az alkalmon, az tudja mit jelent: sokféle ízesítésû bor íze a
szánkban, kellemes gyalogtúra a dombokon, kikapcsolódás, baráti beszélgetések, ismerkedés,
vidámság.
2017 végén a szilveszter elõtt napon, december 30-án rendeztek túrát a természetbe vágyóknak a csepregi boros gazdák és a csepregi Borbarát Hölgyek. Az otthonülõs karácsonyi ünnepek
után jólesik a mozgás a szabadban, ezért sokan el
szoktak jönni. De olyan sokan eddig még nem vol-

tak, mint most. Külön öröm számunkra, hogy a helyiek is egyre többen érdeklõdnek a program iránt.
Alig gyõzte a vendégeket ellátni a 14 pince,
ahol forralt borral és borkorcsolyával várták az érkezõket. Benépesült a hegy, az emberek üvegbögrével a kezükben járták a hegyhátakat keresztül-kasul. Változatos ízekkel találkoztak, hiszen
minden gazdának megvan a saját titkos forralt
bor receptje. Az alap ízesítõ a fahéj és a szegfûszeg, de azon túl ki ezt, ki azt tesz még hozzá,
akár évente mást. Lukácsházi és kõszegi gazdák
is megtisztelték rendezvényünket, sõt olyanok is,
akik távolabb laknak, például Kecskeméten vagy

másutt az Alföldön, a Mátra-alján, de ideiglenesen ezen a vidéken tartózkodtak, közeli városban
vagy a büki fürdõn. Elviszik majd hírünket messze
vidékre. Az évek óta ide visszajáró baráti társasá-

goknak (is!) tetszik az itteni szilveszteri túra hangulata. Estére a megfáradt túrázókat Szabó László
fogadta zártkertjében tábortûz varázsával, melegével, jó zenével. Nagyon sokan táncra is perdültek. Így év végén, télidõben, korai sötétedéssel sajátos élményt nyújt a szõlõhegy, amit sokáig nem felejtünk el. A program végén boldog új
évet kívánva búcsúztunk egymástól.
Én is ezzel búcsúzom:
Virradjon Rád szép nap,
Köszöntsön Rád jó év,
kedves hajlékodba
költözzön a jólét,
lelkedbe boldogság,
a szívedbe béke,
ezt kívánom Neked
a következõ évre.
Horváthné Pados Teréz
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foglalta össze Vlasich Krisztián. Hozzáfûzte, hogy
a város büszke lehet erõsödõ közösségeire, arra,
hogy a hagyományokat megõrizve, az utókornak átörökítve képviselik a települést. Fontos a
csepregi közösség megerõsítése, hiszen egymást szeretõ és tisztelõ polgárok nélkül minden
elért eredmény hiábavaló!
De nem csupán beruházások terén tudtak
felmutatni fejlesztéseket az elmúlt évben, hanem
rengeteg színes programmal várták az érdeklõdõket. Tizedik alkalommal rendezték meg a Városi Gyermeknapot, júliusban, elsõ ízben, hagyományteremtõ szándékkal szervezték meg a
Csepregi Palacsinta Fesztivált: a térség településeinek bevonásával Vas megye színes, kulturális
programkavalkádja egy meghatározó szereplõvel bõvülhetett. Október 1-jéhez, az idõsek világnapjához igazodva idõsek napját tartottak
operával, és az ’50-60-as évek slágeréivel. S
számos városi buszos kirándulást is szerveztek.
A jövõre nézve a polgármester elmondta: tovább fejlesztik az óvodát, az iskola tornatermét
és a hivatalt. Teljesen megújul az egészségház
és a mûvelõdési ház, de jut forrás a közösségi
szolgáltató házra is. Felújítják az idõsek otthona
lakószobáit, a városban folytatják az utak és járdák építését. Új útburkolat készül a Taksony utcában és a Taksony közben, valamint a Hunyadi és Petõfi utcákban. Folytatódik a szociális lakás felújítási program, de a fiatalok számára
esélyotthont alakítanak ki a Czigli-házban. –
Számos fejlesztés megvalósítása vár ránk ebben
az esztendõben is, de ígéretemhez híven a
megkezdett munkát, mint eddig, hasonló elkötelezettséggel és lendülettel folytatom, annak
érdekében, hogy az újabb eredményeket felmutatva szolgálhassam meg a csepregi emberek bizalmát – zárta a polgármester.
KM
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Rövid hírek
• Szakony
A karácsonyi várakozást egy szép és új
kezdeményezés tette meghittebbé. Szakonyban is kigyúltak az ádventi ablakok fényei. A külsõségek mellett, az alkalmanként
összegyûlt családok Finta József atyával közösen imádkoztak.
A szakonyi katolikus egyházközség január
20-án harmadik alkalommal rendezte meg
jótékonysági bálját. A megjelenteket a szervezõk nevében Csenár Mátyás köszöntötte. A
rendezvényt a csepregi táncosok palotása
nyitotta meg, ezt követõen Finta József plébános fejezte ki köszönetét mindazoknak, akik
felajánlásokkal, szervezési munkákkal segítették az est létrejöttét. Majd a vidámságé volt a
fõszerep a Nem hagyjuk ABBA! produkcióval.
Az est folyamán a fér fi vendégek megválasztották a bálkirálynõt, Hidegh Alexandra személyében.
Januárban aerobic órák indultak Szakonyban. Az aerobic alaplépéseibõl összeállított, könnyen követhetõ gyakorlatokra várják az
érdeklõdõket, mozogni vágyókat. Az alkalmakat
péntekenként a közösségi házban tartják. ADA

Jubiláns házaspárokat
köszöntöttek Csepregen
A város önkormányzata köszöntötte
azokat a házaspárokat, akik jubiláltak: az
50., 55., illetve az 60. házassági évfordulójukat ünnepelték. Csaknem hetvenen gyûltek össze a jeles alkalomból.
A meghitt hangulatnak és a szép emlékek felidézésnek a Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola aulája adott helyszínt, ahol Vlasich Krisztián
polgármester és Hárominé Orbán Erika alpolgár-
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mester szívhez szóló gondolatokkal, jókívánságokkal, idézettel, valamint énekkel köszöntötték a
megjelenteket. Az ünnepelt házaspárok meghatódva fogadták a köszöntõket. Ott voltak a
Csepregi Nyugdíjas Egyesület tagjai is, Pukler Zoltán elnök vezetésével. Mûsorral készültek a
Csepregi Zeneiskola növendékei: Horváth Amanda és Gyurácz Boglárka furulyaszóval örvendeztette meg a közönséget, Piros Luca nagyszerû

zongorajátékával emelte az est színvonalát. Verset mondott Pócza János és Tóth Anna, fellépett
még a Csepregi Nyugdíjas Énekkar, citerán kísérte õket Pintér Anikó és Hujber Ferenc.
Az ünnepi beszédek után a polgármester és
az alpolgármester közösen adták át Csepreg
önkormányzata nevében a neves alkalomból
készült emléktárgyakat, emléklapokat egy üveg
csepregi bor és egy csokor virág kíséretében.
Ezt követõen az önfeledt kikapcsolódásé volt a
fõszerep: az önkormányzat meghívására bor, üdítõ és vacsora mellett beszélgethettek az egybegyûltek.
Ezúton is szívbõl gratulálnak az 50. házassági
évfordulójukat ünneplõ
Lujber Jánosnak és Nyári
Máriának, Szele Lajosnak
és Piros Ilonának, Mautner
Bélának és Aranyos Gittának, Marton Antalnak és
Joó Zsuzsannának, Iliás
Lajosnak és Kelemen Zsuzsannának, Oláh Imrének és Kunovits Irmának. Gratulálnak továbbá
az 55. házassági évfordulójukat ünneplõ Vígh
Kálmánnak és Vincze Máriának, valamint a 60.
jubileumát ünnepelõ Edõcs Jánosnak és Kóbor
Rozáliának. Sajnos négy házaspár nem tudott
ott lenni az ünnepségen, egészségi állapotuk
miatt, õket otthonukban köszöntötték fel.
KM
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Tervek Tompaládonyban
bak és a rozsdás, szétszakadt kerítésdrótot egy
újabb, modernebb változat
követi. Fõ feladat lesz még a
szennyvízelvezetõ csatornarendszer kiépítésének további ütemezése. Ez több település közös feladata, hiszen
összefogás nélkül ez nem
megvalósítható beruházás.
A szükséges tárgyalások ezzel kapcsolatban folyamatosan zajlanak, és az elkövetkezõ idõszakban is nagy
hangsúlyt kapnak az idekapcsolódó elõkészületei
munkálatok. Az elmúlt évben új fedett közösségi létesítmény került átadásra,
amellyel bõvültek a szabadidõs tevékenységek lehetõségei, az idén pedig lehetõség lesz arra, hogy hogy
egy nagyszabású falunapot
rendezzünk, ugyanis az erre
beadott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Tartalmas kulturális programokra,
sztárfellépõkre, illetve a hagyományokhoz híven helyiés környékbeli fellépõkre is
számíthatnak a közösségi
térre látogatók.
H. H. R.

a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum
Újabb elismerést tudhat magáénak
a Büki Gyógyfürdõ Zrt., ugyanis a Magyar Fürdõszövetség ötcsillagos színvonalúként minõsítette a strandfürdõt. A
hazai fürdõk számára 2014 óta érhetõ
el a fürdõk Nemzeti Tanúsító Védjegye.

személyesen látogattak el a büki
gyógyfürdõbe, ahol vizsgálták például
a fürdõ infrastruktúráját, megközelíthetõségét, emellett a munkatársak felkészültségét, a víz, valamint a szolgáltatások minõségét. Az összetett szempont-

Az elismerés a vendégek számára fontos információ, mert segít a megfelelõ
fürdõ kiválasztásában: garanciát nyújt
a fürdõszolgáltatás minõségére. A minõsítés szempontrendszerét a Magyar
Fürdõszövetség dolgozta ki és a Nemzetgazdasági Minisztérium hagyta jóvá.
A minõsítést végzõ független zsûri tagjai

rendszer alapján a Bükfürdõ Gyógy- és
Élménycentrum a strandfürdõ kategóriában az elérhetõ legmagasabb, ötcsillagos minõsítést ért el. A tanúsító védjegy használata öt évre szól, azt a fürdõ
munkatársai a Magyar Fürdõszövetség
Mórahalmon rendezett jubileumi közgyûlésén vehették át.
yde
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A 2017. évi közmeghallgatást december végén tartotta meg az önkormányzat.
A fórumon megismerhettük
az elmúlt év munkáit, bevételeit, kiadásait, megvalósult
pályázatokat, valamint beszámolót hallhattunk a falugondnoki szolgálat munkájáról, illetve tájékoztatást
kaptunk a 2018-as év költségvetési tervezetérõl. A cél
továbbra is a település komfortjának növelését célzó
beruházások megvalósítása. Folytatódik a járdák rekonstrukciója: elsõ ütemben
a 84-es számú fõúttól Bük
irányába a Hunyadi utca
mindkét oldala új aszfaltburkolatot kap, illetve a faluház
oldalán is felújítják az elöregedett gyalogutat. Második
ütemben megújul a Kossuth
utcai elhasználódott útfelület. Így biztonságosabban
lehet ezután közlekedni a faluban, illetve a település képe is alapjaiban megváltozik, jelentõsen javul. A tavaszi munkálatok tervei között
szerepel a temetõ kerítésének cseréje. Az idõk folyamán tönkrement betonlá-

Ötcsillagos minõsítést kapott
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ÉLETKÉP A „LEGFIATALABB
CSEPREGI TÉGLAGYÛJTÕ”-RÕL
(Répcevidék 2012. nov. II. évfolyam
11-es szám 9. oldal)
Ereszalja; hol itt a fecske?
a téglanyom is csak kecske!
Nincs itt aki „jajveszékel”
de kecske sem mekeg éppen
Eresz alatt fészek nincs
tégla itt a minden kincs
reggelenként ’veszik a lapot’
üdvözlik a felkelõ Napot
A fény tisztelete elõírt, mint valaha
így vagynak õk stílben keletre tájolva
Lõn itt, hogy semmi sem véletlen
minthogy a gyalukés sem lehet életlen!
Eresz alatt téglák jellel
szem velük be nem telhet
hirdetik hogy készíttetõik
az idõ ’vasfogát’ hogy félik
„Hol lesznek már akkor rejtett porhüvelyeink
mikor még névjegyeinket szenvedéllyel gyûjthetik!”
Még holtukban is lehet vigasz e-remény?
Lám-lám meddig fajulhat az emberi lelemény!

A látvány jelensége ennél nagyobb
a gyûjtõjük lett gerjedt nagyon
fáradozást messze nem kímélve
hogy ’fertõzéses’ szenvedélyét kiélje
A teremtetõik hírével, nevével
az utókor hivalkodik kevéllyel
hogy aztán az érdem hol is nagyobb
döntse el a Nézõje, én semleges maradok
Udvaromon „Téglavarázs”
nincs ebben semmi nagyzás
megtisztelt az „Újságírás”
ez már aztán szinte imázs
Szakmáját a mester szívbõl mûveli
akárcsak ha az erdõn a vadat ûzheti,
téglái e-szempontból is ’menõk’
gyakran ûzheti közöttük az éppen „kellõt”!
A polcok nem roskadoznak
hírvivõi a jó asztalosnak
masszívan bírják a téglák tömegét
Szakink adta beléjük szívét lelkét
Tégláim, én Néktek alázattal hódolok
kifogásom csupán szaporodási módotok
lennék tiszteleteteknek még fõbb híve
ha szaporodási módotok lenne vegetatíve
A „legidõsebb csepregi téglagyûjtõ”

a Répce-vidéken 2018.

• 600 éve, 1418-ban említették elõször oklevélben Egyházasfalu nevét.
• Legalább 375 éve, 1643-ban hunyt el
Csepregen Farkas Imre nyomdász. Mestere,
Manliusz János halála után feleségül vette annak özvegyét, s ezáltal övé lett a nyomda, melyet a Nádasdy-család településein, 1608-1620
között Sopronkeresztúron [ma Deutschkreutz
Ausztriában], majd 1624-1643 között Csepregen
mûködtetett. Csepregben 36 könyvet: vallási
munkákat, kalendáriumokat, stb. adott ki.
• 375 éve, 1643-ban készítették el Gór 37
pontból álló hegyközségi szabályrendeletét,
mely az egyik legkorábbi a Nyugat-Dunántúlon
fennmaradtak között.
• 250 éve, 1768. február 25–én hunyt el Sopronban tolnai Festetics Kristóf (szül: Ság [ma Simaság], 1696. július 22.) nagybirtokos, Somogy vármegye alispánja, országgyûlési követe, aranysarkantyús vitéz. 1736-ban az uralkodó helytartótanácsi tanácsossá nevezte ki. Így több mint
egy évtizeden át Pozsonyban hivatalnokoskodott. 1741-ben kinevezték a hétszemélyes tábla
bírájává is. Pestre költözött, ahol haláláig ellátta
bírói feladatait. A közügyek intézése mellett gazdálkodott is. A gersei Pethõ-család birtokainak
megvételével õ teremtette meg a Keszthely város
körüli uradalmat. Õ tekinthetõ a „keszthelyi ág”
megalapítójának. 1745-ben hozzákezdett a
keszthelyi kastély építéséhez, s gyógyszertárat és
kórházat is létesített a városban. A környezõ falvakban templomokat építtetett. Õ vetette meg a
keszthelyi könyvtár alapjait is.
• 200 éve, 1818-ban készült el a Répcén az
árvizek mérséklése céljából Locsmánd és Bük
között az akkor 2 öl széles és 1 öl mély, úgynevezett Ásás meder. A régi fõmeder Malom-árokként továbbra is kapott vizet, de a nagy árvizek
azóta a középsõ szakasz jelentõs részén a korábbinál jóval gyorsabban levonulnak.
• 200 éve, 1818-ban született Magasiban
Guóthfalvi Guóth Ignác mérnök, földbirtokos,
közéleti személy. (+ Alsó-Bük, 1902. 05. 16.) Miután 1847-ben feleségül vette Mankóbüki Horváth Alojziát, az alsóbüki Horváth kúriába költözött. 26 évig a Büki Evangélikus Egyházközség
felügyelõje, a Hárombüki Olvasó Egyletnek pedig elnöke, a Répczevidéki Takarékpénztárnak
választmányi tagja, majd elnöke volt. Anyagilag
támogatta dr. Gyurátz Ferencet, a késõbbi
evangélikus püspököt, iskolái elvégzésében.
• 175. éve, 1843. november 28-án hunyt el Peresznyén Ficzkó József (szül. Boriche, 1772. március
15.) szlovén származású katolikus pap, gradistyei
horvát nyelven alkotó író. A történelmi Vend vidékrõl, Borháza községbõl (ma Boreèa, Szlovénia) származott. Peresznyén volt plébános. Vallási munkáit
jobbára a Gyõri és Szombathelyi egyházmegyékben élõ horvátok számára írta. Katekizmusa, imakönyve (Hizsa zlata) sok kiadást ért meg, sokáig
közkézen forgott.
• 100 éve, 1918. 02. 19-én született dr. Rajczy
Mária Callista Mechtildis apáca, tanár, író. (+
Csepregen, 1955. 02. 12.) Fõ mûve: Csepreg irodalmi múltja és népköltészeti hagyományai.

• 100 éve, 1918-ban indult az óvodai nevelés Csepregen, az Isteni Megváltó Leányainak
zárdájában. Az utód intézményben a tanév a
jubileum jegyében telik (gálamûsor, versmondó
verseny, rajzpályázat, jubileumi ünnepség).
• 80 éve, 1938. 02. 24-én hunyt el
Csepregen Farkas Sándor bogyoszlói plébános,
Kapuvár egyházkerületi esperes, tanfelügyelõ és
püspöki biztos, címzetes gyõri kanonok. (Sz.
Nyalka, 1853. 08. 08.) Az 1880-as években,
csepregi kápláni évei alatt, szorgalmas adat-

gyûjtés után megírta Csepreg mezõváros történetét, mely ma is a település múltjának jelentõs
forrása.
• 50 éve, 1968 õszén kezdõdött a szervezett
zeneoktatás Csepregen. A Kõszegi Állami Zeneiskola kihelyezett osztálya(i)ként indult a kultúrházban a „zeneiskola”, mely 1977-ben megkapta a mai épületét. 1984-ben fiókiskola lett,
majd 1991-tõl önállósodva: Zeneiskola
Csepreg, 1993-tól Bognár Ignác Zeneiskola.
2007-tõl a Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola, Zeneiskola AMI szervezeti egységeként
mûködik.
• 25 éve, 1993 tavaszán alakult meg a
csepregi Farkas Sándor Egylet.
• 20 éve, 1998. szeptember 21-én hunyt el
Bugovits István néptanító, az önálló községgé
vált Tormásliget elsõ polgármestere. (Szül.
Balozsameggyes, 1929. 07. 27.)
• 20 éve, 1998-ban Bük nyerte meg község
kategóriában a „Virágos Magyarországért” versenyt. Ezzel jogot szerzett 1999-ben az európai
megmérettetésben való indulásra.
• 15 éve, 2003 õszén készült el az ökumenikus kápolna Bükfürdõn. Megáldására: 2003. október 25-én került sor.
sági
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Készítõikre is ragad a képzet
számukra is kihívás a végzet!
Ha már egyszer annyit kellett taposni
az utókor embere gondoljon rájuk is

Évfordulók
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Az országházban
jártak a csepregiek
Nemrég ismét csaknem száz csepregi szállt buszra, hogy Bécs, Pozsony és
Tihany után ezúttal Budapestre kiránduljanak.

szét képezõ épület nevezetességeinek megtekintése után a Vörösmarty térre, az adventi és
karácsonyi kirakodóvásárra látogattak el a kirándulók. Forró tea, forralt bor kíséretében a hideg idõ ellenére is gyorsan és kellemesen teltek az órák. Körbejárhatták a Szent István Bazilikát, de kürtös kalácsra, sült gesztenyére is jutott idõ. A csaknem háromórás hazaút elõtt
egy kiadós vacsora is szerepelt a tervében, így
bõven jutott idõ a közös élmények felelevenítésére és kötetlen baráti beszélgetésekre a képviselõ-testület tagjai körében.
KM

ÉRKEZETT A MIKULÁS!
December 5-én lovas hintón érkezett meg krampuszai
kíséretében a Mikulás Csepreg városába.
A Mikulás-várás fõtéri hagyományát 13 éve a Szebb
Holnapért Közhasznú Egyesület indította el. Azóta minden
évben december 5-én a város több pontján feltûnik a
Nagyszakállú. Vlasich Krisztián polgármester elmondta,
hogy a kezdeményezéshez a kezdeti két év után csatlakozott a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata, majd a város önkormányzata is.
Lágler József lovas hintójával minden évben lelkesen segít, és a borosgazdák is támogatják a rendezvényt. – Aktív szervezeti segítséget is kapunk a George Sorel és az
Idõs Lakókért Alapítványtól, akik már több éve segítik a
program sikeres megvalósulását – nyilatkozta az egyesület elnöke. A hagyományokhoz híven elsõként a Területi
Gondozási Központ idõs lakóihoz látogatott el a Mikulás:
az idõsek mondókákkal, versekkel készültek, és cserébe
gondosan összeállított ajándékcsomagot kaptak. Ezt követõen a Nagyszakállú a Promenádon gyülekezõ gyermeksereghez sietett, a kicsik hangos énekszóért és mondókákért cserébe bõségesen kaptak az édességgel teli
zsákból. Eközben hangulatos zene, karácsonyi fények,
forralt bor és forró tea várta a Promenádra látogatókat,
de süteményekbõl sem volt hiány, hiszen a George Sorel
Alapítvány a Területi Gondozási Központ és az Idõs Lakókért Alapítvány gondoskodott minderrõl.
Az este zárásaként a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolába suhant hintóján a Mikulás, a Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
által összeállított csomagokat osztotta szét a gyermekeknek. A csomagok összeállítását anyagilag támogatta az
önkormányzat Horváth Gábor bizottsági elnök által vezetett Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága.
KM
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Vlasich Krisztián polgármester szervezésében két autóbusz indult december 9-én, szombaton reggel a csepregi önkormányzati hivatal
elõl. Mindkét buszban
lelkes csepregiek ültek, akik már nagyon
várták az újabb közös
kirándulást. Ágh Péter
országgyûlési képviselõ meghívására az Országházba látogathattak el az érdeklõdök. A látogatóközponton keresztül szakképzett idegenvezetõ
kíséretével indult az országházi séta. A szobrokkal és díszfestéssel gazdagon borított lépcsõházon, folyosókon keresztül érték el a fõemeletet, ahol a színes üvegablakokon keresztül csodálatos panoráma tárult
a szemük elé. Innen a kupolacsarnokba vezetett az útjuk, ahol azt is megtudták, hogy az
épület mértani középpontjában õrzik a Szent
Koronát és a koronázási jelvényeket, amelyeket honvéd koronaõrök vigyáznak a nap 24
órájában. A társalgón keresztül a felsõházi ülésteremet tekinthették meg, amely ma fõként
konferenciák és diákprogramok helyszínéül

szolgál. Itt köszöntötte a fõvárosba látogató
csepregieket Ágh Péter képviselõ is, aki elmondta, hogy 2006 óta tagja a parlamentnek,
2010-tõl pedig a választókerület egyéni képviselõjeként dolgozik. Több ezer látogatót fogadott már Vas megyébõl, hiszen fontosnak tartja, hogy az állampolgárok megismerjék azt a
helyet, ahol õ értük dolgozik. A világörökség ré-

CSEPREGRE HINTÓN
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P R O G R A M A J Á N L Ó
A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár
2018. februári programjai

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
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

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

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.

www.repcevidek.hu

(a mentõállomás mellett)

Feb ru ár 13-án, hús ha gyó
kedden este, Kiszsidányban: Farsangzáró összejövetel - beborotválással.
Február 18-án, vasárnap 10
ó. Kõszegen, a Natúrpark irodától
(Fõ tér 2.): „Minden madár társat
választ“ - Bálint napi túra. Útvonal:
…amerre a szívünk visz, táv: 15 km,
idõtar tam: 6 óra. Túravezetõ: Bogáti András (30/252-3488). A
túra végén önköltséges borkóstoló
és dalolászás a Láng Pincészetben!
Február 20-án, kedden 12
órától Bükön, a Sportcsarnokban:
IX. TDM fér fi futball kupa.
Február 20-án, kedden 15.30
órától Bükön, a BMSK színháztermében: A nagy utazás - a Budai Bábszínház élõ–bábos, zenés meseelõadása.
Február 24-én, szombaton 18
ó. Csepregen, a PSMSK- ban: A
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja – mûsoros emlékezés
koszorúzással.
Március 3-án, szombaton 15.30
ó. Csepregen, a PSMSK színháztermében: A Csepregi Óvodásokért
Alapítvány jótékonysági GÁLAMÛSORA az óvodai udvari játékok felújítására, újak beszerzésére.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a http://www.visitbuk.hu/,
a http://www.csepreg.hu/, és a http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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F E B R U Á R

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Február 3. Büki Iparosbál,
helyszín: Bük, Fürdõ Étterem – Mediterrán Terem, 18.00 kapunyitás,
19.00 megnyitó. Köszöntõt mond,
és a bált megnyitja Dr. Németh
Sándor, Bük Város polgármestere,
19.15 Nyitótánc, 19.30 Vacsora,
22.00 Nagy Feró mûsora, 23.30
Tombola (200.- Ft/db), Zenél a
Zenezoli Music Produkció! Belépõ:
1.000.- Ft / fõ, Iparos köri tagoknak ingyenes. A menü ára:
4.000.- Ft/fõ. Asztalfoglalás: Fürdõ
Étterem (Bükfürdõ, Termál krt. 34.,
tel.: 94/558-365). Jegyvásárlás:
2017. január 20-án 09.00-12.00
között és január 27-én 13.00 –
16.00 között a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtárban (Bük,
Eötvös u. 11.). További információ:
Németh Sándor – 30/204-58-29
Február 9. 19.00 Asszonyfarsang. Meglepetésvendég, bulizenekar, koktélpult, tombola! Helyszín: Büki MSK Sportcsarnoka, belépõ: 1.000.- Ft. Asztalfoglalás
szükséges!
Február 13. 16.00 Farsangi
felvonulás. Jelmezverseny-forralt
bor-forró tea-fánk-utcabál! Várjuk
jelmezesek jelentkezését egyéni
és csapat kategóriában! Helyszín:
Bük, kör forgalomtól az Atriumig,
Büki MSK Atriuma.
Február 15. 08.00 Büki torkoskodás torkos csütörtökön. Ünnepélyes köszöntõ: 16.30. Kóstolók
kiadagolása: 17.00. Kóstolójegy
ára: 1.500.- Ft. Helyszín: Bük,
Koczán-ház, Széchenyi u. 42.
Február 20. 15.30 Mesebérlet 1. elõadása. A nagy utazás. A
Budai Bábszínház élõ–bábos, zenés, szünet nélküli egyórás meseelõadása óvodás és kisiskolás
gyermekeknek. A bérlet ára
2.000.- Ft. Elõadásonkénti jegyár:
800.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme.

Február 3-án, szombaton 19
órától Bükön, a Caramell Prémium
Resortban: Jótékonysági bál.
Február 9-én, pénteken 19
órától Bükön, a Sportcsarnokban:
Asszonyfarsang 2018. – meglepetés vendéggel.
Február 10-én, szombaton, 9
órától Kõszegen, a Jurisics vártól
(Rajnis u. 9.): Téli séta az Alsó-erdõn Útvonal: Jurisics vár – Tõzegmohás
láp – ólmodi Szent Márton templom
– borsmonostori (Klostermarienberg)
cisztercita kolostor – Klastrom-dûlõ –
Kõszeg. Táv: 15 km, idõtartam: 6
óra, túravezetõ: Láng Zoltán
(70/403-3219) Útlevél vagy személyi
igazolvány szükséges.
Február 10-én, szombaton
délutántól Undon: Falufarsang (Mesopust) – hagyományos maskarás
felvonulással.
Február 10-én, szombaton
18.30 ó. Csepregen, a PSMSK- ban:
Csepreg Város Fúvószenekara Farsangi koncertje és bálja.
Február 11-én, vasárnap du.
Olmódon: Dady–Babe – maskarás
farsangi népszokás.
Február 13-án, húshagyó
kedden, délelõtt Tömördön: Csicsókázás - farsangi népszokás.
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