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Rövid hírek

Ado mány a szebb ka rá cso nyért

A ka to li kus karitász már ka rá csony elõtt, az
evan gé li kus egy ház köz ség ta vas  szal oszt ja
szét a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. ado má nya it – tá jé -
koz ta tott Schaffer Ad ri enn, a für dõ ér té ke sí té si
és kom mu ni ká ci ós igaz ga tó ja. Ka rá csony
elõtt fon tos nak tar tot ták, hogy gon dol ja nak a
ne héz sé gek kel küz dõ csa lá dok ra, idõs, be teg

em be rek re, akik nek nem le he tett vol na tel jes
a ka rá cso nya se gít ség nél kül. A Bü ki Gyógy -
für dõ Zrt. mun ka tár sai fel ke res ték a Szom bat -
he lyi Ka to li kus Egy ház me gyei Karitász Szer ve -
ze tet, va la mint a Bü ki Evan gé li kus Egy ház köz -
sé get, hogy át ad ják a szá muk ra ös  sze ál lí tott
ado má nyo kat.

A karitásznak de cem ber 19-én Babosné
Bolfán Be at rix, a Bük für dõ Gyógy- és Él mény -
cent rum mi nõ ség biz to sí tá si igaz ga tó ja ad ta
át a ru hák ból és já té kok ból ös  sze ál lí tott 37
zsá kot, az ado má nyo kat a Szom bat he lyi Ka to -
li kus Egy ház Karitász ré szé rõl Petõvári Zoltánné
gaz da sá gi igaz ga tó vet te át és kö szön te
meg. A Bü ki Evan gé li kus Egy ház köz ség ja nu -
ár ban tud ja vál lal ni az ado má nyok át vé tel ét,
il let ve biz to sí tot ta a für dõ mun ka tár sa it ar ról,
hogy leg ké sõbb a hús vé ti idõ szak elõtt ki osz -
tás ra ke rül nek a cso ma gok. yde

A ter vek nek meg fe le lõ en, ha tár idõ re el -
ké szült az Al kot mány ut ca, így de cem ber ben
a kép vi se lõ-tes tü let tag jai kö zö sen ad ták át a
666 mé te ren meg újult út sza kaszt. Az út fel újí -
tás sal pár hu za mo san az egész ut cá ban fel -
újí tot ták a csa pa dék víz el ve ze tõ-rend szert.

Szép szám mal gyûl tek ös  sze az ut ca be li ek
de cem ber 10-én va sár nap dél után, ami kor ün -
ne pé lyes ke re tek kö zött ve het ték bir tok ba az új
csa pa dék víz el ve ze tõ-rend szert és az új asz falt -
bur ko la tot ka pott ut cát. Az áta dó ün nep sé get a
csepregi óvo dá sok Lu ca-na pi mû so ra tet te ün -

ne pé lyes sé, majd Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol -
gár mes te re és dr. Kon do ra Bá lint, a Vas Me gyei
Köz gyû lés al el nö ke kö szön töt te a je len lé võ ket. 

A vá ros el sõ em be re meg kö szön te a vá ros la -
kók tü rel mét és tá mo ga tá sát, ame lyet a be ru -
há zás egész ide je alatt ta nú sí tot tak. Be szé dé -
ben ki emel te, hogy Or bán Vik tor mi nisz ter el nök,
a ma gyar kor mány, Ágh Pé ter, Csepreg or szág -
gyû lé si kép vi se lõ je, a vá ros ve ze tés szö vet sé ge
és kö zös mun ká ja, va la mint a vá ros pol gá ra i nak
tá mo ga tá sa kel lett ah hoz, hogy egy újabb
„álom” meg va ló sul has son.

Az al el nök hang sú lyoz ta, hogy a most el ké -
szült be ru há zás a la kos ság szem pont já ból iga zi
for du ló pont, hi szen több év ti ze de vár nak már az
itt élõk az ut ca fel újí tás ra. A pol gár mes ter rel szö -
vet ség ben hos  szú tá von kí ván ják biz to sí ta ni
Csepreg fej lõ dé sét, ezt bi zo nyít ja az is, hogy
több mint 700 mil lió fo rint nyi tá mo ga tás ér ke zett
az el múlt egy év ben a vá ros ba.

Az ün ne pé lyes mû sor és be szé dek után a
kép vi se lõ-tes tü let tag jai kö zö sen vág ták át a
nem ze ti szí nû sza la got, majd a kö zös hor dó gu rí -
tás és a la kók meg ven dé ge lé se sem ma rad ha -
tott el. A most el ké szült Al kot mány ut ca az ötö dik

fel újí tott ut ca kö zel há rom év alatt: a Cso ko nai,
Szom bat he lyi, Fe hér, Zrí nyi ut cák is tel je sen meg -
újul tak az el múlt évek ben. A ma gyar kor mány a
Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
és a Bel ügy mi nisz té ri u mi for rá sa i ból a fej lesz té -
sek hez több mint 300 mil lió fo rint tá mo ga tást
biz to sí tott Csepreg szá má ra. Eb bõl a for rás ból a
már em lí tett, Fe hér, Al kot mány és Zrí nyi ut cák
mel lett a Tak sony ut ca és a Tak sony köz ut cák is
új asz falt bur ko la tot kap nak, s az ut cák csa pa -
dék víz-el ve ze tõ rend sze re is meg újul majd.

KM

Ismét egy felújított 
utcát adtak át Csepregen
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Az írá som té má já ul egy, vé le mé nyem sze rint na -
gyon idõ sze rû té mát vá lasz tot tam. Ho gyan is kö szön -
jünk? Meg lá tá som, hogy a mai fi a ta lok szá má ra ez óri á si di lem ma. Az ál -
ta lá nos is ko lá ból 14 éve sen ki ma ra dó, sem nem gye rek, sem nem fel nõtt
szá má ra, ne héz sé get okoz, hogy a fel nõt tek kel szem ben me lyik kö szö né si
mó dot is hasz nál ja. A csó ko lom eb ben a kor ban már el hagy ha tó. Ha a fel -
nõtt még csak fi a tal fel nõtt, ak kor a szia vagy a helló egy aránt el fo gad ha -
tó le het. Érett fel nõtt ese té ben – ha csak nem ad en ge délyt a te ge zõ dés -
re – ta lán a leg in kább el fo gad ha tó kö szö nés a Jó na pot! Könyv tá ros ként
dol goz va sok fi a tal meg for dul a kö ze lem ben, és bi zony nem rit ka egy 15-
16 éves fi a tal szá já ból a Helló hasz ná la ta. Na, itt azért már fel sza lad a
szem öl dö köm, mert per sze ez le het rám néz ve hí zel gõ is – biz to san fi a ta -

labb nak néz a ko rom nál –, de ugyan ak kor bos  szant hat is, mert eset leg
nem ad tam rá en ge délyt. Ar ról nem is be szél ve, hogy va ló szí nû leg idõ -
sebb va gyok az édes any já nál is. Ha is me rõ sök nek pa nasz ko dom, né ha
meg ka pom: örülj ne ki, leg alább kö szön. Hát itt tar tunk? Meg gyõ zõ dé sem,
hogy a gye re ket meg ta ní ta ni kö szön ni, el sõ sor ban a csa lád fel ada ta.
Sok szor hal la ni szü lõk, nagy szü lõk szá já ból, hogy az is ko lá ban nem ta nít ják
meg a gye re ke ket kö szön ni. Ha a szü lõ ezt a fel ada tot el há rí ta ná és más -
ra tes tál ná, na ak kor van prob lé ma. Pe da gó gus is me rõ se im me sé lik gyak -
ran, hogy volt óvo dá sa ik, ta nít vá nya ik kö szö nés nél kül men nek el mel let -
tük az ut cán. Ez csak azért fur csa, mert fa lun élünk, vi szony lag kis kö zös ség
a mi énk és még is meg tör té nik mind ez. S ak kor vá ro son mit vár ha tunk el?
Az em be rek egy re kö zöm bö seb bek egy más iránt, az em be ri kap cso la tok
ki üre sed nek. Te gyünk el le ne, ne men jünk el egy más mel lett szó nél kül és
igye kez zünk meg ta lál ni min dig a meg fe le lõ kö szö né si mó dot.   

N.P.K.

Következõ lapszámunk  2018. 03. 07-én jelenik meg!

Helló, szia, jó napot!

Az év utol só hó nap ja több prog -
ra mot is tar to ga tott a tömördiek
szá má ra. De cem ber 10-én iz ga tott
gyer kõ cök kel telt meg a köz ség fa -

lu há za: mind an  nyi an na gyon vár -
ták ezt a na pot, hi szen ki csi fa lunk -
ba el lá to ga tott a Mi ku lás. A nagy
ta lál ko zás elõtt a nagy ér de mû
meg néz het te a Mi ku lás vi rá ga cí -
mû szín da ra bot. A ta nul sá gos me se
után be top pant a Nagy sza kál lú,

aki most sem oko zott csa ló dást, hi -
szen te le put ton  nyal ér ke zett. A bát -
rab bak éne kel tek, ver set mond tak,
de a meg szep pent fi a ta lok sem

ma rad tak aján dék nél kül.
Idén is be bi zo nyo so dott,
hogy csu pa jó gye rek la -
kik eb ben a fa lu ban. 

Az ezt kö ve tõ hét vé -
gén, de cem ber 16-án ka -
rá cso nyi kéz mû ves fog lal -
ko zá son ve het tek részt az
ér dek lõ dõk. Ka rá cso nyi
da lo kat hall gat va ké szül -
tek a szebb nél szebb al ko -
tá sok, me lyek kel a részt ve -
võk az tán ün ne pi dísz be
öl töz tet het ték ott ho na i kat.

Ez úton is sze ret nék
meg kö szön ni min den se -

gít sé get, anya gi tá mo ga tást, me -
lyek nél kül ezek a prog ra mok nem
va ló sul hat tak vol na meg. Kü lön kö -
szö nöm ama tõr szín tár su la tunk min -
den tag já nak, hogy már évek óta
szá mít ha tok rá juk!

Schwahofer-Baranyai Ta ma ra

Mozgalmas
évzárás volt
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A szü le tés na pos An na né ni nél 
járt a pol gár mes ter

At ti la ut cai ott ho ná ban kö szön töt te 90. szü le -
tés nap ja al kal má ból Il lés Józsefnét, An na né nit
Csepreg pol gár mes te re, Vlasich Krisz ti án. Már
ha gyo mány a vá ros ban, hogy ki emelt fi gyel met
for dí ta nak a tisz te let re és meg be csü lés re a ju bi -
le u mi év for du ló kon, ezért sze mé lye sen ke re si fel
az ün ne pel te ket a vá ros ve ze tõ. Mint meg tud tuk,
An na né ni 1928-ban ép pen új év nap ján szü le -
tett a vá ros sal szom szé dos köz sé gen, Tömördön.
Há rom test vé ré vel sze re tet ben élt a szü lõi ház -
ban, majd 1949-ben Szom bat he lyen szer zett
érett sé git egy ke res ke del mi is ko lá ban. A kö vet -

ke zõ év ben ment férj hez, s köl tö zött Csepregre.
A szép ko rú as  szony büsz ke le het le szár ma zott ja i -
ra is, hi szen két gyer me ke, öt uno ká ja és egy
déd uno ká ja van. An na né ni el árul ta, hogy nap -
ja it rejt vény fej tés sel, ház kö rü li mun kák kal töl ti.
Ha az idõ já rás en ge di, se ré nyen gon doz za a
kis ker ti ve te mé nyest. A té vé mû so rok kö zül a ve -
tél ke dõ ket sze re ti a leg job ban. A csepregi pol -
gár mes ter jó kí ván sá gai mel lett egy cso kor vi -
rág gal, cso ko lá dé vá lo ga tás sal és ju bi le u mi em -
lék lap pal ked ves ke dett a vá ros idõs pol gá rá -
nak, aki meg ha tód va fo gad ta az aján dé ko kat
gyer me kei kö ré ben.                                              KM

Rövid hírek

– Egy ré gi mon dás sze rint, nézd meg a te me -
tõt, és meg tu dod, hogy mi lyen em be rek lak ják
a te le pü lést – kezd te kö szön tõ jét a fel újí tott ra va -
ta lo zó ün ne pé lyes át adá sán Kovácsné Ke le men
Gert rúd, Répceszentgyörgy pol gár mes te re.

– Egy fa lu éle té nek egyik leg fon to sabb hely -
szí ne a te me tõ. Itt min den ki nek van nak sze ret tei,
fáj dal mas em lé kei. Ezen a he lyen kí sér jük utol só
út já ra hoz zá tar to zó in kat. A vég sõ bú csú he lye a
ra va ta lo zó épü le te, ezért mind an  nyi unk szá má -
ra kö te les ség, hogy ez a hely is mél tó le gyen
egy tisz tes ség gel meg élt élet út mél tó le zá rá sá -
hoz – fo gal maz ta meg a pol gár mes ter. Azt
mond ta, kö te les sé ge az ön kor mány zat nak,
hogy ren de zett le gyen a ra va ta lo zó és kör nye -
ze te. A répceszentgyörgyi ra va ta lo zó ter ve zé si
mun ká it még az elõ zõ kép vi se lõ-tes tü let kezd te
el, Ba ra nyai Ró bert ter vez te és a ki vi te le zés alatt
mû sza ki el len õr ként fel ügyel te a mun ká kat. A ra -
va ta lo zó elõ-te tõ vel bõ vült, tel jes egé szé ben
meg újult a cse rép fe dés, az épü let hez ve ze tõ út
új térkõburkolatot ka pott. Az épü let ben me leg
vi zes blok kot ala kí tot tak ki és el kez dõ dött a par -
ko sí tás, a ki vi te le zést Kollarits Gá bor tömördi vál -
lal ko zó vé gez te. A répceszentgyörgyi ra va ta lo zó
fel újí tá sa 7,3 mil lió fo rint ba ke rült, ezt rész ben

ön erõ bõl, rész ben ál la mi tá mo ga tás ból fi nan szí -
roz ták. Ez utób bi for rás hát te re, hogy
Répceszentgyörgy ön kor mány za tá nak so ha
nem volt adós sá ga, így úgy ne ve zett adós ság -
kon szo li dá ci ót ka pott a kor mány tól, két rész let -
ben csak nem 6 mil lió fo rin tot. En nek má so dik, 3
mil lió fo rin tos ré szét hasz nál ták fel a ra va ta lo zó
rend be té te lé re.

– Te me tõnk ren de zett sé gé hez, mind nyá junk
örö mé hez hoz zá já rul hat az is, hogy a ko ráb ban
föld mun ká la tok mi att el moz dí tott ka to na sír ját
meg tisz tít va ál lít tat tuk vis  sza – mu tat ta Kovácsné
Ke le men Gert rúd. A hely re ál lí tást a Sza bó Sír kõ

Kft. mun ka tár sai vé gez ték, Sza bó Je nõ ügy ve ze -
tõ nagy lel kû ado má nyát kü lön meg kö szön te a
pol gár mes ter as  szony.

Hoz zá tet te azt is: – A ra va ta lo zó bõ ví té sé vel a
te me tõ tel jes meg úju lá sa el kez dõ dött, ami re
már most büsz ke le het a te le pü lés. Vé gül gróf
Szé che nyi Ist vánt idéz te: „Ha tud ni aka rod, hogy
egy nem zet men  nyi re be csü li múlt ját, nézd meg
a te me tõ it!”

A ra va ta lo zó fel újí tá sa al kal má ról ren de zett ün -
nep sé gen má sok mel lett ott volt dr. Szé kely Já nos
me gyés püs pök, Pécsinger Éva lel kész, Dó ka Fe -
renc plé bá nos, Ágh Pé ter, Répce szent györgy or -
szág gyû lé si kép vi se lõ je, a ter ve zõ és a ki vi te le zõ,
va la mint a kép vi se lõ-tes tü let tag jai is.              yde

Felszentelték a megújított
répceszentgyörgyi ravatalozót 
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RAN GOS ME ZÕNY A BÕI SAKK VER SE NYEN

Tra di ci o ná lis sakk ver senyt ren dez tek Bõ ben az Erhardt ven dég lõ ben, ja -
nu ár má so dik szom bat ján. A 17. al ka lom mal meg ren de zett ver se nyen húsz
já té kos vett részt a kör nye zõ te le pü lé sek rõl. Hét for du lós sváj ci rend sze rû sza -
bá lyok sze rint bo nyo lí tot ták le a for du ló kat. 1. He lye zett Dr. Sza bó György. 2.
He lye zett Far kas At ti la. 3. He lye zett Néveri Ti bor.

yde

A ju bi le u mi 20. Vas Me gye bál ját Bü kön
ren dez ték a Für dõ Ét te rem ben.

A ven dé ge ket a 11-es Hu szár Ha gyo mány õr -
zõ Egye sü let és a 83. Hon véd Gya log ez red ta -

go zat dísz õr sé ge, Ko csis Korinna, Miss Europa
2016, és Patthy Krisz ti na bor ki rály nõ fo gad ta. A

kö szön tõk so rát dr. Borhy Lász ló aka dé mi kus,
egye te mi ta nár, az Eöt vös Lo ránd Tu do mány -
egye tem rek to ra nyi tot ta meg. Tör té nész ként
ele mez te a bá lok ere -
de tét, ami már az ókor -
ból ered. Kö szön tõt
mon dott Majtényi Lász -
ló, a Vas Me gyei Köz -
gyû lés el nö ke, majd a
nyi tó be szé de ket dr. Né -
meth Sán dor, Bük pol -
gár mes te re zár ta. Az
Ungaresca Tánc együt -
tes Kál lai ket tõs nyi tó tán -
ca után va cso ra kö vet -
ke zett, amely nek mi nõ -
sé gé re a ga ran cia a
Pereznyák csa lád volt.
Az est fo lya mán fel lé pett
Galaxy Tánc ze ne kar a Répce-menti Fér fi kar
bor dal ok kal, majd Charlie kö vet ke zett. Éj fél kor
ad ták át az „Év Va si Em be re 2017” dí jat: az el is -
me rést Brenner Jó zsef atya kap ta meg a ku ra tó -
ri um egy han gú dön té se alap ján. A dí jat vér ta nú

test vé re ala pít vá nya ja vá ra aján lot ta fel. A kö -
zön ség áll va tap sol ta meg a ki tün te tet tet. A dí jat
Majtényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz gyû lés el nö ke

és dr. Balázsy Pé ter, a Vas Me gyé ért Egye sü let el -
nö ke ad ta át. A ren dez vény ide je alatt fi nom
pá lin ká kat és bo ro kat kós tol hat tak a csepregi
bo rá szok jó vol tá ból.

yde

Charlie-val bulizott a Vas megyei elit
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• Csepreg

Fej lesz tik a Tak sony 
és Tak sony köz ut cá kat

A fej lesz té sek to vább foly ta tód nak
Csepregen, hi szen szá mos pá lyá za ton volt is mét
si ke res a vá ros. Je len tõs kor mány za ti tá mo ga -
tás ból kez dõ dött meg a Tak sony és a Tak sony
köz ut cák csa pa dék víz-el ve ze tõ rend sze ré nek
ki épí té se. A mun ká la tok de cem ber ele jén kez -
dõd tek, a ter vek nek meg fe le lõ en, jó ütem ben
ha lad a ki vi te le zés. El sõ ként a Tak sony köz mö -
göt ti te rü le ten kö töt ték be a csa pa dék csa tor nát
az ut cá val me rõ le ge sen fu tó öv árok ba, majd a
Tak sony köz egé szét csö vez ték le a szak em be -

rek. Je len leg a Kos suth La jos ut ca irá nyá ba esõ
Tak sony ut cai sza kasz fej lesz té se zaj lik – tá jé koz -
tat ta la pun kat Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter.

A ter vek sze rint a Tak sony köz – Kos suth La jos
ut ca kö zöt ti sza ka szon, va la mint a Tak sony köz -
ben zárt rend szert épí te nek ki, az At ti la ut cá val
cso mó pon tot al ko tó ré szen pe dig a meg lé võ
nyílt árok fel újí tá sát vég zik majd el. Az ut ca pá -
ros ol da lán az esõ víz-el ve ze tõ ár kot húsz mé ter -
rel hos  szab bít ják meg, így ös  sze sen csak nem
320 mé te ren ala kí ta nak ki nyílt csa pa dék víz el -
ve ze tõ-rend szert, a töb bi sza ka szon pe dig 640
mé ter hos  szan zár tat.

Az ár kok bur ko lá sát és az új át ere szek be épí -
tést kö ve tõ en kez dõd het meg majd mind két ut -
ca út bur ko la tá nak fel újí tá sa is. Tak sony ut cá ban
és a Tak sony köz ben ös  sze sen 566 mé te ren épí -
te nek majd új asz falt bur ko la tot.

A pol gár mes ter ki emel te, hogy Csepreg ön -
kor mány za ta út- és jár da fel újí tá si prog ram já nak
meg va ló sí tá sa so rán mint egy 125 mil lió fo rint rá -
for dí tá sá val fej lesz tik a két ut cát. A vá ros köz út ja -
i nak inf rast ruk tu rá lis fej lesz té se Ma gyar or szág
kor má nyá nak több mint 300 mil lió fo rin tos tá mo -
ga tá sá ból va ló sul hat meg.                             KM

Az év utol só hó nap ja so kunk szá má ra a re -
mény te li vá ra ko zás idõ sza ka. Min den ki más hogy
éli meg a sze re tet ün ne pé nek kö ze led tét. A gyer -
me kek vár ják a Mi ku lás ér ke zé sét, az aján dé kok
ál tal nyúj tott örö möt, míg a fel nõt tek a fi nom éte le -
ket, a csa lá di és ba rá ti meg hitt ta lál ko zá so kat.
Nagygeresden évek óta ha gyo mány, hogy az ön -
kor mány zat szer ve zé sé ben, az ün nep kör höz kap -
cso ló dó kö zös sé gi prog ra mo kon ve het nek részt az
ér dek lõ dõk. Ad vent el sõ va sár nap já ra fe nyõ fa és
ün ne pi ko szo rú ké szül a fa lu ház elé. Szor gos ke zek

mun ká ját di csé ri a lép csõ kor lát okon el he lye zett
gir land, a fe nyõ és ko szo rú gon dos dí szí té se. Ta va -
lyi tel je sen meg újul tak az épü let fény fü zé rei, a köz -
pon ti rész két vi lá gí tó fá val gaz da go dott. A kö zös -
sé gi tér tel jes pom pá já ban fo gad ta az ün ne pel ni
vá gyó kat. A hi deg, sze les dél után el le né re so kan
meg je len tek a ren dez vé nyen, amely kü lön le ges

al ka lom volt fa lunk éle té ben. Az egy há zak ál dá sá -
val át ve het te a te le pü lés a fa lu gond no ki buszt,
amely már na gyon hi ány zott a min den na pi éle -
tünk bõl, ja nu ár ele jé tõl állt szol gá lat ba, az óvo dá -
sok nagy örö mé re. Az ün nep ség hi va ta los ré sze
után for ralt bort, te át és a hely bé li as  szo nyok ál tal
ké szí tett fi nom sü te mé nye ket kós tol hat ták meg a
ven dé gek. A pi ros ru hás, hó fe hér sza kál lú Mi ku lás
apó is meg lá to gat ta a nagygeresdi gye re ke ket.
Ér ke zé sé ig a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol gál -
ta tó Rend szer jó vol tá ból a Pap ri ka Jan csi Báb szín -

ház mû so rán szó ra koz hat -
tak ki csik és na gyok. Vi -
dám ka ca gás sal és vas -
taps sal ju tal maz ták az elõ -
adást. A meg szep pent
ap ró sá gok, a hun cut kis is -
ko lás ok kal együtt, ver sek -
kel kö szön töt ték a nagy -
sza kál lút. A cso mag osz tás
so rán fel ol dód tak a bá tor -
ta la nabb gyer kõ cök is,
így az ün nep ség vé gén
kö zö sen fotózkodtak, a
leg me ré szeb bek a Mi ku -
lás ölé bõl mo so lyog tak a

ka me rá ba. Szent es te elõtt egy nap pal tar tot tuk a
ha gyo má nyos ka rá cso nyi ün nep sé gün ket. A gye -
re kek már he tek óta ké szül tek a nagy nap ra, pró -
bák ra jár tak, sze re pet ta nul tak. Pol gár mes ter úr kö -
szön töt te a meg je len te ket, majd kez dõd he tett a
mû so ros ösz  sze ál lí tás. El sõ ként a kis fe nyõ fa tör té -
ne te ele ve ne dett meg a szín pa don. 

Mikulástól regölésig
ÉV VÉGI KÖRKÉP NAGYGERESDRÕL
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Il la tok, stí lu sok,
han gu la tok, bo rok

Bor must ra víz ke reszt kor Csepregen

Víz ke reszt kor a bo rok már meg pi hen -
nek, a ha gyo má nyos bo rá sza tok ban ré gen
ilyen kor kezd ték a bo rok fej té sét. A
csepregi és a kör nyék be li borosgazdák
más fél év ti zed óta rend sze re sen ös  sze jön -
nek ja nu ár 6-a tá ján egy szak mai bor must -
rá ra. Min den gaz da be mu tat ja a bo rát, el -
mond ja mi lyen tech no ló gi át al kal ma zott
eset leg mi lyen prob lé má val ta lál ko zott.

Már évek óta Szövényi Áron etyeki bo rász
ér té ke li a be mu ta tott bo ro kat és ad ta ná -
csot a to váb bi mun ká hoz. Ta lál koz tunk a fi -
nom sep rõn tar tás tech no ló gi á já val, ezt
batonázs el já rás nak hív ják a bo rá szat ban.
De kós tol tunk üde, friss Bozsoké bo ro kat is.
A vö rös bor ok ese té ben ma már el vá rás a
ter mé sze tes al ma sav bon tás. Il la tok, stí lu -
sok, han gu la tok tet ték kü lön le ges sé a har -
minc bor té telt. A 2017-es ki vá ló év já rat re -
mény tel jes bo ra it kós tol hat tuk.

Hor váth Jó zsef

Sor ra ér kez tek a je le net szep lõi: a hótündér, a
hó pely hek, a hó em ber, az an gyal. Ne kik fon tos
sze re pe volt ab ban, hogy egy csu pasz er dei fe nyõ
fel dí szít ve el jus son a gye re kek ott ho ná ba. A má so -
dik elõ adás egy csa lád ka rá cso nyi ké szü lõ dé sé be
nyúj tott be pil lan tást. A har ma dik egy el té vedt õz gi -
dá ról szólt, amely nek hóapó mu tat ta meg a ha za -
fe lé ve ze tõ utat. Egy tõl egyig ta nul sá gos, szép tör -
té net, amely meg mu tat ta a sze re tet ere jét, a se gít -

ség nyúj tás fon tos sá gát. Utol só mû sor szám ként a
gye re kek a szent csa lád éle tét je le ní tet ték meg a
szín pa don. An gya lok hoz ták a jó hírt, majd pász to -
rok, ki rá lyok hó dol tak a bet le he mi já szol elõtt. A
gye re kek sze rep já té kai egész éven át szí ne sí tik az
ün ne pi ren dez vé nye ket, ez út tal, a leg na gyobb,
egy ben év zá ró mû sor után, sza lon cu kor és gyü -
mölcs vár ta õket a ka rá csony fa alatt. A meg hitt
ün nep ség vé gén a je len lé võk ka lács és tea kós tol -
ga tá sa köz ben kí ván tak egy más nak ál dott ka rá -
csonyt és bol dog új évet. 

Fa lunk ban ré gi ha gyo má nya van a re gö lés -
nek. A le gé nyek egy cso port ja fel ke re ke dik, hogy
Szent Ist ván szol gá i ként vé gig jár va a há za kat, kö -
szönt sék a gaz dát és ve le az as  szo nyát. A ré gi
idõk ben a lá nyok nak na gyon fon tos volt, hogy
ide jé ben férj hez men je nek. Jö võ jü ket, meg él he té -

sü ket csak a há zas ság ban lát ták, ezért sze ret ték
vol na tud ni, hogy a sors kit ren delt ne kik, min den
év ben re mény ked tek a re gö lés si ke ré ben. De -
cem ber 25-én es te, al ko nyat fe lé 10-15 le gény
gyü le ke zett a köz ség ke le ti, kisgeresdi szé lén. A
leg fi a ta lab bak 15, a leg idõ seb bek 25-30 éve sek
vol tak. Szötyököt (kö csög du dát) vit tek ma guk kal,
haj da nán ezt te jes kö csög bõl ké szí tet ték. Az 1980-
as évek tõl kezd ve két li te res te jes kan ná ra disz nó hó -

lya got kö töt tek, an nak kö ze -
pé be egy ci rok szá rat erõ sí tet -
tek. A ci rok szár brum mo gó
han got adott, ha ned ves te -
nyér rel hú zo gat ták. Nap ja ink -
ban a disz nó hó lya got fel vál -
tot ta a nej lon, de a ci rok szár
meg ma radt. Kisgeresd leg -
szél sõ há zá nál kezd ték a re -
gö lést. Az egyik jó han gú le -
gény be ki ál tot ta a be kö szön -
tõt, majd rög tön el kezd ték az
éne ket, nem vár ták meg,

hogy a há zi ak ki szól ja nak. A ne vek fel so ro lá sát
min dig a je len lé võ vel kezd ték, elõ ször az idõ seb -
be ket, utá na kor sze rint a fi a ta lab ba kat vet ték sor -
ba. Az ének el hang zá sa után egyi kük egy kis rig -
must mon dott el bú csú zó ul. A szö veg el hang zá sa
után a le gé nyek egy szer re ki ál tot ták: kel le mes ün -
ne pe ket! Így men tek vé gig a fa lun, hol az egyik,
hol a má sik ol da lon ha lad va, vé gül a nyu ga ti szé -
len fe jez ték be út ju kat. Dol guk vé gez té vel a kocs -
má ba men tek, ahol a kocs má rost és a je len lé võ
ven dé ge ket is el re göl ték. Ki kér tek né hány li ter bort,
a ma ra dék pénzt pe dig el osz tot ták. A re gö lés pár -
vá lasz tás ban ját szott sze re pe már a múl té, de a
leg fon to sabb, hogy Nagygeresden en nek a szép
nép szo kás nak a ha gyo má nya kis vál toz ta tá sok kal
ugyan, de még min dig él. 

Né meth Lajosné
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• Csepreg

Rövid hírek

Vlasich Krisz ti án, Csepreg pol gár mes te re
ér té kel te a mö göt tünk ha gyott esz ten dõt.

– A 2016 szep tem be ré ben tar tott idõ kö zi vá -
lasz tá son a csepregi em be rek meg erõ sí tet ték,
hogy a ve sze ke dés és szét hú zás he lyett a jó zan
és bé kés vá ros épí tés re sza vaz nak, ezen gon do -
la tok men tén vé gez tük a mun kán kat a kép vi se -
lõ-tes tü let tel, akik kel to vább ra is egy csa pat -
ként, bi za lom mal dol go zunk a vá ros fej lõ dé sé ért
– mond ta Vlasich Krisz ti án. Hang sú lyoz ta, hogy
az ta va lyi évet is a jó zan és fe le lõs gaz dál ko dás
jel le mez te, en nek el le né re nem mond hat juk,
hogy sze gény évet zárt Csepreg. Mi sem bi zo -
nyít ja ezt job ban, mint hogy az el múlt egy év ben

több mint 700 mil lió fo rint ér ték ben nyert el a vá -
ros pá lyá za ti tá mo ga tást. – A vá ros épí tõ szem lé -
let sta bil ala po kon és ki szá mít ha tó an vi szi elõ re
a csepregiek ügyét – fo gal ma zott a vá ros el sõ
em be re. Hoz zá tet te: – Mind ez nagy ban kö szön -
he tõ Ágh Pé ter kép vi se lõ vel kö zö sen vég zett vá -
ros épí tõ mun kánk nak és a ma gyar kor mány nak,
amely fo lya ma tos mû kö dé si és fej lesz té si tá mo -
ga tást biz to sít szá munk ra. Csepreg vá ro sá ba so -
ha ilyen mér té kû fej lesz té si for rás utak ra és csa -
pa dék víz-el ve ze tés ki épí té sé re még nem ér ke -
zett. A Te rü le ti Ope ra tív Prog ram pá lyá za tán a
Ma lom kert és az Al só vá ros csa pa dék víz-el ve ze -
tõ rend sze ré nek re konst ruk ci ó já ra ös  sze sen 253
mil lió fo rin tot nyer tünk el. A tor na te rem ener ge ti -
kai fej lesz té se is to vább foly ta tód hat, hi szen
több mint 35 mil lió fo rint tá mo ga tás ér ke zett er -
re a te rü let re. Az utak te kin te té ben is je len tõs
ered mé nye ket mu tat hat fel a te le pü lés, 165 mil -
lió fo rint nyi for rást for dí tunk Csepreg út há ló za tá -
nak rend be té te lé re, s több mint 153 mil lió fo rint -
ból új ke rék pár utat épí tünk. 52,5 mil lió fo rin tot
el nyert for rás se gít sé gé vel pe dig az Alpannonia
plus, oszt rák-ma gyar tú ra út vo nal ra tu dunk rá -
csat la koz ni.

El ké szült a hi va tal épü le te el sõ és má so dik
eme le té nek fel újí tá sa, új bú tor zat tal és szá mí tás -
tech ni kai esz kö zök kel lát tuk el a két szin tet. A
Sport hor gász Egye sü le tek Vas Me gyei Szö vet sé -
gé vel új kö zös sé gi hely színt hoz tunk lét re a Tég -

la gyá ri-tó nál, míg a Ma lom kert ben negy ven
négy zet mé ter alap te rü le ten új sport par kot épí -
tet tünk. Foly tat tuk a szo ci á lis la ká sa ink kor sze rû -
sí té sét, így le cse rél tük a Czigli-ház te tõ szer ke zet -
ét. A ve lünk együtt mû kö dõ te le pü lé sek ös  sze fo -
gá sá nak kö szön he tõ en mo dern ult ra hang ké szü -
lé ket ka pott az egész ség ház. Ok tó ber 23-án
Finta Jó zsef plé bá nos úr szen tel te fel az új Büsz -
ke ség pont em lék mû vet. Ve res Gá bor szob rász -
mû vész al ko tá sa az 1956-os for ra dal mi ese mé -
nyek nek és már tír ja i nak ál lít örök em lé ket.

– Mér föld kö vek vol tak az út- és jár da fel újí tá -
sok, ame lyek meg va ló su lá sá val több év ti ze des
ál mok vált hat tak va ló ra vá ros  szer te – emel te ki
a vá ros ve ze tõ. So rol ta: – Meg újult a Fe hér ut ca

út bur ko la ta, az év vé gé vel át ad tuk a meg újult
Al kot mány ut cát, va la mint a Zrí nyi ut cá ban is új
asz fal tot és csa pa dék el ve ze tõ rend szert épí tet -
tünk ki. Az út- és jár da fel újí tá si prog ram ke re té -
ben szá mos hely szí nen dol goz tak a vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai, így meg újult a Fe hér és a
Má tyás ut ca jár dá ja, de a Dr. Sze mes ut cá ban
is meg kez dõ dött a rég óta várt jár da épí tés. 

De nem csak új utak és jár dák épül tek: a
csepregi ipar te rü le ten csak nem tíz hek tá ron va -
ló sult meg egy napelempark be ru há zás, amely
mint egy 1500 ház tar tást lát el zöld ener gi á val.
Õs  szel meg kez dõ dött a vá ros és a kör nyék te le -
pü lé se it el lá tó szenny víz tá ro zó-te lep kor sze rû sí té -
se is, eh hez kap cso ló dó an a Hu nya di ut cá ban
új ge rinc ve ze té ket épí tet tünk ki. 

Szá mos ki sebb fej lesz tés is meg va ló sult. A te -
me tõ ben új kül té ri pa do kat és hul la dék tá ro ló
edényt he lyez tünk ki, a vá ros gaz dál ko dás mun -
ká ját egy trak tor ra sze rel he tõ ré zsû ka sza se gí ti, a
Csepregi Sport egye sü let új ered mény jel zõ vel,
vonalazógéppel és fû nyí ró trak tor ral gaz da go -
dott. A kör for ga lom ban pe dig egy 14,5 mé ter
ma gas, kö zép cí me res ma gyar zász ló hir de ti a
hit és a ha za sze re tet fon tos sá gát. A leg fon to -
sabb azon ban, hogy Csepregen to vább ra is
nyu godt és bé kés vá ros épí tés foly hat. – Vi ták tól
men tes, szak mai mun kát tu dunk vé gez ni,
amely ben szö vet sé ge se ink a he lyi em be rek –

Idén is kap tak tû zi fát a rá szo ru lók

Az ön kor mány zat fel ké szült a tél re, nem
hagy ta ma gá ra azo kat, akik nem tud tak tü ze lõ -
anya got vá sá rol ni. Most is ju tott a rá szo ru lók nak
in gye nes tû zi fa Csepregen.

De cem ber má so dik he té ben be fe je zõ dött
an nak a tû zi fá nak a le szál lí tá sa, amely re a Bel -
ügy mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett szo ci á lis tü ze -
lõ anyag pá lyá za ton Csepreg ön kor mány za ta

csak nem 2,6 mil lió fo rint tá mo ga tást nyert. A
Szom bat he lyi Er dé sze ti Zrt. 146 er dei köb mé tert
szál lí tott le a ke mény lom bos fa fa jú tû zi fá ból.
Hor váth Gá bor, a Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá -
gi Bi zott ság el nö ke el mond ta, hogy idén a ta va -
lyi nál is több, ös  sze sen 78 ké re lem ér ke zett a hi -
va tal hoz. Az ön kor mány za ti ren de let sze rint
meg vizs gál ták a ké rel me ket, azo kat el bí rál ta a
bi zott ság, és vé gül 61 ház tar tás ba jut ha tott tü ze -
lõ anyag. Hoz zá tet te, hogy a Bel ügy mi nisz té ri um
ki fe je zett ké ré se és az ön kor mány zat szán dé ka is
egy irány ba mu ta tott, még pe dig ab ba, hogy a
nagy hi deg ben a rá szo ru lók mi nél elõbb me le -
ged hes se nek az ott ho nuk ban. 

A vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai Vlasich
Krisz ti án pol gár mes ter ké ré sé re már az el sõ szál -
lít mány ér ke zé se kor el kezd ték a fák fel dol go zá -
sát és ház hoz szál lí tá sát, an nak ér de ké ben,
hogy ka rá csony elõtt min den ház tar tás ba el jus -
son a tü ze lõ anyag, me leg gé és meg hit té té ve
ez zel is az ün ne pe ket.                                     KM

Kis város, nagy akarat 
EREDMÉNYES ÉVET ZÁRT CSEPREG
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Aki már részt vett más év ben ezen az al kal -
mon, az tud ja mit je lent: sok fé le íze sí té sû bor íze a
szánk ban, kel le mes gya log tú ra a dom bo kon, ki -
kap cso ló dás, ba rá ti be szél ge té sek, is mer ke dés,
vi dám ság.

2017 vé gén a szil vesz ter elõtt na pon, de cem -
ber 30-án ren dez tek tú rát a ter mé szet be vá gyók -
nak a csepregi bo ros gaz dák és a csepregi Bor -
ba rát Höl gyek. Az ott hon ülõs ka rá cso nyi ün ne pek
után jól esik a moz gás a sza bad ban, ezért so kan el
szok tak jön ni. De olyan so kan ed dig még nem vol -

tak, mint most. Kü lön öröm szá munk ra, hogy a he -
lyi ek is egy re töb ben ér dek lõd nek a prog ram iránt.

Alig gyõz te a ven dé ge ket el lát ni a 14 pin ce,
ahol for ralt bor ral és bor kor cso lyá val vár ták az ér -
ke zõ ket. Be né pe sült a hegy, az em be rek üveg -
bög ré vel a ke zük ben jár ták a hegy há ta kat ke -
resz tül-ka sul. Vál to za tos ízek kel ta lál koz tak, hi szen
min den gaz dá nak meg van a sa ját tit kos for ralt
bor re cept je. Az alap íze sí tõ a fa héj és a szeg fû -
szeg, de azon túl ki ezt, ki azt tesz még hoz zá,
akár éven te mást. Lukácsházi és kõ sze gi gaz dák
is meg tisz tel ték ren dez vé nyün ket, sõt olya nok is,
akik tá vo labb lak nak, pél dá ul Kecs ke mé ten vagy

má sutt az Al föld ön, a Mát ra-al ján, de ide ig le ne -
sen ezen a vi dé ken tar tóz kod tak, kö ze li vá ros ban
vagy a bü ki für dõn. El vi szik majd hí rün ket mes  sze
vi dék re. Az évek óta ide vis  sza já ró ba rá ti tár sa sá -

gok nak (is!) tet szik az it te ni szil vesz te ri tú ra han gu -
la ta. Es té re a meg fá radt tú rá zó kat Sza bó Lász ló
fo gad ta zárt kert jé ben tá bor tûz va rá zsá val, me le -
gé vel, jó ze né vel. Na gyon so kan tánc ra is per -
dül tek. Így év vé gén, tél idõ ben, ko rai sö té te dés -
sel sa já tos él ményt nyújt a szõ lõ hegy, amit so ká -
ig nem fe lej tünk el. A prog ram vé gén bol dog új
évet kí ván va bú csúz tunk egy más tól.

Én is ez zel bú csú zom:

Vir rad jon Rád szép nap,
Kö szönt sön Rád jó év,
ked ves haj lé kod ba
köl töz zön a jó lét,
lel ked be bol dog ság,
a szí ved be bé ke,
ezt kí vá nom Ne ked
a kö vet ke zõ év re.

Horváthné Pa dos Te réz

fog lal ta ös  sze Vlasich Krisz ti án. Hoz zá fûz te, hogy
a vá ros büsz ke le het erõ sö dõ kö zös sé ge i re, ar ra,
hogy a ha gyo má nyo kat meg õriz ve, az utó kor -
nak át örö kít ve kép vi se lik a te le pü lést. Fon tos a
csepregi kö zös ség meg erõ sí té se, hi szen egy -
mást sze re tõ és tisz te lõ pol gá rok nél kül min den
el ért ered mény hi á ba va ló! 

De nem csu pán be ru há zá sok te rén tud tak
fel mu tat ni fej lesz té se ket az el múlt év ben, ha nem
ren ge teg szí nes prog ram mal vár ták az ér dek lõ -
dõ ket. Ti ze dik al ka lom mal ren dez ték meg a Vá -
ro si Gyer mek na pot, jú li us ban, el sõ íz ben, ha -
gyo mány te rem tõ szán dék kal szer vez ték meg a
Csepregi Pa la csin ta Fesz ti vált: a tér ség te le pü lé -
se i nek be vo ná sá val Vas me gye szí nes, kul tu rá lis
programkavalkádja egy meg ha tá ro zó sze rep lõ -
vel bõ vül he tett. Ok tó ber 1-jé hez, az idõ sek vi -
lág nap já hoz iga zod va idõ sek nap ját tar tot tak
ope rá val, és az ’50-60-as évek slá ge ré i vel. S
szá mos vá ro si bu szos ki rán du lást is szer vez tek.

A jö võ re néz ve a pol gár mes ter el mond ta: to -
vább fej lesz tik az óvo dát, az is ko la tor na ter mét
és a hi va talt. Tel je sen meg újul az egész ség ház
és a mû ve lõ dé si ház, de jut for rás a kö zös sé gi
szol gál ta tó ház ra is. Fel újít ják az idõ sek ott ho na
la kó szo bá it, a vá ros ban foly tat ják az utak és jár -
dák épí té sét. Új út bur ko lat ké szül a Tak sony ut -
cá ban és a Tak sony köz ben, va la mint a Hu nya -
di és Pe tõ fi ut cák ban. Foly ta tó dik a szo ci á lis la -
kás fel újí tá si prog ram, de a fi a ta lok szá má ra
esély ott hont ala kí ta nak ki a Czigli-házban. –
Szá mos fej lesz tés meg va ló sí tá sa vár ránk eb ben
az esz ten dõ ben is, de ígé re tem hez hí ven a
meg kez dett mun kát, mint ed dig, ha son ló el kö -
te le zett ség gel és len dü let tel foly ta tom, an nak
ér de ké ben, hogy az újabb ered mé nye ket fel -
mu tat va szol gál has sam meg a csepregi em be -
rek bi zal mát – zár ta a pol gár mes ter.

KM

For ralt bo ros szil vesz te ri 
tú ra a csepregi szõ lõ he gyen
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• Szakony
A ka rá cso nyi vá ra ko zást egy szép és új

kez de mé nye zés tet te meg hit teb bé. Sza -
konyban is ki gyúl tak az ád ven ti ab la kok fé -
nyei. A kül sõ sé gek mel lett, az al kal man ként
ös  sze gyûlt csa lá dok Finta Jó zsef atyá val kö zö -
sen imád koz tak. 

A szakonyi ka to li kus egy ház köz ség ja nu ár
20-án har ma dik al ka lom mal ren dez te meg
jó té kony sá gi bál ját. A meg je len te ket a szer ve -
zõk ne vé ben Csenár Má tyás kö szön töt te. A
ren dez vényt a csepregi tán co sok pa lo tá sa
nyi tot ta meg, ezt kö ve tõ en Finta Jó zsef plé bá -
nos fe jez te ki kö szö ne tét mind azok nak, akik
fel aján lá sok kal, szer ve zé si mun kák kal se gí tet -
ték az est lét re jöt tét. Majd a vi dám sá gé volt a
fõ sze rep a Nem hagy juk AB BA! pro duk ci ó val.
Az est fo lya mán a fér fi ven dé gek meg vá lasz -
tot ták a bál ki rály nõt, Hidegh Ale xand ra sze -
mé lyé ben.

Ja nu ár ban ae ro bic órák in dul tak Sza -
konyban. Az ae ro bic alap lé pé se i bõl össze ál lí -
tott, kön  nyen kö vet he tõ gya kor la tok ra vár ják az
ér dek lõ dõ ket, mo zog ni vá gyó kat. Az al kal ma kat
pén te ken ként a kö zös sé gi ház ban tart ják.   ADA

Rövid hírek

A vá ros ön kor mány za ta kö szön töt te
azo kat a há zas pá ro kat, akik ju bi lál tak: az
50., 55., il let ve az 60. há zas sá gi év for du ló -
ju kat ün ne pel ték. Csak nem het ve nen gyûl -
tek ös  sze a je les al ka lom ból. 

A meg hitt han gu lat nak és a szép em lé kek fel -
idé zés nek a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko la au lá ja adott hely színt, ahol Vlasich Krisz ti án
pol gár mes ter és Hárominé Or bán Eri ka al pol gár -

mes ter szív hez szó ló gon do la tok kal, jó kí ván ság -
ok kal, idé zet tel, va la mint ének kel kö szön töt ték a
meg  je len te ket. Az ün ne pelt há zas pár ok meg ha -
tód va fo gad ták a kö szön tõ ket. Ott vol tak a
Csepregi Nyug dí jas Egye sü let tag jai is, Pukler Zol -
tán el nök ve ze té sé vel. Mû sor ral ké szül tek a
Csepregi Ze ne is ko la nö ven dé kei: Hor váth Aman -
da és Gyurácz Bog lár ka fu ru lya szó val ör ven dez -
tet te meg a kö zön sé get, Pi ros Lu ca nagy sze rû

zon go ra já té ká val emel te az est szín vo na lát. Ver -
set mon dott Pócza Já nos és Tóth An na, fel lé pett
még a Csepregi Nyug dí jas Ének kar, ci te rán kí sér -
te õket Pin tér Ani kó és Hujber Fe renc. 

Az ün ne pi be szé dek után a pol gár mes ter és
az al pol gár mes ter kö zö sen ad ták át Csepreg
ön kor mány za ta ne vé ben a ne ves al ka lom ból
ké szült em lék tár gya kat, em lék la po kat egy üveg
csepregi bor és egy cso kor vi rág kí sé re té ben.
Ezt kö ve tõ en az ön fe ledt ki kap cso ló dá sé volt a

fõ sze rep: az ön kor mány -
zat meg hí vá sá ra bor, üdí -
tõ és va cso ra mel lett be -
szél get het tek az egy be -
gyûl tek. 

Ez úton is szív bõl gra tu -
lál nak az 50. há zas sá gi
év for du ló ju kat ün nep lõ
Lujber Já nos nak és Nyá ri
Má ri á nak, Sze le La jos nak
és Pi ros Ilo ná nak, Mautner
Bé lá nak és Ara nyos Git tá -
nak, Mar ton An tal nak és
Joó Zsu zsan ná nak, Iliás

La jos nak és Ke le men Zsu zsan ná nak, Oláh Im ré -
nek és Kunovits Ir má nak. Gra tu lál nak to váb bá
az 55. há zas sá gi év for du ló ju kat ün nep lõ Vígh
Kál mán nak és Vincze Má ri á nak, va la mint a 60.
ju bi le u mát ün ne pe lõ Edõcs Já nos nak és Kó bor
Ro zá li á nak. Saj nos négy há zas pár nem tu dott
ott len ni az ün nep sé gen, egész sé gi ál la po tuk
mi att, õket ott ho nuk ban kö szön töt ték fel.

KM

Jubiláns házaspárokat
köszöntöttek Csepregen
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A 2017. évi köz meg hall -
ga tást de cem ber vé gén tar -
tot ta meg az ön kor mány zat.
A fó ru mon meg is mer het tük
az el múlt év mun ká it, be vé -
te le it, ki adá sa it, meg va ló sult
pá lyá za to kat, va la mint be -
szá mo lót hall hat tunk a fa lu -
gond no ki szol gá lat mun ká -
já ról, il let ve tá jé koz ta tást
kap tunk a 2018-as év költ -
ség ve té si ter ve ze té rõl. A cél
to vább ra is a te le pü lés kom -
fort já nak nö ve lé sét cél zó
be ru há zá sok meg va ló sí tá -
sa. Foly ta tó dik a jár dák re -
konst ruk ci ó ja: el sõ ütem ben
a 84-es szá mú fõ út tól Bük
irá nyá ba a Hu nya di ut ca
mind két ol da la új asz falt bur -
ko la tot kap, il let ve a fa lu ház
ol da lán is fel újít ják az el öre -
ge dett gya log utat. Má so dik
ütem ben meg újul a Kos suth
ut cai el hasz ná ló dott út fe lü -
let. Így biz ton sá go sab ban
le het ez után köz le ked ni a fa -
lu ban, il let ve a te le pü lés ké -
pe is alap ja i ban meg vál to -
zik, je len tõ sen ja vul. A ta va -
szi mun ká la tok ter vei kö zött
sze re pel a te me tõ ke rí té sé -
nek cse ré je. Az idõk fo lya -
mán tönk re ment be ton lá -

bak és a rozs dás, szét sza -
kadt ke rí tés dró tot egy
újabb, mo der nebb vál to zat
kö ve ti. Fõ fel adat lesz még a
szenny víz el ve ze tõ csa tor na -
rend szer ki épí té sé nek to váb -
bi üte me zé se. Ez több te le -
pü lés kö zös fel ada ta, hi szen
ös  sze fo gás nél kül ez nem
meg va ló sít ha tó be ru há zás.
A szük sé ges tár gya lá sok ez -
zel kap cso lat ban fo lya ma -
to san zaj la nak, és az el kö -
vet ke zõ idõ szak ban is nagy
hang súlyt kap nak az ide -
kap cso ló dó elõ ké szü le tei
mun ká la tok. Az el múlt év -
ben új fe dett kö zös sé gi lé te -
sít mény ke rült át adás ra,
amel  lyel bõ vül tek a sza bad -
idõs te vé keny sé gek le he tõ -
sé gei, az idén pe dig le he tõ -
ség lesz ar ra, hogy hogy
egy nagy sza bá sú fa lu na pot
ren dez zünk, ugyan is az er re
be adott pá lyá zat po zi tív el -
bí rá lás ban ré sze sült. Tar tal -
mas kul tu rá lis prog ra mok ra,
sztár fel lé põk re, il let ve a ha -
gyo má nyok hoz hí ven he lyi-
és kör nyék be li fel lé põk re is
szá mít hat nak a kö zös sé gi
tér re lá to ga tók. 

H. H. R.

Újabb el is me rést tud hat ma gá é nak
a Bü ki Gyógy für dõ Zrt., ugyan is a Ma -
gyar Für dõ szö vet ség öt csil la gos szín vo -
na lú ként mi nõ sí tet te a strand für dõt. A
ha zai für dõk szá má ra 2014 óta ér he tõ
el a für dõk Nem ze ti Ta nú sí tó Véd je gye.

Az el is me rés a ven dé gek szá má ra fon -
tos in for má ció, mert se gít a meg fe le lõ
für dõ ki vá lasz tá sá ban: ga ran ci át nyújt
a für dõ szol gál ta tás mi nõ sé gé re. A mi -
nõ sí tés szem pont rend sze rét a Ma gyar
Für dõ szö vet ség dol goz ta ki és a Nem -
zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um hagy ta jó vá.
A mi nõ sí tést vég zõ füg get len zsû ri tag jai

sze mé lye sen lá to gat tak el a bü ki
gyógy für dõ be, ahol vizs gál ták pél dá ul
a für dõ inf rast ruk tú rá ját, meg kö ze lít he -
tõ sé gét, emel lett a mun ka tár sak fel ké -
szült sé gét, a víz, va la mint a szol gál ta tá -
sok mi nõ sé gét. Az ös  sze tett szem pont -

rend szer alap ján a Bük für dõ Gyógy- és
Él mény cent rum a strand für dõ ka te gó ri -
á ban az el ér he tõ leg ma ga sabb, öt csil -
la gos mi nõ sí tést ért el. A ta nú sí tó véd -
jegy hasz ná la ta öt év re szól, azt a für dõ
mun ka tár sai a Ma gyar Für dõ szö vet ség
Mórahalmon ren de zett ju bi le u mi köz -
gyû lé sén ve het ték át.                        yde

Ter vek Tompaládonyban
Öt csil la gos mi nõ sí tést ka pott

a Bük für dõ Gyógy- és Él mény cent rum
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ÉLET KÉP A „LEG FI A TA LABB
CSEPREGI TÉGLAGYÛJTÕ”-RÕL

(Répcevidék 2012. nov. II. év fo lyam 
11-es szám 9. ol dal)

Eresz al ja; hol itt a fecs ke?
a tég la nyom is csak kecs ke!
Nincs itt aki „jaj ve szé kel”
de kecs ke sem me keg ép pen

Eresz alatt fé szek nincs
tég la itt a min den kincs
reg ge len ként ’veszik a la pot’
üd vöz lik a fel ke lõ Na pot

A fény tisz te le te elõ írt, mint va la ha
így vagynak õk stíl ben ke let re tá jol va
Lõn itt, hogy sem mi sem vé let len
mint hogy a gya lu kés sem le het élet len!

Eresz alatt tég lák jel lel
szem ve lük be nem tel het
hir de tik hogy ké szít te tõ ik
az idõ ’vasfogát’ hogy fé lik

„Hol lesz nek már ak kor rej tett por hü ve lye ink
mi kor még név je gye in ket szen ve dél  lyel gyûjt he tik!”
Még hol tuk ban is le het vi gasz e-re mény?
Lám-lám med dig fa jul hat az em be ri le le mény!

Készítõikre is ra gad a kép zet
szá muk ra is ki hí vás a vég zet!
Ha már egy szer an  nyit kel lett ta pos ni
az utó kor em be re gon dol jon rá juk is

A lát vány je len sé ge en nél na gyobb
a gyûj tõ jük lett ger jedt na gyon
fá ra do zást mes  sze nem kí mél ve
hogy ’fertõzéses’ szen ve dé lyét ki él je

A te rem te tõ ik hí ré vel, ne vé vel
az utó kor hi val ko dik ke vél  lyel
hogy az tán az ér dem hol is na gyobb
dönt se el a Né zõ je, én sem le ges ma ra dok

Ud va ro mon „Tég la va rázs”
nincs eb ben sem mi nagy zás
meg tisz telt az „Új ság írás”
ez már az tán szin te imázs

Szak má ját a mes ter szív bõl mû ve li
akár csak ha az er dõn a va dat ûz he ti,
tég lái e-szem pont ból is ’menõk’
gyak ran ûz he ti kö zöt tük az ép pen „kel lõt”!

A pol cok nem ros ka doz nak
hír vi või a jó asz ta los nak
mas  szí van bír ják a tég lák tö me gét
Sza kink ad ta be lé jük szí vét lel két

Tég lá im, én Nék tek alá zat tal hó do lok
ki fo gá som csu pán sza po ro dá si mó do tok
len nék tisz te le te tek nek még fõbb hí ve
ha sza po ro dá si mó do tok len ne ve ge ta tí ve

A „leg idõ sebb csepregi tég la gyûj tõ” 

• 600 éve, 1418-ban em lí tet ték elõ ször ok le -
vél ben Egyházasfalu ne vét.

• Leg alább 375 éve, 1643-ban hunyt el
Csepregen Far kas Im re nyom dász. Mes te re,
Manliusz Já nos ha lá la után fe le sé gül vet te an -
nak öz ve gyét, s ez ál tal övé lett a nyom da, me -
lyet a Nádasdy-család te le pü lé se in, 1608-1620
kö zött Sopronkeresztúron [ma Deutschkreutz
Auszt ri á ban], majd 1624-1643 kö zött Csepregen
mû köd te tett. Csepregben 36 köny vet: val lá si
mun ká kat, ka len dá ri u mo kat, stb. adott ki. 

• 375 éve, 1643-ban ké szí tet ték el Gór 37
pont ból ál ló hegy köz sé gi sza bály ren de let ét,
mely az egyik leg ko ráb bi a Nyu gat-Du nán tú lon
fenn ma rad tak kö zött.

• 250 éve, 1768. feb ru ár 25–én hunyt el Sop -
ron ban tol nai Fes te tics Kris tóf (szül: Ság [ma Si ma -
ság], 1696. jú li us 22.) nagy bir to kos, So mogy vár -
me gye al is pán ja, or szág gyû lé si kö ve te, arany -
sar kan tyús vi téz. 1736-ban az ural ko dó hely tar -
tó ta ná csi ta ná csos sá ne vez te ki. Így több mint
egy év ti ze den át Po zsony ban hi va tal no kos ko -
dott. 1741-ben ki ne vez ték a hét sze mé lyes táb la
bí rá já vá is. Pest re köl tö zött, ahol ha lá lá ig el lát ta
bí rói fel ada ta it. A köz ügyek in té zé se mel lett gaz -
dál ko dott is. A gersei Pethõ-család bir to ka i nak
meg vé te lé vel õ te rem tet te meg a Keszt hely vá ros
kö rü li ura dal mat. Õ te kint he tõ a „keszt he lyi ág”
meg ala pí tó já nak. 1745-ben hoz zá kez dett a
keszt he lyi kas tély épí té sé hez, s gyógy szer tá rat és
kór há zat is lé te sí tett a vá ros ban. A kör nye zõ fal -
vak ban temp lo mo kat épít te tett. Õ ve tet te meg a
keszt he lyi könyv tár alap ja it is. 

• 200 éve, 1818-ban ké szült el a Répcén az
ár vi zek mér sék lé se cél já ból Locsmánd és Bük
kö zött az ak kor 2 öl szé les és 1 öl mély, úgy ne -
ve zett Ásás me der. A ré gi fõ me der Ma lom-árok -
ként to vább ra is ka pott vi zet, de a nagy ár vi zek
az óta a kö zép sõ sza kasz je len tõs ré szén a ko -
ráb bi nál jó val gyor sab ban le vo nul nak.

• 200 éve, 1818-ban szü le tett Magasiban
Guóthfalvi Guóth Ig nác mér nök, föld bir to kos,
köz éle ti sze mély. (+ Al só-Bük, 1902. 05. 16.) Mi u -
tán 1847-ben fe le sé gül vet te Mankóbüki Hor -
váth Alojziát, az alsóbüki Hor váth kú ri á ba köl tö -
zött. 26 évig a Bü ki Evan gé li kus Egy ház köz ség
fel ügye lõ je, a Hárombüki Ol va só Egy let nek pe -
dig el nö ke, a Répczevidéki Ta ka rék pénz tár nak
vá laszt má nyi tag ja, majd el nö ke volt. Anya gi lag
tá mo gat ta dr. Gyurátz Fe ren cet, a ké sõb bi
evan gé li kus püs pö köt, is ko lái el vég zé sé ben.

• 175. éve, 1843. no vem ber 28-án hunyt el Pe   -
resznyén Ficzkó Jó zsef (szül. Bo ri che, 1772. már ci us
15.) szlo vén szár ma zá sú ka to li kus pap, gradistyei
hor vát nyel ven al ko tó író. A tör té nel mi Vend vi dék -
rõl, Bor há za köz ség bõl (ma Boreèa, Szlo vé nia) szár -
ma zott. Peresznyén volt plé bá nos. Val lá si mun ká it
job bá ra a Gyõ ri és Szom bat he lyi egy ház me gyék -
ben élõ hor vá tok szá má ra ír ta. Ka te kiz mu sa, ima -
köny ve (Hizsa zlata) sok ki adást ért meg, so ká ig
köz ké zen for gott.

• 100 éve, 1918. 02. 19-én szü le tett dr. Rajczy
Má ria Callista Mechtildis apá ca, ta nár, író. (+
Csepregen, 1955. 02. 12.) Fõ mû ve: Csepreg iro -
dal mi múlt ja és nép köl té sze ti ha gyo má nyai.

• 100 éve, 1918-ban in dult az óvo dai ne ve -
lés Csepregen, az Is te ni Meg vál tó Le á nya i nak
zár dá já ban.  Az utód in téz mény ben a tan év a
ju bi le um je gyé ben te lik (gá la mû sor, vers mon dó
ver seny, rajz pá lyá zat, ju bi le u mi ün nep ség).     

• 80 éve, 1938. 02. 24-én hunyt el
Csepregen Far kas Sán dor bogyoszlói plé bá nos,
Ka pu vár egy ház ke rü le ti es pe res, tan fel ügye lõ és
püs pö ki biz tos, cím ze tes gyõ ri ka no nok. (Sz.
Nyal ka, 1853. 08. 08.) Az 1880-as évek ben,
csepregi káp lá ni évei alatt, szor gal mas adat -

gyûj tés után meg ír ta Csepreg me zõ vá ros tör té -
ne tét, mely ma is a te le pü lés múlt já nak je len tõs
for rá sa.

• 50 éve, 1968 õszén kez dõ dött a szer ve zett
ze ne ok ta tás Csepregen. A Kõ sze gi Ál la mi Ze ne -
is ko la ki he lye zett osztálya(i)ként in dult a kul túr -
ház ban a „ze ne is ko la”, mely 1977-ben meg -
kap ta a mai épü le tét. 1984-ben fi ók is ko la lett,
majd 1991-tõl önál ló sod va: Ze ne is ko la
Csepreg, 1993-tól Bog nár Ig nác Ze ne is ko la.
2007-tõl a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko la, Ze ne is ko la AMI szer ve ze ti egy sé ge ként
mû kö dik.

• 25 éve, 1993 ta va szán ala kult meg a
csepregi Far kas Sán dor Egy let.

• 20 éve, 1998. szep tem ber 21-én hunyt el
Bugovits Ist ván nép ta ní tó, az önál ló köz ség gé
vált Tor más li get el sõ pol gár mes te re. (Szül.
Balozsameggyes, 1929. 07. 27.)

• 20 éve, 1998-ban Bük nyer te meg köz ség
ka te gó ri á ban a „Vi rá gos Ma gyar or szág ért” ver -
senyt. Ez zel jo got szer zett 1999-ben az eu ró pai
meg mé ret te tés ben va ló in du lás ra.

• 15 éve, 2003 õszén ké szült el az öku me ni -
kus ká pol na Bük für dõn. Meg ál dá sá ra: 2003. ok -
tó ber 25-én ke rült sor.

sá gi

Év for du lók
a Répce-vidéken 2018.
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CSEPREGRE HIN TÓN
ÉR KE ZETT A MI KU LÁS!

De cem ber 5-én lo vas hin tón ér ke zett meg kram pu szai
kí sé re té ben a Mi ku lás Csepreg vá ro sá ba. 

A Mi ku lás-vá rás fõ té ri ha gyo má nyát 13 éve a Szebb
Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let in dí tot ta el. Az óta min den
év ben de cem ber 5-én a vá ros több pont ján fel tû nik a
Nagy sza kál lú. Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter el mond ta,
hogy a kez de mé nye zés hez a kez de ti két év után csat la -
ko zott a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Csa lád se gí tõ és Gyer -
mek jó lé ti Szol gá la ta, majd a vá ros ön kor mány za ta is.
Lágler Jó zsef lo vas hin tó já val min den év ben lel ke sen se -
gít, és a borosgazdák is tá mo gat ják a ren dez vényt. – Ak -
tív szer ve ze ti se gít sé get is ka punk a Ge or ge Sorel és az
Idõs La kó kért Ala pít vány tól, akik már több éve se gí tik a
prog ram si ke res meg va ló su lá sát – nyi lat koz ta az egye sü -
let el nö ke. A ha gyo má nyok hoz hí ven el sõ ként a Te rü le ti
Gon do zá si Köz pont idõs la kó i hoz lá to ga tott el a Mi ku lás:
az idõ sek mon dó kák kal, ver sek kel ké szül tek, és cse ré be
gon do san ös  sze ál lí tott aján dék cso ma got kap tak. Ezt kö -
ve tõ en a Nagy sza kál lú a Pro me ná don gyü le ke zõ gyer -
mek se reg hez si e tett, a ki csik han gos ének szó ért és mon -
dó ká kért cse ré be bõ sé ge sen kap tak az édes ség gel te li
zsák ból. Eköz ben han gu la tos ze ne, ka rá cso nyi fé nyek,
for ralt bor és for ró tea vár ta a Pro me nád ra lá to ga tó kat,
de sü te mé nyek bõl sem volt hi ány, hi szen a Ge or ge Sorel
Ala pít vány a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont és az Idõs La kó -
kért Ala pít vány gon dos ko dott mind er rõl.

Az es te zá rá sa ként a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta -
lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko lá ba su hant hin tó -
ján a Mi ku lás, a Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat
ál tal ös  sze ál lí tott cso ma go kat osz tot ta szét a gyer me kek -
nek. A cso ma gok ös  sze ál lí tá sát anya gi lag tá mo gat ta az
ön kor mány zat Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nök ál tal ve ze -
tett Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott sá ga. 

KM

Nem rég is mét csak nem száz csep -
regi szállt busz ra, hogy Bécs, Po zsony és
Ti hany után ez út tal Bu da pest re ki rán -
dul ja nak. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter szer ve zé sé -
ben két au tó busz in dult de cem ber 9-én, szom -
ba ton reg gel a csepregi ön kor mány za ti hi va tal
elõl. Mind két busz ban
lel kes csepregiek ül -
tek, akik már na gyon
vár ták az újabb kö zös
ki rán du lást. Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se -
lõ meg hí vá sá ra az Or -
szág ház ba lá to gat -
hat tak el az ér dek lõ -
dök. A lá to ga tó köz -
pon ton ke resz tül szak -
kép zett ide gen ve ze tõ
kí sé re té vel in dult az or -
szág há zi sé ta. A szob rok kal és dísz fes tés sel gaz -
da gon bo rí tott lép csõ há zon, fo lyo só kon ke resz -
tül ér ték el a fõ eme le tet, ahol a szí nes üveg ab -
la ko kon ke resz tül cso dá la tos pa no rá ma tá rult
a sze mük elé. In nen a ku po la csar nok ba ve ze -
tett az út juk, ahol azt is meg tud ták, hogy az
épü let mér ta ni kö zép pont já ban õr zik a Szent
Ko ro nát és a ko ro ná zá si jel vé nye ket, ame lye -
ket hon véd ko ro na õrök vi gyáz nak a nap 24
órá já ban. A tár sal gón ke resz tül a fel sõ há zi ülés -
te re met te kint het ték meg, amely ma fõ ként
kon fe ren ci ák és di ák prog ra mok hely szí né ül

szol gál. Itt kö szön töt te a fõ vá ros ba lá to ga tó
csepregieket Ágh Pé ter kép vi se lõ is, aki el -
mond ta, hogy 2006 óta tag ja a par la ment nek,
2010-tõl pe dig a vá lasz tó ke rü let egyé ni kép vi -
se lõ je ként dol go zik. Több ezer lá to ga tót fo ga -
dott már Vas me gyé bõl, hi szen fon tos nak tart -
ja, hogy az ál lam pol gár ok meg is mer jék azt a
he lyet, ahol õ ér tük dol go zik. A vi lág örök ség ré -

szét ké pe zõ épü let ne ve ze tes sé ge i nek meg te -
kin té se után a Vö rös mar ty tér re, az ad ven ti és
ka rá cso nyi ki ra ko dó vá sár ra lá to gat tak el a ki -
rán du lók. For ró tea, for ralt bor kí sé re té ben a hi -
deg idõ el le né re is gyor san és kel le me sen tel -
tek az órák. Kör be jár hat ták a Szent Ist ván Ba zi -
li kát, de kür tös ka lács ra, sült gesz te nyé re is ju -
tott idõ. A csak nem há rom órás ha za út elõtt
egy ki adós va cso ra is sze re pelt a ter vé ben, így
bõ ven ju tott idõ a kö zös él mé nyek fel ele ve ní té -
sé re és kö tet len ba rá ti be szél ge té sek re a kép -
vi se lõ-tes tü let tag jai kö ré ben.                        KM

Az országházban
jártak a csepregiek
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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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Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)
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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

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

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
Feb ru ár 3-án, szom ba ton 19

órá tól Bü kön, a Caramell Pré mi um
Re sortban: Jó té kony sá gi bál.

Feb ru ár 9-én, pén te ken 19
órá tól Bü kön, a Sport csar nok ban:
As  szony far sang 2018. – meg le pe -
tés ven dég gel.

Feb ru ár 10-én, szom ba ton, 9
órá tól Kõ sze gen, a Jurisics vár tól
(Rajnis u. 9.): Té li sé ta az Al só-er dõn -
Út vo nal: Jurisics vár – Tõ zeg mo hás
láp – ólmodi Szent Már ton tem  p lom
– bors mo nos to ri (Klos ter ma rienberg)
cisz ter ci ta ko los tor – Klast rom-dû lõ –
Kõ szeg. Táv: 15 km, idõ tar tam: 6
óra, tú ra ve ze tõ: Láng Zol tán
(70/403-3219) Út le vél vagy sze mé lyi
iga zol vány szük sé ges.

Feb ru ár 10-én, szom ba ton
dél után tól Undon: Fa lu far sang (Me -
sopust) – ha gyo má nyos mas ka rás
fel  vo nu lás sal.

Feb ru ár 10-én, szom ba ton
18.30 ó. Csepregen, a PSMSK- ban:
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra Far -
san gi kon cert je és bál ja.

Feb ru ár 11-én, va sár nap du.
Olmódon: Dady–Babe – mas ka rás
far san gi nép szo kás.

Feb ru ár 13-án, hús ha gyó
ked den, dél elõtt Tömördön: Csi -
csó ká zás - far san gi nép szo kás.

Feb ru ár 13-án, hús ha gyó
ked den es te, Kiszsidányban: Far -
sang zá ró ös  sze jö ve tel  - be bo rot -
vá lás sal.

Feb ru ár 18-án, va sár nap 10
ó. Kõ sze gen, a Na túr park iro dá tól
(Fõ tér 2.): „Min den ma dár tár sat
választ“  - Bá lint na pi tú ra. Út vo nal:
…amerre a szí vünk visz, táv: 15 km,
idõ tar tam: 6 óra. Tú ra ve ze -
tõ: Bogáti And rás (30/252-3488). A
tú ra vé gén ön költ sé ges bor kós to ló
és da lo lá szás a Láng Pin cé szet ben!

Feb ru ár 20-án, ked den 12
órá tól Bü kön, a Sport csar nok ban:
IX. TDM fér fi fut ball ku pa.

Feb ru ár 20-án, ked den 15.30
órá tól Bü kön, a BMSK szín ház ter mé -
ben: A nagy uta zás - a Bu dai Báb -
szín ház élõ–bá bos, ze nés me se elõ -
adá sa.

Feb ru ár 24-én, szom ba ton 18
ó. Csepregen, a PSMSK- ban: A
Kom mu niz mus Ál do za ta i nak Em lék -
nap ja – mû so ros em lé ke zés 
ko szo rú zás sal.

Már ci us 3-án, szom ba ton 15.30
ó. Csepregen, a PSMSK szín ház ter -
mé ben: A Csepregi Óvo dá so kért
Ala pít vány jó té kony sá gi GÁ LA MÛ SO -
RA az óvo dai ud va ri já té kok fel újí tá -
sá ra, újak be szer zé sé re.

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 

2018. feb ru á ri prog ram jai

Feb ru ár 3. Bü ki Iparosbál,
hely szín: Bük, Für dõ Ét te rem – Me -
di ter rán Te rem, 18.00 ka pu nyi tás,
19.00 meg nyi tó. Kö szön tõt mond,
és a bált meg nyit ja Dr. Né meth
Sán dor, Bük Vá ros pol gár mes te re,
19.15 Nyi tó tánc, 19.30 Va cso ra,
22.00 Nagy Fe ró mû so ra, 23.30
Tom bo la (200.- Ft/db), Ze nél a
Zenezoli Music Pro duk ció! Be lé põ:
1.000.- Ft / fõ, Ipa ros kö ri ta gok -
nak in gye nes. A me nü ára:
4.000.- Ft/fõ. Asz tal fog la lás: Für dõ
Ét te rem (Bük für dõ, Ter mál krt. 34.,
tel.: 94/558-365). Jegy vá sár lás:
2017. ja nu ár 20-án 09.00-12.00
kö zött és ja nu ár 27-én 13.00 –
16.00 kö zött a Bü ki Mû ve lõ dé si és
Sport köz pont, Könyv tár ban (Bük,
Eöt vös u. 11.). To váb bi in for má ció:
Né meth Sán dor – 30/204-58-29

Feb ru ár 9. 19.00 As  szony far -
sang. Meg le pe tés ven dég, buli ze -
ne kar, kok tél pult, tom bo la! Hely -
szín: Bü ki MSK Sport csar no ka, be -
lé põ: 1.000.- Ft. Asz tal fog la lás
szük sé ges!

Feb ru ár 13. 16.00 Far san gi
fel vo nu lás. Jel mez ver seny-for ralt
bor-for ró tea-fánk-utcabál! Vár juk
jel me ze sek je lent ke zé sét egyé ni
és csa pat ka te gó ri á ban! Hely szín:
Bük, kör for ga lom tól az Atriumig,
Bü ki MSK Atriuma.

Feb ru ár 15. 08.00 Bü ki tor kos -
ko dás tor kos csü tör tö kön. Ün ne -
pé lyes kö szön tõ: 16.30. Kós to lók
ki ada go lá sa: 17.00. Kós to ló jegy
ára: 1.500.- Ft. Hely szín: Bük,
Koczán-ház, Szé che nyi u. 42.

Feb ru ár 20. 15.30 Me se bér -
let 1. elõ adá sa. A nagy uta zás. A
Bu dai Báb szín ház élõ–bá bos, ze -
nés, szü net nél kü li egy órás me se -
elõ adá sa óvo dás és kis is ko lás
gyer me kek nek. A bér let ára
2.000.- Ft. Elõ a dá son kén ti jegy ár:
800.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK Szín -
ház ter me.






