


Feb ru ár ele jén a Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá -
nos Is ko la és Szak is ko la 11. év fo lya mos pin cér és
sza kács ta nu lói szü le ik kel, ro ko na ik kal, ba rá ta ik -

kal, ta ná ra ik kal együtt él ték át éle tük egyik fon -
tos ál lo má sá nak ün ne pé lyes per ce it. A ré gi ha -
gyo má nyok ban gyö ke re zõ sza lag ava tói ün -
nep ség meg ha tó és vi dám ün ne pén Hárominé
Or bán Eri ka igaz ga tó he lyet tes as  szony em lé kez -
tet te a di á ko kat, hogy a sza lag, amit most kap -
nak, mi lyen fon tos ös  sze kö tõ ka pocs a szá muk -
ra, ös  sze ko vá cso ló dott kö zös sé gük egyik szim -
bó lu ma is. Pócza Csa ba igaz ga tó úr me leg
han gon kö szön töt te a vég zõs di á ko kat, ele ve ní -
tet te fel a sza lag ava tók ha gyo má nyát, sze re pét
a di ák ság éle té ben, és kí vánt si ke res fel ké szü lést
az el kö vet ke zõ meg mé ret te tés re, a szak mai vizs -
gá ra, a szü lõk nek pe dig sok-sok öröm te li per cet
sze re tõ gyer me ke ik éle té ben. A vég zõ sök tisz te -
le tük és kö szö ne tük je lé ül sza la got tûz tek Csándli
Tiborné osz tály fõ nök és egy ben a sza ká csok
szak ok ta tó ja, Szász Kár oly pin cér szak ok ta tó,
Pócza Csa ba igaz ga tó úr, és dr. Né meth Sán dor

pol gár mes ter úr ru há já ra. A di á kok nak osz tály fõ -
nök ük tûz te fel az ös  sze tar to zás jel kép ét. A vég -
zõ sök ne vé ben Né meth Ár min mon dott kö szö ne -

tet ta ná ra ik, szü le ik ál do za tos mun -
ká já ért, és kér te to vább ra is tá mo -
ga tó se gít sé gü ket, bíz ta tó sza va i kat,
mo so lya i kat. A di á kok há lá ju kat szü -
le ik fe lé egy-egy szál vi rág gal fe jez -
ték ki. Az ün ne pi per cek után a vi -
dám sá gé volt a fõ sze rep. Ké pes ös -
 sze ál lí tás sal ele ve ní tet ték fel az is ko -
lá ban töl tött leg em lé ke ze te sebb pil -
la na to kat a leg idõ sebb szak is ko lá -

sok, majd vi dám tán cos pro duk ci ó juk kö vet ke -
zett. Zá rás ként pe dig kö zös ének kel bú csúz tak. A

sza lag ava tói ren dez vény a Für dõ Ét te rem ben
foly ta tó dott, ahol a di á kok ke rin gõ je nyi tot ta a
bált, majd ta ná ra ik kal, szü le ik kel tán col tak. 

bse
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• Olmód
Nap ló az „ólmodi” 
disz nó ölés rõl és far sang ról
Szom ba ton ko ra reg gel 5 fér fiú el ment a

167 kg-os co cá ért és 7 óra kö rül el kez dõ dött
a fel dol go zás. 8 órá ra a fa lu ap ra ja nagy ja
sür gött for gott, a Pol gár mes ter és Al pol gár -
mes ter „csak“ irányított. 11 kö rül, aki ott volt
meg kós tol hat ta a friss disz nó ölé si má jat

„ólmodi“ mód ra. Ké szült min den, még a be let
is meg pu col ta Ma ri ka, így a disz nó sajt ere de ti
gyo mor ba lett tölt ve. Va sár nap reg gel - dél -
elõtt a köz ség há zá ról ka pott disz nó to ros kós -
to lót majd min den csa lád.

Dél után a szo ká sos ded-babe fel vo nu lás
kö vet ke zett At ti la har mo ni ká ja kí sé re té ben. A
me net vé gig jár ta a fa lut, majd a kul tú rott -
hon ban elõ ke rült Ta más ik rek hang sze re i re
még tánc ra is per dül tek... mi köz ben a Sop ro -
ni pék ség fi nom fánk jai el fogy tak.

Cso dás két nap volt, a fa lu ap ra ja nagy ja
jól érez te ma gát és ami még fon to sabb a kö -
zös ség lett sok kal erõ sebb.                      HV.

Rövid hírek Szalagot kaptak
a büki szakiskolások
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

„Ami kor már vé sze sen rü hel lem a te let, rész le te sen ma gam elé kép -
ze lem a ta vaszt. Ab ban a hit ben rin ga tó zom, hogy nem hagy tam ki
sem mit: így és így fog ki bom la ni, lé pés rõl lé pés re. Az tán eljõ vég re a
va ló sá gos ta vasz; de nem bom lik ám, ha nem rob ban, cso dá já val
ezer sze re sen meg ha lad va kép ze le te met, em lé ke i met. Akár a
szerelem.“

A hos  szas hi deg, sö tét és fa gyos tél alatt ál mo doz va gon do lunk az
el sõ ta va szi nap su ga rak ra és a gyö nyö rû vi rá gok ra. Az év egyik leg -
szebb idõ sza ka ez, ami kor a vi rág zó fák, a csi cser gõ ma da rak és a fo -
lya ma to san eny hü lõ idõ min den em ber han gu la tá ba csem pész nek
egy kis vi dám sá got. Vég re meg ér ke zett a vár va várt már ci us! Õsi ma -
gyar ne vén Ki ke let ha va, de a né pi ka len dá ri um ban pe dig Böjt más
ha va ként em lí tik. Idén már ci us ban a nõ nap, a köl té szet nap ja mel lett
a hús vét is okot ad az ün ne pi han gu lat ra, ugyan is Hús vét va sár nap 27-
ére esik. A ta vasz el sõ je lei, a
hó vi rág ok már ki búj tak a
föld bõl, saj nos ott ho nunk ban
nem él vez het jük lát vá nyát,
mi vel vé dett nö vény, ti los le -
sza kí ta ni. Vi szont né hány szál
friss bar ka ág vá zá ba he lyez -
ve a kö ze le dõ hús vét han gu -
la tát idéz he ti, egy ki rán du lás,
ku tya sé tál ta tás al kal má val
ér de mes be gyûj te ni be lõ le. A
nép hit sze rint szá mos baj tól, ve sze de lem tõl, ron tás tól meg véd, és az
egy ház ban is a hús vét egyik leg fõbb szim bó lu ma. Csok ra a la kás ban
az (ün ne pi) asz tal mél tó dí sze le het ön ma gá ban, vagy épp ta va szi vi -
rá gok kal pá ro sít va. Na gyon há lás kis nö vény, mert vá zá ba ál lít va, víz
nél kül is hó na po kig el áll!

Bár már túl va gyunk a hi de gebb hó na po kon, nem árt, ha ta vasszal
is oda fi gye lünk az egész sé günk re. Ilyen kor még na gyon kön  nyen el -
kap hat juk a nát hát, és ész re ve het jük ma gun kon a ta va szi fá radt ság tü -
ne te it is. Az im mun rend sze rün ket a friss le ve gõ is erõ sí ti. Hasz nál juk ki,
hogy vég re nem kell a szo bánk ban ücsö rög nünk, te gyünk egy hos  szú
sé tát a park ban, és kezd jünk el spor tol ni. A test moz gás jó ha tás sal van
az emész té sünk re, az anyag cse ré re va la mint ser ken ti a vér ke rin gést. Itt
az ide je, hogy ke rék pár ra pat tan junk, ki rán dul junk az er dõ ben, néz zük
meg az éb re dõ ter mé sze tet kö ze lebb rõl.                        Kin cse Anda

Következõ lapszámunk 2016. 04. 07-én jelenik meg!

Télfelejtõ

2015. feb ru ár 10-én ér ke zett
meg az az új Chery RK504 tí pu sú
trak tor, me lyet még az nap Vlasich
Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár mes -
ter át adott a Vá ros gaz dál ko dás ve -
ze tõ jé nek, Hor váth Zol tán nak.

Az új esz közt – a ta valy nyá ron
vá sá rolt Pe u ge ot boxer kis te her au -
tó hoz ha son ló an – ön erõ -
bõl vá sá rol ta a Vá ros,
mely nek ös  sze gét még a
2015-ös esz ten dõ ben kü -
lö ní tet te el er re a cél ra a
vá ros ve ze tés. En nek kö -
szön he tõ en újabb 50 lõ e -
rõ se gí ti majd a Vá ros -
gaz dál ko dás na pi mun -
ka vég zé sét.

Az esz köz fel ada tok
szem pont já ból több funk ci ós, hi szen
a fel sze relt to ló lap nak kö szön he tõ -
en ha va zás ide jén is be vet he tõ
lesz, ez ál tal költ ség ha té ko nyab bá
té ve az ed di gi hó mun ká la to kat.

Ter vek kö zött sze re pel egy pót -
ko csi be szer zé se, mely nagy se gít -
sé get nyújt hat majd a szo ci á lis tû zi -

fa ki szál lí tá sá nál is, to váb bá egy ré -
zsû ka szá ra is szük ség lesz, ami vel a
vá ro si zöld te rü le tek gon do zá sá ban
tud majd orosz lán részt vál lal ni a fel -
ada tok so rán.

„Ter vez zük a most meg vá sá rolt
trak tort to váb bi esz kö ze i nek be szer -
zé sét, hi szen egy ré zsû ka sza nagy

se gít sé get je len te ne a jö võ ben a
zöld te rü le te ink gon do zá sá ban és
az ár kok kar ban tar tá sá ban egy -
aránt. Így sze mé lyi ál lo má nyunk is
több te rü le ten és ha té ko nyab ba
tud ja majd vé gez ni min den na pi
mun ká ját.” – mond ta el a Vá ros Pol -
gár mes te re.                             yde

Egységben az erõ
ÚJ TRAKTOR SEGÍTI A VÁROSGAZDÁLKODÁS

MUNKÁJÁT CSEPREGEN!
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Ipa ros bál Bü kön
Feb ru ár 6-án a Für dõ Ét te rem adott ott -

hont leg ré gibb bü ki bá li ese mé nyé nek, az
Ipa ros Bál nak. A Bü ki Iparoskör ál tal szer ve zett
bá lon kö szön tõt mon dott dr. Né meth Sán dor,
Bük vá ros pol gár mes te re és Né meth Sán dor, a
Bü ki Iparoskör el nö ke. A mû sort a LORIGO TSE
tán co sa i nak nagy sze rû és vál to za tos pro duk -
ci ó ja nyi tot ta, majd pe dig a hat fé le fõ fo gás -

ból vá laszt ha tó va cso rát és né mi tánc par kett -
kop ta tást kö ve tõ en a Szomszédnéni Pro duk ci -
ós Iro da rob ban tot ta a mi nõ sé gi stand up hu -
mor bom bá ját. A re kesz iz mok meg moz ga tá sa

után is mét   tánc kö vet ke zett a Czene Duó ze -
né je mel lett. Éj fél elõtt ke rült sor a tom bo la hú -
zás ra, majd a bál ki ful la dá sig foly ta tó dott.

Sulics Bo gi

Köz pon ti sze re pe van Bõ te le pü lés nek a
tér ség ben – emel te ki Ha jós At ti la, Bõ pol -
gár mes te re. Sta bil nak lát szik a 2016-os év
költ ség ve té se, ki bõ vült az óvo da, és idén is
jut pénz he lyi, te le pü lé si se gé lye zés re, ju bi -
lál az ének kar – so rol ta a pol gár mes ter az
esz ten dõ rõl. 

– Kö rül be lül 680 la ko sunk van,
mint min den kis te le pü lés, öreg szik
Bõ, va gyis a gyer mek lét szám nem
nõ je len tõ sen, sze ren csés volt
azért a ta va lyi év, hi szen vi szony -
lag ke vés volt a ha lá lo zás – mond -
ta a de mog rá fi ai mu ta tók ról a te -
le pü lés el sõ em be re. A 2016-os év
biz ta tó: van nak vá ran dós kis ma -
mák, több szü le tést is el köny vel -
het nek majd idén.

A de mog rá fia má sik fon tos mu ta tó ja, hogy
min dig van nak be te le pü lõk. 

– Van egy faj ta fi a tal hul lám – így fo gal ma -
zott Ha jós At ti la. Van nak, akik Sár vár ról köl töz nek
Bõ be, és van nak olyan he lyi fi a ta lok, akik nem
más hol, ha nem szü lõ fa lu juk ban ala pí ta nak csa -
lá dot. 

– Ha az ön kor mány zat fel ada ta it néz zük, ak -
kor a leg fon to sabb a mû kö dés sta bi li tá sa –
emel te ki a pol gár mes ter. Per sze tör vé nyi elõ írá -
sok van nak a kö te le zõ
fel ada tok ra – eze ket
igyek szik ma ra dék ta la -
nul tel je sí te ni a te le pü -
lés ve ze té se. Há rom
pont ban so rol ta a leg -
fon to sab ba kat Ha jós At -
ti la: – Azt mond ha tom,
a te le pü lés üze mel te té -
se, az in téz mé nyek
fenn tar tá sa és a pénz -
ügyi sta bi li tás meg õr zé -
se a leg fon to sabb idén
is. Ki emel te, hogy nem
csak a hát tér mun ka a
fon tos, kell le gyen „lát sza ta” is a mun ká nak.

– A la kos ság nak fon tos, hogy szü les sen min -
dig va la mi szép, va la mi új. Na gyon jó len ne, ha
a leg fon to sab bak a lát vá nyos be ru há zá sok len -
né nek – te kin tett elõ re a pol gár mes ter. Po zi tív

mér leg gel zá rult a 2015-ös év és a 2016-os évi
költ ség ve tés is sta bil nak lát szik – vont mér le get.

A mû kö dés sel kap cso lat ban az in téz mény -
rend szer sar ka la tos pont – mond ta. Ki emel te,
hogy Bõ nek, bár vi szony lag ki csi te le pü lés, de
köz pon ti he lye van a tér ség ben. Az ön kor mány -

za ti hi va tal tíz te le pü lés hi va ta la. Ez nem egy sze -
rû fel adat, de meg van az elõ nye is. – A köz pon ti
költ ség ve tés ad an  nyi fi nan szí ro zást, hogy a hi -
va tal hoz nem kell hoz zá já rul ni – ös  sze gez te. 

Fon tos in téz mény az óvo da, ami két cso port -
tal mû kö dik. Az öt ven fõs ovi ki bõ vült: a hegy fa -
lui Ne fe lejcs óvo da a bõi in téz mény te lep he lye
lett, 13-14 gye rek kel. Az is ko lá ba Bõ bõl és má sik
6-7 te le pü lés rõl jár nak gye re kek. Ha jós At ti la
em lé kez te tett: 2013-tól az ál lam, a Klebelsberg

In téz mény fenn tar tó
Köz pont vet te át, a
sár vá ri tan ke rü let -
hez tar to zik, ahogy
a pol gár mes ter fo -
gal ma zott: „min den
elõ nyé vel, szép sé -
gé vel és nyû gé vel
együtt”. 

A mû kö dés, mû -
köd te tés mel lett a
fej lesz té sek rõl is szólt
a pol gár mes ter. 

– Ta valy a leg -
na gyobb be ru há zás

az óvo da épü le té nek ener ge ti kai fej lesz té se
volt, mint egy 25 mil lió fo rint ból – mond ta. Ezen
felül, sa ját erõ bõl letérkövezték a te me tõ út ját és
ké szült egy ur na fal. A Szé che nyi ut cai volt pos ta -
épü let hom lok za tát fel újí tot ták és vol tak en nél ki -

Pozitív mérleg után,
úgy tûnik, stabil év kezdõdött 
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sebb mér té kû fel újí tá sok is, pél dá ul
par ko lók ki ala kí tá sa, va la mint tér fi gye -
lõ ka me rá kat sze rel tek fel az IKSZT-hez –
a biz ton ság ér de ké ben.

A szo ci á lis tá mo ga tás rend sze rért is
hang sú lyoz ta Bõ el sõ em be re. Ta valy,
több mint 2 mil lió fo rint ju tott er re. – A

be is ko lá zá si se gély tõl a te le pü lé si se -
gé lyen ke resz tül a nyug dí jas ta lál ko zó -
hoz va ló hoz zá já ru lá sig köl töt tünk. Tá -
mo gat tuk a kö zép is ko lá so kat az Arany
Já nos Te het ség gon do zó prog ra mon
ke resz tül, a fel sõ ok ta tás ban ta nu ló kat a
Bursa Hungarica pá lyá za ton ke resz tül.
Ha jós At ti la ki emel te, hogy a se gé lye -
zé se ket, tá mo ga tá si prog ra mo kat sze -
ret nék foly tat ni. 

– Van nak hi á nyos sá gok – így fo gal -
ma zott Ha jós At ti la a ci vil kez de mé nye -
zé sek rõl, erõk rõl.

– Az év egyik ku dar ca a több mint
110 éves tûz ol tó egye sü let fel szá mo lá -
sa volt. Gya kor la ti lag bi zo nyos ci vil
szer ve ze ti fel té te lek nek nem tud tak

meg fe lel ni, ezért szün tet te meg az
ügyész ség – ös  sze gez te a te le pü lés ve -
ze tõ. Ki emel te a sport kört, va la mint a
kul tu rá lis és if jú sá gi egye sü let mû kö dé -
sét. Az ének kar 15 éves lesz már idén,
ki sebb-na gyobb meg sza kí tá sok kal si -
ker rel mû kö dik. És az egy ház köz ség nek

is van egy ci vil szer ve zõ dé se.
– Az ak ti vi tás jel lem zõ en

hek ti kus, van nak évek, ami -
kor ke vés bé ak tí vak a ci vi lek.
Ki emelt két olyan szer ve zõ -
dést, amely szék he lyi leg Bõ
te le pü lés hez tar to zik, de nem
szi go rú an he lyi. Az egyik az
ál ta lá nos is ko la ala pít vá nya,
a má sik a Vas Me gyei
Lisztérzé ke nyek Ér dek vé del -
mi Egye sü le te.

– Jó len ne egy pol gár õr
egye sü let, volt ha gyo má -
nya, de meg szûnt. Szó ba ke -

rült már több ször egy kí vül fa lu szé pí tõ,
fa lu meg újí tó egye sü let, de még nem
lett szer ve zet az öt let bõl. Ha jós At ti la
sze rint, amíg van nak ak tív he lyi ek, nem
biz tos, hogy kell az egye sü le ti, szer ve -
ze ti for ma.

– So kan so kat tesz nek ma gán em -
ber ként a te le pü lé sért, ad dig nincs baj. 

A pá lyá za ti le he tõ sé gek rõl pa ra -
dox, de hát rány, hogy nem hát rá nyos
hely ze tû tér ség Bõ és kör nyé ke – hi szen
bõ ven van nak ki mon dot tan hát rá nyos
te le pü lé sek nek ki írt pá lyá za tok, azok kal
nyil ván nem tud él ni a köz ség. A töb bi
le he tõ sé get per sze fi gye lik és igye kez -
nek él ni is azok kal – 2016-ban is.

yde

Ja nu ár ban öt új csöpp ség -
gel gya ra po dott a csepregi la -
kók lét szá ma, hi szen két kis lány
és há rom kis fiú szü le tett az év el -
sõ hó nap já ban.

Egy új ha gyo mányt te remt -
ve Csepreg Vá ros Pol gár mes te -
re egy kü lön le ges aján dék kal

lep te meg a Vá ros új kis pol gá -
ra it, még pe dig egy-egy pe len -
ka tor tát aján dé ko zott az új don -
sült szü lõk nek. 

Az öt gyer mek kö zül ket ten
ik rek, így négy csa lád hoz lá to -
ga tott el a Vá ros pol gár mes te -
re. Saj nos több szö ri pró bál ko zás
el le né re sem ta lált ott hon egy

csa lá dot, akik hosz  szabb idõ re
el utaz tak, de az aján dék, ha
kés ve is, cél ba fog ér ni. A büsz -
ke szü lõk és gyer me ke ik: Kun
Anett és Szûcs Pé ter gyer me ke

Szûcs Re gi na, Tendli Ani ta és
Hor váth Ádám gyer me ke Hor -
váth No el, Ko lom pár Pat rí cia és
Vaj da Gyõ zõ gyer me ke Vaj da
Valentínó, Ko lom pár Vik tó ria és
Hor váth Dá ni el gyer me kei Hor -
váth Leila és Hor váth Brendon.  

A büsz ke szü lõk nek ez úton is
gra tu lá lunk, a szü le tett csöpp -
sé gek nek pe dig ez úton is to -
váb bi jó egész sé get kí vá nunk!

OT

Horváth Leila és Brendon

Csepreg új pol gá rai

Szûcs Regina

Horváth Noel
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• Csepreg
95 éve élet vi dá man 
éli min den nap ja it Ka ti né ni
Feb ru ár 19-én kö szön töt te Vlasich Krisz ti án

Csepreg Vá ros Pol gár mes te re Kolnhofer
Jánosné, Ka ti né nit 95. szü le tés nap ja al kal má -
ból. Ka ti né ni meg ha tot tan fo gad ta csa lád -
tag jai, s a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont min den
la kó já nak, dol go zó já nak kö szön té sét. 

Pol gár mes ter úr sze mé lyes jó kí ván sá gai
mel lett, Or bán Vik tor Ma gyar or szág Mi nisz ter -
el nök ének jó kí ván sá gát tar tal ma zó em lék lap -
ját is át ad ta a min dig élet vi dám hölgy nek.

Ka ti né ni szí nes egyé ni ség, aki szí ve sen
oszt ja meg élet böl cses sé ge it nem csak 2 uno -
ká já val és 3 déd uno ká já val, de az in téz mény
la kó i val, dol go zó i val is, akik öröm mel fo gad -
ják azo kat!

Ez úton is kí vá nunk ne ki to váb bi jó egész sé -
get és sok bol dog esz ten dõt! 

yde

Rövid hírek

2015. de cem ber 19-én, 80 éves ko rá ban tü -
re lem mel, mél tó ság gal vi selt be teg ség után el -
hunyt Né meth Zsu zsan na, a Tompaládonyi Õszi -
ró zsa Nyug dí jas Klub ve ze tõ je és osz lo pos ala pí -
tó tag ja. Ne ki ter mé sze tes és öröm te li fel adat
volt, hogy ak tí van
részt vett a fa lu min -
den nap ja i ban. Fon -
tos nak tar tot ta a kö -
zös sé gi éle tet és ezért
tett is. Pró bál ta meg -
õriz ni a fel bom ló ha -
gyo má nyos fa lu si tár -
sa da lom ér té ke it. Tá -
mo gat ta a sza bad -
idõ kul tu rált, hasz nos
és egész sé ges el töl té -
sét. Szük sé ges nek vél -
te a nyug dí ja sok ös  sze fo gá sát, hisz tud ta, ha
nem me gyünk em be rek kö zé, be teg gé, de pres -
 szi ós sá vál ha tunk. A va la ho va tar to zás ke re tet
ad az éle tünk nek, vi szo nyí tá si pon tot nyújt, tük röt
tart elénk. A tár sa sá gi élet kap cso la to kat, be -
szél ge tést, kö tést, hor go lást, hím zést és még so -

rol hat nánk, hogy mi min dent is je lent. A cso port -
ban min den ki fon tos, min den ki nek fel ada ta
van, min den ki kap és min den ki ad. Egy csa pat -
hoz tar toz ni egy sze rû en jó, rá adá sul ku ta tá sok -
kal bi zo nyí tot tan egész sé ges is.

Zsu zsan na kre a ti vi tá sá val
min dig azon dol go zott, hogy
em ber tár sai jól érez zék ma gu -
kat. Se gí tõ kész sé gé vel, jó sá -
gá val min dig ké szen állt, s rá
min dig szá mít hat tunk. 

Kö szö nünk szé pen min den
se gít sé get Zsu zsan na.

Õ volt az az egyén, aki
tény leg büsz ke volt ar ra, hogy
Tompaládonyban la kik. Sze -
ret te és ér té kel te a vi dé ki élet
csend jét, nyu gal mát és a ter -

mé szet kö zel sé gét. Saj nos most már az örök
csend és bé ke is me ret len vi lá gá ba pi hen. 

Fá jó szív vel bú csú zunk, de em lé ke ze tünk ben
örök re élsz!

Nyu godj bé kes ség ben!
H. H. R.

In memoriam Németh Zsuzsanna
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,

Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely õrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.

Az emlék az, ami örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idõ bárhogy is halad.“
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Az el múlt idõ szak ban há rom te rü le ten is sa ját
ki vi te le zés ben szé pül tek a csepregi in téz mé -
nyek. Az új év be kö szön té sé vel a Vá ros gaz dál ko -
dás mun ka tár sai kom fort nö ve lõ, esz té ti kai be ru -
há zá so kat vé gez tek el a Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si - Sport ház és Könyv tár ban, a Ma lom ker ti
Sport lé te sít mény ben va la mint a Dr. Csepregi
Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú Mû -
vé sze ti Is ko la tor na ter mé ben.

A mun ká la tok pár hu za mo san zaj lot tak a Mû -
ve lõ dé si ház öl tö zõ jé ben és a Ma lom ker ti Sport -
lé te sít mény ben. Az in téz mény öl tö zõ je al kal mat -
lan volt ar ra, hogy ott a fel lé põ ven dég cso por -
tok ren de zett kö rül mé nyek kö zött tud ja nak át öl -
töz ni és tisz tál kod ni.

Ez a prob lé ma most meg ol dó dott, hi szen a
Vá ros gaz dál ko dás mun ka tár sai a fal ban lé võ
el avult víz ve ze ték há ló za tot tel je sen ki cse rél -
ték, majd a fa lat 10 négy zet mé te ren le is bur -
kol ták. Ki ala kí tás ra ke rült egy új zu hany zó, to -
váb bá új mos dó kagy ló ke rült fel sze re lés re. A
já ró lap több pon ton meg bon tás ra ke rült,
azon ban szin te ész re vét le nül si ke rült vis  sza ál lí -
ta ni az ere de ti ál la po tot.

Az in téz mény hez tar to zó szin tén el ha nya golt
ál la pot ban lé võ sport lé te sít mény is ki vi rult az el -
múlt he tek so rán. Az épü let tel jes bel sõ fes té sen
esett át, mely a fa la kon kí vül érin tet te az aj tók és
ab la kok to váb bá az öl tö zõk ben ta lál ha tó pa -
dok má zo lá sát is.

A mun ká la tok a kí vül-be lül meg szé pült a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko la és
Alap fo kú Mû vé sze ti Is ko la tor na ter mé ben foly ta -
tód tak. Az épü let re kö zel 26 és fél mil lió Ft tá mo -

ga tást ítélt meg a nem ze ti fej lesz té si mi nisz té ri -
um, mely nek kö szön he tõ en az el múlt idõ szak -
ban az épü let tel jes kül sõ szi ge te lé se és szí ne zé -
se is meg tör tént, va la mint ki cse ré lés re ke rül tek a
nyí lás zá rók. Szám sze rint 21 db ab lak és 1 db aj -
tó ke rült be épí tés re.

A 100%-os pá lyá za ti tá mo ga tás ból vég re haj -
tott fej lesz tés azon ban nem érin tet te és nem is fi -
nan szí roz ta a tor na te rem bel sõ fes té sét és az öl tö -
zõk, vi zes blokk ok va la mint a köz le ke dõ fo lyo sók
fel újí tá sát és fes té sét. Ezt a fel ada tot szin tén a Vá -
ros gaz dál ko dás mun ka tár sai vé gez ték el.

„Örü lök an nak, hogy az el múlt más fél hó nap
so rán si ke rült is mét be bi zo nyí ta nunk, hogy a Vá -
ros gaz dál ko dás igen is ké pes sa ját ki vi te le zés -
ben el vé gez ni a rá bí zott fel ada to kat. Mi vel nem
kell kül sõs szak em be re ket meg bíz nunk a fel ada -
tok el vég zé sé re, költ ség ha té ko nyabb a vá ro si
mû kö dés is. A fel ada tok el vég zé sé ben orosz lán -
részt vál lalt közfoglalkoztatotti lét szá munk is, bi -
zo nyít va, hogy ér ték te rem tõ, hasz nos mun kát
vé gez nek a Vá ros meg elé ge dé sé re. Elég csak
be lép ni a Ma lom ker ti Sport lé te sít mény aj ta ján, s
rög tön lát ha tó a szem be tû nõ po zi tív vál to zás,
mely ne kik is kö szön he tõ”. – mond ta Vlasich
Krisz ti án Csepreg Vá ros Pol gár mes te re.

A fel ada tok itt azon ban még nem ér nek vé -
get, hi szen a vá ros ve ze tés ke re si a to váb bi le he -
tõ sé ge ket a tor na te rem ese té ben a be já rat, az
öl tö zõk és a vi zes blokk ok tel jes kö rû fel újí tá sá ra
an nak ér de ké ben, hogy tel jes kö rû le hes sen a
fel újí tás az in téz mény ve ze tõi és a di á kok leg na -
gyobb meg elé ge dé sé re.

HZ

Sa ját ki vi te le zés ben 
szé pül nek a csepregi in téz mé nyek
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Rövid hírek

Ju bi lál az idõs la kó kért ala pít vány 
A Csepregi Te rü le ti Gon do zá si Köz pont bent -

la kói  ki len cen ala pí tot ták „Az Idõs La kó kért Ala -
pít ványt”, még 2011. jú ni us 6-án. Szo ci á lis te vé -
keny ség, csa lád se gí tés, idõs ko rú ak gon do zá sa
a leg fõbb fel ada tuk. Az ala pít vány idén lesz öt
éves. 

A cél a Csepregi Te rü le ti Gon do zá si Köz pont
ott ho ná ban élõ idõs ko rú ak élet mi nõ sé gé nek ja -
ví tá sa, A gyer mek jó lé ti szol gá lat tá mo ga tá sa,
tár gyi esz kö zök gya ra pí tá sa, a szol gál ta tá sok
szín vo na lá nak eme lé se. 

Az ed di gi te vé keny ség rõl: 2014-ben egy
spe ci á lis hom lok hõ mé rõt és für de tõ ko csit vá sá -
rol tak. Ze nés prog ra mot szer vez tek nyár ra.
2014-ben, Ok tó ber ben az „Idõ sek He te” ren dez -
vé nyen is sze re pet vál lal tak, 2015-ben ugyan -
ezen a ren dez vé nyen a nyár ra meg hir de tett iro -
dal mi pá lyá zat „Nyá ri él mé nyek a nagy szü lõk -
nél” cím mel hir det tek ered ményt, a gye re kek
elõ ad ták írá sa i kat, és ju tal maz ták õket vá sár lá si
utal ván  nyal. Ta valy  NEA-a pá lyá za ton nyer tek
290.000 Ft-ot. Mo só-szá rí tó gé pet vet tek gyógy -
tor nászt fog lal koz ta tat tak feb ru ár vé gé ig, két tár -
sal gó he lyi sé get fes tet tek ki.  Samsung Multi -
funkciós Lé zer nyom ta tót ka pott a csa lád se gí tõ
szol gá lat, a min den na pi mun ká juk meg kön  nyí -
té sé re. Anyák nap já ra aján dé kot ké szí tet tek, a
vá ro si gyer mek nap ren dez vé nyét is tá mo gat -
ták. Részt vet tek  a „”Mikulás a fõ té ren” ren dez -
vé nyen, ahol jó té kony sá gi  pa vi lon nal je len tek
meg, sü te ményt, forrócsokit és pun csot kí nál va.
Ka rá csony ra min den gon do zott és dol go zó ap -
ró aján dé kot ka pott.

Te vé keny sé gük foly ta tá sá hoz tá mo ga tó kat
ke res nek, hogy mer je nek na gyot álmodni. (Ud -
va ri pa vi lon fel újí tá sa, la kó szo bák fris sí tõ fes té se).
Ké rik, ha mód ja van, tá mo gas sa 1 %-ával az
ala pít ványt! Idõs La kó kért Ala pít vány, 9735
Csepreg, Kos suth L. u. 67. Adó szám: 18223567-
1-18. Kö szö net tel, tisztelettel:

Dománics  Má ria Ku ra tó ri um el nö ke

A fa lu egyik idõs la ko sát kö szön töt ték feb ru ár
09-én, 90. szü le tés nap ja al kal má ból csa lád tag -
jai, va la mint Sopronhorpács pol gár mes te re, és
jegy zõ je. Em lék lap pal, vi rág gal és jó kí ván ság -
ok kal gra tu lál tak a szép kor hoz.

Nagy Lászlóné, Mag da né ni  1926-ban szü -
le tett Egyházasfaluban, 5 test vér kö zül a ne gye -
dik ként. Itt töl töt te gyer mek ko rát, a kor szo ká sá -
nak meg fe le lõ en õ még ma gáz ta a szü le it.
Édes any ja ké sõbb meg öz ve gyült, így egye dül
ne vel te õt és test vé re it.

Az ele mi is ko la 6. osz tá lyá nak el vég zé se
után az ura da lom ban dol go zott, ara tás kor mar -
kot sze dett, ké vét kö tött, az ép pen ak tu á lis sze -

zon mun ká kat kap ta fel ada tul. Em lé kei sze rint
bár mi lyen so kat is dol goz tak, bár mi lyen ne héz
sor suk is volt, a sze re tet min dig je len volt az éle -
tük ben. Volt ide jük fog lal koz ni egy más sal akár a
csa lá don, akár a fa lu kö zös sé gén be lül, na gyo -
kat be szél get tek, is mer ték, tá mo gat ták, se gí tet -
ték egy mást az em be rek. 

If jú éve i nek a II. vi lág há bo rú ve tett vé get. 
Em lé ke i ben a há bo rút le zá ró szov jet be vo nu -

lás hagy ta a leg mé lyebb nyo mo kat. A há zuk kal

szem ben ál ló ko vács mû hely pad lá sá ra me ne -
kül tek az orosz ka to nák erõ sza kos ko dá sa elõl,
ahol egy apá ca szok nyá ja alá búj va igye ke zett
lát ha tat lan ma rad ni. Sze mé lye sen is mer te azo -
kat az ut ca be li em be re ket, akik ál do za tul es tek
az itt ál lo má so zó oro szok ke gyet len ke dé se i nek.

A há bo rú vi ha rá nak le csen de se dé se után,
1949-ben férj hez ment, de na gyon ha mar, 24
éve sen meg öz ve gyült, így édes any ja pél dá já ra
lá nyát egye dül ne vel te fel. 

Né hány évet a TSZ-nél dol go zott, in nen ke rült
1960-ban kö szö rûs ként Lö võ re a Kés gyár ba
(mai ROTO). 10 év nyi ke mény mun ka, és 2 dol -
go zói ki tün te tés után Sop ron ban az AFIT-nál he -

lyez ke dett el, in nen ment
nyug díj ba 1980-ban. 

Egyházasfaluban élt egé -
szen 2009-ig, ek kor ke rült
Sopronhorpácsra. Egy bal eset
mi att je len leg moz gás kor lá to -
zott, de szel le mi leg friss, sze ret
új sá got ol vas ni és té vét néz ni,
fi gye li a vi lág ese mé nye it és
min den olyan dol got, ami az
ér dek lõ dé si kö ré be tar to zik. 

Kü lön le ges do log egy 90
éves em ber rel beszélgetni…
sejtve azt, hogy mi min dent lá -
tott, át élt, men  nyi élet ta pasz -

ta lat tal és böl cses ség gel ren del ke zik. Lát ni,
ahogy be szél ge tés köz ben lel ki sze mei elõtt új ra
pe reg nek az ese mé nyek, ahogy be le ré ved dol -
gok ba, amit le het hogy csak õ tud, mert el mon -
da ni és fel idéz ni is fáj dal mas. És lát ni a csil lo -
gást, amit uno kái és déd uno kái em lí té se vált ki
be lõ le. Büsz ke ség gel és meg ha tott ság gal
mond ta: „SZE RET NEK!!!”

Ma rad jon is így, ked ves Mag da né ni!
Zsoldosné H. Ka ti

Magda néni köszöntése
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Har ma dik al ka lom mal ke rült meg szer ve zés re
a tér sé gi böl lér ver seny Lukácsházán, ahol a kör -
nye zõ te le pü lé sek mel lett Csepreg má sod szor
mu tat hat ta meg, mi lye nek az iga zi ma gyar ízek
és a „vér be li” ven dég lá tás.

Feb ru ár 20-án szom ba ton a Csömötei szõ lõ -
he gyen reg gel 6 óra kor meg kez dõ dött a ké szü -
lõ dés. A csa pa tok, így a Csepregi Cupákok is
két hely szí nen ké szül tek a meg mé ret te tés re. Míg
a böl lér kí sé re té ben a fér fi ak a Biotájház mel lett
ké szül tek, ad dig a höl gyek bõl ál ló lel kes csa pat
a ven dé gek fo ga dá sá ra ké szült elõ.

A csepregi hely szí nen már reg gel íz le tes fa -
la tok vár ták a ko rán ke lõ ket, így aki éhes volt
már reg gel meg kós tol hat ta a vé res, má jas hur -
kát, hú sos kol bászt, disz nó saj tot, hír te len sült má -
jat is, de a ha gyo má nyos zsíroskenyér li la hagy -
má val sem ma radt el. A hú sos éte lek mel lett íny -
csik lan do zó po gá csák, ka lá csok, há jas kráflik
csa lo gat ták a ven dé ge ket. Ha mar el ké szült a
resz telt máj és a ke men cés sült hús is, mely na -
gyon ke len dõ volt, de a sza ká csok nem bíz ták a
vé let len re és a ta va lyi év hez ha son ló an is mét ki -
tet tek ma gu kért, hi szen két fé le to ros ká posz tá val
is ké szül tek. A fi no mabb nál-fi no mabb fa la tok
mel lett a csepregi gyü mölcs tea és for ralt bor is
ha mar ki vív ta a ven dé gek el is me ré sét.

Csepreg a már jól ki ala kí tott együtt mû kö dés -
nek kö szön he tõ en is mét Pan dúr Jó zsef
pincésgazda bir to kán lát ta ven dé gül a több
száz fõs ven dég se re get.

Dél után négy órá ra ér ke zett a csepregi csa -
pat a zsû ri elé, ahol a kö te le zõ en el ké szí tett éte -

lek mel lett a lel kes csa pat meg le pe tés fi nom sá -
gok kal is ké szült, s igye ke zett a bí rá lók ked vé ben
jár ni. Ke rült a zsû ri elé sör ben sült csü lök, aszalt
szil vá val töl tött ka raj és egy, csak er re az al ka -
lom ra ké szí tett fi nom ság is, a li la hagy má val,
son ká val töl tött ke men cés ke nyér húsoskráfli
ágyon.

A jó kedv rõl és a da lok ról a csepregi ci te ra -
ze ne kar gon dos ko dott, akik öröm mel csat la koz -
tak a csa pat hoz, s mu zsi ká juk kal to vább öreg bí -
tet ték a csepregi ke men cés hely szín jó hír ne vét.

„Sze ret nék kö szö ne tet mon da ni a csa pat min -
den egyes tag já nak, akit is mét be bi zo nyí tot ták,
hogy egy kis ös  sze fo gás sal, na gyon kön  nyen tud -
juk ven ni az aka dá lyo kat. Sze ren csé re jó idõt fog -
tunk ki, re mek éte lek ké szül tek és ren ge teg po zi tív
vis  sza jel zést kap tunk. Kü lön kö szö net jár a Te rü le ti
Gon do zá si Köz pont dol go zó i nak, akik nem csak az

elõ ké szü le tek so rán, de a hely szí nen is nagy ban
hoz zá já rul tak a csa pat si ke ré hez, il let ve a ci te ra ze -
ne kar nak, akik a fi nom éte lek mel lett a jó han gu -
lat ról gondoskodtak.”- mond ta el Vlasich Krisz ti án
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re.

Csepreg Vá ro sa kü lön díj ban ré sze sült, mely
kö szön he tõ an nak a vá ro si ös  sze fo gás nak, ami

a csa pat ös  sze té tel ében is meg mu tat ko zott. Lát -
ha tó, hogy ahol a kö zös cé lért együtt dol goz -
nak, ott a si ker sem ma rad el.

A csa pat már ter ve zi a jö võ évi fi nom sá go kat
an nak ér de ké ben, hogy to vább erõ sít se a tér sé -
gi együtt mû kö dést, mely a ren dez vény egyik
fon tos cél ki tû zé se.

Fi nom éte lek, re mek han gu lat, kü lön dí jas
Csep regi Cupákok! – egy mon dat ban így fog lal -
ha tó ös  sze Csepreg szá má ra az idei böl lér ver seny.

OT

Különdíjjal jutalmazták 
Csepreg Városát a térségi böllérversenyen
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Fú vó sok far sang ja
Csepregen nincs bá li sze zon a fú vó sok

nél kül, hi szen ha tal mas múlt ra te kint vis  sza a
Fú vós bál. A ja nu ár 30-i fel hõt len mu la tást az
er re al ka lom ra ös  sze ál lí tott val ce rek bõl, ke rin -
gõk bõl, pol kák ból ál ló kon cert elõz te meg.  A
rend ha gyó nak nem mond ha tó kon cer ten
kön  nye debb ze nei da ra bo kat hall ha tott a kö -
zön ség egy kis bohókázás mel lett.  A kon cert
után és a svéd asz ta los va cso rát kö ve tõ en
min den kit várt a tánc par kett.  Idén sem ma -
rad ha tott a bá lo zó kö zön ség meg le pe tés pro -
duk ció nél kül.  A fi a ta lok lel kes kis csa pa tá nak

kocs ma je le ne te mo soly csalt az ar cok ra.
Meg mu tat ták, hogy nem csak a hang sze re -
ken ját sza nak jól, ha nem az üres sö rös üve ge -
ket is ké pe sek meg szó lal tat ni an  nyi ra, hogy
fel is mer he tõ ek vol tak a mo dern dal la mok. A
kö zön ség vas taps sal ju tal maz ta a fi a ta lok ál -
tal elõ a dott Billie Jean-t il let ve a Partyrockot. A
tom bo la tár gya kat idén is több nyi re he lyi vál -
lal ko zók és ma gán sze mé lyek aján lot ták fel.
Õk nem csak a bál al kal má ból, de fo lya ma to -
san se gí tik a ze ne kar mun ká ját és tö rek vé se it.
A fõ dí jat idén is a ze ne kar aján lot ta fel, ami
nem volt más, mint egy 2 sze mé lyes él mény -
uta zás a ze ne kar ral, Er dély be, a  korondi ze -
ne kar meg hí vá sá ra. A haj na lig tar tó mu lat sá -
gon együtt bá loz hat tak a ze né szek a csa lád -
tag ja ik kal, ba rá ta ik kal. A bük für dõi tér ze nék
mel lett leg kö ze lebb áp ri lis 16-án a Szom bat -
he lyi If jú sá gi Fú vós ze ne kar Ta va szi hang ver se -
nyén ven dég ze ne kar ként a Bar tók Te rem ben
ját sza nak a csepregi ze né szek.

Sulics Bo gi

Rövid hírek
Feb ru ár 15-én nyílt meg Csepregen a Pe tõ fi

Sán dor Mûvelõdési-Sportház és Könyv tár ki ál lí tó
ter mé ben Ferkovics Jó zsef fes tõ mû vész „Sár ga,
pi ros, kék…” cí mû ki ál lí tá sa.  Ziembicki Er zsé bet
igaz ga tó nõ kö szön tõ gon do la tai után T. Mol nár
Zsu zsan na A Be rek bõl a Csil lag erõd be c. köny -
vé bõl ol va sott fel rész le te ket. Majd le -
ve tí tet ték Bo ros Fe renc és Rozmán
Lász ló „Sár ga, pi ros, kék… Ferkovics
Jó zsef út jai” c. díj nyer tes film jét. A
meg nyi tó az al ko tók kal tör té nõ be szél -
ge tés sel ért vé get.  

Lap zár tánk után szin tén Csep regen,
a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko lá ban és AMI-ban: meg nyílt
Ferkovics Jó zsef „Ido lok” cí mû tár la ta.
Ezen a mû vész port ré i ból, míg a má si -
kon táj ké pe i bõl és akt ja i ból vá lo ga tott.

Ferkovics Jó zsef a Za la me gyei Letenyén szü -
le tett 1961. áp ri lis 17-én. Szü lei ko rán el vál tak,
ezért gyer mek ott hon ba ke rült. Egé szen kis ko rá -
tól le raj zolt min dent, amit át élt vagy lá tott. Ta ná -
rai fel fi gyel tek te het sé gé re és több pá lyá zat ra
be ne vez ték. 1974-ben Ja pán ban egy nem zet -
kö zi gyer mek rajz-ver se nyen má so dik he lye zést

ért el, en nek el le né re az in té zet Kom ló ra küld te
vá jár ta nu ló nak. Mel let te a pé csi Kép zõ- és Ipar -
mû vé sze ti Kö zép is ko lá ban Hor váth Já nos gra fi -
kus mû vész csi szol ta te het sé gét. Ti zen nyolc éves
ko ra után is mer te meg szü le it, ek kor ta lál ko zott
elõ ször a ci gány kul tú rá val. 1982-ben Bu da pest -
re ment, a Kép zõ- és Ipar mû vé sze ti Fõ is ko lán
Pajzs Lász ló és Fó ti Er nõ fes tõ mû vé szek ma gán -
ta nít vá nya lett. Köz ben meg nõ sült. A fõ is ko lát 3
év után ab ba hagy ta, egy ide ig bá nyász ként
dol go zott. 1989-ben Nagy ka ni zsá ra köl töz tek.
Éve kig ott ta ní tott, szak kört ve ze tett, gye re ke ket

ké szí tett fel. Köz ben be fe jez te fõ is ko lai ta nul má -
nya it, és gra fi kus dip lo mát szer zett. Bu da pes ti
évei után je len leg Szom bat he lyen él.

Mind a táj-, mind a fi gu rá lis áb rá zo lás erõs -
sé ge, fest mé nyei közt van nak szak rá lis, szim bo li -
kus, akt- és port ré ké pek. Ked velt té mái: az em -

be rek, a sze gény ség és a ter mé szet. Szá mos stí -
lus ban al kot, még is van egy sa ját, csak rá jel -
lem zõ egyé ni ki fe je zés mód ja. Szá mos te ma ti kus
és cso por tos tár la ton sze re pelt, 2000-ben a Ro -
ma Kép zõ mû vé szek III. Or szá gos ki ál lí tá sán,
2007-ben a szé kes fe hér vá ri Csók Ist ván Kép tár -
ban az „Együtt ál lás”, il let ve a Nem ze ti Ga lé ri á -

ban az „Em lé ke zés szí nes ál -
mai” cí met vi se lõ ki ál lí tá son
mu tat ko zott be. 2003-ban ké -
szí tet te el a holokauszt gra fi kai
so ro za tát, amely több ször volt
lát ha tó a Pá va ut cai
Holokauszt Em lék köz pont ban.
Mû ve it ha zánk jó né hány te le -
pü lé se mel lett Ber lin ben, Lon -
don ban, Ná poly ban, Ró má -
ban, Pe king ben és Wa shing -
ton ban is be mu tat ták. Al ko tá -
sai szá mos köz in téz ményt dí szí -
te nek, s meg ta lál ha tók a Ro -
ma Par la ment Kép tá rá ban, a

Nép raj zi Mú ze um és a Ma gyar Mû ve lõ dé si In té -
zet gyûj te mény ben. Szá mos gra fi ká ját és fest -
mé nyét be vá lo gat ták a 2009-es Ma gyar fes té -
szet cí mû rep re zen ta tív al bum ba. Köz té ri fal fes -
té se ket Bódvalenkén ké szí tett, kö zü lük a leg na -
gyobb 26x4 m-es.

Élet fi lo zó fi á ja: „Kell, hogy az em ber tar toz -
zon va la ho vá, nem azt kell szé gyell ni, hogy az
em ber ro ma, ha nem azt, ha buta“.

Kulturházi ki ál lí tá sa már ci us 10-ig, az is ko lai
pe dig 17-ig te kint he tõ meg az in téz mény nyit va -
tar tá si ide jé ben.                                           SF

Fo tó: Fü löp Jó zsef
Ferkovics Jó zsef ki ál lí tá sai



Far san gol tunk...
Az idén feb ru ár 6-án, szom ba ton dél után

ke rült sor a tömördi Csicsóbálra a Fa lu ház -
ban. Mas ka rák ba bújt, far san golt az if jú ság.
Bú csúz tat tuk a te let. 

Egy es té re Me se or szág és a va ló vi lág
né pes kül dött sé ge lá to ga tott el hoz zánk!
Szé pek, szí ne sek és öt le te sek vol tak a jel me -
zek. Az est so rán a talp alá va lót a kõ sze gi
Mulatósok(k) duó szol gál tat ta. Fer ge te ges
volt a han gu lat! 

20.00 óra után kövertkezett a tom bo la -
sor so lás. Kö szön jük a sok-sok  fel aján lást! So -
kan tér het tek ha za nye re mé nyek kel! Majd
új ra a tánccé volt a fõ sze rep. A fõ nye re -
mény egy  Ballantines-torta volt!

Hús ha gyó ked den foly ta tó dott a Csi csó -
ká zás. Mas ka rá ba öl tö zött fel nõt tek jár ták a
há za kat harmónika szó val, dob bal. A böj ti
idõ szak elõtt min den ki rõl le vet ték a ron tást. 

Kö szön jük a szer ve zõk mun ká ját!
KSzÁ
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Az idei esz ten dõ el sõ kéz mû ves fog lal ko zá sát
szer vez te meg a Szebb Hol na pért Köz hasz nú
Egye sü let a Csepregi Óvo da és Böl csõ de Kö zös
Igaz ga tá sú Köz ne ve lé si In téz mény együtt mû kö -
dé sé vel 2016. feb ru ár 18-án csü tör tö kön. A fog -
lal ko zás ap ro pó ját a Zsu zsan na nap hoz kö tõ dõ
nép ha gyo mány ok ad ták, a hely színt pe dig az
in téz mény biz to sí tot ta.

Vlasich Krisz ti án a Szebb Hol na pért Köz hasz -
nú Egye sü let el nö ke szí ne sebb nél-szí ne sebb pa -
pí rok kal, ra gasz tók kal és egy jó adag ma dár -
ele ség gel ér ke zett a gye re kek hez, akik lel ke sen
vár ták a kö zös fog lal ko zást.

A fog lal ko zás ba be se gí tett a Mé hecs ke cso -
port óvó né ni je Kutrovics And rea és a Sü ni cso -
port óvó né ni je Csizmazia Ta ma ra is. A fog lal ko -
zá son azok a gyer me kek vet tek részt, akik õs  szel
már az is ko la kü szö bét fog ják át lép ni, s kéz -
ügyes ség ük kel bi zo nyí tot ták, hogy õk bi zony ha -

ma ro san már egy má sik in téz mény jó hí rét fog -
ják öreg bí te ni. A fog lal ko zá son ké szül tek pet-
palackból csi nos ma dár ete tõk, gon dol va az új -
ra hasz no sí tás ra, il let ve a nép ha gyo mány hoz
kap cso ló dó an szí nes ké pek és da lo ló pa csir ták.

A nép hi e de lem sze rint, ha Zsu zsan na nap ján
ma gas ra száll a pa csir ta, ak kor ha ma ro san be -
kö szönt a jó idõ. Ha a ma dár rep té ben még

éne kel is, ak kor biz tos, hogy meg ér -
ke zik a vár va-várt ta vasz. Ha nem
éne kel a pa csir ta, ak kor még „be
van fagy va a csõ re” és még jó ide -
ig tûr ni kell a hi deg idõt.

Mi vel Zsu zsan nát a gyü mölcs fák
vé del me zõ je ként is tisz te lik, gyak ran
al ma fa ként áb rá zol ják. A szer ve zõ
egye sü le ti ta gok és az óvó né nik se -
géd le té vel a gyer me kek szí nes al -
ma fá kat raj zol tak, me lyet az tán be
is ke re tez tek, s pa pír ból da los pa -
csir tá kat is haj to gat tak.

A fog lal ko zás vé gén – Kökösy
Sándorné In téz mény ve ze tõ köz re mû kö dé sé vel –
a „Nád a há zam te te je” cí mû dalt és a hoz zá il -
lõ ko re og rá fi át ta nul ták meg a gye re kek, akik
át él ve a dél elõt ti fog lal ko zás örö me it kér ték,
hogy más kor is szer vez zen ha son ló prog ra mot
az Egye sü let az in téz mén  nyel kar ölt ve.

A szer ve zõ egye sü let cél ja az volt, hogy a kö -
zös sé gi szel le met to vább erõ sít se és az együtt te vé -
keny ke dés örö mét mi nél ki sebb kor ban át ad has sa
a fel nö vek võ fi a ta labb ge ne rá ció szá má ra.

Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let

Daloljanak a pacsirták!
KÉZMÛVES FOGLALKOZÁST SZERVEZETT

A SZEBB HOLNAPÉRT EGYESÜLET
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• Csepreg
Egye sü le ti vál to zás
A töb bi egye sü let hez ha son ló an a

csepregi Far kas Sán dor Egy let is meg tar -
tot ta évi ren des köz gyû lés ét. Az el nök ség
be szá molt a múlt évi te vé keny ség rõl, gaz -
dál ko dás ról, s el fo gad ták az idei mun ka -
ter vet és költ ség ve tést. A köz gyû lé sen Hor -
váth Gyuláné le mon dott el nö ki, Su dár
Lászlóné pe dig al el nö ki tiszt sé gé rõl. Az
egy let el nö ke Rabiné Hor váth Nó ra lett,
aki nek mun ká ját Hor váth Gyuláné al el -
nök ként fog ja a jö võ ben se gí te ni. Az el -
nök ség tag ja még Sá gi Fe renc tit kár,
Munczi Józsefné gaz da sá gi fe le lõs és Vas -
vá ri Imréné. A ta gok kö zül töb ben is vál lal -
tak fel ada to kat, hogy kön  nyít sék a ve ze -
tõk mun ká ját.

Az egye sü let na gyon szé pen kö szö ni a
mû kö dé sét tá mo ga tó SZJA 1 %-ok fel -
aján lá sát, mely bõl a múlt év ben 218 ezer
fo rin tot ka pott az egy let, és a cé lok sze rin -
ti te vé keny ség re, il let ve mû kö dé si költ sé -
gek re for dí tot tunk. Az idei év ben is kér jük
szí ves tá mo ga tá su kat.

igás

Rövid hírek
A Ma gyar Kul tú ra Nap ja al kal má ból a

Dr. Kiss Gyu la Kul tu rá lis Egye sü le te a sár -
vá ri vár dísz ter mé ben tar tot ta a me gyei
ün nep sé get. A ren dez vé nyen a dí ja zot tak
kö zött volt Ziembicki Er zsé bet, a csepregi
Pe tõ fi Sán dor Mûvelõdési-Sportház, Könyv -
tár igaz ga tó ja is. Ve le be szél get tünk a ki -
tün te tés kap csán.

– Szá mí tot tál a ki tün te tés re?
– Ta valy már egyik volt fõ is ko lai ta ná rom je -

lez te, hogy fel kí ván ter jesz te ni e díj ra. Le be szél -
tem ró la, vi szont idén a kõ sze gi könyv tár nyu gal -
ma zott ve ze tõ je több sze mélyt is ja va solt. Meg -
le põd ve ér te sül tem köz gyû lé sün kön, hogy én is
köz tük va gyok. Mi u tán több kol lé ga is el is me rõ -
en szólt te vé keny sé gem rõl, nem til ta koz tam,
örül tem az el is me rés nek. A laudáció csak a köz -
gyû lé sen hang zott el, a díj áta dón vi szont Hor -
váth Gyuláné, a Far kas Sán dor Egy let el nö ke
igaz me sé vel kö szön tött a csepregi ci vil szer ve -
ze tek és mû vé sze ti cso por tok ne vé ben. Ra bi Im -
re, a pénz ügyi bi zott ság el nö ke az ön kor mány -
zat ré szé rõl gra tu lált, ami hez csat la ko zott a
Könyv tá ros ok Vas Me gyei Egye sü le té nek el nö ke
és a Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár mun ka tár sa is.

– Lesz-e va la mi lyen ho za dé ka Csepreg
szem pont já ból a sár vá ri ren dez vény nek?

– A hi va ta los ren dez vény után be szél get tünk
Kon do ra Ist ván pol gár mes ter rel és több ci vil szer -
ve zet ve ze tõ jé vel a két egy ko ri Nádasdy-birtok
le het sé ges kul tu rá lis együtt mû kö dé sé rõl. A
Nádasdy-bandérium ta valy si ke re sen be mu tat -
ko zott a Csepreg-feszten, idén is szí ve sen jön nek
majd a Re gös Együt tes sel kö zö sen. A Far kas Sán -
dor Egy le tet vi szont meg hív ják a Nádasdy-
fesztiválra. Az év so rán meg ren dez zük Kon dor
Já nos sár vá ri fes tõ mû vész ki ál lí tá sát.

– 32 év nyi küz del mes és ered mé nyes
csepregi te vé keny ség után, a múlt év vé gén
az ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le te újabb
5 év re meg bí zott az in téz mény ve ze té sé vel.
Mi lyen fon to sabb cé lo kat fo gal maz tál meg
pá lyá za tod ban?

– Rö vid vis  sza te kin tés után a je len le gi hely ze -
tet, mû kö dé si kör nye ze tet ele mez tem, s most is
hang sú lyo zom a költ ség ve té si fe de ze tet, mely
ke vés a kul tu rá lis sok szí nû ség meg õr zé sé hez és
a mi nõ ség fej lesz tés je gyé ben meg újul ni kí vá nó
in téz mény mû köd te té sé hez. Az el múlt éve ké nél
jó val na gyobb prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz,

ne ves ven dég mû vé szek fo ga dá sá hoz ki csi a
sze mé lyi ál lo má nyunk és az anya gi for rá sunk. A
cé lok nál a há rom leg fon to sabb fel ada tunk:

• A kul tu rá lis esély te rem tés meg va ló sí tá sa,
ügyel ve ar ra, hogy a sze gény ség ben élõk szá -
má ra is el ér he tõ ek le gye nek szol gál ta tá sa ink. 

• A könyv tá ri szol gál ta tá sok fo lya ma tos
fej lesz té se. 

• Leg több te en dõnk a ha gyo mány- és ér -
ték õr zés, il let ve az új ér té kek lét re ho zá sa te rü -
le tén van.

Fõ leg ez utób bi ak meg va ló sí tá sá ban ed dig
is pél dá san együtt mû kö dött az in téz mény a
szép szá mú he lyi ci vil szer ve zet tel. Vi szont
Csepreg nagy ér té ke, a Hely tör té ne ti Gyûj te -
mény évek óta nem mû kö dik meg fe le lõ en, s az
utol só csepregi pa raszt ház is ha ma ro san le bon -
tás ra ke rül, ha nem tör té nik va la mi lyen lé pés az
ön kor mány zat ré szé rõl.

Né hány éve már szó ba ke rült a gyûj te mény
össze vo ná sa in téz mé nyünk kel, de anya gi ak mel lé -
ren de lé se nél kül ez nem je lent meg ol dást. Mind -
an  nyi unk fe le lõs sé ge, hogy Czingráber Je nõ, Zá -
to nyi Sán dor és Wellner Lõ rinc ta nár urak ve ze té sé -
vel ös  sze gyûj tött ér té ke ink gyûj te mé nye lá to ga tó -
ba rát mó don meg újul jon. Mi ni má lis költ ség gel a
tár gyak lel tá ro zá sa a múlt év ben meg tör tént.  A
szak mai ter ve zõi fo lya ma tot al kal mi meg bí zás for -
má já ban szak em ber re le het ne bíz ni, aki nek ve ze -
té sé vel ké sõbb át ala kít ha tó len ne a gyûj te mény.
Ad dig is biz to sí ta ni kel le ne a lá to gat ha tó sá got,
mert a pe da gó gu sok ré szé rõl most is vol na igény,
hi szen hely is me re ti órák is sze re pel nek a tan -
anyag ban.                               A cikk folytatása

a www.repcevidek.hu weboldalon!

Közösségi Kultúráért-díj



13

2016. m
árcius VI. évfolyam

 3. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

A ha gyo má nyok hoz hû en a bü ki is ko lá sok az
idei év ben is két far san gi mu lat sá gon szó ra koz -
tat ták egy mást és szü le i ket, ven dé ge i ket.

Az al só ta go za tos di á kok a ta ní tó né nik kel
iga zi bü ki kar ne vált va rá zsol tak a mû ve lõ dé si
köz pont szín ház ter mé be. A han gu la tot a 4. év -
fo lya mo sok na gyon öt le tes kö zös pro duk ci ó ja
ala poz ta meg. A ta ní tó né nik pik nik jét a 40 fõs
han gya-csa pat meg za var ta, sõt Kis Grófo is
meg fi gyel te a csa pat „né zé sét, meg a já rá -
sát”. Az el sõ és má so di ko sok osz tá lyon ként vo -
nul tak szín pad ra, hogy kis ver si kék kel be mu tas -
sák vál to za tos, na gyon szép ki vi te lû, egyé ni –
„há zi lag ké szí tett” - jel me ze i ket. A har ma dik év -
fo lya mo sok kö zött vol tak egyé ni jel me zek is,
de cso port ban is be mu tat koz tak õk. Break
tánc cal fû sze re zett Well hel lo kon cert tel szó ra -
koz tat ták a né pes kö zön sé get a 3. a-sok. 

A 3.b  osz tá lyo sok pe dig a Mi nyo nok tán -
cá val nyû göz ték le a né zõ ket. Meg le pe tés ként
az 1.a osz tá lyos szü lõk Hó fe hér ke és hét tör pe
je le ne te szó ra koz tat ta a far san gi dél után részt -
ve võ it. A szü lõk bõl ál ló zsû ri nek nem volt kön -

 nyû dol ga, de ki vá lasz tot ták osz tá lyon ként a
leg öt le te sebb jel me ze ket és ju tal maz ták a vi -
se lõ i ket. A fel sõ ta go za to sok nak a nyol ca di ko -
sok azt a fel ada tot ad ták, hogy for gas sák vis -
 sza egy ki csit az idõ ke re két és a szü le ik, ta ná -
ra ik ko rát idéz zék meg a far san gi pro duk ci ó ik -

ban. Az ötö di ke sek reg ge li tor ná val in dí tot ták
a na pot, majd a me sék vi lá gá ba ka la u zol tak
el ben nün ket: a Méz ga csa lád dal nya ral tak,
Hó kusz pókot gyõz ték le a hu pi kék törpikék.
Egy rock-and-roll party-ra és Michael Jackson

bu li ba is be pil lan tást nyer tünk. A ha to di ko sok
a bü ki is ko la egy ko ri út tö rõ csa pa tá nak éle tét
mu tat ták be mû so ruk ban. A tá bo ri discoban
pe dig be mu tat ko zott a fi úk nak a „Sze xi lány”,
a „Csók ki rály” pe dig a lá nyo kat vet te le a lá -
bá ról. Az év fo lyam kö zös zá ró pro duk ci ó ja a
limbó-láz volt.

A he te di ke sek egy meg ta lált idõ kap szu la se -
gít sé gé vel for gat ták vis  sza az idõ ke re két. Ta lál -
tak min den fé le ér de kes tár gyat is, de meg ta lál -
ták a plety ká ló Ju lis kát és Ma ris kát, egy tánc is -
ko lát, a ka to na éle tet. Az év fo lyam zá ró tán cá -
ból itt sem hi á nyoz ha tott a roki és a twist.

Az év fo lyam ok mû so rát zár ta, a bált pe dig
nyi tot ta a nyol ca di ko sok ha gyo má nyos, na -
gyon szín vo na las an gol ke rin gõ je. 

Mind két ren dez vé nyen sok-sok ér té kes nye -
re mény ta lált gaz dá ra a tom bo lán, a bü fék ben

pe dig a szü lõk fi nom sá gok kal kí nál ták a tán co -
lás ban meg fá radt bu li zó kat. Kö szö net min den ki -
nek, aki bár mi lyen for má ban hoz zá já rult di ák ja -
ink far san gi mu lat sá gá nak si ke ré hez.

bse

Far san goz tak a bü ki is ko lá sok
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

VAS MEGYEI ÜGYELETES
GYÓGYSZERTÁRAKAT 
keresd az ingyenesen
letölthetõ alkalmazásban!

Gyógyszertár

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

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

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

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

M
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Már ci us 1-15. a Bü ki MSK-ban:
70 év – 70 kép. Hor váth Ist ván fes tõ -
mû vész ki ál lí tá sa.

Már ci us 3-án, csü tör tö kön 18 ó.
Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban:
Mol nár Re zsõ: Hi é nák ko ra c.
csepregi em lé ke ket is be mu ta tó mû -
vé nek könyv be mu ta tó ja.

Már ci us 4-én, pén te ken Csep -
re gen a Dr. Csepregi  Hor váth Já nos
Ál ta lá nos Is ko lá ban és AMI-ban: 14
ó. A fel újí tott tor na te rem át adá sa -
Tor na- és kö tél ug ró be mu ta tó val.
Be szé det mond: Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ. 14.15 ó. Nem ze ti -
sé gi nap.

Már ci us 4-6. Bü kön a Sport csar -
nok ban: Olimpici Grand Prix Pár baj -
tõr ver seny.

Március 10-ig Csepregen a
PSMSHK-ban: „Sár ga, pi ros, kék…”
Ferkovics Jó zsef fes tõ mû vész ki ál lí tá sa. 

Már ci us 12-én, szom ba ton
12.30 ó. a Bene-kúttól: Ta va szi
(bor)túra a vé dett fák mel lett, majd a
park er dõn át a Han ga-ka pu ig.

Már ci us 12-én, szom ba ton 18 ó.
Bü  kön, a Vá ro si Sport csar nok ban: Dr.
Lupó-Büki TK–Cell dö möl ki VSE NB II.
baj no ki nõi ké zi lab da mér kõ zés (ju ni -
or 16 ó.)

Már ci us 15-én te le pü lé se in ken:
Ün nep sé gek és ko szo rú zá sok az
1848/49-es for ra da lom és sza bad ság -
harc 168. év for du ló ja al kal má ból.

Március 17-ig Csepregen a Dr.
Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos Is ko -
lá ban és AMI-ban: „Ido lok”. Ferkovics
Jó zsef fes tõ mû vész port ré ki ál lí tá sa.

Már ci us 23-24. 15 ó. Csepregen
a PSMSHK-ban: Hús vé ti ját szó ház to -
jás fes tés sel és ka lács sü tés sel.

Már ci us 28-án, hét fõn 9 ó. a Bü -
ki MSK-ban: Bü ki Hús vé ti Ví ga da lom.

Áp ri lis 2-án, szom ba ton 18 ó. Bü -
kön, a Vá ro si Sport csar nok ban: Dr. Lu -
pó-Büki TK–Veszprémi ESC NB II. baj no ki
nõi ké zi lab da mér kõ zés (ju ni or 16 ó.)

Áp ri lis 3-án, va sár nap 16 ó.
Csepregen a PSMSHK-ban: A Far kas
Sán dor Egy let és ven dé gei kön  nyû -
ze nei mû so ra.
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03. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 9–13.00 NYITVA
13. Sanitas 9–14.00 ügyelet
14. Sanitas 9–13.00 NYITVA
15. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Sanitas 9–13.00 NYITVA
20. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 9–13.00 NYITVA
27. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
28. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 17–20.00 készenlét

A BÜ KI MÛ VE LÕ DÉ SI 
ÉS SPORT KÖZ PONT, 
KÖNYV TÁR MÁR CI US HA VI 
REN DEZ VÉ NYEI
már ci us 3. 17.00 Hor váth Nor -

bert elõ adá sa „Ami kor a lé lek éhes“
cím mel. Be lé põ: 500.- Ft.

már ci us 11. 20.00 Nõ na pi bál
nem csak nõk nek! A talp alá va lót
húz za: Ze ne Zo li Music Pro duk ció.
Be lé põ: 1.000.- Ft

már ci us 17. 18.00 Ol va só -
szem üveg. End rei Ju dit - „Kor ha tár -
ta la nul – 50 után is ak tí van”. Be lé -
põ: 1.000.- Ft.

már ci us 24. 19.00 Bü ki For gó -
szín pad. A Sok-szín-pad Tár su lat be -
mu tat ja Tö rök Re zsõ: Mag da lé na
cí mû mû vét. Be lé põ: 800.- Ft

már ci us 28. 09.00 – 12.00 Bü ki
Hús vé ti Vi ga da lom. Hús vé ti nép szo -
kás ok be mu ta tá sa, To jás ke re sõ ver -
seny, ját szó ház, Né pi fa já té kok, Kéz -
mû ves sa rok. A be lé pés díj ta lan!

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m

ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Már ci us 1. Kedd Dr. Nagy Gá bor • 2. Szer da Dr. Bencsik Ist -
ván • 3. Csü tör tök Dr. Nagy Gá bor • 4. Pén tek Dr. Müller And -
rás • 5. Szom bat Dr. Petro An dor • 6. Va sár nap Dr. Föl di Sán -
dor • 7. Hét fõ Dr. Su dár Zsu zsan na • 8. Kedd Dr. Nagy Má ria •
9. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 10. Csü tör tök Dr. Müller And rás •
11. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 12. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 13.
Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 14. Hét fõ Dr. Szilasi Im re • 15. Kedd
Dr. Nagy Gá bor • 16. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 17. Csü tör tök
Dr. Müller And rás • 18. Pén tek Dr. Bencsik Ist ván • 19. Szom bat
Dr. Petro An dor • 21. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 22. Kedd Dr. Föl di
Sán dor • 23. Szer da Dr. Kator Mik lós • 24. Csü tör tök Dr. Szilasi
Im re • 25. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 26. Szom bat Dr. Szilasi Im re
• 27. Va sár nap Dr. Su dár Zsu zsan na • 28. Hét fõ Dr. Kator Mik -
lós • 29. Kedd Dr. Nagy Má ria • 30. Szer da Dr. Kator Mik lós •
31. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re.
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Csepreg Vá ros vá ros ve ze té se egy át fo -
gó mun ka fo lya mat tal in dí tot ta a 2016-os
esz ten dõt, mely nek ered mé nye kép pen el -
in dult a Pákác árok tisz tí tá sa. A kar ban tar tás
érin ti a Dó zsa ut ca, a Tak sony ut ca, a Szom -
bat he lyi ut ca, az At ti la ut ca, a Kos suth La jos
ut ca va la mint az Ady ut cá ban hú zó dó árok -
rend szert, hi szen itt ha lad vé gig a csa pa -
dék vi zet el ve ze tõ öv árok. 

A fo lya mat el sõ lé pé se ként a ta va lyi év -
ben már ki tisz tí tás ra ke rült a Fe hér ut cai öv -
árok, me lyet a ko ráb bi hoz ha son ló an sa ját
ki vi te le zés ben, ön erõ bõl, sa ját esz kö zök se -
gít sé gé vel haj tott vég re az ön kor mány zat. A
mun ká la tok so rán a Vá ros gaz dál ko dás sze -
mé lyi ál lo má nyát közfog lal koz tatotti lét -
szám mal bõ ví tet te a Vá ros, és a ha té kony
mun ka vég zés hez szá mos új gé pet, esz közt is
hoz zá ren delt. En nek kö vet kez té ben a mun -
ka is na gyobb ha tás fok kal zaj lik, mely so rán
a csepregi köz fog lal koz ta tás is ér tel met
nyer, hisz min den ki szá má ra lát ha tó mó don
a köz fog lal koz ta tot tak ér ték te rem tõ mun kát

vé gez nek. A víz ügyi és ka taszt ró fa vé del mi
be já rá sok al kal má val több éven ke resz tül
meg ál la pí tás ra ke rült a jegy zõ köny vek ben
hogy ezek a te rü le tek el ha nya gol tak és be -
avat ko zást igé nyel nek, azon ban nem fog -
lal ko zott ve le kel lõ kép pen az elõ zõ vá ros ve -
ze tés. Most ezt is or vo sol ják a köz fog lal koz ta -
tás ke re té ben. A fel adat már hos  szú év ti ze -
dek óta adott volt, hi szen az el ha nya golt ön -
kor mány za ti te rü le ten jócs kán fel hal mo zó -
dott az üle dék, a le vél hul la dék és el bur ján -
zott a zöld nö vény zet, így a csa pa dék víz el -
ve ze tés nem biz to sí tott, né hol a fák erõs
gyö kér ze te is ve szé lyez te ti az árok rend szer
sta bi li tá sát. A je len leg zaj ló mun ka fo lya mat
ma gá ban fog lal ja az árok te rü le tén lé võ
bo zó tos, fás sza ka szok ki tisz tí tá sát, az árok -
rend szer kar ban tar tá sát.

„Min den csak aka rat kér dé se, hi szen
ed dig is el vé gez he tõ lett vol na az a fel adat,
ami je len leg most zaj lik. A men te sí tõ öv árok
rend szer kar ban tar tá sa nél kü löz he tet len ah -
hoz, hogy a bel te rü le ten ke let ke zõ csa pa -
dék vi zet meg fe le lõ mó don a men te sí tõ öv -
ár ko kon ke resz tül el ve zes sük, így a mos ta ni
be avat ko zás sal is mét el lát hat ják ere de ti
funkciójukat.”– mond ta el Vlasich Krisz ti án
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re.

A Vá ros gaz dál ko dás ál tal el vég zett je -
len tõs be avat ko zást kö ve tõ en már csak ar -
ra kell ügyel nie az Ön kor mány zat nak a la -
kos ság gal együtt, hogy a most ki tisz tí tott te -
rü le te ket a ké sõb bi ek ben fo lya ma to san
kar ban tart sák!                                         HZ

Sak koz tak Tömördön
Tömördön a FA LU HÁZ adott ott hont a XIII. al ka lom -

mal ren de zett kis tér sé gi sakk ver seny nek 2016. feb ru ár
14-én, ame lyen 20 fõ vett részt. /Tömörd, Csepreg,
Bük, Bõ, Gór, Mes ter há za, Nemesládony/ A ver seny zõ -
ket Kollarits Gá -
bor pol gár mes -
ter kö szön töt te,
majd Dá ni el Ti -
bor a sakk szak -
osz tály ve ze tõ je
is mer tet te a le -
bo nyo lí tás sza -
bá lya it. /7 for du -
ló 20—20 perc „
Sváj ci „ rend szer/

A ver seny
vég ered mé nye:
1. Ávár Zsolt, Tömörd  6 pont 2. Far kas Ist ván, Csepreg
5,5 pont 3, Tom pa Ádám, Csepreg 5 pont 4, Sza bó
György, Bõ 5 pont 5, Far kas At ti la,  Csepreg 4,5 pont
6, Sza bó Gyu la, Csepreg 4,5 pont.

Azo nos pont szám ese tén a „bucholz“ szá mí tás dön -
tött. A dí ja kat ÁVÁR ZSOLT a ren dez vény há zi gaz dá ja
ad ta át, ami ért ez úton is kö szö ne tün ket fe jez zük ki.

Dá ni el Ti bor szak osz tály ve ze tõ

Folytatódik a mentesítõ
övárkok tisztítása




