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• Tormásliget

Rövid hírek

Szépkorú köszöntése!

Feb ru ár 4-én töl töt te be a 90. élet év ét
Kun Fe renc! Eb bõl az al ka lom ból ke res tük fel
Czetin Ta más al pol gár mes ter rel ott ho ná ban
Fe ri Bá csit, a te le pü lés és az ön kor mány zat

ne vé ben na gyon sok bol dog sá got és még
na gyon sok bol dog szü le tés na pot kí ván va
Ne ki, ilyen erõ ben és egész ség ben, mint
ahogy a 90. élet év ét meg ér te. Fe ri bá csi ék -
nak 3 gyer me kük, 5 uno ká juk és 2 déd uno -
ká juk van!

MÁ

A szakonyi evan gé li kus test vé rek is csat la koz tak
a feb ru ár 4-én és 5-én Sop ron ba ér ke zett re for má -
ci ói ka mi on meg te kin té sé hez. Er re a nem min den -
na pi ese mény re Blatniczkyné Hammers berg-
Ganczstuckh Jú lia, a gyü le ke zet he lyet tes lel ki -
pász to ra in vi tál ta az ér dek lõ dõ ket. A ren dez vény -
so ro zat ta valy no vem ber ben in dult és idén má ju -
sig tart, a Né met or szá gi Pro tes táns Egy ház, va la -

mint a Sváj ci Pro tes táns Egy ház szö vet ség és az Eu -
ró pai Pro tes táns Egy há zak Kö zös sé ge egye dül ál ló
kez de mé nye zé se. A pro jekt ke re té ben egy ka mi on
jár ja vé gig Eu ró pát: a re for má ció szem pont já ból
fon tos vá ro so kat. Ma gyar or szág ról Deb re cen, Sop -
ron és Sár vár kap cso ló dott a prog ram hoz. A lá to -

ga tók a jár mû ki ve tí tõ in a kon ti nens mint egy 68 vá -
ro sá nak a re for má ci ó hoz va ló kap cso la tá ról lát -
hat tak ös  sze fog la ló kat. Sop ron ban, a köz pon ti
prog ra mok mel lett, a he lyi evan gé li kus szer ve ze tek
is ér de kes ese mé nyek kel vár ták az ér dek lõ dõ ket. 

Szemerei Já nos, a Nyu ga ti (Du nán tú li) Evan -
gé li kus Egy ház ke rü let püs pö ke nyi tot ta meg az
al kal mat. El mond ta: a re for má ci ói ka mi on ar ra

vál lal ko zott, hogy be mu tas sa, mi lyen óri á si je -
len tõ sé ge van a lel ki, szel le mi, gaz da sá gi és po -
li ti kai vál to zást ho zó re for má ci ói moz ga lom nak.
Tar tal mas és ér de kes dél utánt töl töt tek együtt
mind azok a test vé rek, akik Sop ron ban vagy
akár Sár vá ron lá to gat tak el a ki ál lí tás ra.      ADA

Sopronban járt
a reformációi kamion

– SZAKONYIAK IS OTT VOLTAK 
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

„Ked ves hó na pom vagy te né kem. Te vagy az egyet len, akit hí -
vunk és akit eped ve vár min den ki. Fe lõ led ál mo doz tam én is a té -
len a kály ha mel lett, és a tûz be mé láz va tû nõd tem: hol van nak vi -
rá ga id? hol van nak ma da ra id? mit csi nál most a fecs kénk? és mit
csi nál most a gólyánk?“

Gár do nyi Gé za csak nem 120 éves sza vai hí ven tük rö zik az em ber
meg úju lás, új ra kez dés irán ti vá gyát. Ami kor már be le fá su lunk, be le -
kér ge se dünk a hos  szú, hi deg és sö tét té li hó na pok ba. Már vágy juk az
el sõ iga zi ta va szi nap su ga rat, az el sõ gó lyát, az el sõ fecs két, az el sõ
nyí ló vi rá got. Ami kor már min den áron ta vaszt sze ret nénk csem pész ni
ott ho nunk ba, és meg ves  szük az el sõ cse re pes já cin tot, mert bó dí tó az
il la ta, ami re ményt ad, hogy ha ma ro san vé ge a tél nek, és ránk kö -
szönt a ta vasz. A ta vasz el sõ hó nap ja ezer nyi ap ró cso dá já val, a rü -
gye zõ fa ágak kö zött csi cse reg ve rep de sõ ma da ra i val, ká bul tan szál -
ló bo ga ra i val, sar ja dó me zõ i vel. És a már ci us új ra el hoz za ne künk Ta -

mást, Fran cis kát, Ger gelyt, Sán dort, Jó zse fet és Be ne de ket, mert nép -
szo kás ok ban és ne vek hez kap cso ló dó ba bo nák ban nem szû köl kö dik
ez a hó nap. Új ra vár hat juk a nõ na pi kö szön té se ket, új ra ün ne pel jük a
már ci u si if ja kat, új ra lesz Föld órá ja és köl té szet vi lág nap ja, Gyü mölcs -
ol tó Bol dog as  szony ün ne pe és per sze tor kos csü tör tök... Az örök kör for -
gás. De így van ez rend jén! Ez úton kí vá nok min den ked ves Ol va só nak
szí vet-lel ket me len ge tõ, nap sü tés ben bõ vel ke dõ ta vasz elõt, a
Répcevidéknek pe dig gra tu lá lok, és to váb bi si ke re ket kí vá nok, hi szen
hat éve, ép pen eb ben a hó nap ban je lent meg az el sõ szá ma. Kö szö -
nöm, hogy Ve le tek ün ne pel he tek!                       Zsoldosné H. Ka ti

Következõ lapszámunk 
2017. április 6-án jelenik meg!

Tavaszelõ

Csak nem négy év szü net után
nyílt is mét le he tõ ség ön vé del mi ok -
ta tás ban részt ven ni Sopronhor pá -
cson, a Dr. Sedlmayr Kurt Mû ve lõ dé -
si Ház ban. Az edzé se ket (egy elõ re
gye re kek nek) Flamm Csil la Sem pai,
több szö rös ma gyar baj nok és vá lo -
ga tott ke ret tag tart ja. A Kyo kushin
Ka ra te stí lus meg ala pí tó ja Sosai
Masutatsu Oyama tíz danos mes ter,
aki 18 hó na pon ke resz tül ma gá nyo -
san tré nin ge zett a Kiyo sumi he gyen,
Ja pán ban, Chiba tar  to mány ban. A
más fél év alatt meg al kot ta a vi lág
egyik leg ke mé nyebb harc mû vé sze -
tét. En nek ered mé nye ként ha ma ro -
san 220 ki lo gram mot nyo mott fek ve,
át ug rot ta a sa ját test ma gas sá gát,
12 má sod perc alatt fu tott 100 mé -
tert és ket tõ uj ján tu dott ké zen jár ni.
Ame ri ká ba 1950 kö rül, míg Ma gyar -
or szág ra csak a 80-as évek ben gyû -
rû zött be a ka ra te ezen ága. A Kyo -

kushin Ka ra te nem sportkarate, nem
versenykarate, ha nem budo ka ra te.
Ez azt je len ti, hogy cél ja a gya kor ló
jel le mé nek tö ké le te sí té se és nem a
ver seny ered mé nyek haj szo lá sa. En -
nek ér de ké ben a gye re kek ál ló ké -
pes sé ge és kon dí ci ó ja ja ví tá sá ra
mel lett men tá lis fej lesz té sük re fek te ti
a hang súlyt az edzõ.  A „kyokushin
lélek“ a kö vet ke zõt böl cses sé get
tart ja szem elõtt: fe jet ala cso nyan
tart va (sze rény ség), sze met ma gas ra
sze gez ve (ki tû zött cél), légy be széd -
ben vis  sza fo gott (hig gadt ság). S
nem utol só sor ban a szü lõk irán ti tisz -
te let ve zé rel jen és bánj má sok kal jó -
sá go san. A ka ra te mel lett több
sport ág is kép vi sel te ti ma gát, he ti
rend sze res ség gel lab da rú gás, rit mi -
kus sport gim nasz ti ka, mazsorett, ge -
rinc tor na és hatha jó ga is el ér he tõ a
Mû ve lõ dé si Ház ban.

HK

Sportos 
hétköznapok
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,,Állt a bál” Sajtoskálon

Fel csen dült a ze ne a sajtoskáli kul túr ház -
ban: far san gi mu lat ság ra in vi tál ta az ar ra já -
ró kat már dél után. Meg is telt a te rem idõ sek -
kel és fi a ta lok kal, hi szen ar ról szól a fa lu far -
sang Sajtoskálon, hogy a te let kö zö sen bú -
csúz tat ják. A jó kedv vel ér ke zõ ven dé gek han -
gu la tát fo koz ta az elõ a dott vi dám szín da rab.
Nem ma radt üre sen a je len le võk gyom ra: a
fa lu ház ba ér ke zõ ket a sajtoskáli kép vi se lõ-tes -
tü let tag jai lát ták ven dé gül po gá csá val. A
dél után ból nem hi á nyoz ha tott a far sang
egyik jel leg ze tes sé ge, a far san gi fánk sem.
De iga zán a kép vi se lõ-tes tü let tag jai ál tal ké -
szí tett mar ha pör költ fi nom il la ta csik lan doz ta a
ven dé gek or rát, majd si mo gat ta gyom ru kat.
A ve gyes kor osz tály ból ál ló tár sa ság szép

szám mal ös  sze gyûlt, es té re meg telt a kul túr -
ház ter me a fa lu la kó i val. A tán cos ked vû fa -
lu be li ek mu la tós nó ták ra rop ták a tán cot. A
far san gi mu lat ság ról a ké sõbb ér ke zõk sem
tér tek ha za üres gyo mor ral, mert az es ti órák -
ban is mét fel szol gál ták az ün ne pi mar ha pör -
köl tet. Haj na lig „állt a bál” a sajtoskáli kul túr -
ház ban. Nem csak a he lyi fi a ta lok és idõ sebb
la ko sok, ha nem a sajtoskáli gye re kek is bú -
csút vet tek a tél tõl. A far san gi dél utá non vi -
dám mû so ruk kal mo solyt csal tak a ven dé gek
ar cá ra, ka ca gás tól volt han gos a kul túr ház
ter me. A „sze ren cse” is ked ve zett a jó han gu -
lat nak, hi szen a tom bo lán egy szel vény sem
ma radt ki sor so lat la nul.                             BB.

A kö vet ke zõ hó na pok ban pá lyá za tok se gít sé -
gé vel több min den meg újul hat majd Csepreg Vá -
ro sá ban. El ké szül het a Büsz ke ség pont, va la mint a
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal bel sõ rend sze re is át -
ala kul, de kül te rü le ti út fel újí tás ra is pá lyáz tak. 

Szar ka Ani kó kép vi se lõ, a Gaz da sá gi és Vá ros -
fej lesz té si Bi zott ság el nö ke la punk nak el mond ta,
hogy a 2016-2017-es esz ten dõ Ma gyar or szág Kor -
má nyá nak az 1956-os for ra da lom és sza bad ság -
harc 60. év for du ló ja al kal má ból szer ve zett em lék -
éve. Ezen em lék év ke re te in be lül min den ön kor -
mány zat nak le he tõ sé ge van pá lyáz ni úgy ne ve zett
„Büsz ke ség pon tok” lét re ho zá -
sá ra. Hoz zá tet te, hogy Csep -
reg Vá ros Ön kor mány za ta a
Büsz ke ség pont lét re ho zá sát
kez de mé nyez te és eb ben az
év ben a vá ros ve ze tés meg is
kí ván ja va ló sí ta ni azt. Hos  szas
egyez te tés után szü le tett meg
Csepregen az em lék mû ter ve,
me lyet a fõ té ri Pro me nád vé -
gé re ter vez a vá ros. 

– Ter ve ik sze rint az idei, ok -
tó ber 23-ai ün nep sé gen avat -
hat juk majd fel a mû al ko tást.
Ez zel kap cso lat ban jó hír,
hogy a ter ve zett 15 mil lió fo rin -
tos be ru há zás hoz a Ma gyar Kor mány 8 mil lió fo rin -
tos tá mo ga tást ítélt meg Csepregnek. Azért, hogy
az em lék mû vet a vá ros lét re tud ja hoz ni, to váb bi 7
mil lió fo rint szük sé ges még. A vá ros ve ze té se most
azon dol go zik, hogy a hi ány zó ös  sze get pá lyá za ti
úton elõ te remt se, hogy a je les nap ra el ké szül hes -
sen mû vé sze ti al ko tás – össze gez te a te en dõ ket a
pénz ügye kért fe le lõs bi zott ság el nö ke.

Meg tud tuk azt is, hogy Csepreg Vá ros Kép vi se -
lõ-tes tü le te dön tött ar ról a konst ruk ci ó ról, mely az
ön kor mány zat ok ASP rend sze ré nek or szá gos ki ter -
jesz té sé hez kap cso ló dik. Ez azt je len ti, hogy a
Csepregi Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal ban az inf -
rast ruk tu rá lis fej lesz té se ken túl a szá mí tás tech ni kai
hát tér is mo der ni zá ló dik, új esz kö zö ket is be sze rez -
nek. En nek költ sé ge i re pá lyá zik most a csepregi
ön kor mány zat ös  sze sen 7 mil lió fo rint ér ték ben. 

2018. ja nu ár 1-tõl kö te le zõ lesz a hi va ta lok nak
át áll nia az or szá gos ASP rend szer re, hisz így gyor -
sab ban kö vet he tik a jog sza bá lyi vál to zá so kat, a
fej lesz tés nek kö szön he tõ en a he lyi ügy in té zõk

könnyeb ben te het nek ele get adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé ge ik nek, és hoz zá fér het nek majd a köz -
pon ti nyil ván tar tás ok ada ta i hoz is. A szak rend sze -
rek in teg rá ci ó já val meg szün tet he tõ ek az ügy vi te li
és az ad mi niszt rá ci ós pár hu za mos sá gok, csök kent -
he tõ ek az el já rá si költ sé gek, le rö vi dül het az ügy in -
té zé si idõ is.

A bi zott sá gi el nök be szélt a kül te rü le ti utak fej -
lesz té sé rõl is. 

– Nem rég je lent meg Ma gyar or szág Kor mány -
nak fel hí vá sa a Vi dék fej lesz té si Prog ram ban, mely
a kül te rü le ti utak fej lesz té sé re irá nyul – nyi lat koz ta

Szar ka Ani kó. – Mi vel hosszú tá vú cé lunk a Szõ lõ-
hegy tu risz ti kai cé lú von ze re jé nek a meg te rem té -
se, ezért a Hu nya di ut cá tól a Bene-hegyi tó ig ter -
je dõ sza kasz fel újí tá sá ról dön tött a kép vi se lõ-tes tü -
let. A vá ros a pá lyá za ti ki írás alap ján nyúj tot ta be
a pá lyá za tot, mely ben a ma xi má li san igé nyel he tõ
100 mil lió fo rint tel jes ke ret ös  szeg re pá lyáz tunk, eh -
hez – si ke res pá lyá zat ese tén - a vá ros nak 25 szá -
za lé kos ön erõt kell biz to sí ta nia. Feb ru ár 6-án be -
nyúj tott pá lyá zat ön ere jé nek egy ré szét a pá lyá za -
ti ön erõ alap ból kí ván ja a vá ros biz to sí ta ni, er re pá -
lyá za tot nyúj tunk majd be. A fel újí tás ügyé ben a
pol gár mes ter úr egy la kos sá gi fó ru mot hí vott össze
még ta valy de cem ber ben, me lyen a kin ti te rü let -
tu laj do no sok, a gaz dák és az in gat lan tu laj do no -
sok vet tek részt, akik po zi tí van fo gad ták a hírt és tá -
mo ga tá suk ról biz to sí tot ták az ön kor mány za tot. Bí -
zunk ab ban, hogy a pá lyá za tunk po zi tív el bí rá lás -
ban ré sze sül majd – nyug táz ta az el kép ze lé se ket a
kép vi se lõ as  szony. 

yde

Büsz ke ség pont jön 
lét re a Pro me nád vé gén
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Hos  szab bod nak a na pok, ta lán az idõ is egy ki csit
eny hül. Egy re több gaz da, kert tu laj do nos te vé keny ke -
dik a he gyen vagy a ház kö rül. Idõn ként „fel sír” egy-
egy mo tor fû rész. Gon dos gaz dák pró bál ják
vis  sza szo rí ta ni az er dõt a szõ lõk vé gé nél, vagy
egy-egy el öre ge dett, el szá radt gyü mölcs fát
vág nak ki. Nagy idõk nagy ta nú it. Ár nyé kot
adó lomb juk alatt pi hent a gaz da, gyü möl cse
ol tot ta szom ját és most utol já ra fá ja ad me le -
get a kö vet ke zõ ge ne rá ci ó nak. Kár eze kért az
öreg fá kért, mert ve lük sok ré gi, ér té kes gyü -
mölcs faj ta is el tû nik. A szõ lõ ül tet vé nyek ben
csat tog nak a met szõ ol lók. A te rü let nagy sá gá -
tól, sza bad idõ tõl füg gõ en igye kez nek a gaz -
dák ki hasz nál ni a kí nál ko zó jobb idõt, mert mi -
re meg jön nek a böj ti sze lek vé gez ni kell a
met szés sel. A ta va lyi ta va szi fagy és a nyá ri
jég esõ mi att ál ta lá ban ke ve sebb volt a ter més
a gyü mölcs fá kon és a szõ lõ tõ ké ken. Így ma -
radt ere je a nö vény nek, hogy a még hos  szú
õsz ben be ér lel je a haj tá so kat és a ves  szõ ket.
Ezért re mél he tõ leg a ja nu á ri ke mény hi de gek
nem okoz tak ko mo lyabb kárt.

A met szés cél ja a ter mõ egyen súly fenn tar -
tá sa, te hát, hogy min den év ben egy for mán
te rem jen a nö vény. Ha elõ zõ év ben el na gyol -
tuk a met szést, ak kor sok ter mõ rügy ma radt a
nö vé nyen és sok ter mést ho zott, a nyá ri rügy -
dif fe ren ci á ló dás nem tu dott vég be men ni,
ezért az adott év ben nem szá mít ha tunk jó ter -
més re. Csak jó táp anyag ellátottságú és min -
den év ben egyen le te sen ter helt nö vény tõl
vár ha tunk jó mi nõ sé gû ter mést. Szõ lõ ese té -
ben a szo ká sos ter he lés tõ kén ként 10-18 ter mõ rügy
egy vagy két szál ves  szõn, faj tá tól, mû ve lé si mód tól és
a gaz da el vá rá sá tól füg gõ en.

Gyü mölcs fá nál sza bály ként ve het jük, hogy ha erõ -
sen met szünk, te hát sok ágat és haj tást tá vo lí tunk el,
ak kor a táp anyag a meg ma radt rü gyek ben: kon cent -
rá ló dik, és erõs haj tás nö ve ke dést ered mé nyez. Ha ke -
vés haj tást, ágat vá gunk le, ak kor a ko ro na be sû rû sö -
dik, túl sok ter més kép zõ dik, ami ap ró és éret len lesz.

Ál ta lá ban a füg gõ le ges haj tá so kat tá vo lít juk el elõ ször.
A víz szin tes és a 45o kö zöt ti ágak ra kod nak be vi rág -
rüg  gyel, ezek az ér té ke seb bek. Per sze a ta pasz talt

gaz da meg tud ja kü lön böz tet ni a ter mõ rü gyet a haj -
tás rügy tõl, és így tud ja sza bá lyoz ni a ter mést. Sok ta -
pasz ta lat hal mo zó dott fel a hos  szú évek alatt, amit a
tan fo lyam okon, üzem lá to ga tá sok kor to vább fej lesz tet -
tek a gaz dák.

Ta vas  szal bo rul jon méh zson gá sos tar ka vi rág ba a
szõ lõ hegy és a Te rem tõ ál dá sa kí sér je a gaz dák ke ze
mun ká ját.

Hor váth Jó zsef ag rár mér nök, mér nök ta nár

Paj zán
da lok
és ka ba ré
– Így mu lat tak a bü ki 
lá nyok és as  szo nyok 

A bü ki As  szony far sang
az idei év ben sem mel lõz -
te a fer ge te ges jó ked vet.
A csi nos ru há ban öl tö zött
höl gyek há zi fi nom sá gok -
kal meg ra kott tál cák kal
és ita lok kal ros ka dó ko sa -
rak kal ér kez tek a bál ba.
Ma guk kal hoz ták vi dám -
sá gu kat, tán co lós lá ba i -
kat, ne ve tõs mo so lyu kat,
da lo lós hang ju kat. Szó ra -
koz ta tá suk ról idén is több
fel lé põ gon dos ko dott.

A Rábamenti Ci te rá sok
paj zán da lo kat éne kel tek,
míg az ál ru há ba bújt
Háncs nép tán cos fi úk be -
bi zo nyí tot ták, hogy nem -
csak a csár dás megy ne -
kik ki vá ló an, ha nem a
Hat  tyúk ta va ba lett szár -
nya ló ug rá sai is. Az est fo -
lya mán meg kezd te ren -
de lé sét Dr. Bubó az õ hû
as  szisz ten sé vel, Ursu lá val.
Vi dám ka ba ré juk ab szo lút
meg gyõz te a né zõ se re get
ar ról, hogy a jó pá lin ka or -
vos ság a test és a lé lek
min den nya va lyá já ra. 

Folyt is be lõ le kel lõ
mennyiség. Eb ben az év -
ben a szer ve zõk sza kí tot -
tak a ha gyo má nyok kal és
tit kos sztár ven dég ként egy
höl gyet hív tak meg. A bá li
han gu la tot csak fo koz ta
Mo ha med Fa ti ma ki vá ló
hang ja, és a bu li zós höl -
gyek bõl ala kult tánc kar
szín pa di meg je le né se. Éj -
fél elõtt mint egy há rom -
száz nye re mény ta lált
gaz dá ra: Giczi Il di kó szer -
ve zõ mun ká já nak ered -
mé nye ként olyan sok tom -
bo la-fel aján lás ér ke zett,
hogy a so ro lás egy órát
vett igény be. Kö szön jük a
tá mo ga tást! A ren dez -
vény hez ön zet len se gít sé -
gük kel hoz zá já rul tak a bü -
ki men tõk és a csepregi
tûz ol tók is. A mu lat ság haj -
na lig tar tott. A jó ze né ért
fe le lõs Spon tán ze ne kar
min dent meg tett azért,
hogy az éj jel akár so ha ne
ér jen vé get.              (pb)

Minden nap hosszabb
ilyenkor egy „kakastátintással”

– SZOKTA MONDANI A NAGYANYÁM
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• Nagygeresd

Rövid hírek

Kul tu rá lis él mé nyek

Nagygeresd Köz sé gi Ön kor mány zat tá mo -
ga tá sá val már ki len ce dik éve lá to gat ha tunk
szín há zi elõ adá so kat. Az év ele ji nyu god tabb
hó na pok ban, mi e lõtt a te le pü lés ren dez vé nye i -
nek so ra el kez dõd ne, le he tõ sé get ka punk egy
kis ki kap cso ló dás ra. A kön  nyed mû fajt ré sze sít jük
elõny ben, ezért fõ leg az ope rett, és a víg já ték ok
vi lá gá ban ka lan do zunk. A 11 al ka lom so rán jár -
tunk négy szín ház ban és lát tunk több klas  szi kus
da ra bot. Nyá ri elõ adá son is részt ve het tünk
Eger vá ron a vár kas tély ban. A Turay Ida Szín ház
já té kát te kin tet tük meg eb ben a kü lö nö sen szép
kör nye zet ben. Az idén, – a cikk meg je le né sé vel
egy idõ ben – Eisemann Mihály-Szilágyi Lász ló:
Én és a kis öcsém cí mû ope rett-bo hó za tá nak tör -
té ne tét kí sér jük nyo mon, a za la eger sze gi He ve si
Sán dor Szín ház ban.

Né meth Lajosné

Ja nu ár 30-án tár gyal ta Csepreg Vá ros
Kép vi se lõ-tes tü le te a vá ros 2017. évi költ ség -
ve tés ét, me lyet 766 228 961 fo rint fõ összeg -
ben ha tá ro zott meg a vá ros ve ze tés. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter el mond ta, hogy
a vá ros ki ter jedt in téz mény há ló za tot mû köd tet,
ezért is for dul ha tott elõ, hogy a vá ros egé sze ré szé -
rõl 225 mil lió fo rin tos plusz igény je lent ke zett az ön -

kor mány zat irá nyá ba. A szak mai és pénz ügyi bi -
zott ság eze ket az igé nye ket meg vizs gál ta, s úgy
dön tött, hogy a be vé te lek át gon do lá sa és nö ve lés
mel lett a sa ját be vé te lek fi gye lem be vé te lé vel a
vá ros le he tõ sé ge i hez ké pest 25 mil lió fo rint nyi
plusz ös  sze get biz to sít a vá ros in téz mé nye i nek a
mû kö dé sé re. Hang sú lyoz ta, hogy a leg fon to sabb
cél a költ ség ve tés meg al ko tá sa kor az egyen súly
meg te rem té se, a za var ta lan vá ro si mû kö dés meg -
te rem té se volt.  A fel me rült 25 mil lió fo rint nyi mû kö -
dés hez szük sé ges több let költ sé get a vá ros pá lyá -
zat út ján, rend kí vü li te le pü lés tá mo ga tás ke re té ben
kí ván ja biz to sí ta ni az in téz mé nyek mû köd te té sé -
hez. A tes tü let azt kér te az in téz mény ve ze tõk tõl,
hogy, nö vel jék sa ját be vé te le i ket, mér sé kel jék a ki -
adá so kat, to váb bá ra ci o na li zál ják a mû kö dést. 

– A cél az, hogy az in téz mény há ló zat mû -
köd jön, il let ve azok a szol gál ta tá sok meg ma -
rad ja nak, me lyek a te le pü lé sen ko ráb ban
meg vol tak, de a vá ros egész mû kö dé sé ben
se le gye nek ke zel he tet len fenn aka dá sok. Míg
a min den na pi élet hez szük sé ges mû kö dé si ki -
adá sok nál a vá ros ala csony, sa ját mû kö dé si
cé lú be vé te lei mi att ki sebb a moz gás te rünk,
ad dig a fej lesz té sek te rén ér ke zõ pá lyá za ti és

cím zett tá mo ga tá sok nak kö szön he tõ en egy
je len tõ sebb fej lesz té si ös  sze get tar tal maz az
idei költ ség ve tés. A cé lunk az ugyan is, hogy a
la kos ság ál tal el várt mér ték ben to vább fej -
lõd jön a vá ros. A költ ség ve tés ben te kin te té -
ben 150 mil lió fo rint nyi olyan té tel sze re pel,
me lyet jár da fel újí tás ra, il let ve az út há ló zat
kor sze rû sí té sé re for dít ha tunk. Ez a 150 mil lió
fo rint az idei, il let ve a jö võ esz ten dõ ben ke rül
majd fel hasz ná lás ra. Az idei év ben a ter vek
sze rint a Fe hér ut ca, il let ve az Al kot mány ut ca
újul hat meg, mi vel ezek elõ ké szí tett sé ge biz to -
sí tott. A jár da épí tést to vább foly ta tó dik, így a
fel sõ vá ros te rü le tén és a vá ros köz pont já ban
épül het nek új jár dák – nyi lat koz ta a vá ros el -
sõ em be re.

A cél, hogy tovább
fejlõdjön a város 
ELFOGADTÁK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉST
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Az in téz mé nyek kor sze rû sí té se is foly ta tó dik. Az
idõ sek ott ho ná nak la kó- és für dõ szo bá i nak a fel -
újí tá sa már meg kez dõ dött, de to vább foly ta tód -
hat a szo ci á lis la ká sok fel újí tá sa, így a Cigli–ház
épü le té nek a fel újí tá sa is. A te tõ cse rén kí vül az
ab lak- és aj tók cse ré jé re is sor ke rül. Bel sõ át ala -
kí tá sok is lesz nek, el kez dõ dik az épü let ben a la -
ká sok kom fort fo ko za tá nak a nö ve lé se is. 

– A költ ség ve tés tar tal maz za az in téz mé nye -
ink fel újí tá sá hoz szük sé ges elõ ké szí té si költ sé ge -
ket, hi szen az idõ sek ott ho na, az egész ség ház, a
mû ve lõ dé si ház, az óvo da és böl csõ de, a Kö -
zös sé gi Szol gál ta tó ház, és az ön kor mány za ti hi -
va tal ener ge ti kai fej lesz té sét is ter vez zük –
mond ta el Vlasich Krisz ti án. - A költ ség ve tés tar -
tal maz za to váb bá a hi va tal má so dik üte mé nek
a meg va ló sí tá sát, de 8 mil lió fo rint ös  szeg ha tá -
rig egy új ult ra hang ké szü lék be szer zé sét is ter -
vez zük, mely hez a part ner te le pü lé sek to váb bi
mint egy 3 mil lió fo rin tot biz to sí ta nak. Vár juk az
ered mé nyét a ko ráb ban be nyúj tott pá lyá za ta -
ink nak, mel  lyel az idei költ ség ve tés is szá mol.
Kö zel egy mil li árd fo rint ér ték ben ad tunk be pá -
lyá za to kat, ezek egy ré szé nek ered mé nyé rõl
már ci us ele jén kap ha tunk hírt.  Si ke res sé gük
ese tén ke rék pár út, csa pa dék víz el ve ze tõ, fel -
dol go zó üzem épül het, de kö zös sé gi te re ink is
meg újul hat nak, s tu risz ti kai fej lesz té sek jö het nek
lét re be- és kül te rü le ten egy aránt. Jó hír az,
hogy a Ma lom ker ti ját szó tér há rom üte me kö zül
a má so dik is nyert, mi vel vá ro sunk sport park ki -
ala kí tá sá ra is pá lyá zott, így egy 40 négy zet mé -
ter alap te rü le tû, gu mi bo rí tá sú új részt ala kí tunk
ki, me lyen 5 új sport esz közt he lye zünk majd el. A
la kos sá gon be lül el sõ sor ban a fi a ta lo kat és a
test edzést rend sze re sen ûzõ, spor tol ni vá gyó kat
érin ti cél zot tan ez a ha ma ro san meg va ló su ló
fej lesz tés – nyi lat koz ta a pol gár mes ter.

B.B.

A mai kö zép kor osz tály tag jai kö zött év ti -
ze des ba rát sá gok ala kul tak, amit a mai na -
pig ápol nak. Fi a tal éve ik re em lé kez ve sok -
szor elõ ke rült a szó a ré gi ho ki mec  csek han -

gu la tá ról. A mér kõ zé sek hely szí ne a kis ge -
resdi tó volt. Úgy tíz év vel ez elõtt fo gal ma zó -
dott meg a gon do lat, hogy fel ele ve nít sék a
mér kõ zé se ket. Pár évig si ke rült meg va ló sí ta -
ni az el kép ze lést, de ja nu ár ban múlt öt éve,
hogy fagy apó utol já ra en ge dé lyez te a já té -
kot – az tán az idei tél új ra le he tõ vé tet te,
hogy ho ki láz le gyen úr rá a fa lun.

A mér kõ zés elõtt egy hét tel, már szer ve -
zõd tek a csa pa tok, ké szül tek az ütõk. El ér -
ke zett a vár va várt nap, de az inf lu en za jár -
vány mi att saj nos ke ve seb ben tud tak részt
ven ni a meg mé ret te té sen, mint ahá nyan
sze ret tek vol na. Hi á nyu kat fi a ta lok és gye re -
kek pó tol ták. Volt, aki va ló di ütõ vel, és volt,

aki ma ga ké szí tet te ho ki bot tal ér ke zett a
mér kõ zés re. A pá lya ki ala kí tá sa után kez -
dõd he tett a já ték. Re pült a ko rong, amely a
jó ka pus tel je sít mé nyek el le né re több ször a

há ló ban lan dolt. 
Az esé sek sze ren csé re

csak mú ló kék fol to kat
okoz tak és sok ne ve tés kí -
sér te a já té kot. Két mér kõ -
zés kö zött pi ros pozs gás ar -
cú fi a tal lá nyok is ki pró bál -
ták a tél nyúj tot ta örö mö -
ket. A bun da sap kás szur ko -
lók, a csi kor gó hi deg el le -

né re is ki tar tot tak, és vé gig buz dí tot ták a já -
té ko so kat. A fa lu si ho ki va rá zsa a kö zös já ték -
ban és a ki hagy ha tat lan for ralt bo ro zás ban
rej lik. Ki csi fa lu a mi énk, kel le nek az ilyen és
eh hez ha son ló él mé nyek, így he te kig szto riz -
gat ha tunk a tör tén te ken. 

Né meth Lajosné

Falusi jégkorongtorna 
varázsa Nagygeresden
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• Négy cég
dolgoztatott feketén

Rövid hírek

Jó nak mond ha tó a tér ség ben a mun -
ka adói mo rál, mind ös  sze négy cég, vál -
lal ko zó sze re pel a Nem ze ti Adó- és Vám -
hi va tal fe ke te lis tá ján be nem je len tett
fog lal koz ta tás mi att. 

Ket tõ bü ki, egy peresznyei és egy sop ron -
hor pácsi mun ka adó sze re pel a tér ség 27 te le -
pü lé se kö zül a NAV fe ke te lis tá ján. Bük rõl egy
egyé ni vál lal ko zó és egy épí tõ ipa ri cég ke rült

a lis tá ra. Az egyi ket még 2015-ben, a má si kat
ta valy õs  szel ér ték fe ke te fog lal koz ta tá son.
Szin tén be je len tés nél kül dol goz tat ta al kal ma -
zott ját egy Peresznyére be jegy zett ke res ke del -
mi cég, va la mint egy sopronhorpácsi kõ ipa ri
vál lal ko zás. Elõb bi ta valy, utób bi már ta valy -
elõtt fel ke rült a fe ke te lis tá ra. 

yde

To vább foly ta tó dik a szo bák kor sze rû sí té se a
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban Csepregen. A
2016-os év ben öt szo ba újult meg, de az idei év
el sõ fe lé ben újabb öt lak rész fel újí tá sá ra ke rül -
het most sor. Ez év má so dik fe lé ben pe dig – a
ter vek sze rint – a ma ra dék négy szo ba is tel je sen
meg szé pül het majd. 

A Te rü le ti Gon do zá si Köz pont ban ös  sze sen
14 la kó szo ba van, mely nek fel újí tá sát és aka -
dály men te sí té sét hos  szú évek óta el kel lett vol na
már vé gez ni. A mun kát a ta va lyi év ben az új vá -
ros ve ze tés el in dí tot ta,
így újul ha tott meg ak kor
öt lak rész tel je sen. A fel -
újí tást a Te rü le ti Gon do -
zá si Köz pont tal kar ölt ve
Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za ta fi nan szí roz ta
és tá mo gat ta.

A mun ka idén to -
vább foly ta tó dik, hisz je -
len leg már újabb két la -
kás ké szült el tel je sen. A
Vá ros gaz dál ko dás szak -
em be rei je len leg a szo -
bák és a hoz zá juk tar to -
zó für dõ szo bák fel újí tá -
sát vég zik, mely mun kák
há rom he te in dul tak
meg az in téz mény ben.
A fel újí tás már évek kel
ez elõtt szük sé ges sé vált, ugyan is a für dõ szo bák
ki ala kí tá sa meg ne he zí tet te a la kók min den na pi
tisz tál ko dá sát. A zu hany tál cát, mely be egy lép -
csõn ke resz tül le he tett be lép ni, el bon tot ták, he -
lyet te já ró lap ból épí tet ték ki az új tu so lót. A ré gi
li nó le um és a tö re de zett csem pék he lyé re új
bur ko lat ke rül, ahol szük sé ges ki cse ré lik a
szanitereket és zu hany füg göny is dí szí ti majd az
új für dõ szo bá kat. 

Hor váth Gá bor, mint a te rü le tért fe le lõs Csa -
lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke is

meg te kin tet te a fo lya mat ban lé võ fel újí tá so kat,
s kü lön örö mét fe jez te ki azért, hogy az új für dõ -
szo bák aka dály men te sen is meg kö ze lít he tõ ek
lesz nek ezen túl, ez zel is meg könnyít ve az idõs la -
kók min den nap ja it. A zu hany zó aka dály men te -
sí té sén túl azon ban a für dõ szo bák aj tó it is ki kell
szé le sí te ni, ahol ez még nem tör tén meg. Mind -
ezt azért, hogy ke rek es  szék kel is le hes sen aka -
dály ta la nul a lak ré szen be lül is köz le ked ni.

Hor váth Zol tán kép vi se lõ, a Vá ros gaz dál ko -
dás ve ze tõ je el mond ta, hogy a fel újí tott für dõ -

szo bák mel lett a la kó szo bá kat is ki fes tik, fo lya -
ma to san dol goz nak a kol lé gák azért, hogy a la -
kók mi nél elõbb vis  sza köl töz hes se nek meg szo -
kott lak rész ük be. – „Je len leg a most be ter ve zett
har ma dik lak ré szen dol go zunk, me lyet ter ve ink
sze rint már ci us ban be is kí vá nunk fe jez ni, így el -
ké szül het er re az idõ szak ra be ter ve zett öt szo ba
és für dõ szo ba tel jes fel újí tá sa. A vá ros ve ze tés
cél ja az, hogy még kom for to sab bá és ott ho no -
sab bá vál jon a csepregi idõs ott hon- nyi lat koz ta
a kép vi se lõ.                                               B.B.

Lakó- és fürdõszobákat 
újítanak fel az idõsek otthonában
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– Az em ber szí ve sen megy ilyen szép kort be -
töl tött em be rek hez. Mi kor meg kap tam Or bán
Vik tor mi nisz ter el nök em lék pla kett jét, ak kor
szem be sül tem, hogy ilyen idõs már Hor váth
Ferencné, Sá ri né ni – idéz te fel Sán dor Jó zsef,
Egyházasfalu pol gár mes te re.

– Az idõ sek nap ján min dig van egy kis já ték,
ahol meg ke res sük a leg idõ sebb fér fit és asz -
 szonyt, na, ott már volt Sá ri né ni nyer tes. Na gyon
se gí tõ kész min den ki vel,
gon dol ko dá sa fi a ta los és
na gyon sze re tik a fa lu ban.
Meg szer vez tük a kö szön tést:
el jött a fa lu jegy zõ je, dr. Dé -
nes La jos és al pol gár mes ter
as  szony. A fa lu be li ek tõl is
ren ge teg gra tu lá ci ót ka pott,
mi u tán a fa lu hír adón ol vas -
tak a szü le tés nap já ról. Sá ri
né ni egy iga zi sze ret ni va ló
kis asz  szony! A már 90 éves
Sá ri né ni mel lett a töb bi idõs
la kos ra, és a fi a ta lok ra is
gon dol Egyházasfalu ön kor -
mány za ta – fûz te hoz zá a
pol gár mes ter.

– A kép vi se lõ-tes tü let ka rá cso nyi aján dé kul
min den 65. élet év ét be töl tött la kos nak Er zsé bet-
utal ványt aján dé ko zott 8500 fo rint ér ték ben, 171-
en kap tak utal ványt. Ta va lyi év utol só ne gyed

évé ben pe dig min den is ko lás és óvo dás nak ki fi -
zet tük az ét ke zé si költ sé get – vet te sor ra a pol gár -
mes ter. Foly tat ta: – Ki fi zet tük még az ösz  szes is ko -
lá ba ta nu ló tan könyv költ sé gét száz szá za lék ban,
így pró bál tuk kön  nyí te ni a csa lá dok éle tét. 

A jö võ re néz ve Sán dor Jó zsef pol gár mes ter
hang sú lyoz ta:

– Az idei év ben is azon fo gunk szor gos kod ni,
hogy kön  nyí te ni tud juk Egyházasfaluban la kók éle -

tét amen  nyi re tud juk. De azért hang sú lyoz nám,
hogy nem tu dunk an  nyit vis  sza ad ni amennyi jót
ka punk a fa lu ban élõ em be rek tõl, na gyon ös  sze -
tar tó kö zös ség a mi énk.                                  Yde

Ké szül nek az idei 
költ ség ve té sek 

– HA TOT MÁR KÖZ ZÉ TET TEK 

A Répce vi dé ké nek 27 te le pü lé se
kö zül hat tet te már köz zé 2017-es
költ ség ve tés ét a Nem ze ti Jog sza bály -
tár ban. A két vá ro son kí vül négy köz -
ség bõl is nyil vá no sak az idei szá mok.
So rol juk. 

Bü kön és Csepregen is ha tá roz tak már
a kép vi se lõk a 2017-es irány szám ok ról,
ami az éves gaz dál ko dást il le ti. Bü kön a
költ ség ve té si ren de let 2,5 mil li árd fo rint tal
szá mol. Egé szen pon to san 2 mil li árd 519
mil lió 933 ezer fo rint sze re pel a ki adá si és
a be vé te li ol da lon is. Csepregen is egyen -
súl  lyal szá mol nak ter mé sze te sen: a 2017-
es ki adá si és be vé te li ol da lon is 766 mil lió
228 ezer 961 fo rint sze re pel. 

A köz sé gek kö zött Iklanberény, Lócs,
Tor más li get és Tömörd ön kor mány za ta tet -
te már köz zé az or szá gos fe lü le ten az idei
költ ség ve té si ren de le tét.

Iklanberényben 41 mil lió 128 ezer fo -
rint pénz moz gás sal szá mol nak idén. Lócs
köz ség ben 38 mil lió 857 ezer 62 fo rint sze -
re pel a 2017-es ki adá si és be vé te li ol da -
lon is. Tor más li ge ten a fõ ös  szeg 45 mil lió
899 ezer 667 fo rint lesz idén, Tömörd köz -
ség ben pe dig 27 mil lió 586 ezer 812 fo rint
sze re pel a ki adá si és a be vé te li ol da lon a
költ ség ve té si ren de let ben. 

yde

Sári néni 90 éves lett!
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1%
:: Idõs La kó kért Ala pít vány Csepreg,

Kos suth L. u. 67. Adó szá ma: 18223567-1-18.
Csepregi Vegyeskar Egye sü let Csepreg, Szé -
che nyi tér 27. Adó szá ma: 18880278-1-18

:: A Far kas Sán dor Egy let na gyon szé -
pen kö szö ni a mû kö dé sét tá mo ga tó 2015. évi
SZJA 1 %-ok fel aján lá sát, mely 207.525- Ft.
volt. Ezt az ös  sze get a cé lok sze rin ti te vé keny -
ség re és mû kö dé si költ sé gek re for dít juk. Az
idei év ben is kér jük szí ves tá mo ga tá su kat. Cí -
münk: 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 29. Adó -
szá munk: 18894642-1-18.

Rövid hírek
A 137 éve szü le tett Bar tók Bé la üze ne tei a Ko -

dály em lék év ben is idõ sze rû ek. Már csak azért
is, mert a XX. szá zad két vi lág szer te el is mert ma -
gyar gé ni u sza jó ba rá tok és
a nép ze nei gyûj tés ben, fel -
dol go zás ban és to vább örö -
kí tés ben har cos tár sak vol -
tak. Mind ket ten a „Le gyen
a ze ne min den kié” fel adat
je gyé ben tel je sí tet ték ki
élet mû vü ket.

A fen ti gon do la tok át ha -
tot ták Ferge Bé la ze ne ta nár
feb ru ár 20-i elõ adá sa it,
me lyet ál ta lá nos és kö zép is -
ko lás gyer me kek nek, ta ná -
ra ik nak és ér dek lõ dõ fel nõt -
tek nek tar tott Csepregen, a
mû ve lõ dé si ház ban. A hall -
ga tó ság so ra i ban ott vol tak
a társ ren de zõ, a dr. Csep -
regi Hor váth Já nos Ál ta lá -
nos Is ko la és AMI Ze ne is ko lá já nak ta nu lói és ne -
ve lõ ik is. A szar vas sá vált fi úk üze ne tét: „Csak
tisz ta for rás ból” a hall ga tó ság be vo ná sá val ér -
tel mez te az elõ adó. A ren dez vé nyen meg is mer -

tük egy küz dõ, igaz ság ke re sõ em ber – le ve lek -
ben, in ter júk ban és egyéb írá sok ban meg fo gal -
ma zott – egyéb gon do la ta it is. Ezek min den idõ -

ben fon tos tar tal mat köz ve tí -
te nek és min den ge ne rá ci ó -
nak hasz nos üze ne tet hor -
doz hat nak.

Az in te rak tív elõ adá son
kö zös ének lés sel, ze né lés sel,
be szél ge tés sel mé lyí tet te el
az el hang zott idé ze te ket,
gon do la to kat Ferge Bé la.
Így a ta nu lók nem csak hall -
ga tói, de elõ adói is vol tak a
ren dez vény nek. Az is mert
ma gyar nép dal ok mel lett
ro mán, al bán és af ri kai da -
lok ta nu lá sa, mû ve i nek be -
mu ta tá sa a bar tó ki mû vé -
szet és élet út meg is me ré sét
szol gál ta. 

A ta nár úr lá nya, Ferge
Elizabet Bar tók is mert mû ve i nek hár fa át ira ta i val,
a ze ne is ko la kla ri nét kvar tett je és Gácsi Bi an ka
pe dig egy-egy dal be mu ta tá sá val gaz da gí tot ta
és tet te em lé ke ze tes sé a mû sort.                   SF

Mes ter há za az a te le pü lés, ahol ház hoz
vi szik a ma ga zi no kat az idõ sek nek, és
rend ha gyó, de ala nyi jo gon jár a fel sõ ok -
ta tá si ön kor mány za ti tá mo ga tás. Re mé lik,
még több be te le pü lõ lesz a fa lu ban. 

El ké szült már a 2017-es költ ség ve tés Mes ter -
há zán – kezd te az év in dí tó be szél ge tést Do hi
Zsolt pol gár mes ter. Mint egy 21 mil lió fo rint tal
szá mol nak a ki adá si és a be vé te li ol da lon.
Nagy moz gás te re nincs egy ek ko ra, mint egy
160 fõs te le pü lés nek – hang sú lyoz ta a pol gár -
mes ter. A költ ség ve tés 70-75 szá za lé kát a mû kö -
dés, an nak költ sé ge te szi ki. Mint az or vo si ügye -
let, a gyer mek jó lé ti szol gá lat mû köd te té se, a
sze mé lyi jut ta tá sok, a fa lu gond no ki szol gá lat. Ez
utób bi hoz cím zett for rás is „jár”, de ki egé szí tik a
zök ke nõ men tes mun ka vég zés hez. Do hi Zsolt
em lí tet te, hogy új a fa lu busz: más fél éve cse rél -

ték le a ré gi jár mû vü ket. A költ ség ve tés sa ját be -
vé te li ol da la mi ni má lis: né hány száz ezer fo rin tos
ipar ûzé si adó be vé tel lel szá mol hat nak csak .

Nap ener gi á ban utaz nak
A FA LU HÁZ TE TE JÉN TER MEL NEK ÁRA MOT MES TER HÁ ZÁN

„A tisz ta for rás fe lé”
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A ki adá sok kö zött cse kély ös  szeg jut hat fej lesz -
tés re, leg fel jebb (ki sebb) pá lyá za ti ön erõ höz le -
het elég, sa ját be ru há zás ra nem. Do hi Zsolt az
adós ság kon szo li dá ci ós for rást emel te ki. Mi vel
adós ság nél kül mû kö dött a te le pü lés, az ön kor -
mány zat két ütem ben 3-3 mil lió fo rint kor mány za -
ti tá mo ga tás hoz ju tott. Per sze ezek is cím zett ösz -
 sze gek, ahogy Do hi Zsolt fo gal ma zott: pánt li ká -
zott pén zek. Az el sõ 3 mil lió fo rint ból be fe jez ték a
Zrí nyi ut ca víz el ve ze té sét. A má so dik 3 mil lió fo rin -
tot pe dig meg úju ló ener gi á ra for dít ják – ez még
fo lya mat ban lé võ fej lesz tés. A fa lu há zat sze re lik
fel nap elem mel, mu tat ta is a pol gár mes ter a köz -
pon ti épü let hát só, dé li ré szét, ahol bõ ven el fér -
nek az esz kö zök és a leg to vább éri a nap fény. 

Áram fej lesz tés hez hasz nál ják majd a nap -
ener gi át. – A szak em be rek ki szá mol ták, hogy az
éves fo gyasz tás két sze re sét meg ter me li a ké szü -
lõ rend szer – mond ta a vá ra ko zá sa ik ról a pol -
gár mes ter. Hogy ne ves  szen kár ba az ener gia,
át áll nak vil lany fû tés re és vil lany boj ler ad ja majd
a me leg vi zet a fa lu ház egész épü le té ben. Az
elõ ze tes szá mí tá sok sze rint mû köd ni fog – mond -
ta Do hi Zsolt. A fa lu ház iga zi köz pont Mes ter há -
zán. Mo dern és vi lá gos a kö zös sé gi tér, a fel sõ
szin ten mû kö dik a könyv tár és van edzõ te rem. A
könyv tár mû kö dé sét pe dig szó sze rint kell ér te ni:
a he lyi igé nyek re vá la szol nak. 

Pél da ként a ma ga zin elõ fi ze té se ket em lí tet te
a pol gár mes ter. Két éve adó dott a le he tõ ség,
hogy komp lex elõ fi ze tõk le gye nek te ma ti kus ma -
ga zi nok ra, az óta is él nek a le he tõ ség gel, a
könyv tá ros pe dig ház hoz vi szi az ol vas ni va lót. A
könyv tár ban egyéb ként ün ne pek hez kap cso lód -
va kéz mû ves fog lal ko zá so kat is tar ta nak – sok ér -
dek lõ dõ vel, si ker rel. A könyv tár mel lett az edzõ te -
rem sem „dísz” a fa lu ban: szí ve sen hasz nál ják a fi -
a ta lok, rend sze re sen jár nak a ki hasz ná lat lan he -
lyi ség bõl ki ala kí tott te rem be. S ha már sport: van

ilyen ter ve is a fa lu nak. Meg pá lyáz ták egy sza -
bad té ri sport pá lya fi nan szí ro zá sát. Az is Mes ter há -
za köz pont já ban len ne: a fa lu ház mö gött, a ré gi
ját szó tér te rü le tén. Vár ják a pá lyá za ti dön tést eb -
ben és a gép be szer zé si ki írá son is. Ez utób bi ban

nem tu dott vol na önál ló an in dul ni Mes ter há za,
így be csat la ko zott a Sajtoskál ve zet te kon zor ci -
um hoz Nagygeresddel együtt. Kül te rü le ti utak fel -
újí tás és gé pek be szer zé se a cél – a kö zös cél.
Nagygeresd és Mes ter há za is 100-100 ezer fo rint -
tal szállt be, ha nyer a pá lyá za tuk, ak kor
Sajtoskáltól el vég zett mun ká kat kap nak a tár sult
te le pü lé sek, vá zol ta a kon zor ci um lé nye gét Do hi
Zsolt. Mes ter há zán a fej lesz té sek, a pá lyá za tok ki -
ak ná zá sa az ön kor mány za ton mú lik csak, hi szen
ci vil szer ve zõ dés nem mû kö dik a fa lu ban – olyan
ke vés a fi a tal. 

Jól mu tat ja, hogy mind össze egy fõ is ko lás kap
Bursa Hungarica tá mo ga tást. Az ön kor mány za ti
fel sõ ok ta tá si ösz tön díj rend szer ben ta nul má nyi és
szo ci á lis ala pon ad ha tó tá mo ga tás he lyi fi a ta lok -

nak. Eh hez ké pest Mes ter há zán úgy dön töt tek,
nem vá lo gat nak: an nak a mes ter há zi la kos nak,
aki fõ is ko lán, egye te men ta nul, an nak jár az ön -
kor mány zat tá mo ga tá sa. Ami kor in dult a Bursa-
lehetõség, ak kor még hat fõ is ko lást tud tak tá mo -

gat ni – má ra el fogy tak. Re mé lik, lesz nek még be -
köl tö zõk. A fo lya mat min den eset re biz ta tó, hi szen
több ház is el kelt ta valy, és az ön kor mány zat is
van nak tel kei, négy te rü le tet árul nak. Az M86-os
el ké szül té vel még in kább van po ten ci ál a fa lu -
ban – fo gal ma zott a pol gár mes ter. Az idei év re
vis  sza tér ve be pil lan tot tunk a prog ram nap tár ba:
már ci us 15-én ter mé sze te sen Mesterházy Ist ván,
1848-as ka to na tiszt re em lé kez nek idén is a fa lu -
ban, áp ri lis ban pe dig nem ma rad hat el a szép -
ko rú ak kö szön té se. Jú ni us ban lesz idén is a mes -
ter há zi fa lu nap, a nyá ri is ko lai szü net kez de te
után. Do hi Zsolt fel idéz te: ta valy ki tar tó esõ zú dult
rá juk, még is ren ge te gen vol tak, a 160 fõs fa lu -
ban mint egy két szá zan. Ez jól mu tat ja, mi lyen jó a
kö zös ség Mes ter há zán.                                   yde

Itt hátul lesz a napemelem a tetõn
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• Bük
Jó han gu lat, ba rá ti 
lég kör a va dász bá lon

Ha gyo mány már, hogy a far san gi sze zon -
ban együtt mu lat nak va dá szok, er dé szek, föld -
tu laj do no sok a csepregi Répcevölgye Va dász -
tár sa ság bál ján. Az idei ren dez vényt feb ru ár 18-

án tar tot ták a nép sze rû bü ki Für dõ Ét te rem ben.
Csa lá di as volt a han gu lat, hi szen a kis óvo dás tól
az idõ seb be kig min den ge ne rá ció kép vi sel tet te
ma gát. A bál ter mé sze te sen a Va dász him nus  szal
kez dõ dött: Nikli Ba lázs kür tön ját szott és in dí tot ta
szín vo na la san a bált. Az el nö ki kö szön tõ ben el -
hang zott: a Répcevölgye Va dász tár sa ság a kö -
vet ke zõ húsz év re meg kap ta a te rü let va dá sza ti
jo gát.

Re mek éte le ket, ita lo kat fo gyaszt hat tunk, jó
ze né re tán col hat tunk és ter mé sze te sen a tom -
bo la sem ma radt el, a sze ren csé sek ér té kes tár -
gya kat vi het tek ha za a jó han gu la tú, ba rá ti lég -
kör ben telt es te után.   Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

Fel tûz ték a sza la got a Nádasdy Ta más Köz gaz -
da sá gi, In for ma ti kai Szak kö zép is ko la és Kol lé gi um
vég zõs di ák ja i nak ja nu ár 27-én, dél után 17 óra kor
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 ban Csepregen. 

Az ün nep sé gen, a vá ros kép vi se le té ben
Hárominé Or bán Eri ka al pol gár mes ter vett részt,
aki sze rint ez a nap je len tõs ese mény ta nár, di ák,
szü lõ szá má ra egy aránt. A sza lag ava tó nem csak
egy prog ram, me lyet ki kell pi pál ni, nem csak egy
fel adat, ha nem szü lõk nek, di á kok nak egy so ha
meg nem is mét lõ dõ vá ra ko zá sok kal, ér zel mek kel
te lí tõ dött ál lo má sa is. A vég zõs di á kok an nak az út -
nak a lép csõ fo ká hoz ér kez tek, ame lyen az ér tel -

mes em ber pró bál ja fe le lõs sé gét tu da to sí ta ni, kö -
te les sé gét ren dez ni, meg va ló sí ta ni ön ma gát az õt
kö rül ve võ vi lág ban. 

A sza lag ava tón Nagy Eri ka osz tály fõ nök kö -
szön töt te a 37 di á kot. Úgy fo gal ma zott, hogy a sza -

lag ava tó nap ja a vég zõ sök ün nep nap ja. Egy részt
vis  sza te kin tés a kö zös em lé kek re, más részt be ava -
tás a fel nõt té vá lás ba. Egy ilyen al ka lom mal fel -
szín re tör nek az együtt meg élt él mé nyek, a fe lejt -
he tet len pil la na tok. Az osz tály fõ nök úgy fo gal ma -
zott, hogy iz gal mas kor szak áll a vég zõ sök elõtt, de
a sze re tõ kö zeg, mely tá mo gat ja õket, a leg jobb
hát tér. Is me ret len út ra lép nek, nagy re mé nyek kel,
eh hez bá tor ság és fe le lõs ség is kell. Az is ko lá ban
min dent meg tet tek azért, hogy a meg fe le lõ tu dást
meg sze rez zék a fi a ta lok ah hoz, hogy bol do gul ja -
nak a jö võ ben. 

Az osz tály fõ nök annyit kért a di á kok tól, kö szön -
jék meg a szü le ik nek tá mo ga tást, hogy hoz zá já rul -

tak a ta nít ta tá suk hoz, ezt a fi a ta lok szim bo li ku san
egy szál vi rág gal meg is tet ték. A kö szön tõ után fel -
tûz ték a sza la got, majd a ta nu lók mû sor ral ked ves -
ked tek a ven dé gek nek.

yde

Új lépcsõfokhoz értek
– SZALAGOT KAPTAK A VÉGZÕSÖK
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Az ön kor mány zat sa ját for rás ból
vé gez te el a vé dõ nõi szol gá lat ren -
de lõ jé ben a szük sé ges fel újí tá so -
kat. Új ra fes tet ték a he lyi sé get és ki -
cse rél ték a ré gi par ket tát. Tö re ked -
tek ar ra, hogy ba rát sá gos, kel le -
mes kör nye zet vár ja a gye re ke ket.

A fõ cél az alap el lá tás hoz tar to zó
ren de lõ kor sze rû sí té se volt, amely
most nem csak a mai, ha nem a
„hol na pi” kor igé nye i nek is meg fe -
lel. A vé dõ nõi szol gá lat im már egy
év szá za da fon tos sze re pet tölt be a
ma gyar gyer me kek egész sé gé nek
meg õr zé sé ben, va la mint az egész -
ség fej lesz tés ben. Fel ada tuk el sõ -
sor ban a csa lád ter ve zés sel kap -

cso la tos ta nács adás, az anya ság -
ra va ló fel ké szü lés se gí té se, a vá -
ran dós anyák és gyer me kek gon -
do zá sa, a cél zott la kos sá gi szû rõ -
vizs gá lat ok szer ve zé sé ben va ló
rész vé tel. A szol gá la tot 2015. áp ri lis
23-án hungarikummá nyil vá ní tot -

ták, mi vel egye dül Ma gyar or szág ra
jel lem zõ ez a faj ta komp lex gon do -
zá si és szû ré si el lá tás. Kí ván juk,
hogy a mi gye re ke ink is ré sze sei le -
gye nek en nek a komp lex el lá tás -
nak és hasz nál ják egész ség gel a
meg újult ren de lõt. A me se fi gu rás
fal de ko rá ci ók, az élénk, vi dám szí -
nek, iga zi csa lá di as han gu la tot te -
rem te nek.                          H. H. R.

50 éve, 1967. okt. 26-án hunyt
el Szom bat he lyen Rozmán Ala -
jos (sz.: Bõ, Sop ron vm., 1907. jún.
4.) plé bá nos. Kõ sze gen érett sé gi -
zett a ben cés gim ná zi um ban.
Veszp ré mi egy ház me gyés ként Inns -
bruck ban ta nult. 1933-ben szen tel -
ték pap pá. Len gyel tó ti ban, majd
Ka pos vár-Jé zus Szí ve plé bá ni án
káp lán. Köz ben hit ta ná ri vizs gát
tett. 1938-tól Homok ko má rom plé -
bá no sa, 1940: ál dot ták meg a fel -
újí tott, Medveczky Je nõ fres kó i val
dí szí tett kegy temp lo mot. Vé del mé -
be vet te az er dei mun ká so kat, kis -
ha szon bér le ti föl de ket szer zett a
sze gé nyek nek, gon dos ko dott az is -
ko la fû té sé rõl. E szo ci á lis be ál lí tott -
sá ga mi att sok ös  sze üt kö zé se volt.
A KALOT és az Actio Catholica kör -
ze ti tit ká ra ként ke rült kap cso lat -
ba Mindszenty Jó zsef fel, aki nek ké -
ré sé re 1944: be fo gad ta és búj tat -
ta Var ga Bé la ka no no kot, a nem -
zet gyû lés ké sõb bi el nö két. 1945-
ben ma gá hoz vet te a hú ga ár vá it,
akit fér jé vel együtt meg ölt egy
szov jet ka to na, mi vel hit ve si hû sé -
gü ket és tisz ta sá gu kat véd ték. - A
homokkomáromi bú csú kon 1945
után is tö me gek vet tek részt, ezért
1948. V. 11-én az ÁVH le tar tóz tat ta.
Az Andrássy úton és a Markó ut cá -
ban tar tot ták fog va. A Vidovics-
perben (a Mindszenty-per elõpere)
el akar ták ítél ni, de bûn tény hi á -
nyá ban föl men tet ték. Ajkarendek,
majd Bakonygyepes plé bá no sa.
1956-ban ne velt uno ka öc  cse lett
az aj kai Nem ze ti For ra dal mi Ta nács
tit ká ra. Roz mán Ala jos az õ se gít sé -
gé vel men tet te meg a lin cse lés tõl
az ajkarendeki ta nács tit kárt. A
meg tor lás ide jén ezért nem bör tö -
nöz ték be, csak át he lyez ték Ba la -
ton gyö rök re, majd (mi vel nem vett
részt a bé ke moz ga lom ban) Ro -
mánd ra. Be teg ség mi att nyug dí ja -
zá sát kér te, utol só éve i ben Szom -
bat he lyen élt.

75 éve, 1942. aug. 19-én hunyt
el Ág fal ván Var ga Jó zsef (sz.
Dasztifalu, [ma Egyházasfalu ré sze]
1890. nov. 20.) plé bá nos.  1915.
IV. 25-én szen tel ték pap pá Sop -
ron ke reszt úron. 1917-ben Moson -
tarcsán káp lán, 1918-ban ad  mi -
niszt rá tor, 1919-tõl Moson szent -
jánoson, 1923-ban Moson ban
káp lán, 1927-tõl Ág fal ván plé bá -
nos. Hí vei ked vé ért meg ta nult né -
me tül, a volks bun dis ták még is ál -
lan dó an bos  szan tot ták, szi dal maz -
ták, mert vis  sza akar ta tar ta ni õket
a hit le ri új po gány ság be fo lyá sá -
tól. Szív be teg volt. Az 1942. XI. 18-

án egy gyû lé sen sze re tett vol na
föl szó lal ni, de fél re lök ték, meg -
aláz ták. A la ká sá ig el ván szor gott,
ott hon ös  sze esett és meg halt. –
Mû vei: Kis ka te kiz mus pél dák -
ban. Össze gyûj töt te Var ga Jó zsef.
1. köt. Vég cél, ki nyi lat koz ta tás, hit,
hit val lás, Is ten, te rem tés, em ber,
bûn beesés. 2. köt. Jé zus krisz tus
meg vál tó, az egy ház, az em ber
vég sõ dol gai. 3. köt. Fõ pa ran cso -
lat Is ten imá dá sa, szen tek tisz te le -
te, Is ten szent ne ve va sár nap. 4.
köt. Szü lõk, elöl já rók, test és lé lek
éle te. 5. köt. Jó cse le ke det–erény,
ke gye lem, bûn bo csá nat szent sé -
ge, egy há zi rend, há zas ság,
imád ság. 6–7. köt. Emmanuel, Is -
ten ve lünk! 8–9. köt. Panis
angelorum, An gya lok ele de le. 10.
köt. Oblatio munda, Tisz ta ál do zat.
Sop ron, 1941–1942. 

100 éve, 1917-ben szü le tett Ke -
ményegerszegen (ma Vas eger szeg
ré sze) Var ga Ist ván fes tõ. – A bu da -
pes ti kép zõ mû vé sze ti fõ is ko lán
Csók Ist ván nö ven dé ke volt. A II. vi -
lág há bo rú. után be jár ta Ázsi át, Af ri -
kát, Eu ró pa több or szá gát. Amer re
járt, fes tett és mû ve i bõl ki ál lí tá so kat
ren de zett. Meg fes tet te Pál gö rög ki -
rály, Tisserant bí bo ros és Hailé
Selassie eti óp csá szár port ré it.
1964-ben New York ban te le pe dett
le, ahol ta ní ta ni kez dett. Szá mos ki -
ál lí tá son mu tat ta be imp res  szi o nis ta
táj ké pe it és port ré it.

Sá gi Fe renc

Év for du lók
a Répce-vidéken 2017. II.

„Az elsõ esztendõ 
meghatározza a jövõt!”

MEGÚJULT A GYERMEKORVOSI RENDELÕ TOMPALÁDONYBAN

„Sze resd a gyer me ked, öleld a szí ved re!
Ez az, mi re vágy hat, fény re, sze re tet re.
Le gyél ve le töb bet, vár ja kö zös já ték!

Az együtt töl tött perc, ne ki mind aján dék.”

Kismama gondozás közben
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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.)

M
Á

R
C

I
U

S

PROGRAMAJÁN LÓ
Már ci us 4-én, szom ba ton

17 ó. a Bü ki Sport csar nok ban:
Dr Lupo Bü ki TK – Kör men di
DMTE – NB II-es nõi ké zi lab da
mér kõ zés. (Ju ni or: 18.45 ó.)

Már ci us 10-12. a Bü ki
Sport csar nok ban: Olimpici
Pár baj tõr Grand Prix 4. Bük für -
dõ Ku pa.

Már ci us 14-15. te le pü lé -
se in ken: Ün ne pi meg em lé ke -
zé sek az 1848/49-es for ra da -
lom és sza bad ság harc tisz te -
le té re. 

Már ci us 16-17. Csep re -
gen, a PSMSK-ban: Pe tõ fi vers-
és pró za mon dó ta lál ko zó.

Már ci us 17-én, pén te ken
18 ó. Csepregen, a PSMSK-
ban: Só lyom Mik lós MMA és
Eu ró pa díj jal el is mert épí tész
gra fi kai ki ál lí tá sá nak meg nyi -
tó ja és Bolla Csa ba köl tõ be -
mu tat ko zá sa. A ki ál lí tást meg -
nyit ja: Bauer Pé ter köl tõ-épí -

tész. Ver se ket mond: Ziembicki
Dó ra, a Soltis L. Szín ház szí né -
sze. A ki ál lí tás áp ri lis 16-ig te -
kint he tõ meg az in téz mény
nyit va tar tá si ide je alatt.

Már ci us 25-én, szom ba -
ton 9 órai in du lás sal Kõ szeg Fõ
tér 2-tõl: Má ria Úton a Peruska
Má ria ká pol ná hoz - Ha gyo -
má nyos ta va szi élén kí tõ tú ra.
Út vo nal: … – óri ás pla tán - ma -
mut fe nyõ - Ólmodi út – Õz-kút
– Belovich-kápolna – Má ria
ká pol na – Mar ton- Szál lás –
Peruska ká pol na – Ablánc-
patak – Lõ té ri út – Kõ szeg.

Már ci us 25-én, szom ba -
ton 17 ó. a Bü ki Sport csar nok -
ban: Dr Lupo Bü ki TK – Vady
Mosonszolnok – NB II-es nõi ké -
zi lab da mér kõ zés. (Ju ni or:
18.45 ó.)

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

Központi 
orvosi ügyelet

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

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

(a mentõállomás mellett)

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

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

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

A Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, 
Könyv tár már ci u si prog ram jai

Már ci us 10. 16.00 „Aki nem jön tán col ni, men jen
ha za aludni…” So mo gyi tánc ház gyer me kek nek. Tán -
cot ta nít Babinecz Sán dor, ze nél Bese Bo tond du dás. A
be lé pés in gye nes! Hely szín: Bü ki MSK klub ter me. A ren -
dez vény a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hal mos Bé la Prog ram
Ide ig le nes Kol lé gi um tá mo ga tá sá val va ló sul meg!

Már ci us 15. 10.00 Ün ne pi meg em lé ke zés az 1848-
49-es For ra da lom és Sza bad ság harc 169. év for du ló já nak
tisz te le té re. Ün ne pi be szé det mond: Bo ros Lász ló At ti la, ve -
zér igaz ga tó, Gyógy- és Él mény cent rum, Bük für dõ. Ko szo rú -
zás. Hely szín: 1848/49-es Hõ si Em lék mû (rossz idõ ese tén:
Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár szín ház ter me.

Már ci us 22. 19.00 For gó szín pad – Bü ki Szín há zi Es -
ték. A Sok-szín pad Tár su lat Ör kény est je. El sõ rész: Ör kény
Ist ván - A bor ék. Ren dez te: Nika Ró bert. Má so dik rész: Vá -
lo ga tás Ör kény egy per ces no vel lá i ból. Ren dez te: Nika
Ró bert. Az elõ adás két rész bõl áll, köz te 10 perc szü net -
tel. Be lé põ: 800.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me.

Már ci us 24-26. 10.00-19.00 Vas út mo dell Ki ál lí tás
és Bör ze. A be lé pés in gye nes! Hely szín: Bü ki MSK Szín -
ház ter me.

Már ci us 29. 15.30 Me se bér let 2. elõ adá sa. Va cso -
rázz ná lunk! - A Hang er dõ Tár su lat ze nés gyer mek mû so -
ra. A bér let ára 2.000.- Ft. Be lé põ bér le ten kí vül: 800.- Ft.
Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me. 

A bü ki vá ro si könyv tár ní vós kö zön -
ség ta lál ko zók kal vár ja Ol va só szem -
üveg ren dez vény so ro za tá ban az iro -
dal mat ked ve lõ ket. Rö vid be ha ran go -
zónk kal sze ret nénk meg hoz ni a ked ves
ol va sók ked vét a prog ram ja ink hoz.

Már ci us 22. – Devecsery Lász ló
va si író, köl tõ, ta nár két elõ adás sal
vár ja az ál ta lá nos is ko la al só ta go za -
tos di ák ja it.  

Áp ri lis 21. – Kepes And rás új ság író,
író, egye te mi ta nár elõ adó est je, amely -
nek cí me: A bol dog hü lye és az okos
de pres  szi ós. Rí tu sok vagy tu do mány?
Élet, a ha lál után. (No, meg elõt te.) Tes -
ten kí vül - és be lül... Vis  sza a gyö ke rek -
hez? De hol van nak a gyö ke rek? 

Má jus 8. – Répce vi dé ki köl tõk an to -
ló gi á ja – könyv be mu ta tó. A meg je le nõ
kö tet több gyûj tõ, szer kesz tõ mun ká ját
di csé ri. Fõ szer kesz tõ Su dár Lászlóné T.
Mol nár Zsu zsan na és Sá gi Fe renc

Ok tó ber – No vem ber (a pon tos
idõ pont szer ve zés alatt) Karafiáth Or -
so lya (köl tõ, for dí tó, pub li cis ta, éne -
kes nõ) be szél ge tõ est je Koncz Zsu zsa
éne kes nõ vel. Dra go mán György író,
mû for dí tó és Sza bó T. An na köl tõ, mû -
for dí tó há rom elõ adás sal is ké szül. Sza -
bó T. An na – al só ta go za to sok nak. Dra -
go mán György: Fe hér ki rály – kö zép is -
ko lás ok nak. Dra go mán György és Sza -
bó T. An na kö zös be szél ge tõ est je.

A prog ra mok ról egyen ként is rész le -
tes fel hí vást te szünk majd köz zé.      (pb)

Így mulattak
a büki iparosok

NÉHÁNY KÉP A BÁLRÓL

Ol va só szem üveg – író-ol va só ta lál ko zók Bü kön






