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Rövid hírek

PRÓ BÁL TÁK EL ÛZ NI A TE LET BÜ KÖN

Is mét sok jel me zes vo nult a kör for ga lom tól
az Át ri u mig Bü kön a far sang „te me té sén”. Az
ered mény hir de tés után fánk kal, te á val és for -
ralt bor ral lát tak ven dé gül a meg je len te ket.
Min den ki ka pott dí jat, a lis tát itt lát hat ják. 

Kü lön dí ja sok: Cow boy, Rend õr és a be tö -
rõk, Bü ki Mo to ro sok, Pi cas so • Egyé ni el sõ he -
lye zett: Tér fi gye lõ Ka me ra • Egyé ni dí ja zott:
Pinoccio és gaz dá ja • Csa lá di cso por tos ka -
te gó ria: Es ti Me sék • Csa pat ka te gó ria fõ díj:
Ör dög Bib li á ja • Csa pat ka te gó ri á ban: Ten -
ger gyü möl csei.

Csepreg bel te rü le tén tel jes hos  szá ban meg újul
a 8624-es út, ami a 84-es or szá gos fõ utat kö ti ösz -
 sze a Kõ szeg irá nyá ba ve ze tõ út há ló zat tal.

Az Új kért - Horvátzsidánnyal ös  sze kö tõ út ös  sze -
sen 2240 mé te ren újul meg a köz út ke ze lõ 2018.
évi út fel újí tá si prog ram já nak ke re té ben, mely hez a
Ma gyar Kor mány több száz mil li ós kor mány za ti tá -
mo ga tást biz to sít. En nek kö szön he tõ en a Kõ sze gi,
a Pe tõ fi és a Rá kó czi ut ca, va la mint a Szé che nyi
tér egy ré sze is tel jes hos  szá ban meg újul majd.

A köz le ke dé si fej lesz té sek rõl Ágh Pé ter, or szág -
gyû lé si kép vi se lõ, Hor váth Lász ló, a Ma gyar Köz út
Nonprofit Zrt. Vas Me gyei igaz ga tó ja és Vlasich
Krisz ti án, Csepreg Vá ros pol gár mes te re be szélt.

Ágh Pé ter el mond ta, a 2014-2018-ig tar tó idõ -
szak kap csán nincs oka szé gyen kez nie Csep -
regnek és a kör nye zõ fal vak nak sem, egyet-egyet
ugyan is min den hol tud tak elõ re lép ni az el múlt
évek ben. Csepregnek azon ban év ti ze des le ma ra -
dá so kat kell be hoz nia. Az el múlt idõ sza kot néz ve
meg ál la pít hat juk, so ha ilyen je len tõs for rás, en  nyi
pá lyá za ti le he tõ ség nem állt ren del ke zés re
Csepreg vá ro sá nak. Ez egy el in dult fo lya mat kezd -
te, ezen kell dol goz nunk to vább ra is.

Vlasich Krisz ti án el mond ta, hogy ed dig öt ut cát
újí tot tak fel a vá ros ban, azon ban sok még a fel -
adat. A vá ros ve ze tés lé pés rõl-lé pés re ha lad va va -
ló sít ja meg az út- és jár da fel újí tá si prog ram ját,

mely so rán az idei év ben még négy ut ca: Tak sony,
Tak sony köz, Pe tõ fi és Hu nya di ut cák újul nak meg
tel je sen. A vá ros fel újí tá si és fej lesz té si el kép ze lés -
hez a Ma gyar Köz út idei be ru há zá sa je len tõs mér -
ték ben hoz zá já rul.

Hor váth Lász ló igaz ga tó el mond ta, hogy a ter -
vek sze rint 9-10 cen ti mé tert mar nak le a ré gi út bur -
ko lat ból, mely nek he lyé re két új ré te get épí te nek
majd be. A sze gé lye ket, for ga lom tech ni kai ele me -
ket szük ség sze rint fel újít ják. 

A busz öb lök is új bur ko la tot kap nak, de ki szé le -
sí tik a Répce fo lyó híd ját is. Szé le sebb lesz a híd jár -
da ré sze és új kor lá to kat is ki épí te nek. A Nem ze ti
Fej lesz té si Mi nisz té ri um ko or di ná lá sá ban meg va ló -
su ló pro jekt nél je len leg a köz be szer zé si aján lat té -
te lek re vár nak, de a ki vi te le zés so rán fi gye lem be
ve szik azt is, hogy a Csepreg Vá ros Ön kor mány zat
a Rá kó czi ut cá ban új ke rék pár utat is épít.         KM

Megújulnak 
az átmenõ utak Csepregen

XV. 
Sakkverseny
Tömördön
Feb ru ár 10–én ren dez ték a

ver senyt a tömördi kul túr ház -
ban: 1. Far kas Ist ván • 2. Né -
veri Ti bor • 3. Ávár Zsolt. 

Kö  szö net a szer ve zõk nek.
yde
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2018. április 04-én jelenik meg!

Ér de kes je len ség gel ta lál koz ha -
tott az ide gen, aki feb ru ár 10-én
Tömördön járt… De a fa lu be li ek szá -
má ra már meg szo kott far sang vé -
gén, hogy a fi úk lá -
nyok nak, a lá nyok
fi úk nak öl töz ve, cso -
port ba ve rõd ve, ke -
zük ben fõ zõ ka nál lal
és ko sár ral jár ják a
fa lut, s dob szó mel -
lett éne kel tek.

Min den ház ba
be men tek, tánc ba
vit ték a fér fi a kat, a
nõ ket és a gye re ke -
ket egy aránt. Tán -
col ni kel lett az ide ge nek nek is, ha ta -
lál koz tak ve lük. A mas ka rá sok fõ zõ ka -
nál lal egyet-ket tõt „ütöt tek” a part ner
ru há já ra, ez azt je len tet te, hogy el -
ûzik a go nosz szel le me ket, jö het a ta -
vasz, a meg úju lás. A böjt kez de te
elõtt min den ki rõl le vet ték a ron tást és
el ker get ték a rossz szel le me ket. A ko -
sár ba pe dig a ka pott ju tal mat he -
lyez ték, leg több ször friss to jást. 

Ere de ti leg le gény ava tó is volt ez
az ün nep, és há rom na pig tar tott: va -
sár nap dél után tól hét fõ haj na lig,
ked den pe dig éj fé lig tar tott a bál.

He lyi ze né szek húz ták a talp alá va lót,
akik ere de ti leg me zõ gaz da ság gal
fog lal koz tak, de te het sé gük kel elõ -
de ik tõl meg ta nul ták a ze né lést. Har -
mo ni ka, nagy bõ gõ, cim ba lom, dob
és egyéb fú vós hang szer hang ja kí -
sér te az éne ke ket. 

Kö szön jük a ha gyo mány ápo lá -
sát és át adá sát!

KSzÁ

Csicsókázás 
Tömördön

Ébredj új tavasz,

jégtörõ sugaras

Azt gon dol tuk, a sok-sok far san gi mu lat ság gal, han gos ren dez vény -
 nyel si ke rült el ûz nünk az idei te let. Ám az idõ já rás ezt más képp gon dol -
ta, hi szen most ér ke zett meg iga zán a hi deg, a hó – min den szép sé gé -
vel, ne héz sé gé vel. Az idõ ke re ke azon ban fo rog to vább, a Nap is egy -
re me le gebb su ga ra kat küld a föld re, hogy a ta vasz hír nö kei mi e lõbb
elõ buk kan has sa nak rej te kük bõl, kö szönt hes sék a ki ke le tet. Ha már ci us,
ak kor tud juk, ün ne pi idõ szak kö szönt ránk. Át öle li az egész hó na pot a
nagy böjt idõ sza ka, ami kor a val lá sos em be rek el csen de sed ve, bûn bá -
na tot tart va ké szül nek Krisz tus fel tá ma dá sá nak ün ne pé re. Ün ne pel jük a
hó nap ele jén a höl gye ket, hi szen 1948 óta már ci us 8-án a nõk irán ti
tisz te le tet és meg be csü lést fe je zi ki a tár sa da lom sok-sok for mát ölt ve,
ki fe jez ve, hogy „nõk nél kül él ni nem le het, és nem is ér de mes!” Ün ne -
pel jük már ci us 22-én az él te tõ víz nap ját, ami kor ren dez vé nyek so ka sá -
gá val fe jez he tik ki gye re kek és fel nõt tek egy aránt, mi ért is kin csünk a
víz? Már ci us idu sá ra lel ke sen ké szül nek az in téz mé nyek ben, te le pü lé se -
ken, hogy a nem ze ti ün ne pen mél tó kép pen és tisz te let tel em lé kez zünk
a 170 év vel ez elõt ti ese mé nyek re. Az 1848-49-es for ra da lom és sza -
bad ság harc jel kép ét, a ko kár dát büsz kén a mel lünk re tûz ve ün ne pe -
lünk azon a na pon. Meg ele ve ned nek a már ci u si if jak alak jai, Pe tõ fi fel -
szó lít ja az ün nep lõ kö zös sé ge ket: „Talp ra ma gyar, hí a ha za!” So kak aj -
kán fel hang za nak Kos suth La jos to bor zó da lai – csak hogy a leg is mer -
tebb mo men tu mo kat em lít sem. Kí vá nom, hogy min den ked ves Ol va só
szá má ra tel je nek öröm ben, sze re tet ben, bé kes ség ben és mél tó ság gal
a hó nap nap jai, kü lö nös te kin tet tel a for ra da lom em lé ké re!                                      

Baloghné Si mon Eri ka

„Oh If jak, igen, Ti, Márcziusiak!
A hó nap idu sán, hõs sé lett Ha za fi ak!
Em lé ke tek ta nú sít ja: Bát ra ké a Ha za!
„Most vagy soha!“ - él ma is Pe tõ fi sza va!
Jer tek mind ti ma gyar Fi ak!
Re gélj ne künk te is, Pil vax!
A múlt di csõ év szá za da!
Mondd, hol nyug szik a Hõ sök ha da?!
Mé csest gyújt ma min den ma gyar!
Hol egy kor fel égett az a szent ugar!
Ko szo rút ad gyer mek, fel nõtt, szûz, anya!
A sza bad ság kön  nyei ér te tek hul la nak!”
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BÜ KI VE ZE TÕ A LEG BE FO LYÁ -
SO SAB BAK KÖ ZÖTT 

A Tu riz mus Kft. idén ötö dik al ka lom mal ké -
szí tet te el TOP50 cí mû ki ad vá nyát, amely ben
Ma gyar or szág 50 leg be fo lyá so sabb tu risz ti kai
sze mé lyi sé gét mu tat ják be. Az idei ki ad vány -
ban sze re pel Bo ros Lász ló At ti la, a Bü ki Gyógy -
für dõ Zrt. ve zér igaz ga tó ja is. A Turizmus.com-
nak adott in ter jú já ban el mond ta, a 2017-es
év ben szá má ra a Bük für dõ Gyógy- és Él mény -
cent rum meg is me ré se volt a leg fon to sabb

fel adat. Büsz ke a für dõ el ért si ke re i re, azok kö -
zül ki emel te az Eu ró pai Für dõ szö vet ség ál tal
ki adott Europe Spa Med ta nú sít ványt, va la -
mint az öt csil la gos mi nõ sí tést a ma gyar Nem -
ze ti Ta nú sí tó Véd jegy rend szer ben. Idén ké szül
el a bü ki gyógy für dõ hos  szú tá vú stra té gi á ja,
azt ala pul vé ve kez de nek ne ki a für dõ
újrapozicionálásának.

yde

Rövid hírek
Az idei volt a 25. Bü ki Für dõ bál a Bü ki Gyógy -

für dõ Zrt. szer ve zé sé ben. Idén a Greenfield Ho -
tel Golf & Spa****superior kü lön ter mé be vár ták
a bá lo zó kat. A meg nyi tón a für dõ ve zér igaz ga -
tó ja, Bo ros Lász ló At ti la ös  sze fog lal ta a 2017-es

év leg fon to sabb tör té né se it és el mond ta, hogy
az egy év vel ez elõtt el hang zott ígé re tek nek
meg fe le lõ en a hang súlyt a für dõ mû kö dé sé nek
és  sze rû sí té sé re és a jö võ be li fej lesz té sek elõ ké -
szí té sé re he lyez ték. A kö szön tõ je után ad ta át
Né meth Vi o let ta kép vi se lõ as  szony és Pálffy Ta -
más TDM-menedzser a Bük für dõ Tu riz mu sá ért-dí -
jat, ame lyet he te dik al ka lom mal ítél tek oda az
ar ra ér de mes sze mély nek. A dí ja zott idén Pup
Vil mos, a Bü ki Gyógy für dõ Zrt. nyu gal ma zott mû -
sza ki igaz ga tó ja, aki mun kás sá gá val hoz zá já rult

Bük, Bük für dõ tu riz mu sá nak fel len dí té sé hez.
A már 48 éves múlt tal ren del ke zõ Savaria

Tánc cso port la tin-ame ri kai tán cok ból ös  sze ál lí -
tott egy ve le ge szó ra koz tat ta a ven dé ge ket a
va cso ra elõtt, az tán az Acoustic Planet gon dos -

ko dott a jó han gu lat ról. A ze ne kar ta valy több
ut ca ze nei meg mé ret te té sen is si ke re sen sze re -
pelt, idén pe dig le he tõ sé get kap tak egy olasz -
or szá gi be mu tat ko zás ra. A va cso ra után Wolf
Ka ti adott mû sort, majd éj fél kor volt a tom bo la -
sor so lás. A Bü ki Gyógy für dõ Zrt. a tom bo la áru sí -
tás ból be folyt ös  sze get jó té kony cél ra aján lot ta
fel: a ren dez vényt kö ve tõ en az Együtt Ábel
Egész sé gé ért Ala pít vány nak ado má nyoz za, se -
gít ve ez zel a hét éves bü ki kis fi út, Pukler Ábelt és
csa lád ját.                                                   yde

Jótékonysági fürdõbál
– TÁNCCAL, ZENÉVEL, DÍJÁTADÓVAL
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Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sá nak
kö szön he tõ en öt in téz ményt újí ta nak
meg az el kö vet ke zõ két év ben
Csepregen, ugyan is 392 mil lió fo rint tá -
mo ga tást nyert a vá ros ener ge ti kai fel -
újí tá sok ra – kö zöl te a jó hírt Vlasich
Krisz ti án, pol gár mes ter és Ágh Pé ter, or -
szág gyû lé si kép vi se lõ.

A fej lesz té sek so rán
to vább kor sze rû sö dik
az óvo da épü le te,
ahol a gáz ka zánt hõ -
szi vat  tyú val vált ják ki és
az épü let te te jé re nap -
ele me ket sze rel nek. A
Kö zös sé gi Szol gál ta tó
Ház fö dé mét szi ge te -
lés sel lát ják el, de a
hõ szi vat  tyú ki épí té se és
nap elem is sze re pel a
ter vek kö zött.

A Hi va tal fel újí tá sa
is to vább foly ta tó dik, ahol a bel sõ fel -
újí tá sok után az épü let tel jes hom lok zat
hõ szi ge te lé se, az al só szin ten a nyí lás -
zá rók cse ré je és gé pé sze ti kor sze rû sí -
tés, nap elem ki épí tés is meg tör té nik. 

Az Egész ség ház és a Mû ve lõ dé si
Ház épü le té ben a gé pé sze ti mun kák,
hõ szi ge te lés és a nyí lás zá rók cse ré je
lesz majd a fel adat. En nek a két in gat -
lan nak a te te jé re is ke rül nap elem, va -
la mint a je len leg üze me lõ ka zá no kat
hõ szi vat  tyús rend szer vált ja majd fel.

A fej lesz té sek kel kap cso la to san
Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter el mond -
ta: a köz in téz mé nyek ben a fû tés és a
me leg-víz hasz ná la ti szük ség let je len tõs
ré szét meg úju ló ener gi á val ál lít ják majd
elõ, így az üze mel te tés te rén je len tõs
költ sé ge ket ta ka rít hat meg a vá ros. 

A pol gár mes ter meg kö szön te a
Ma gyar Kor mány tá mo ga tá sát és Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ jé nek
együtt mû kö dõ és tá mo ga tó mun ká -
ját. A vá ros ve ze tõ sze rint: a hár mas
szö vet ség nek kö szön he tõ en szá mos
fej lesz tés va ló sul ha tott meg az el múlt
idõ szak ban a vá ros ban, mely so rán
év ti ze des el ma ra dá so kat tör leszt het -
tek. Ezt a mun kát kí ván ják a jö võ ben
is foly tat ni.

KM

Ju bi le u mi bált tar tot tak a bü ki ipa ro sok feb ru ár 3-án a Für -
dõ Ét te rem ben. Az ese mény év rõl-év re na gyobb ér dek lõ dés -
re tart szá mot, idén már több mint 150-en vol tak. A ren dez -
vényt Bük pol gár mes te re, dr. Né meth Sán dor nyi tot ta meg és

kí vánt jó szó ra ko zást a ven dé gek nek. A Bü ki Iparoskör el nö ke,
Né meth Sán dor el mond ta, hogy idén 110 éves ha gyo mányt
õriz nek ez zel a bál lal.

A be szé dek után a Lorigo TSE tán co sai kezd ték a tán cot,
va cso ra után pe dig Nagy Fe ró szó ra koz tat ta a kö zön sé get. A
tánc haj na lig folyt, a ze nét ZENEZOLI szol gál tat ta.             yde

Öt in téz ményt 
kor sze rû sí te nek Csepregen

NAGY FERÓVAL ÜNNEPELTÉK 
110. SZÜLINAPJUKAT A BÜKI IPAROSOK
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MEG ÚJUL 
AZ ÁT VE ZE TÕ ÚT BÜ KÖN 

Más fél-két éves elõ ké szí tõ mun ka elõz te
meg azt, hogy idén meg újul hat a Bü kön át ve -
ze tõ 8614-es út 2,5 ki lo mé te res sza ka sza – is -
mer tet te Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé si kép -
vi se lõ je. Hang sú lyoz ta, hogy Bük für dõ vá ros, az
ide ér ke zõ tu ris ták nak sem mind egy, hogy mi -
lyen uta kon köz le ked het nek. Ki emel te, hogy
ha zai for rás ból va ló sul meg a fej lesz tés, a mun -
ká la tok mi at ti kel le met len sé gek mi att pe dig a
bü ki ek és az er re au tó zók tü rel mét kér te. 

A 8614-es szá mú utat újít ják fel a 27+440
és 29+900 ki lo mé te rek kö zött, va gyis ös  sze -
sen 2450 mé te ren cse rél nek bur ko la tot, ja ví -
ta nak sze gé lye ket és cse rél nek táb lá kat – is -
mer tet te a mû sza ki pa ra mé te re ket Hor váth
Lász ló, a Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. Vas Me -
gyei Igaz ga tó sá gá nak igaz ga tó ja. A fel újí tás
a Kos suth és a Pe tõ fi ut cá kat érin ti – pon to sí -
tot ta az út szá mo kat dr. Né meth Sán dor, Bük
pol gár mes te re. Brut tó 380 mil lió fo rint ba ke rül
a mun ka, ha ma ro san kez dik a ki vi te le zést. 

yde

Két év alatt majd nem 200 mil lió fo rint ból fej -
lesz tik kö zös sé gi te re i ket és vál lal tak tár sa dal mi
fel zár kóz ta tást a csepregi kis tér ség te le pü lé sei –
je len tet ték be a si ke res pá lyá za tot saj tó tá jé koz -
ta tó ke re té ben. A pro jekt ve ze té sét Bük vá ros
vál lal ta, tag ként részt vesz Bõ, Tompaládony,
Gór és Chernelházadamonya köz sé gek ön kor -
mány za ta.

A pro jekt cél ja há rom rész bõl te võ dik ös  sze. Az
egyik az el eset tek, eset leg tár sa da lom tól le sza kad -
tak tá mo ga tá sa, mentorálása. A má so dik rész pi -
he nõ te rek, kö zös sé gi te rü le tek fej lesz té se, meg újí -
tá sa, a har ma dik pe dig a meg lé võ prog ra mok

kul tu rá lis ese mé nyek szí ne sí té se és tech ni ka i lag
jobb szín vo na lú meg va ló sí tá sa. Pél dá ul Bü kön kor -
sze rû sí te nék a szín ház ter met, Bõ ben és Tom -
paládonyban kül sõ te re ket újí ta nak meg, és tech -
ni kai be ren de zé se ket vá sá rol nak. Cher nel há za da -
monya ke men cét épí tett és tech ni kai esz kö zö ket
vá sá rol. Gór egész ség ügyi és élet mód prog ra mot
in dít, a fo ci pá lya fel újí tá sát ter ve zi és tech ni kai fel -

sze re lést vá sá rol. Mind ezek fi nan szí ro zá sát tel jes
egé szé ben a pá lyá zat ad ja, amely egé szen pon -
to san 119 958 802 fo rint. A vál lalt prog ra mok, be -
ru há zá sok meg va ló sí tá sá ra 24 hó nap áll a te le pü -
lé sek ren del ke zé sé re.                                       yde                 

Ja nu ár 28-án év kö zi 4. va sár na pot ün ne pel -
tük a ka to li kus egy ház ban, és a tömördiek szá -
má ra kü lön le ges volt ez a va sár nap, hi szen a Má -
ria Rá dió Savaria tõ lünk köz ve tí tet te a szent mi sét
11 órá tól élõ ben.  Az is ten tisz te let fõce lebránsa
Sza bó Im re SVD mis  szi ós atya volt. A rá dió 2017.
ok tó ber 8-ától, a Ma gya rok Nagy asz  szo nya ün -
ne pé tõl mû kö dik az FM 88.4 Mhz-n. Cél juk, hogy
hir des sék Is ten igé jét, ezen be lül az ün ne pi szent -
mi sé ket az egy ház me gye kü lön bö zõ plé bá ni á i ról
köz ve tí tés ég a hí vek nek az év fo lya mán, így esett
a vá lasz tás a tömördi Szent Ilo na-temp lom ra is. Ez

kü lön le ges al ka lom min den idõ ben, hi szen ez ál -
tal az internet vi lá gá ban min den ki el ér he tõ, a
ten ge ren tú lon épp úgy, mint a szom szé dos te le -
pü lé se ken. Ezen a va sár na pon tá vo li ro ko na ink,
is me rõ se ink ve lünk együtt ün ne pel het tek, vir tu á li -
sa ott le het tek a Szent Ilo na-temp lom ban, hall -
hat ták an nak ha rang ja it, or go ná ját és a
tömördiek éne két. Kö szön jük a köz ve tí tést és Is ten
ál dá sát kér jük a rá dió va la meny  nyi ön kén tes
mun ka tár sá nak mun ká já ra. Akik sze ret nék új ra
vagy utó lag meg hall gat ni, a www.tomord.hu
hon la pon meg te he tik.                                     KSzÁ

Szentmise közvetítés Tömördrõl

Összefognak a települések
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Ígé re tes, pezs gõ han gu la tú jel mez bál ra gyü le kez -
tek a ven dé gek a feb ru ár 3-i szom bat es tén
Egyházasfaluban, a far san gi dísz le tek be öl tö zött
Freedom Cafe-ban, amely nek aj ta já ra már röp ke pár
nap után fel ke rül he tett a „Min den jegy el kelt” táb la. A
telt há zas ren dez vény el sõ di csé rõ sza vai a svéd asz ta -
los va cso rát il let ték, amely nek íny csik lan do zó fo gá sa it
új ra és új ra meg kós tol ták a részt ve võk. Az asz ta lok nál
for go ló dó jel me zes ven dé gek nek kö szön he tõ en
olyan ná vált a te rem, mint ha egy me se be li ki rá lyi la -
ko ma meg hí vott ja i ként fa la toz nánk, akik a bõ sé ges
gaszt ro nó mi ai él ve ze tek után a jól la kott -
ság örö mé vel vár ják a mu lat ta tó mó ka -
mes tert. A vá ra ko zás re mé nye csak ha mar
be is tel je se dett, ami kor szin te va rázs ütés re
kö zénk ter met tek a nép sze rû vi dám fi úk, az
Irigy Hón alj mi rigy sztár csa pa ta, akik kö zül
a ta valy már itt járt Sipos Ta más há zi gaz da -
ként ka la u zol ta tár sa it és kö szön töt te sze re -
tet tel a kö zön sé get. Ezt kö ve tõ en a csa pat
fer ge te ges iram ban épí tet te fel kö rénk a
hu mor bi ro dal mát, amely ben ön fe ledt ka -
ca gás és ju tal ma zó taps or kán je lez te a jó
han gu la tot. A bál kö zön sé gé nek há lás tet szés nyil vá ní -
tá sa és a szí vé lyes ven dég lá tás ma ra dás ra kész tet te a
mû vé sze ket, fel vál lal va a jel mez ver seny zsû ri jé nek kö -
rül te kin tõ, ala pos mér le ge lést kí vá nó sze rep kör ét is.
Bá li jel me ze ink igé nyes fel ké szült sé ge és meg je le né se
di csé re tes volt. Mind an  nyi an ma gas szín vo na lon kép -
vi sel ték az ál ta luk vá lasz tott fi gu rát. A mû vész-zsû ri leg -
több sza va za tát a rossz csont „Kisöcsi”, az öt le tes „Ki -
rály nõ és he ré je”, va la mint a Star Wars hat fõs csa pa ta

kap ta, akik va ló ban olya nok vol tak, mint ha a film vá -
szon ról lép tek vol na elénk. Díj nyer tes jel me ze se ink ju -
ta lom ként a nyá ri ren dez vény so ro zat egy-egy ér té kes
ki vált sá gát kap ták.

A haj na lig tar tó nagy si ke rû far san gi es té rõl elé ge -
det ten tá vo zó he lyi és szép szá mú vi dé ki ven dég el is -
me rõ gra tu lá ci ók kal kö szönt el a ren dez vény szer ve -
zõ jé tõl, Pálfi Patriktól, aki bú csú zó ul öröm mel osz tot ta
meg nyár ele ji ren dez vény ter vét, mi sze rint jú ni us 15-
én és 16-án, két na pos, sát ras, vér be li rock- és disco -
progr amjára is sze re tet tel vár ja az ér dek lõ dõ ket. Majd

kö szö ne tet mon dott a bál si ke res le bo nyo lí tá sá ért
mun ka tár sa i nak, a Freedom fi a tal csa pa tá nak és
Galavics Lász ló ze nész nek, aki ez út tal is re me kül hoz -
ta azt a ze nei pluszt, amely ma gas szin ten tar tot ta
mind vé gig a far san gi jó ked vet. Jól esõ ér zés nyug táz -
ni, hogy a jel mez bál „mi ri gyes” sztár ven dé ge in túl
mél tán meg il le ti a sztár jel zõ a re mek szer ve zést és
ven dég lá tást, és nem utol só sor ban a kul tu rál tan szó -
ra koz ni tu dó kö zön sé get.                   Ma jor Iza bel la

FAR SAN GI 
MU LAT SÁG 
SAJTOSKÁLON

,,Megy a gõz õs, megy a gõz õs”
Sajtoskálra… Egy feb ru ár szom ba -
ton meg telt a kul túr ház a fa lu la kó i -
val. Idõ sek és fi a ta lok együtt éne kel -
tek, mu lat tak. A ren dez vény a pol -
gár mes ter úr be szé dé vel vet te kez -
de tét, majd a gyer me kek vi dám
mû so ra kö vet ke zett, amit a kö zön -
ség taps sal ju tal ma zott, és ahol a
ne ve tés tõl szem nem ma radt szá ra -
zon. Ez után a gyer me kek öt le tes jel -
me zes fel vo nu lá sa kö vet ke zett, ami -
kor mas ka rák ba öl töz ve vet tek bú -
csút a hi deg tél tõl. A tom bo la sor so -
lá son a nye rõ szá mok fo koz ták a
ven dé gek örö mét. Ahogy az len ni
szo kott, a kép vi se lõ-tes tü let tag jai
szend vi csek kel, sü te mén  nyel ked -
ves ked tek a je len lé võk nek. A far -
san gi kéz mû ves fog lal ko zá son pe -
dig nem ma rad ha tott el a bo hóc
szí ne zé se, vagy a far san gi szem -
üveg ké szí té se sem. Az est so rán a
Sze líd gesz te nye együt tes mu la tós
re per to ár ja fo koz ta a han gu la tot. A
szép szám ban ös  sze gyûlt ven dég se -
reg nek Zugonics Ar nold húz ta a
talp alá va lót. Tánc ra ke re ked tek
idõ sek, fi a ta lok, s gye re kek egy -
aránt, fel hõt len volt a jó kedv és a
szó ra ko zás. 

BB

Irigy-mirigy 
sztárfarsang Egyházasfaluban



8

2018. m
árcius VIII. évfolyam

 3. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

• Répce-vidék

Rövid hírek

ÉV FOR DU LÓK 
A RÉPCE-VIDÉKEN 2018. II.

• 10 éve, 2008-ban bronz ér met ka pott a
Bü ki TK - Gyógy für dõ fér fi asz ta li te nisz csa pa ta
az Ext ra Li gá ban, mi u tán 3. he lyen vég zett a
2007/2008. évi baj nok ság ban. Ezt az ered -
ményt a 2008/2009. évi ben meg is mé tel ték. A
Dr. Lupo - Bü ki TK nõi ké zi lab da csa pa ta pe dig
elõ ször lett ezüst ér mes a 2007/2008. évi NB. II-
es baj nok ság ban.

• 15 éve a Bü ki TK lab da rú gó csa pa ta 3.
lett és bronz ér met ka pott a 2002/2003. évi NB
I/B-s baj nok ság ban. A bronz érem egy di csõ
kor szak le zá rá sát je len tet te a Bü ki TK éle té ben.

• 25 éve, 1993-ban Csepreg nagy köz ség
két la kott kül te rü le te, Tor más li get és Meg  gyes
pusz ta ki vált az anya te le pü lés bõl, s az óta Tor -
más li get né ven önál ló köz sé get al kot.

• 50 éve, 1968. 05.31-én ad ták át a Sop -
ro ni Ru ha gyár Csepregi Üze mét, mely fenn ál -
lá sa alatt a Répce-vidék sok száz as  szo nyá -
nak és lá nyá nak nyúj tott rend sze res mun ka le -
he tõ sé get, majd biz to sí tott nyug dí jat.

• 90 éve, 1928. 03.08-án szü le tett Pór lá -
donyban (ma Tompaládony fa lu ré sze) Ka rai
Já nos, (+ Bu da pest, 2004. ja nu ár 25.) gé pész -
mér nök, egye te mi ta nár, a Ker té sze ti és Élel mi -
szer ipa ri Egye tem Eöt vös Lo ránd-díj jal és Aka -
dé mi ai Díj jal ki tün te tett tan szék ve ze tõ je, dé -
kán helyettese, dé kán ja majd rektor he -
lyettese, professor emeritus. A szak te rü le tén
szá mos tan könyv és szak könyv szer zõ je volt
egye dül vagy társ szer zõk kel, je len tõ sebb mun -
ká i nak szá ma is mint egy öt ven re te he tõ.

• 90 éve, 1928-ban egye sült Nagygeresd
né ven Nagy- és Kisgeresd. 

• 600 éve, 1418-ban em lí tet te elõ ször ok le -
vél Egyházasfalut „Egházasbazth” né ven. 1479-
ben még a Baszthyak vol tak a tu laj do no sai, ké -
sõbb eb be a csa lád ba nõ sült be Pászthory Ger -
gely, aki nek utó dai bir to kol ták még 1836-ban is
a fa lut. A Baszthyakról kap ta ne vét Dasztifalu (ko -
ráb ban „Vil la Bozth”), mely Kisgógánfával (ko -
ráb ban „Abulgánbazth”) együtt 1933-ban
egye sült Egyházasfaluval, s eh hez a te le pü lés -
hez csat la ko zott 1950-ben Ke resz tény is. (Egyéb -
ként ez utób bit 1264-ben, Dasztifalut 1281-ben
em lí tet ték elõ ször.)                         Sá gi Fe renc

Undon a far sang egy ál ar cos, fel vo nu ló jel le -
gû, tél te me tõ szo kás. Az 1990-es évek ben élesz tet -
ték új já ezt a ha gyo mányt, de ma már szá mos ele -
mé ben el tér a ko ráb bi far san gok tól. Ré geb ben
csak a le gé nyek húz tak ál ar cot, csak õk öl töz tek
be, rend sze rint nõi jel me ze ket öl töt tek ma guk ra.
Vé gig vo nul tak a fa lun, ma guk kal húz tak egy ke -
rék re fel sze relt bo szor kát, aki a tél meg tes te sí tõ je
volt. Út köz ben több ször meg áll tak a né ze lõ dõk kel
vic cel ni. Majd ami kor vis  sza ér tek a vá sár tér re, a
bá bot az ott fel ál lí tott tá bor tûz be ve tet ték. A fel vo -
nu lás kor éne kel tek, ze nél tek. A far san gi fel vo nu lás

idõ pont ja min dig a far san gi idõ szak utol só szom -
bat já ra esik – em lé kez tet Far kas Fe renc jegy ze te
az undi te le pü lé si hon la pon a ha gyo má nyok cím -
szó alatt. Így volt ez idén is Undon. Far sang far kán,
feb ru ár 10-én dél után is mét ös  sze gyûlt a fa lu ap -
ra ja-nagy ja, és a hi deg, csí põs idõ já rás el le né re
jó kedv vel fel vér tez ve igye kez tek el ûz ni a te let. Na -
gyon so kan mas ka rá ba búj tak, fel nõt tek, is ko lá sok,
óvo dá sok, sõt, még a leg ki seb bek is jel mez ben ér -
kez tek. Fél 4-kor in dult el a far san gi me net, amit
(már a mo dern kor je gyé ben) egy quad ve ze tett.
Ez húz ta a ru dat, amely nek a vé gé re rá erõ sí tet ték
a bajt, bút, bá na tot és a te let jel ké pe zõ, szal má val
ki tö mött, fel öl töz te tett fiú és lány bá bo kat, majd a
kul tú rott hon kö rül a szí nes me net tel kí sér ve „meg -

tán col tat ták” õket. A vá sár tér re vis  sza ér ve már vár -
ta a bá bo kat a lo bo gó tá bor tûz. Mind két bá but a
tûz re ve tet ték, hogy a te let vég leg el ûz zék. A ki sze -
bá bok ha mar a lán gok mar ta lé ká vá vál tak. A kel -
le mes me le get adó mág lya kö rül szí ve sen tán col -
tak a gye re kek, a fel nõt tek be szél get tek, so kan el -
fo gyasz tot ták a mû ve lõ dé si ház nál ka pott fán kot,
for ralt bort, me leg te át, kol bászt, virs lit vagy ép pen
a há zi sü te mé nye ket. A gye re kek szó ra koz ta tá sá ról
In ci fin ci vi dám mû so ra gon dos ko dott. 17 órá tól
kez de tét vet te a far san gi bál, ahol Al föl di Zol tán
szol gál tat ta a talp alá va lót. 18 óra kor lép tek fel a

Sopronhorpács Ál ta lá nos Is ko la 3. és 4. osz tá lyos
ta nu lói, akik Hó fe hér ke tör té ne tét ad ták elõ mo -
der ni zált, vic ces ver zi ó ban. Ren ge teg tom bo la-fel -
aján lást kap tak a szer ve zõk, amit ez úton is kö szön -
nek min den ki nek, cé gek nek és ma gán sze mé lyek -
nek egy aránt. Az is ko la meg szû né se óta a szü lõk
szer ve zik a gye re kek kel kap cso la tos prog ra mo kat
Undon, így a gye rek na pot, a Mi ku lás-ün nep sé get,
a far san got is. Eh hez a köz sé gi és a hor vát nem ze -
ti sé gi ön kor mány zat nyújt anya gi tá mo ga tást, ami
ki e gé szül a he lyi la ko sok pénz be li és ter mé szet be li
fel aján lá sa i val, se gít sé gé vel. Re mél jük, hogy a vi -
dám tél te me tés el éri cél ját, és ha ma ro san be kö -
szönt a me leg, nap fé nyes ta vasz!

Zsoldosné Ka ti

Oláh Im re kép vi se lõ tá jé koz ta tott az újabb
vá ro si ered mé nyek rõl, mely sze rint Vlasich Krisz -
ti án pol gár mes ter ja vas la tá ra, a kép vi se lõ-tes tü -
let tá mo ga tá sá val a vá ros si ke re sen pá lyá zott a
Buzánszky Je nõ ál tal ala pí tott Ovi-Foci Köz hasz -
nú Ala pít vány hoz az Ovi-Sport Prog ram já ban.

Így több mint tíz mil lió fo rint ér té kû mû fü ves
sport pá lya épül het a Csepregi Óvo dá ban,
mely hez a vá ros 3 850 000 Fo rint ön erõt biz to sít.

A pá lya mé re te 6 x 12 mé ter, mely pa lánk kal
kö rül ke rít ve, há ló val le fed ve ké szül majd el az év
fo lya mán.                                                   KM

MÛFÜVES PÁLYA ÉPÜL AZ ÓVODÁBAN

Télûzés Undon
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Si mon Jó zsef apát úr 1978 és 1994 au gusz tu sa
kö zött ve zet te Csepreg plé bá ni á ját. Bõ ben szü le -
tett 1924. szep tem ber 24-én. Az ál do zó pap ság
szent sé gé ben 1949. áp ri lis 24-én ré sze sült Gyõ rött.
A kö vet ke zõ év ben te o ló gi ai dok to rá tust szer zett
Bu da pes ten. A gyõ ri Pap ne ve lõ In té zet pre fek tu sa
és a Hit tu do má nyi Fõ is ko la do cen se 1953-ban.
1956-ban, mi vel nem je lent meg egy bé ke gyû lé -
sen, ál la mi köz be já rás ra rö vid ide ig Mo son ma -
gya ró vár ra küld ték hit ok ta tó nak, ami káp lá ni stá -
tuszt je len tett. Eb ben az idõ szak ban tört ki az 1956-
os fel ke lés, amely nek szo mo rú ese mé nyei so rán az
õ ki emel ke dõ lel ki mun ká já ra épp ott volt szük ség.

Ké sõbb, 1958-ban csepregi elõd jé vel, dr. Póka
György iro da igaz ga tó val együtt új ra po li ti kai okok
mi att volt kény te len tá voz ni Gyõr bõl, a ta ná ri ál lá -
sá ból. Ek kor Ka pu vár ra he lyez ték se géd lel kész nek.
Hövej, Be led, majd Koroncó után ka pott meg bí -
zást a csepregi plé bá nia irá nyí tá sá ra. 1975-ben
szent szé ki bí ró. 1981-tõl tíz éven át a csepregi ke -
rü let es pe re se. A Bol dog sá gos Szûz Má ri á ról ne ve -
zett Koppánymonostor apá ti cím ki tün te tett je
1990-tõl. A Szent Mik lós plé bá ni á ról va ló tá vo zá sát
kö ve tõ en Gyõr-Nádorváros plé bá no sa. Ez zel pár -
hu za mo san a Hit tu do má nyi Fõ is ko la óra adó ta ná -
ra. A gyõ ri szé kes káp ta lan ka no nok ja 1996-tól.
Mint nyug ál lo má nyú pré post-ka no nok halt meg
Gyõr ben, 2018. feb ru ár 7-én. 

Apát úr, csepregi plé bá no si munkkáját, de vé -
le mé nyem sze rint egész mun kás sá gát az egy sze -
rû ség és a nyílt õszin te ség jel le mez te. Sze mé lyé -
ben egy in du la tok tól vissza fo gott, ön zé sek tõl tel je -
sen men tes, min den re oda fi gye lõ, ha tá ro zott
egyé ni sé get le he tett meg is mer ni. Mun kás sá gát az
ál lan dó ten ni aka rás jel le mez te. Nem a lát vá nyos
és el ha mar ko dott dol go kat ker get te. A meg fon tolt

és épí tõ szor gal má val a kö zös ség ér té ke i nek meg -
õr zé sé re és fej lesz té sé re tö re ke dett. Az itt töl tött ti -
zen hat esz ten dõ ben ren ge te get al ko tott. A temp -
lom tor nyá nak ta ta ro zá sa, a te tõ cse rép cse ré je,
az eresz csa tor na és a vil lám há rí tó rend szer fel újí tá -

sa, a temp lom bel sõ tel jes re no vá lá sa, an nak fi gu -
rá lis fes té se, a mennye zet te tõ té ri szi ge te lé se, a ke -
rí tés ja ví tá sa és lá ba za tá nak kö ve zé se mind az õ
mun kás sá gá nak si ke rét jel zik. A temp lom ál la gá -
nak meg õr zé sén kí vül mind há rom ká pol na kül sõ
és bel sõ ta ta ro zá sa, a Szent Ka ta lin-ká pol na ki bõ -
ví té se, pa do za tá nak cse ré je, a Boldogasszony-i
stá ci ók ké pe i nek res ta u rá lá sa szin tén az õ buz gal -
mát di csé ri. Az új plé bá nia fel épí té se és an nak
par ko sí tá sa is mét az apát úr ne vé hez fû zõ dik. Bát -
ran ál lít hat juk te hát, az egy ház köz ség nek nincs

olyan te rü le te, vagy épü le te, amely va la mi lyen
for má ban nem õriz né az õ al ko tó te vé keny sé gé -
nek kéz zel fog ha tó nyo ma it. Sok em bert kel lett fel -
ráz nia a fá sult sá gá ból, hogy fá rad ha tat lan ten ni
aka rá sa meg hoz za gyü möl csét. Ren ge teg gon dot
vál lalt ma gá ra a kom mu nis ta ha ta lom ál tal ki sa já -
tí tott in gat la nok vis  sza igény lé se ér de ké ben is. Még
plé bá no si szol gá la ta ide jén új ra egy ház köz sé gi tu -
laj don ba ke rült a kán tor la kás, az ah hoz tar to zó bu -
ti kok ká át ala kí tott gaz da sá gi épü let tel együtt. Ek -
kor a la kó rész tel jes ta ta ro zá sát azon nal el vé gez -
tet te, hogy az újon nan ér ke zõ kán tor meg fe le lõ
kö rül mé nyek kö zött fog lal has sa el mun ka hely ét. A
vis  sza igé nyelt zár da épü le té ben az õ ja vas la tá ra
az egy ház köz ség és a vá ros ön kor mány za ta kö zös
erõ fe szí tés sel egy ala pít ványt ho zott lét re idõs em -
be rek szo ci á lis ott ho ná nak meg ala pí tá sa ér de ké -
ben. Ez az ott hon nap ja ink ban ki vá ló an mû kö dik,
sõt már bõ ví te ni is kel lett. A plé bá nos atya mun -
kás sá gát és an nak ered mé nyes sé gét a te le pü lés
ön kor mány za ta is el is mer te, ami kor az el sõ sza ba -
don vá lasz tott kép vi se lõ-tes tü let egy ön te tû sza va -
za ta sze rint dr. Si mon Jó zsef urat Csepreg dísz pol -
gá ri cím mel ju tal maz ta. Gaz da sá gi mun kás sá gán
túl pre cíz oda fi gye lés sel vé gez te fõ mun ka kö ri kö -
te les sé gét, a li tur gi kus cse lek mé nyek szín vo na las
le bo nyo lí tá sát. Tö re ke dett az õsi szo ká sok meg tar -
tá sá ra, a fe le dés be me rült cse lek mé nyek fel ele ve -
ní té sé re, az is ten tisz te le tek fe gyel me zett és pon tos
le bo nyo lí tá sá ra.

Tá vo zá sá val a va sár na pi li tá ni ák, a Lourdes -
i áj ta tos sá gok, Jé zus Szent Szí vé nek ün ne pi
meg em lé ke zé sei, a Szent kú ti ká pol na szep tem -
ber 12-i, Má ria Ne ve nap ján tar tott szent mi séi is
meg szûn tek.

Pukler Zol tán

El hunyt dr. Si mon Jó zsef Csepreg egy ko ri plé bá no sa
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• Csepreg
ÁT AD TÁK A VÁ ROS NAK 
A FEL ADA TA I KAT 

2017. de cem ber 31-vel be fe jez te te vé -
keny sé gét a CSIN-talan If jú sá gi és Tu risz ti kai
Egye sü let – tu dat ta köz le mény ben a szer ve -
zet. Az egye sü let az ál ta la ki ala kí tott és 2005
és 2017 kö zött mû köd te tett Tu ris ta ház és If jú sá -
gi Szál lás hely üze mel te tést 2018. ja nu ár 1-jé -
vel vis  sza ad ta Csepreg ön kor mány za tá nak.
Az el múlt évek ben az egye sü let ál tal vá sá rolt,
il let ve be ru há zott fel sze re lé si tár gya kat, esz kö -
zö ket, fej lesz té se ket díj men te sen a vá ros tu laj -
do ná ba ad ta, hogy a to váb bi mû kö dés fel -
tét elei biz to sí tot tak le gye nek. Az egye sü let a
köz le mény út ján kö szö ne tet mond mind azok -
nak, akik az el múlt húsz év ben, 1997 és 2017
kö zött mun ká ju kat, va la mint szám ta lan gyer -
mek és if jú sá gi ren dez vé nyü ket, a tu ris ta ház
mû kö dé sét bár mi lyen for má ban se gí tet ték,
tá mo gat ták.                  CSIN-talan If jú sá gi 

és Tu risz ti kai Egye sü let tag sá ga

Rövid hírek

BÁ LOZ TAK A VA DÁ SZOK

A va dász him nusz szép dal la má val kez dõ dött
a Répcevölgye Va dász tár sa ság ha gyo má nyos
bál ja a Für dõ Ét te rem ben, ahol Ki rály La jos, a
va dász tár sa ság el nö ke kö szön töt te az egy be -
gyûl te ket. Együtt bá loz tak a föld tu laj do no sok,

er dõ bir to ko sok, az ál la mi er dé szet kép vi se lõi és
a va dá szok, meg per sze csa lád tag ja ik, ba rá ta -
ik. A va cso rá ra vad kü lön le ges sé gek mel lett sok
más fi nom étel bõl le he tett vá lo gat ni, majd ki tû -
nõ ze né re tán col ha tott a tár sa ság ap ra ja-nagy -
ja. A sze ren csé sek az éj fé li tom bo la sor so lás ról
ér té kes nye re mé nye ket vi het tek ha za, a ki tar tó -
ak pe dig haj na lig rop ták a tán cot.

Horváthné Pa dos Te réz

Ré gi ha gyo mány a Dé-dé, Bá-bé Ól mo don
– a far sang bú csúz ta tó így zaj lik ná lunk. Egy fér -
fit ki töm nek szal má val, õ a „Déd”, má si kat, hogy

mu ris le gyen, az a ma ga sabb, nõ nek „Zsu zsi -
nak” ne vez ve öl töz tet nek.

Az a jó, hogy kell egy kis idõ, mi re rá jö vünk,
ki van be öl töz ve – idén is így volt.

A me net vé gig megy a fa lun és ének li a „Dé-dé
Bá-bé méesopust prohaje-korizma dohajé, ki tye
snami pirovati niga triba milovati HUJ HUJ….”. 

Ezt is mé tel ge tik roz zant har mo ni ka mel lett: „A
far sang nak vé ge, jön a böjt, aki ve lünk vi ga do -
zik azt nem kell saj nál ni, huuj-huj-huj”. A fi úk a
ko sár ba sze dik a ka pott to jást, kis szal mát szór -
ván a tyú kok nak, azok a mon da sze rint et tõl job -
ban toj nak. Ház ról ház ra men nek, van, ahol ital -
lal kí nál ják õket a ked ves ólmodiak.

A me net vé gül a kul tú rott hon ba ment, ott a
Sop ro ni Pék jó vol tá ból cso dá la tos fánk vár ta a
proséció részt ve võ it. Az tán per sze elõ ke rült a ze -
ne bo na, es tig el-el éne kel ge tett a csa pat. Ez al -
ka lom mal nem tar tott so ká ig a mu la to zás, mert
elõt te na pon volt a fa lu disz nó ölé se és az éj fé li
mu la to zás sal zá rult, így va sár nap „fá rad tabb”
volt a csa pat.                        

Hergovich Vin ce

Negy ven órás tûz ol tó tan fo lyam kez dõ dött
Peresznyén: hat köz ség ön kén tes tûz ol tói vesz -
nek részt a több he tes kép zé sen.
Und, Zsira, Répcevis, Peresznye,
Horvát zsi dány, Csepreg ön kén te sei
kö zül 29-en kezd ték meg a tan fo -
lya mot, ame lyen el sa já tít ják a tûz -
ol tás és mû sza ki men tés alap ve tõ
fo lya ma ta it. A tan fo lyam vizs gá val
zá rul: az alap kö ve tel mény, hogy
kár eset hez vo nul has sa nak. Az el sõ
kép zé si al ka lom mal a kõ sze gi men -
tõ szol gá lat mun ka tár sai Gadó Gá -
bor és Or bán Ba lázs be mu tat ták az
új ra élesz tés fo lya ma tát, és bá bu se gít sé gé vel
min den ki ki pró bál hat ta a gya kor lat ban is. Mi vel

a peresznyei tûz ol tó egy ség fel van sze rel ve új -
ra élesz tõ ké szü lék kel, így en nek szak sze rû ke ze -

lé sét is be mu tat ták a men tõ szol gá lat dol go zói
az ér dek lõ dõk nek.                      Or bán Gyu la

Dé-dé, Bá-bé Ólmodon

Képzik a lánglovagokat
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A tör té net nagy apám ról, Mé szá ros An tal ról szól,
aki a na pok ban ün ne pel te 95. szü le tés nap ját. A
je les nap al kal má ból szá mos csa lád tag, ro kon, is -
me rõs kö szön töt te, a tá vol ból pe dig jó kí ván ság ok,
üze ne tek tet ték szeb bé nap ját. 1923-ban szü le tett
Sopronhorpácson, a csa lád he te dik gyer me ke -
ként. Ott ho nuk ek kor már tíz gyer me ket ne velt, mi -
vel há rom uno ka test vér is itt ne vel ke dett szü le ik ha -
lá la mi att. Nagy apám 3,5 éves sem volt, ami kor
édes any ja el hunyt. A 6 ele mi osz tályt is szü lõ fa lu já -
ban vé gez te el, 12 éve sen már dol goz nia kel lett.
Egy kül föl di gaz da bé relt föl de ket a fa lu ha tá rá -
ban, s itt nap szá mos ként, pén zért és éle le mért dol -
goz hat tak az em be rek. Ott hon a csa lád ál la tok kal
fog lal ko zott és ter mé sze te sen föld je ik is vol tak.
Édes ap ja irá nyí tot ta a gaz dál ko dást, a gye re kek
és fi a tal test vé rei pe dig vé gez ték a mun kát. Két is -
tál ló ban ök rö ket is ne vel tek, il let ve azok kal dol goz -
tak a föl de ken. Szí ve sen ki ta nul ta vol na az asz ta los,
vagy a ko vács szak mát, de édes ap ja le be szél te
er rõl, mi vel rá akar ta bíz ni a ház tá ji gaz dál ko dás
foly ta tá sát. 17-18 éves le he tett, ami kor már or szá -
gun kat is el ér te a há bo rú. Na gyobb test vé rei kö zül
töb bet be hív tak ka to ná nak, így va ló ban rá ma -
radt a gaz dál ko dás ve ze té se. Min ta gaz da ság volt
a föld jük ab ban az idõ ben. 20 éve sen be hív ták
ka to ná nak. Szom bat hely re ke rült, majd 2 hét után

vit ték több tár sá val együtt ke let Ma gyar or szág ra.
Ek kor még egyen ru hát sem kap tak, ci vil ben sán -
col tak és ki lö võ ár ko kat ás tak egy ha tár kö ze li fa lu
köré… Há rom zász ló alj, kö rül be lül 4200 em ber dol -
go zott a frontvonalon… Kö rül be lül egy hó nap után

jöt tek vis  sza, ek kor kap tak ka to na ru hát és men tek
a front vo nal mö gé. Bécs új hely re gya log ér kez tek,
majd in nen vo nat sze rel vény szál lí tot ta a ka to ná kat
Né met or szág ba, Hanauba, ahol ka to nai ki kép zést
kap tak. Ami kor a csa lád ötö dik fiú gyer mek ét is be -
hív ták ka to ná nak, édes ap ja kér vé nyez te, hogy mi -
vel négy gyer mek már ka to na, ezért ne vi gye nek
el több gyer me két. A kér vényt jó vá is hagy ták. Az
ott hon mar adot tak ra azon ban ha lál várt. 1945.

már ci us 30-án agyon lõt ték édes ap ját és há rom
test vér ét is – er rõl egy év vel a ki vég zé sük után szer -
zett tu do mást, ami kor ha za tért.

Né met or szág ban 1945. már ci us 28-án fog ság -
ba es tek és Fran cia or szág ba szál lí tot ták õket egy
ten ger par ti erõ dít mény be, ahol mint egy 20 ezer
em ber volt ös  sze zár va. A há bo rú vé ge után egy
év vel ke rült ha za, 1946. má jus 27-én – ek kor hal -
lott a csa lád já ban tör tént ször nyû sé gek rõl.

A há bo rú ban szol gált test vé rei mind ha za tér -
tek. 26 éves volt, mi kor meg nõ sült, majd egy fia és
egy lá nya szü le tett. Foly tat ta a csa lá di gaz dál ko -
dást, és a he lyi TSZ te he né sze té ben dol go zott, on -
nan ment nyug díj ba 60 éve sen. 1986-ban el ve szí -
tet te fe le sé gét, 2009-ben egyet len fi át. Idõ köz ben
a há bo rús idõ ket túl élõ test vé rei is el huny tak. A ne -
héz sé ge ken és a meg pró bál ta tá so kon a csa lád
sze re te te és erõs hi te se gí tet te át.

Je len leg le á nyá val él. Ko rá hoz ké pest jó
egész sé gi ál la pot nak ör vend 2 uno ká ja és 5 déd -
uno ká ja kö ré ben. A sors meg vi sel te, sok min de nen
ment ke resz tül, de Em ber ma radt mind a mai
napig… Mint ahogy az egyik Facebook-hozzá szó -
lás is je löl te: „Ilyen egy iga zi Ma gyar!” Zá ró gon do -
la ta: „Nem vol na jó meg jár ni és el fo gad ni még
egy szer azt az utat, amit kel lett!”

Mé szá ros Re ná ta

95 év emlékei dióhéjban…
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• Bük
A fel nõt té vá lás kis sza lag ja

A bü ki szak kö zép is ko la vég zõs pin cér és
sza kács ta nu lói feb ru ár 1-jén kap ták meg
ün ne pé lyes ke re tek kö zött az is ko lai ta nul má -
nya ik be fe je zé sét jel zõ kis sza la got. A mû ve -
lõ dé si ház ban meg je lent ven dé ge ket – ta -
ná ro kat, szü lõ ket, ro ko no kat, ba rá to kat –
Hárominé Or bán Eri ka kö szön töt te. Me leg
sza vak kal for dult a vég zõ sök fe lé, je lez ve
szá muk ra, mi lyen fon tos mér föld kõ ez az ün -
nep az éle tük ben. Pócza Csa ba igaz ga tó
ün ne pi gon do la ta i ban a sza lag ava tók ha -
gyo má nyát em lí tet te és a kis sza lag jel zés ér -
té két fej tet te ki. Kik nek szól a jel zés? A sza lag
büsz ke vi se lõ i nek jel zi, itt az utol só haj rá ide -
je, ké szül ni kell a vizs gák ra. Szól a jel zés a
szü lõk nek: fel nõtt a gyer me kük, akit el kell
en ged ni ük, hogy sa ját lá bá ra áll jon. A kül vi -
lág fe lé is jel zi ez a ki csi ke jel kép, hogy vi se -
lõ je kö zép is ko lás évei vé ge fe lé jár. A ben sõ -
sé ges ün ne pen jó kí ván sá gát fe jez te ki az
igaz ga tó az ün ne pel tek fe lé. „Le gye tek bol -
do gok!” – hi szen bol dog az, aki nek van sze -
re tõ csa lád ja, van nak ba rá tai, van ver seny -
ké pes tu dá sa. A szü lõk nek meg kö szön te tá -
mo ga tó együtt mû kö dé sét és ne kik azt kí ván -
ta, hogy jó egész ség ben örül je nek so ká ig
gye re ke ik si ke re i nek. Az ün ne pi kö szön tõt a
sza lag tû zés fel eme lõ per cei kö vet ték. A di á -
kok kö szö net kép pen sza la got tûz tek osz tály -
fõ nök ük nek, Kadarkuti Ju dit nak, igaz ga tó ik -
nak, szak ok ta tó ik nak. A vég zõ sök ne vé ben
Or bán Gá bor idéz te fel az el múlt két és fél év
leg em lé ke ze te sebb ese mé nye it. Az ün ne pi
per ce ket a vi dám ság vál tot ta fel. A fel vil la nó
ké pek a kis gyer mek bõl fel nõt té vált fi a ta lo -
kat mu tat ták be. A di á kok ál ma ik meg va ló sí -
tá sát je le ní tet ték meg a szín pa don – ami kor
kép ze let be li ét ter mük ben meg je len nek az
orosz ba lett-tán cos ok, a ti ro li tán co sok, majd
a ma gyar csár dá ban húz ták a nó tá ju kat.
Nagy tet szést arat tak mû so ruk kal, amely nek
vé gén kö szö net kép pen kö zö sen el éne kel ték
kö zös da lu kat – Ne ked írom a dalt, ne ked
éne ke lek! 

Bse

Rövid hírek

Gór köz ség Vas me gyé ben ta lál ha tó ap -
ró, mint egy 300 lel kes, han gu la tos, nyu -
godt kis fa lu. Idõ kö zi vá lasz tá son új pol -
gár mes tert ka pott a köz ség. Né meth Lász -
ló val be szél get tem.

– Mi in dí tot ta el a pol gár mes ter ség fe lé? 
– Az elõt tem több cik lu son át hi va tal ban lé võ

pol gár mes ter as  szony kö rül be lül a cik lus kö ze -
pén le mon dott, majd a kép vi se lõ tes tü let is,
amely nek én is tag ja vol tam más fél cik lu son ke -
resz tül, fel osz lat ta ön ma gát. El kez dõ dött a le het -
sé ges je löl tek „agi tá lá sa”, töb ben en gem is
meg ke res tek, hogy in dul jak a vá lasz tá so kon. Az

idõ kö zi vá lasz tá sok ki írá sa után az el sõ kör ben
nem in dult sen ki sem. A má so dik kör ben, ame -
lyet 2016. no vem ber 13-ra ír tak ki, elõ ször egy
or szá gos párt, majd egy kö ze li te le pü lés la ko sa
kezd te el az aján ló szel vé nyek gyûj té sét. Ek kor
úgy gon dol tam, hogy in dul ni fo gok, ne „ide -
gen” le gyen a kö zös ség ve ze tõ je. A vá lasz tá so -
kon nagy több ség gel meg vá lasz tot tak. A tiszt sé -
get tár sa dal mi meg bí za tás sal lá tom el. 

– A pol gár mes ter sé get meg elõ zõ en mi -
vel fog lal ko zott? 

– Vas me gyé ben szü let tem, ko ráb ban Kör -
men den és kör nyé kén lak tam. Fõ is ko lai ta nul -
má nya i mat kül föld ön vé gez tem. Több te rü le ten
is dol goz tam, meg vá lasz tá som elõtt Bük für dõn
az egyik szál lo da ér té ke sí té sén dol goz tam. Mi u -
tán 1999-ben fe le sé gem mel ös  sze há za sod tunk,
épít kez ni kezd tünk, 2003 óta la kunk Górban, két
gyer me künk szü le tett.

– Az, hogy pol gár mes ter lett, mi lyen vál to -
zá so kat ho zott, hogy fo gad ták az em be rek? 

– A fa lu kö zös sé ge na gyon jól fo ga dott, úgy
ér zem je len leg is bí rom a la kos ság több sé gé nek
a tá mo ga tá sát. Az min den ki szá má ra vi lá gos,

hogy még egy ilyen kis kö zös sé gen be lül sem le -
het olyan dön té se ket hoz ni, hogy azok min den -
ki szá má ra száz szá za lé ko san, vagy nagy rész -
ben jók le gye nek. Ar ra min den kép pen tö rek -
szünk, hogy a le he tõ sé gek hez ké pest mun kánk -
kal a kö zös ség több sé gé nek az ér de ke it kép vi -
sel jük. Azt azon ban nem gon dol tam, hogy ilyen
sok idõt vesz igény be en nek a po zí ci ó nak a be -
töl té se. Ön kor mány za tunk a Bõi Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal ke re tén be lül vég zi fel ada tát.
Ezen kí vül két kis tér sé gi tár su lás nak is tag jai va -
gyunk. Már az eb bõl adó dó fel ada tok is rend -
sze res el fog lalt sá got je len te nek a pol gár mes ter
és a tes tü let tag jai szá má ra. 

– Mit vett át az elõ zõ fa lu ve ze tõ tõl? 
– Elõ de im, Svendor Kár oly és Gángliné

Schreiner Tün de és a kép vi se lõ-tes tü le tek na -
gyon so kat tet tek a fa lu fej lõ dé sé ért. Pél dá ul,
hogy csa tor na há ló za tot épí tet tek ki, meg épült a
fa lu ház, mo dern ját szó te re lett a fa lu nak, meg -
újult a kö zös sé gi tér, az ön kor mány zat nak nem
volt és je len leg sincs adós sá ga. Elõ döm te vé -
keny sé ge alatt in dult és ta valy fe je zõ dött be az
adós ság kon szo li dá ció kap csán ka pott pénz bõl
a te me tõ ke rí té sé nek a meg épí té se, a fa lu ház -
ban nyí lás zá rók és a kon vek to rok cse ré je.

– Mi lyen kul tu rá lis prog ra mok, il let ve a
he lyi la ko sok éle tét be fo lyá so ló ese mé nyek
tör tén nek? 

– Ak tí van te vé keny ke dünk a kö zös ség éle té -
ben. Fe le sé gem, aki ma gyar-orosz sza kos ta nár,
je len leg gyógymasszõrként dol go zik, be köl tö zé -
sünk után el sõ sor ban gyer mek prog ra mo kat szer -
ve zett. Az óta rend sze res sé vál tak olyan prog ra -
mok, mint anyák na pi mû sor, nyár bú csúz ta tó,
bet le he mi já ték. Négy éve õ ve ze ti a he lyi kis -
könyv tá rat. A Ber zse nyi Dá ni el Me gyei Könyv tár
tá mo ga tá sá val na gyon sok prog ram zaj lik: ta -
valy 36 is me ret ter jesz tõ, iro dal mi és fog lal koz ta tó
prog ra munk volt. In dul tunk a Vas Né pe ál tal ki írt
„Ös  sze tar to zunk” pá lyá za ton is, ahol dí jat nem
nyer tünk, de ka te gó ri ánk ban a 11. he lyen vé gez -
tünk. 2016 óta Si mon Kár oly fel aján lá sa nyo mán
bet le he met ál lí tunk a kö zös sé gi té ren, il let ve ad -
vent ben kö zös gyer tya gyúj tá sok kal ké szü lünk a
ka rá csony ra. Az elõ zõ cik lu sok ban is és je len leg is
igyek szünk si ke re sen részt ven ni olyan pá lyá za to -
kon, ame lyek se gí tik a te le pü lés éle tét, pél dá ul
már má so dik al ka lom mal részt ve szünk a szo ci á lis
tû zi fa prog ram ban, il let ve kü lön fé le szo ci á lis jut ta -
tá sok kal igyek szünk se gí te ni a rá szo ru ló kon.

– Mi lyen prob lé mák kal küzd a köz ség? 
– A te le pü lés la kos sá gá nak a szá ma az utób -

bi idõ ben csök kent, je len leg is 300 fõ alatt va -
gyunk. Ez an nak is a kö vet kez mé nye, hogy töb -
ben, fõ leg idõ seb bek el ad ták la kó in gat la na i kat,
vá ros ba köl töz tek, ahol el ér he tõb bek szá muk ra a
kór há zi ke ze lé sek, il let ve saj ná la tos mó don több
ha lál eset is tör tént. Sze ren csé re azon ban az in -
gat lan pi ac ná lunk is fel pezs dült, a csok ha tá sá -
nak is be tud ha tó, hogy töb ben vet tek há zat,
vagy épí té si tel ket. Emel lett a fi a tal csa lá do sok
ese té ben meg nõtt a gyer mek vál la lá si kedv. Ta -
valy há rom ba ba szü le tett, és már eb ben az év -
ben is gya ra po dott a fa lu la kos sá ga, il let ve van

Kisgyermekesek
faluja lesz Gór
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A Répce Ci te ra Ba rá tok Kö ré nek vi dám mû -
so ra ala poz ta meg a jó han gu la tot feb ru ár 10-
én szom ba ton. Me leg te á val ked ves ked ve ün -
ne pel te a vá ros a fel újí tott Zrí nyi ut ca áta dó ját.
A la kók iga zán ki tet tek ma gu kért, hi szen tor tá val
és há zi ké szí té sû fi nom sá gok kal ké szül tek az át -
adá si ün nep ség re. 

A 2017 év ben szá mos ered ményt köny vel het
el a csepregi vá ros ve ze tés az út- és jár da
feljújítási prog ram ré sze ként, hi szen a Fe hér, Al -
kot mány ut cák után most a meg újult Zrí nyi ut cát
is bir tok ba ve het ték a la kók. 

Az ün nep sé gen Vlasich Krisz ti án, Csepreg
Vá ros pol gár mes te re, Gróf Szé che nyi Ist ván
gon do la ta it idéz te, aki így fo gal ma zott: „Egy nek
min den ne héz, so kak nak sem mi sem le he tet -
len.” így van Csepreg vá ros ve ze té se a vá ros fej -
lesz té sé vel. Ugyan is a la kos ság tö ret len tá mo -
ga tá sa mel lett, a Ma gyar Kor mány, Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ és a kép vi se lõ-tes tü let
hár mas szö vet sé ge lát ha tó an hos  szú tá von biz -
to sít ja a vá ros fej lõ dé sét. 

A pol gár mes ter sze rint: 664 mé te ren az ut ca
tel jes hos  szá ban épí tet ték ki az új asz falt bur ko la -
tot, de a csa pa dék víz-el ve ze tõ rend sze rek is tel -
jes re konst ruk ci ón es tek át. Az ár ko kat ki tisz tí tot ták,

be ton lap pal bur kol ták és új át ere sze ket épí tet tek
be, to váb bá a ka pu be já ró kat is zúzottkõvel bo rí -
tot ták. A fel újí tá si mun kák ra több mint 68 mil lió tá -
mo ga tást hasz nál tak fel, me lyet sa ját erõ nél kül a
kor mány tá mo ga tá sá val va ló sít ha tott meg a vá -
ros - je len tet te ki a pol gár mes ter.

Ágh Pé ter, Csepreg or szág gyû lé si kép vi se lõ -
je ün ne pi szó nok la tát egy ko ri mi nisz ter el nö künk,
Beth len Ist ván gon do la ta i val nyi tot ta meg. A vi -
lá gon sem mi sem megy ma gá tól. Ezt csak azok
hi szik, akik még so ha sem mit sem al kot tak. A hit -
val lás Csepreg te kin te té ben is igaz nak bi zo nyul,
hisz a vá ros ve ze tés év ti ze des adós sá go kat pó tol
az út fel újí tás sal, ami hez az eké zõ sza vak nem ér -
nek fel. Mon da ta it a je len lé võk ré szé rõl, ha tal -

mas taps kö vet te. A kép vi se lõ kö szö ne tét fe jez te
ki a pol gár mes ter nek azért, hogy a vá ros di na -
mi kus fej lesz té se mel lett, so kat tesz a he lyi kö zös -
ség meg erõ sí té se ér de ké ben is.

Csepregen az el múlt idõ szak ban öt ut ca
újul ha tott meg, de min den hol ahol in do kolt volt,

rend be tet ték a csa pa dék víz-el -
ve ze tõ rend sze re ket is. Az át fo gó
be ru há zás ra a szük sé ges for rást
a Te rü let- és Te le pü lés fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram és Ma gyar or -
szág Kor má nyá nak je len tõs köz -
pon ti tá mo ga tá sa biz to sí tot ta,
több mint 300 mil lió fo rint nagy -
ság rend ben.

A kép vi se lõ tes tü let je len lé võ
tag ja i val Vlasich Krisz ti án pol gár -

mes ter és Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ sza -
lag át vá gás sal ad ta át a fel újí tott Zrí nyi ut cát,
majd a kép vi se lõk egy hor dót gu rí tot tak vé gig
az új asz fal ton.

Az ut ca la kói egy ut cát áb rá zo ló kö zel egy
mé te res tor tá val kö szön ték meg a vá ros ve ze tés
és az or szág gyû lé si kép vi se lõ ered mé nyes kö zös
mun ká ját, majd kö zös ün nep lés kö vet ke zett.

KM

még, aki anyai örö mök elé néz. Saj ná la tos, hogy
a több mint 100 éve mû kö dõ Ön kén tes Tûz ol tó
Egye sü let, amely ös  sze fog ta az ak tív fér fi a kat a
te le pü lé sen saj nos meg szûnt, mi vel mun ka mel -
lett nagy ter het je len tett az egy re nö vek võ, szi go -
ro dó fel té te lek nek meg fe lel ni.

– Mi mo ti vál ja a mun ká já ban, és hogy
te kint a kö vet ke zõ idõ szak ra? 

– Pol gár mes te ri te vé keny sé gem so rán ar ra
tö re ked tem és ar ra tö rek szem, hogy az ed dig
el ért ered mé nye ket, ér té ke ket to vább ra is
meg tart suk, a le he tõ sé gek függ vé nyé ben to -
vább ra is te gyünk a fa lu, a kö zös ség fej lõ dé -
sé ért. Ezen cé lok el éré sé hez to vább ra is mind -
an  nyi unk, az egész kö zös ség tá mo ga tá sá ra,
ös  sze fo gá sá ra van szük ség. Az kö vet ke zõ ön -

kor mány za ti vá lasz tá sok kap csán még nem
kör vo na la zó dott ben nem sem konk rét el ha tá -
ro zás, nem tu dom, hogy fo gok-e in dul ni a vá -
lasz tá so kon. Ab ban bí zom, il let ve azt sze ret -
ném, hogy az új tes tü let is tisz ta szív vel te gyen
meg min dent a kis kö zös sé günk éle té nek a
job bá té te lé ért. 

Zsoldosné Ka ti

Hosszú évek után megújult a Zrínyi utca
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
Répcevis–Nagylózs me gyei III. o .
lab da rú gó mér kõ zé sek.

• Már ci us 23-án, pén te ken 14
ó. Csepregen a PSMSK Vá ro si
Könyv tá rá ban: Pe tõ fi vers- és pró -
za mon dó ver seny.

• Már ci us 24-én, szom ba ton
10-17 ó. a Bü ki Gyógy für dõ és Él -
mény cent rum ban: VI. Ma gyar Or -
szá gos Szaunamester Baj nok ság.

• Már ci us 24-én, szom ba ton
Csepregen a PSMSK-ban: Fú vós ta -
lál ko zó a Korondi fú vós ze ne kar ral.

• Már ci us 24-én, szom ba ton
Lu kács házán: Pin cés-ke men cés
böl lér ver seny – a Répcementi Ci te -
ra ba rá tok Kö re fel lé pé sé vel.

• Már ci us 25-én, va sár nap 16
ó. Egyházasfalu–Ágfalva, Zsi -
ra–Har ka me gyei III. o. lab da rú gó
mér kõ zé sek.

• Áp ri lis 1-én, va sár nap 16 ó.
Sopronhorpács-Mészáros SE–Egy há -
zas falu, Rép ce vis–Pe reszteg, Und–
Zsi ra me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ -
zé sek.

GÁ LA MÛ SORT 
SZER VEZ NEK
A CSEPREGI 
ÓVO DÁ SOK
Ha gyo mány õr zõ szán dék kal

és a csepregi óvo dai ne ve lés
100. éves ju bi le u ma kap csán in -
téz mé nyünk jó té kony sá gi Gá la -
mû sort tart. Az idei év fõ cél ki tû zé -
se, hogy a be vé te lek bõl, fel aján -
lá sok ból az óvo da ud va ri já té kai
fej lesz tés re/cse ré re ke rül je nek.

Az ovi sok ze nés, tán cos, vi dám
mû sor ral ké szül nek. A gyer me kek
mel lett a he lyi egye sü le tek, mû vé -
szek lép nek fel, mun ká juk kal is
hoz zá já rul va az est szín vo na lá nak
eme lé sé hez.

A tá mo ga tói je gyek meg vá -
sár lá sá ra az in téz mény ben az
óvo da pe da gó gu sok nál, il let ve az
SZM szü lõk nél, va la mint a hely szí -
nen van le he tõ ség.

Sze re tet tel vá runk min den ér -
dek lõ dõt.

Hely szín: Pe tõ fi Sán dor Mû ve lõ -
dé si ház dísz ter me. Idõ pont: 2018.
már ci us 10. 15:30 órai kez det tel

Kökösy Ve ro ni ka
In téz mény ve ze tõ

• Már ci us 3-án, szom ba ton 17 ó. Bü -
kön, a Sport csar nok ban: Bü ki TK–Ko má rom
VSE – NB II-es nõi ké zi lab da mér kõ zés.

• Már ci us 8-10. te le pü lé se in ken,
rész ben zárt kö rû ren dez vé nye ken: Nõ -
na pi ös  sze jö ve te lek.

• Már ci us 11-én, va sár nap 15 ó.
Zsirán, a lab da ru gó pá lyán: Zsira–Sar -
ródi Ászok me gyei III. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

• Már ci us 14-15-én te le pü lé se in -
ken: Meg em lé ke zé sek, ko szo rú zá sok az
1848-as for ra da lom és ön vé del mi harc
170. év for du ló ja al kal má ból.

• Már ci us 17-én, szom ba ton 17 ó.
Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki TK–Bajnok
DSE Nemesvámos– NB II-es nõi ké zi lab da
mér kõ zés.

• Már ci us 18-án, va sár nap 15 ó.
Sop ronhorpács-Mészáros SE–Pereszteg,



Év ti ze des ha gyo mány ra ve zet he tõ vis  sza te le -
pü lé sün kön az éven te két al ka lom mal szer ve zett
vér adás. Az idén elõ ször feb ru ár 20-án fo gad tuk a
vér adó kat, a má so dik al ka lom õs  szel ak tu á lis. A
köz ség be li vö rös ke resz tes alap szer ve zet jó kap cso -
la tot ápol a Ma gyar Vö rös ke reszt sár vá ri te rü le ti
kép vi se lõ vel, és nagy ban se gí ti a mun ká ját. A vér -
adás ok so rán a he lyi szer ve zet fõ fel ada ta a hely -
szín biz to sí tá sa, a vér adók és a vér el lá tó mun ka tár -
sa i nak ven dé gül lá tá sa. Az ese mény elõtt és után
sze rény étel- és ital kí ná lat tal, ás vány víz zel, ká vé val,
szend vic  csel se gít jük a do nor biz ton sá gos vér adá -
sát. Bár a vér adás ért anya gi el len szol gál ta tás nem
jár, de min den do nor nak, 500 fo rin tos ét ke zé si utal -
ványt, cso kit, ivó le vet nyúj ta nak át a re giszt rá ció
so rán, így igye kez nek meg há lál ni az ön kén tes vér -
adók ön zet len sé gét. Nagy szük ség van rá juk, hi -
szen a vér nem pó tol ha tó sem mi vel, a tu do mány
mai ál lá sa sze rint elõ ál lí tá sa nem le het sé ges. Az

élet nél kü löz he tet len ele mét, az em be ri vért csak
az em be ri szer ve zet ké pes ter mel ni. Sze ren csé re
te le pü lé sün kön stag nál a vér adók szá ma an nak
el le né re, hogy a ré gi do no rok vagy ko ruk, vagy
be teg sé gük mi att már nem tud nak se gí tõ ke zet
nyúj ta ni. Je len le gi vér adó ink kö zött is van nak, akik
már 50-60 al ka lom mal bi zo nyí tot ták tá mo ga tó
szán dé ku kat. A feb ru á ri vér adá son 3 új je lent ke zõ -
vel bõ vült a kör, de mi vel sze ret nénk biz to sí ta ni a
kö vet ke zõ évek re is a do no rok szá mát, ezért hív juk
és vár juk az egész sé ges, 18. évü ket be töl tött fi a tal
ge ne rá ció tag ja it. Szí ve sen lát juk a kör nye zõ te le -
pü lé sek la kó it is on nan, ahol nincs szer ve zett vér -
adás. A re giszt rá ci ó hoz TAJ kár tya, sze mély iga zol -
vány és lak cím kár tya szük sé ges. A vér adás a vér -
adó egész sé gét is szol gál ja, hi szen min den eset -
ben or vo si vizs gá la ton esik át, meg is mer he ti vér -
cso port ját és a kö te le zõ tesz tek el vég zé se után
meg tud hat ja a szû rõ vizs gá lat ok ered mé nye it. 

A vér adás ok so rán a vér ki cse ré lõ dik, így fel fris -
sül ve, egész sé ge seb ben vár ha tó a kö vet ke zõ idõ -
pont. Fon tos a rend sze res vér adás, mert a vér tá ro -
lá sa kor lá to zott, vi szont bár ki bár mi kor ke rül het
olyan hely zet be, ami kor csak a ka pott vér se gít het
raj ta.  He lyi szer ve ze tünk né hány tag ja, im már har -
ma dik al ka lom mal vett részt ka rá csony elõtt a Ma -
gyar Vö rös ke reszt ado mány gyûj tõ ak ci ó já ban.
Tar tós élel mi szert kér tünk szó ró lap ok se gít sé gé vel a
ve võk tõl, az egyik be vá sár ló köz pont be já ra tá nál.
A se gí tõ kész em be rek jó vol tá ból 42 cso ma got tud -
tunk ös  sze ál lí ta ni, amit el sõ sor ban fa lunk egye dül
élõ nyug dí ja sai ré szé re ado má nyoz tunk. Sze ret -
ném meg kö szön ni a több mint 40 nagygeresdi tag
se gít sé gét, akik a tag díj be fi ze té sé vel is hoz zá já rul -
nak az alap szer ve zet mun ká já hoz. A vér adók nak
jó erõt és egész sé get kí vá nok, hogy ön zet len sé -
gük kel még so ká ig tá mo gat has sák be teg em ber -
tár sa i kat.                                     Né meth Lajosné

SZJA 1%
Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának

felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját.

• Farkas Sándor Egylet, Csepreg, Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18
• Csepregi Nyugdíjas Egyesület, Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18
• Csepregi Vegyeskar Egyesület, Csepreg, Széchenyi tér 27. adósz.: 18880278-1-18

Önzetlen segítségnyújtás Nagygeresden

Tisz telt Adó zók! A Répce-Vidék Kul tú rá já ért
Ala pít vány ez úton kö szö ne tét fe je zi ki, hogy 2017.
év ben az adó juk egy szá za lé ká val az Ala pít vány
te vé keny sé gét tá mo gat ták. A be folyt 46.191,- Ft-ot
a tér ség ál ta lá nos is ko lá sa i nak te het ség gon do zá -
sá ra, mo ti vá lá sá ra, ju tal ma zá sá ra for dít juk.

Egyút tal kér jük, hogy 2018-ban is tisz tel jen meg
min ket bi zal má val és ajánl ja az SZJA 1 %-át szer ve -
ze tünk nek! Adó szá munk: 18887103-1-18 Tá mo ga -
tá su kat ez úton is kö szön jük.




