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9. al ka lom mal tor kos kod tak a bü ki ek

A ki len ce dik éve fo lya ma to san bõ vü lõ
ren dez vényt Dr. Né meth Sán dor, Bük Vá ros Pol -
gár mes te re nyi tot ta meg. A hely szín a ré gi

volt, de fel újí tott for má ban fo gad ta a ven dé -
ge ket. A pol gár mes ter kö szö ne tet mon dott a
ren dez vé nyen dol go zó min den részt ve võ nek.
A ku li ná ris él ve ze tek mel lett kul tu rá lis mû sor is
szí ne sí tet te a prog ra mot. Be mu tat ko zott a he -
lyi fris sen ala kult nép tánc cso port, mely nek
tag jai mind bü ki fi a ta lok.                          yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük
Elõ ször 1995-ben, a vá ros sá vá lás pezs dí tõ,

moz gal mas idõ sza ká ban ta lál koz tam ve le. Most
a ne kem kül dött le ve le it ol vas ga tom, hogy sze -
mé lyi sé gét hû en tud jam vis  sza idéz ni. For ga tom
1995-bõl a Csepregi La poz ga tó el sõ szá mát. A
35. ol da lon nyi tom ki, ahol õt mint csepregi gyö -
ke rek kel ren del ke zõ ha za té rõt és mint ke ra mi -
kus mû vészt be mu tat tam:

„A tör té ne lem min den go rom ba sá ga el le né -
re sze ren csés nek mond hat ja ma gát, mert cso -
dá la tos szü lõ ket ka pott a sors tól, akik nagy szi -
gor ral, de vég te len sze re tet tel, az egye te mes
kul tú rát és ha za sze re te tet bõ ven oszt va, hu ma -
nis ta szel le mû és hu má nus em ber ré ne vel ték.”

A má so dik vi lág há bo rú vé ge után ap ja me -
zõ gaz da sá gi kor mány biz to si rang ja mi att osz -
tály  i de ge nek ké vál tak. Fõ is ko lai hall ga tó sem lett
Eperjesy Dó rá ból. Sok át gür cölt év és szak mai bi -
zo nyí tás után egy kü lön bi zott ság elõtt nyert két
tár sá val együtt dip lo mát.

Ke ve sen tud ják, hogy „Min den szob rász, az
agyag szob rász-ke ra mi kus is ne héz szel le mi és fi -
zi kai meg ter he lés után jut el a kész mû ig.  (…)
Vé dõ ételt és ve szé lyes sé gi pót lé kot kap, mint az

üveg fú vó és a kohász…  Az al ko tó fá radt sá gát
nem õr zi az agyag. Õ ma ga sem, csak az al ko -
tás örö mét, a ke men ce bon tá sok iz gal ma it kö ve -
tõ si ker él mé nye ket” – ír tam a fent em lí tett ér té -
ke lés ben. Eperjesy Dó ra, amed dig fi zi ka i lag bír -
ta, dol go zott.  Így él te éle tét Bu da pes ten, sok-
sok év ti zed óta öz ve gyen, ki csi nyug díj jal, ön -
ma ga iránt is ma gas szel le mi és er köl csi el vá rás -
sal. Temp lo munk ban, mú ze u munk ban, egyéb
in téz mé nyek ben, csa lá di ott ho nok ban meg õr -
zõd tek al ko tá sai.

Csepreg vá ro sá nak több ször fel aján lot ta
csa lád ja szá za dos ér té ke it, de ed dig Ki rály Ár -
pád kí sér le tén kí vül még egyet len csepregi vá -
ros ve ze tõ sem fo gad ta és he lyez te el mu ze á lis
ér té kû tár gya it. Fenn áll most an nak le he tõ sé ge,
hogy bu da pes ti bé relt ott ho ná ból, a lomizók ke -
zé bõl az „ebek har min cad já ra” ke rül nek. Mi,
csepregiek, en  nyi re gaz da gok len nénk, és eny -
 nyi re kö zöm bö sek? Bí zom ab ban, hogy még -
sem, és a vá ro sunk hoz kö tõ dõ Ge ren csér és
Eperjesy csa lá dok meg õr zen dõ ér té kei el fo gad -
ha tó he lyet kap nak. 

Tisz te lõ je: Su dár Lászlóné

Kezében agyagból
formálódott a látható világ
Emlékezés Székely Ágostonné Eperjesy Dóra keramikusra (1922–2019)

Büki farsangi

felvonulás 
képekben
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Következõ lapszámunk  2020. 04. 01-én jelenik meg!

Köszöntünk,
kedves, szép március!

Egy szer volt, hol nem volt,

volt egy szer egy far sang
Nemesládonyban
Egy szer volt hol nem volt, volt

egy szer egy far sang Nemes lá dony -
ban. Kez dõd het ne akár így is a tör -
té net, mi vel far sang kor a me se be li
hõ sök meg ele ve ned nek elõt tünk,
elénk tá rul a me sék vi lá ga. Lá zas
ké szü lõ dés elõz te meg a vár va várt
na pot. A gyer me kek nagy gon dot
for dí tot tak jel me zük ki vá lasz tá sá ra.

Vol tak, akik sa ját ké szí té sû mas ka rá -
ba búj tak, és vol tak vá sá rolt mas -
ka rá ba öl tö zött kar ne vá lo zók. A lé -
nyeg, hogy min den gyer kõc öröm -
mel vett részt a ren dez vé nyen. Ki -
sza ba dul hat tak a hét köz nap ok mo -
no tó ni á já ból. Hi szen az is ko lai élet
fel ér egy mun ka hel  lyel, szi go rú el -
vá rá sok van nak ve lük szem ben, és
bi zony sze gé nyek nek ha mar fel kell

nõ ni ük. Ezért is jók az ilyen prog ra -
mok, ahol ön fe led ten játsz hat nak,
és já ték ból nem volt hi ány! A tán -
cos ügyes sé gi ver se nye ken jó kat
ka cag tak, de nem ma rad ha tott el
a szék fog la ló já ték sem.

A te rí tett asz ta lo kon ren ge teg sü -
te mény vár ta a gye re ke ket. Ez úton
sze ret nénk meg kö szön ni a sok édes -

sé get, rág csál ni va lót, mely a szü lõk
jó vol tá ból ke rült te rí ték re. A gyer kõ -
cök jó ízû en cse me géz tek be lõ le.

A kép vi se lõ tes tü let jó vol tá ból
tom bo la sor so lá son is részt vet tek
azok a lur kók, akik jel mez be búj tak.

Re mél jük, hogy min den ki jól érez -
te ma gát, hogy a te let si ke rült el ûz -
nünk, és a ta vasz már ko pog tat!

Pietrowskiné Végh And rea

Új mesekönyv a láthatáron

Öröm mel tá jé koz tat juk ol va só in kat, hogy Szalkayné Sárváry Haj -
nal ka Tün dé ri pil lan gók éne ke c. me se köny ve ha ma ro san meg je le -
nik. Be mu ta tá sa már ci us vé gén vagy áp ri lis ele jén vár ha tó. A me sés-
ver ses kö te tet gyö nyö rû raj zok dí szí tik. Gyer me kek nek és gyer mek lel -
kû fel nõt tek nek egy aránt ajánl juk.                                             Sági

Már ci us – böjt más ha va – ta vasz elõ – ki ke let ha va
Már ci us az el sõ ta va szi hó nap. A ta vasz a ter mé szet új já szü le té sé -

nek év sza ka. Már ci us az év har ma dik hó nap ja a Ger gely-nap tár ban. A
né pi ka len dá ri um böjt más ha vá nak ne ve zi. A hús vé ti 40 na pos nagy -
böjt hó nap ja. Ilyen kor ti los a vi ga da lom és a hú sos éte lek fo gyasz tá sa.

Már ci us ban a ter mé szet las san éled. Hos  szab bod nak a nap pa lok.
Nem me le ge dik hir te len. A fák ma guk ban hord ják még a té li der me -
dést. Az ál la tok nak még té li bun dá juk van. Elõ bú jik a hó vi rág. A fe hér
szín után jön a sár ga. A som bok rok alatt vi rít a ta va szi kan ka lin. Búg ni
kezd a vad ga lamb, es tén ként már óva to san meg szó lal már a fe ke te ri -
gó. Hoz zá juk csat la ko zik a vo nu ló vö rös be gyek éne ke. Ez a kó rus ad ja
a ze nei hát te ret az al ko nyat kor és haj nal ban in du ló sza lon ka hú zás hoz.
Korrogva, pisszeg ve, né ha im bo lyog va, más kor se be sen húz va re pül -
nek át a tisz tá son. Köz ben alat tuk a töl gye sek sû rû jé ben az el sõ vad -
ma la cok vi sí to zá sát is le het hal la ni.

Már ci us ra mint sza lon ka vá rás hó nap já ra is gon dol ha tunk. Ha zánk ban
a ta va szi sza lon ka va dá szat nak ko moly ha gyo má nya van. Az avar szí nû
ma da rak meg ér ke zé se min den va dász em ber szí vét meg do bog tat ja.

Meg pezs dül a vi zek men tén is az élet. A nád kö zött vö csök tril lá zik,
bö löm bi ka bummog, tõ ké sek há pog nak. A tó se kély vi zé ben unkogva
ölel ge tik pár ju kat a bar na va ran gyok. Meg ér kez nek a köl tö zõ ma da -
rak is. Ilyen kor hul lajt ják agan csu kat a gím szar vas ok.

Már ci us hoz is kap cso lód nak je les na pok, né pi meg fi gye lé sek: Már ci us
8.: Nem zet kö zi nõ nap, a nõk irán ti tisz te let és meg be csü lés nap ja. • Már -
ci us 12.: Ger gely nap ja. A nap hoz kap cso ló dó leg is mer tebb nép szo kás a
gergelyjárás. Idõ jós lás is kap cso ló dott eh hez a nap hoz. Ha ezen a na pon
esik a hó, „meg ráz za még sza kál lát Ger gely.” – mond ták a ré gi ek. • Már -
ci us 15.: Nem ze ti ün nep: Az 1848–49-es ma gyar for ra da lom és sza bad -
ság harc nap ja. • Már ci us 18.,19.,21.: Sán dor, Jó zsef, Be ne dek nap ja. A
nép hit úgy tart ja, hogy ezek a na pok vet nek vé get a hos  szú tél nek. „Sán -
dor, Jó zsef, Be ne dek zsák ban hoz za a me le get.” Ha ezek ben a na pok ban
ki süt a nap, ak kor hos  szú me leg nyár lesz, ha nem, ak kor hos  szú lucs kos õsz.
• Már ci us 21.: A ta va szi nap éj egyen lõ ség nap ja , a hi va ta los ta vasz kez -
dés. 2013-tól az Er dõk Nem zet kö zi Nap ja. • Már ci us 22.: A víz vi lág nap ja.
• Már ci us 25.: Gyü mölcs ol tó Bol dog as  szony nap ja. Jé zus fo gan ta tá sá nak
ün ne pe. Egyi ke az év leg je len tõ sebb Má ria-ün ne pe i nek.  A fák ol tá sá nak
és szem zé sé nek ide je is. 

Rád vár tunk, té len, már ci us, a me leg kály ha mel lett! Örü lünk, hogy
meg ér kez tél!                                               Horváthné Pa dos Te réz
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15. Va dász bál Bü kön

Feb ru ár 8-án im má ron ti zen ötö dik al ka -
lom mal ren dez ték meg a Vas Me gyei Va dász -
bált, mely nek a bü ki Für dõ Ét te rem adott ott -

hont. Az es tet Gagyi Ist ván, a Vas Me gyei Va -
dász ka ma ra és a Va si Vad gaz dál ko dók Véd -
egy let ének el nö ke, Majthényi Lász ló, a Vas
Me gyei Köz gyû lés el nö ke és Bor boly Csa ba, a
Har gi ta Me gyei Ta nács el nö ke nyi tot ta meg. A

bá lon fel lép tek a Savaria TSE tán co sai, sztár -
ven dé ge pe dig Kö kény At ti la volt. Az idei Va -
dász bál Szé pe Né meth Lu ca; Bodorics Anett
az el sõ, míg Czenki Mol nár Esz ter a má so dik
ud var hölgy lett. Az est fo lya mán a talp alá va -
lót a Percsák ze ne kar szol gál tat ta.

Bo gi

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük A te le pü lés la kos sá ga a 2019. ok tó be ri vá lasz -
tá so kon is mét bi zal mat sza va zott a már több éve
együtt dol go zó kép vi se lõk nek. Hor váth Ist ván, aki
pol gár mes ter ként több cik lu son át irá nyí tot ta a fa -
lu éle tét, al pol gár mes ter ként foly tat ja a mun kát
Gadovics Györg  gyel, Pietrowski Zol tán nal, Reiber
La jos sal együtt. A fa lu ve ze tõ jé nek Hor váth Il di kót
vá lasz tot ták meg a lócsiak. A Csepregi Kö zös Ön -
kor mány za ti Hi va tal mun ka tár sa, Reichardt Ni ko -
lett se gí ti a szer ve zõ mun kát a fa lu ban, aki egyút -
tal az új könyv tá ros is. A pol gár mes ter as  szony szá -
má ra nem is me ret len a kö zös ség ér de ké ben vég -
zett te vé keny ség, hi szen csa lád já val – édes ap ja
mel lett – ed dig is ak tí van részt vett min den meg -
moz du lá son, ami a fa lu ban tör tént. A kül föl di ek kel
va ló szo ros kap cso lat ki épí té sé ben nagy sze re pe
volt ed dig is, hi szen a nyel vi ne héz sé gek le küz dé -
sé ben né met nyelv tu dá sa se gí tet te a kö zös mun -
kát. A fi a tal, nagy len dü let tel mun ká ba kez dõ pol -
gár mes ter as  szonyt a ter vek rõl, el kép ze lé sek rõl
kér dez tem:

– Mi lyen ha gyo má nyos prog ra mo kat
tar ta nak meg a te le pü lé sen?

– Ta vas  szal hús vét vá ró ün ne pet, majd má jus -
ban gye rek na pot szer ve zünk a gye re kek nek. A
leg na gyobb ren dez vény az au gusz tu si fa lu nap,
amely idén már 26. al ka lom mal ke rül meg ren -
de zés re. Szep tem ber ben tart juk az õsz kö szön tõt,
ok tó ber ben az Idõ sek Vi lág nap já hoz kap cso -
lód va nyugdíjasnapot szer ve zünk. Ad vent ben
gyer tya gyúj tá so kat tar tunk a fa lu ko szo rú ján
min den va sár nap, il let ve Mi ku lás-vá ró dél utánt
és fa lu ka rá csonyt szer ve zünk, majd az évet a
de cem ber vé gi kö zös sé gi disz nó vá gás sal zár juk.
Ha gyo má nyos az ad ven ti fa lu ki rán du lás, ame -
lyet az idén in kább jó idõ ben, ta vas  szal vagy
õs  szel sze ret nénk meg szer vez ni.

– Mi lyen új prog ra mo kat ter vez nek? 
– Egy ci vil kör lét re ho zá sát ter vez zük, amely -

 lyel rend sze res ös  sze jö ve te le ket, be szél ge tõs,
akár társasjátékozós es te ket, il let ve fa lu szé pí tõ
ak ci ó kat sze ret nénk el in dí ta ni. Új meg le pe tés-
ak ci ót ter ve zünk a fa lu szé pí tés, vi rá go sí tás té -

ma kör ében, amely rõl
egy elõ re bõ veb bet
nem áru lok el.

– Mi lyen fej lesz -
té sek van nak terv -
ben a fa lu ban?

– A Ma gyar Fa lu Prog ram ban jár da fel újí tás ra
nyert el 1,4 mil lió fo rint tá mo ga tást ön kor mány -
za tunk, mely bõl a Pe tõ fi ut ca pá rat lan ol da li jár -
dá ját tes  szük rend be idén ta vas  szal. Szin tén a
Ma gyar Fa lu Prog ram ke re té ben nyer tünk or vo si
esz kö zök és bú to rok be szer zé sé re 2,5 mil lió Ft tá -
mo ga tást, mely hez a be szer zés fo lya mat ban
van, min den igényt ki elé gí tõ felszereltségû or vo -
si ren de lõnk lesz. To váb bá egy Leader- és egy
Széchenyi2020-as pá lyá za ton ren dez vény szer -
ve zés re kap tunk pá lyá za ti tá mo ga tást Csepreg
vá ros sal kon zor ci um ban, mely bõl he lyi
értékleltárat ho zunk lét re, va la mint a gyer mek -
nap ra és fa lu nap ra for dít juk.

– Újabb pá lyá za to kat ter vez nek-e be -
ad ni az idei év ben?

– A ter ve zett leg na gyobb pro jek tünk a 20
mil lió fo rint költ ség ve té sû ré gi is ko la épü let fel újí -
tá sa és új funk ci ó val tör té nõ fel ru há zá sa, mely re
ed dig nem nyer tünk tá mo ga tást, de bí zunk
ben ne, hogy idén si ke rül. Fon tos len ne, mert be -
ázik, fo lya ma to san rom lik az épü let ál la ga, vi -
szont sa ját erõ bõl nem tud juk meg va ló sí ta ni a
ter ve in ket. Egy ál lan dó ki ál lí tást és egy al ko tó -
mû helyt sze ret nénk ki ala kí ta ni ben ne, ide ter -
vez zük a ci vil kör rend sze res ös  sze jö ve te le it is. To -
váb bá az új te le pü lé si re fe ren sünk se gít sé gé vel
be adunk min den pá lyá za tot, amely a fa lu fej lõ -
dé sét, a la kos ság ér de ke it szol gál ja. Fõ ként a
Ma gyar Fa lu Prog ram ban tu dunk pá lyáz ni, va la -
mint az ön kor mány za ti feladatellátási pá lyá za -
ton to váb bi jár da fel újí tás ra sze ret nénk tá mo ga -
tást nyer ni, hi szen a Kos suth és Arany J. ut cák jár -
dai rossz ál la pot ban van nak. Ter vez zük az il le gá -
lis hul la dék fel szá mo lá sá ra, te me tõ fej lesz tés re is
pénz be li se gít ség hez jut ni.

– Me lyik kor osz tály ra sze ret ne még na -
gyobb fi gyel met for dí ta ni? 

Jö võ kép Lócson
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– A nyug dí ja sok ra sze ret nénk job ban gon -
dol ni prog ram ja ink kal. Azok ra gon do lok, akik
ne he zeb ben moz dul nak ki ott hon ról, pe dig jót
ten ne szá muk ra egy kis tár sa sá gi élet, ezért õket
sze ret nénk job ban meg szó lí ta ni. A könyv tár éle -
tét sze ret nénk fel pezs dí te ni író-ol va só ta lál ko zók -
kal, is me ret ter jesz tõ elõ adá sok kal, be szél ge tõs
ös  sze jö ve te lek kel, és kéz mû ves fog lal ko zá sok -
kal. Új fo lyó ira to kat ren del tünk, és DVD-kkel is je -
len tõ sen bõ vül a kí ná lat.

– A  kül föl di ek kel va ló kap cso lat tar tást
ho gyan sze ret né foly tat ni? 

– Azt gon do lom, ed dig is jól mû kö dött a kö -
zös te vé keny ség, sze ret nénk meg tar ta ni a jó
kap cso la to kat, együtt mû kö dé se ket, be von ni
õket a fa lu ren dez vé nye i be, fa lu szé pí tés be.

– Mit tart pol gár mes ter as  szony leg fõbb
cél já nak?

– Cé lunk a ta ka ré kos gaz dál ko dás, a la kos ság
ér de ke it szol gál ni, igyek szünk a vé le mé nye i ket
meg hall gat ni, szem elõtt tar ta ni, és foly tat ni a
meg kez dett fa lu szé pí tõ mun kát. Õs  szel több száz új
ró zsa tö vet ül tet tünk el, to váb bi zöl dí tést ter ve zünk.
Az ed di gi tár sa dal mi mun kát sze ret nénk foly tat ni. A
kép vi se lõk tá mo ga tá sát kö szö nöm, ame lyet a vá -
lasz tá sok elõtt és után is kap tam tõ lük, ez na gyon
so kat je lent a szá mom ra, bí zom a tá mo ga tá suk -
ban, ta pasz ta la ta ik ra a jö võ ben is szá mí tok.

Kí vá nom, hogy a ter vek va ló sul ja nak meg,
ma rad jon meg az ed di gi pél dás ös  sze fo gás a
fa lu ban, szé pül jön, épül jön a te le pü lés a la kos -
ság ja vá ra!                                          bserika

2020. feb ru ár 17-én tes tü le ti ülést tar tott Sop -
ron horpács Kö zös Ön kor mány za ti Hi va ta la a

Sopronhorpácsi Mû ve lõ dé si Ház ban. Gyalóka,
Szakony, Répcevis, Und, Zsira és Sopronhorpács
köz sé gek pol gár mes te rei és kép vi se lõi gyûl tek ös -

 sze, és a tes tü le ti ülés ke re té ben hall gat ták meg a
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal jegy zõ jé nek be szá -

mo ló ját a 2019. évi mû kö dés rõl,
tá jé koz ta tást kap tak a 2020. évi
ter vek rõl, le he tõ sé gek rõl, va la mint
meg tár gyal ták és el fo gad ták a
2020-as költ ség ve tést. 

2013. ja nu ár el se jé vel jött lét -
re a Sopronhorpácsi Kö zös Ön -
kor mány za ti Hi va tal, mely tár su -
lást kö zös hi va ta li mun ká ra hoz ta
lét re a hat te le pü lés. A lét re jött
kö zös hi va tal köz re mû kö dik az
ön kor mány za tok egy más kö zöt ti,

va la mint az ál la mi szer vek kel tör té nõ együtt mû -
kö dé sé nek ösz  sze han go lá sá ban. 

Igler Pat rí cia

Testületi ülést tartottak a Közös 
Önkormányzati Hivatal polgármesterei és képviselõi

Szép ko rú ak
kö szön té se
Csepreg Vá ros Pol gár mes te re, Hor váth

Zol tán feb ru ár 18-án Csepreg két la ko sát is
90. élet év ének be töl té se al kal má ból kö szön -
töt te. Antalovics Józsefné, Ma ri ka né ni csa lád -
ja kö ré ben me sélt éle té rõl, mun ka sze re te té rõl

a pol gár mes ter úr nak. Sze rin te a hos  szú élet tit -
ka, hogy az em ber nek ne le gyen ha ra go sa. 

Lujber Ferencné, vagy ahogy so kan is -
me rik, Mag di né ni szin tén ro ko nai kö ré ben
vet te át a dísz ok le ve let, akik el árul ták, Mag di
né ni fi a ta lo kat meg szé gye ní tõ me mó ri á val

ren del ke zik, és pon tos dá tum mal em lék szik
vis  sza ka lan dos éle te min den pil la na tá ra. 

A pol gár mes ter úr sze mé lye sen és utó lag
Facebook-oldalán is mind ket tõ jük nek még
hos  szú, bol dog és nyu gal mas éve ket kí vánt.

Dr. Tarsoly Ádám
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tompaládony
Az im má ron má so dik cik lu sát töl tõ Pin tér Ta -

más, a köz ség pol gár mes te re szá molt be a mö -
göt tük ál ló esz ten dõk rõl és a je len rõl. 

– Mi lyen pá lyá za to kat nyert és va ló sí tott
meg a köz ség a kö zel múlt ban?

– Az el múlt évek si ke res nek te kint he tõ ek pá -
lyá za tok szem pont já ból. A ta va lyi év elõt ti évek -
ben könyv tá ri bú tor za tot (2,7 mil lió Ft ér ték ben),
jár da fel újí tás ra 1 és 7,6 mil lió Ft-ot, sport par kot
(10,8 mil lió Ft ér ték ben), DJP Pont-fej lesz tést (Kö -
zös sé gi internet hoz zá fé ré si pon tok) 2,5 mil lió Ft
ér ték ben, defibrillátort (430 ezer Ft tá mo ga tás -
sal), I. vi lág há bo rús szo bor fel újí tá sá ra 700 ezer
Ft-ot nyer tünk. Ta valy, 2019-ben 15.000 eurót
kap tunk WiFI4EU (in gye nes WiFi-pont) ki ala kí tás -
ra, mely nek je len leg zaj lik a meg va ló sí tá sa.
10,3 mil lió Ft-ot út fel újí tás ra, en nek a ki vi te le zé -
se a ter ve zett hez ké pest csú szik, hi szen õs  szel
sze ret tük vol na el kez de ni, de saj nos csak idén
ta vas  szal tud el in dul ni. 2019-ben si ke rült há rom,
a Ma gyar Fa lu Prog ram ál tal ki írt pá lyá za tot
meg nyer nünk, 2,9 mil lió Ft-ot kap tunk te me tõ
ke rí tés kor sze rû sí tés re, 10,9 mil lió Ft-ot fa lu gond -
no ki busz vá sár lá sá ra, il let ve 24,9 mil lió Ft-ot
szol gá la ti la kás ki ala kí tá sá ra. Ezek kel a pá lyá zat
ad ta le he tõ sé gek kel so kat tu dunk elõ re lép ni, és
to vább ra is ki kí ván juk hasz nál ni az ilyen jel le gû
se gít sé ge ket.

– Mi lyen egyéb fej lesz té sek, be ru há zá -
sok tör tén tek, me lye ket nem pá lyá zat ból fi -
nan szí ro zott az Ön kor mány zat?

– Saj nos nem min den ter vün ket tud juk pá lyá -
za ti for rás ból fi nan szí roz ni, ez ál tal az Ön kor mány -
zat a sa ját zse bé be is mé lyen be le nyúl, vi szont
sze ren csé re sta bil hely zet ben ál lunk, így a fel me -
rült prob lé má kat, igé nye ket a le he tõ leg job ban
igyek szünk meg ol da ni, meg va ló sí ta ni. Az el múlt
évek ben a sa ját for rás ból meg va ló sult fej lesz té -
sek kö zött sze re pelt töb bek kö zött a Fõ tér ren de -
zé se, te me tõ vi lá gí tás fel sze re lé se, új pa dok el he -
lye zé se a te me tõ ben, ját szó tér ki ala kí tá sa a Vá -

sár té ren, ke rí tés ki ala kí tá sa a tó nál lé võ ját szó tér
kö ré, szo bor fel újí tá sok, a Fülesi–Új–Petõfi ut cák
össze kö té se mur vá zott út tal, dísz vi lá gí tás ki he lye -
zé se ka rá csony kor, vil lany há ló zat-ren de zés a Vá -

sár té ren, sport öl tö zõ vil lany há ló za tá nak tel jes fel -
újí tá sa, kul túr ház vi lá gí tá sá nak kor sze rû sí té se. Be -
ru há zás jel le gû sa ját költ sé ge ink vol tak a hó ma ró
be szer zé se, fa lu gond no ki busz cse ré je bal eset
mi att, 30 gar ni tú ra sör pad és sát rak (100 m2) vá -
sár lá sa, a kul tú rott hon ban elekt ro ni kus in for má ci -
ós rend sze rek ki ala kí tá sa, teherkisbusz vá sár lá sa
és az in for má ci ós táb lák (hir de tõk) cse ré je. Ez
mind-mind ren ge teg te en dõ, és mind ezek mel -
lett még szá mos fel újí tás, be ru há zás vár ránk, de
ahogy ed dig is, to vább ra is fenn tart juk és a le he -
tõ sé ge ket ki hasz nál va fej leszt jük ki csi fa lun kat.

– Undról köz tu dott, hogy min dig nagy
lá to ga tó szá mot ered mé nyez nek a ren dez -
vé nyei. Mi lyen ha gyo má nyos ese mé nyei
van nak a te le pü lés nek és me lyek in dul tak
nem ré gi ben?

– Nyá ron nagy nép sze rû ség nek ör vend az
Impulzus-InfTech.hu ku pa, me lyet 2015-tõl ren de -
zünk. Ezen al ka lom mal fut ball mér kõ zé sek,
gulyásfõzõverseny, sport be mu ta tók, ha di já ték-be -
mu ta tó (mely egy re na gyobb si ker nek ör vend) és
kü lön bö zõ szó ra koz ta tó prog ra mok kö zül vá lo gat -

Óvo dai és kis is ko lai
far sang Tompaládonyban

A far sang hos  sza év rõl év re vál to zik, zá -
ró nap ja feb ru ár 25-e, hús ha gyó kedd. Gya -
kor la ti lag a za jos mu la to zás, tré fa csi ná lás,
bo lon do zás, eszem-iszom idõ sza ka.

15 órá ra meg telt a fa lu ház, so kan kí ván -
csi ak vol tak a fa lu leg ki sebb je i re.

Nagy iz ga lom mal ké szü lõd tek. A ba tyus
ös  sze jö ve tel hir de té sé re ros ka dá sig meg tel tek
az asz ta lok. Ze nés, tán cos fel lé pé sek után
min den ki ta lált ked vé re va lót a ven dég vá ró
mas ka ra bá los ös  sze jö ve te len. 

Pol gár mes ter as  szony min den ven dé get
szív bõl ma rasz talt a mû sor után ra.

Ja nu á ri vi ga lom,
Feb ru á ri mó ka.
Far san gol junk gye re kek!
Csepregi a csó ka.

Fánk he gyek az asz ta lon,
Kö ze pük ben lek vár.
Ne akard, hogy un szol juk,
Ve gyes, vidd, edd már!

MM

Kis fa lu, nagy tettek…
UND EGY KÖ ZEL 350 LEL KET SZÁM LÁ LÓ
KIS TE LE PÜ LÉS ZSIRA ÉS SOPRONHORPÁCS KÖ ZÖTT. 
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hat nak a lá to ga tók. 2017-ben te le pü lé sünk is
csat la ko zott a Ká pol nák út ján prog ram hoz, mely
ál tal meg ál lót biz to sí tunk a ke rék pá ro zók nak. A tú -
ra so rán kul tu rá lis prog ram mal vár juk a csa pa tot.
2017 óta pró bál juk ha gyo mán  nyá ten ni a bú csút.
2018-ban kap cso lód tunk be a RO BOG A SKAN -
ZEN utazókiállításba, me lyet a szent end rei Sza -
bad té ri Nép raj zi Mú ze um in dí tott. Az utazókiállítás
so rán vé gig lá to gat ják azo kat a fal va kat és te le pü -
lé se ket, ahon nan az el múlt év ti ze dek so rán a vi -
dé ki Ma gyar or szág tár gyi és épí té sze ti em lé kei a
mú ze um hoz ke rül tek. Köz tu dott, hogy a Szent end -
rei Skan zen ben ta lál ha tó egy undi ház, ez ál tal ke -
rül het tünk be a prog ram ba. Az undi ház le írá sá ból
né hány idé zet: „A nyu ga ti ha tár szél re te le pült hor -
vá tok né pi épí té sze té nek és anya gi kul tú rá já nak
rep re zen tán sa az ol ló szá ras, sze le me nes te tõ szer -
ke ze tû zsúp fe dé sû épü let. Az ere de ti jét Kisisc Má -
té 1841-ben épí tet te, ahogy ezt a szo bai mes ter -

ge ren dán meg örö kí tet ték. (…) Az ol dal szár nyi
kam rá ja Undon ide ig le nes ko sár fo nó mû hely, tej -
be gyûj tõ hely és sza tócs bolt is volt. A skan zen ben
az ere de ti be ren de zé si tár gyak kal, mint sza tócs -
bolt je len leg is mû kö dik. (…) A le írás sze rint az ut -
cai szo bá ban fi a tal há zas pár la kott a gye re ke i vel,
a be ren de zé si tár gyak nagy ré sze hely be li és kör -
nyék be li mes te rek ke ze mun ká ja. (Ilye ne ket csi -
nált a fa lu ban a fa lu bognára-asz ta lo sa, Parragh
Jó zsef (Sárosi), aki ak kor a Gállyal szem ben la kott
és dol go zott.) (…) A hát só ud var fe lõ li szo ba az
idõ sebb há zas pár ott ho na volt.” 

Meg em lé ke zé se ink kö zé tar to zik a ha lot tak
na pi ke gye le ti gyer tya gyúj tás, a ha tár õr em lék -
tú ra, és a Do ni Át tö rés em lék tú ra. A ta va lyi év -
ben pe dig egy or szá gos vissz han gú ese mény
ke rült ná lunk meg ren de zés re; egy 1,1 me ga -
wat tos naperõmûpark alap kö vét tet tük le a fut -
ball pá lya mel lett, mely hez majd két éves elõ ké -

szí tõ mun ka ered mé nye ként ér kez tünk el. Két -
hek tá ros te rü le tet adunk bér be negy ven év re a
be ru há zó Pan non Green Power Kft.-nek, hogy
meg épül hes sen a naperõmûpark. Ez egy részt
be vé telt je lent az ön kor mány zat nak, más részt a
zöld ener gi á val hét száz csa lád éves ener gia el lá -
tá sát biz to sít ják.

– Mit tudsz mon da ni a jö võ re néz ve?
– A la kos ság több sé gé nek tá mo ga tá sát tud -

ha tom ma ga mé nak, de azért az egy ér tel mû,
hogy még 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 jók le gye nek. Ed dig is tö re ked tem és a
jö võ ben is tö re ked ni fo gok ar ra, hogy mun kám -
mal a kis fa lunk ér de ke it kép vi sel jem. A jö võ pá -
lyá za ti le he tõ sé gei kö zül igyek szünk a le he tõ
leg töb bet ki hasz nál ni, il let ve sa ját for rás ból gaz -
dál kod ni, ha lad ni elõ re, hogy egy re na gyobb
mér ték ben tud junk fej lõd ni.           Igler Patrícia

Te le pü lé sün kön idén el sõ al ka lom mal ke rült
meg ren de zés re feb ru ár 15-én a he lyi ÖTE tá mo -
ga tá sa cél já ból szer ve zett  jó té kony sá gi bál.

Ked ves ven dé ge ink tá mo ga tói jegy meg vá sár -
lá sá val ve het tek részt a na gyon jó han gu la tú ra

si ke rült es tén. 18 óra kor Õri Ta más Rép ce lak vá -
ros tûz ol tó pa rancs no ka nyi tot ta meg a bált rö vid

kö szön tõ jé vel. Ün ne pi be szé det mon dott Né -
meth Al bert pol gár mes ter úr és Homor Bé la el -
nök úr is. A hi va ta los rész után a szó ra ko zás vet -

te kez de tét. A je len lé võk lát hat ták  a Rá ba kö zi
Néptáncegyüttes fer ge te ges elõ adá sát, va la -
mint a  hely be li  gye re kek  és ama tõr szín ját szó -
ink vic ces je le ne te it. Az Ivá ni Va dász tár sa ság ál -
tal fel aján lott va cso ra el fo gyasz tá sa után a
tánc vet te kez de tét. Köz ben sor ke rült a tûz ol tó -
ink tisz te le té re ké szí tett tor ta fel vá gá sá ra és a
tom bo la sor so lás ra, mely re ren ge teg fel aján lás
ér ke zett! 

A bál na gyon jó han gu lat ban haj na lig tar -
tott. Re mél jük, hogy jö võ re új ra ta lál koz ha tunk
ezen al ka lom ból. Vé ge ze tül sze ret nék kö szö ne -
tet mon da ni min den ked ves tá mo ga tó nak, fel -
aján ló nak és részt ve võ nek, aki  bár mi lyen for -
má ban se gí tet te ren dez vé nyün ket! 

Némethné Bencsik Ani ta

Jótékonysági Tûzoltóbál Csáfordjánosfán
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Új or vo si esz kö zök pá lyá zat ból

A kor mány Ma gyar Fa lu Prog ram ja ré vén
új or vo si esz kö zök kel gya ra po dott a Rép ce -
menti Ön kor mány za ti Tár su lás. A Bü kön tar tott
ren dez vé nyen Hor váth Zol tán, Csepreg pol -
gár mes te re üd vö zöl te a je len lé võ ket és kö -
szön te meg a pá lyá za ti tá mo ga tást, mely
hasz no san szol gál hat ja a tér ség la kó it. Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ el mond ta, hogy
az or vo si esz kö zök be szer zé sé re a Kor mány
Ma gyar Fa lu Prog ram ja biz to sí tott for rást. Sza -
vai sze rint en nek ré vén vá lasz tó ke rü le té be,
Észak-Vas me gyé be kö zel 1,2 mil li árd fo rin tos
tá mo ga tás ér ke zett ta valy. 18 pá lyá zó nyert

az or vo si esz kö zök be szer zé se pá lyá za ton,
mely ben Bük két sze re sen is érin tett, hi szen a
vá ros pá lyá za ta mel lett a Répcementi Ön kor -
mány za ti Tár su lás is tá mo ga tott volt. Hoz zá tet -
te, hogy kü lön bö zõ for rá sok ból vá lasz tó ke rü -
let ében kö zel 400 mil lió fo rin tot tud tak or vo si
ren de lõk fel újí tá sá ra for dí ta ni. Az or szág gyû lé -
si kép vi se lõ el mond ta: Bük és Csepreg a Ma -
gyar Fa lu Prog ram út fel újí tá si prog ram já ban is
si ker rel sze re pelt, így ha ma ro san el kez dõd het
a két vá ros köz ti utat érin tõ mun ká la tok el sõ
üte me. Ágh Pé ter feb ru ár ban a Par la ment ben
is fel szó lalt a Ma gyar Fa lu Prog ram foly ta tá sa
ér de ké ben, mely re po zi tív vá laszt ka pott. 

yde

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Bük
A Kõ sze gi Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü let bü ki

szak osz tá lya a 2019-es év ben is mét ha tal mas si -
ke re ket ara tott nem csak or szá gos, ha nem nem -
zet kö zi vi szony lat ban is. De ho gyan jut el egy kis -
vá ro si edzõ csa pat ból va la ki egé szen az eu ró pai

baj nok sá go kig? Luk ács Tifanitól, a 16 éves sport -
te het ség tõl kap tam vá la szo kat kér dé se im re.

– Mi ó ta edzel a mos ta ni csa pa tod nál?
– 2017. ja nu ár vé gén nyi tot tam be elõ ször

az edzõ te rem aj ta ján. Kez det ben csak egy jó
bu li nak in dult: fu tás, boksz zsák, kesz tyû, na
meg a jó han gu lat. A csa lá di as lég kör mo ti vált
ar ra, hogy részt ve gyek az edzé se ken. Idõ vel
rá jöt tem, hogy töb bet je lent szá mom ra már,
mint egy hob bi.

– Po zi tív vagy ne ga tív ha tás sal van vé -
le mé nyed sze rint az edzé sek re a csa lá di as
lég kör?

– Egy ér tel mû en po zi tív, hi szen a ke mény
mun ka mel lett min dig jut idõ be szél ge tés re, mó -
ká zás ra és kö zös prog ra mok ra, ame lyek mind
épí tõ jel le gû ek a csa pat szá má ra.

– Mi lyen je len tõs ered mé nye ket ér tél el
a 2019-es év ben?

– A ta va lyi év el sõ nagy meg mé ret te té se áp -
ri lis ban volt Ér den, a Di ák olim pi án. In nen ezüst -

érem mel tér tem ha za. Majd két he tet Ta tán töl -
töt tem az Olim pi ai Edzõ tá bor ban a vá lo ga tott
töb bi tag já val edzé sek és edzõ mér kõ zé sek ke -
re te in be lül. Itt dõlt el, ki kép vi sel he ti ha zán kat a
Ju ni or EB-n Ro má ni á ban. A szö vet sé gi edzõk be -
vá lo gat tak, szó val má jus ban utaz tunk Galati vá -
ro sá ba, a baj nok ság hely szí né re. Saj nos egy
svéd lány tól ve re sé get szen ved tem, így érem
nél kül tér tem ha za. Egy hét tel ké sõbb tar tot ták a
Bor nem is  sza Em lék ver senyt Eger ben, ahol 2. he -
lyen vé gez tem. Jú li us ele jén Me zõ kö ves den a
Ma tyó Ku pán a do bo gó leg fel sõ fo ká ra áll hat -
tam. Au gusz tus ele jén az Ost rom ku pán is mét
arany ér mes let tem. A hó nap kö ze pén Szer bi á -
ban egy újabb tor nán vet tem részt, bronz ér met
sze rez tem. Ok tó ber ben a Ma gyar Baj nok ság
zár ta a ran gos ver se nyek so rát. Az egy he tes ver -
seny vé gén a 2019. év ju ni or ma gyar baj no ka -
ként áll tam a do bo gó leg fel sõ fo ká ra.

– Vé le mé nyed sze rint mi a si ke re id tit ka?
– Úgy gon do lom, a rend sze res edzés, a szor -

ga lom és a ki tar tás az, ami a si ker hez ve zet min -
ket. Ter mé sze te sen az edzõ im: Ne mes Erik,
Bödey Gá bor, s a ver se nye ken se gí tõ Var sá nyi
Áron és Gom bai Já nos is nagy ban hoz zá já rul -
nak az ered mé nyek hez.

– Med dig ter ve zel ma rad ni a csa pat nál?
– Nem ter ve zek je len leg nagy vál to zást, hi -

szen jól ér zem ma gam itt a csa pat tár sa im mal és
az edzõ im mel. Szá mom ra je len leg el hi va tott ság
ez a sport.

– Mi lyen élet kor és spor to lá si hát tér
szük sé ges ah hoz, hogy va la ki csat la koz zon
a csa pa to tok hoz?

– Nem kor füg gõ, bár ki jö het, aki nek tény le -
ges ér dek lõ dé se van a sport és a moz gás iránt.

2020. feb ru ár 15-én, Bu da pes ten, az Éne kes
Ist ván If jú sá gi Em lék ver seny dön tõ jé ben Tifi ve -
tély tár sa 54 kg-ban a Sze ge di Box Club ököl ví -
vó ja, Me gye ri Bar ba ra volt. A sze ge di lány job -

A ke ve sebb né ha több
N TER JÚ LUK ÁCS TIFANIVAL, 
A KIS LÉT SZÁ MÚ ÖKÖL VÍ VÓ CSA PAT BAJ NO KÁ VAL
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Több év ti ze de jön nek ös  sze a Bü ki Sport csar -
nok ban lá nyok-as  szo nyok, hogy el ûz zék a te let.
Így volt ez feb ru ár 7-én is: fér fi men tes ba tyus
bál ra vár ták az as  szo nyo kat, amin a jó han gu la -
tot meg le pe tés sztár ven dég, bulizenekar, tom -

bo la sor so lás és far san gi fa la tok ga ran tál ták. A
Du nán tú lon el ter jedt as  szony far sang ré gen az
as  szo nyok egyet len olyan nap ja volt, ami kor
ház kö rü li te en dõ ik és kö tött élet mód juk kö te lé -
ke i bõl ki sza ba dul tak, és lé nye gé ben fér fi ként
mu lat hat tak. Az el sõ fel lé põ a meg szo kot tól el té -
rõ volt. Berentei Pé ter tánc dal éne kes a Tánc dal -
fesz ti vált va rá zsol ta a szín pad ra a szó ra koz ni vá -
gyó höl gyek nek. Berényi Istvánné, va gyis Pa tyo -

la tos Ma ri ka né ni csa pa ta már 5 éve szó ra koz -
tat ja paj zán ko mé di ák kal a lá nyo kat, as  szo nyo -
kat. Egy hó na pos gya kor lás, pró ba, dísz let ké szí -
tés ga ran tál ta a nagy si kert. Tóth Mar cell idén
de bü tál mû sor ve ze tõ ként és csa pa ta lá nyok nak

öl töz ve szó ra koz tat ták az as  szony far sang részt -
ve võ it. Õk a Csepregi Bor mi ri gyek né ven szin tén
nagy si kert arat tak a gyen géb bik nem kép vi se -
lõi kö zött. Idén az As  szony far sang ra re giszt rál ni
kel lett, mely kel le mes meg le pe tést tar to ga tott a
far san go ló höl gyek szá má ra, mi vel egy pá lyá -
zat nak kö szön he tõ en in gye nes volt a be lé pés, a
meg le pe tés ven dég, Bereczki Zol tán is en nek a
pro jekt nek volt kö szön he tõ.                     S.Heni

152. Büki Iparos bál 
ban moz gott a ring ben, így Tifi a má so dik he -
lyen, ezüst érem mel zár ta a meg mé ret te tést.

A klub bü ki szak osz tá lyá nak leg jobb ver seny -
zõ je, a há rom szo ros ju ni or baj nok: Amb rus Vik tó -
ria a múlt év ben már az if jú sá gi kor osz tály 69 kg-
os súly cso port já ban arat ta si ke re it. Szep tem ber -
ben a Szó fi ai Eu ró pa Baj nok sá gon ezüst ér met

szer zett.  Majd no vem ber ben, az If jú sá gi Ököl ví -
vó Or szá gos Baj nok sá got is meg nyer te súly cso -
port já ban. Ezen a ver se nyen a bü ki szak osz tály
tag jai kö zül fér fi 81 kg-ban Far kas Ri chárd ezüst-,
Málics Nor bert pe dig bronz ér mes lett. Mind nyá -
juk nak gra tu lá lunk. 

Gaján Ré ka

Asszonyfarsang 2020
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Far san go lás
Szom bat dél után a köz ség ap ra ja-nagy ja

ös  sze gyûlt a mû ve lõ dé si ház ud va rán, hogy
kez de tén ve gye egy han gu la tos far san gi fel -
vo nu lás. Jel me zek be búj va vé gig vo nul tunk az
ut cá kon, ki gya lo go san, ki trak tor ral, vi dá man

éne kel ve, tán col va. Ezt kö ve tõ en a mû ve lõ -
dé si ház ban ba tyus ta lál ko zót ren dez tünk,
me lyet ös  sze kö töt tünk egy csa lá di as han gu -
la tú be szél ge tés sel, míg a gye re kek vi dá man
ját sza doz tak. A leg szebb nek meg ítélt jel me ze -
ket dí jaz tuk, és min den jel mez be öl tö zött gyer -
me ket aján dék ban ré sze sí tet tünk. 

Örü lök, hogy ez a kis ese mény is kö ze lebb
hoz ta köz sé günk la ko sa it egy más hoz, és ilyen
ta lál ko zó kat a ké sõb bi ek fo lya mán is sze ret -
nénk tar ta ni. Egy ben kö szö nöm a rész vé telt.

Or bán Gyu la pol gár mes ter

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Peresznye

• Csepreg
Fú vó sok bá loz tak Csepregen
Feb ru ár 22-én tar tot ta a ha gyo má nyos

bál ját a Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra. Már
ha gyo mány a vá ros ban, hogy a bá li sze zont
a fú vó sok far sang ja zár ja. Ez a kon cert volt az
év el sõ nyil vá nos sze rep lé sük is egy ben, ahol
is me rõs kö zön ség elõtt, pi cit fel sza ba dul tab -
ban ze nél het tek. 

A far san gi bál ra csak nem 180-an gyûl tek
ös  sze a mû ve lõ dé si ház szín ház ter mé ben és
elõ te ré ben. En  nyi en még so ha nem bá loz tak
együtt a ze né szek kel.

A kon cer ten in du ló kat, pol ká kat, ke rin gõ -
ket is ját szot tak, és a mû sor ba vic ces ele me -
ket is kom po nál tak. Idén sem ma rad hat tak el
a meg le pe tés pro duk ci ók. Egy Irigy Hón alj mi -
rigy-pa ró di á ban Pa ta ki At ti lát, Zámbó Jimmyt
és Lag zi Laj csit je le ní tet ték meg a ze né szek.  A
ze ne kar if jú tag jai ze ne ovis pa ró di át mu tat tak
be.  Ve tí tet tek egy ké pes ös  sze ál lí tást a ze ne -
kar éle té bõl, ko ráb bi fel lé pé se i rõl, amit a L’art
pour L’art tár su lat elõ adá sa i ból is mert stí lus -
ban kom men tál tak.                                   SB

95 év
Feb ru ár 12-én dél után kö szön töt tük Czetin Ta más

al pol gár mes ter úr ral Bugovics Istvánnét, An nus né nit a
95. szü le tés nap ján. Át ad tuk Or bán Vik tor mi nisz ter el -
nök úr kö szön tõ le ve lét, a te le pü lés ne vé ben pe dig vi -
rág cso kor ral és aján dék ko sár ral kí ván tunk bol dog szü -
le tés na pot. An nus né nit 4 gyer me ke, uno kái és déd -
uno ká ja kö szön töt te. Ez úton is kí vá nunk neki na gyon
bol dog szü le tés na pot, az Is ten él tes se még na gyon
so ká ig, erõ ben, egész ség ben!

Mes ter Ár pád Tor más li get

Feb ru ár 8-án meg tar tott köz gyû lé sen új
ve ze tõ sé get vá lasz tott a CSSE tag sá ga. Ez -
zel kap cso lat ban kér dez tük Pócza An talt,
az Egye sü let új el nö két.

– Mi ért volt szük sé ges új ve ze tõ sé get
vá lasz ta ni?

– Azért, mert a ré gi ve ze tõ ség tag jai a dön -
té sek bõl va ló ki zá rá suk mi att le mond tak, a hely -
ha tó sá gi vá lasz tá so kat kö ve tõ en pe dig az ad -
dig reg ná ló el nök is, ma ga mö gött hagy va a ro -
mo kat, le mon dott, így az Egye sü let tag sá ga és
a spor to lók ve ze tõ ség nél kül ma rad tak.

– Eb ben a hely zet ben Ön mi ért vál lal ta
az el nö ki tiszt sé get?

– Egy részt mert hos  szas ke re sés el le né re raj -
tam kí vül sen ki sem vál lal ta, más részt mert az
elõ zõ évek szám ta lan sza bály ta lan sá ga mi att a
ki zá rás és a meg szû nés ve szé lye fe nye get te a
ki lenc ven öt éves CSSE-t. Az is ré sze volt el ha tá ro -
zá som nak, hogy nem is me ret len szá mom ra ez a
te rü let, hi szen 1994–2002-ig már vol tam ve ze tõ -
je az egye sü let nek. Ta lán ezen idõ szak ban ki -
ala kí tott sport élet és az ak kor el ért ered mé nye -
ink mi att is töb ben, köz tük a vá ros kép vi se lõ-tes -
tü le te is tá mo ga tá sá ról biz to sí tott! A je len le gi
spor to ló kat pe dig jól is me rem, tu dom, hogy iga -
zi, ön zet len sport em be rek, és a vég te len sé gig
lo já li sak a vá ro sunk hoz.

– Kik vál lal tak még Önön kí vül sze re pet
a vál ság me ne dzse lés ben?

– Egy olyan ve ze tõi mo dellt kép zel tünk el,
amely ben két al el nök, Kótai Jó zsef, és Ravadich
Zsolt se gí ti az el nök mun ká ját. Ne kik a szak osz -
tály ve ze tõk, a fel nõt tek nél Hor váth Zol tán és
Bodorics Ta más, az után pót lás ban pe dig Koósz
Irisz és Hor váth Már ton tar to zik fe le lõs ség gel.  A
lé te sít mény ál la po tá ért és fej lesz té sé ért Mé szá -
ros Pé ter és Ko vács Bá lint lesz fe le lõs, a kom mu -
ni ká ci ós fel ada to kat pe dig Pócza And rás vál lal -
ta. Az eze ken tú li fel ada to kon pe dig to váb bi lel -
kes ve ze tõ sé gi ta gok osz toz nak, név sze rint: Ba -
ra nyai And rás, Tájmel Ta más, Neuwirth-Horváth
Tí mea és Tóth Pé ter.

– Mik vol tak a sza bály ta lan sá gok?
– Az el kö ve tett pénz ügyi és szám vi te li sza -

bály ta lan sá gok mi att tett bün te tõ el já rás ban az
egye sü let elõ zõ el nö két ter he li a fe le lõs ség. Ezek
té te les fel de rí té se, va la mint a fe le lõs vagy fe le -
lõ sök meg ne ve zé se az ügy ben vizs gá ló dó nyo -
mo zó ha tó ság fel ada ta. Ami tény sze rû, hogy az

egye sü let 2017. év tõl nem ren del ke zik le zárt
mér leg gel. Et tõl az idõ szak tól kez dõ dõ en a TAO-
támogatások fo lya ma tos sza bály ta lan fel hasz -
ná lá sa mi att kö te les a CSSE az MLSZ ré szé re ösz -
 sze sen 15.400.000 Ft-ot ha la dék ta la nul vis  sza fi -
zet ni. Kö zel egy mil lió fo rint adó tar to zás és több
mil lió fo rint ki nem fi ze tett szál lí tói szám la is vár
még a sor sá ra. Saj nos nem áll nak ren del ke zé -
sünk re még a pon tos, szám sze rû, vég le ges ada -
tok, mert at tól tar tok, hogy az át adás-át vé tel fo -
lya mán is ke rül nek, ke rül het nek elõ „csont vá -
zak”. A jö võt il le tõ en a leg na gyobb baj még sem
ez, ha nem hogy ezen idõ szak alatt si ke rült a
csepregi le gen dás után pót lást tel je sen szét ver -
ni. Most min dent az ala pok tól kezd ve kell új já é -
pí te nünk! 

– Ho gyan te rem tik elõ ezt a te mér dek
pénzt?

– Kö szö net e hely rõl is az Ön kor mány zat Kép -
vi se lõ-tes tü let ének, akik a hely zet sú lyos sá gát
meg ért ve, négy év nyi sport tá mo ga tást meg elõ le -
gez ve, ez év ben ki se gí tik az egye sü le tet. Ami per -
sze azt je len ti, hogy a kö vet ke zõ évek ben tõ lük
sem mi lyen pénz ügyi tá mo ga tás ra már nem szá -
mít ha tunk. Mind ezért szük ség lesz a tér ség gaz -
dál ko dó i nak és sport sze re tõ kö zön sé gé nek az
össze fo gá sá ra. A kö vet ke zõ évek sta bil fi nan szí ro -
zá sán ve ze tõ tár sa im mal je len leg is dol go zunk.

– Ak kor ta vas  szal mi lyen klu bot lát hat -
nak a csepregiek?

– Egy ki lenc ven öt éves klu bot, mo dern ar cu -
lat ban, ahol min den ki tud ja és te szi a dol gát.
Most sok a fel adat, de leg elõ ször vis  sza kell csá -
bí ta nunk a csepregi gye re ke ket a CSSE-hez. Er rõl
már tár gyal tunk Háromi Je nõ igaz ga tó úr ral, aki -
vel kö zö sen sze ret nénk meg gyõz ni a szü lõ ket,
hogy mi nél több fiú és le ány spor tol jon a CSSE-
ben. A sport szak mai mun ká ra pe dig szak kép zett,
a vá ros hoz ezer szál lal kö tõ dõ edzõ ket kér tünk fel.
A fel nõtt lab da rú gó csa pa tunk je len leg ki esõ he -
lyen te lel a me gyei I. osz tály ban. Min dent el fo -
gunk kö vet ni, hogy a vá ros nak hos  szú tá von is
sta bil me gyei I. osz tá lyú csa pa ta le gyen, le he tõ -
leg csepregi fi a ta lok ból. Igény ese tén más sport -
ágak fe lé is nyi tunk. Ta vas  szal el sõ ként szer ve zett
for má ban fog juk ver se nyez tet ni a nõi fo ci csa pa -
tun kat is.  A sport pá lyát és a Ma lom ker tet pe dig
iga zi kö zös sé gi tér ként kép zel jük el, ahol a ver -
seny és tö meg sport mel lett jól meg fér nek a szur -
kol ni és szó ra koz ni vá gyok is.

yde

Új ve ze tõ sé get 
vá lasz tott a CSSE
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Ahogy az már Csepreg la kói elõtt rég óta is -
me re tes, a vá ros Rá kó czi ut cai Répce híd ja, il -
let ve a Rá kó czi, Pe tõ fi, Kõ sze gi ut cai utak vég -
leg meg éret tek a fel újí tás ra. Te kin tet tel ar ra,
hogy a ha ma ro san meg kez dõ dõ mun ká la tok
már most je len tõs lo gisz ti kai és egyéb ter het je -
len te nek a vá ros éle té ben – gon dol ha tunk itt a
már ha tály ba he lye zett súly kor lá to zá sok ra –,
2020. feb ru ár 17. nap ján 9 óra kor a Csepregi
Kö zös Ön kor mány za ti Hi va tal dísz ter mé ben
egyez te tõ fó rum ra ke rült sor. A nyil vá nos ese -
mény há rom ol da lú egyez te tés – Csepregi Kö zös
Ön kor mány za ti Hi va tal, Ma gyar Köz út Nonprofit
Zrt., meg hí vott he lyi ér de kelt sé gû vál lal ko zók –
kö ré szer ve zõ dött, mely hez a la kos ság is hoz zá -
szól ha tott. A kö zel 2 órás, he lyen ként in du la tos
meg nyil vá nu lá sok tól sem men tes fó rum ered -
mé nyét te kint ve el mond ha tó, hogy a vál lal ko -
zók ál tal ne hez mé nye zett sze gé nyes kom mu ni -
ká ci ót meg tör te, és mind egyik fél nek al kal ma
nyílt na gyobb rá lá tást sze rez nie a má sik hely ze -
té re, ne héz sé ge i re. 

A fó ru mon el hang zot tak sze rint a Rá kó czi ut -
cai Répce híd he lyé be egy tel je sen új híd ke rül,
amely a je len le gi 6 mé ter szé les ség he lyett – a
bi cik lis köz le ke dés szem pont já ból kü lö nö sen ör -
ven de tes mó don – 7,5 mé te res út fe lü let tel fog
el ké szül ni. To váb bi po zi tí vum ként ér té kel he tõ,
hogy a fel újí tá sok ide jé re a gya lo gos il let ve ke -
rék pá ros köz le ke dés biz to sí tá sá ra ide ig le nes
pro vi zó ri um épül, amely az ere de ti ter vek sze rint
el bon tás ra ke rült vol na a mun ka be fe jez té vel,

azon ban a Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. nyi tott -
nak lát szott az iránt, hogy a gya lo gos és ke rék -
pá ros híd a le bon tás he lyett ön kor mány za ti tu -
laj don ba ke rül jön át.

A fen ti jó hí rek kel ös  sze füg gés ben azon ban
meg kell em lí te ni, hogy a mun ká la tok elõ re
lát ha tó lag 10-12 hó na pot fog nak igény be
ven ni, ez idõ alatt pe dig a for ga lom el te re lés
okoz ta kel le met len sé gek kel kell együtt él nie a
vá ros nak. A Ma gyar Köz út Nonprofit Zrt. mun -
ka tár sai el mond ták, hogy a Rá kó czi ut cai
Répce híd mû sza ki ál la po ta nem te szi le he tõ -
vé, hogy a 16 ton nás kor lá to zás tól el te kint se -
nek. Ugyan ak kor e híd súly kor lá to zá sá ra, maj -
da ni le zá rá sá ra te kin tet tel szá mol ni kel let a
Bol dog as  szony-pa tak híd fo ko zot tabb igény -
be vé te lé re. En nek mû sza ki vizs gá la tát kö ve tõ -
en saj nos szük sé ges sé vált a 20 ton nás kor lá -
to zás ki he lye zé se, itt azon ban le he tõ ség van
egye di leg be nyúj tott kér vény alap ján, az érin -
tett jár mû sze rel vény ada ta i nak fi gye lem be vé -
te lé vel – a híd je len le gi mû sza ki ál la po tát fi -
gye lem be vé ve, me lyet a Köz út 2 he ten te fe -
lül vizs gál – 35 ton ná ig be haj tá si en ge délyt ki -
ad ni. Az ön kor mány za ti utak ese té ben ki je lö -
lés re ke rü lõ – alább is mer te tett – te re lõ út ra az
Ön kor mány zat irá nyá ba szük sé ges be haj tá si
ké rel met be nyúj ta ni.

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Dr. Tar soly Ádám,
Vigh Ádám

Elõadás
a vadászatról
a csepregi
iskolában
Is ko lánk ban 2020. feb ru ár 5-én a dél elõt ti

órák ban a Di a na Va dász hölgy Klub Vas me gyei el -
nö ke Mesterházyné Koncz Ber na dett tar tott 3. és 4.
év fo lya mo sa ink szá má ra na gyon szí nes és ér de kes
be mu ta tó órá kat. In te rak tív elõ adá sa na gyon ma -

gá val ra gad ta gyer me ke ink fan tá zi á ját. Pre pa rá -
tu mok ban és ké pek ben is lát hat ták di ák ja ink a
leg gya ko ribb er dõ ben élõ ál la ta in kat. Hasz nos ta -
ná cso kat kap hat tak a té li ma dár ete tés hez, meg is -
mer het tük mi lyen a fe le lõs vad gaz dál ko dás. Meg -
tud hat tuk pél dá ul, hogy 5 nagy vad él ha zánk er -
dõ i ben, a vad disz nó, a gím szar vas, a dám szar vas,
az õz és a muf lon. Az a va dász, aki akár egyet len
pél dányt is lõtt mind kö zül, „ki pi pál ta a ma gyar
ötöst” Egy iga zi va dász tisz te li a ter mé sze tet, gon -
doz za a va dat, s nem avat ko zik be le fe le lõt le nül a
táp lá lék lánc ba, fel bo rít va azt. Kö szön jük, hogy is -
ko lánk ba is el hoz ta ezt a tar tal mas be mu ta tót. 

Far kas Ist ván

Fó rum az út- 
és híd fel újí tás ról
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Ki zöl dült az óvo da

„Ha a jö võ év rõl akarsz gon dos kod ni, vess
ma got; Ha év ti ze dek kel szá molsz, ül tess fát! Ha
ter ved egy egész élet re szól, em bert ne velj!”  

(Kí nai bölcs mon dá sa)

A Sopronhorpácsi Nap kö zi Ott ho nos Óvo -
da el sõ al ka lom mal 2009-ben nyer te el a
Zöld Óvo da cí met. Az óta még két szer pá lyáz -
tunk a Zöld Óvo da cím re si ke re sen, s 2020. ja -
nu ár 23-án át ve het tük az Örö kös Zöld Óvoda
cí mért já ró ok le ve let, amit vis  sza vo ná sig vi sel -
he tünk. Az ün ne pé lyes ok le vél át adás ra Bu da -
pes ten a Me zõ gaz da sá gi Mú ze um ban ke rült
sor. Na gyon büsz kék va gyunk er re a cím re!
2005 óta óvo dánk ma dár ba rát óvo da is. Pe -
da gó gi ai prog ra munk ban is ki emelt sze re pet
kap a ter mé szet vé de lem, kör nye zet tu da tos -
ság a nép ha gyo mán  nyal együtt. Fon tos nak
tart juk a he lyi ér té ke ik vé del mét, a fenn tart ha -
tó ság ra ne ve lés erõ sí té sét. A „zöld óvo da ság”
is mert sé gé nek nö ve lé sé vel a köz vet len és tá -
gabb kör nye zet re gya ko rolt ha tás szé le sí té sét,
a he lyes és egész sé ges élet vi tel, a kör nye zet -
ba rát szem lé let mód tu da to sí tá sát, nép sze rû sí -
té sét. Nagy hang súlyt fek te tünk a ter mé sze tes

kör nye zet ben va ló ta pasz ta lat gyûj tés re, meg -
fi gye lé sek re. A vizs gá ló dá sok hoz a gyer me -
kek nek ké zi na gyí tók, bo gár né zõ edény ke,
táv csö vek, mik ro szkóp áll ren del ke zés re. Óvo -
dánk ud va ra ide á lis kör nye ze tet nyújt eh hez a
te vé keny ség hez. A gyer me ke ken ke resz tül a
szü lõk szem lé le tét is for mál juk az egész sé ges
táp lál ko zás, a tu da tos vá sár lá si szo ká sok, hul -
la dék ke ze lés, a fenn tart ha tó élet mód té má já -
ban. Csa lá di ját szó dél utá nok, ki rán du lá sok,
egyé ni be szél ge té sek, ud var ren de zés ke re té -
ben meg oszt juk óvo dai ne ve lé sünk zöld tar -
tal ma it, és kör nye zet tu da tos ér ték rend jét. Kö -
szön jük a be szá mo lót Burus Károlyné Tor ma
Ma ri ann óvódavezetõnek!

Igler Pat rí cia

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács

A Ha tár ta la nul pá lyá zat ke re té ben a sop ron -
hor pácsi, a fertõszéplaki és az egy há zas falui ál ta -
lá nos is ko la he te dik osz tá lyos ta nu lói a kö zel múlt -
ban öt na pos ki rán du lást tet tek a szlo vá ki ai

Gömörben és a Szepességben. Fel ke res ték a
füleki vá rat és az em lék mú ze u mot, Rozs nyón Rá -
kó czi Fe renc re, Kraszna hor ka vár al ján az And -
rássyakra, Csü tör tök he lyen és Szepes vá rá nál
Szapolyai Já nos ma gyar ki rály ra, Debrõdön és

Zsigrán Szent Lász ló ra em lé kez tek. Kas sán II. Rá kó -
czi Fe renc sír já nál ko szo rúz tak. Lõ cse vá ro sá ban
Jó kai Mór hí res re gé nyét idéz ték fel. Cso da szép ki -
rán du lást tet tek a Szádeleji-völgyben, tú ráz tak a

Szlo vák Pa ra di csom ban és meg te kin tet ték a gom -
ba szö gi bar lan got is. A kö zös ki rán du lás alatt a ta -
nu lók tör té nel mi, ter mé szet tu do má nyi is me re tek -
kel, sok-sok él mén  nyel gaz da god tak.

yde

Kö zö sen ki rán dul tak Szlo vá ki á ban
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Egy éves szü le tés nap ját ün ne pel -
he ti a Ba ba Ta lál ko zó a Bib li á val. A
kez de tek rõl dió héj ban: ki fe je zet ten
ba ba-ma ma fog lal ko zás ra gon dol -
tunk, de ter mé sze te sen apu ká kat,

nagy szü lõ ket, és egyéb hoz zá tar to -
zó kat is szí ve sen vár tunk. A gyü le ke -
zés kö tet len be szél ge té sei után kb.
20-25 per ces bib li ai te ma ti ká jú fog -
lal ko zás kö vet ke zett. A kö zös egy sze -
rû éne kek is a fog lal ko zás hoz tar toz -
nak. Utá na pe dig megint van le he -
tõ ség ki csit be szél get ni szü lõk ként, a
gyer me kek pe dig új kap cso la to kat
kezd het nek más ba bák kal és fel nõt -
tek kel, amely se gí ti fej lõ dé sü ket. Az
édes anyák kö zül töb ben el is mond -
ták, hogy ezért is örül nek en nek az új

ba ba prog ram nak. De cem be ri ta lál -
ko zó pont Szent Mik lós ün ne pé re
esett, így a gye re kek leg na gyobb
örö mé re, meg le pe té sé re  a Mi ku lás
is meg lá to gat ta a gye re ke ket és kis

aján dék kal is ked ves ke -
dett a csöpp sé gek nek.
Ja nu ár ban víz ke reszt ün -
ne pé hez kap cso ló dó an
egy sze rû bá bok kal me -
sél tük el Jé zus szü le té sét a
nap ke le ti böl csek lá to ga -
tá sá val. Si mon Ré ka
evan gé li kus lel kész hoz za
a bib li ai tör té ne tek öt le tét
és na gyon sok min dent
ké szít hoz zá juk. Bá bo kat,
hát te ret, hogy mi nél job -
ban el me sél hes sük a „tör -
té ne te ket”. Vincze Er zsé -
bet és jó ma gam pe dig

min den ben se gít jük. Ha von ta egy
ta lál ko zó ra gon dol tunk, de az idõ -
pon to kat min dig elõ re egyez tet jük,
majd pe dig a Facebookon hir det jük.
Re mél jük, hogy újabb és újabb csa -
lá dok ér dek lõd nek majd a prog ram
iránt. És ha bár Górban tart juk a Ba ba
Ta lál ko zó Bib li á val prog ra mot, ter mé -
sze te sen min den kit szí ve sen vá runk
más te le pü lé sek rõl is, és nem csak
evan gé li ku so kat vagy ka to li ku so kat!
Örü lünk min den ki nek, aki meg ér ke zik
a prog ram ra. SulicsHeni

Nagygeresd köz ség ak ko ri kép vi -
se lõ-tes tü le te 2000-ben el ha tá roz ta,
hogy a kör nye zõ te le pü lé sek be vo -
ná sá val el in dít ja a fo ci baj nok sá got.
Fel ke res ték a szom szé dos fal vak
sport ve ze tõ it, akik szí ve sen csat la koz -
tak a kez de mé nye zés hez. A köz sé -
gek meg ala kí tot ták sa ját csa pa ta i -
kat, és be ne vez tek a ver seny be. A
meg ál la po dás sze rint csak olyan je -
lent ke zõk le het tek csa pat ta gok, akik
nem vol tak iga zolt já té ko sok. A baj -
nok ság éve i ben több mint 10 te le pü -
lés csa pa tai vál tot ták egy mást a pá -
lyá kon.

A hi va tá sos fut ball hoz ha son ló an,
õszi és ta va szi for du lók ke rül tek meg -
ren de zés re. A mér kõ zé sek na gyon
nép sze rû ek vol tak, nem csak a já té -
ko sok, de a la kos ság kö ré ben is.

So kak nak nyúj tott va sár nap dél -
utá ni ki kap cso ló dást a spor to lók buz -
dí tá sa. Az idõ seb bek kem ping szé -

kek kel fel sze rel kez ve ér kez tek a pá -
lya szé lé re, hogy ké nyel me seb ben
tud ják él vez ni a mec  cse ket. A fi a ta -
lok csak a ké sõ es ti vo nat tal vagy
bus  szal men tek vis  sza a kol lé gi u mok -
ba, hogy ré sze sei le hes se nek az ese -
mény nek. Az as  szo nyok és lá nyok
hang ja mes  sze el hal lat szott egy-egy
gól öröm so rán. Szá mos szur ko ló az
ide gen ben ját szott mér kõ zé sek re is
el kí sér te csa pa tát. A sze zon vé gén
ban ket ten ün ne pel het tek a já té ko -

sok és a já ték ve ze tõk. Több mint tíz
éven ke resz tül a nagygeresdi fa lu ház
adott ott hont a ren dez vény nek,
amely re el lá to gat tak a baj nok ság -
ban sze rep lõ fal vak pol gár mes te rei,
a Felsõ-Répcementi Több cé lú Kis tér -
sé gi Tár su lás el nö ke, va la mint a me -
gyei na pi lap sport ro va tá nak tag ja,
aki nek szív ügye volt a fa lu si sport élet -
rõl szó ló hír adás. Az ün nep sé gen ki -
hir det ték az ered mé nye ket, ki osz tás -
ra ke rül tek a ku pák és az ér mek. Dí -
jaz ták a csa pa to kat, kü lön dí ja zás -
ban ré sze sül tek a leg jobb gól lö võk
és a leg ke ve sebb gólt ka pott ka pus.
A hi va ta los részt kö ve tõ en, va cso rá -
val foly ta tó dott a gá la, me lyet a
hely bé li as  szo nyok szer ví roz tak a je -
len lé võk nek. Bi zony elõ for dult, hogy
ké sõ es tig tar tott az ün nep lés, és ar ra
is volt pél da, hogy a nyer tes csa pat
tag jai az el nyert ku pá ból fo gyasz tot -
ták a fo lyé kony ke nyér nek is ne ve zett

hab zó ne dût, a sört. Vi dá man, na -
gyon jó han gu lat ban tel tek ezek a
dél utá nok.

Az évek fo lya mán vál to zott a csa -
pa tok ös  sze té te le, egy re fi a ta labb
já té ko sok rúg ták a lab dát a fo ci pá -
lyán, az tán ti zen há rom év után hir te -
len vé ge sza kadt a „Répcemente
2000” kis pá lyás fo ci ku pá nak.

Saj ná la tos, hogy be fe je zõ dött ez
a so kak ban ele ve nen élõ ese mény -
so ro zat.                 Né meth Lajosné

Idén len ne 20 éves a

„Répcemente 2000”
kis pá lyás lab da rú gó baj nok ság

Baba-Mama
Találkozó kicsit másként



Há rom szo ros 
MagyarBrands dí jas
a Bük für dõ Thermal & Spa

A füg get len szak ér tõk bõl ál ló bi zott ság im má -
ron 9 éve dí jaz za a leg jobb már ká kat, mos tan ra
már négy ka te gó ri á ban: Ki vá ló Fo gyasz tói Már ka,
Üz le ti Már ka, In no va tív Már ka, il let ve Mun kál ta tói
Már ka cí me ket ítél tek oda az év ele jén. A Bük für dõ
Thermal & Spa® az idei év ben a Ki vá ló Fo gyasz tói
Már ka dí jat har mad szor, míg a Ki vá ló Mun kál ta tói
Már ka el is me rést má sod szor nyer te el. 

Az el múlt évek bi zo nyí tot ták, hogy a Ma gyar -
Brands díj ak tív se gít ség a fo gyasz tók szá má ra,
hi szen a ki vá ló ság meg tes te sí tõ je ként a vá sár lói
dön té sek egyik meg ha tá ro zó té nye zõ je. Ma -
gyar or szá gon is lát vá nyo san nõ azon már kák
szá ma, ame lyek ki ér dem lik a vá sár lók, lá to ga -
tók tar tós kö tõ dé sét.

A mun ka vál la lás te rü le tén is fon tos szem pont
le het a vá lasz tás so rán, hogy az adott mun ka hely
mi lyen el is me ré sek kel ren del ke zik. A Bük für dõ
Thermal & Spa Ki vá ló Mun kál ta tói Már ka pá lyá za -
tá ban is mer tet te, hogy a tár sa ság nál dol go zó
mun ka vál la lók anya gi biz ton sá gá ról az át te kint he -
tõ bér rend szer, bér eme lés, a min dig idõ ben fi ze tett
mun ka bé rek, az éven te két al ka lom mal biz to sí tott
ju ta lom (mely bõl az el sõ ju ta lom nál a tár sa ság nál
el töl tött idõ is el is me rés re ke rül), va la mint a
cafeteria rend szer gon dos ko dik.                      yde
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

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

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

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

(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.)

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)

P R O G R A M A J Á N L Ó
Ál lan dó ki ál lí tá sok Csepregen, a PSMSK-ban: Az

elõ csar nok ban: Ma gyar or szág nem ze ti park jai. A Vá ro si
Könyv tár ban: Szalkayné Sárváry Haj nal ka ki ál lí tá sa.

Már ci us 6–8. te le pü lé se in ken: Nõ na pi kö szön tõk.
Már ci us 13–15. Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt vös u.

13.): Olimpici Pár baj tõr GP – Bük für dõ Ku pa
Már ci us 14-én, szom ba ton 16 ó. Rép ce la kon, a

Sport csar nok ban (Arany J. u. 9.): Bü ki TK – ALBA FKC U22 –
nõi NB-II-es baj no ki ké zi lab da mér kõ zés.

Már ci us 15-én, va sár nap te le pü lé se in ken: Meg em -
lé ke zé sek az 1848/49. évi for ra da lom és sza bad ság harc
172. év for du ló ja al kal má ból.

Már ci us 16-án, hét fõn 18 ó. a Bü ki Mûv. Köz pont ban:
Ol va só-szem üveg: Min den na pi boldog(talan)ságaink –
dr. Zacher Gá bor toxikológus elõ adá sa.

Már ci us 17-én, ked den 17 ó. Csepregen, a PSMSK-
ban: A ze ne is ko la ta ná ra i nak jó té kony sá gi hang ver se nye.

Már ci us 21-én, szom ba ton 18. ó. Csepregen, a
PSMSK szín ház ter mé ben: Já nos, a vi téz – a bü ki Sok-szín-
pad elõ adá sa.

Már ci us 22–29. KÕ SZEG REJ TETT KIN CSEI – Kul tu rá lis
Örök ség Nap jai Kõ sze gen

Már ci us 25-én, szer dán 15.30 ó. a Bü ki Mûv. Köz pont
szín ház ter mé ben: Me se elõ adás: Gu lyás Lász ló – Ván dor -
mu zsi kus és Me se má kos-für ge tán cos mó ka. 17 ó. a Bü ki
Mûv. Köz pont ban: Ol va só-szem üveg: Mág nás Mis ká tól
Made in Hun gá ri á ig – Bo ros Fe renc füg get len fil mes film -
tör té ne ti elõ adá sa a ma gyar ze nés fil mek rõl. 

Már ci us 28-án, szom ba ton 9 órá tól, Csepregen, a
PSMSK-ban: 2020. évi Vá ro si Bor ver seny.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.visitbuk.hu www.csepreg.hu  és a 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.
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Az es ti szent mi sék elõtt
17.30-tól a nagy böj ti idõ ben –
pén te ken ként – ke reszt úti áj ta -
tos sá got vég zünk.

Már ci us 6. – el sõ pén tek A
be te gek gyón ta tá sa.

Már ci us 7. – szom bat El sõ
szom ba ti en gesz te lõ ima óra.
16.00 Szent Ka ta lin ká pol na

Már ci us 15. – va sár nap A
Kön  nye zõ Szûz anya bú csú ja –
A hí vek za rán dok la ta. Az ün ne -
pi, 10 óra kor kez dõ dõ szent mi -
sét Ve res And rás gyõ ri me gyés
püs pök ce leb rál ja.

Már ci us 19. – csü tör tök
Szent Jó zsef, a Bol dog sá gos Szûz
Má ria je gye sé nek ün ne pe. A
szent mi se 18 óra kor kez dõ dik a
Szent Mi klós-temp lom ban.

Már ci us 20. – pén tek 18
óra kor a csepregi Szent Mi klós-
temp lom ban az es pe re si ke rü -
let pap jai és hí vei kö zös szent -

mi sé vel ké szül nek a szep tem -
ber 13–20. kö zött Bu da pes ten
tar tan dó 52. Nem zet kö zi Eu -
cha risz ti kus Kong res  szus ra.

Már ci us 25. – szer da Urunk
szü le té sé nek hí rül adá sa – Gyü -
mölcs ol tó Bol dog as  szony. Az
ün ne pi szent mi se 18 óra kor lesz
a Szent Mi klós-temp lom ban.

Már ci us 28. – szom bat „Aki
több re vágyik…” A bér mál ko -
zás ra ké szü lõ fi a ta lok kö zös sé gi
ös  sze jö ve te lei. A már ci us ha vi
ta lál ko zás is 9:30-kor kez dõ dik
a plé bá ni án.

Már ci us 29. – Nagy böjt 5.
va sár nap ja. Or szá gos gyûj tés a
Szent föld ja vá ra. Ked ve zõ idõ -
já rás ese tén csa lá dok ke reszt -
út ja a csepregi Bol dog as  szony-
ká pol ná hoz. Az in du lás 14:30-
kor a plé bá nia elõl.

Áp ri lis ha vi elõ ze tes: áp -
ri lis 2–4. lel ki gya kor la ti na pok.

A Csepregi Ró ma Ka to li kus Egy ház köz ség
2020. március ha vi ese mé nyei

SZJA 1 % • Kér jük adó fi ze tõ pol gár tár sa in kat, hogy sze mé lyi jö ve de lem -
adó juk 1 %-ának fel aján lá sá val tá mo gas sák tér sé günk ci vil szer ve ze te i nek, ala -
pít vá nya i nak mun ká ját. Répce-vidék Kul tú rá já ért Ala pít vány, 9735 Csepreg, Szé -
che nyi tér 31. asz.: 18887103-1-18 • Bü ki Vá ros vé dõ és Szé pí tõ Egye sü let, 9737
Bük, Eöt vös u. 11. asz.: 19244064-1-18 • Bü ki Nõi Kar Egye sü let, 9737 Bük, Eöt vös
u. 3. asz.: 18886724-1-18 • Sok-Szín-Pad Tár su lat, 9737 Bük, Eöt vös u. 11. • asz.:
18898914-1-18 • Far kas Sán dor Egy let, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 29. asz.:
18882122-1-18 • Csepregi Nyug dí jas Egye sü let, 9735 Csepreg, Szé che nyi tér 31.
asz.: 18506862-1-18 • Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra Egye sü let, 9735 Csepreg,
Rá kó czi u. 1. asz.: 18892963-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egye sü let, 9735
Csepreg, Szé che nyi tér 27. asz.: 18880278-1-18 • Tömörd Köz sé gért Köz ala pít -
vány, 9738 Tömörd, Fõ u. 9. asz.: 18897119-1-18 • Fitt-Box Ököl ví vó Egye sü let,
9730 Kõ szeg, Ma lom árok u. 2. asz.: 18899915-1-18.






