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Kö zös koc cin tás sal bú csúz tak a
csepregi borosgazdák a 2018-as év tõl

Az idei év ben elõ ször Tóth Mar cell bo ros -
gaz da kez de mé nye zé sé re a Néber-Tóth Pin -
cé ben gyûl tek ös  sze a csepregi nyi tott pin cés
gaz dák az év utol só nap ján. Pár mon dat ban

ér té kel ték az el telt esz ten dõt, il let ve be szél tek
a 2019-es év fel ada ta i ról is. Ba rá ti be szél ge -
tés sel és koc cin tás sal bú csúz tat ták az el telt
esz ten dõt, és szép, ter més ben gaz dag új évet
kí ván tak egy más nak.                               yde

Rövid hírek

90. szü le tés nap ján kö szön töt ték
Csu ka Ele mért

A 90 éves szép ko rú Csu ka Elem ér bá csit kö -
szön töt te de cem ber 1-jén né pes csa lád ja kö -
ré ben Né meth Lász ló pol gár mes ter úr és ifj. Né -
meth Lász ló kép vi se lõ úr. Az ön kor mány zat
aján dék cso mag gal ked ves ke dett az ün ne pelt -
nek, és Or bán Vik tor mi nisz ter el nök úr sze mély -
re szó ló em lék lap ját is át ad ták, mely ben meg -
be csü lé sü ket és há lá ju kat fe jez ték ki idõs pol -
gá ra ink iránt.

Elem ér bá csi Nemesládony leg idõ sebb la -
kó ja, fe le sé gé vel, Te ri né ni vel él bé kes ség ben,
egyet ér tés ben. A he lyi TSZ-ben dol go zott trak to -
ros ként, mel let te ott hon ál lat tar tás sal is fog lal ko -
zott. Min den ki szor gal mas em ber nek is mer he ti. 2

gyer me kük és 4 uno ká juk szü le tett. Is ten nek há -
la, Elem ér bá csi jó egész ség nek ör vend, és még
a mai na pig is au tót ve zet, ami nem kis do log az
õ ko rá ban. De nem rest fel mász ni a pad lás ra
sem, ha ép pen ar ra van szük ség.

A kö zös sé gi élet ben min dig részt vett, min -
den ben le he tett rá szá mí ta ni, 60 éve sen még
be állt fo ciz ni.

Kér jük, a jó Is ten még sok bol dog évet ad -
jon sze re tett Elem ér bá csink nak, erõ ben,
egész ség ben!     Pietrowskiné Végh And rea

Mes ter Ár pád dal, Tor más li get pol gár mes te ré -
vel be szél get tem, aki sze mé lyes ügyé nek te kin ti a
fo gya ték kal élõk se gí té sét: „1993. jú li us 1-tõl lett
Tor más li get önál ló te le pü lés, így ta valy a 25. év for -
du ló ját ün ne pel te a köz ség. A la kos ság lét szá ma
saj nos 300 fõ alá csök kent, vi szont ha ma ro san 12
fõt »fogad be a falu«, ugyan is a Szo ci á lis és Gyer -
mek vé del mi Fõ igaz ga tó ság »Intézményi
férõhelykiváltás« cí mû pá lyá za tá hoz épí té si te rü le -
tet biz to sí tot tunk. A Ma gyar Kor mány 2011-ben
dön tött ar ról, hogy az ápo ló-gon do zó ott ho nok ból
és a re ha bi li tá ci ós in téz mé nyek bõl a fo gya té kos
em be rek kö zös sé gi el lá tás ra tör té nõ át té ré sét szor -
gal maz za. A cél az, hogy
a ki sebb lét szá mú, ese -
tünk ben 12 fõs, la kó kör -
nye zet be in teg rált fo gya -
té kos em be rek (se gí tõ
szol gál ta tá sok igény  be -
vé te le mel lett) a lehetõ
leg önál lóbb élet vi telt foly -
tat has sák. Szo ci á lis ér zé -
keny sé gem mon dat ja ve -
lem, hogy eze ket az em -
be rek nem sza bad ki re -
kesz te ni a tár sa da lom ból!
Nap ja ink ban nem köny -
 nyû fo gya ték kal él ni. Egy
tár sa dal mat min dig szem -
lé le te sen jel le mez az, ho -
gyan vi szo nyul az öre gek hez, sú lyos be te ge i hez
vagy a fo gya té kos ság gal élõ em be rek hez, le gyen
az tes ti vagy szel le mi. Egy ilyen pi ci fa lu ban a pol -
gár mes te ri poszt nem ha tá ro zott idõ tar ta mú el fog -
lalt sá got je lent. Ha kell, haj na li 5-kor, ha kell, es te
10-kor is szá mít hat nak se gít ség re a la kók. Sze ren -
csé re ab ban a hely zet ben va gyunk, hogy a köz -
pon ti adó kon kí vül egyéb ön kor mány za ti adók a
tormásligetieket nem ter he lik, a te le pü lés anya gi
hely ze te sta bil. Az ál la mi költ ség ve tés bõl fi nan szí ro -
zott egy sze ri fû té si tá mo ga tás ra ka pott 42 m3 tûzifát
ha ma ro san kug liz va meg kap ják a jelentkezõk. Ta -
valy fûnyíró trak tort si ke rült ven nünk, ill. 6 ka me rás
megfigyelõrendszert épít tet tünk ki. Ta valy elõtt,
2017-ben csi nál tat tuk meg a ra va ta lo zót a te me -
tõ ben. Kö zel 14 mil lió fo rin tot tud tunk rá köl te ni,
mely nek fe lét az adós ság kon szo li dá ció ad ta, a
töb bit az ön kor mány zat tet te hoz zá. Ap ró lé pé sek -
kel me gyünk elõre, so kat vá runk a »Magyar
Falvak« pá lyá za ti le he tõ sé ge i tõl! Nincs fa lu bu -
szunk, és nincs ját szó te rünk sem. Ko moly anya gi
ne héz sé gek be üt kö zik egy új, EU szab vá nyos ját -
szó tér meg épí té se a mû kö dé si en ge dély nek va ló
meg fe le lés mi att. Nem csak meg ter vez tet ni, meg -
épít tet ni és en ge dé lyez tet ni kell, ha nem fenn tar tá -

si költ sé get is hoz ma gá val az idõ sza kos el len õr zé -
sek és a rend sze res kar ban tar tás mi att. Be is ko lá zá -
si hoz zá já ru lás sal, ön kor mány za ti ösz tön díj jal rend -
sze re sen se gít jük a csa lá do kat, az óvo dá sok, az is -
ko lá sok, a kö zép is ko lás ok és a fel sõ fo kú kép zés -
ben részt ve võk is tá mo ga tás ban ré sze sül nek. Ta -
valy is mé tel ten tud tuk ad ni a Bursa Hungarica
Felsooktatási Ön kor mány za ti Ösz tön díj pá lyá za tot a
fel sõ ok ta tá si hall ga tók szá má ra. A prog ram ke re té -
ben olyan szo ci á li san hát rá nyos hely ze tû, fel sõ ok -
ta tás ban részt ve võ hall ga tók nak fo lyó sí tunk ösz -
tön dí jat, akik a te le pü lé si ön kor mány zat il le té kes sé -
gi te rü le tén la kó hel  lyel ren del kez nek, és egy fel sõ -

ok ta tá si in téz mény ben nap -
pa li ta go za tos kép zés ben
vesz nek részt. A csa tor ná zást
saj nos 1998 óta sem si ke rült
meg ol da nunk, ez 20 éve hú -
zó dik. Sok ki csi fa lu val el len -
tét ben ná lunk üze mel egy
élel mi szer bolt, ami a Bauer
Fe renc ál tal 1883-ban épít te -
tett két szin tes kas tély ban ta -
lál ha tó. A ven dég lá tó egy -
ség vi szont 2 éve megszûnt.
Az épü let az ön kor mány zat
tu laj do ná ban van, ta valy
egy elõ te tõt épí tet tünk hoz zá.
Sze ret nénk ki ad ni, így bér lõt
ke re sünk. A ha gyo má nyos

ren dez vé nye in ket meg tart juk: far sang, idõ sek
nap ja, nyár bú csúz ta tó fõ zõ ver sen  nyel, lég vár ral,
es te bál lal. 2018 év vé gén Tor más li get Ön kor -
mány za ta 4 má sik köz ség gel együtt kon zor ci um -
ban nyert több mint 100 mil lió fo rint vissza nem
térítendõ ál la mi tá mo ga tást víz mi nõ ség ja ví tá sa
cél já ból. Tor más li get és Halogy te le pü lé sek kút ja i -
nak ivóvízminõsége nem fe lel meg a ren de let ben
meg ha tá ro zot tak nak, az elõírt ha tár ér ték nél ma -
ga sabb vas-, man gán- és ar zén tar tal mat mu tat tak
ki, így nem ér vé nye sül a la kos ság egész sé ges ivó -
víz hez va ló jo ga. Az ivóvízkutakban meg je le nõ
szen  nye zést a je len le gi kor sze rût len tech no ló gi á val
ugyan ha tár ér ték alat ti szint re le het csök ken te ni,
azon ban a je len le gi víz tisz tí tá si rend szer élet tar ta -
ma 5-10 év. Az új, kor sze rû tech no ló gia nem csu -
pán a je len le gi, ha nem az 5 év múl va prob lé mát
je len tõ vas- és man gán szen  nye zést is meg old ja,
amel lett, hogy üzem biz tos tech no ló gi ai meg ol dást
je lent 25 éven ke resz tül. Így meg ol dó dik, hogy a
szol gál ta tott ivó víz íze kel le me sebb, iha tóbb le -
gyen, to váb bá a vas- és man gán tar ta lom ál tal a
ház tar tá sok szá má ra oko zott károk is meg elõz he tõ -
ek.”

Zsoldosné H. Ka ti

Kérjük adófizetõ polgártársainkat, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásával támogassák térségünk civil szervezeteinek, alapítványainak munkáját.
Néhány cím és adószám: Répce-vidék Kultúrájáért Alapítvány, 9735 Csepreg,
Széchenyi tér 31. adósz.: 18887103-1-18 • Farkas Sándor Egylet, 9735 Csepreg,
Széchenyi tér 29. adósz.: 18882122-1-18 • Csepregi Nyugdíjas Egyesület, 9735
Csepreg, Széchenyi tér 31. adósz.: 18506862-1-18 • Csepregi Vegyeskar Egyesület,
9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.  adósz.: 18880278-1-18 • Idõs Lakókért Alapítvány,
9735 Csepreg, Kossuth L. u. 67. adósz.: 18223567-1-18.

Em pá ti á ból je les re
vizs gá zott Tor más li get

SZ
JA

 1
%



3

2019. január-február IX. évfolyam
 1-2. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

Alapító: Horváth Erzsébet ev. 
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: Edy Marketing Bt. 
9735 Csepreg, Taksony köz 17.

e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Béres Péter, 

Galavics Adrienn, Horváthné Pados Terézia, 
Kincse Anda, Kissné Szabó Ágota, 

Kovács Vivien, Mittl Attila, Major Izabella, 
Nagyné Polgár Katalin, Sági Ferenc, 
Sulics Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: Ipress Center Central Europe Zrt. 
Felelõs vezetõ: Lakatos Imre ügyvezetõ

ISSN: 2062-5138

Hirdetés: Edy Marketing Bt.
20/911-3596 • edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Insideapp Kft.

Terjesztés:
5800 példányban postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg, Egyházasfalu,
Gór, Gyalóka, Horvátzsidány, Iklanberény, 

Kiszsidány, Lócs, Mesterháza, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye, Répceszentgyörgy,

Répcevis, Sajtoskál, Simaság, Sopronhorpács, Szakony,
Tömörd, Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira

I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2019. március 6-án jelenik meg!

Fél évszázados házasokat
köszöntöttek Csepregen

Beköszöntõ
Alig hagy tuk ma gunk mö gött a ka rá cso nyi ké -

szü lõ dés iz gal mát, a sze re tet ün ne pé nek meg hitt -
sé gét, az új évi fo ga dal ma kat, már is las san el te lik
2019 el sõ hó nap ja. Mind ja nu ár hoz, mind feb ru ár hoz sok ha gyo mány
kap cso ló dik. A né pi ka len dá ri um sze rint ja nu ár ne ve Bol dog as  szony
ha va. Ja nu ár 6-a, a Víz ke reszt nap ja ha gyo má nyo san a ka rá cso nyi ün -
nep kör le zá rá sa és a far san gi idõ szak kez de te volt. Sok or szág ban ez a
ka rá csony fa le bon tá sá nak nap ja. Az ün nep elõ est éjén szen te lik meg a
szen telt vi zet és a töm jént a ka to li kus pa pok a temp lo mok ban. 

Az em be rek ré gen fel ír ták a há rom nap ke le ti ki rály ne vé nek kez dõ -
be tû jét a há zuk aj ta já ra. Ja nu ár 22-én, Szent Vin ce nap ján a szõ lõ ter -
mesz tõ fal vak ban sok he lyütt úgy ne ve zett vincevesszõt vág tak, amit a
szo bá ban víz be ál lí tot tak. A ki haj tott ves  szõk bõl jó sol ták meg a kö vet -
ke zõ év ter mé sét. Ezen a na pon a gaz dá nak sok bort kell in nia, hogy
bõ le gyen a ter més. Ha Vin ce nap ján szép, na pos volt az idõ já rás, ak -
kor jó bor ter mést re mél tek, rossz idõ ese tén vi szont gyen ge szü re tet jó -
sol tak. Ez zel el len tét ben, ha há rom nap múl va, ja nu ár 25-én, a
„pálforduló” (Szent Pál meg té ré se) nap ján sü tött a nap, ak kor a nép hit
sze rint még hos  szú, ke mény tél re kel lett szá mí ta ni. A né pi ka len dá ri um -
ban feb ru ár A böjt elõhava né ven sze re pel. Feb ru ár 2-án, Gyer tya szen -
te lõ Bol dog as  szony nap ján a ka to li kus temp lo mok ban ke rül sor a gyer -
tya szen te lés re is. A ha gyo má nyos nép hit sze rint a pap ál tal meg szen -
telt gyer tya meg vé di a go nosz szel le mek tõl a cse cse mõ ket, a be te ge -
ket, a ha lot ta kat. A gyer tya szen te lõ ün ne pé hez ha gyo má nyo san kü -
lön fé le ta vasz jós la tok kap cso lód nak. 

Az eu ró pai ha gyo mány sze rint ha a bar na med ve – egyes he lye ken
a borz – gyer tya szen te lõ nap ján, feb ru ár 2-án ki jön az od vá ból, és meg -
lát ja az ár nyé kát, ak kor vis  sza bú jik és al szik to vább, mert hos  szú lesz a tél.
Ha vi szont bo rús idõ van, ak kor kint ma rad, mert rö vi de sen jön a ta vasz.
Feb ru ár 3-án, Szent Ba lázs nap ján volt szo kás a ba lá zso lás, ami kor a to -
rok fá jó so kat pa rázs ra ve tett al ma hé já val meg füs töl ték, hogy ez zel a fáj -
dal mat, be teg sé get oko zó go noszt el ûz zék. Más hol a pap a be teg gyer -
me kek ál la alá két gyer tyát tett ke reszt be, és imát mon dott. Ba lázs nap -
ja az is ko lá sok ün ne pe is volt, ami kor a di á kok ház ról ház ra jár va jel me -
ze sen vo nul tak fel, ado má nyo kat gyûj töt tek az is ko lá nak, és új di á ko kat
to bo roz tak. Feb ru ár 14-e Szent Bá lint nap ja (Va len tin-nap), a sze rel me sek
vé dõ szent jé nek ün ne pe. Ha gyo má nyo san feb ru ár ra esik a far sang idõ -
sza kán be lül a leg több bál, mu lat ság, la ko ma.

„Itt a far sang, áll a bál… He je hu ja, vi ga lom!
Ha bos fánk a jutalom…”

Sulics Bog lár ka

Sok éve már, hogy az esz ten dõ
utol só fe lé ben a ju bi le u mot ün nep lõ
há zas pá ro kat kö szön tik Csep regen.

A sár vá ri Stop and Go Tánc klub
ven dég sze rep lé sé vel vet te kez de tét
a ju bi láns há zas pár ok ün ne pi ren -

dez vé nye, ahol az ün ne pi be szé de -
ket kö ve tõ en Vlasich Krisz ti án pol gár -
mes ter és Hárominé Or bán Eri ka al -
pol gár mes ter as  szony kö zö sen ad ták
át a vá ros aján dé kát. A je les al ka -
lom ból em lék tárgy, em lék lap és egy
cso kor vi rág kí sé re té ben gra tu lál tak
az év for du ló sok nak. Al pol gár mes ter

as  szony ve ze té sé vel a Csepregi
Nyug dí jas Ének kar is po rond ra állt a
de cem ber 14-i ren dez vé nyen, s a
kö zös va cso rá val, kö tet len be szél ge -
tés sel bi zony az es ti órák ba is be le -
nyúlt a ju bi lán sok ün nep lé se a Dr.

Csepregi Hor váth
Já nos Ál ta lá nos
Is ko la au lá já ban.

50. há zas sá gi
év for du ló ját Ecker
Jó zsef és Kisfaludi
Pi ros ka; Hor váth
Gá bor Pé ter és
Nagy Er zsé bet;
Né  meth Lász ló
és Iliás Gi zel -
la; Pajter Ist ván és
Mol nár Ro zá lia;
Prukner Fe renc és

Ta kács Ju li an na; va la mint Sza bó Ist -
ván és Mik lós Ka ta lin ün ne pel te; 55.
há zas sá gi év for du ló ját pe dig Baán
Já nos és Hor váth Er zsé bet; Kiss Ist ván
és Csecserits Má ria; Ko vács Gyu la és
Taródi Mag dol na; Taródi Fe renc és
Pol gár Ilo na; va la mint Var ga Lász ló és
Béry An na. KM



4

2019. január-február IX. évfolyam
 1-2. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Bük

• Chernelházadamonya

For rás tól for rá sig – ke rék pár utat
ad tak át Bü kön

Bük Vá ros Ön kor mány za ta az adós ság kon -
szo li dá ci ó ból ka pott ös  szeg bõl Bük für dõ vá ros -
rész csa pa dék- és szenny víz el ve ze tés ét fej lesz -

tet te, va la mint a de cem ber 17-én át adott bi cik -
li út- és jár da épí tést ké szí tet te el. A jár da és a ke -
rék pár út térkõburkolatot ka pott. Ki cse rél ték a víz -
be kö té se ket, va la mint meg te rem tet ték a le he tõ -
sé gét a ké sõb bi kan de lá ber-vi lá gí tás nak is. A
ke rék pár út új ré sze a For rás Üz let ház tól a For rás
ut cá ig tart. Dr Né meth Sán dor pol gár mes ter
hang  sú lyoz ta be szé dé ben, hogy ke re sik a le he -
tõ séget az út töb bi ré szé nek fel újí tá sá ra is.    edy

Rövid hírek

Ün nep Damonyán

A köz sé gi ön kor mány zat szer ve zé sé ben
ke rült meg ren de zés re a ka rá csonyt kö szön tõ
mû so ros est Chernelházadamonyán. A pol -
gár mes te ri kö szön tõ után a te le pü lé sen élõ
gyer me kek egy cso port ja sze re pelt, õket pe -
dig az Or fe um mû so ra kö vet te. Az ese mé -
nyen 42-en vet tek részt, a ven dég lá tás ról pe -
dig Ernhardt Be ne dek gon dos ko dott.

Sopronhorpács Köz ség Ön kor mány za ta a Vi -
lág há bo rús Cen te ná ri u mi Em lék bi zott ság és a XX.
Szá zad In té zet tá mo ga tá sá val „Az el sõ vi lág há bo -
rú tör té nel mi em lé ke it õr zõ em lék mû vek rend be té -
te le, re no vá lá sa, hely re ál lí tá sa, új em lék mû ál lí tá -
sa” cí mû pá lyá za ti fel -
hí vás ra be nyúj tott pá -
lyá za ta vis  sza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tást
nyert. A tá mo ga tás se -
gít sé gé vel az I. vi lág -
há bo rús táb lát, il let ve
a szo bor tel jes egé szét
újít tat ták fel, a II. vi lág -
há bo rús táb lá kat pe -
dig ön erõ bõl ho zat ta
hely re a köz ség. Az
érin tett em lék mû a fa lu ne ve ze tes sé gei kö zé tar to -
zik, mely a hí res ró mai ka to li kus temp lom mel let ti
kert ben ta lál ha tó. A szo bor tör té ne té rõl: Mechle
Bé la ké szí tet te 1920-ban. Az el sõ vi lág há bo rú ba a
la kos ság 18 és 42 év kö zöt ti fér fi ú i nak nagy ré sze
be vo nult, az ott el esett 18 hõ si ha lott és 12 el tûnt

horpácsi és lédeci ál do zat em lé ké re ál lít tat ta a
köz ség az em lék mû vet. A mû min den költ sé gét
gróf Szé che nyi Dé nes vál lal ta ma gá ra, se gít ve ez -
zel a fa lut. Ké sõbb a meg lé võ em lék mû elé he -
lyez tek egy em lék táb lát a II. vi lág há bo rú ban el -

esett he lyi ál do za tok
em lé ké re. Míg a leg -
több há bo rús em lék -
táb lán egy sze rû en
ábé cé sor ban ol vas -
hat juk az el huny tak
ne vét, ad dig Sopron -
hor pácson idõ ren di
sor rend ben, a szü le té si
év, a ha lá lo zás dá tu -
má nak és he lyé nek
(leg alább meg kö ze lí -

tõ en pon tos) fel tün te té sé vel ke rül tek fel a ne vek. Az
el tûn te ket kü lön táb lán örö kí tet ték meg, re mél ve,
hogy egy szer még vi szont lát hat ják õket. 

A cikk folytatása
a repcevidek.hu weboldalon!

Igler Pat rí cia

A szõ lõ tõ kék csen de sen pi hen nek a hó alatt,
ilyen kor a gaz dá nak nincs több dol ga a he gyen,
an nál több a bo ros pin cé ben. Most van az is ko lá -
zó pin ce mû ve le tek ide je. Évek óta Víz ke reszt tá ján
ös  sze jön nek a gaz dák egy szak mai bor kós to ló ra
Szövényi Áron bo rász ve ze té sé vel.  Az idei bor must -
ra 2019. ja nu ár 4-én volt a he lyi Pe tõ fi Sán dor Mû -
ve lõ dé si- Sport ház és Könyv tár ban. Egy re na -
gyobb az ér dek lõ dés a szak mai bor kós to ló iránt.
Idén a csepregi gaz dák mel lett el hoz ták bo ra i kat
a bozsoki, cáki, kõ sze gi és lukácsházi gaz dák is. 

A 40-nél több bor vé gig kós to lá sa, kor rekt mi nõ -
sí té se ko moly ki hí vás. A gaz dák ta ná csot kér tek a
bo rász tól, és fi gyel me sen jegy ze tel tek az egyes té -
te lek nél. Úgy tû nik, a 2018-as év a vö rös bor ok nak
ked ve zett job ban. Azurák Mi hály bor iro dal már

szép gon do la ta i val kí vá nok bol dog új évet: „A bor
a ter mé szet gyöngy ékes bal zsam pe csét je. Szak rá -
lis ital, amely hor doz za az át vál to zás, meg tisz tu lás
és az új já szü le tés üze ne tét. A bor év ez re dek óta
ösz  sze kö ti a föl det és az eget. Min den korty az égi -
ek kel va ló szö vet ség kö tés pe csét je. Kö ve tei az il la -
tos hor dók ban lak nak. Õk gon dos kod nak ar ról,
hogy a mil li ó nyi ap ró csepp ben a re mény nek, a
jó kedv nek, a gyö nyö rû ség nek va rázs la tos ará nyú
ke ve ré ke la koz zék. Mér ték le tes ség gel kell se gí te ni
a bort, az égi ek szab ta kül de té se tel je sí té sé ben.
Hadd le gyen me len ge tõ gyá mo lí tó ja a lé lek nek,
ad jon erõt, bá tor sá got, bi za ko dást! Mind ez az em -
ber és a bor ál dá sos vi szo nyá nak év ez re de ket át -
hi da ló böl cses sé ge.”

Hor váth Jó zsef

Vízkereszti bormustra Csepregen

Világháborús szobor
felújítása Sopronhorpácson
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• Bük-Csepreg
Bü köt, Csepreget érin tõ út fej lesz tés

Ágh Pé ter, Észak-Vas me gye or szág gyû lé si
kép vi se lõ je la punk nak egy fon tos fej lesz tés le -
he tõ sé gé rõl szá molt be. Ka rá csony elõtt je lent
meg az a Kor mány ha tá ro zat, amely a Ma -
gyar Fa lu Prog ram ré sze ként üte me zet ten
meg va ló su ló kis te le pü lé se ket érin tõ út fej lesz -

té se ket tar tal maz za. Az or szág szá mos pont ján
in dul meg így a fel újí tás elõ ké szí té se, ezek kö -
zött sze re pel a Cirák-Tompaládony-Zsira ösz -
 sze kö tõ út Bük és Csepreg kö zöt ti sza ka sza is.
Ágh Pé ter a kor mány ha tá ro zat kap csán el -
mond ta, hogy sok meg be szé lés és tár gya lás
ve ze tett el ad dig, hogy be lát ha tó kö zel ség be
ke rült a sza kasz fel újí tá sa. A kép vi se lõ bí zik ab -
ban, hogy a fej lesz tés szük sé ges lé pé se i nek
üte me zett meg va ló su lá sa ese tén mi nõ sé gi
ös  sze köt te tés jö het lét re a tér ség ben a két vá -
ros és kör nyé ke kö zött. Ez a fel adat a Ma gyar
Köz út ra vár. Ágh Pé ter fel hív ta a fi gyel met ar -
ra is, hogy a most in du ló prog ram az 5.000 fõ
alat ti te le pü lé sek szá má ra in dul, a Kor mány
cél ja az, hogy ha té kony fej lesz té sek kel hoz zá -
já rul ja nak a kis te le pü lé sek, kis vá ros ok meg -
tar tó ere jé nek nö ve lé sé hez. 

yde

Rövid hírek
A Szü lõ föld Könyv ki adó gon do zá sá ban je lent

meg az I. vi lág há bo rú vé gé nek 100. év for du ló ján
a fen ti könyv, me lyet de cem ber ele jén Bü kön mu -
tat tak be. A ren dez vény a vi lág há bo rús em lék mû
ko szo rú zá sá val in dult, em lé kez ve az I. vi lág há bo -
rú ban el esett, el tûnt 106 bü ki ka to ná ra. 

A Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont ban tar tott könyv -
be mu ta tón Majthényi Lász ló, a Vas Me gyei Köz -
gyû lés el nö ke meg kö szön te a könyv szer kesz tõ -
jé nek, Jagadics Pé ter nek és a ki adó ve ze tõ jé -
nek, Far kas Csa bá nak az I. vi lág há bo rú
100. év for du ló já ra ren de zett prog ra mo -
kat és ki ad vá nyo kat. Ez a könyv is e so ro -
zat ba tar to zik, ezért is tá mo gat ták a
meg je le né sét. Jö võ re lesz még egy ki ad -
vány, mely a va si te le pü lé se ken le võ vi -
lág há bo rús em lék mû ve ket, em lék táb lá -
kat fog ja be mu tat ni.

Jagadics Pé ter nyu gal ma zott al ez re -
des, a Vas Me gyei Hon véd Ha gyo mány -
õr zõ Egye sü let el nö ke a mû lét re jöt tét is -
mer tet te. El mond ta, hogy a Ha ran go zó
Ber ta lan me gyei kor mány meg bí zott az
év ele jén pá lyá za tot hir de tett „Em lé kek az I. vi -
lág há bo rú ról a csa lá di le gen dá ri u mok ban”
cím mel. Az volt a cél, hogy a még meg lé võ I. vi -
lág há bo rús nap lók, fo tók, tör té ne tek ne ves  sze -
nek el. A di á kok hét pá lya mun kát ké szí tet tek. A
bü ki szü le té sû Ta kács La jos ta nár úr uno ka öcs -
 cse, Ta kács Fe renc ön kén tes ti ze des há bo rús
nap ló ját bo csá tot ta a ren del ke zé sük re. Ez re me -
kül ki egé szí ti a di á kok mun ká it. Ér te sül ve e so rok
író já nak ku ta tá sa i ról, tõ le is kér tek egy dol go za -

tot az ak ko ri bü ki ese mé nyek rõl. Az észak-va si ak
és az ak ko ri Sop ron me gyei te le pü lé sek fér fi a i -
nak je len tõs ré sze a Ma gyar Ki rá lyi 18. Sop ro ni
Hon véd Gya log ez red ben tel je sí tett szol gá la tot.
Az ez red tör té ne tét Hegedüs Elem ér nyug ál lo -
má nyú al ez re des dol goz ta fel, mely szin tén be -
ke rült a mun ká ba.

Hegedüs Elem ér ös  sze fog lal ta az ez red del
kap cso la tos fon to sabb ada to kat. A va si ak a kõ -
sze gi zász ló alj hoz vo nul tak be. A négy ezer fõs ez -
red sú lyos har co kat ví vott a há bo rú so rán. Ál lo -
má nyát rend sze re sen fel töl töt ték, s a há bo rú vé -
gé ig több mint ti zen hat ezer sze mélyt ve szí tett el.

Sá gi Fe renc a bü ki hõ sök és a há bo rú vé gén
pusz tí tó spa nyol nát ha he lyi ál do za ta i nak szá -
mát is mer tet te. Be szélt a te le pü lé sen mû kö dõ ki -
se gí tõ kór ház ról és a hát or szág ban egy re ne he -
zeb bé vá ló élet kö rül mé nyek rõl. 

Csó ka Jó zsef hely tör té ne ti ku ta tó az el sõ vi -
lág há bo rús bü ki ka to nák ös  sze gyûj tött fo tó it mu -
tat ta be, s is mer tet te a ké pe ken lát ha tó sze mé -
lye ket, tör té né se ket.

Dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter ar ról be -
szélt, hogy a te le pü lés mél tó kép pen em lé ke zik
vi lág há bo rús hõ se i re. Em lék mû vü ket a szá za dik
év for du ló alatt fel újít tat ták. Ugyan csak meg újult
a vá ro si te me tõ ben nyug vó két I. vi lág há bo rús
ka to na sír ja.

Bük Vá ros Ön kor mány za ta is tá mo ga tást
nyúj tott a Déd apá ink nagy há bo rú ja c. könyv
meg je len te té sé hez.

S.F.

Dédapáink nagy háborúja
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Min den 70 év fe let ti csepregi
pol gár ra gon dol tak ak kor, ami kor
azo kat az aján dék cso ma go kat ál lí -
tot ták ös  sze, ame lye ket ház ról ház -
ra jár va, sze mé lye sen ad tak át az
ün ne pek elõtt.

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter,
Hárominé Or bán Eri ka al pol gár -
mes ter, va la mint Szar ka Ani kó, Hor -

váth Gá bor és Oláh Im re kép vi se lõ
is tá mo gat ta azt a kez de mé nye -
zést, mi sze rint min den het ven év fe -
let ti vá ro si pol gárt meg aján dé koz -
za nak ka rá csony al kal má val. 

A vá ros ve ze tõ ki emel te, fon tos -
nak tart ják az idõ sek tisz te le tét és
meg be csü lé sét, hi szen hos  szú év ti -

ze des mun ká juk kal el is me rést ér de -
mel tek ki. A ró luk va ló gon dos ko -
dás er köl csi kö te les sé günk, ezért is
dön töt tünk – ha gyo mány te rem tõ
cél lal – er rõl a ked ves gesz tus ról.

A Csa lád-és Gyer mek jó lé ti Szol -
gá lat szak mai se gí tés égé vel ösz -
 sze ál lí tott cso ma go kat az öt vá ro si
kép vi se lõ sze mé lye sen ké szí tet te

ös  sze, s vál lal ta ma gá ra a ki szál lí -
tás fel ada tát. Ös  sze sen kö zel 300
ház tar tás ba jut tat ták el az alap ve -
tõ élel mi sze rek mel lett ká vét, te át
és sza lon cuk rot is tar tal ma zó aján -
dék cso ma got a szen tes tét meg elõ -
zõ hét vé gén.

KM

De cem ber 16-án is mét ös  sze -
gyûl tünk a fa lu kul túr há zá ban,
hogy az idõ se ket ün ne pel jük. Szép
szám mal ér kez tek nyug dí ja sa ink,
aki ket Né meth Lász ló pol gár mes ter
úr kö szön tött, majd a gyer me kek

éne kes-ze nés mû so rát te kint het ték
meg. Az idén a fel nõt tek is egy elõ -
adás sal ké szül tek, a Plety kás as  szo -
nyok cí mû szín da ra bot ad ták elõ,
me lyen na gyo kat de rül tek a ven -
dé gek. A mû so rok után fi nom ebé -
det szol gál tak fel, majd a sü te mé -
nyek is te rí ték re ke rül tek. A jó han -

gu la tot to vább fo koz ta Tóth Tün de
ze nés mû so ra. A mû vész nõ nem
elõ ször jár te le pü lé sün kön, a jú li u si
fa lu na pun kon már egy szer szín -
pad ra állt, és nagy si kert ara tott.
Ezért gon dol ta a pol gár mes ter úr,

hogy is mét el hív ja Tün dit, és ez zel
ked ves ke dik a meg hí vot tak nak. Si -
ke rült. Gyö nyö rû ka rá cso nyi da lo -
kat hall hat tunk, me lyek át jár ták szí -
vünk-lel künk. Re mél jük, min den ki
jól érez te ma gát, és 2019-ben is
meg tisz te lik ren dez vé nye in ket.

Pietrowskiné Végh And rea

A ka rá cso nyi ün nep kör ad vent
el sõ va sár nap já tól a há rom ki rá lyok
ün ne pé ig tar tó idõ szak, amely ma -
gá ban fog lal ja a ké szü lõ dés és az
ün nep lés idõ sza kát, va la mint az azt
kö ve tõ na po kat Víz ke resz tig.

Az esz ten dõ ti zen ket te dik hó nap -
ja – ka rá csony ha va – moz gal mas
sza ka sza te le pü lé sünk éle té nek.

Az ün nep re va ló rá han go ló dás
a kö zös sé gi ad ven ti ko szo rú és fe -
nyõ fa fel dí szí té sé vel kez dõ dött.

Nagygeresd Köz ség Ön kor -
mány za ta ad vent el sõ va sár nap -
ján a Fa lu ház elé vár ta te le pü lé -
sünk la kó it, így együtt ün ne pel het -
tük ka rá csony kö ze led tét. A pol gár -
mes te ri és egy há zi kö szön tõk után
a csí põs szél ben jól esett a for ró
tea és a for ralt bor a részt ve võk nek. 

A talp ra esett, szor gos há zi -
asszony ok fi nom sü te mé nye ket
aján lot tak fel az ös  sze jö ve tel re. 

A fa la to zás és kor tyol ga tás köz -
ben né hány re cept gaz dát cse rélt,
majd to váb bi kö tet len be szél ge tés -
sel foly ta tó dott a dél után. A vá ra -
ko zás négy he té nek mél tó el in dí tá -
sa volt ez az ün ne pi al ka lom.

Mi ku lás apó a ta va lyi év ben is
édes ség cso mag gal ked ves ke dett
a fa lu ban élõ gyer me kek nek.

Az ap ró sá gok ének szó val vár ták a
fel bor zolt sza kál lú, rén szar vas ok kal
ér ke zõ öreg apót, majd kö szön tõ
ver sek kel ked ves ked tek az aján dé -
ko kért cse ré be. He lyi kö tõ dé sû
ven dég gye re kek is ér kez tek a Mi -
ku lás fo ga dá sá ra szü le ik kel, nagy -
szü le ik kel. Ter mé sze te sen õk is ré -
sze sül tek a meg le pe té sek ben, így
30 cso mag ke rült ki osz tás ra a Mi ku -
lás ko sa rá ból.

A cikk folytatása
a repcevidek.hu weboldalon!

Né meth Lajosné

Az egész várost 
megajándékozták a csepregi képviselõk

Nyugdíjas-találkozó
Nemesládonyban

Karácsonyi 
ünnepkör Nagygeresden
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• Egyházasfalu
120 em ber nek le het kön  nyebb 2019-

ben az egyházasfalusi vér adók nak kö -
szön he tõ en.

2019. ja nu ár 3. volt az idei el sõ vér adás
idõ pont ja Egyházasfaluban. A zord idõ já rás
el le né re 40 részt ve võ je lent meg a Simonyi
Kár oly Ál ta lá nos Is ko la ál tal biz to sí tott hely -
szí nen, ahol az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat

mun ka tár sa i nak kész sé ge sen ad ták vé rü ket
az or vos en ge dé lye után. A fa lu vö rös ke -
resz tes ön kén te sei szol gá lat ké szen je len tek
meg már a 16:00 órás kez dés elõtt a hely -
szí nen, hogy biz to sít sák a vér adás za var ta -
lan me ne tét. A vér adó kat üdí tõ vel, sör rel,
ká vé val, édes ség gel és virs li vel vár ták ener -
gia pót ló ként.

A kö vet ke zõ vér adás Egyházasfaluban jú li -
us 9-én ese dé kes.

Kö szön jük a vér adók nak, hogy meg men -
te nek 3 éle tet!

Rövid hírek Keresztül-kasul
a csepregi szõlõhegyen

2018. de cem ber 29-én for ralt bo ros tú rá ra
hív ták a szer ve zõk azo kat, akik az ün ne pek után
ter mé szet be vágy tak, és moz gás sal, tú rá zás sal
sze ret ték vol na ezt a na pot el töl te ni. Er re jó al ka -
lom volt ez a tú ra, az idõ is ke gye i be fo gad ta a
ki ruc ca nó kat.

Már évek óta nagy volt az ér dek lõ dés ez
iránt a prog ram iránt, de en  nyi em ber, mint ezen
a tú rán, még nem volt. 

A szü ret után az el csen de se dett szõ lõ he gyet
most tú rá zók vi dám hang ja ver te fel. Az or szág
szin te min den szeg le té bõl ér kez tek. Büsz ke le he -
tett a csepregi „hegy”, mert en  nyi vi dám em ber
még nem ta pos ta lan kás út ja it.

Ba rá tok, is me rõ sök, csa lá dok jár ták a hegy -
há ta kat ke resz tül-ka sul, ke zük ben bög ré vel. Jó
volt lát ni a vi dám ar co kat, jó volt hal la ni a ne ve -
té sü ket.  14 pin ce nyi tott ki, és gaz dá ik vár ták
for ralt bor ral, te á val és kü lön bö zõ fi nom sá gok -
kal a tú rá zó kat. 

Min den pin ce igye ke zett va la mi kü lön le ges -
ség gel ked ves ked ni a ked ves ven dé gek nek.

A pin cék zá rá sa után Sza bó Lász ló zárt kert -
jé ben tánc ra is le he tett per dül ni.

So kan a ha tal mas tá bor tûz ben gyö nyör köd -
tek. Iga zak a Tá bor tûz cí mû dal so rai:

„Ott ég ez a tûz egy kör kö ze pén
Egy dal, s Te új ra mel lém ülsz
És lo bog a tá bor tûz, a szél be le ka rolt.
Szól egy dal, és a lel künk ös  sze ér
A gyö nyö rû tûz fény nél.”

Sa já tos han gu la ta van ilyen kor de cem ber vé -
gén a szõ lõ hegy nek, amit so ká ig nem fe lej tünk el.

A borosgazdák és a bor höl gyek min den tú -
rá zó nak bol dog új évet kí ván nak!

„Mit van mit kí ván ni még 
Ily ál dott idõ ben?
Ad jon Is ten, ami nincs, 
Ez új esz ten dõ ben.”
/Arany János/

Horváthné Pa dos Te réz

A fa lu la kos sá ga szom ba ton dél után ös  sze -
gyûlt, hogy két fon tos ese mé nyen ve gyen részt.
Egy pá lyá zat ke re té ben fel újí tot ták az I. vi lág há -
bo rús em lék mû vet, me lyen az ön kor mány za ti
kép vi se lõk ko szo rút he lyez tek el. Az ál do za tok ra
Hollósi Pé ter, Répcevis Pol gár mes te re em lé ke -
zett. Meg kö szön te min den ki mun ká ját, aki se gí -
tet te a fel újí tást. Az 1923-ban ál lí tott em lék mû vet
Mé szá ros Mik lós plé bá nos ál dot ta meg. A má sik
ese mény az ön kor mány za ti épü le tek ener gia-
kor sze rû sí té sé nek át adá sa volt. Az óvo da 25, a

kö zös sé gi ház 55, va la mint az ön kor mány zat 83
éves épü le te ke rült fel újí tás ra. Né meth Zol tán, a
Gyõr-Moson-Sopron Me gyei Köz gyû lés el nö ke ki -
emel te, hogy a he lyi fel újí tá sok ról és fej lesz té sek -
rõl me gyei szin ten dön te nek, így a rend szer ha -
té ko nyabb, mint a köz pon ti irá nyí tás ide jén volt.
Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ el mond ta:
sok még a ten ni va ló Répcevisen, de a 2019-ben
in du ló Ma gyar Fa lu prog ram le he tõ sé get nyújt a
jár dák, utak, víz el ve ze tõ ár kok épí té sé re.

yde

Avatás és projektzárás Répcevisen
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Mik lós Józsefné Te ri né nit lá to gat ta
meg, s kö szön töt te aján dé kok kal a vá -
ros el sõ em be re 95. szü le tés nap ja al -
kal má ból ja nu ár el sõ nap ja i ban. 

A szép ko rú as  szony 1925-ben szü le -
tett, ’47-ben köt te tett há zas sá gá ból két
lá nya szü le tett, hat uno ká val és húsz
déd uno ká val büsz kél ked het, de meg -

ér ke zett a csa lád ba már az ük uno ka is,
a szü le tés na pi kö szön té sen Csepregen
élõ lá nya is ve le volt. Szí ve sen me sélt
élet tör té ne té rõl is, mely mind a mai na -
pig a ten ni aka rás ról szól, úgy ér zi, szer -
ve ze té ben ben ne van a moz gás.

Mint az ün ne pelt meg osz tot ta, tíz éves
ko rá tól se gí tett be az ott ho ni fel ada tok ba,
az is ko lá ból is ha za en ged ték az apá cák,
hogy az ebé det el ké szít hes se. Geresd bir -
to ko sa i nak ura dal má ban szol gált, majd
a sop ro ni ru ha gyár böl csõ dé jé ben dol -
go zott egé szen nyug dí ja zá sá ig. Sze re ti a
vi rá go kat, a szép ker te ket így min den -

nap ja i ban is gyak ran ápol ja,
gon doz za az in téz mény ud va rát,
vi rág ágya sa it.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá -
ros pol gár mes te re jó kí ván sá gai
mel lett egy cso kor vi rág gal,
cso ko lá dé-vá lo ga tás sal és ju bi -
le u mi em lék lap pal ké szült a vá -
ros idõs pol gá rá nak. Te ri né ni
min den nap ja it a Szent Ka ta lin
Idõ sek Ott ho ná ban töl ti, így a

je les nap ra a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont in téz mény ve ze té se és a nõ vé rek is
ké szül tek, tor tá val, sü te mé nyek kel és
egy vers sel ked ves ked tek a vá ros egyik
leg idõ sebb pol gá rá nak. 

KM

Öt év híján egy
évszázadot ünnepeltek Csepregen

Szé che nyi 2020 pá lyá zat TOP-3.2.1-15 ke re tén be lül nap ele -
mes rend szer te le pí té sé re ad tunk be pá lyá za tot.  A pro jekt cí -
me: Nap ele mes rend szer te le pí té se Sopron horpács te le pü lé -
sen. A Nem zet gaz da sá gi Mi nisz té ri um Re gi o ná lis Fej lesz té si
Ope ra tív Irá nyí tó ha tó ság po zi tí van bí rál ta el a pá lyá za tun kat,
ame lyet  100% - ban  19.015.710 Ft – tal tá mo gat ta.  A be ru há -
zás  ket tõ in téz mé nyen lett meg va ló sít va, az ön kor mány zat épü -

le té re 16,7 kW, az is ko lá ra 11kW ter me lé sû nap elem rend szer lett
fel sze rel ve és a vil lany há ló zat ra rá köt ve. A nap se gít sé gé vel
már a két in téz mény vil lany igé nyét a nap ele mek vég zik, ez zel
is csök kent ve költ sé ge in ket. A ta va lyi év ben 189 mil lió Ft pá lyá -
za ti tá mo ga tást ka pott Sopronhorpács, amit meg is va ló sí tot tunk
a pá lyá za ti ki írá sok nak meg fe le lõ en. Kö szö net Ma gyar or szág
Kor má nyá nak.     Talabér Je nõ Sopronhorpács pol gár mes te re

Nagy öröm volt jó ma gam, il -
let ve csa lá dom szá má ra, hogy
idén ta vasszal a csepregi, va la -
mint a Vas me gyei bor ver se -
nyen a 2017-es év já -
ra tú bo ra ink kal el sõk
let tünk rozé ka te gó ri -
á ban. De cem ber 6-
án, Mik lós nap ján hu -
sza dik al ka lom mal ke -
rült meg ren de zés re
Kun szent miklóson az
or szá gos rozé bor ver -
seny, amely re mind -
két 2018-as rozé új bo -
runk kal ne vez tünk.

A ver seny re az or -
szág min den te rü le té -
rõl, köz tük ne ves, nagy múl tú bo -
rá sza tok ból is ér kez tek min ták. A
kö zel 340 té tel kö zött Pinki Kék -
fran kos, va la mint Zweigelt-
Blauburger rozénk arany mi nõ sí -
tést szer zett.

A csepregi Néber-Tóth Pin ce
min den év ben nagy ki hí vás nak
te kin ti a rozé ké szí té sét. Vé le mé -

nyem sze rint egy szép rozé el ké -
szí té sé nek négy alap ve tõ kö ve -
tel mé nye van: az egész sé ges
vö rös szõ lõ, a meg fe le lõ érett sé -

gi fok ban tör té nõ szü ret, a meg -
fe le lõ faj élesz tõ hasz ná la ta és a
pre cíz re duk tív er jesz tés nél kü löz -
he tet len egy mi nõ sé gi, friss, gyü -
möl csös rozébor elõ ál lí tá sá hoz.
Je len leg ezt a rozét a csepregi
Han gya pan zió kí ná la tá ban is
meg ta lál hat juk.

Tóth Mar cell

Csepregi rozésikerek

MUN KÁ RA 
FOG TUK 

A NA POT
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• Csepreg
Sokszáz gyer mek vár ta 
a hin tón ér ke zõ Mi ku lást

Im má ron ti zen ne gye dik al ka lom mal ren -
dez tek Csepregen fõ té ri mi ku lás vá ró prog ra -
mot, de cem ber 5-én szer da es te lovashintón
gör dült be a vá ros köz pont ba a nagy sza kál lú. 

El sõ íz ben az idõ sek ott ho na la kó it lá to gat -
ta meg, akik pe dig mû sor ral ked ves ked tek, s
nagy öröm mel fo gad ták az aján dé ko kat. A
vá ro si Pro me ná don idõ köz ben szám ta lan kis -
gyer mek, szü lõ és nagy szü lõ vár ta a Mi ku lás

és a kram pu szok ér ke zé sét, s ter mé sze te sen
az aján dék osz tás sem ma rad ha tott el. A meg -
je lent né pes em ber se re get sza lon cu kor ral,
cso ko lá dé val, cu kor ká val lep te meg a jó sá -
gos Tél apó, de a gyer me kek is rajz zal, kí ván -
sá gok kal te li le ve lek kel aján dé koz ták meg õt.
A fõ té ren a ki csi ket for ró tea és a sü te mény
vár ta, de for ralt bor ból és ka rá cso nyi ze nék -
bõl sem volt hi ány. Iga zán han gu la tos dél -
után ban volt ré szük, ma ra dan dó él mé nye ket,
em lé ke ket sze rez het tek az ide ki lá to ga tók.

Ezt kö ve tõ en a Dr. Csepregi Hor váth Já nos
Ál ta lá nos Is ko la és AMI au lá já ban a Mi ku lás a
Csa lád se gí tõ és Gyer mek jó lé ti Szol gá lat ál tal
gon do san ös  sze ál lí tott cso ma go kat osz tot ta
szét, meg aján dé koz va ez zel az ös  sze gyûlt ap -
ró né pet.

A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let és a
Te rü le ti Gon do zá si Köz pont Csa lád- és Gyer -
mek jó lé ti Szol gá la tá nak kö zös ös  sze fo gá sá hoz
rend kí vül sok tá mo ga tó is hoz zá já rult, a „Mi ku lás
a fõ té ren” ese mény si ke res meg va ló sí tá sát tá -
mo gat ta Csepreg Vá ros Ön kor mány zat Csa -
lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi Bi zott sá ga, a Pe tõ fi
Sán dor Mû ve lõ dé si, Sport ház és Könyv tár, a Te -
rü le ti Gon do zá si Köz pont, a Ge or ge Sorel Ala -
pít vány, az Idõs La kó kért Ala pít vány, Lágler Jó -
zsef és a Csepregi Borosgazdák.                  KM

Rövid hírek
Az óesztendei bo ron gós no vem ber tõl az új

év far san go ló feb ru ár já ig tar tó idõ szak is na -
gyon moz gal mas köz sé günk éle té ben.

Leg fõbb jel leg ze tes sé ge a ha gyo mány õr zés -
ben, il let ve a ha gyo mány te rem tés ben rej lik. Utób -
bi ez út tal a kis fa lunk éle té ben elõ ször meg szer ve -
zett Szent Már ton na pi lám pás fel vo nu lás, ame lyen
szin te min den csa lád kép vi sel tet te ma gát.

Emel lett több éves ha gyo má nyos ün ne pe ink,
mint a Ke resz té nyi Kó rus ál tal meg tar tott va rázs -
la tos Szent Er zsé bet na pi temp lom áhí tat, a Fa lu -
szé pí tõ Egye sü let szí nes ad ven ti vá sá ra, va la -
mint a de cem ber ele ji ad ven tet kö szön tõ cso -
dás kon cert a gyõ ri Nem ze ti Szín ház mû vé sze i -
nek köz re mû kö dé sé vel, ame lyek iga zi lel ki fel -
töl tõ dés sel aján dé koz tak meg mind an  nyi un kat.
Kü lön örö met je len tett, hogy az ün ne pi ese mé -
nyek re már új uta kon lép ked ve ér kez het tünk
meg, ugyan is ön kor mány za tunk si ke res pá lyá -
za tá nak kö szön he tõ en több ki lo mé te res sza ka -
szon meg újul tak jár dá ink a biz ton sá go sabb

gya lo gos for gal mat szol gál va. Ez zel egyút tal
meg ol dó dott az a több év ti ze des köz le ke dé si
prob lé ma, hogy a fa lu ha tá ra és a vas út ál lo más
kö zött nem volt ki épí tett jár da sza kasz. Az ez zel
kap cso la tos to váb bi öröm hírt a de cem be ri köz -
meg hall ga tá son je len tet te be pol gár mes te rünk,
mi sze rint a járdafelújítási prog ram az új esz ten -
dõ ben is foly ta tó dik majd. Mind emel lett iga zi té li
örö münk re szol gál, hogy az õs  szel meg kez dett
fel újí tá si mun ká la tok nyo mán új já szü le tett az or -
vo si ren de lõnk, va la mint a te me tõ ra va ta lo zó ja
és sor ra szé pül nek meg köz té ri szob ra ink is. Ez
utób bi ak el sõ sor ban fa lunk jó te võ jé nek, Ma jor
Mik lós úr nak kö szön he tõ en.

Ugyan csak nagy sze rû tör té nés kis fa lunk ban,
hogy ön kor mány za tunk ez út tal is foly tat ta csa -
lád ba rát prog ram ját, mely nek ke re té ben nyug -
dí ja sa ink 10000 Ft-os Er zsé bet-utal vány ban ré -
sze sül tek, a gyer me kek szá má ra pe dig to vább -
ra is biz to sí tott az in gye nes óvo dai és is ko lai ét -
kez te tés.

A tél ki emel ke dõ ese mé nye, mint min den év -
ben a Freedom Cafeban nagy sze re tet tel meg -
ren de zett Nyug dí jas nap, ahol ez út tal is tel jes volt
az ün ne pel tek bol dog sá ga. A fa lu bu szos utaz ta -
tás, a meg ha tó, ked ves kö szön tõ sza vak, az óvo -
dá sok és is ko lá sok jó kedv re han go ló, vi dám mû -
so ra, s nem utol só sor ban a fi nom va cso ra, ki tû nõ
ze né vel és az egész est re jel lem zõ szí ves ven dég -

lá tás sal, mind-mind a nyug dí ja sok irán ti õszin te,
szív bõl jö võ meg be csü lést mu tat ta. Ezt tá maszt ja
alá az igé nyes sztár ven dég hí vá sa is, aki ez út tal
a nép sze rû ope rett-csil lag, Osz vald Ma ri ka mû -
vész nõ volt. Meg le pe tés ként el kí sér te ugyan csak
nagy sze rû éne kes nõ tár sa is. A mû sor ban fel csen -
dü lõ jól is mert dal la mok ré gi szép em lé ke ket idéz -
ve szin te el va rá zsol ták a részt ve võ ket. Osz vald
mû vész nõ a tõ le meg szo kott ked ves köz vet len -
ség gel, bá jos tánc tu dá sá val elõ a dott mû so ra, és
ven dég sze rep lõ tár sa, a kö zön sé get is meg éne -
kel tet ve óri á si si kert arat tak.

2019-et írunk már. Ki alud tak az ut cai ka rá -
cso nyi fé nyek, el csen de sült a vi dám, új évet kö -
szön tõ for ga tag, de szí vünk ben még õriz zük a
té li ün ne pek nyúj tot ta sze re tet tel jes tör té né se -
ket, örö mö ket és jó kí ván sá go kat. Egyházasfalu
min den ked ves la kó já nak, s ne vük ben is va la -
men  nyi Répcevidék ol va só nak szív bõl kí vá nom,
hogy a té li örö mök nyúj tot ta sze re tet, bé kes ség
és a far san gi de rû has sa át az új esz ten dõt, új ra
és új ra ma gun ké nak érez ve a bölcs meg ál la pí -
tást, mi sze rint: „Min den em ber an  nyit ér, ameny -
 nyi sze re tet van ben ne”.

Ma jor Iza bel la

Egyházasfalu té li örömei…
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Sajtónyilvános könyv be mu ta tót
tar tot tak a Csepregi Kö zös Ön kor -
mány za ti Hi va tal dísz ter mé ben de -
cem ber 12-én szer da dél után.
Hosszan tar tó ku ta tó mun ka ered -
mé nyét fog lal ja ös  sze a most meg -
je lent mû. 

Csepreg vá ros élet mû dí jas szer -
zõ jé nek új köny ve, mely a Far kas
Csa ba ve zet te Szü lõ föld Könyv ki adó
gon do zá sá ban je lent meg „Õr zõk,
vi gyáz za tok a strá zsán” cím mel,
Szedenik Je nõ Iluska hú gá hoz írt le -
ve le zé sét mu tat ja be az el sõ vi lág -
há bo rú vi szon tag sá gai alatt.

Szám ta lan ér dek lõ dõ rész vé te le
mel lett a csepregi Far kas Sán dor
Egy let elõ adá sá val nyi tot ták meg
a ren dez vényt. A ci vil kö zös ség
tag jai au ten ti ku san el sõ vi lág há bo -
rús ka to na dal ok kal fo gad ták a
meg hí vott ven dé ge ket. El sõ íz ben
Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros

pol gár mes te re kö szön töt te a meg -
je len te ket, kü lön üd vö zöl ve Sze de -
nik Je nõ uno ká ját, Pap Györ gyit és
fér jét, akik el fo gad ták a szer ve zõk
meg hí vá sát. A szer zõ mél ta tá sa
mel lett úgy fo gal ma zott, nyi tot tak
ar ra, hogy a jö võ ben is egy-egy el -

kép ze lés mö gé
áll ja nak, s azt
pénz ügyi leg is
tá mo gas sák.

Az 1914-ben
ki rob bant nagy
há bo rú rész le te i -
rõl dr. Dé nes Jó -
zsef tör té nész osz -
tott meg in for má -
ci ó kat, aki a

könyv lek to rá lá sá val já rult hoz zá
an nak ki dol go zá sá hoz. Su dár
Lászlóné meg kö szön te mind azok
tá mo ga tá sát, akik se gít sé gé vel
meg je len he tett a könyv, így a
Szedenik csa lád le szár ma zott ja i -
nak, a for dí tók nak, a könyv ki adó -
nak és a csepregi ön kor mány zat -
nak is, hi szen a vá ros ve ze tés fel ka -
ro lá sá val jö he tett lét re egy az el sõ
vi lág há bo rús ese mé nye ket új pers -
pek tí vá ból be mu ta tó könyv. A ke -
mény táb lás könyv mél tó képp õr zi
to vább az utó kor nak Szedenik le -
ve le zé sek gyûj te mé nyét.

km

Ha gyo má nyos hor dó gu rí tás sal,
la kos sá gi ös  sze jö ve tel lel tar tot tak
ut ca ava tót de cem ber 8-án
Csepregen, a kor mány za ti tá mo -
ga tás sal fel újí tott Pe tõ fi Sán dor ut -
cá ban. A cik lus ki len ce dik ut cá ját
ad ták át.

Év ti ze den át vár va várt nap volt
az a szom bat az ut ca be li ek kö ré -
ben, ami kor Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter, Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ és a kép vi se lõk át vág ták
a nem ze ti sza la got a fel újí tott ut cá -
ban. A vá ros el sõ em be re is mer tet -
te: 414 mé ter hos  szan
újult meg az ut ca, a 15
mil lió fo rin tos kor mány -
za ti tá mo ga tás mel lett
több mint 5,8 mil lió fo rint
ön kor mány za ti for rást
for dí tot tak a fej lesz tés re.

Csepreg pol gár mes -
te re meg kö szön te az ut -
ca la kó i nak a ki vi te le zés alatt ta nú -
sí tott tü rel mét, a Ma gyar Kor mány
tá mo ga tá sát, Ágh Pé ter or szág -
gyû lé si kép vi se lõ se gít sé gét és
Oláh Im re kép vi se lõ szor gal ma zá -
sát az ügy ben, hogy az ut ca meg -
újul jon. 

Ágh Pé ter úgy fo gal ma zott, mi -
kor Csepreg vá ro sá ban Vlasich
Krisz ti ánt vá lasz tot ták pol gár mes ter -

nek, tett re kész em ber nek sza vaz -
tak bi zal mat, aki tisz tes sé ge sen rá -
szol gált a fel adat ra. Év ti ze des le -
ma ra dá so kat küzd le a vá ros, az ut -
ca meg újí tá sa mel lett szá mos más
fej lesz tés is zaj lik a vá ros ban, hi szen
in téz mé nyi kor sze rû sí té sek kez dõd -
nek, fej lesz tik a Ma lom ker tet, és a
jö võ esz ten dõ is ren ge teg le he tõ -
sé get kí nál. Az or szág gyû lé si kép vi -
se lõ is mer tet te a Ma gyar Fa lu
prog ram ele me it is, mely az 5000
fõ alat ti te le pü lé sek nek je lent het
újabb ered mé nye ket.

Az ut ca ava tá son Hárominé Or -
bán Eri ka al pol gár mes ter ve ze té sé -
vel a Csepregi Nyug dí jas Ének kar
mû kö dött köz re, nép dal cso kor ral
szí ne sí tet ték az ün nep sé get. Ezt kö -
ve tõ en kö tet len be szél ge tés re ke -
rült sor a meg je lent csepregi pol -
gá rok és a vá ros ve ze tés kö zött, te -
á val, forraltborral és sü te mén  nyel
kí nál ták egy mást.                      km

Fontosak az értékeink
SUDÁR LÁSZLÓNÉ MOLNÁR ZSUZSANNA KÖNYVÉT

KAROLTA FEL A CSEPREGI ÖNKORMÁNYZAT

Át ad ták a
meg újult Pe tõ fi ut cát
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• Sajtoskál
Sajtoskáliak Ka rá cso nya

„Ka rá csony es te van: csend, nyu ga lom,
bé ke, sze re tet köl tö zött az em ber szí vek be” –
hang zott el az idé zet Hor váth Mer cé desz elõ -
adá sá ban a sajtoskáli Szent Pé ter Pál temp -
lom ban, a ha gyo má nyos bet le he mes elõ -
adás alatt. Ezen idé zet hû en áb rá zol ta a köz -
ség ün ne pi han gu la tát. 

A fa lu né pe ezen a szent na pon együtt ün -
ne pelt. Nap köz ben a gye re kek kis cso por tok -
ban bet le hem mel jár ták a fa lut ház ról ház ra,
hogy el mond has sák ver se i ket.

Majd be kö szön tött az es te, és a fa lu né pe
a temp lom ban gyü le ke zett. Hat óra kor kez dõ -
dött a mû sor, amely a ha gyo má nyok hoz hû en
a gyer me kek bet le he mes já té ká val kez dõ -
dött. Õket a fa lu kó ru sa kö vet te, akik egy gyö -
nyö rû kon cert tel aján dé koz ták meg a je len lé -
võ ket. A fél órás mû sor után kö vet ke zett az ün -
ne pi szent mi se, me lyet Sza bó Mik lós plé bá nos
úr tar tott. Mi se után a temp lom ud va rán for ró
tea és for ralt bor vár ta az ös  sze gyûl te ket,
hogy for ró ita lok mel lett be szél get hes se nek a
hû vös idõ ben. 

Az idei ka rá cso nyi ün nep sé gen is ren ge te -
gen meg je len tek, s idén is ál dott, bol dog, ün -
ne pi han gu lat ban telt. 

Ko vács Vi vi en 

Rövid hírek
– Honnan jött a ba ba-ma ma bib li ai ta lál -

ko zó öt le te? Mi ért Gór a hely szín?
– Még te o ló gus hall ga tó ko rom ban ta lál koz -

tam a leg ki seb bek nek tar tott bib li ai fog lal ko zás kü -
lön bö zõ for má i val, az óta for gat tam ma gam ban a
gon do la tot, hogy mi kor és hol kezd het nénk el ezt
mi is. A Bü ki Evan gé li kus Egy ház köz ség hez több te -
le pü lés is tar to zik. Éve kig a bü ki anya gyü le ke zet re
néz ve gon dol tam azt, hogy Bü kön a Mû ve lõ dé si
ház ban több ba ba prog ram van, túl sok len ne
még egy ba bák nak szer ve zett
fog lal ko zás, még a ha a bib li ai
jel leg más te ma ti kát is nyújt, mint
a töb bi. Ugyan ak kor a Tün dér -
föld Csa lá di Nap kö zi ve ze tõ je,
Ma ro si Tün de fel ké ré sé re né -
hány al ka lom mal tar tot tam bib -
li kus jel le gû, ün ne pek hez kö tõ dõ
fog lal ko zást ki csik nek, és már
en nek is na gyon örül tem. 

Gór hely szín ként ak kor csil lant fel, ami kor õsz -
 szel há rom ba ba együt tes meg ke resz te lé sé re kér -
tek meg ott. Az anyu kák kal már ak kor kezd tünk be -
szél ni a foly ta tás ról Ti pe gõk is ten tisz te le te né ven,
de be teg ség és egyéb el fog lalt ság mi att 2018-
ban nem foly ta tó dott a so ro zat. A te le pü lés ad ven -
ti gyer tya gyúj tó ün nep sé gén a góri evan gé li kus
gond nok kal és a ka to li kus sek res tyés sel to vább be -
szél get tünk a prog ram ról. Mi vel Górban több fi a -
tal, kis gye re kes csa lád is van, ezért egy ér tel mû nek
tûnt, hogy öku me ni kus nyi tott ság gal, evan gé li kus-
ka to li kus szer ve zés ben foly ta tód jék a prog ram.
Vincze Er zsé bet bõi ka to li kus hit ok ta tót kér tem fel
tár sam ként, és nagy örö möm re Sulicsné Sá gi Hen -
ri et ta ka to li kus hit ok ta tó is mel lénk sze gõ dött. A
prog ra mot pe dig, amely hez Vincze Er zsé bet logót
is raj zolt, Ba ba Ta lál ko zó Bib li á val né ven hir det jük
to vább.

– Milyen jel le gû ek a fog lal ko zá sok?
– Kifejezetten 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 vá runk. 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 zik.

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, majd ki ra kós sal
ját szot tunk. A kö zös 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.

– Az el sõ ta lál ko zó mi lyen be nyo mást ha -
gyott ben ned?

– Az el sõ ta lál ko zón az én 2 éves fi a mon kí vül
hat ba bá val, kis gye rek kel ér kez tek anyu kák. Na -
gyon örül tünk en nek az ér dek lõ dés nek. Re mé lem,
a feb ru ár 8-án 10 óra kor kez dõ dõ kö vet ke zõ ta lál -
ko zón kon már nem is fo gunk el fér ni a góri fa lu ház
ját szó szo bá já ban, ha nem egye ne sen a nagy te -
rem ben gyü le ke zünk majd. Itt is lesz szõ nyeg, ami -
re le ül he tünk, és amin a gye re kek játsz hat nak.

– Kiket vár tok, mi lyen sû rûn lesz nek a fog -
lal ko zá sok?

– Havonként egy ta lál ko zó ra gon dol tunk, elõ -
re lát ha tó lag min den hó nap má so dik pén tek jén 10
órá tól, 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. A kö vet ke zõ ta lál ko zó te hát feb ru ár 8-án lesz.

SulicsHeni

Ba ba Ta lál ko zó Bib li á val
SIMON RÉKA LELKÉSSZEL BESZÉLGETTEM
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Min den öreg sé gi nyug dí jas ka pott meg hí vást
és aján dék cso ma got, a be te gek pe dig, akik
nem tud tak el jön ni, ház hoz kap ták az aján -
dék cso ma got. Ter mé sze te sen min den gyer -
mek is ka pott aján dé kot ha za me ne tel elõtt.

A prog ram az is ko lá sok mû so rá val kez -
dõ dött Ad ri és Ma ri ka ta ní tó né nik ve ze té -
sé vel, ahol sok hor vát és ma gyar ka rá cso -
nyi éne ket és kis szín da ra bot ad tak elõ a
gye re kek. A mû sor után a fi nom sá go kat is
meg kós tol ták a nyug dí ja sok és gye re kek
egy aránt, sza lon cu kor pe dig an  nyi volt,
hogy a sze rep lõk zse be i be is ju tott.

A mû sor után a he lyi gye re kek ha mar a
szín pa don vol tak, és „ban dáz tak” Tün di ta ní tó
né ni já té kos mû so rá ban, míg az idõ sek a Sop ro -
ni Pék ség di ós-má kos bejg li jét di csér ték, no
meg a for ralt bort és az ízes te át, me lyet az ön -

kor mány za ti kép vi se lõk ké szí tet tek el. Es té be
nyú ló be szél ge tés ke re ke dett a kis fa lu köz pont -

já ban, a CD-ze ne mel lett jó volt ki csit meg áll ni
eb ben a ro ha nó vi lág ban, és ál dott ka rá csonyt,
bol dog új évet kí ván va ha za men ni.

Hergovich Vin ce

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
ÉS RAVATALOZÓ-ÁTADÁS
NEMESLÁDONYBAN

Ad vent el sõ va sár nap ján is mét ös  sze gyûl -
tünk, hogy mél tó kép pen ün ne pel jük eme je -
les ün nep kört. Né meth Lász ló pol gár mes ter úr
ün ne pi kö szön tõ je után át adás ra ke rült a ki -
bõ ví tett ra va ta lo zó. Eb bõl az al ka lom ból ven -
dé günk volt dr. Galántai György, a Sár vá ri Já -
rá si Hi va tal ve ze tõ je. Az egy há zak ré szé rõl
Sza bó Mik lós plé bá nos úr, va la mint Pécsinger
Éva lel kész as  szony meg ál dot ták az új lé te sít -
ményt. Az ad ven ti ko szo rún fel lob bant az el sõ
láng. A ren dez vény a kul túr ház ban foly ta tó -
dott, ahol a fa lu gyer me ke i nek ad ven ti mû so -
rát te kint het ték meg az ér dek lõ dõk, mely me -
leg sé get csalt min den ki szí vé be, és új ra át él -
het tük a gyer me ki vá gya ko zást a ka rá csony
iránt. A meg je lent ven dé ge in ket a mû sor után
for ralt bor, tea és sü te mény vár ta.

Pietrowskiné Végh And rea

Idén de cem ber 8-án ér ke zett a Mi ku lás a sajtoskáli
gye re kek hez. Put to nya eb ben az év ben is te le volt szép
nagy cso ma gok kal. Vi szont mi e lõtt a Mi ku lás bá csi meg -
ér ke zett vol na a mû ve lõ dé si ház ba, még egy kis elõ -
adás sal ké szül tek a gye re kek nek. 

Pe tõ Fe renc, a Me se bolt Báb szín ház osz lo pos tag ja
szó ra koz tat ta a gye re ke ket, mi ku lás vá ró elõ adá sá val
meg ka cag tat va ki csi ket és na gyo kat egy aránt. A mû sor
utá ni han gos gyer mek ének nek kö szön he tõ en a Tél apó
ha mar meg ta lál ta az ös  sze gyûlt sajtoskáli gye re ke ket, és
min den ki nek ki osz tot ta a meg ér de melt, édes sé gek kel te -

li, ha tal mas cso ma got. Ter mé sze te sen idén sem ka pott
vir gá csot sen ki, hi szen Sajtoskálon csak jó gye re kek lak -
nak. Mi u tán min den ki meg kap ta a cso mag ját, a bü fé -
ben le he tõ ség volt min den fé le fi nom ság kö zül vá lasz ta ni.
Kü lön bö zõ sü te mé nyek, szend vi csek, üdí tõk vár tak a ren -
dez vény részt ve võ i re. Kis idõ el tel té vel el kez dõ dött a tom -
bo la sor so lá sa, ahol a gye re kek nek le he tõ sé gük volt
még több édes ség gyûj té sé re, majd a sor so lás után ked -
vük re játsz hat tak. Idén is min den ki édes ség gel te li tás ká -
val ment ha za. Jö võ év ben is ha son ló jó han gu lat ban
vár juk majd a Mi ku lás bá csit!                 Ko vács Vi vi en

Mi ku lás-ün nep ség Sajtoskálon

Ka rá csony elõtt 
fa lu ka rá csonyt tar tot tunk Ól mo don
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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.)

F
E

B
R

U
Á

R

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)

ONLINE AJÁNLÓ
Keresse az alábbi cikkeinket a  

www.repcevidek.hu
weboldalon!

P R O G R A M A J Á N L Ó

Feb ru ár 2. 18.00 Bü ki Ipa -
ros Bál, hely szín: Bük, Für dõ Ét -
te rem. To váb bi in for má ció: Né -
meth Sán dor – 30/204-58-29.

Feb ru ár 2. 19.00 Kon cert
és Tánc ház az Ök rös Ze ne kar -
ral, be lé põ: 800.- Ft, hely szín.
Bü ki MSK Szín ház ter me.

Feb ru ár 8. 19.00 As  szony -
far sang. Meg le pe tés ven dég,
bulizenekar, kok tél pult, tom bo -
la! Hely szín: Bü ki MSK Sport csar -
no ka, be lé põ: 1.000.- Ft. Asz -
tal fog la lás szük sé ges!

Feb ru ár 25. 15.30 Me se -
bér let 1. elõ adá sa Bu dai Báb -
szín ház – Far sang. Élõ-bá bos
me se já ték óvo dás és kis is ko lás

gyer me kek nek. A bér let ára
2.000.- Ft. Elõ a dá son kén ti
jegy ár: 800.- Ft. Hely szín: Bü ki
MSK Szín ház ter me.

Feb ru ár 28. 08.00 Bü ki tor -
kos ko dás tor kos csü tör tö kön. Ün -
ne pé lyes kö szön tõ: 16.30. Kós to -
lók ki ada go lá sa: 17.00. Kós to ló -
jegy ára: 2.000.- Ft. Hely szín: Bük,
Koczán-ház, Szé che nyi u. 42.

Már ci us 5. 16.00 Far san gi
fel vo nu lás. Jel mez ver seny-for -
ralt bor-for ró tea-fánk-utcabál!
Vár juk jel me ze sek je lent ke zé sét
egyé ni és csa pat ka te gó ri á -
ban! Hely szín: Bük, kör for ga -
lom tól az Atriumig, Bü ki MSK
Atriuma.

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.

01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
02. Sanitas 9–14.00 készenlét
03. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–14.00 készenlét
10. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
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. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
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. Sanitas 9–14.00 készenlét
24. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28.Sz. Péter 17–20.00 készenlét

Feb ru ár 9-én, szombaton 18
ó. Szakonyban, a Ke men cés
Csár dá ban: Jel me zes far san gi
mu lat ság .

Feb ru ár 9-én, szombaton
17.30 ó. Bü kön, a Va dász ta nya
Ven dég lõ ben: Bü ki hor gász bál.

Feb ru ár 16-án, szom ba ton
16 ó. Bü kön, a Sport csar nok ban:
Bü ki TK – Gyõ ri Au di ETO KC U22. –
NB II-es nõi baj no ki ké zi lab da
mér kõ zés.

Feb ru ár 17-én, va sár nap 08
órá tól Bü kön, a Sport csar nok ban:
Dr. Szalay Fe renc Lab da rúgó Em -
lék tor na 2019. ja nu ár 9.

Feb ru ár 19-én, ked den 12
órá tól Bü kön, a Sport csar nok ban:
X. TDM fér fi fut ball ku pa.

Feb ru ár 23-án, szom ba ton:
Ha gyo má nyos far san gi tú ra Út vo -
nal: Kõszegfalva – Abért-tavak –
Te me tõ – Hubertusz-forrás – Ilo na-
völgy – Peruska ká pol na – Õz-kút
– Ólmodi út – Kõ szeg. Táv: 15 km,
idõ tar tam: 5 óra. Tú ra ve ze tõ: Né -
meth Lászlóné (70/368-5084). Ta -
lál ko zó: 8.20, Kõ szeg, vas út ál lo -
más, in du lás vo nat tal, 8.32

Feb ru ár 23-án, szom ba ton
18 ó. Csepregen, a PSMSH-ban:
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra far -
san gi mû so ra és bál ja.

Feb ru ár 24-én, va sár nap 16
ó. Csepregen, a PSMSH-ban: Meg -
em lé ke zés a Kom mu niz mus Ál do -
za ta i nak Em lék nap ja al kal má ból.

Feb ru ár 25-én, hét fõn 15.30
Bü kön, a BMSK szín ház ter mé ben:
Far sang - a Bu dai Báb szín ház elõ -
adá sa.

Feb ru ár 28-án, csü tör tö kön
08 órá tól Bü kön, a Koczán-
háznál: Bü ki tor kos ko dás tor kos
csü tör tö kön.

Már ci us 1-3. Bü kön, a Sport -
csar nok ban: Olimpici Pár baj tõr
GP 2019 Bük für dõ Ku pa.

Már ci us 2-án, szom ba ton
dél után és es te Undon: Fa lu far -
sang (Mesopust).

Már ci us 3-án, va sár nap dél -
után Olmódon: Dede – Babe –
far san gi nép szo kás.

Már ci us 5-én, hús ha gyó
ked den a dél elõt ti órák ban
Tömördön: Csi csó ká zás – far san -
gi nép szo kás.

Már ci us 5-én, hús ha gyó
ked den 16 órá tól Bü kön, a kör for -
ga lom tól az Attriumig: Tél ûzõ Far -
san gi fel vo nu lás

Már ci us 5-én, hús ha gyó
ked den 18 ó. Kiszsidányban a fa -
lu ház ban: Fa lu far sang – be bo rot -
vá lás sal.

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 2019. feb ru á ri prog ram jai

CSEPREGI BETLEHEMESEK

A MIKULÁS LÁTOGATÁSA
NEMESLÁDONYBAN

ADVENTI KÉZMÛVES
FOGLALKOZÁS SAJTOSKÁLON

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
SAJTOSKÁLON






