Rövid hírek
• Tormásliget

Sopronban járt
a reformációi kamion
– SZAKONYIAK IS OTT VOLTAK

Szépkorú köszöntése!
Február 4-én töltötte be a 90. életévét
Kun Ferenc! Ebbõl az alkalomból kerestük fel
Czetin Tamás alpolgármesterrel otthonában
Feri Bácsit, a település és az önkormányzat

A szakonyi evangélikus testvérek is csatlakoztak
a február 4-én és 5-én Sopronba érkezett reformációi kamion megtekintéséhez. Erre a nem mindennapi eseményre Blatniczkyné HammersbergGanczstuckh Júlia, a gyülekezet helyettes lelkipásztora invitálta az érdeklõdõket. A rendezvénysorozat tavaly novemberben indult és idén májusig tart, a Németországi Protestáns Egyház, vala-

gatók a jármû kivetítõin a kontinens mintegy 68 városának a reformációhoz való kapcsolatáról láthattak összefoglalókat. Sopronban, a központi
programok mellett, a helyi evangélikus szervezetek
is érdekes eseményekkel várták az érdeklõdõket.
Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke nyitotta meg az
alkalmat. Elmondta: a reformációi kamion arra

mint a Svájci Protestáns Egyházszövetség és az Európai Protestáns Egyházak Közössége egyedülálló
kezdeményezése. A projekt keretében egy kamion
járja végig Európát: a reformáció szempontjából
fontos városokat. Magyarországról Debrecen, Sopron és Sárvár kapcsolódott a programhoz. A láto-

vállalkozott, hogy bemutassa, milyen óriási jelentõsége van a lelki, szellemi, gazdasági és politikai változást hozó reformációi mozgalomnak.
Tartalmas és érdekes délutánt töltöttek együtt
mindazok a testvérek, akik Sopronban vagy
akár Sárváron látogattak el a kiállításra. ADA

nevében nagyon sok boldogságot és még
nagyon sok boldog születésnapot kívánva
Neki, ilyen erõben és egészségben, mint
ahogy a 90. életévét megér te. Feri bácsiéknak 3 gyermekük, 5 unokájuk és 2 dédunokájuk van!
MÁ
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Sportos

hétköznapok

Csaknem négy év szünet után
nyílt ismét lehetõség önvédelmi oktatásban részt venni Sopronhorpácson, a Dr. Sedlmayr Kurt Mûvelõdési Házban. Az edzéseket (egyelõre
gyerekeknek) Flamm Csilla Sempai,
többszörös magyar bajnok és válogatott keret tag tartja. A Kyokushin
Karate stílus megalapítója Sosai
Masutatsu Oyama tíz danos mester,
aki 18 hónapon keresztül magányosan tréningezett a Kiyosumi hegyen,
Japánban, Chiba tartományban. A
másfél év alatt megalkotta a világ
egyik legkeményebb harcmûvészetét. Ennek eredményeként hamarosan 220 kilogrammot nyomott fekve,
átugrotta a saját testmagasságát,
12 másodperc alatt futott 100 métert és kettõ ujján tudott kézen járni.
Amerikába 1950 körül, míg Magyarországra csak a 80-as években gyûrûzött be a karate ezen ága. A Kyo-

kushin Karate nem sportkarate, nem
versenykarate, hanem budo karate.
Ez azt jelenti, hogy célja a gyakorló
jellemének tökéletesítése és nem a
versenyeredmények hajszolása. Ennek érdekében a gyerekek állóképessége és kondíciója javítására
mellett mentális fejlesztésükre fekteti
a hangsúlyt az edzõ. A „kyokushin
lélek“ a következõt bölcsességet
tartja szem elõtt: fejet alacsonyan
tartva (szerénység), szemet magasra
szegezve (kitûzött cél), légy beszédben visszafogott (higgadtság). S
nem utolsó sorban a szülõk iránti tisztelet vezéreljen és bánj másokkal jóságosan. A karate mellett több
sportág is képviselteti magát, heti
rendszerességgel labdarúgás, ritmikus sportgimnasztika, mazsorett, gerinctorna és hatha jóga is elérhetõ a
Mûvelõdési Házban.
HK

Tavaszelõ
„Kedves hónapom vagy te nékem. Te vagy az egyetlen, akit hívunk és akit epedve vár mindenki. Felõled álmodoztam én is a télen a kályha mellett, és a tûzbe mélázva tûnõdtem: hol vannak virágaid? hol vannak madaraid? mit csinál most a fecskénk? és mit
csinál most a gólyánk?“
Gárdonyi Géza csaknem 120 éves szavai híven tükrözik az ember
megújulás, újrakezdés iránti vágyát. Amikor már belefásulunk, belekérgesedünk a hosszú, hideg és sötét téli hónapokba. Már vágyjuk az
elsõ igazi tavaszi napsugarat, az elsõ gólyát, az elsõ fecskét, az elsõ
nyíló virágot. Amikor már mindenáron tavaszt szeretnénk csempészni
otthonunkba, és megvesszük az elsõ cserepes jácintot, mert bódító az
illata, ami reményt ad, hogy hamarosan vége a télnek, és ránk köszönt a tavasz. A tavasz elsõ hónapja ezernyi apró csodájával, a rügyezõ faágak között csicseregve repdesõ madaraival, kábultan szálló bogaraival, sarjadó mezõivel. És a március újra elhozza nekünk Ta-
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mást, Franciskát, Gergelyt, Sándort, Józsefet és Benedeket, mert népszokásokban és nevekhez kapcsolódó babonákban nem szûkölködik
ez a hónap. Újra várhatjuk a nõnapi köszöntéseket, újra ünnepeljük a
márciusi ifjakat, újra lesz Föld órája és költészet világnapja, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe és persze torkos csütörtök... Az örök körforgás. De így van ez rendjén! Ezúton kívánok minden kedves Olvasónak
szívet-lelket melengetõ, napsütésben bõvelkedõ tavaszelõt, a
Répcevidéknek pedig gratulálok, és további sikereket kívánok, hiszen
hat éve, éppen ebben a hónapban jelent meg az elsõ száma. Köszönöm, hogy Veletek ünnepelhetek!
Zsoldosné H. Kati
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Rövid hírek
• Sajtoskál
,,Állt a bál” Sajtoskálon
Felcsendült a zene a sajtoskáli kultúrházban: farsangi mulatságra invitálta az arra járókat már délután. Meg is telt a terem idõsekkel és fiatalokkal, hiszen arról szól a falufarsang Sajtoskálon, hogy a telet közösen búcsúztatják. A jókedvvel érkezõ vendégek hangulatát fokozta az elõadott vidám színdarab.
Nem maradt üresen a jelenlevõk gyomra: a
faluházba érkezõket a sajtoskáli képviselõ-testület tagjai látták vendégül pogácsával. A
délutánból nem hiányozhatott a farsang
egyik jellegzetessége, a farsangi fánk sem.
De igazán a képviselõ-testület tagjai által készített marhapörkölt finom illata csiklandozta a
vendégek orrát, majd simogatta gyomrukat.
A vegyes korosztályból álló társaság szép

létre a Promenád végén
A következõ hónapokban pályázatok segítségével több minden megújulhat majd Csepreg Városában. Elkészülhet a Büszkeségpont, valamint a
Közös Önkormányzati Hivatal belsõ rendszere is átalakul, de külterületi útfelújításra is pályáztak.
Szarka Anikó képviselõ, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke lapunknak elmondta,
hogy a 2016-2017-es esztendõ Magyarország Kormányának az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából szervezett emlékéve. Ezen emlékév keretein belül minden önkormányzatnak lehetõsége van pályázni úgynevezett
„Büszkeségpontok” létrehozására. Hozzátette, hogy Csepreg Város Önkormányzata a
Büszkeségpont létrehozását
kezdeményezte és ebben az
évben a városvezetés meg is
kívánja valósítani azt. Hosszas
egyeztetés után született meg
Csepregen az emlékmû terve,
melyet a fõtéri Promenád végére tervez a város.
– Terveik szerint az idei, október 23-ai ünnepségen avathatjuk majd fel a mûalkotást.
Ezzel kapcsolatban jó hír,
hogy a tervezett 15 millió forintos beruházáshoz a Magyar Kormány 8 millió forintos támogatást ítélt meg Csepregnek. Azért, hogy
az emlékmûvet a város létre tudja hozni, további 7
millió forint szükséges még. A város vezetése most
azon dolgozik, hogy a hiányzó összeget pályázati
úton elõteremtse, hogy a jeles napra elkészülhessen mûvészeti alkotás – összegezte a teendõket a
pénzügyekért felelõs bizottság elnöke.
Megtudtuk azt is, hogy Csepreg Város Képviselõ-testülete döntött arról a konstrukcióról, mely az
önkormányzatok ASP rendszerének országos kiterjesztéséhez kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a
Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalban az infrastrukturális fejlesztéseken túl a számítástechnikai
háttér is modernizálódik, új eszközöket is beszereznek. Ennek költségeire pályázik most a csepregi
önkormányzat összesen 7 millió forint értékben.
2018. január 1-tõl kötelezõ lesz a hivataloknak
átállnia az országos ASP rendszerre, hisz így gyorsabban követhetik a jogszabályi változásokat, a
fejlesztésnek köszönhetõen a helyi ügyintézõk

könnyebben tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségeiknek, és hozzáférhetnek majd a központi nyilvántartások adataihoz is. A szakrendszerek integrációjával megszüntethetõek az ügyviteli
és az adminisztrációs párhuzamosságok, csökkenthetõek az eljárási költségek, lerövidülhet az ügyintézési idõ is.
A bizottsági elnök beszélt a külterületi utak fejlesztésérõl is.
– Nemrég jelent meg Magyarország Kormánynak felhívása a Vidékfejlesztési Programban, mely
a külterületi utak fejlesztésére irányul – nyilatkozta

Szarka Anikó. – Mivel hosszú távú célunk a Szõlõhegy turisztikai célú vonzerejének a megteremtése, ezért a Hunyadi utcától a Bene-hegyi tóig terjedõ szakasz felújításáról döntött a képviselõ-testület. A város a pályázati kiírás alapján nyújtotta be
a pályázatot, melyben a maximálisan igényelhetõ
100 millió forint teljes keretösszegre pályáztunk, ehhez – sikeres pályázat esetén - a városnak 25 százalékos önerõt kell biztosítania. Február 6-án benyújtott pályázat önerejének egy részét a pályázati önerõalapból kívánja a város biztosítani, erre pályázatot nyújtunk majd be. A felújítás ügyében a
polgármester úr egy lakossági fórumot hívott össze
még tavaly decemberben, melyen a kinti területtulajdonosok, a gazdák és az ingatlantulajdonosok vettek részt, akik pozitívan fogadták a hírt és támogatásukról biztosították az önkormányzatot. Bízunk abban, hogy a pályázatunk pozitív elbírálásban részesül majd – nyugtázta az elképzeléseket a
képviselõ asszony.
yde
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számmal összegyûlt, estére megtelt a kultúrház terme a falu lakóival. A táncos kedvû falubeliek mulatós nótákra ropták a táncot. A
farsangi mulatságról a késõbb érkezõk sem
tértek haza üres gyomorral, mert az esti órákban ismét felszolgálták az ünnepi marhapörköltet. Hajnalig „állt a bál” a sajtoskáli kultúrházban. Nemcsak a helyi fiatalok és idõsebb
lakosok, hanem a sajtoskáli gyerekek is búcsút vettek a téltõl. A farsangi délutánon vidám mûsorukkal mosolyt csaltak a vendégek
arcára, kacagástól volt hangos a kultúrház
terme. A „szerencse” is kedvezett a jó hangulatnak, hiszen a tombolán egy szelvény sem
maradt kisorsolatlanul.
BB.

Büszkeségpont jön
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Pajzán
dalok
és kabaré
– Így mulattak a büki
lányok és asszonyok

ilyenkor egy „kakastátintással”
– SZOKTA MONDANI A NAGYANYÁM
Hosszabbodnak a napok, talán az idõ is egy kicsit
enyhül. Egyre több gazda, kerttulajdonos tevékenykedik a hegyen vagy a ház körül. Idõnként „felsír” egyegy motor fûrész. Gondos gazdák próbálják
visszaszorítani az erdõt a szõlõk végénél, vagy
egy-egy elöregedett, elszáradt gyümölcsfát
vágnak ki. Nagy idõk nagy tanúit. Árnyékot
adó lombjuk alatt pihent a gazda, gyümölcse
oltotta szomját és most utoljára fája ad meleget a következõ generációnak. Kár ezekért az
öreg fákért, mert velük sok régi, értékes gyümölcsfajta is eltûnik. A szõlõültetvényekben
csattognak a metszõollók. A terület nagyságától, szabadidõtõl függõen igyekeznek a gazdák kihasználni a kínálkozó jobb idõt, mert mire megjönnek a böjti szelek végezni kell a
metszéssel. A tavalyi tavaszi fagy és a nyári
jégesõ miatt általában kevesebb volt a termés
a gyümölcsfákon és a szõlõtõkéken. Így maradt ereje a növénynek, hogy a még hosszú
õszben beérlelje a hajtásokat és a vesszõket.
Ezért remélhetõleg a januári kemény hidegek
nem okoztak komolyabb kárt.
A metszés célja a termõegyensúly fenntartása, tehát, hogy minden évben egyformán
teremjen a növény. Ha elõzõ évben elnagyoltuk a metszést, akkor sok termõrügy maradt a
növényen és sok termést hozott, a nyári rügydifferenciálódás nem tudott végbe menni,
ezért az adott évben nem számíthatunk jó termésre. Csak jó tápanyag ellátottságú és minden évben egyenletesen terhelt növénytõl
várhatunk jó minõségû termést. Szõlõ esetében a szokásos terhelés tõkénként 10-18 termõrügy
egy vagy két szálvesszõn, fajtától, mûvelési módtól és
a gazda elvárásától függõen.
Gyümölcsfánál szabályként vehetjük, hogy ha erõsen metszünk, tehát sok ágat és hajtást távolítunk el,
akkor a tápanyag a megmaradt rügyekben: koncentrálódik, és erõs hajtásnövekedést eredményez. Ha kevés hajtást, ágat vágunk le, akkor a korona besûrûsödik, túl sok termés képzõdik, ami apró és éretlen lesz.

Általában a függõleges hajtásokat távolítjuk el elõször.
A vízszintes és a 45o közötti ágak rakodnak be virágrüggyel, ezek az értékesebbek. Persze a tapasztalt

gazda meg tudja különböztetni a termõrügyet a hajtásrügytõl, és így tudja szabályozni a termést. Sok tapasztalat halmozódott fel a hosszú évek alatt, amit a
tanfolyamokon, üzemlátogatásokkor tovább fejlesztettek a gazdák.
Tavasszal boruljon méhzsongásos tarka virágba a
szõlõhegy és a Teremtõ áldása kísérje a gazdák keze
munkáját.
Horváth József agrármérnök, mérnöktanár
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A büki Asszonyfarsang
az idei évben sem mellõzte a fergeteges jókedvet.
A csinos ruhában öltözött
hölgyek házi finomságokkal megrakott tálcákkal
és italokkal roskadó kosarakkal érkeztek a bálba.
Magukkal hozták vidámságukat, táncolós lábaikat, nevetõs mosolyukat,
dalolós hangjukat. Szórakoztatásukról idén is több
fellépõ gondoskodott.
A Rábamenti Citerások
pajzán dalokat énekeltek,
míg az álruhába bújt
Háncs néptáncos fiúk bebizonyították, hogy nemcsak a csárdás megy nekik kiválóan, hanem a
Hattyúk tava balett szárnyaló ugrásai is. Az est folyamán megkezdte rendelését Dr. Bubó az õ hû
asszisztensével, Ursulával.
Vidám kabaréjuk abszolút
meggyõzte a nézõsereget
arról, hogy a jó pálinka orvosság a test és a lélek
minden nyavalyájára.
Folyt is belõle kellõ
mennyiség. Ebben az évben a szervezõk szakítottak a hagyományokkal és
titkos sztárvendégként egy
hölgyet hívtak meg. A báli
hangulatot csak fokozta
Mohamed Fatima kiváló
hangja, és a bulizós hölgyekbõl alakult tánckar
színpadi megjelenése. Éjfél elõtt mintegy háromszáz nyeremény talált
gazdára: Giczi Ildikó szervezõmunkájának eredményeként olyan sok tombola-felajánlás érkezett,
hogy a sorolás egy órát
vett igénybe. Köszönjük a
támogatást! A rendezvényhez önzetlen segítségükkel hozzájárultak a büki mentõk és a csepregi
tûzoltók is. A mulatság hajnalig tartott. A jó zenéért
felelõs Spontán zenekar
mindent megtett azért,
hogy az éjjel akár soha ne
érjen véget.
(pb)

Minden nap hosszabb
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• Nagygeresd
Kulturális élmények
Nagygeresd Községi Önkormányzat támogatásával már kilencedik éve látogathatunk
színházi elõadásokat. Az év eleji nyugodtabb
hónapokban, mielõtt a település rendezvényeinek sora elkezdõdne, lehetõséget kapunk egy
kis kikapcsolódásra. A könnyed mûfajt részesítjük
elõnyben, ezért fõleg az operett, és a vígjátékok
világában kalandozunk. A 11 alkalom során jártunk négy színházban és láttunk több klasszikus
darabot. Nyári elõadáson is részt vehettünk
Egerváron a várkastélyban. A Turay Ida Színház
játékát tekintettük meg ebben a különösen szép
környezetben. Az idén, – a cikk megjelenésével
egy idõben – Eisemann Mihály-Szilágyi László:
Én és a kisöcsém címû operett-bohózatának történetét kísérjük nyomon, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színházban.
Németh Lajosné

A cél, hogy tovább
fejlõdjön a város
ELFOGADTÁK AZ IDEI KÖLTSÉGVETÉST
Január 30-án tárgyalta Csepreg Város
Képviselõ-testülete a város 2017. évi költségvetését, melyet 766 228 961 forint fõösszegben határozott meg a városvezetés.

kormányzat irányába. A szakmai és pénzügyi bizottság ezeket az igényeket megvizsgálta, s úgy
döntött, hogy a bevételek átgondolása és növelés
mellett a saját bevételek figyelembevételével a
város lehetõségeihez képest 25 millió forintnyi
pluszösszeget biztosít a város intézményeinek a
mûködésére. Hangsúlyozta, hogy a legfontosabb
cél a költségvetés megalkotásakor az egyensúly
megteremtése, a zavartalan városi mûködés megteremtése volt. A felmerült 25 millió forintnyi mûködéshez szükséges többletköltséget a város pályázat útján, rendkívüli településtámogatás keretében
kívánja biztosítani az intézmények mûködtetéséhez. A testület azt kérte az intézményvezetõktõl,
hogy, növeljék saját bevételeiket, mérsékeljék a kiadásokat, továbbá racionalizálják a mûködést.

címzett támogatásoknak köszönhetõen egy
jelentõsebb fejlesztési összeget tar talmaz az
idei költségvetés. A célunk az ugyanis, hogy a
lakosság által elvárt mér tékben tovább fejlõdjön a város. A költségvetésben tekintetében 150 millió forintnyi olyan tétel szerepel,
melyet járdafelújításra, illetve az úthálózat
korszerûsítésére fordíthatunk. Ez a 150 millió
forint az idei, illetve a jövõ esztendõben kerül
majd felhasználásra. Az idei évben a ter vek
szerint a Fehér utca, illetve az Alkotmány utca
újulhat meg, mivel ezek elõkészítettsége biztosított. A járdaépítést tovább folytatódik, így a
felsõváros területén és a város központjában
épülhetnek új járdák – nyilatkozta a város elsõ embere.
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Vlasich Krisztián polgármester elmondta, hogy
a város kiterjedt intézményhálózatot mûködtet,
ezért is fordulhatott elõ, hogy a város egésze részérõl 225 millió forintos pluszigény jelentkezett az ön-

– A cél az, hogy az intézményhálózat mûködjön, illetve azok a szolgáltatások megmaradjanak, melyek a településen korábban
megvoltak, de a város egész mûködésében
se legyenek kezelhetetlen fennakadások. Míg
a mindennapi élethez szükséges mûködési kiadásoknál a város alacsony, saját mûködési
célú bevételei miatt kisebb a mozgásterünk,
addig a fejlesztések terén érkezõ pályázati és
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Az intézmények korszerûsítése is folytatódik. Az
idõsek otthonának lakó- és fürdõszobáinak a felújítása már megkezdõdött, de tovább folytatódhat a szociális lakások felújítása, így a Cigli–ház
épületének a felújítása is. A tetõcserén kívül az
ablak- és ajtók cseréjére is sor kerül. Belsõ átalakítások is lesznek, elkezdõdik az épületben a lakások komfortfokozatának a növelése is.
– A költségvetés tartalmazza az intézményeink felújításához szükséges elõkészítési költségeket, hiszen az idõsek otthona, az egészségház, a
mûvelõdési ház, az óvoda és bölcsõde, a Közösségi Szolgáltatóház, és az önkormányzati hivatal energetikai fejlesztését is ter vezzük –
mondta el Vlasich Krisztián. - A költségvetés tartalmazza továbbá a hivatal második ütemének
a megvalósítását, de 8 millió forint összeghatárig egy új ultrahangkészülék beszerzését is tervezzük, melyhez a partner települések további
mintegy 3 millió forintot biztosítanak. Várjuk az
eredményét a korábban benyújtott pályázatainknak, mellyel az idei költségvetés is számol.
Közel egymilliárd forint értékben adtunk be pályázatokat, ezek egy részének eredményérõl
március elején kaphatunk hírt. Sikerességük
esetén kerékpárút, csapadékvíz elvezetõ, feldolgozó üzem épülhet, de közösségi tereink is
megújulhatnak, s turisztikai fejlesztések jöhetnek
létre be- és külterületen egyaránt. Jó hír az,
hogy a Malomkerti játszótér három üteme közül
a második is nyert, mivel városunk sportpark kialakítására is pályázott, így egy 40 négyzetméter alapterületû, gumiborítású új részt alakítunk
ki, melyen 5 új sporteszközt helyezünk majd el. A
lakosságon belül elsõsorban a fiatalokat és a
testedzést rendszeresen ûzõ, sportolni vágyókat
érinti célzottan ez a hamarosan megvalósuló
fejlesztés – nyilatkozta a polgármester.
B.B.

Falusi jégkorongtorna
varázsa Nagygeresden
A mai középkorosztály tagjai között évtizedes barátságok alakultak, amit a mai napig ápolnak. Fiatal éveikre emlékezve sokszor elõkerült a szó a régi hoki meccsek han-

gulatáról. A mérkõzések helyszíne a kisgeresdi tó volt. Úgy tíz évvel ezelõtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy felelevenítsék a
mérkõzéseket. Pár évig sikerült megvalósítani az elképzelést, de januárban múlt öt éve,
hogy fagyapó utoljára engedélyezte a játékot – aztán az idei tél újra lehetõvé tette,
hogy hoki láz legyen úrrá a falun.
A mérkõzés elõtt egy héttel, már szer vezõdtek a csapatok, készültek az ütõk. Elérkezett a vár va várt nap, de az influenzajár vány miatt sajnos kevesebben tudtak részt
venni a megmérettetésen, mint ahányan
szerettek volna. Hiányukat fiatalok és gyerekek pótolták. Volt, aki valódi ütõvel, és volt,

aki maga készítette hoki bottal érkezett a
mérkõzésre. A pálya kialakítása után kezdõdhetett a játék. Repült a korong, amely a
jó kapusteljesítmények ellenére többször a
hálóban landolt.
Az esések szerencsére
csak múló kék foltokat
okoztak és sok nevetés kísérte a játékot. Két mérkõzés között pirospozsgás arcú fiatal lányok is kipróbálták a tél nyújtotta örömöket. A bundasapkás szurkolók, a csikorgó hideg elle-

nére is kitartottak, és végig buzdították a játékosokat. A falusi hoki varázsa a közös játékban és a kihagyhatatlan forraltborozásban
rejlik. Kicsi falu a miénk, kellenek az ilyen és
ehhez hasonló élmények, így hetekig sztorizgathatunk a történteken.
Németh Lajosné
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• Négy cég
dolgoztatott feketén
Jónak mondható a térségben a munkaadói morál, mindössze négy cég, vállalkozó szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feketelistáján be nem jelentett
foglalkoztatás miatt.
Kettõ büki, egy peresznyei és egy sopronhorpácsi munkaadó szerepel a térség 27 települése közül a NAV feketelistáján. Bükrõl egy
egyéni vállalkozó és egy építõipari cég került

újítanak fel az idõsek otthonában
Tovább folytatódik a szobák korszerûsítése a
Területi Gondozási Központban Csepregen. A
2016-os évben öt szoba újult meg, de az idei év
elsõ felében újabb öt lakrész felújítására kerülhet most sor. Ez év második felében pedig – a
tervek szerint – a maradék négy szoba is teljesen
megszépülhet majd.
A Területi Gondozási Központban összesen
14 lakószoba van, melynek felújítását és akadálymentesítését hosszú évek óta el kellett volna
már végezni. A munkát a tavalyi évben az új városvezetés elindította,
így újulhatott meg akkor
öt lakrész teljesen. A felújítást a Területi Gondozási Központtal karöltve
Csepreg Város Önkormányzata finanszírozta
és támogatta.
A munka idén tovább folytatódik, hisz jelenleg már újabb két lakás készült el teljesen. A
Városgazdálkodás szakemberei jelenleg a szobák és a hozzájuk tartozó fürdõszobák felújítását végzik, mely munkák
három hete indultak
meg az intézményben.
A felújítás már évekkel
ezelõtt szükségessé vált, ugyanis a fürdõszobák
kialakítása megnehezítette a lakók mindennapi
tisztálkodását. A zuhanytálcát, melybe egy lépcsõn keresztül lehetett belépni, elbontották, helyette járólapból építették ki az új tusolót. A régi
linóleum és a töredezett csempék helyére új
burkolat kerül, ahol szükséges kicserélik a
szanitereket és zuhanyfüggöny is díszíti majd az
új fürdõszobákat.
Horváth Gábor, mint a területért felelõs Családügyi, Kulturális és Ifjúsági Bizottság elnöke is

megtekintette a folyamatban lévõ felújításokat,
s külön örömét fejezte ki azért, hogy az új fürdõszobák akadálymentesen is megközelíthetõek
lesznek ezentúl, ezzel is megkönnyítve az idõs lakók mindennapjait. A zuhanyzó akadálymentesítésén túl azonban a fürdõszobák ajtóit is ki kell
szélesíteni, ahol ez még nem történ meg. Mindezt azért, hogy kerekesszékkel is lehessen akadálytalanul a lakrészen belül is közlekedni.
Horváth Zoltán képviselõ, a Városgazdálkodás vezetõje elmondta, hogy a felújított fürdõ-

szobák mellett a lakószobákat is kifestik, folyamatosan dolgoznak a kollégák azért, hogy a lakók minél elõbb visszaköltözhessenek megszokott lakrészükbe. – „Jelenleg a most betervezett
harmadik lakrészen dolgozunk, melyet terveink
szerint márciusban be is kívánunk fejezni, így elkészülhet erre az idõszakra betervezett öt szoba
és fürdõszoba teljes felújítása. A városvezetés
célja az, hogy még komfortosabbá és otthonosabbá váljon a csepregi idõs otthon- nyilatkozta
a képviselõ.
B.B.
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a listára. Az egyiket még 2015-ben, a másikat
tavaly õsszel ér ték feketefoglalkoztatáson.
Szintén bejelentés nélkül dolgoztatta alkalmazottját egy Peresznyére bejegyzett kereskedelmi cég, valamint egy sopronhorpácsi kõipari
vállalkozás. Elõbbi tavaly, utóbbi már tavalyelõtt felkerült a feketelistára.
yde

Lakó- és fürdõszobákat
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Sári néni 90 éves lett!
– Az ember szívesen megy ilyen szép kort betöltött emberekhez. Mikor megkaptam Orbán
Viktor miniszterelnök emlékplakettjét, akkor
szembesültem, hogy ilyen idõs már Horváth
Ferencné, Sári néni – idézte fel Sándor József,
Egyházasfalu polgármestere.
– Az idõsek napján mindig van egy kis játék,
ahol megkeressük a legidõsebb fér fit és aszszonyt, na, ott már volt Sári néni nyertes. Nagyon
segítõ kész mindenkivel,
gondolkodása fiatalos és
nagyon szeretik a faluban.
Megszerveztük a köszöntést:
eljött a falu jegyzõje, dr. Dénes Lajos és alpolgármester
asszony. A falubeliektõl is
rengeteg gratulációt kapott,
miután a falu híradón olvastak a születésnapjáról. Sári
néni egy igazi szeretni való
kis aszszony! A már 90 éves
Sári néni mellett a többi idõs
lakosra, és a fiatalokra is
gondol Egyházasfalu önkormányzata – fûzte hozzá a
polgármester.
– A képviselõ-testület karácsonyi ajándékul
minden 65. életévét betöltött lakosnak Erzsébetutalványt ajándékozott 8500 forint értékben, 171en kaptak utalványt. Tavalyi év utolsó negyed

évében pedig minden iskolás és óvodásnak kifizettük az étkezési költséget – vette sorra a polgármester. Folytatta: – Kifizettük még az öszszes iskolába tanuló tankönyv költségét száz százalékban,
így próbáltuk könnyíteni a családok életét.
A jövõre nézve Sándor József polgármester
hangsúlyozta:
– Az idei évben is azon fogunk szorgoskodni,
hogy könnyíteni tudjuk Egyházasfaluban lakók éle-

tét amennyire tudjuk. De azért hangsúlyoznám,
hogy nem tudunk annyit visszaadni amennyi jót
kapunk a faluban élõ emberektõl, nagyon összetartó közösség a miénk.
Yde

Készülnek az idei
költségvetések
– HATOT MÁR KÖZZÉTETTEK
A Répce vidékének 27 települése
közül hat tette már közzé 2017-es
költségvetését a Nemzeti Jogszabálytárban. A két városon kívül négy községbõl is nyilvánosak az idei számok.
Soroljuk.
Bükön és Csepregen is határoztak már
a képviselõk a 2017-es irányszámokról,
ami az éves gazdálkodást illeti. Bükön a
költségvetési rendelet 2,5 milliárd forinttal
számol. Egészen pontosan 2 milliárd 519
millió 933 ezer forint szerepel a kiadási és
a bevételi oldalon is. Csepregen is egyensúllyal számolnak természetesen: a 2017es kiadási és bevételi oldalon is 766 millió
228 ezer 961 forint szerepel.
A községek között Iklanberény, Lócs,
Tormásliget és Tömörd önkormányzata tette már közzé az országos felületen az idei
költségvetési rendeletét.
Iklanberényben 41 millió 128 ezer forint pénzmozgással számolnak idén. Lócs
községben 38 millió 857 ezer 62 forint szerepel a 2017-es kiadási és bevételi oldalon is. Tormásligeten a fõösszeg 45 millió
899 ezer 667 forint lesz idén, Tömörd községben pedig 27 millió 586 ezer 812 forint
szerepel a kiadási és a bevételi oldalon a
költségvetési rendeletben.
yde
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1%

:: Idõs Lakókért Alapítvány Csepreg,
Kossuth L. u. 67. Adószáma: 18223567-1-18.
Csepregi Vegyeskar Egyesület Csepreg, Széchenyi tér 27. Adószáma: 18880278-1-18
:: A Farkas Sándor Egylet nagyon szépen köszöni a mûködését támogató 2015. évi
SZJA 1 %-ok felajánlását, mely 207.525- Ft.
volt. Ezt az összeget a célok szerinti tevékenységre és mûködési költségekre fordítjuk. Az
idei évben is kérjük szíves támogatásukat. Címünk: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 29. Adószámunk: 18894642-1-18.

„A tiszta forrás felé”
A 137 éve született Bartók Béla üzenetei a Kodály emlékévben is idõszerûek. Már csak azért
is, mert a XX. század két világszerte elismert magyar géniusza jó barátok és
a népzenei gyûjtésben, feldolgozásban és továbbörökítésben harcostársak voltak. Mindketten a „Legyen
a zene mindenkié” feladat
jegyében teljesítették ki
életmûvüket.
A fenti gondolatok áthatották Ferge Béla zenetanár
február 20-i elõadásait,
melyet általános és középiskolás gyermekeknek, tanáraiknak és érdeklõdõ felnõtteknek tartott Csepregen, a
mûvelõdési házban. A hallgatóság soraiban ott voltak
a társrendezõ, a dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és AMI Zeneiskolájának tanulói és nevelõik is. A szarvassá vált fiúk üzenetét: „Csak
tiszta forrásból” a hallgatóság bevonásával értelmezte az elõadó. A rendezvényen megismer-

tük egy küzdõ, igazságkeresõ ember – levelekben, interjúkban és egyéb írásokban megfogalmazott – egyéb gondolatait is. Ezek minden idõben fontos tartalmat közvetítenek és minden generációnak hasznos üzenetet hordozhatnak.
Az interaktív elõadáson
közös énekléssel, zenéléssel,
beszélgetéssel mélyítette el
az elhangzott idézeteket,
gondolatokat Ferge Béla.
Így a tanulók nem csak hallgatói, de elõadói is voltak a
rendezvénynek. Az ismert
magyar népdalok mellett
román, albán és afrikai dalok tanulása, mûveinek bemutatása a bartóki mûvészet és életút megismerését
szolgálta.
A tanár úr lánya, Ferge
Elizabet Bartók ismert mûveinek hár faátirataival,
a zeneiskola klarinét kvartettje és Gácsi Bianka
pedig egy-egy dal bemutatásával gazdagította
és tette emlékezetessé a mûsort.
SF

Napenergiában utaznak
A FALUHÁZ TETEJÉN TERMELNEK ÁRAMOT MESTERHÁZÁN

Elkészült már a 2017-es költségvetés Mesterházán – kezdte az évindító beszélgetést Dohi
Zsolt polgármester. Mintegy 21 millió forinttal
számolnak a kiadási és a bevételi oldalon.
Nagy mozgástere nincs egy ekkora, mintegy
160 fõs településnek – hangsúlyozta a polgármester. A költségvetés 70-75 százalékát a mûködés, annak költsége teszi ki. Mint az orvosi ügyelet, a gyermekjóléti szolgálat mûködtetése, a
személyi juttatások, a falugondnoki szolgálat. Ez
utóbbihoz címzett forrás is „jár”, de kiegészítik a
zökkenõmentes munkavégzéshez. Dohi Zsolt
említette, hogy új a falubusz: másfél éve cserél-

ték le a régi jármûvüket. A költségvetés saját bevételi oldala minimális: néhány százezer forintos
iparûzési adóbevétellel számolhatnak csak.
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Mesterháza az a település, ahol házhoz
viszik a magazinokat az idõseknek, és
rendhagyó, de alanyi jogon jár a felsõoktatási önkormányzati támogatás. Remélik,
még több betelepülõ lesz a faluban.
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A kiadások között csekély összeg juthat fejlesztésre, legfeljebb (kisebb) pályázati önerõhöz lehet elég, saját beruházásra nem. Dohi Zsolt az
adósságkonszolidációs forrást emelte ki. Mivel
adósság nélkül mûködött a település, az önkormányzat két ütemben 3-3 millió forint kormányzati támogatáshoz jutott. Persze ezek is címzett öszszegek, ahogy Dohi Zsolt fogalmazott: pántlikázott pénzek. Az elsõ 3 millió forintból befejezték a
Zrínyi utca vízelvezetését. A második 3 millió forintot pedig megújuló energiára fordítják – ez még
folyamatban lévõ fejlesztés. A faluházat szerelik
fel napelemmel, mutatta is a polgármester a központi épület hátsó, déli részét, ahol bõven elférnek az eszközök és a legtovább éri a napfény.
Áramfejlesztéshez használják majd a napenergiát. – A szakemberek kiszámolták, hogy az
éves fogyasztás kétszeresét megtermeli a készülõ rendszer – mondta a várakozásaikról a polgármester. Hogy ne vesszen kárba az energia,
átállnak villanyfûtésre és villanybojler adja majd
a meleg vizet a faluház egész épületében. Az
elõzetes számítások szerint mûködni fog – mondta Dohi Zsolt. A faluház igazi központ Mesterházán. Modern és világos a közösségi tér, a felsõ
szinten mûködik a könyvtár és van edzõterem. A
könyvtár mûködését pedig szó szerint kell érteni:
a helyi igényekre válaszolnak.
Példaként a magazin elõfizetéseket említette
a polgármester. Két éve adódott a lehetõség,
hogy komplex elõfizetõk legyenek tematikus magazinokra, azóta is élnek a lehetõséggel, a
könyvtáros pedig házhoz viszi az olvasnivalót. A
könyvtárban egyébként ünnepekhez kapcsolódva kézmûves foglalkozásokat is tartanak – sok érdeklõdõvel, sikerrel. A könyvtár mellett az edzõterem sem „dísz” a faluban: szívesen használják a fiatalok, rendszeresen járnak a kihasználatlan helyiségbõl kialakított terembe. S ha már sport: van

ilyen terve is a falunak. Megpályázták egy szabadtéri sportpálya finanszírozását. Az is Mesterháza központjában lenne: a faluház mögött, a régi
játszótér területén. Várják a pályázati döntést ebben és a gépbeszerzési kiíráson is. Ez utóbbiban

nak. Ehhez képest Mesterházán úgy döntöttek,
nem válogatnak: annak a mesterházi lakosnak,
aki fõiskolán, egyetemen tanul, annak jár az önkormányzat támogatása. Amikor indult a Bursalehetõség, akkor még hat fõiskolást tudtak támo-

Itt hátul lesz a napemelem a tetõn

nem tudott volna önállóan indulni Mesterháza,
így becsatlakozott a Sajtoskál vezette konzorciumhoz Nagygeresddel együtt. Külterületi utak felújítás és gépek beszerzése a cél – a közös cél.
Nagygeresd és Mesterháza is 100-100 ezer forinttal szállt be, ha nyer a pályázatuk, akkor
Sajtoskáltól elvégzett munkákat kapnak a társult
települések, vázolta a konzorcium lényegét Dohi
Zsolt. Mesterházán a fejlesztések, a pályázatok kiaknázása az önkormányzaton múlik csak, hiszen
civil szervezõdés nem mûködik a faluban – olyan
kevés a fiatal.
Jól mutatja, hogy mindössze egy fõiskolás kap
Bursa Hungarica támogatást. Az önkormányzati
felsõoktatási ösztöndíjrendszerben tanulmányi és
szociális alapon adható támogatás helyi fiatalok-

gatni – mára elfogytak. Remélik, lesznek még beköltözõk. A folyamat mindenesetre biztató, hiszen
több ház is elkelt tavaly, és az önkormányzat is
vannak telkei, négy területet árulnak. Az M86-os
elkészültével még inkább van potenciál a faluban – fogalmazott a polgármester. Az idei évre
visszatérve bepillantottunk a programnaptárba:
március 15-én természetesen Mesterházy István,
1848-as katonatisztre emlékeznek idén is a faluban, áprilisban pedig nem maradhat el a szépkorúak köszöntése. Júniusban lesz idén is a mesterházi falunap, a nyári iskolai szünet kezdete
után. Dohi Zsolt felidézte: tavaly kitartó esõ zúdult
rájuk, mégis rengetegen voltak, a 160 fõs faluban mintegy kétszázan. Ez jól mutatja, milyen jó a
közösség Mesterházán.
yde
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Rövid hírek
• Bük
Jó hangulat, baráti
légkör a vadászbálon
Hagyomány már, hogy a farsangi szezonban együtt mulatnak vadászok, erdészek, földtulajdonosok a csepregi Répcevölgye Vadásztársaság bálján. Az idei rendezvényt február 18-

án tartották a népszerû büki Fürdõ Étteremben.
Családias volt a hangulat, hiszen a kis óvodástól
az idõsebbekig minden generáció képviseltette
magát. A bál természetesen a Vadászhimnusszal
kezdõdött: Nikli Balázs kürtön játszott és indította
színvonalasan a bált. Az elnöki köszöntõben elhangzott: a Répcevölgye Vadásztársaság a következõ húsz évre megkapta a terület vadászati
jogát.
Remek ételeket, italokat fogyaszthattunk, jó
zenére táncolhattunk és természetesen a tombola sem maradt el, a szerencsések értékes tárgyakat vihettek haza a jó hangulatú, baráti légkörben telt este után. Horváthné Pados Teréz

Új lépcsõfokhoz értek
– SZALAGOT KAPTAK A VÉGZÕSÖK
Feltûzték a szalagot a Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
végzõs diákjainak január 27-én, délután 17 órakor
a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában Csepregen.
Az ünnepségen, a város képviseletében
Hárominé Orbán Erika alpolgármester vett részt,
aki szerint ez a nap jelentõs esemény tanár, diák,
szülõ számára egyaránt. A szalagavató nemcsak
egy program, melyet ki kell pipálni, nemcsak egy
feladat, hanem szülõknek, diákoknak egy soha
meg nem ismétlõdõ várakozásokkal, érzelmekkel
telítõdött állomása is. A végzõs diákok annak az útnak a lépcsõfokához érkeztek, amelyen az értel-

lagavató napja a végzõsök ünnepnapja. Egyrészt
visszatekintés a közös emlékekre, másrészt beavatás a felnõtté válásba. Egy ilyen alkalommal felszínre törnek az együtt megélt élmények, a felejthetetlen pillanatok. Az osztályfõnök úgy fogalmazott, hogy izgalmas korszak áll a végzõsök elõtt, de
a szeretõ közeg, mely támogatja õket, a legjobb
háttér. Ismeretlen útra lépnek, nagy reményekkel,
ehhez bátorság és felelõsség is kell. Az iskolában
mindent megtettek azért, hogy a megfelelõ tudást
megszerezzék a fiatalok ahhoz, hogy boldoguljanak a jövõben.
Az osztályfõnök annyit kért a diákoktól, köszönjék meg a szüleiknek támogatást, hogy hozzájárul-

mes ember próbálja felelõsségét tudatosítani, kötelességét rendezni, megvalósítani önmagát az õt
körülvevõ világban.
A szalagavatón Nagy Erika osztályfõnök köszöntötte a 37 diákot. Úgy fogalmazott, hogy a sza-

tak a taníttatásukhoz, ezt a fiatalok szimbolikusan
egy szál virággal meg is tették. A köszöntõ után feltûzték a szalagot, majd a tanulók mûsorral kedveskedtek a vendégeknek.
yde
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Évfordulók

a Répce-vidéken 2017. II.

meghatározza a jövõt!”

MEGÚJULT A GYERMEKORVOSI RENDELÕ TOMPALÁDONYBAN
án egy gyûlésen szeretett volna
fölszólalni, de félrelökték, megalázták. A lakásáig elvánszorgott,
otthon összeesett és meghalt. –
Mû vei: Kis ka te kiz mus pél dák ban. Összegyûjtötte Varga József.
1. köt. Végcél, kinyilatkoztatás, hit,
hitvallás, Isten, teremtés, ember,
bûnbeesés. 2. köt. Jézus krisztus
megváltó, az egyház, az ember
végsõ dolgai. 3. köt. Fõparancsolat Isten imádása, szentek tisztelete, Isten szent neve vasárnap. 4.
köt. Szülõk, elöljárók, test és lélek
élete. 5. köt. Jócselekedet–erény,
kegyelem, bûnbocsánat szentsége, egy há zi rend, há zas ság,
imádság. 6–7. köt. Emmanuel, Isten ve lünk! 8–9. köt. Panis
angelorum, Angyalok eledele. 10.
köt. Oblatio munda, Tiszta áldozat.
Sopron, 1941–1942.
100 éve, 1917-ben született Keményegerszegen (ma Vasegerszeg
része) Varga István festõ. – A budapesti képzõmûvészeti fõiskolán
Csók István növendéke volt. A II. világháború. után bejárta Ázsiát, Afrikát, Európa több országát. Amerre
járt, festett és mûveibõl kiállításokat
rendezett. Megfestette Pál görög király, Tisserant bíboros és Hailé
Selassie etióp császár portréit.
1964-ben New Yorkban telepedett
le, ahol tanítani kezdett. Számos kiállításon mutatta be impresszionista
tájképeit és portréit.
Sági Ferenc

Az önkormányzat saját forrásból
végezte el a védõnõi szolgálat rendelõjében a szükséges felújításokat. Újrafestették a helyiséget és kicserélték a régi parkettát. Törekedtek arra, hogy barátságos, kellemes környezet várja a gyerekeket.

csolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése, a várandós anyák és gyermekek gondozása, a célzott lakossági szûrõvizsgálatok szer vezésében való
részvétel. A szolgálatot 2015. április
23-án hungarikummá nyilvánítot-

Kismama gondozás közben

A fõ cél az alapellátáshoz tartozó
rendelõ korszerûsítése volt, amely
most nemcsak a mai, hanem a
„holnapi” kor igényeinek is megfelel. A védõnõi szolgálat immár egy
évszázada fontos szerepet tölt be a
magyar gyermekek egészségének
megõrzésében, valamint az egészségfejlesztésben. Feladatuk elsõsorban a családtervezéssel kap-

ták, mivel egyedül Magyarországra
jellemzõ ez a fajta komplex gondozási és szûrési ellátás. Kívánjuk,
hogy a mi gyerekeink is részesei legyenek ennek a komplex ellátásnak és használják egészséggel a
megújult rendelõt. A mesefigurás
faldekorációk, az élénk, vidám színek, igazi családias hangulatot teremtenek.
H. H. R.

„Szeresd a gyermeked, öleld a szívedre!
Ez az, mire vágyhat, fényre, szeretetre.
Legyél vele többet, várja közös játék!
Az együtt töltött perc, neki mind ajándék.”
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50 éve, 1967. okt. 26-án hunyt
el Szombathelyen Rozmán Alajos (sz.: Bõ, Sopron vm., 1907. jún.
4.) plébános. Kõszegen érettségizett a bencés gimnáziumban.
Veszprémi egyházmegyésként Innsbruckban tanult. 1933-ben szentelték pappá. Lengyeltótiban, majd
Kaposvár-Jézus Szíve plébánián
káplán. Közben hittanári vizsgát
tett. 1938-tól Homokkomárom plébánosa, 1940: áldották meg a felújított, Medveczky Jenõ freskóival
díszített kegytemplomot. Védelmébe vette az erdei munkásokat, kishaszonbérleti földeket szer zett a
szegényeknek, gondoskodott az iskola fûtésérõl. E szociális beállítottsága miatt sok összeütközése volt.
A KALOT és az Actio Catholica körzeti titkáraként került kapcsolatba Mindszenty Józseffel, akinek kérésére 1944: befogadta és bújtatta Varga Béla kanonokot, a nemzetgyûlés késõbbi elnökét. 1945ben magához vette a húga árváit,
akit férjével együtt megölt egy
szovjet katona, mivel hitvesi hûségüket és tisztaságukat védték. - A
homokkomáromi búcsúkon 1945
után is tömegek vettek részt, ezért
1948. V. 11-én az ÁVH letartóztatta.
Az Andrássy úton és a Markó utcában tartották fogva. A Vidovicsperben (a Mindszenty-per elõpere)
el akarták ítélni, de bûntény hiányában fölmentették. Ajkarendek,
majd Bakonygyepes plébánosa.
1956-ban nevelt unokaöccse lett
az ajkai Nemzeti Forradalmi Tanács
titkára. Rozmán Alajos az õ segítségével mentette meg a lincseléstõl
az ajkarendeki tanácstitkárt. A
megtorlás idején ezért nem börtönözték be, csak áthelyezték Balatongyörökre, majd (mivel nem vett
részt a békemozgalomban) Romándra. Betegség miatt nyugdíjazását kérte, utolsó éveiben Szombathelyen élt.
75 éve, 1942. aug. 19-én hunyt
el Ág fal ván Var ga Jó zsef (sz.
Dasztifalu, [ma Egyházasfalu része]
1890. nov. 20.) plébános. 1915.
IV. 25-én szentelték pappá Sopronkeresztúron. 1917-ben Mosontarcsán káplán, 1918-ban adminiszt rá tor, 1919-tõl Moson szent jánoson, 1923-ban Moson ban
káplán, 1927-tõl Ágfalván plébános. Hívei kedvéért megtanult németül, a volksbundisták mégis állandóan bosszantották, szidalmazták, mert vissza akar ta tar tani õket
a hitleri újpogányság befolyásától. Szívbeteg volt. Az 1942. XI. 18-

„Az elsõ esztendõ

13

en

Így mulattak

a büki iparosok

Gyógyszertár
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

MÁRCIUS

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

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

(a mentõállomás mellett)

Olvasószemüveg – író-olvasótalálkozók Bükön
Május 8. – Répce vidéki költõk antológiája – könyvbemutató. A megjelenõ
kötet több gyûjtõ, szerkesztõ munkáját
dicséri. Fõszerkesztõ Sudár Lászlóné T.
Molnár Zsuzsanna és Sági Ferenc
Október – November (a pontos
idõpont szervezés alatt) Karafiáth Orsolya (költõ, fordító, publicista, énekesnõ) beszélgetõ estje Koncz Zsuzsa
énekesnõvel. Dragomán György író,
mûfordító és Szabó T. Anna költõ, mûfordító három elõadással is készül. Szabó T. Anna – alsó tagozatosoknak. Dragomán György: Fehér király – középiskolásoknak. Dragomán György és Szabó T. Anna közös beszélgetõ estje.
A programokról egyenként is részletes felhívást teszünk majd közzé. (pb)

Március 10. 16.00 „Aki nem jön táncolni, menjen
haza aludni…” Somogyi táncház gyermekeknek. Táncot tanít Babinecz Sándor, zenél Bese Botond dudás. A
belépés ingyenes! Helyszín: Büki MSK klubterme. A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap Halmos Béla Program
Ideiglenes Kollégium támogatásával valósul meg!
Március 15. 10.00 Ünnepi megemlékezés az 184849-es Forradalom és Szabadságharc 169. évfordulójának
tiszteletére. Ünnepi beszédet mond: Boros László Attila, vezérigazgató, Gyógy- és Élménycentrum, Bükfürdõ. Koszorúzás. Helyszín: 1848/49-es Hõsi Emlékmû (rossz idõ esetén:
Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár színházterme.
Március 22. 19.00 Forgószínpad – Büki Színházi Esték. A Sok-szín pad Társulat Örkény estje. Elsõ rész: Örkény
István - A borék. Rendezte: Nika Róbert. Második rész: Válogatás Örkény egyperces novelláiból. Rendezte: Nika
Róbert. Az elõadás két részbõl áll, közte 10 perc szünettel. Belépõ: 800.- Ft. Helyszín: Büki MSK Színházterme.
Március 24-26. 10.00-19.00 Vasútmodell Kiállítás
és Börze. A belépés ingyenes! Helyszín: Büki MSK Színházterme.
Március 29. 15.30 Mesebérlet 2. elõadása. Vacsorázz nálunk! - A Hangerdõ Társulat zenés gyermekmûsora. A bérlet ára 2.000.- Ft. Belépõ bérleten kívül: 800.- Ft.
Helyszín: Büki MSK Színházterme.
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• 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.

Március 22. – Devecsery László
vasi író, költõ, tanár két elõadással
várja az általános iskola alsó tagozatos diákjait.
Április 21. – Kepes András újságíró,
író, egyetemi tanár elõadóestje, amelynek címe: A boldog hülye és az okos
depressziós. Rítusok vagy tudomány?
Élet, a halál után. (No, meg elõtte.) Testen kívül - és belül... Vissza a gyökerekhez? De hol vannak a gyökerek?

tész. Verseket mond: Ziembicki
Dóra, a Soltis L. Színház színésze. A kiállítás április 16-ig tekinthetõ meg az intézmény
nyitvatartási ideje alatt.
Március 25-én, szombaton 9 órai indulással Kõszeg Fõ
tér 2-tõl: Mária Úton a Peruska
Mária kápolnához - Hagyományos tavaszi élénkítõ túra.
Útvonal: … – óriásplatán - mamutfenyõ - Ólmodi út – Õz-kút
– Belovich-kápolna – Mária
kápolna – Marton- Szállás –
Peruska kápolna – Abláncpatak – Lõtéri út – Kõszeg.
Március 25-én, szombaton 17 ó. a Büki Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki TK – Vady
Mosonszolnok – NB II-es nõi kézilabda mérkõzés. (Junior:
18.45 ó.)
Április 8-án, szombaton
Csepregen, a PSMSK-ban: 34.
Csepregi Borverseny.

A Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár márciusi programjai

Központi
orvosi ügyelet

A büki városi könyvtár nívós közönségtalálkozókkal várja Olvasószemüveg rendezvénysorozatában az irodalmat kedvelõket. Rövid beharangozónkkal szeretnénk meghozni a kedves
olvasók kedvét a programjainkhoz.

Március 4-én, szombaton
17 ó. a Büki Sportcsarnokban:
Dr Lupo Büki TK – Körmendi
DMTE – NB II-es nõi kézilabda
mérkõzés. (Junior: 18.45 ó.)
Március 10-12. a Büki
Sportcsarnokban: Olimpici
Párbajtõr Grand Prix 4. Bükfürdõ Kupa.
Március 14-15. településeinken: Ünnepi megemlékezések az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Március 16-17. Csepregen, a PSMSK-ban: Petõfi versés prózamondó találkozó.
Március 17-én, pénteken
18 ó. Csepregen, a PSMSKban: Sólyom Miklós MMA és
Európa díjjal elismert építész
grafikai kiállításának megnyitója és Bolla Csaba költõ bemutatkozása. A kiállítást megnyitja: Bauer Péter költõ-épí-

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/,
http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

NÉHÁNY KÉP A BÁLRÓL

PROGRAMAJÁNLÓ
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