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Éven te leg alább egy sze ri al ka -
lom mal, elõ re meg hir de tett mó don
kell meg tar ta ni a köz meg hall ga -
tást. A köz meg hall ga tás idõ pont ját
a kép vi se lõ-tes tü let az éves mun ka -
terv ében meg ter vez he ti. 

Te le pü lé sün kön így esett a vá -
lasz tás már évek kel ez elõtt már ci us
8.-ra, hogy a kö te le zõ fel ada to kon
túl a hi va ta los részt kö ve tõ en,
egyút tal a höl gyek kö szön té sé re is
sor ke rül hes sen. 

Az idén is ha son ló for ga tó könyv
sze rint zaj lott az ese mény, az zal a
kis kü lönb ség gel, hogy Ágh Pé ter

or szág gyû lé si kép vi se lõ úr is je len
volt a ren dez vé nyen. A szo ká sok -
hoz hí ven, rész le tes be szá mo lót
kap tak az ér dek lõ dõk a 2017-es év
te vé keny sé ge i rõl, a kul tu rá lis prog -
ra mok tól kezd ve a sport ren dez vé -
nye ken át, a fõ zõ ver se nye kig. Pol -
gár mes ter úr be pil lan tást nyúj tott
az ön kor mány za ti gaz dál ko dás
fõbb szám ada ta i ba, és kér te a la -
kos ság vé le mé nyét olyan kér dé -

sek ben, ame lyek a te le pü lés fej -
lesz té sé re, for má lá sá ra irá nyul tak.
Szó volt a ta va lyi év be ru há zá sa i ról,
mely nek egy ré sze az ál lam tól ka -
pott kon szo li dá ci ós ös  szeg bõl va ló -
sul ha tott meg. Be szé dé ben el -
hang zot tak a már el nyert, si ke res
pá lyá za tok se gít sé gé vel meg va ló -
sul ha tó 2018-as be ru há zá sok. 

A fa lu gyû lés elé ter jesz tet te a
kép vi se lõ-tes tü let ál tal jó vá ha gyott

idei ren dez vény nap tárt, amely ben
a ter vek sze rint, most is jut min den
hó nap ra egy vagy két kö zös sé gi
prog ram. A je len lé võk ki me rí tõ in -
for má ci ók hoz jut hat tak a köz meg -
hall ga tás so rán, ke rü len dõ min -
den fé le szó be szé det, mel lé be szé -
lést.  A hi va ta los rész le zá rá sa után,
a höl gyek kö szön té se kö vet ke zett a
Nem zet kö zi Nõ nap al kal má ból.

Pol gár mes ter úr mél tat ta a lá -
nyok, as  szo nyok pél dás helyt ál lá -
sát az élet min den te rü le tén, és ar -
ra kér te fér fi tár sa it, hogy e szép ta -
va szi ün nep al kal má ból tisz te let tel,

és az év ko rán nyí ló leg szebb vi rá -
ga i val kö szönt sék õket! A mél ta tó
sza vak után, - a kép vi se lõ-tes tü let
fér fi tag ja i val karöltve,- át nyúj tot ta
a höl gyek nek az ön kor mány zat
aján dé kát, egy gaz da gon vi rág zó
cse re pes nö vényt. Ágh Pé ter kép vi -
se lõ úr né hány ked ves szót kö ve tõ -
en, egy szál tu li pán nal fe jez te ki a
höl gyek irán ti tisz te le tét. 

Az es te ez zel még nem ért vé -

get, hi szen az aján dék tor ta sze le -
tek el fo gyasz tá sa után, né pi ko mé -
di á kon szó ra koz ha tott a szép szá mú
kö zön ség. Az iker vá ri Rába(p)ART
Tár su lat elõ adá sa, fél re ér té sek bõl
adó dó hely zet ko mi kum ra épült,
amely sok mo solyt csalt a né zõk ar -
cá ra. A fon tos, ko moly té mák ról
szó ló dél után, vé gül vi dám, köny -
 nyed es té vel ért vé get.
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Nagygeresden
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk  2018. május 3-án jelenik meg!

A Nem zet kö zi Nõ nap 1917 óta
/Magyarországon 1948 óta/ ál lan -
dó sí tott dá tu ma már ci us 8.

Ezen a na pon vagy en nek tá ján
a fér fi ak kö szön tik a nõ ket.

Ez a szo kás má ig is él, sõt olyan
kö zös sé gek ben is gya ko rol ják, mint a
csepregi Hegy köz ség és a csepregi
Bor ba rát Höl gyek Egye sü le te.

Eb ben az év ben is a ha gyo má -
nyok hoz hí ven a csepregi bo ros gaz -
dák meg hív ták a Bor höl gye ket a Pe -
tõ fi Mû ve lõ dé si – Sport ház és Könyv -
tár ba már ci us ele jén egy Nõ na pi
ren dez vény re, hogy ki fe jez zék kö szö -

ne tü ket, tisz te le tü ket. Jól tud ják, hogy
a Bor höl gyek se gí tik mun ká ju kat a
kü lön bö zõ ren dez vé nye ken és csak
így együtt tud ják a csepregi bor hír -
ne vét nép sze rû sí te ni.

Vi rág gal, ver sek kel, hu mo ros
idé ze tek kel ked ves ked tek. A mû sor
után ba rá ti be szél ge tés sel foly ta tó -
dott az est, ter mé sze te sen a gaz -
dák szót ej tet tek a so ron kö vet ke zõ
fel ada tok ról és a so ron kö vet ke zõ
ren dez vé nyek rõl.

Kö szön jük Ne kik ezt a vi dám az
es tét!

Horváthné Pa dos Te réz

„Nélkületek ’oly’ 
szürke lenne a világ!”

KÖSZÖNTÖTTÉK A CSEPREGI BORBARÁT HÖLGYEKET

Hangoló

Mi kor e so ro kat írom, már ci us vé gén, a hos  szú ra nyúlt tél már az
utol só kat rúg ja. Áp ri lis ele jén, la punk meg je le né se kor, re mél he tõ leg
szép ta va szi idõ ben le het ré szünk. A ke resz tény val lá sok Meg vál tó ja fel -
tá madt már, s meg újul a ter mé szet is. Áp ri lis 8-a után vál toz hat kis ha -
zánk is, ha böl csen sza va zunk.

Er re négy éven ként van or szá go san le he tõ sé günk. Él jünk ve le ak kor
is, ha ele günk van a ha tár ta lan mocs ko ló dás ból, a fe le sem igaz vá -
das ko dás ból, a suly ko ló pro pa gan dá ból és a zsi ge ri fé le lem kel tés bõl.
Mi e lõtt dön tünk, hallgattassék meg min den ol dal, gon dol juk át prog -
ram ja i kat, de ed di gi cse le ke de te ik rõl se fe led kez zünk meg. Ne csak a
szí vünk alap ján dönt -
sünk! 

Nem he lye se lem,
hogy az egyik párt el -
ven né a sza va za ti jo got
a ha tá ron kivülrekedt
hon fi tár sa ink tól, mert
ne künk nem adóz nak.
Vi szont az sem tet szik,
hogy a fej lett nyu ga ton
dol go zó fi a ink és lá -
nya ink, akik je len tõs
adót fi zet nek a ma gyar ál lam nak, órá kat kény te le nek vá ra koz ni (s egy
ré szük több száz ki lo mé tert oda-vis  sza utaz ni), hogy él hes sen sza va za ti
jo gá val. Mi kor ju tunk már el odá ig, hogy õk is le vél ben, vagy a 21. szá -
za di tech ni ka se gít sé gé vel ott hon ról ad has sák le vok sa i kat?

Egy biz tos, áp ri lis 8-a után is lesz élet, s pár nap múl va itt van a Ma -
gyar Köl té szet Nap ja. Né hány ver set bevállogattunk la punk ba a
Répce-vidék köl tõ i nek an to ló gi á já ból. 

A hó nap kö ze pé re esik a csepregi és kör nyék be li bo rok ver se nye,
más nap pe dig a Far kas Sán dor Egy let ün nep li 25 éves ju bi le u mát.

Áp ri lis 22-e a Föld Nap ja. Vi gyáz zunk boly gónk ra, leg in kább kör -
nye ze tün ket véd ve, hogy még so ká ig lak ha tó ma rad jon.

Áp ri lis 24-e, Szent György nap ja sok nép ha gyo mányt õriz. Eh hez
kap cso ló dik Kõ sze gen a Szõ lõ Jö vé sé nek Köny ve több év szá za dos ha -
gyo má nya, s a hoz zá szer ve zett ren dez vé nyek.

Bár men  nyi re sze szé lyes is az áp ri lis, re mél jük már vis  sza for dít ha tat la -
nul ta vasz lesz.

Sá gi Fe renc
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• Bük
„VI TÉZ BOTH BÉ LA EM LÉK DÍJ” 
KI TÜN TE TÉS BEN RÉ SZE SÜLT:

Lõrincz At ti la rend õr al ez re des, a Vas Me -
gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság Kõ sze gi Rend õr -
ka pi tány sá gá nak Bü ki rend õr õrs ének õrs pa -
rancs no ka.

1983. szep tem ber 1-jén kezd te a hi va tá sos
rend õri szol gá la tot jár õr ként, majd kör ze ti
meg bí zot ti be osz tást ka pott. 1990 no vem ber
11-tõl jár õr ve ze tõ, 1991 jú ni us 1-tõl a Kör ze ti
Meg bí zot ti Al osz tály ve ze tõ he lyet te si fel ada -
tait lát ta el. 1995 no vem ber 1-jé tõl pe dig al -
osz tály ve ze tõi be osz tás ba ke rült. 1998 má jus
1-je óta a Bü ki rend õr õrs õrs pa rancs no ka.
Szak mai mun ká ja, em be ri ma ga tar tá sa ki vá -
ló. Az il le té kes sé gi te rü let köz biz ton sá gá ért el -
kö te le zet ten cse lek võ rend õr.

Rövid hírek

Él mé nyek kel gaz da gon tér he tett ha za a
csepregi csa pat szom ba ton, jó han gu lat ban zaj -
lott ugyan is az V. Tér sé gi Böl lér ver seny
Lukácsházán. Im má ron ne gye dik al ka lom mal vet -
tek részt a Csepregi Cupákok a gaszt ro nó mi ai fesz -
ti vá lon, mely nek a Csömötei szõ lõ hegy és a
Biotájház adott ott hont. 14 te le pü lés csa pa ta mé -
ret tet te meg fel ké szült sé gét a ha mi sí tat lan disz nó -
vá gá si cse me gék el ké szí té sé ben és tá la lá sá ban.

Vlasich Krisz ti án, Csepreg Vá ros pol gár mes -
te re el mond ta, már ko rán reg gel ne ki kezd tek a
ké szü lõ dés nek, míg õ a csa pat egyik fe lé vel a
böl lér ke ze alatt se géd ke zett a ser tés fel bon tá -
sá nál, ad dig a csa pat má sik fe le Pan dúr Jó zsef
há zi gaz da pin cé jé nél ké szü lõ dött. Az ös  sze szo -
kott gár da tag jai a kö vet ke zõk vol tak: Bán óné
Prisznyák Ka ta lin, Csidei Ka ta lin, Draskovics Éva,
Hor váth Gá bor, Hor váth Edi na, Hárominé Or bán
Eri ka, Iszakné Csík Ma ri an na, Ka szás Anett, Ka pi -

tány Esz ter, Ko szo rú Mi hály, Ko vács Józsefné Haj -
ni, Kun Sza bolcs, Kun Bíborka, Makkai Sán dor,
Makkai Sándorné Éva, Né meth Lász ló, Oláh Im -
re, Oláh Lász ló, Rezner Ti bor, Sass De zsõ, Sza bó
Lász ló Zsoltné Ri ta, Vlasich Krisz ti án, Zétényi Irén
és Zétényi Ár pád.

A vá ros ve ze tõ hoz zá tet te, egész nap vár ták
a ven dé ge ket fi no mabb nál fi no mabb kós to lók -
kal, hur ká val, kol bás  szal, tö pör tyû vel, ká posz tá -

val és kü lön fé le sül tek kel in vi tál ták a ki lá to ga tó -
kat. Az idõ já rás ra sem le he tett pa na szuk, ra gyo -
gó nap sü tés ben vi het ték a zsû ri elé a ke men cés
spe ci a li tá su kat. A jó kedv rõl, Haizler Ákos ve zet te
Répce Ci te ra ba rá tok Kö re gon dos ko dott. A de -
re kas helyt ál lás nak meg is lett az ered mé nye,
mert a Csepregi csa pat is mét díj jal tér he tett ha -
za, hi szen a ki vá ló éte le i kért és ven dég lá tás ért
el nyer ték a Vas Né pe kü lön dí ját a fesz ti vá lon.

km

Egy sikeres nap
jókedvben, bõségben
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Kin csünk a víz!
A Víz vi lág nap ja al kal má ból a Mû ve lõ dé si Köz pont évek óta

rajz pá lyá za tot hir det óvo dás és is ko lás gye re kek szá má ra. Az al -
ko tá so kon a gye re kek ki fe je zik sok ré tû kap cso la tu kat a víz zel,
meg je le ní tik, mi ért ér zik kincs nek az él te tõ fo lya dé kot. Van, aki
a min den na pi víz hasz ná la tot, a vi zek vé del mét ré sze sí ti elõny -
ben, vagy ép pen az ál la tok ra gon dol. Van nak azon ban, akik a
spor to lá si – vi tor lá zá si – al kal ma kat je le ní tik meg a kü lön bö zõ
tech ni kák kal ké szí tett ké pe ken. Az idei év ben a fel hí vás ra 140
pá lya mû ér ke zett – a bü ki óvo dá ból és is ko lá ból, va la mint
Csepregrõl, Gércérõl és Szom bat hely rõl is kap tak raj zo kat a
szer ve zõk. A fo lyo só ga lé ri á ban lát ha tó ki ál lí tást Tóth Ta más a
Mû ve lõ dé si Köz pont igaz ga tó ja nyi tot ta meg, meg kö szön ve az
al ko tók fan tá zia dús al ko tá sa it és lel ke se dé sét, va la mint ér zel -
me i ket a víz zel kap cso la to san. Az is ko la má so di ko sa i nak ver ses,
da los ös  sze ál lí tá sa is a víz rõl, an nak több fé le for má já ról szólt.
Min den részt ve võt ap ró aján dé kot ka pott, a kü lön dí ja sok és a
ka te gó ri ák ab szo lút gyõz te sei a Bü ki Gyógy für dõ, a Sár vá ri Für -
dõ és a Mû ve lõ dé si Köz pont ju tal ma it kap ták. Bí zunk ben ne,
hogy a gye re kek nem csak e na pon, ha nem éle tük so rán is él -
te tõ kin csük ként vi gyáz nak a víz re. 

Dí ja zot tak óvo dás ka te gó ri á ban - Ki emelt dí ja zott: Var ga Ve ro -
ni ka /Csodaország Óvo da Bük, Li la csoport/ Kü lön dí ja sok: Hor váth Lu -
ca /Csodaország Óvo da Bük, Li la csoport/ • So mo gyi Vik tó ria
/Csodaország Óvo da Bük, Ka ti ca csoport/ • Czitkovics Dominik
/Csodaország Óvo da Bük, Ma zso la csoport/ • Né meth Lu ca
/Csodaország Óvo da Bük, Kukori csoport/ • Bá lint Bel la /Csepregi Óvo da
és Bölcsõde/

Dí ja zot tak kis is ko lás ka te gó ri á ban - Ki emelt dí ja zott: Né meth
Jú lia /Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la, 4.a/ Kü lön dí jas: Csaplovits Lé -
na /Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko la, 1.a/ • Giczi Lilien /Felsõbüki Nagy
Pál Ál ta lá nos Is ko la, 2.b/ • Hor váth- Sza ba dos Má té /Felsõbüki Nagy Pál
Ál ta lá nos Is ko la, 3.b/ • Krizsán Eme se /Felsõbüki Nagy Pál Ál ta lá nos Is ko -
la, 4.b/ • Petrovics Lé na /Oladi Ál ta lá nos Is ko la Szom bat hely, 2.a/

Dí ja zot tak fel sõ ta go za tos ka te gó ri á ban - Kü lön dí jas: Markó
Ale xa /Általános Is ko la- Gérce, 7.o/ • Bog dán Krisz ti na /Általános Is ko la-
Gérce, 7.o/                                                                                    bse

Ja nu ár 22-én, hét fõn meg kez dõ dött
a Szé che nyi tér sar kán ál ló ön kor mány -
za ti in gat lan fel újí tá sa Csep re gen. Most
az épü let má so dik tömb jé nek nyí lás zá ró -
it cse ré lik ki a szak em be rek.

A 2014-ben meg hir de tett bér la kás-
fel újí tá si prog ram ke re té ben már több
te rü le ten is kor -
sze rû sö dött a Szé -
che nyi tér 26.
alat ti épü let, az az
a Czigli-ház. Az
el múlt idõ szak
be ru há zá sa it néz -
ve lát ha tó, hogy
elõ ször az épü let
eresz csa tor ná zá -
sa újult meg, be -
pu col ták a lá ba -
za tot, két év vel
ez elõtt pe dig tel je sen új te tõ szer ke ze tet
ka pott az épü let és új nyí lás zá ró kat is
be épí tet tek.

A 26/A. épü let rész ese té ben ta valy
új te tõ cse re pe ket rak tak fel, tel jes ter je -
del mé ben, 420 négy zet mé te ren vál -
tot ták ki az el avult fe dést, ja ví tot ták ki a
lé ce zést és pó tol ták a víz zá ró fó li á zást.

Je len leg is itt dol goz nak a szak em -
be rek, hi szen a Czigli ház Rá kó czi ut cá -
val pár hu za mos épü let ré szén foly nak
je len leg is a mun ká la tok, ahol új, kor -
sze rû nyí lás zá rók ke rül nek be épí tés re. 

Szar ka Ani kó, a Gaz da sá gi és Vá -
ros fej lesz té si Bi zott ság el nö ke el mond -
ta, mind a hat la kás vo nat ko zá sá ban
új, hõ szi ge telt be já ra ti aj tót épí te nek
be, le cse ré lik az el avult, gyen ge hõ tar -
tó ké pes sé gû ab la ko kat. A kép vi se lõ
hoz zá tet te, az ud var fe lõl a mos dó he -

lyi ség és a kony ha ab la kát vált ják ki,
va la mint mind a hat ut ca fron ti ab lak
he lyé re is új ke rül. Er re a fel adat ra több
mint öt mil lió fo rin tot ter ve zett be a vá -
ros a sa ját költ ség ve té se ter hé re. 

A vá ros kép be il lõ meg je le nés ki ala -
kí tá sa a cél a töb bi bér la kás ese té ben
is, a vá ros ve ze tés ter vei sze rint, az ön -
kor mány za ti la kás - fel újí tá si prog ram
kö vet ke zõ üte mé ben a Szé che nyi tér
25. szám alat ti egy ko ri pap lak épü le tét
újí ta nák fel a ter vek sze rint még az idei
esz ten dõ ben.                                 KM

Meg újul nak
az ön kor mány za ti bér la ká sok
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Rövid hírek
• Csepreg

NÕ NAP AZ IDÕ SEK OTT HO NÁ BAN

Csepreg - Ked ves ha gyo mányt foly ta tott
Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros pol gár mes te -
re, aki vi rág gal és vers sel lep te meg a Te rü le ti
Gon do zá si Köz pont hölgy la kó it és dol go zó it
nõ nap al kal má ból.

„Ta vasz hajnalán/Róluk emlékezünk,/A
nõk rõl, kiknek/Életünk kö szön het jük.” - Ké ri Já -
nos Nõ na pi kö szön tõ jé vel lep te meg a köz -
pont hölgy la kó it a pol gár mes ter. 

- A jó kap cso lat nak há la, min den év ben
el lá to ga tok az idõ sek ott ho ná ba, idén is meg -
hí vott az ün ne pi ren dez vény re Zétényi Irén in -

téz mény ve ze tõ – mond ta a vá ros el sõ em be -
re, aki hoz zá tet te: ter mesz té sen nem õ volt az
egyet len, aki szép sza va kat in té zett a höl -
gyek hez. Az idõs fér fi la kók, Bo kán Ist ván és
Edõcs Já nos is ki tet tek ma gu kért, sze re tet tel
és tisz te let tel te li ver sek kel, idé zet tel ké szül tek
a nagy szám ban meg je lent nõi nem kép vi se -
lõ i nek. Akik ter mé sze te sen meg ha tód va dí jaz -
ták a kö szön té se ket. 

Az ün ne pi al kal mat kö ve tõ en kom pót tal ven -
dé gel ték meg az ott hon la kó it, és min den meg -
je len tet. A pol gár mes ter vé gül kö szö ne tet mon -
dott az ott hon ve ze tõ jé nek a csa lá di as han gu la -
tú ün nep sé gért, va la mint azért, hogy is mé tel ten
szí vé lyes és se gí tõ kész fo gad ta tás vár ta. 

KM

Nem min den na pi él mény ben volt ré sze is ko -
lánk 3. és 4. év fo lya mos ta nu ló i nak, hi szen a 40
éves Sü sü, Pom-Pom, Bagaméri, a nagy Ho-ho-
hó, Sün Ba lázs - és so rol hat nám to vább és to -
vább az is mert me se hõ sö ket – meg al ko tó já val,
Csu kás Ist ván nal ta lál koz hat tak a bü ki vá ro si
könyv tár ven dé ge ként. Iz ga tot tan vár ták a gye -
re kek és a fel nõt tek is a ta lál ko zást so kunk ked -

venc me se író já val. Az ol va sás sze re te té rõl, fon -
tos sá gá ról be szélt a bölcs író a kis di ák ok nak,
akik it ták min den sza vát. Me sélt mun kás sá gá ról,
te vé keny min den nap ja i ról, az is mert ver sek, me -
sék, me se re gé nyek ke let ke zé si kö rül mé nye i rõl.
Az tán a né zõk ve het ték ke zük be a be szél ge tés
irá nyí tá sá nak fo na lát, hi szen a gye re kek min den
ap ró rész let re ki ter je dõ, de tisz te let tu dó kér dé se -
i re vá la szolt lel ke sen és nagy-nagy tü re lem mel

az író. Meg tud hat tuk töb bek kö zött, hogy ven dé -
günk a na pok ban ün nep li szü le tés nap ját, ked -
venc szí ne a zöld, hi szen az a re mény szí ne. Ar ra
is fény de rült, hogy a Kol dus és ki rály fi volt gyer -
mek ko ra ked venc re gé nye és azt is meg tud tuk,
hogy a Pom-Pom me sék a leg ked ve seb bek szá -
má ra. El árul ta azt is, hogy a me sék sze rep lõ it mi -
ként ne ve zi el, és nagy örö münk re meg nyug ta -

tott min ket, hogy ter ve zi az ed dig meg je lent me -
sék foly ta tá sát. A „fej ben már meg van”, csak le
kell ír ni õket! A rend ha gyó ol va sás óra vé gén kö -
zös osz tály fo tók ké szül tek - örök em lé kül -, majd
de di kál ta az író az ott hon ról ho zott Csu kás Ist ván
kö te te ket. Kö szön jük a le he tõ sé get, az él ményt
és te vé keny mun kás sá gá hoz kí vá nunk na gyon jó
egész sé get „Pis ta bá csi nak”! 

bserika

Olvasás óra
Csukás Istvánnal
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„Jól csak a szí vé vel lát az em ber. Ami iga zán
lé nye ges, az a szem nek lát ha tat lan.”

A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is meg ren de -
zés re ke rült ta vasz vá ró ren dez vé nyünk. Már ci us
17-én, szom ba ton pró bál tuk elõ csa lo gat ni a ki -
ke le tet, amit csak a szín fa lak mö gött si ke rült
meg va ló sí ta ni, hisz az idõ já rás ezen a na pon,
iga zán zord ar cát mu tat ta. En nek el le né re szép
szám mal ös  sze gyûl tünk és fer ge te ges han gu lat -
tal, vi dám ság gal telt el a dél után.

El sõ ként a pol gár mes ter kö szön töt te a telt
há zas ven dég se re get. Meg em lé kez tünk leg na -
gyobb nem ze ti ün ne pünk rõl, az 1848-as for ra -
da lom és azt kö ve tõ sza bad ság harc hõ se i rõl is.  

A meg nyi tó után a Tompaládonyi Fi a ta lok
Tár su la ta szín vo na las, kul tu rá lis mû so ra szó ra koz -
tat ta a ven dé ge ket. Fel lép tek a he lyi óvo dá sok,
is ko lá sok, fi a tal fel nõt tek, anyu kák, s nem utol só -
sor ban a nagy si kert ara tó, lel kes fiú csa pat is
be ve tet te ma gát. Ze nés, tán cos pro duk ci ók,
szó ra koz ta tó szín da rab ok vál tot ták egy mást a
kö zel két órás elõ adá son. 

Volt itt egye di hang sze rek kel fel lé põ ze ne kar,
bu li zó nyug dí jas csa pat, ta vaszt hí vó kör tánc,
ud var ló pá ros tánc és szen ve dé lyes, ha mi sí tat -
lan la tin-ame ri kai han gu la tot idé zõ tánc egy -
aránt. A szín da rab ok ál tal ve lünk volt Na ta sa,
egy vér be li orosz szár ma zá sú lány, aki kü lö nös
mó don el csá bí tot ta a he lyi fi ú kat. Aka rat la nul
be le ke ve red tünk egy sze rel mi há rom szög be is,
ahol bi zony szem be kel lett néz ni a min den re el -
szánt, gi gan ti kus szar vas bi ká val. Leg ki sebb
gyer me ke ink a Föld tõl tá vo li, ti tok za tos boly gók

vi lá gá ba re pí tet tek el min ket. A kis her ceg me -
sé je mind an  nyi unk lel két meg érin tet te és el gon -
dol kod tunk a bölcs ta ní tá sok örök ké tar tó igaz -
sá gá ról.  Az idei év ben új don ság ként ké szült
egy videoklip, amit a mi kis fa lunk ban for gat -
tunk, mert bi zony Tompaládonyban is elõ for dult,
hogy: „El lop ták a bi cik lim, a pi ros fe hér-bi cik -
lim”. A 2018-as év mû so rát a ta va lyi év ben nagy
si kert ara tott tompaládonyi as  szony kó rus fel lé -
pé se zár ta. Nem kis meg le pe tést okoz tak,
ugyan is az ott hon ká ba öl tö zött, ki csi no sí tott fér fi -
a kat szin te alig le he tett fel is mer ni.

Ez úton sze ret nénk meg kö szön ni mind azok -
nak a se gít sé gét, akik mun ká juk kal, tá mo ga tá -
suk kal hoz zá já rul tak a ren dez vény si ke ré hez és
le bo nyo lí tá sá hoz.  A ha za sze re tet ki fe je zé sé nek
ré sze, a ki sebb, akár a he lyi kö zös ség ben va ló
rész vé tel is. Nem an  nyi ra lát vá nyos, mint a gyõz -
tes ta va szi had já rat, de ugyan úgy az ös  sze fo -
gás ról szól, mint a 48-as meg moz du lá sok.  Az if -
jú ság ak kor is, ott is meg mu tat ta, hogy egy ség -
ben az erõ, és a tör té nel met néz ve let tek is
ered mé nyek. Aka ra tu kat ös  sze ko vá csol ta, ere jü -
ket meg nö vel te, hogy tud ták: nagy dol gok ra
ké pe sek, ha ös  sze fog nak. A ha za, a la kó hely
sze re te te te hát gya ko rol ha tó és ki fe jez he tõ.

A kö zös cé lo kért ten ni tu dó és ten ni aka ró
egyé nek re, kor tól füg get le nül büsz kék va gyunk.
Hisz, ahogy Szé che nyi, a leg na gyobb ma gyar is
hang sú lyoz ta:

„Egy nek min den ne héz, sok nak sem mi sem
le he tet len.”

H. H. R.

Ta vasz kö szön tõ 
Tompaládonyban
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• Tömörd

Rövid hírek

HÚS VÉT VÁ RÁS

Már ci us 24-én szom ba ton tar tot tuk hús vét -
vá ró kéz mû ves fog lal ko zá sun kat Tömördön. Ki -
csik és a na gyok jól érez ték ma gu kat. Öröm,
hogy ilyen so kan el jöt tek. Eb ben a kis fa lu ban
a 20 fõs lét szám egy ilyen ös  sze jö ve te len sok -
nak mond ha tó. Ké szí tet tünk pa mut ból, hun ga -
ro cell to jás ból és szal vé tá ból nyu szi kat, ju ta kö -

tö zõ vel dí szí tett aj tó díszt. Itt min den ki ki él he ti a
fan tá zi á ját és kre a ti vi tá sát. Ha va la ki ke vés bé
ügyes, ak kor is akad olyan öt let akár az ak tu á -
lis szer ve zõ tõl, akár a töb bi ek tõl, amit kön  nyen
meg va ló sít hat. Tud juk, hogy a mai kor ban egy
ilyen ap ró ság fil lé re kért meg vá sá rol ha tó, azon -
ban a tár sa ság és az a pár óra, amit ilyen al -
ka lom ra szá nunk fe lejt he tet len em lék és a sa ját
vagy gyer me künk mun ká ja fel be csül he tet len
ér ték. Kö szö net a könyv tár nak, mely a kéz mû -
ves fog lal ko zás hoz nagy rész ben hoz zá já rult.
Sze ret ném meg kö szön ni min den je len lé võ nek,
hogy ide jük bõl pár órát er re szán tak. Bí zom
ben ne, hogy a jö võ ben ilyen szép szám mal
vagy töb ben le szünk.

Puskerné Bea

A ha gyo má nyok hoz hí ven ott ho ná ban
kö szön ti az új szü löt te ket Csepreg Vá ros
Pol gár mes te re, Vlasich Krisz ti án. A vá ros -
ve ze tõ min den kis csöpp sé get meg lá to gat,
de nem ér ke zik üres kéz zel: aján dék kal,
pe len ka tor tá val ked ves ked ve kö szön ti
õket, mint a vá ros leg if jabb pol gár ja it.

Moz gal mas volt a 2017-es év utol só két hó -
nap ja ba ba ál dás te kin te té ben a vá ros ban. Tí -
zen lát tak nap vi lá got a va si kis vá ros ban, öt fiú
és öt le ány. Mind járt no vem ber ele jén, 4-én, 7
óra 10 perc kor szü le tett Erdõsi Zoja, 3750 gram -
mal és 49 cen ti vel. Szand ra és Ger gely má so dik
gyer me két a nagy test vér, a két és fél éves
Zselyke is már na gyon vár ta.

Szin tén no vem ber 4-re esett Ju dit és Mik lós
har ma dik gyer me ké nek a szü le té se is: a kis
csöpp ség, Vaj da Filip 3400 gram mal és 48 cen -

ti vel lát ta meg a nap vi lá got, egé szen pon to san
8 óra 55 perc kor. Az új szü löt tet a hat- és hét éves
báty, Andzseló és Diégó is öröm mel fo gad ta.

No vem ber 8-án, ép pen dél elõtt fél órá val
szü le tett meg Ko vács Zétény, aki 3990 gram mal
és 50 cen ti vel ér ke zett kö zénk. A szü lõk, Krisz ti na
és Ba lázs mel lett a hat éves Za lán is már iz ga tott
volt a csöpp ség ér ke zé se mi att.

Sákovics Jan ka no vem ber 14-én, 10 óra 20
perc kor, 3050 gram mal és 49 cen ti mé ter rel szü le -

tett. Szü lei, Gab ri el la és Ár pád mel lett a két éves
Ákos is bol do gan fo gad ta a kis ded ér ke zé sét. 

Szü lei nagy-nagy örö mé re no vem ber 29-én,
14 óra 35 perc kor jött vi lág ra Hor váth Szó fia.
Ani ta és Ádám el sõ gyer me ke 3670 gram mal és
50 cen ti vel ér ke zett az if jú csa lád ba. 

No vem ber 30-án, 14 óra 18 perc kor egy
gyö nyö rû kis fi ú val gya ra po dott a csepregi la -
kos ság. Hor váth Mi lán, Kit ti és Já nos el sõ gyer -
me ke 3650 gram mal és 53 cen ti vel lát ta meg a
nap vi lá got.

De cem ber 2-án, 4 óra 26 perc kor ér ke zett
meg az év utol só fiú gyer me ke, Hor váth Kris tóf. A
csöpp ség 50 cen ti vel és 3950 gram mal lep te meg
szü le it, Nó rát és Lász lót. A kis test vér szü le té sét a két
és fél éves test vér, Eli za is öröm mel fo gad ta. 

De cem ber 7-én Tõ ke Ma ja szü le tett, egész
pon to san 19 óra 17 perc kor. Szil via és Lász ló el sõ
gyer me ke 4050 gram mal és 51 cen ti vel lát ta meg

a nap vi lá got, az if jú szü lõk nagy bol dog sá gá ra.
Edõcs Lo la de cem ber 14-én, 10 óra kor ér ke -

zett a vi lág ra, a há rom éves Han na és az öt éves
Dá vid test vé re ként. A szü lõk, Dá vid és Ad ri enn
har ma dik gyer me ke 2900 gram mal és 47 cen ti -
vel szü le tett.

A pol gár mes ter az if jú szü lõk nek szív bõl gra -
tu lált, sok bol dog sá got és na gyon jó egész sé get
kí ván va mind an  nyi uk nak. 

KM

Sokan születtek
az óévben Csepregen
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Az 1848-as for ra da lom és
sza bad ság harc 170. év for du ló -
já ra em lé kez tek a sajtoskáliak is
már ci us 15-én dél után. A zász -
lók kal fel dí szí tett kis fa lu ban az
ün nep sé get a Hõ si em lék mû nél
tar tot ták. Haller Im re pol gár -
mes ter kö szön tõ sza vai után a
Him nuszt éne kel te trom bi ta kí sé -
ret tel a lel kes kö zös ség. A meg -
em lé ke zés ün ne pi szó no ka Ágh
Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ
tisz te let tel em lé ke zett 1848 hõ -
se i re. 

Meg em lí tet te a kör nye zõ te -
le pü lé sek ki emel ke dõ alak ja it,
48-as sze rep lõ it. Fel ele ve ní tet te
ama di csõ nap leg fon to sabb
ese mé nye it. Ki emel te, hogy a
48-as le gen da sze rep lõi nem
csak azért csi nál tak for ra dal -
mat, hogy egy sze rû en át ve -
gyék a ha tal mat, a cél juk azt
volt, hogy jó és ma ra dan dó
dol go kat al kos sa nak Ma gyar or -
szág ér de ké ben. Tisz te let tel em -
lé ke zett a fi a ta lon el hunyt hon -
vé dek re, - nem csak a sza bad -
ság harc ra, ha nem az I. és II. vi -
lág há bo rú ra is egy aránt utal va.
Hang sú lyoz ta, hogy ne kik saj -
nos nem ada tott meg, hogy

be tel je sít sék ál ma i kat, ne künk
vi szont van le he tõ sé günk, hogy
sze re te tünk kel, mun ká val hoz -
zá já rul junk csa lá dunk, te le pü lé -
sünk és ha zánk gya ra po dá sá -
hoz. Ne künk fel ada tunk ha gyo -
má nya ink, nem ze ti kul tú ránk
meg be csü lé se. Fon tos, hogy ne
fe lejt sük el múl tun kat, ne vesz -
 szen el le gen dás hõ se ink, ki -
emel ke dõ sze mé lyi sé ge ink, el -
esett hon véd je ink örök sé gé nek
ápo lá sa, vált suk va ló ra az õ ál -
ma i kat is. Ez kö te les sé günk, me -

lyet le gen dás hõ se ink örök sé ge
kö te lez. Az ün ne pi be szé det kö -
ve tõ en a fi a ta lok iro dal mi mû -
so ra az év for du lót, ma gyar sá -
gun kat idéz te. Udvardy Zi ta pe -
dig gyö nyö rû ha za fi as da lok kal
emel te az ün nep fé nyét. A hõ -
sök em lé ke elõtt ko szo rú zás sal
tisz tel gett Ágh Pé ter or szág gyû -
lé si kép vi se lõ és Gagyi Le ven te,
Vas Me gye Köz gyû lés ének tag -
ja, a te le pü lés kép vi se lõ tes tü le -
te, a Pszi chi át ri ai Be te gek Ott -
ho na kép vi se lõi, va la mint a
gye re kek a te le pü lés la kói ne -
vé ben. A  Szó zat hang ja i val zá -
rult a tisz te let tel jes em lék ün nep.

bse

Éle té nek 88., pap sá gá nak 58.
évé ben, rö vid be teg ség után,
2018. március 12-én el hunyt Sza bó
Im re atya, verbita szer ze tes.

Kõ sze gen la kott a Mis  szi ós ház -
ban, de 2010 ta va szá tól a Sal kö ves -
kúti plé bá ni án se gí tett, mint ki se gí tõ
lel kész, így a tömördiek, a kõ szeg -
patyiak, a söpteiek, a va s asszony -

faiak és a salköveskútiak két ha von ta
ta lál koz hat tak ve le a szent mi sé ken
és a plé bá ni á kon.  

Hoz zánk ta ro zott! Nem csak ta -
ní tott ben nün ket, ha nem al kal -
munk nyílt ar ra is, hogy me sél jen
ne künk él mé nye i rõl. 

Él ve ze tes, hu mor ral fû sze re zett
elõ adá sai rá vi lá gí tot tak ar ra, hogy
a sok-sok öröm mö gött men  nyi ne -
héz ség is meg hú zó dott a mis  szi ós
mun ká ja so rán. A szí nes dia ké pek
se gít sé gé vel kép ze let ben mi is te -
het tünk egy nagy uta zást a vi lág
má sik tá já ra, Pá pua Új-Gui ne á ban,
s lé lek ben ott jár hat tunk, ahol Im re
atya lét re ho zott egy új vi lá got! 

Me sélt ne künk a tör zsi há bo rúk -
ról, a benn szü löt tek szo ká sa i ról, ér -

ték rend jé rõl ös  sze ha son lít va az eu -
ró pai ér ték rend del. Hal lot tunk az
ott élõ em be rek rend sze res mun ká -
ra szok ta tá sá nak ne héz sé ge i rõl,
gya kor la tá ról, s kul tú rá juk ról.  40
évi mis  szi ós mun ká já nak ered mé -
nye: a mintegy15 ezer lé lek szá mú
13 he gyi törzs ke resz tén  nyé lett. Je -
len leg úgy 6.000 ka to li kus él ezen

a te rü le ten, ez az össz la kos ság kö -
rül be lül fe lét te szi ki. A mis  szi ó sok
he lyett ma már sa ját né pük bõl is -
ko lá zott püs pö kök és pa pok irá nyít -
ják az egy há zat. Az or szág 1972-
ben nyer te el füg get len sé gét. Al -
kot má nya rög zí tet te, hogy Új
–Guinea ke resz tény ál lam. 

Kö szön jük a Te rem tõ nek, hogy
Im re atya ör ven de zõ szív vel ne künk
is hir det te az Igét. Éle te örök mun ka,
örök szol gá lat volt. Re mél jük, hogy
az Égi ha zá ból is ve lünk ma rad!  

Ked ves Atya! Úgy bú csú zunk,
ahogy Ön is tet te a Maria Rá dió
Savaria élõ szent mi se köz ve tí té sé -
nek vé gén temp lo munk ban ja nu ár
28-án: Is ten ve le!

KSzÁ

Ünnep volt,
hát mi ünnepeltünk

Ha za tért Im re atya



10

2018. április VIII. évfolyam
 4. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

• Csepreg
EGÉR A SZÍN PA DON

Az áp ri lis 15-i Da los dél utá non ün nep li
fenn ál lá sá nak 25. év for du ló ját a csepregi
Far kas Sán dor Egy let. A ne gyed szá zad so rán
sok tu cat te le pü lé sen sze re pelt az egye sü let,
ös  szes sé gé ben több száz elõ adás sal. A nép -
ha gyo mány ok be mu ta tá sa, a kö zön ség szó -
ra koz ta tá sa mel lett mi is gaz da god tuk él mé -
nyek kel, s adód tak ér de kes hely ze tek is. Eb bõl
egyet meg osz tok a ked ves ol va sók kal.

Azt hal lot tam, ha va la mi lyen vá rat lan
ese mény tör té nik a szín pa don, ak kor sem
sza bad ab ba hagy ni az elõ adást, a szí nész
nem es het ki a sze re pé bõl. A pro fik kal szem -
ben el vá rás, hogy meg õriz zék lé lek je len lé tü -
ket. S az ama tõ rök?

Az egyik õszi hét vé gén egye sü le tünk egy
kis te le pü lés nyug dí jas ta lál ko zó ján mu tat ta
be a rég óta mû so ron tar tott, A há rom leán’
szé kely nép me sé bõl ké szí tett Tik sze mû cí mû
víg já té kot. A fa lu si kör nye zet ben ját szó dó da -
rab egyik je le ne té ben, ami kor az anya és lá -
nyai vol tak a pó di u mon, a kö ze lük ben, a fal
mel lett el sza ladt egy egér. A lányokot ép pen
okí tó szü lõ, mi kor meg lát ta a hí vat lan ven dé -
get, ügye sen a mon da tai kö zé il lesz tet te,
hogy: „Ott fut egy egér. Meg ne ijed je tek tõ -
le!” Ez zel per sze fel is hív ta rá a fi gyel mü ket. S
mond ta to vább a sze re pét. Tár sai sem ijed tek
meg az egér ké tõl, de még az a pár né zõ
sem, akik nek a kö ze lé ben to vább sza ladt. A
töb bi ek pe dig azt hit ték, hogy e mon da tok is
a sze rep hez tar toz tak.

A té li idõ kö ze led te kor más hol is elõ for -
dul hat, hogy a kis rág csá lok, bé kák stb. be -
hú zód nak az épü le tek be, s nem le het tud ni,
mi kor és hol buk kan nak fel. Mint az eset mu -
tat ja, elõ adás köz ben is tör tén het nek vá rat -
lan dol gok, csak meg kell õriz ni lé lek je len lé -
tün ket.

Sá gi Fe renc

Rövid hírek

Egy két év vel ez elõt ti ér té ke lõ be szél ge tés -
ben Nagy Fer di nánd pol gár mes ter sok jö võ be ni
ter vé rõl be szá molt. Most új ra meg ke res tük, hogy
meg tud juk, mi lyen vál to zá sok tör tén tek a fa lu
éle té ben, mi va ló sult meg az el kép ze lé sek bõl és
mi lyen fel ada tok elé néz az ön kor mány zat a
2018-as év ben.

– „Zsirán min dig tör té nik valami“ -
hang zott el két év vel ez elõtt. A ta va lyi év re
vis  sza te kint ve ugyan csak me gáll ja he lyét a
ki je len tés? 

– Ha csend ben is, de ha la dunk elõ re, az élet
megy tovább… Ér té kel ve az el múlt évet el -
mond hat juk, ha lát vá nyo san nem is tör tént túl
sok min den te le pü lé sün kön, de azért az élet
nem állt meg, a 2017-es év is moz gal ma san telt.

A te le pü lés kul tu rá lis éle tét te kint ve igye kez tünk
prog ra mo kat biz to sí ta ni az ar ra ér dek lõ dõk nek,
hisz vol tak elõ adá sok, úti be szá mo lók, kéz mû ves
fog lal ko zá sok ki csik nek és na gyok nak egy aránt.
Pün kösd kor pik ni kez tünk, tar tot tunk fa lu na pot,
volt „Tök jó nap“ hét fõ zõ csa pat tal, ka rá cso nyi
vá sár, mely mind azt mu tat ja, hogy ta lál hat el -
fog lalt sá got a fa lu ban az, aki ke res és az eze ken
va ló rész vé tel, ér dek lõ dés mind azt su gall ják,
hogy van nak még olya nok, akik szí ve sen töl tik el
sza bad ide jü ket hely ben, sa ját kis kö zös sé günk -
ben. Nem tit kolt cél, egy na gyon jó kö zös ség
össze ko vá cso lá sa, nö ve lé se, így ezen prog ra -

mok fenn tar tá sa, le he tõ sé ge ink hez mér ten to -
vább szí ne sí té se jö võ be ni cé lunk is. 

– A ha tár át ke lõ ki épí té se meg kí ván ná a
te le pü lé sen át ve ze tõ köz út meg úju lá sát.
Er re, és to váb bi fej lesz té sek re van nak le -
he tõ sé ge ik?

– Ter ve zett fej lesz té se ket te kint ve van nak ku -
dar cok is és van nak po zi tí vu mok is. Saj ná la tos,
de min den pró bál ko zá sunk el le né re pá lyá za ti
for rás ból je len leg nem tud juk meg va ló sí ta ni az
or vo si ren de lõ, va la mint an nak kör nye ze té nek
fel újí tá sát, hisz a be nyúj tott pá lyá za tunk ugyan
min den elõ írás nak meg fe lelt, még is el uta sí tás ra
ke rült. Az infrastruktúrális fej lesz té sek közt ki emel -
het jük, hogy a ha tá rok át jár ha tó sá gát elõ se gí -
tõ en a már ko ráb ban ma gyar ol da lon meg -
épült út sza kasz hoz va ló csat la ko zás oszt rák ol -
dal ról tör té nõ épí té se meg kez dõ dött. E ha tá ron
át nyú ló prog ram hoz kap cso ló dó an, ta lán most
már bát ran ki je lent he tem, hogy a te le pü lé sün -
kön ke resz tül ve ze tõ köz út is meg újul hat, mely
na gyon nagy je len tõ sé gû be ru há zás. A meg va -
ló sí tás mér té ke saj nos el ma rad az ere de ti leg
ter ve zet tek tõl, de a ma xi mu mot pró bál tuk meg
ki saj tol ni a pá lyá za ti le he tõ ség bõl. A bel te rü le ti
jár da sza ka szok fel újí tá sá ra is si ke rült pá lyá za ti
for rást ta lál ni, mely po zi tív el bí rá lást ka pott, így
2018. év ben pár hu za mo san a köz út fel újí tá sá val
to vább szé pül he tünk e te rü le ten is. Ter ve ink közt

sze re pelt a salamonfai te le pü lés ré szen lé võ sír -
kert rend be té te le, mely még nem tör tént meg.
Ezt to vább nem tud juk ha lo gat ni és a 2018. év -
ben meg va ló sí tan dó fel ada ta ink egyi ke. A tu -
risz ti ka is, mint ki tö ré si pont új le he tõ sé ge ket rejt -
het szá munk ra az zal, hogy Zsira is be ke rült a
„Sop ron-Fer tõd ki emelt tu risz ti kai fej lesz té si tér -
ség” te le pü lé sei kö zé.

– A Ma gyar Kor mány 2011 nya rán dön -
tött az úgy ne ve zett In téz mé nyi Fé rõ hely Ki -
vál tás rend sze ré rõl, mely nek cél ja, hogy
kis lét szá mú la kó kö zös sé gek be in teg rál ja
a fo gya té kos ság gal élõ sze mé lye ket, ez zel

Horgászegyesület
és járdafelújítás

ZSIRA TOVÁBBRA IS AKTÍV

„Zsirán min dig tör té nik valami“
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De ák ut cai ott ho ná ban kö szön töt te a 90.
szü le tés nap ja al kal má ból Kiss Jánosné, szü le tett
Lakner Emí li át Vlasich Krisz ti án, Csepreg vá ros
pol gár mes te re. 

Há rom lá nyá val, uno ká já val és me nyé vel
vár ta a szü le tés na pi kö szön tõt az idõs
né ni, aki nagy-nagy sze re tet tel fo gad -
ta a vá ros ve ze tõt. A pol gár mes ter jó kí -
ván sá gai mel lett át ad ta Or bán Vik tor
mi nisz ter el nök szép ko rú ak nak szó ló
em lék lap ját, a csepregi ön kor mány zat
dísz kö té sû em lék lap ját, va la mint egy
cso kor vi rá got és egy cso ko lá dé vá lo -
ga tást.

Emí lia né ni Répceszentgyörgyön szü -
le tett 1927. már ci us 17-én, Csepregen
há za so dott, Kincsédpusztán élt csa lád -
já val, gyer me ke i rõl is itt gon dos ko dott a
ma is ak tív édes anya, déd ma ma. Öt
gyer me ke szü le tett, ti zen há rom uno ká ja van, 20
déd uno ká val ál dot ta meg a sors, az el sõ ük uno ká -
ja pe dig au gusz tus ban fog meg szü let ni.

Vi lág éle té ben so kat dol go zott, kez det ben a
kincsédpusztai, majd a tor más li ge ti és a
meggyespusztai ál la mi gaz da ság al kal ma zá sá -

ban állt. Se géd ke zett a bor jú ne ve lés ben, az el le -
tés ben, a ta kar má nyo zás ban. 57 éve sen ment
nyug díj ba, jó ked ve, ten ni aka rá sa a mai na pig
meg ma radt. Ott ho ná ban jó szá got, csir két ne vel, a
ker tet gon doz za, el lát ja a ház kö rü li mun ká kat. A

kony hán is be se gít, süt ni és a há jas kráfli ké szí té sé -
ben is szí ve sen ki ve szi a ré szét. Idén ka rá csony ra
egy pa lo ta pin csi vel lep ték meg gyer me kei, így
ami kor nem ép pen egy-egy uno ka lá to gat el hoz -
zá, ak kor is van, aki tár sa sá got nyújt szá má ra a
min den nap ok ban.                                           KM

se gít ve, hogy a le he tõ leg önál lóbb élet vi -
telt foly tat has sák. Önök is csat la koz tak a
prog ram hoz?

– A Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság „In téz mé nyi fé rõ hely ki vál tás” cí mû pá lyá -
za tá hoz épí té si te rü le tet biz to sí tot tunk, mel  lyel
kor mány za ti prog ram meg va ló sí tá si cé lo kat tud -
tunk tá mo gat ni.

– Több ször gon dot oko zott az ivó víz
„esz té ti kai minõsége“ a te le pü lé sen. Si ke -
rült ten ni va la mit a prob lé ma ki küsz öbö lé -
sé re?

– Igen. Az ivó víz mi nõ sé gé nek ja ví tá sa ér de -
ké ben mo bil tisz tí tó ke rült üzem be ál lí tás ra,
mellyel egy még jobb mi nõ sé get kí ván biz to sí ta -
ni a szol gál ta tó.

– Új ci vil egye sü le tek is lé te sül tek?
– Fon tos és öröm te li, hogy nyug dí jas klub

szer ve zõ dött, va la mint meg ala kult a Szt. Já nos
ta vi Hor gász Egye sü let is, mely nek cél ki tû zé se az
ön kor mány za ti tó hor gász cé lú hasz no sí tá sa.

– Mi lyen célt tart ki emel ke dõ en fon tos -
nak a jö võ re néz ve?

– A te le pü lés fej lõ dé sé nek szem pont já ból
fon tos len ne új ut ca, épí té si tel kek ki ala kí tá sa,
ér té ke sí té se, de saj nos er re for rás hi ány mi att pil -
la nat nyi lag nem lá tunk le he tõ sé get, de en nek
meg te rem té se to váb bi ki hí vás, mely re meg ol -
dást kell ta lál nunk.

Zsoldosné H. Ka ti

A 90 éves Emí lia né nit
kö szön töt te a pol gár mes ter
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• Csepregi
megemlékezés

Rövid hírek

A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let és
az SOS Gyer mek fa lu Ma gyar or szá gi Ala pít vá nya
jó vol tá ból ke rült meg ren de zés re Csepregen,
már ci us 13-án az a csa lá di nap, amely a kõ sze -
gi szer ve zet csa lád meg erõ sí tõ prog ram já nak
egy újabb ál lo má sa volt. A két együtt mû kö dõ
szer ve zet öt ven csa lá dot
hí vott meg a ren dez vény -
re, hogy ös  sze fo gá suk kal
tá mo gat ni és se gí te ni tud -
ják õket – vár ha tó an a jö -
võ ben is. Az SOS szer ve ze -
té nek cél ja, hogy fel ka rol -
ja a he lyi, ne héz élet hely -
zet ben lé võ pol gá ro kat.

Vlasich Krisz ti án, a
Szebb Hol na pért Köz hasz -
nú Egye sü let el nö ke el -
mond ta, öröm mel áll tak a
kez de mé nye zés mel lé, s
tet tek ele get Zsol dos And -
rea prog ram-ve ze tõ és a
SOS Gyer mek fa lu Ma gyar -
or szá gi Ala pít vá nya fel ké -
ré sé nek. Az egye sü let - ala ku lá sá tól kezd ve -
2003 óta te vé keny ke dik a vá ros ban, ad te ret a
kul tu rált szó ra ko zás le he tõ sé gé nek, szer vez
prog ra mo kat a he lyi fi a ta lok és a vá ros la kói
szá má ra.

Szép szám mal je len tek meg ér dek lõ dõk, vol -
tak köz tük ki csik, na gyok, fi a ta lok és idõ sek is,
de kö zös volt ben nük, hogy min den ki jól érez te
ma gát a csa lá di na pon. A kö szön tõk és a pro -

jekt is mer te té se után a za la eger sze gi Zab szal ma
együt tes adott han gu la tos kon cer tet, majd a
ren dez vény vé gén meg ven dé gel ték a részt ve -
võ ket és egy-egy tar tós élel mi szer cso mag gal is
se gí tet te a két szer ve zet a meg je len te ket. 

Az SOS csa lád meg erõ sí tõ prog ram já nak cél -

ja, hogy a mun ka tár sa ik se gít se nek a ne héz
hely zet ben lé võ és a most in du ló csa lá dok nak
meg erõ söd ni, an nak ér de ké ben, hogy gyer me -
ke ik a csa lád ban, biz ton sá gos kör nye zet ben
tud ja nak fel nõ ni. A két szer ve zet a kö zös együtt -
mû kö dés nek kö szön he tõ en a ké sõb bi ek ben is
ter vez ha son ló csa lá do kat se gí tõ prog ra mo kat
a te le pü lé sen.

KM
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40. év for du lót
Ün ne pel tek

A Szentirmay Elem ér Vegyeskar fenn ál lá sá nak
40. év for du ló ja al kal má ból kó rus ta lál ko zót szer ve -
zett Sopronhorpácson, már ci us 3-án. Talabér Je nõ
pol gár mes ter kö szön töt te a ju bi lá ló ének kart és
an nak kar ve ze tõ jét, Horváthné Ke mény Tün dét. Ezt
kö ve tõ en Czipetics Györgyné jegy zõ a vegyeskar
1978. ja nu á ri meg ala ku lá sát idéz te fel. Ki emel te
az ala pí tó kar nagy, Gintli Zoltánné több mint 20
éves mun ká ját, mely nek több ezüst és arany mi -
nõ sí tés volt az ered mé nye. A kép vi se lõ-tes tü let tel
kö zö sen ad ták át Er na né ni nek a „Sopronhorpács
köz sé gért dí jat”. 

A kó rus is kö szön töt te ko ráb bi kar na gyát, va la -
mint azo kat az ala pí tó ta go kat, akik ma is éne kel -
nek, vagy je len vol tak a kon cer ten. A Szentirmay
Elem ér Vegyeskar nyi tot ta a kon cer tet Horváthné
Ke mény Tün de irá nyí tá sá val, utá na a Bel Canto
Vegyeskar (Nagylózs) éne kelt Pirgerné Me gye ri Zi -
ta ve zény le té vel. Õket a Völcseji Nép dal kör kö vet -
te Tóth Dezsõné ve ze té sé vel. A he lyi kó rus tag ja,
Nagyné Si mon Krisz ti na szó ló ja után a
Fertõszentmiklósi Pe da gó gus Nõi kar lé pett szín -
pad ra, Egyed Már ta ve zé nyelt. A kó rus ta lál ko zót
az ün nep lõ ének kar mû so ra zár ta, a ta gok mind -
egyi ke ka pott a ju bi le um hoz kap cso lód va em lék -
la pot. A kó rus ne vé ben Hor váth Ani ta kö szön te
meg a kó rus ve ze tõ mun ká ját, majd a meg hí vott
cso por tok is gra tu lál tak a ke rek év for du ló hoz. A
szín vo na las elõ adá so kat és meg ha tó pil la na to kat
tar tal ma zó prog ra mot kö zös be szél ge tés zár ta jó
han gu lat és te rí tett asz tal mel lett.  

Horváthné
Ke mény Tün de
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• Csepreg
EL KÉ SZÜL TEK A LA KÓ SZO BÁK
AZ IDÕ SEK OTT HO NÁ BAN

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter cé lul tûz te
ki, hogy a cik lus ban tel je sen fel újít ják az idõ -
sek ott ho na la kó- és für dõ szo bá it. A Vá ros gaz -
dál ko dás mun ka tár sai mind a 14 la kás hoz tar -
to zó für dõ szo ba fel újí tá sát el vé gez ték a Te rü -
le ti Gon do zá si Köz pont ban. 

A für dõ szo bák je len le gi ki ala kí tá sa meg ne -
he zí tet te a la kók min den na pi tisz tál ko dá sát, vá -
ra ko zás sal te li hos  szú évek után 2015 - 2016. for -
du ló ján el sõ íz ben 5, egy év vel ké sõbb to váb bi
6 eset ben vé gez tek el fel újí tást a vá ros szak em -
be rei. Feb ru ár ban be fe je zõ dött a fenn ma radt 3
la kó szo ba jó kar ba he lye zé se is.

Hor váth Gá bor kép vi se lõ a Csa lád ügyi, Kul -
tu rá lis és If jú sá gi Bi zott ság el nö ke el mond ta,
hogy a szak em be rek fel mér ték a sza ni ter -
igényeket és úgy ala kí tot ták ki a he lyi sé get,
hogy az a na pi tisz tál ko dás ra al kal mas le gyen.
A ha gyo má nyos zu hany tál cát el bon tot ták,
pad ló szint be hoz ták mely az új já ró lap ból ke -
rült ki épí tés re, hogy aka dály men tes le gyen a
hasz ná la ta. A ré gi li nó le um és a tö re de zett
csem pék he lyé re új bur ko lat ke rült, nem csak a
für dõ hely ség ben, de a kony há ban is.

A für dõ za var ta lan meg kö ze lí té se mi att
szük sé ges sé vált az aj tók ki szé le sí té se is. A ko -
ráb bi kes keny aj tó he lyett szé le sebb ke rül be -
épí tés re, me lyen ke resz tül már ke rek es  szék kel
is tud nak köz le ked ni.

A há rom la kó szo ba fel újí tá sa, Csepreg Vá -
ros Ön kor mány za ta, a Te rü le ti Gon do zá si Köz -
pont és az Idõs La kó kért Ala pít vány kö zös ösz -
 sze fo gá sá nak kö szön he tõ en va ló sul ha tott
meg. – nyi lat koz ta a szo ci á lis te rü le tért fe le lõs
bi zott ság el nö ke.                                      KM

Rövid hírek

A csepregi tan tes tü let és az is ko la di ák -
jai em lé kez tek meg név adó juk ról.

A ren dez vé nyen kö szön töt ték a vá ros ve ze -
tõ jét, a kép vi se lõ tes tü let tag ja it, a név adó ro ko -
na it és a meg je lent ven dé ge ket. Az is ko la „him -
nu sza” és a zász ló be vo nu lá sa után ver se ket és

ki tû nõ éne ket hall hat tunk az is ko la di ák ja i tól. Ta -
valy volt 10 éve, hogy új épü let ben ta nul hat nak
a gye re kek és ek kor vet ték fel a Dr. Hor váth Já -

nos ne vet. Pá lyá za tot hir det tek a 70 éves
csepregi is ko la tör té ne té vel kap cso lat ban. A
pá lyá zók a ren dez vé nyen ve het ték át az el is me -

ré se ket. A pá lyá zat nem zá rult le, mert a jö võ -
ben fo tó kat vár nak a di á kok tól az el múlt 70 év -
rõl. A díj áta dó után fel lép tek a mazsorettek és
meg ko szo rúz ták a név adó már vány táb lá ját.

yde

A magyar takarékszövetkezetek
alapítójára emlékeztek a csepregi iskolások
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Ta va szi ten ni va lók a szép pá zsit ér de ké ben: Tá -
vo lít suk el a mo hát és az el halt fû ma rad vá nyo kat
ge reb lyé zés sel il let ve a ta laj se kély le ve gõz te té sé -
vel! A táp anyag-után pót lás is fon tos, ami hez nem

pé ti sót, ha nem ki fe je zet ten gyep re ki fej lesz tett,
hos  szú ha tá sú mû trá gyát ja vas lunk, amit elég csak
egy szer, ta vas  szal ki jut tat ni és egész év ben biz to sít -
ja pá zsi tunk szá má ra a szük sé ges nyom ele me ket.
Prob lé más gyep ke ze lé sé re kom bi nált mû trá gyák
is kap ha tók, ilye nek pél dá ul a mohásodás-gátló
vagy gyom csök ken tõ ké szít mé nyek.

Fagy ér zé keny nö vé nyek ta vas  szal: So kan idõ
elõtt ki te szik a bal kon nö vé nye ket az ab lak ba, mi -
vel az utób bi évek ben már a sze zon elõtt he tek kel
meg je len nek a mus kát lik az üz le tek ben. Ne en -
ged jük ma gun kat meg té vesz te ni! A bal kon nö vé -

nyek, mint pél dá ul a mus kát li, pe tú nia, bakopa
fagy ér zé ke nyek. Nap köz ben már ki te het jük õket
pár órá ra, de amíg fa gyo sak az éj sza kák, ad dig
be kell vin nünk a lá dá kat fagy men tes hely re! A le -

an der és az olaj fa idõ sebb kor -
ban az eny hébb fa gyo kat már
el vi se li, de a fi a tal, ki csi nö vé -
nye ket még óv juk a fagy tól!

Né hány szak mai ta nács a
sza bad gyö ke res gyü mölcs ter -
mõk, ró zsák ül te té sé hez: A sza -
bad gyö ke rû gyü mölcs fák, szõ -
lõk és bo gyós gyü möl csû ek ül -
te té se a ko ra ta va szi idõ szak -
ban lomb fa ka dá sig, il let ve az

õszi idõ szak -
ban lomb hul -
lás tól egé szen
a fa gyok be -
áll tá ig ide á lis. A ker tünk adott sá ga it is fi gye lem be
vé ve gon do san vá lasszuk ki a meg fe le lõ faj tát!
Ta nács ta lan ság ese tén kér jük ki ker tész szak em -
ber vé le mé nyét, aki a porzópárok meg vá lasz tá -
sá nál is se gít sé günk re le het. Szál lí tás kor a nö vény
gyö kér ze te le gyen be cso ma gol va – le he tõ leg
mû anyag fó li á ba -, mert el len ke zõ est ben ki szá -
rad hat a nö vé nyünk! Ül te tés elõtt a vas ta gabb

gyö ke re ket 1-2 cen ti mé ter rel vág juk vis  sza! Te le -
pí tés kor hasz nál junk szá rí tott, po rí tott szar vas mar -
ha trá gyát! A be gyö ke re se dé sig rend sze re sen lo -
csol junk, ta va szi ül te tés ese tén pe dig egész nyá -
ron! Gyü mölcs fák nál az el sõ 2-4 év ben, a ko ro -
na ala kí tás idõ sza ká ban ne ter hel jük a fát gyü -
mölcs-ne ve lés sel: az ap ró ter mé se ket ide jé ben
szed jük le!

Ta vas  szal ül tet he tõ nö vé nyek: Szin te min den
nö vény ül tet he tõ ta vas  szal! Ahogy már ír tuk, a
sza bad gyö ke res nö vé nye ket a ko ra ta va szi idõ -
szak ban ül tes sük! Kon té ne res – cse re pes – gyü -
mölcs ter mõ ket, dísz fá kat és dísz cser jé ket egész
év ben ül tet he tünk, ami kor a ta laj fi zi kai ál la po ta
meg en ge di (nincs át fagy va). A föld lab dás nö vé -

nyek (jel lem zõ en örök zöl dek, tu ja fé lék) ül te té se is
ide á lis ta vasszal, így a té li idõ szak ra van ide je a
nö vé nyek nek az új he lyü ket meg szok ni és be gyö -
ke re sed ni. Ta vas  szal te le pít he tünk gyü möl csöst,
szik la ker tet, dísz fá kat, de akár sö vényt is. Be né pe -
sít het jük a te raszt me di ter rán nö vé nyek kel, az ab -
la kun kat bal kon nö vé nyek kel, a kis ker tet fû szer nö -
vé nyek kel, aro ma nö vé nyek kel.

Kerti tippek tavaszra!
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Áp ri lis 11-én ün ne pel jük a Ma gyar Köl té szet
Nap ját. A répce-vidéki köl tõk tõl vá lasz tott ver -
sek kel em lé ke zünk e nap ra.

DR. GALIOTTI CSABA: VONALAK, ÁBRÁK
Munkába zár a csönd… 
Csak a toll perceg a néma papíron. 
mint furcsa, hosszúkás egér, futkos 
kaparász, ahogy szorítom, de 
nem látom a meleg nagy kezet, 
mikor írok, 
nem látom engem ki vezet, ha 
agyam fekete, bánatos levével 
csíkozom a végtelen idõt, s nem 
hagyok fel a balga reménnyel, én 
konok földmûves a futóhomokon, 
hogy mire beérik az utolsó kalász. 
megméressek akkorra már, ha 
netán érthetõ nyomokat hagytam a 
gyûrt papírokon, s a jövendõ századokból 
egy kíváncsi arcra talán 
rég elporladt neuronjaim halk. 
utolsó üzenete vár….. 

MAKKAI ROLAND: ÁLMAIM VIRÁGA 
Minek vannak az álmok, 
Ha valóra nem válnak, 
Zsebre tett kézzel állok, 
S folyton téged várlak. 
Álmaimban csak mi ketten, 
Kéz a kezet fogva látlak, 
Boldog ember lettem, 
Mert rád találtam. 
Ajkaim ajkaid ölelték. 
Szemeid kék egén szálltam, 
Napok napokat követték, 
De mindig melletted álltam. 
Nem tündérmese az élet, 
De az álmaim tõled szépek, 
S mikor megébredek, 
Újra meg újra vége. 
Rózsakertben rózsaszálak, 
Kecsesek, színesek, szépek, 
Ám a legszebb virágszálam, 
Te lehetnél nékem.

DEVECSERI ZOLTÁN:
MAGÁN-DÉVAVÁRAM 
Zsindelyszárnyainkon átporzik a hó, 
a pókhálós imádság-sugarak honnan…? 
Padlásunkra nagyböjti harangszó 
meggyûrûzött postagalamb térül, 
s a Holdról arcunkba verõdik 
az innen küldött kutyaugatás – 
Füstölt kolbász, madzagra fûzött szõlõ 
árnyékába hajszolt nyest bújik 
Szégyenülten várok az õszben 
röpülésre, túlélt 
halálugrások után… 
Álmomban néma vagyok, 
várúr a csillagok alatt, 
s egy lõrés mögött dideregve állok 
– felhõt nyel az örök vizesárok 
————————————————— 
Zsindelyszárnyakon tovaszállok 
– egy a Kõmívesek közül, 
akik az Asszonyt is befalazzák!

Rövid hírek

Több éves ha gyo mány már Sajtoskálon,
hogy a kép vi se lõ -testület a köz meg hall ga tást
már ci us 8-án, a Nem zet kö zi Nõ na pon tart ja. Az
idei év ben is így tör tént. A ren dez vény el sõ ré -
szé ben, a na pi ren di pon tok sze rint ha lad va,
Haller Im re pol gár mes ter kö szön töt te a szép
szám mal meg je lent la kos sá got és be szá molt az
ön kor mány zat 2017. év ben vég zett te vé keny sé -
gé rõl.  Leg fon to sabb min den te le pü lé sen, hogy

a kö te le zõ fel ada tok – ok ta tás, egész ség ügy, hi -
va ta li ügyek, szol gál ta tá sok, köz te rü let ren de zés
- el lá tá sa meg tör tén jen. Ezt a sajtoskáli kép vi se -
lõ-tes tü let ma ra dék ta la nul tel je sí tet te az el múlt
év ben. Meg tud ták az ér dek lõ dõk, hogy a 376
fõs te le pü lé sen gon dos kod tak szo ci á lis el lá tás
ke re té ben a rá szo ru lók ról, és be ru há zás ként a
fa lu ban élõk biz ton sá gát ki épí tett ka me ra rend -
szer vé di. A szenny víz el ve ze tés kér dé se még
min dig nem ol dó dott meg, bár fo lya ma tos a
pá lyá zás a meg va ló sí tás ra. A fel újí tá sok kö zül ki -
emel te pol gár mes ter úr a ra va ta lo zó és a te me -
tõ kör nye ze té nek a meg úju lá sát, va la mint az
Em lék mû höz ve ze tõ út ki épí té sét. Az el múlt év -
ben is volt le he tõ sé ge a sajtoskáliaknak a kü lön -

bö zõ ren dez vé nye ken ün ne pel ni, szó ra koz ni, él -
mé nye ket sze rez ni. Ki emelt ren dez vény 2017-
ben is a fa lu nap pal egy be kö tött sajt fesz ti vál és
–vásár volt, mely a te le pü lés is mert sé gét egy re
job ban fo koz za mind a sajt ké szí tõk, mind a ren -
dez vé nyen részt ve võ ven dé gek kö ré ben. Az ön -
kor mány zat mû kö dé se za var ta lan volt, ta ka ré -
kos gaz dál ko dást foly tat tak. Majd a 2018-as ter -
ve ket is mer tet te a fa lu el sõ em be re. A ha gyo -
má nyos ren dez vé nyek meg tar tá sa mel lett fon -
tos nak tart ja a kép vi se lõ-tes tü let a pá lyá za tok fi -
gye lé sét, be nyúj tá sát, hogy azok se gít sé gé vel
még szín vo na la sabb ren dez vé nye ket tud ja nak
szer vez ni, s ezek ál tal épül jön, szé pül jön, gaz da -
god jon a te le pü lés. Ta vasz ra ter ve zik a fel újí tott
ra va ta lo zó át adá sát is. A ter vek kö zött sze re pel
az ön kor mány zat épü le té nek te tõ ja ví tá sa, az
épü let aka dály men te sí té se és az ud var rend be -
té te le. A te le pü lés kör nye zet vé del mi hely ze té -
nek elem zé se köz ben ki emel te pol gár mes ter úr
a sze lek tív sze mét szál lí tás és tûz gyúj tás sza bá -
lyo zá sát, ame lyek nek be tar tá sa mind an  nyi unk
kö zös ér de ke. A be szá mo ló zá rá sa ként a fa lu
ve ze té se ne vé ben Haller Im re meg kö szön te
min den ki nek a te vé keny sé gét, me lyet a fa lu ér -
de ké ben vég zett és kér te a to váb bi tá mo ga tást.
A hoz zá szó lá so kat kö ve tõ en a fi úk és pol gár -
mes ter úr, höl gye ket kö szön tõ sza vai hang zot tak
el. A szép sza vak mel lett sü te mén  nyel és vi rág -
gal is ked ves ked tek a fér fi ak a je len lé võ höl -
gyek nek. A ren dez vény az el múlt év ese mé nye -
i nek ös  sze fog la ló já ból ké szült film mel zá rult, me -
lyen jó kat de rül tek a je len lé võk, és szí ve sen em -
lé kez tek egy-egy meg ha tó vagy ép pen vi dám,
de fe lejt he tet len nap já ra 2017-nek. bse

Köz meg hall ga tás, 
nõ na pi kö szön tõ vel

Bükön tartották
a Vulcano Energia
Miss Alpok-Adria

Vas Megye Szépe versenyt
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Csepreg – 102 mil lió fo rint
pá lyá za ti for rás ból se gí tik a fi a -
ta lok ott hon te rem té sét a vá ros -
ban, nagy se gít sé get nyújt va ez -
zel a nagy be tûs élet kez de tén. 

Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter is -
mét öröm hírt kö zölt: 102 mil lió fo rin -
tot nyert el Csepreg Vá ros Ön kor -
mány zat Em be ri Erõ for rás Fej lesz té si
Ope ra tív Prog ram po zi tí van el bí rált
pá lyá za tán, esély ott hon meg va ló sí -
tá sá ra. Ki emel te: a pro jekt a fi a ta lok
ott hon te rem té sét és élet pá lya kez -
dé sét tá mo gat ja. 

- Há rom, 50 négy zet mé te res la -
kást ala kí tunk ki a Czigli ház ban –
foly tat ta a pol gár mes ter. - A bel sõ
fel újí tás so rán min den szük sé ges
ház tar tá si esz köz zel és gép pel fel -
sze rel jük a la ká so kat, így a fi a ta lok
egy tel je sen be bú to ro zott in gat lan -
ba köl töz het nek majd be. Olyan 18
és 35 év kö zöt ti e ket sze ret nénk,
hogy részt ve gye nek a pro jekt ben,
akik vál lal ják, hogy a csepregi he lyi
iden ti tást erõ sí tik, part ne rek lesz nek
a ci vil szer ve zõ dé sek ben. To váb bá,
akik el kö te le zet tek ab ban, hogy a
he lyi kö zös ség ak tív tag já vá vál nak,
a vá ros sok szí nû ren dez vé nye in részt

ve gye nek. Õk azok, akik ked vez mé -
nye sen, az el sõ két év ben csu pán a
re zsi díj fi ze tés ter hé re ve he tik hasz -
ná lat ba az esély ott hont. Egye dül ál -
lók, pár kap cso lat ban élõk és csa lá -
do sok szá má ra is nyit va a le he tõ -
ség, ne kik egy men tor prog ram ban
kell részt ven ni ük. A pro jekt a mun ka -
ke re sé si le he tõ sé gek meg is me ré sét,
to vább kép zé si és át kép zé si le he tõ -
sé gek bõ ví té sét biz to sít ja szá muk ra,
cél ja a vá ros ban fel le he tõ hi ány -
szak mák fel töl té se, a szak em ber hi -
ány csök ken té se. To váb bá sze re pel
még a meg va ló su ló el kép ze lé sek
kö zött az élet pá lya-ter ve zést se gí tõ
he lyi szol gál ta tá sok nyúj tá sa is.

Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ a tá mo ga tás sal kap cso lat ban
el mond ta, hogy min dig nagy
öröm, ha fi a ta lo kat tud nak se gí te ni,
hi szen õk je len tik az or szág szá má -
ra a jö võt. Hoz zá tet te, hogy
Csepregen az el múlt hó na pok ban
- a kor mány za ti tá mo ga tá sok nak
kö szön he tõ en - sok min den meg -
újul ha tott. Kü lön öröm szá má ra,
hogy a kö zös mun ká nak há la na -
gyon jó irány ban ha lad a vá ros a
fej lõ dés út ján.                                                     

KM

Esélyt adnak
a fiataloknak

Dr. Csepregi Hor váth Já nos
(1853–1945) csepregi pa raszt csa -
lád ból szár ma zott. A XIX. és XX.
szá zad for du ló já nak év ti ze de i ben
há zi ipa ri, szak ipa ri és me zõ gaz -
da sá gi ágak ban be szer zõ-, ter -
me lõ- és rak tár szö vet ke ze te ket
szer ve zett az egész tör té nel mi Ma -
gyar or szá gon. Ezért nyer te ne -
mes sé gét, elõ ne vét.

Olyan em ber nek is mer te a
csa lád ja, mint akit az aka rat, és
nem az ér ze lem ve zé nyel, és ki -
tar tó an dol go zik cél jai el éré se
ér de ké ben. Em be ri ér té ke i vel
pél da ké pe le het a ta nu lók nak.

A csepregi ál ta lá nos is ko la
min den év ben meg ün nep li név -
adó ja szü le tés nap ját. Ezt a szép
ha gyo mányt az új igaz ga tó is
foly tat ja. Mint sze mé lye sen is
meg hí vott ven dé ge ve het tem
részt már ci us el se jén az idei ün -
nep sé gen, amely a reg ge li
órák ban zaj lott. 

Az is ko la au lá já ban nyi tot ták
meg a Csepregi Hor váth Já nos
Na pot. Elõ ször az eme let rõl ün -
ne pé lye sen le hoz ták az is ko la

zász la ját, majd el hang zott az is -
ko la him nu sza.

Egy lány ka, utá na pe dig há -
rom kis fiú nép da lo kat adott elõ.

Szól tak nagy apám, dr.
Csepregi Hor váth Já nos élet út -
já ról, majd az is ko la múlt já val
fog lal ko zó iro dal mi pá lyá zat
ered mény hir de té se ke rült sor ra.
Gye re kek vál to za tos ma zso rett -
mûsora után a név adó em lék -
táb lá já nak meg ko szo rú zá sa kö -
vet ke zett. A csa lá di ko szo rú kí sé -
re té ben én is tisz te leg het tem je -
les õsöm elõtt.

Mi vel nagy apám Bu da pes -
ten ala pí tott csa lá dot és ott halt
meg, ott van vé dett sír ja, oda
nem me het tünk, de a csepregi
te me tõ ben szû kebb kör ben
meg lá to gat tuk szü lei, Hor váth
Já nos és Ragasits Ro zá lia sír ját,
hogy mécsesgyújtással le ró juk
ke gye le tün ket.

El hunyt õse im és a ma gam
ne vé ben is kö szö nöm a ren de -
zõk nek ezt a mél tó ün nep sé get.

Ba logh Jánosné
Hor váth Te ré zia

A csepregi is ko la
név adó já nak ün ne pén

165 ÉVE SZÜ LE TETT DR. CSEPREGI HOR VÁTH JÁ NOS

www.repcevidek.hu
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Kö zel egy éve már, hogy el kez dõ dött va la mi.
He ti szin ten 2-2 al ka lom mal moz gat meg kö zel
30 gye re ket és 10-14 fel nõt tet. Elõ ször csak hob -
by szin ten mû kö dött, de mos tan ra már a
Sopronhorpács Sport egye sü let ben önál ló szak -
osz tályt ké pez a RÖP LAB DA. A min dig lel kes és
ak tív „edzõbá“ él ve zet tel nosz tal gi á zott, ami kor
a kez de tek rõl kér dez tem. 

– Hogy és mi kor csöp pen tél be le a röp -
lab dá ba?

– Ko vács Krisz ti án va gyok. Ka zinc bar ci kán él -
tem és nõt tem fel, ami a röp lab da egyik fel leg vá -
ra. Mint majd nem min den fiú én is a fo ci val kezd -
tem, vol tam csa tár, kö zép pá lyás, de a fu tás il let ve
a test-test el le ni já ték so se tar to zott a ked ven ce im
kö zé. Majd ál ta lá nos is ko lá ban - ahol ki emelt fi -

gyel met szen tel tek a röp lab dá nak-, ötö di kes ko -
rom ban kezd tem el edzés re jár ni he ti 1-2 al ka lom -
mal. Ak ko ri ma gas sá gom alap ján, il let ve ha mar
meg ta nul va a ko sár érin tés tech ni ká ját a csa pat
fel adó ja let tem, aki nek fel ada ta, hogy ki szol gál ja
az ütõ já té ko so kat il let ve irá nyít sa a csa pa tot, tá -
ma dá so kat szer vez zen. Ezek után jöt tek a kö zép is -
ko lás évek, ahol az is ko lai röp lab da órák mel lett a
fel nõtt után pót lás csa pat ban is edzet tem és sze re -
pel tem. Ter mé sze te sen, mi kor el kezd tem dol goz ni
sem ma rad ha tott el ez a sport, így az Óz di NBII -
es fel nõtt csa pat ban is ját szot tam né hány évet.
Egy sze rû en nem tud tam el sza kad ni a röp lab dá -
tól! Ké sõbb a ka zinc bar ci kai fel nõtt fér fi csa pat
után pót lás ne ve lõ edzõ je let tem, to váb bá volt
sze ren csém a NBII-es fel nõtt nõi csa pa tot a pá lya

mel lõl irá nyí ta ni és így let tem a nõi szak osz tály
után pót lás edzõ je is. Ez úton sze ret ném meg kö -
szön ni a VRCK ak ko ri edzõ jé nek, Du dás And rás -
nak, il let ve a lá nyok csa pa tá nál, Ve res Ist ván Pis ta
bá csi nak se gít sé gü ket, tá mo ga tá su kat, men tor á -
lá su kat, mert ren ge te get ta nul tam a két szak em -
ber tõl az után pót lás mi nõ sé gi ho gyan lé té rõl.
(VRCK - Ve gyész Röp lab da Club Ka zinc bar ci ka,
aki 2018 Ma gyar Ku pa gyõz tes fel nõtt csa pat lett:
Szív bõl gra tu lá lunk!) Az tán egy ha tal mas vál to zás
jött az éle tem be, ami kor csa lá dom mal - har ma dik
lá nyunk kal vá ran dós fe le sé gem mel  és 2 kis lá -
nyom mal - egy mun ka le he tõ ség mi att Sop ro -
nhorpácsra jöt tem dol goz ni majd 1,5 év múl va si -
ke rült is ide, eb be a ba rát sá gos fa lu ba köl töz -
nünk. A fa lu el sõ em be ré vel Talabér Je nõ pol gár -
mes ter úr ral egyez tet ve, il let ve a sport egye sü let
tá mo ga tá sá val 2017. 04. 28-án meg tar tot tuk el sõ
edzé sün ket a gye re kek nek, majd a fel nõt tek nek.
Az óta is tö ret len si ker rel, a gye re kek nél 2 kor osz -
tállyal (majd 30 fõ vel) tar tunk he ti 2-2 al ka lom mal
edzé se ket, il let ve több mint 10 fõs ama tõr fel nõtt
csa pa tunk kal is he ti 2 al ka lom mal edzünk itt
Sopronhorpácson a Kul túr há zunk ban.

– Több meg mé ret te té sen is részt vet tek
már a csa pa tok. Me sél nél ró la? 

– Igen, va ló ban sze re pel tünk és sze re pel ni is
fo gunk ver se nye ken, mert az mu tat ja meg ne -
künk, hogy hol is tar tunk a töb bi csa pat hoz ké -
pest. Jár tunk Sü me gen de cem ber ben, de már -
ci us ban meg for dul tunk Szom bat he lyen és
Ikrényben is, ahol a csa pa ta ink na gyon szép
ered mé nye ket ér tek el úgy, hogy csak ¾ éve
röp lab dáz nak a gye re kek. Most, már ci us 25-én
ren de zünk itt Sop ron hor pácson egy „manó”
kupát. Ezek mind fel ké szü lé si tor nák, ame lyek
se gít sé gé vel tu dunk ala poz ni az áp ri lis 28-i Bu -
da pes ti Or szá gos Ma nó ku pá ra, ami re már na -
gyon ké szül nek a kis Tig ri sek! A gye re kek mel let
a fel nõtt csa pa tunk kal is já runk ver se nyek re,

A sopronhorpácsi Tig ri sek
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mind edzõ mec  csek re mind pe dig ku pák ra. Az
itt ját szó fel nõtt já té ko sok nak jól esik egy pi cit
meg áll ni eb ben a ro ha nó vi lág ban és ki fúj ni a
„gõzt”. Ve lük most fel ké szü lé si mec  cse ket ját -
szunk Kõ szeg gel, mert ké szü lünk az áp ri lis 22-i
Szanyban ren de zen dõ ku pá ra.

– 2017. jú ni us 13-án egy tör vény mó do -
sí tás ér tel mé ben a röp lab da is be ke rült a
TAO - rend szer be. Mi lyen vál to zást ho zott
ez a szak osz tály éle té ben? 

– Va ló ban így lett és ez egy ha tal mas le he tõ -
ség a röp lab dá nak. Kü lön ér de kes ség hogy a 6
lát vány sport ág kö zül (lab da rú gás, ké zi lab da, ko -
sár lab da, ví zi lab da, jég ko rong) egye dül a röp lab -
da az, ahol nincs test-test el le ni kon takt. Sze mély
sze rint na gyon örü lök, mert en nek a rend szer nek
és a tá mo ga tónk se gít sé gé nek kö szön he tõ en az
edzés re já ró gye re kek edzés, il let ve meccs kö rül -
mé nye it le het ja ví ta ni pél dá ul sport fel sze re lé sek -
kel, sport esz kö zök kel. Így le he tõ sé gük van az itt élõ
gye re kek nek is a sport ágat ki pró bál ni, ûz ni, hisz
nem tud hat juk, hogy ép pen hol van egy kis te het -
ség, va gyis ki tud ja ki bõl lesz a „cse re bo gár”! Egy
biz tos, én sze mély sze rint ren ge te get ta nul tam a
röp lab dá tól, alá za tot, ki tar tást, tisz te le tet, a ku dar -
cok és gyõ zel mek ke ze lé sét, sza bá lyo kat, sza bály -
rend szert be tart va nyer ni, és még so rol hat nám...
ami a nagy be tûs élet ben is igen jól jött. Te hát, mint
edzõ, cé lom nak tûz tem ki, hogy ma ga a röp lab -
da, mint sport ág és a moz gás meg sze ret te té se
mel lett át ad jam a meg ta nult vagy ta nít ha tó kész -
sé ge ket, em be ri tu laj don sá go kat is a gye re kek -
nek, mert igen is a sport ne vel.

– Mik a jö võ be ni ter ve id? 
– Sze ret ném ezt a sport ágat mi nél ered mé -

nye seb ben nép sze rû sí te ni és cé lom, hogy a kör -
nye zõ te le pü lé sek gye re ke i hez is el jut tas sam,
mert meg sze ret ném ne kik ad ni az esélyt, hogy
ki pró bál ják. Az Ön kor mány zat tal il let ve a Sport -

egye sü let tel ös  sze fog va ter vez zük áp ri lis hó nap -
ban el kez de ni a fo ci pá lya mel let ti strand röp lab -
da pá lyánk mun ká la ta it, ami le he tõ sé get fog
ad ni a gye re kek nek, fel nõt tek, hogy nyá ron kint

a sza bad ban is játs  szák, ûz zék en nek a sport nak
a strand vál to za tát. To váb bá sze ret nénk egy
élet pá lyát fel épí te ni a gye rek nek, hogy az ál ta -
lá nos is ko la el vég zé se után tud ják foly tat ni szak -
kö zép is ko lá ban, gim ná zi um ban ezt a spor tot,
ezért tár gya lás ba va gyunk na gyobb pro fi klu -
bok kal is. To váb bá a leg ki seb bek nek óvo dánk -
ban is el in dít juk a röp lab da alap ját szol gá ló zsi -
nór lab dát. Je len leg az edzé se ket a sop -
ronhorpácsi Mû ve lõ dé si Ház ban tart juk, ahol a
nagy te rem alap te rü le te 9x12 mé ter. Vi szont a
fel nõtt röp lab dá hoz 9x18 mé te res a szab vány

pá lya. Té ve dés ne es sen, örü lök, hogy van ez a
te rem, mint le he tõ ség, hisz 15 km-es kör zet ben
ez az egyet len ilyen „csar nok”, de a mé re té bõl
adó dó an, ami kor mec  csek re me gyünk, saj nos

ki csit min dig hát rány ban le szünk. Ezért LEG NA -
GYOBB CÉ LOM NAK TÛZ TEM KI, hogy egy tor na ter -
met tud junk fel épí te ni itt Sopronhorpácson, ami
le he tõ sé get nyújt az is ko lánk nak a test ne ve lés
órák le bo nyo lí tá sá ra, a fut ball szak osz tály nak a
té li fel ké szü lé sek re, a kü lön bö zõ ren dez vé nyek
le bo nyo lí tá sá ra és nem utol só sor ban egy szab -
vá nyos röp lab da pá lya se gít sé gé vel még na -
gyobb len dü let tel fej lõd het eb ben a ré gi ó ban
ez a sport.  CSO DÁK VAN NAK, CSAK AKAR NI KELL!

Zsoldosné 
H. Kati
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• Sajtoskál
VI RÁG VA SÁR NA PI PAS SIÓ

Hos  szú évek ha gyo má nya, hogy a
sajtoskáli temp lom ban Vi rág va sár nap az ün -
ne pi szent mi se ke re té ben a kó rus tag jai Krisz -
tus kín szen ve dés ének és ke reszt ha lá lá nak a
tör té ne tét az utol só va cso rá tól a te me té sig,
éne kes for má ban ele ve ní tik meg. Szent Má té

evan gé li u mát sze re pek sze rint éne ke lik. Az
idei év ben nem csak Szent Pé ter és Pál temp -
lo má ban hang zott fel a szép ének, ha nem a
kör nye zõ te le pü lé sek hí või is ré sze sei le het tek
az Evan gé li um ily mó don va ló meg is me ré sé -
nek. A már „nem fi a tal” éne ke sek buz gó éne -
ke bí zunk ben ne, hogy a szí ve kig ha tolt. Kér -
jük a jó Is tent, ad jon ne kik még to váb bi buz -
gó sá got, erõt és egész sé get, hogy di csõ ít hes -
sék Õt a temp lo mok ban. 

bserika

Rövid hírek

A már ré geb ben tisz te let ben állt cso dás-
gyó gyí tó vízû, mély kõ kút hoz, a csepregi Szent -
kút hoz tel je sen hoz zá épí tet ték az 1815-ben
emelt ká pol nát. Or szá gos szem pont ból is kü lön -
le ges ez a ki kép zé se a bú csú já ró hely nek. 

A Szent kút ká pol ná ban, amely a Má ria-út
egyik ál lo má sa, az ol tár tól jobb ra Má ria és a
gyer mek Jé zus néz ránk egy kép rõl. Az is me ret -
len ko rú fest mény a sok fé le Ma don na-áb rá zo lás
kö zül ah hoz a tí pus hoz tar to zik, amit a mû vé szet -
tör té né szek „vla gyi mi ri Is ten anya” meg ne ve zés -
sel il let nek. Elõ ké pe egy kö zép ko ri bi zán ci ikon
volt, ame lyet ké sõbb az orosz or szá gi Vla gyi mir
vá ros ban õriz tek.

Az it te ni vál to za ton Má ria ru há ja õr zi az alap -
tí pus je gye it. Csuk lyás kö pe nyé rõl kar já ra om la -
nak hos  szú roj tok. A há rom csil lag, ame lyet a ru -
há ja fej ré szén, va la mint ké tol dalt a vál lán he -
lye zett el a fes tõ, az Is ten szü lõ há rom szo ros szü -
zes sé gé re utal: szü lés elõtt, a szü lés alatt és a
szü lést kö ve tõ en.

Több éve már an nak, hogy a Kõ sze gi ut ca
vé gén ál ló ká pol na kul csát az igen ked ves gon -
do zó ja, Hor váth Istvánné Hor váth An na ke zem -
be ad ta, s így nyu god tan, egye dül szem ügy re
ve het tem a kis épü le tet kí vül-be lül, s meg néz -
tem ezt a ké pet is. Ami kor vis  sza ad tam a kul csot,
nem csak ebéd del ven dé gelt meg An nus né ni,
ha nem egy le gen dá val is meg aján dé ko zott:

A ha gyo mány sze rint a kegy kép év szá zad ok -
kal ko rá ban a plé bá nia temp lom fa lán füg gött.
Ami kor „a val lás ül dö zés volt, el akar ták éget ni”.
„A hit nek a sár ba tip rá sa volt, ami kor min den val -

lá sos esz közt tör tek-zúz tak. Ré gen, ami kor a vér -
für dõ is volt a temp lom ban, egy alag út ve ze tett a
Szent kút tól” „a szent Mik lós temp lo mig” A ká pol na

ol da lán volt a le já rat. „Akik a hi tért har col tak,
hogy a kap cso la tuk meg ma rad jon” az alag út -
ban „lak tak, nem ta lál tak rá juk”. Ezt a ké pet „egy
jó in du la tú em ber ki emel te a ke ret bõl, ös  sze csa -
var ta, ös  sze kö töt te és a kút ba be le dob ta.” Ké -
sõbb, még An nus né ni szü le té se elõtt egy szer
„ahogy húz ták föl a vi zet, elõ ke rült a kép. Ami kor
aszá lyos idõ van, jól le me rül a víz, ak kor ta lál ták,
hogy rá akadt a vö dör re”.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
Bu da pest

Legendás Madonna
a csepregi Szentkút kápolnában

fotó: Ba logh Jánosné H
or váth Te ré zia
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

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

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

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

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

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

P R O G R A M A J Á N L Ó
Áp ri lis 28-29-én, szombat-va -

sárnap. Szom bat he lyen: HE RÉ NYI VI -
RÁ GÚT

Áp ri lis 28-án, szom ba ton
16.30 ó. Bü kön, a Sport te le pen: Bü -
ki TK-Püspökmolnári KSK me gyei II.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 28-án, szom ba ton 17
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban: Bü ki
TK–Körmendi DMTE– NB II-es baj no -

ki nõi ké zi lab da mér kõ zés.
Má jus 1-én Csepregen a reg -

ge li órák ban: Csepreg Vá ros Fú -
vós ze ne ka ra ze nés éb resz tõ je. A
sport pá lyán: Má jus 1. KU PA kis pá -
lyás lab da rú gás.

Má jus 5-én, szom ba ton 17 ó.
Si ma sá gon, a Sport pá lyán: Si ma -
ság SE- Szergény SE me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 11. 12.50 Ol va só -
szem üveg. Rend ha gyó iro da -
lom óra a Köl té szet Nap ja al kal -
má ból - MC. Pita Ramos és
Lecsõ Pé ter szín mû vész elõ adá -
sa. Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter -
me. A rész vé tel in gye nes!

Áp ri lis 13. So mo gyi tánc -
ház gyer me kek nek Györke Esz -
ter rel, Mol nár Pé ter rel és a Lö või
ze ne kar ral. A rész vé tel in gye nes!
Hely szín: Bü ki MSK Szín ház ter me.

Áp ri lis 18. 17.30 Ol va só -
szem üveg. Ba logh Ti bor (volt bü -
ki plé bá nos): E jel ben gyõz ni

fogsz! cí mû köny vé nek be mu ta -
tó ja. Hely szín: Bü ki MSK Klub ter -
me. A rész vé tel in gye nes!

Áp ri lis 30. 18.00 Má jus fa
ál lí tás a bü ki ci vil szer ve ze tek kel.
Hely szín: Bük, Koczán-ház, Szé -
che nyi u. 42.

Má jus 1. 14.00 Bü ki Ma já lis.
A prog ram ból: Joós Ta más gyer -
mek mû so ra, Tarnai Rock Band
kon cert je. A Ma já lis ide je alatt
ki ra ko dó vá sár, bü fé, lég vár, kéz -
mû ves fog lal ko zás, fa já té kok,
arc fes tés és még sok min den
más vár ja az ér dek lõ dõ ket!

Áp ri lis 8-án, va sár nap 13.30 ó. Bõ -
ben, a Sport pá lyán: Répcevölgye SK, Bõ-
Rábasömjén TCE, 16 ó. Egyházasfaluban,
a Sport pá lyán: Egyházas falu–Ter  cia-Fer tõ -
end réd me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ -
zé sek.

Áp ri lis 11-én, szer dán 18.30 óra kor
Csepregen, a Vá ro si Könyv tár ban: A
Répce-vidék köl tõi be mu tat koz nak. Be -
ve ze ti és a köl tõ ket  kér de zi: dr. Fûz fa Ba -
lázs iro da lom tör té nész. De di ká lás.

Áp ri lis 14-én, szom ba ton 9 órá tól
Csepregen, a PSMSK-ban: Bor ver seny.

Áp ri lis 14-én, szom ba ton 16 ó. Bü -
kön, a Sport te le pen: Bü ki TK-Sitke KKSE
me gyei II. o. lab da rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 15-én, va sár nap 13.30 ó. Si -
ma sá gon, a Sport pá lyán: Si ma ság SE-
Izsákfa SC me gyei III. o. lab da rú gó mér -
kõ zés.

Áp ri lis 15-én, va sár nap 16 ó.
Csepregen, a PSMSK szín ház ter mé ben:
DA LOS DÉL UTÁN – a 25 éves Far kas Sán -
dor Egy let és ven dé gei, a Gyöngyös her -
mán-Szentkirályi Pol gá ri Kör Nép dal és
Nó ta kö re, a Csepregi Vegyeskar és a
Vocal Spirit mû so ra.

Áp ri lis 22-én, va sár nap 13 ó.
Csepreg Bene-kút – Be tyár fa –
Kiszsidány – Csepreg Rothermann-kert
út vo na lon: Ta va szi (bor)túra.

Áp ri lis 22-én, va sár nap 13.30 ó.
Bõ ben, a Sport pá lyán: Répcevölgye SK,
Bõ-Keléd H.K.Sz.S.E me gyei III. o. lab da -
rú gó mér kõ zés.

Áp ri lis 27-29-én, a Kõ sze gi hegy -
ség ben: Pan non Ter mé sze ti Él mény na -
pok a Na túr park ban.

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

A Bü ki Mû ve lõ dé si 
és Sport köz pont, Könyv tár 

2018. áp ri li si prog ram jai






