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Csepreg * Nagy ünnepük
volt tegnap Csepreg Város
Fúvószenekara tagjainak.
Hivatalosan is birtokba
vehették új próbatermü-
ket amelyet a Csepreg és
Vidéke lpartestülettel kö-
zösen alakítottak ki.

Az l9Z]-ben alakult, majd
I91 9 -ben újjászervezett osep-
regi fúvószenekar eddig a mű-
velődési központban tarlotta
próbáit, Az tníézményben jó
helyiik volt, annak vezetői és
munkatársai is segítették mun-
kájukat, a helyet azonban már
másfél évtizeddel ezelőtt
kinőtték. AZóía dédelgetik egy
önálló próbaterem létrehozá-
sának tervét, a megvalósítás
azonban, anyagi fonás hiá-
nyában egyre csak halasztó-
dott. A nagy lehetőségtavaly
tavasszal adódott a zenekar
életében, amikor az újjáalakult
ipartestület vezetői lehetósé-
get kínáltak székházuk közös
hasznosítására. Májusban már

Csepreg Város Fúvószenekara a megnyitón egy induló eljátszásáva! mutatta be a terem akusztikáiát
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meg is kötötték a szerződést. A
zenekar vállalta a homlokzat
és atet6 fe|újííását, valamint a

tők, volt zenekari tagokjelen-
létében tegnap avaííák fel ün-
nepélyesen. Pócza Antal ípar-

utáni és mostani megújulása is
az ősszefogás szép példája.
Szele Tamás, a Csepreg Város

Aterem lfelrjiításáhóz',
mát azépítkezés fázi-
sában szakmai taná-
csokat adott lliás Attila
karnagy, hogy a lehető
legjobb akusztikát sike-
rüljön elérni. A fófalon
a zenekar emléktár-
gyait helyezték el, hátul
hangszer raktárat alakí-
tCI§ak ki :€ bben, a* el}i-
segben tartják majd
közösségi rendezvé-
nyeiket az iparosok is,

belső átalakítást. cse-
rébe legalább harminc
évre használatba kap-
ták arnagytermet pró-
bateremként.

Sok szponzort sike-
rült a jó ügy mellé állí-
tani. Számos helyi
iparos és kereskedő
kedvezményesen vagy ingyen
ajarrlotta fel szolgálatait, és ki-
vették a.._Jészii§et a kétkezi
munkábóI a zénekar tag|ai is.

A százítz négyzetméteres
próbatetmet az önkormányzati
képviselók, iníézményveze-

két egyesületnek, s nem utolsó
sorban a csepregi utcaképnek
is javára váIik.

Két esepr§§i egyesület köxös
munkáiáva| úju|t m§§ a

nyol§van óves iparns székház

testületi elnök a nyolcvan éve
épült széhJláz történetéről
szóIt. Elmondta; az épü|q már
létrejönekor az osszeio§il jel -
képévé vált, aztán az iparosok
közös fellépéssel vették bir-
tokba újra, a Kádrár-korszak

Fúvószenekara egyesü-
letének elnöke elmond-
ta: igazán otthonuknak
érzk a termet, annál is
inkább, mivel a saját
munkájuk, eképzelé-
sük is benne van.

A patinás épület kö-
zös hasznosítása mind-
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