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• Egyházasfalu
A rákos betegekért futottak
Már hagyomány Egyházasfaluban a rákos
betegekért futás. Nagy érdeklõdés övezi a
rendezvényt. Külön öröm, hogy az a
falubelink is végig futotta a távot, akinek betegsége okán elindult ez a figyelemfelhívó

25 éve a búzakalászok között
Nagygeresd Község Aratóbandája, a kezdetektõl jelen van a Bükön rendezett Aratófesztiválon.
Az idei évben nagy megtiszteltetés érte
közösségüket, mert a 25. Jubileumi ünnepélyes megnyitón átvehették, - a Szülõföld
Könyvkiadó által alapított - Szülõföldem Kincse díjat.

fiatalok bevonásával vesznek részt a bemutatón, így aktívan hozzájárulnak a kézikaszás
aratás hagyományainak megõrzéséhez. Áldozatos munkájuk elismeréseként kapták a
fent említett díjat. Tisztelettel adóznak az idõsebb aratócsapat férfi tagjai elõtt, akik sajnos
már az égi búzamezõkön lengetik a kaszát,
és kötözik a kévét.

Az oklevél tanúsítja, miszerint az aratást
olyan elemekkel gazdagították, mint az aratóuzsonna, ennek közönségdíjas ételei: Takács Kati néni hájas kráflija, a nagygeresdi
füstölt sonka, valamint az aratópálinka. Falunk
aratói, a búzakévékbõl nagy kört építve, mely ülõ alkalmatosságként szolgál, - biztosítják az uzsonnázás helyszínét.
Szívesen látják vendégül a rendezvényre
kilátogató érdeklõdõket. Német Lajos polgármester úr vezetésével, 2007-tõl két csapattal,

Természetesen nagyon büszkék e kitüntetõ
figyelemre. Visszanyúlva a gyökerekhez, meg
kell említeni Ágoston Gábor bácsit - falunk elsõ polgármesterét, - aki összeverbuválta a
kezdetekkor bemutatkozó aratóbandát, és
szorgalmazta minden évben a részvételt.
Az arató közösség munkájához további
jó egészséget kívánok, remélem még hoszszú évekig részesei lesznek ennek a szép
ünnepnek!
Németh Lajosné

program. A község összetartó erejét jelzi továbbá, hogy nemcsak a futáson vettek részt
kétszázan, de batyusbálon is együtt mulatott
a község apraja nagyja.
Sándor József polgármester

Éppen fél évtizede, -idén július 4-én-, hogy
községünkben évente megrendezésre kerül a
Falufejlesztõ Egyesület s az Önkormányzat szervezésében a nyárköszöntõ batyus bál. Itt a vendégek egyúttal vendéglátók is, a mindig örömmel várt, nagysikerû esemény szlogenjéhez híven: „Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek.”
Így „batyujából” ezúttal is mindenki saját készítésû finomságokkal, és kedvenc italaival kínálta asztaltársait. Jólesõ érzés volt átélni a helyben lakók, a faluból elszármazottak, s a különbözõ generációk szeretetteljes találkozását.

Az est folyamán nagy tetszés kísérte a vendégszereplõ mazsorettesek táncát, és élénk érdeklõdés elõzte meg a tombolahúzást, hiszen az
adományoktól összegyûlt tombolatárgyakból
két hosszú asztal is roskadozott.
A vidám, jubiláló rendezvény ízig-vérig
egyházasfalui volt, beleértve a muzsikát is. Falubeli zenészünk kitûnõ hangulatot biztosított minden korosztály számára. Felemelõ élmény volt
az együtt táncoló falu, az aprócskáktól egészen
a hetvenes korosztályig.
Major Izabella
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Batyus bál Egyházasfaluban
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Büki diákok Zánkán
kázás, Albert Flórián emlékkiállításának megtekintése, vidám strandélmények és a játékos esték tették felejthetetlenné a tábori hetet.
Az élmények mellett azonban

dott be a zánkai tábor életébe, ahol
közel 2000 diák pihent. A büki gyerekeket öt pedagógus kísérte el.
Változatos programok jellemezték
a hetet, melyekben ügyesség, kitartás, tudás, erõ, fantázia egyaránt jelen volt. Természetesen a nagy melegben az igazi kikapcsolódást a fürdõzés jelentette.
A táborismereti vetélkedõn a
„Büki barangolók” csapata I. helyezést ért el. A nagy hõség komoly kihívást jelentett a versenyeken szereplõ gyerekeknek. Igazi csapatmunkával töltötték ki a diákok azt a
feladatlapot, melyet a tanösvény-ismereti versenyen kaptak kézhez. Az
utolsó napon megrendezésre került
Er zsébet-vetélkedõn
résztvevõk
megmutathatták, mit tudnak, miben
ügyesek. Nagyon szép pontszámmal zárták ezt a vetélkedõt is.
Persze a versenyeken kívül számos program várta a tábor lakóit.
Koncertek, „színházi elõadás”, hajó-

mást is adott az együtt töltött hat
nap. Közelebb kerültek egymáshoz
a gyerekek, közös beszélgetések, játékok zajlottak közöttük. A vidámság,
izgalom, öröm mellett, néha feltört a
honvágy, vagy éppen az elégedetlenség. Ezért nagyon fontos a kísérõ
pedagógusok szerepe. Az odafigyelés, a beszélgetések, a bíztató szavak sokat jelentettek a megoldásra
váró helyzetekben. Komoly felelõsség jelentett az is, hogy a gyerekek
milyen programon vegyenek részt a
közel 40 fokos melegben. Ezért volt a
vízé a fõszerep. Többen elõször jártak a Balatonon, a vízzel való ismerkedés a tanító nénik segítségével
történt. A bátraknak és rutinos fürdõzõknek a felszabadult vízi csaták, közös labdázások igazi nyári élményeket jelentettek.
A sikeres napokat mi sem bizonyítja jobban, hogy már a következõ év
tábori programjára szeretnének jelentkezni.
Táborozók

Beköszöntõ
„Rohan az idõ” – énekelte az 1960-as évek közepén a tinédzser
Koncz Zsuzsa. Akkor fel sem tûnt, azóta viszont sokan érzékeljük a száguldását. A rekord meleget hozó július után máris itt van a talán némi
enyhülést hozó augusztus, a „hulló csillagok” hónapja. Idén a Hold fázisa kedvezõen alakul, s már 8-ától érdemes az esti sötétben az eget figyelni. Szemünk néhány perc után alkalmazkodik a sötétséghez, s a
halványabb meteorokat is észlelni tudjuk. Az igazi „tûzijáték” augusztus
12-ét követõ hajnalban várható, de a többi napokon is láthatunk – ha
szerencsénk van – néhány fényesebb tûzgömböt. A Perseidák néven
ismert meteorraj valójában egy üstökösbõl kiszakadt törmelékfelhõ,
melynek pályájával évenként ekkor találkozik Földünk, s a porszemek,
esetleg kisebb kövek becsapódnak és elégnek a légkörben. Ennél kisebb törmelékfelhõvel a hónap folyamán többször is találkozik a kék
bolygó, ezért bármelyik nap láthatunk meteort a hónapban. Ha tehetjük, keressünk a megfigyeléshez a közvetlen fényektõl takart helyet.
A régi naptárban Kisasszony havának vagy nyárutónak nevezték.
Ténylegesen a sok Mária ünnep közül augusztus 15-ére Nagyboldogasszony – Mária mennybe menetelének napja – esik. Ekkor van a térség legnagyobb búcsúja, mely a régi zarándokhelyhez, a csepregi
Boldogasszony kápolnához kötõdik. Egykor több ezres tömeg is megfordult ilyenkor a településen. Errõl egy 1900-as újságcikkbõl idézünk
lapunkban. A nemrég kialakított Mária-út is erre halad keresztül. Ismét
lesznek, akik ennek egy kisebb szakaszát bejárva a hónap során, s fõleg az augusztus 22-én lebonyolításra kerülõ 1Úton Nemzetközi Zarándoknap során jutnak el a kisvárosba, vagy a horvátzsidányi erdõben
levõ Peruska Máriához. A zarándoklat résztvevõi útjukat a különbözõ
népek és nemzetek egységéért és békéjéért ajánlják fel.
A nyári hétvégeken zajlanak a települések falunapjai, erõsítve a
községek lakóinak összetartozását. Augusztusra koncentrálódnak
Csepreg újra várossá válása 20. évfordulójához kapcsolódó események is, melyrõl szintén írunk beharangozót.
Sági Ferenc
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A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskola diákjai 4. éve vesznek részt az Erzsébet Tábor által szervezett programokon. Az idei nyár elsõ
turnusában 40 kisiskolás kapcsoló-
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A napjaink zsúfoltak, fárasztóak voltak, de
sok élményben volt részünk, és a visszajelzések is
pozitívak voltak.
A hét alatt minden nap kétszer angoloztunk
és németeztünk a gyerekekkel, amit a nagy meleg ellenére jól bírtak. Ellátogattunk Bükre a

Mackó kuckóba, Kõszegre a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpontba és a
Chernell kertbe, a csepregi tûzoltóságra és a
Holdfényligetbe. A tábor zárásaként kalóz bulit
rendeztünk, aminek a végére a szülõket is meghívtuk egy kis sütögetésre. Ebédet minden nap
étteremben ettünk, ami külön élmény volt mindenkinek.

Õsztõl sem marad abba a munka. Szeptembertõl különbözõ foglalkozásokkal várjuk a kicsiket és a kicsit nagyobbakat. Ízelítõül: baba angol, játékos angol óvodásoknak, német foglalkozás, készség-és képességfejlesztés, stb. Ezekre
igényfelmérõ ingyenes bemutató órákat szervezünk nyár végétõl. Szombatonként pedig
szülinapi zsúrok rendezését vállaljuk. Tanodánk
mellett gyerekfelügyelet is mûködik, ami elõzetes idõpont egyeztetéssel vehetõ igénybe.
Mindenkit nagy szeretettel várunk!
SziA!
Kutrovits Andrea (x)

Nemesládonyi
nyárköszöntõ
A nyári vakáció elsõ hétvégéjén a
Ber zse nyi Dá ni el Könyv tár és a
Nemesládonyi Községi Könyvtár Meseláda címû mesés-kézmûves foglalkozásra
hívta a településen élõ gyerekeket és
szüleiket. Két vidám mesét láthatott a
szépszámú, lelkes közönség.
A mesék nagy tetszést arattak a gyerekek és felnõttek körében egyaránt.
Majd a mesékhez kapcsolódó kézmûves
fog lal ko zá son bá bo kat ké szí tet tek az
ügyes kis kezek. A résztvevõk éhét-szomját a képviselõ-testület tagjai oltották finom bográcsgulyással.
A kötetlen játékra sajnos nem kerülhetett sor, a vidám Nyárköszöntõnek az esõ
sajnos véget vetett.
bse
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nos asztalosmester vállalta a címer kivitelezését,
id. Tóth László fafûrészelõ biztosította a táblákhoz
szükséges faanyagot, valamint Lendvai István
festette le az egyes részeket. Azóta eltelt 20 év,
idén jubilál Csepreg Városa, így méltán elérkezettnek tûnt az idõ, hogy karbantartásra kerüljenek az üdvözlõ táblák. Horváth János az elmúlt
években többször jelezte a karbantartás szükségességét, de kérésének ez idáig a városvezetés
nem tett eleget. Az idei évben újra festésük mellett, helyreállításuk is történt, hiszen hosszú évek
alatt egyes elemeik elkorhadtak. A felújítás magában foglalta a virágosítást is, hiszen minden
egyes városi címer alá muskátlival tele ültetett virágosláda került. A Városgazdálkodás munkatársainak köszönhetõen az üdvözlõ táblák immár régi fényükben tündökölve fogadják a
Szombathely, Bük, Kõszeg és Acsád irányából
idelátogató vendégeket.
OT

SziA kuckó. Ez a neve a „minibirodalomnak”,
ahol remélem, minél több gyerek fogja jól érezni magát a szabadabb idejében.
Az ötlet már régrõl ered: tanulmányaim alatt
Sopronban dolgoztam egy tanodában, ahol játékos angolt tartottam óvodás korú gyerekcsoportoknak, nyáron pedig táborozni voltam velük. A megnyitást hosszú és fárasztó munka elõzte meg, hiszen a célunk az volt, hogy a gyerekeknek egy barátságos, bizalmat árasztó légkört hozzunk létre, ahol szeretnek lenni. Nagyon
sokan segítettek abban, hogy ez létrejöhessen.
Ki munkával, ki játékokkal állt mellénk.
Az elején játékos angol és játékos német táborral indítottunk. 18 gyermek érkezett, akikkel
minden nap rengeteget mókáztunk.

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

Új köntösben
Csepreg Város üdvözlõ táblái!
Egy apró, de mégis szembetûnõ változást
tapasztalhatnak, akik Csepregre érkeznek. Felújított állapotban tündökölnek ugyanis, az 1995ben felállított városi üdvözlõtáblák. A történet
Csepreg várossá avatásakor kezdõdött, amikor
is 4 mesterember közös munkájának gyümölcseként elkészültek a köszöntõ táblák. Társadalmi munkában Szele Mihály asztalosmester alkotta meg magát a tábla szerkezetét, Horváth Já-

SziA kuckó

4

Ezüstös csepregiek
Az elmúlt hetekben két csepregi
mûvészeti csoport is országos megmérettetésen vett részt.
Május végén, immár harmadik
alkalommal szerepelt a csepregi
Nyugdíjas Énekkar az Országos
Nyugdíjas KI-MIT-TUD döntõjében. A
szakmai zsûri ezüstminõsítéssel jutalmazta a csoport teljesítményét. Ebbõl az alkalomból beszélgettünk
Hárominé Orbán Erika karnaggyal.

di és két határon túli csapat is.
Az elõadásokat Pataki András,
a soproni Petõfi Színház igazgatója vezetésével hét tagú,
rendezõkbõl és színikritikusokból álló zsûri figyelte és értékelte
naponta. Az együttesek kaptak hideget és meleget is, mi inkább csak az
utóbbit. Kiemelték a nagyszerû da-

jas KI MIT TUD pályázati megjelenésekor a tagsággal közösen megbeszéljük, hogy vállaljuk-e az újabb megmérettetést. A jövõ évi tervek között a
legfontosabb, hogy a kórus 15 éves
jubileumát megszervezzük és lebonyolítsuk.

rabválasztást. Jól illettek a szerepek a
megformálóikra. Több zsûritag is dicsérte ízes nyugat-dunántúli tájszólásunkat, melyet ápolni és megtartani
kell. Értékelték a szép díszleteket, melyeket Horváth Emilné, Horváth
Gyuláné és Horváth János készítettek. A nagy izgalomban elõforduló
apróbb hibáinkat mi is észrevettük,
de este Gersekaráton, a második
elõadásunkon már nyoma sem volt
a lámpaláznak. Valóságos örömjátékkal kápráztattuk el a kis falu közönségét. Õk viszont szíves vendéglátással tették emlékezetessé számunkra az estét.

Június közepén a Farkas Sándor
Egylet színjátszói is országos minõsítést kértek. Ennek ötlete a múlt évi Erzsébet Napon vetõdött fel. Az idei
közgyûlés döntése után az Egylet benevezett a vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválra és belépett a Magyar Szín-Játékos Szövetségbe.
A csapat tagjai Török Rezsõ:
Testamentom c. parasztkomédiájával indultak, melyet három éve már
bemutattak Csepregen. Az bizony
elég régen volt, s fõleg a három fõszereplõnek – nagyon sok és nehéz
szövegük volt – szinte mindent elölrõl
kellett kezdeni. Hónapokig, heti két
próbával készült a csoport Horváth
Gyuláné rendezõ vezetésével a
megmérettetésre.
A fesztivált június 17-21 között rendezték meg a kisvárosban. A részt vevõ tizenöt csoport 16 elõadást hozott
a találkozóra. Az együttesek zöme a
Dunántúlról érkezett, de volt két alföl-

Az utolsó napon került sor a fesztivál értékelésére, a minõsítések és különdíjak átadására.
Négy elõadás arany, 3-3 pedig
ezüst, illetve bronzminõsítést kapott.
Mi az egyik ezüst birtokába jutottunk.
Majd nyolc különdíjat is kiosztott a
zsûri, melybõl az egyiket, a kiemelkedõ együttes munkáért járót, a Farkas
Sándor Egylet színjátszói kapták.
Horváth Gyuláné, az egylet elnöke így értékelte a vasvári napokat:
„Nagyon köszönöm színjátszóinknak a kitartó munkát. A sok próba és
felkészülés meghozta gyümölcsét.
Szeretném, ha Csepregen is
olyan szívesen látna bennünket a közönség, mint vidéken. Nem is gondolják az emberek, hogy a mai világunkban milyen érték egy olyan közösség, mint a miénk. Szívesen hallanánk bátorítást, felénk sugárzó szeretetet, mert ez csak a kezdet volt. Hazafelé már tervezgettük a következõ
felkészülést mindannyiunk örömére.
Az egyesület köszönetet mond
Baranyai Andrásnak, aki segítette a
csoport utazását.”
SF
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– Milyen út vezetett a döntõig?
– Idén a Celldömölkön rendezett
megyei döntõt követõen mi képviseltük Vas megyét kórus kategóriában
áprilisban Pécsett az Idõsek II. Kárpát-medencei kulturális és mûvészeti
vetélkedõjében. Idén harmadszor
vettünk részt a KI MIT TUD Országos
Döntõben, eddig egy ezüst illetve
egy arany minõsítést szereztünk. Kora
tavasszal volt az elõdöntõ Sárváron,
majd onnan kerültünk a hajdúszoboszlói középdöntõbe. A döntõt szintén Hajdúszoboszlón rendezték május 29 és 31 között.
– Mekkora (énekkari) mezõny
jött össze a döntõben?
– A KI MIT TUD döntõjében Hajdúszoboszlón 34 énekkar szerepelt.
– Milyen darabokkal készült a
kórus a döntõre?
– A csoport 2 népdalcsokrot vitt a
versenyre.
– Hogyan értékelte a zsûri a
kórus szereplését?
– A döntõ után különösebb értékelés nem volt, a részletesebb értékelést a középdöntõ után kaptuk,
ahol csupa jókat hallottam a kórusról. „Kiemelték a kórusvezetõvel való
együttlélegzést”.
– Kik segítették az együttes
eljutását Hajdúszoboszlóra?
– A döntõben a kórust támogatta
a Vas Megyei Civil és Nemzetiségi
Kapcsolatok Bizottság javaslatára
Vas Megye Önkormányzata. Nagy
köszönettel tartozunk Baranyai Andrásnak, akinek a segítségével jutott el

a kórus a verseny helyszínére.
Az ott tartózkodásunk egy részét a
kórus tagjai, másik részét pedig én finanszíroztam tiszteletdíjaim felajánlásával.
– Mik a kórus további tervei?
– Sajnos nagy tervek pénz nélkül
nem lehetségesek, hisz minden szereplés anyagi kiadással jár. A nyugdí-
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Rövid hírek
• Csepreg
Egy mesés hét
– egy vidám Erzsébet tábor

Idén 13. alkalommal rendezték meg a Vas Megyei Polgármesterek Fõzõversenyét Hosszúperesztegen, a Szajki-tavaknál. Az eseményre Vas megye
minden településének polgármestere meghívót
kapott. A versenyre negyven fõzõcsapat nevezett
be, köztük – immáron negyedik alkalommal – a
nagygeresdiek is, Németh Lajos polgármester úr
vezetésével. A kora reggel érkezõ fõzõbrigádok
sorban foglalták el a számukra kijelölt
fõzõhelyeket, és általános jó hangulatban indult meg az ételkreációk elkészítése. A csapatok tagjai szokás szerint
átlátogattak a többiek standjaira, ahol
jóféle itókákkal fogadták a vendégeket. 10 óra tájékán már javában rotyogtak a bográcsokban, üstökben,
fazekakban a jobbnál jobb étkek, fi-

nom illatokkal árasztva el az erdõt, és felébresztve
a nyaralókban pihenõ vendégeket. Az erdei út két
oldalán sorakozó standok körül egyre többen nézelõdtek, érdeklõdtek, mi is fõ a bográcsban, vagy
sül a roston, tepsiben. Volt fõzõhely, ahol egész malac pörgött a nyárson; faszén felett, küllõn sült a finom nyúlpecsenye, vagy cserépedényben fõtt a
leves, illetve sütõben pirult a helyben készített, házi
rétes. Idõközben a zsûri tagjai is végiglátogatták a
csapatokat, kóstolgatva a készülõ ételeket.

Délután 1 órakor a Lõke István mesterszakács
által vezetett ítészek elbírálták a csapatok teljesítményét, a standoknál pedig nekiláttak az ebédnek, a fõzõbrigádok tagjai, vendégei. Csapatunk
egy Tárkonyos, tejszínes-gombás marharagu-levessel, illetve Zöldséges tokánnyal nevezett a versenyre, melyet házi galuskával tálaltak. Idõközben
elkezdõdtek a kulturális programok a cseppnyi

színpadon, ahol egymás után léptek fel a különbözõ stílusokat képviselõ elõadók.
A zsûrizés után minden társaság izgatottan várta az eredményhirdetést, amelyre 16 óra után került sor, azt követõen, hogy V. Németh Zsolt államtitkár egy munkagépet adott át a helyi tûzoltó
egyesületnek. Lõke István üdvözlõ szavai, és rövid
értékelése után megkezdõdött a résztvevõ csapatok számára készített emléklapok átadása. Ahogy
fogytak a díszoklevelek, csapatunk bizakodó hangulatba került, mivel egyre nagyobb esélyünk lett
az 5+1 különdíj egyikének elhozatalára. Nagygeresd is a különdíjasok – tehát a legjobb 5 csapat –
közé került. A zsûri kimondott sorrendet nem állított
fel, a kiírásnak leginkább megfelelõ, teljes egészében a helyszínen elkészített, és nem utolsó sorban
jó ízû étket fõzõ társaságokat jutalmazta különdíjjal, melyet az érintettek nagy örömmel vehettek át.
A díjátadó ceremónia végeztével megtiszteltetés
érte csapatunkat, mivel V. Németh Zsolt államtitkár,
és Majtényi László, a Vas megyei közgyûlés elnöke
is meglátogatta a geresdiek fõzõstandját.
Az esemény remélhetõleg a jövõben is megrendezésre kerül majd, és bízunk abban, hogy
amennyiben lehetõségünk lesz rá, az együttlét
örömével, élményekkel, és végül, de nem utolsó
sorban, újabb díjakkal gazdagodva térhetünk
haza a következõ versenyekrõl is.
Béres Péter
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A július 12-tõl - 17-ig tartó táborban számos élménnyel gazdagodtak a gyerekek,
akiknek a legnagyobb örömet a Balaton közelsége jelentette. Szerencsére az idõjárás is
kegyes volt a táborozókhoz, így semmi sem
akadályozhatta meg, hogy minden nap lubickolással töltsenek néhány órát.
A szervezõk igyekeztek minél színesebbé
varázsolni a tábor napjait, így szerveztek kézmûves délutánt, különbözõ csapatversenyeket, kedveskedtek színpadi elõadással, de
volt Tábori Olimpia és Ki mit tud is. Az egyik
legemlékezetesebb estén táncházban mulatták az idõt, ahol többek között a frissen megismert vízi mentõket is megtáncoltatták a
gyermekek.
Csepreg Város polgármestere, Vlasich
Krisztián is meglátogatta a táborozó gyermekeket, akikkel eltöltött egy kellemes délutánt.
Külön megköszönte a gyerekek kísérõinek Bánóné Prisznyák Katalinnak és Németh Nándornak - a Területi Gondozási Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak, hogy a felelõsségteljes munkájuknak köszönhetõen egy önfeledt, vidám és élményekben gazdag hetet tölthettek el a
gyermekek Berényben, a táborban, ami jövõre is visszavárja Õket!
OT

a Szajki-tavaknál

További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

Az Erzsébet program keretében Csepreg
Város Önkormányzata a Területi Gondozási
Központ Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálata közösen sikeres pályázatot nyújtott be,
melynek köszönhetõen 20 gyermek tölthetett
el egy felejthetetlen hetet a Balatonberényi
táborban.

Fõzõverseny

6

Gyógy-Bor Napok tizedszer
2006-ban indult útjára Szabó András BÜKITelnök ötlete nyomán az egy ideig két-, majd három-, ma már öt napos bor- és kezdettõl gasztronómiai rendezvény (csak ez utóbbi a címében
a nyolcadikig nem szerepelt). Az elsõ három alkalmat a Bük és Térsége Idegenforgalmi Társulat
és a Büki Gyógyfürdõ Zrt. közösen bonyolította
le. Ezeken az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusának tagjai is felvonultak, s új lovagokat és borbírókat avattak.
A szervezését késõbb a Bük, Bükfürdõ Közhasznú Turisztikai Egyesület és a TDM vette át, s több
évben kiadta a Büki Toursnak.
Három éve a Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár kapta
meg a rendezés jogát, és kiteljesítette népünnepélyi jellegét.
A lassan fesztivállá terebélyesedõ sorozatban kezdetben
környékünk és a megye bortermelõi, kézmûvesei és együttesei
vettek részt. A közeli borászatok
Az ELSÕ
után egyre több dunántúli, idén
már tokaji vinotéka is eljött, s pálinka- és más
árusok is színesítik a kínálatot. A második rendezvénytõl mindig Bük Város Borának megválasztásával indul a program. Idén, a szakmai zsûri
pontozása alapján a szekszárdi Fekete Borpince
2009. évjáratú Cabernet Savignon bora nyerte
el e címet, s a társadalmi zsûri tetszését is kivívva
lett a Fesztivál Bora is. A kulturált bor fogyasztás
népszerûsítése mellett a fesztivál másik vonulata
a gasztronómia. Hiszen igaz a mondás: „Ne
csak igyunk, együnk is.” A pavilonoknál kapha-

tó harapnivalók mellett a fesztivál minden napján volt élményfõzés és kóstolás Kandász Andrea
beszélgetõs közremûködésével. Séfek és „mûkedvelõ” szakácsok, fellépõ csoportok fõzésben
járatos tagjai mutatták be tudományukat, melynek eredménye méltán nyerte el a népes közönség tetszését.
A fesztivál harmadik erõssége az igényes
szórakoztatás. Tóth Tamás fesztiváligazgató és

koccintás Bük város 2015. évi borával

segítõi több hónapos munkája nyomán közel ötven együttes és szólista szerzett önfeledt szórakozást naponta három-ötezer embernek. A változatos mûsorok négy színpadon zajlottak. A
gyermekprogramokra most is a Szabadidõ- és
Konferenciaközpont mellett került sor többek
közt Palya Beával, a Langaléta Garabonciásokkal és Bognár Szilvivel. A fürdõ parkolójában berendezett fesztiváltér két végén felállított nagyszínpadon felváltva követték egymást igazi
fieszta hangulatban a különbözõ mûfajú együt-

tesek. Minden napnak megvolt a nagy közönséget vonzó csapata, kezdve a világmárka Csík
zenekarral és Lovasi Andrással, majd a
Cimbaliband, mely még Büki Himnuszt is alkotott, folytatva a 2006-tól kezdve többször is fellépõ Ocho Machon, Szabó Balázs Bandáján keresztül, végül a fergetegesen záró Quimbyig.
Persze az elõ- és buli zenekarok is kitettek magukért, és hozzájárultak a jó hangulat kialakításá-

Palya Bea koncert

hoz vagy fenntartásához. A negyedik helyszín a
büki gasztrokultúra zászlós hajójában, a Fürdõétteremben kialakított Jazz-Blues Udvar volt. A borés ételkínálat mellett az igényesen válogatott
mûsorok, bemutatók itt is méltán nyerték el a
vendégek elismerését.
Összegezve a leír takat megállapíthatjuk,
hogy a szerényen induló rendezvény a tíz év során igazi összmûvészeti fesztivállá nõtte ki magát
a bükfürdõi vendégek, a büki és környékbeli lakosok nagy örömére.
SF
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Játszóház Sajtiban
Falunkban hagyomány, hogy minden nyáron több napos játszóház keretében összegyûlnek kicsik és nagyok, és együtt töltünk néhány
napot a kultúrház udvarán. Az idei évben az elsõ nap a tûzoltó nap volt. Ellátogattak hozzánk a
csepregi tûzoltók. A gyerekek érdeklõdve pró-

bálták ki az eszközöket, és fecskendezték a vizet.
Bátor vállalkozó is akadt, aki felpróbálta a nehéz
felszerelést. Ezt követték az akadályversenyek. A
második nap Vuk-ról, a kis rókáról szólt. A meséhez kapcsolódóan élõ activity-t játszottak a gyerekek, totó-t töltöttek ki. Kézmûves foglalkozáson
is a Vuk szereplõirõl készítettek ujjbábokat. A
programból a focibajnokság sem maradhatott
ki, fiúk-lányok fociztak együtt és egymás ellen. A
napot az eredményhirdetéssel és a tábortûz körüli sütögetéssel zártuk. A tábor zárásaként ellátogattunk a gyerekekkel és kísérõikkel a bükfürdõi fürdõbe, ahol kipihenhették magukat a
gyerekek, nagyokat csobbanhattak, csúszdázhattak. Ilyen melegben a fürdõn igazán elviselhetõ volt a tikkasztó hõség. Bízom benne, hogy
mindenki jól érezte magát ezen a néhány napon, és mindenkinek kellemesen fog telni a nyár
további része.
BB.

Crikvenicai nyaralás
A KLIK Kõszegi Tankerületének szervezésében
az idei nyáron 2. alkalommal, július 13-án hajnali 5 órakor útnak indultunk mi, büki iskolások,
hogy a kõszegi és gyöngyösfalui diákokkal és kísérõ pedagógusokkal együtt az Adriai-tenger
partján nyaraljunk 5 napig. Félnapnyi utazás
után érkeztünk meg Crikvenicába, a horvát
üdülõvárosba. A fáradt utazókat a Villa Atalanta
tulajdonosa finom ebéddel várta. Némi pihenõ
után, fáradtságot nem ismerve vetettük magunkat a tengerbe, hogy lehûtsük forró testünket.
Este a horvát nyelv szépségeibe vezetett be
minket Marika néni, a horvátzsidányi tagiskola
vezetõje, majd a város éjszakai arcával ismerkedtünk meg. A szélvihart követõ haragos tengert is megláthattuk, amikor reggel felébredtünk, de délután már áthajóztunk a Krk szigeten
található Vrbnikbe. Ott áthaladtunk a mindössze
42 cm széles kis utcán, megtekintettük a
Nagyboldogasszony Székesegyházat, és finom
fagyival csillapítottuk a hõséget. Az éjszakai
strandolás nagy élvezetet nyújtott számunkra.
Szerdán Senj-be kirándultunk, ahol strandpapucsban bevettük a várat és megkoszorúztuk
Jurisich Miklós szobrát is. A délutáni strandolásokat Zita néni a Bingo játékkal színesítette. Este a
mobilos vetélkedõn mérték össze tudásukat az
alkalmi csoportok. Csütörtökön délelõtt Ottó bácsi sportvetélkedõje rázta fel a csapatot az
álomvilágból, hogy a délutáni strandoláshoz
üdék legyünk. A dalos búcsúesten megtekintettük a héten készült képeket, jókat derülve magunkon, majd megtudtuk a vetélkedõk eredményeit is. Az utolsó napon hazafelé megtekintettük Rijekában a trsati várat és egy utolsó horvát

fagyit is elfogyasztottunk Varazdinban. Innen
célirányosan indultunk haza. Útközben még közösen játszottunk egy ország-város vetélkedõt,
ahol csak gyõztesek születtek. Köszönjük Andi
néninek és Erika néninek, hogy velünk voltak,

ránk figyeltek, vigyáztak ránk ezen a felejthetetlen, élményekkel teli úton. Köszönjük támogatóinknak - Bükfürdõi Gyógy-és Élménycentrum,
Napsugár Játszópark Bük, Pintér Anikó, TDM Bük,
Vulkán Fürdõ Celldömölk, - hogy ajándékaikkal
még szebbé tették nyaralásunkat.
Büki kirándulók
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Falunap Lócson
Lócs község önkormányzatának képviselõ-testülete szeretettel vár minden érdeklõdõt 2015. augusztus 15-én, szombaton délután 3 órától a falunapi rendezvényükre.
Ünnepi szentmisével kezdõdik hagyományosan a program, majd megnyitó és
az új kenyér megáldása következik. A szórakoztató mûsorok között szerepel a kõszegi Genius Akrobatikus Rock&Roll Club, a csepregi Vokal Spirit Együttes, a
Kemenesmagasi Néptáncegyüttes, valamint a BE-JO Történelmi Táncegyüttes esti
tûztánca. A gyerekeket egész nap ugrálóvár várja. A vacsorát követõen tombolasorsolás majd a MEGA utcabál kínál szórakozást!

Tejfölös csirke
Mindig ott a kérdés, hogy mit fõzzek? Sokszor olyan nehéz, eldönteni, hogy mi legyen az asztalon. Munka után fáradtan hazaérünk, de jó lenne valami finomat készíteni vacsorára, de még annyi mindent el kell intéznem. Gyorsan elkészüljön, finom is legyen, és még ne legyen túl drága. Munkahelyünkön csereberéljük a jobbnál jobb recepteket, idõ-

„Nagyboldogasszony napja Csepregen”
A Soproni Hírlap 1900. augusztus 19-i
számának 5. oldalán jelent meg az alábbi tudósítás „a magyar kereszténység [és
az államalapítás] 900. évfordulóján” tartott nagyszabású zarándoklatról:
„Nagyboldogasszony napján a
csepregi esperesi kerület összes plébániájából búcsújárást rendeztek a hívõk a plébánosok és a kántorok vezetésével a
csepregi Boldogasszonyhoz. A felsõ plébániák (Egyházasfalu, Felsõszakony,
Horpács, Káptalanvis, Újkér és Völcsej)
Felsõszakonyban gyûltek össze… nemzeti
és egyházi zászlók elõvitelével. Az ifjúság
nemzeti szalaggal, a lányok legnagyobb
része fehér ruhában. A felsõszakonyi
templomtól betûsorban plébániánként
egyházi énekeket zengedezve [vonultak
a] legszebb rendben, úgy, hogy még a
más vallásúak is épülhettek a nagy
áhitaton. Hogy milyen õszinte volt a lelkesedés, mutatja, hogy az esõ dacára háromezren vettek részt a zarándoklatban [a

felsõ plébániák területérõl]. Az alsó plébániák híveivel az egyesülés a csepregi
nagy templom elõtt tör tént, ahonnan
ugyancsak betûsorban tizenöt plébánia
hívei vonultak a kegyhelyhez. Hogy milyen impozáns volt az egész menet, legjobban bizonyítja, hogy a várostól félórányira fekvõ kegyhelyhez a menet eleje
megérkezett, a vége még mindig a városban volt. Az egyházi szónoklatot Páder
Rezsõ horpácsi plébános, a lövõi kerület
országgyûlési képviselõje mondotta. A
szentmisét a kerületi esperes tartotta fényes egyházi segédlettel. A visszavonulás
ugyanolyan rendben történt, mint a kivonulás a plébánia templomig, honnan a
tízezer fõnyi zarándoklat eloszlott ebédelni. Délután 3 órakor a plébánia templomnál vecsernye volt Te Deummal, melynek
végeztével ismét a legszebb rendben plébániánként hazatértek a résztvevõk plébánosaik vezetésével.”
Közreadja: SF

sebbektõl kapjuk a tapasztalatokat. Szeretnénk segíteni
azoknak a lányoknak, asszonyoknak, akik még most tanulják
a fõzés csinyját-binyját. Egy nagyon egyszerû receptet szeretnénk megosztani a kedves olvasókkal. Tejfölös csirke
A csirkemellet kockákra vagy csíkokra vágom. Egy tálba
teszek 4 kanál olajat, abba 5 db pörköltszaftkockát, amit öszszenyomkodok. A húst beleforgatom. A serpenyõbe rakok
egy kis olajat, és amikor már forró az olaj, akkor teszem bele
a húst. Mind a két oldalát jól átsütöm. Közben ugyanabba a
pörköltszaftos tányérba teszek egy kis forró vizet, 1 kanál lisztet és 1 tejfölt. Ha jól összekevertem, ráteszem a húsra és párszor megforgatom. Galuskával tálalom. Jó étvágyat!
Adri
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Rövid hírek
• Csepreg
Csepregi gyermekek
a Hungaroringen!
Csepreg Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a Területi Gondozási Központtal közösen az Erzsébet program keretében, melynek köszönhetõen július 24-én tíz
gyermek vehetett részt a Formai 1 Magyar
Nagydíjának szabadedzésén.
A gyermekeket a versenypályán tör tént
események teljesen lenyûgözték, hisz az a
felhajtás, ami a Forma1-et körülveszi még
egy felnõtt ember számára is hatalmas élmény. A szer vezõk gondoskodtak arról, hogy

kiváló ellátásban részesüljenek a gyermekek, akiknek felügyeletét Kapitány Eszter, a
Területi Gondozási Központ mentálhigiénés
munkatársa látta el.
A pályázat ugyan az útiköltséget nem biztosította, de a Város és az intézmény gondoskodott a felhõtlen utazás költségeirõl, így egy
kellemes napot tölthettek el a gyermekek.
OT

DUBFORMATION DJ’s 2015
Eltelt 2 év az elõzõ beszámoló óta, amikor
bemutattuk a Répcevisen élõ Wágner Bálint és
társa zenei pályán való elrugaszkodását. Most
már saját zenei kiadvánnyal büszkélkedhetnek.
Kincse A.: Mit gondolsz, mi
hozta meg a sikert?
W.B.: 2014. július 12. óta, ami
egyben a születésnapom is, ezért
duplán nagy öröm, rezidens posztot tölthetünk be Sopron legújabb
és legszebb szórakozó helyén, a
Club Ibizában. Nagy mér földkõ
volt ez számunkra, így sokkal szélesebb körben mutathatjuk be letisztult és egyedi hangzásvilágunkat.
Mindemellett rengeteg hazai fellépõvel játszhatunk, akik már nagyon régóta bizonyítják a pályára
termettségüket. A sok pozitív visszajelzés tõlük a legmérvadóbb, de
ilyen téren a vezetõség és a nagyérdemû is bõséggel jutalmaz. Fontosnak találom egyedi mixeink minõségének szinten tartását és folyamatos fejlesztését, de sajnos itthon ez önmagában kevés.
Kincse A.: Miért döntöttetek a lemez kiadás mellett?
W.B.: Az igazi elismerésért maradandót kell letenni az asztalra, így pár éve belekezdtünk a szakma produceri részébe, saját dalok írásába is. A feladat sokkal összetettebb és sokrétûbb volt, mint
számítottunk rá, ráadásul kizárólag saját utánajárással és tapasztalatszerzéssel tudtunk kis lépésekben haladni. Meglett az eredménye, ugyanis e
hónap végén megjelenik az elsõ saját szerzeményünk „Minimal Extazis“ címmel a Shark Danger

Records gondozásában. Az EP-n megtalálható lesz
egy, a kiadó által készített remix is.
Kincse A.: Eddigi visszajelzések?
W.B.: Meg vagyok elégedve, mivel ez az el-

sõ befejezett track-ünk, és az elsõ megkeresett
kiadó szívélyesen fogadta!
Kincse A.: Gondolom itt nem hagyjátok
abba, további célok?
W.B.: A következõ kihagyhatatlan lépés a
nemzetközi siker, elismerés elérése. E felé is pozitív motiváció hajt minket, mivel az egyik megosztott szettünk hatására megkerestek minket az
angol Divine Booking manager irodájából, hogy
szívesen promotálnának minket világszerte ismert weboldalukon, amiért szintén nagyon hálásak vagyunk.
Kincse Anda
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Új irodavezetõ
segíti a FIP pont
munkáját
Csepregen!
2015. július 1-vel Bárány Réka irányításával zajlik a munkaerõ-piaci információnyújtás
a kistérségi hatókörrel mûködõ irodában. Az
új irodavezetõ sokrétû szakmai tapasztalatokkal rendelkezik, hiszen korábban a K&H Bank
Tanácsadói és Toborzási Fõosztályán, a
Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság és a
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán végezte munkáját.
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
által mûködtetett iroda mûködésében csupán annyi változás történt, hogy a korábbi

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer
én is a külföldön élõ és dolgozó magyarok táborához fogok tartozni.
Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer
egy olyan országban fogok élni, ahol én számítok külföldinek. És soha nem gondoltam volna,
hogy 650 km-re az otthonomtól, távol a családomtól, boldogulni is fogok…
Ez a kis történet nem olyan régen kezdõdött.
Alig több, mint fél évvel ezelõtt jött a lehetõség,
hogy Németországban dolgozhassak. Az elején egybõl elvetettem az
ötletet, hogy õszinte legyek, féltem
nagyon, leginkább a változástól és
távolságtól. Megrémisztett, hogy nem
láthatom hetekig, sõt hónapokig a
családomat, a barátaimat, a szeretteimet. Ami tetézte a helyzetet, az az
volt, hogy erre a lépésre karácsony
elõtt kellett rászánnom magam. Nem
volt még életemben ilyen nehéz a
szenteste, mint akkor…
So ha nem gon dol tam vol na,
hogy karácsony szent estéjét nem a
családom körében töltöm, hanem a fõnökeim
és munkatársaim közt állva, egy német fér fi és
egy paraguay-i nõ kezét szorítva készülünk fel
az ünnepre, akiket akkor 2 hete ismer tem. Dolgoztunk aznap, sõt egész ünnepek alatt. Sokszor lett munka közben könnyes a szemem,
rengeteget gondoltam az otthoniakra. Alighanem a legszomorúbb karácsonyom volt, de túléltük. Teltek a napok, a hetek és haza is látogathattunk januárban a szeretteinkhez. Feltöltött minket az otthonlét, és lelkileg megkönynyebbülve utaztunk vissza.
Soha nem gondoltam volna, hogy a sorsom
valaha összefonódik majd valamennyi román,
német, szerb, sõt dél-amerikai emberrel. De azt
se hittem volna, hogy Magyarország keleti és
déli részén élõ honfitársaimmal egy teljesen
idegen országban találkozom majd és dolgozom együtt.
Szobalány vagyok egy négycsillagos szállodában. Több száz kilométerre Magyarországtól
mégis a legtöbb munkatársam magyar. A 18 fõs
személyzetbõl, 10-en vagyunk magyarok. Nyolcan itt élünk a hotel udvarán lévõ személyzeti
házban, ahol mindenkinek van saját szobája,
fürdõje. Meleg ételt és reggelit a hotel biztosít
számunkra. Mosni szintén a szálloda mosókonyhájában van lehetõségünk.
Ám nem csak itt a hotelben tapasztalható,
hogy sok magyar dolgozik. A városban vagy a
környéket járva szinte úton-útfélen magyar hangot hallunk, vagy autóval közlekedve sok magyar rendszámmal találkozunk. Ezen a bajor részen, -ahol mi is élünk-, tartják számon a legtöbb
magyar dolgozót.
Az index.hu egy évvel ezelõtti írásában statisztikai adatokat felhasználva egy cikket jelentette meg ezzel a címmel: „Özönlenek a magyarok Németországba”. Egy részletet ragadnék ki az írásból: „2013-ban az egy évvel korábbihoz képest 26,3 százalékkal nõtt a Németországban élõ magyarok száma. A magyar állampolgárok száma 28 216-tal 135 614-re
emelkedett a 2012 végén nyilvántar tott 107

398-ról.” Soha nem gondoltam volna, hogy
egy ilyen statisztikai nyilvántar tásnak egyszer
én is a részese leszek.
Az itteni életben azonban nem csak a munka játszik szerepet. Fontos a közösségépítés, a kikapcsolódás. Nemzetiségi kérdés sosem merül
fel egy munkatársunkkal szemben sem, hiszen
mindnyájan, akik itt vagyunk, egy célért hagytuk el az otthonunkat. A biztos jövõért és megélhetésért. Van, aki a feleségétõl és két pici gyer-

mekétõl vett búcsút, tudva, hogy hónapokig
nem láthatja õket. Van, aki már csak az unokájának szeretne minden megadni, és ezért jött
ide. Sok sors keresztezi itt egymást, mégis egy
cél felé vezet az utunk. De hogy ez az út meddig tart, azt mindenki maga dönti el.
Soha nem gondoltam volna, hogy valaha
képes leszek helytállni egy idegen országban.
De az élet mindig tartogat valami újat, mindig
ad egy olyan esélyt, amibõl megtapasztalhatom, hogy többre vagyok képes, mint ahogy
eddig hittem. Ahhoz, hogy ezekre rájöjjek, és
hogy megmerjem tenni az elsõ lépést, ahhoz
kellett egy társ, aki mindenben támogat, és velem tart a kalandban. Egy szeretõ család, aki
mindig mellettem áll. És olyan barátok, emberek, akikkel ha nem hoz össze a sors, akkor nem
lehetnék most az, aki vagyok. És nekik köszönök
mindent!
G.R.
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keddenként hatósági ügyintézés a törvényi
elõírásoknak megfelelõen átkerült a Csepregi
Közös Önkormányzati Hivatal épületébe, ahol
8-12-ig és 13-15 óráig várja az ügyintézõ az
ügyfeleket.
Az iroda szolgáltatásai változatlanok, hiszen továbbra is igénybe vehetõk azok a
munkaerõ-piaci információk, melyek az egyszerûsített foglalkoztatásról, közfoglalkoztatásról, külföldi munkavállalásról, álláskeresési járadékról, foglalkoztatást helyettesítõ támogatásról nyújtanak tájékoztatást. Mindezek mellett friss hazai és külföldi álláslistákkal, továbbá az aktuális képzések lehetõségeivel is várja az iroda az érdeklõdõket hétfõn, kedden
és csütörtökön 8-15 óráig, pénteken pedig 812 óráig.
Az iroda további mûködése során a már
meglévõ kapcsolatokat szükséges tovább
erõsíteni annak érdekében, hogy az átalakult
Kõszegi Munkaerõpiaci Ponton keresztül még
több kormányzati pályázatról, lehetõségrõl
értesülhessenek a kistérségben élõk mellett
az érintett önkormányzatok és a gazdasági
szereplõk.
Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere lapunknak kihangsúlyozta, hogy a
Város rangját emeli, hogy a járási központok
mellett Csepregen is kormányablak mûködik,
melynek keretében keddenként a hatósági
ügyintézés is a településen zajlik. Ez fontos az
emberek számára, hiszen idõt és pénzt spórolva, helyben intézhetik ügyeiket. Külön öröm
számra, hogy Ágh Ernõné fõigazgató asszony
az átalakításokat követõen is elkötelezett támogatója volt a Foglalkoztatási Információs
Pont helyben tartásának.
OT
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Rövid hírek
• Nemesládony
Nemesládony ünnepén
A falu búcsúnapjának elõnapján, július 11én tartották a településen a Falunapot. Németh
László polgármester köszöntõjéhez csatlakozva
Szabó Miklós plébános úr ünnepi beszédében
hangsúlyozta, milyen nagy szerepe van a közösségekben a közös ünneplésnek. „Az ünnepet alkalmazni kell, lelkiséggel kell megtölteni. Az ünnepnek nem csak örülni kell, hanem tenni is kell
érte. A falu múltjára, történelmére szükséges építeni ahhoz, hogy a jelenben tiszteljék, megbecsüljék egymást az emberek, a közös jövõt csak
így lehet tervezni” – mondta a falu lelkipásztora,
kérve a falubelieket az összetartásra, a közösség
építésére. A falubeli gyerekek Bencsik Gabriella

találkozója Simaságon

Simaság képviselõtestülete, a falu fennállásának 750. évfordulója alkalmából elszármazottak találkozójára hívta a községben született és
valaha itt élt lakosait. Közel 350 meghívó ment ki
a közeli és távoli településekre: falvakba, városokba, de még külföldre is.
Aztán elérkezett a nagy nap! Július 4-e, egy
forró nyári, szombati nap volt. És jöttek az embe-

az itthon maradottakkal és ha csak pár órára is,
feleleveníthessék a régi, szép emlékeket.
A kulturális program a Sok-színpad elõadásával kezdõdött, majd az Ungaresca Senior mûsora
következett. A legnagyobb sikert a Sági sztárok
aratták fergeteges produkcióikkal. Gerbert Judit a
Gyõri Kisfaludy Színház mûvésznõje népszerû slágerekkel szórakoztatta a vendégeket. Közben a

rek szép számmal! Megtelt a felújított mûvelõdési ház mögötti nagysátor. Kb.300 ember vett
részt a rendezvényen. Öröm volt látni a sok régi
ismerõs találkozását! A szép vers után az evangélikus lelkész és a katolikus plébános is szólt az
egybegyûltekhez, majd Molnár László polgármester is köszöntötte a megjelenteket. Beszédük
vezérmotívuma arra épült, hogy az embert bárhová sodorhatja az élet, ha erõsek és elszakíthatatlanok a gyökerek, akkor a szülõfalu hívó szavára hallgatva szívesen jönnek vissza (haza) az
elszármazottak, hogy együtt ünnepelhessenek

mûvelõdési házban egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklõdõk“Életünk darabkái“ címmel. Soksok régi fotó került ki a tárlókra.
A nap folyamán a gyermekek az Inci-finci játszóházban tölthették az idõt, de volt ugrálóvár is.
Kora este lehetõség nyílt kisvonatozásra is (DOTTO).
Akinek kedve volt felszállhatott rá és nosztalgiázva
végigjárhatta a simasági utcákat.
A kellemes szórakoztatáson túl minden elszármazott egy kis ajándékot is kapott. A találkozót Lamour-bál zárta.
H.E

Gyémánt- és aranydiplomások

köszöntése Bükön

A 2015. júniusi önkormányzati ülésen ünnepélyes keretek között adta át a gyémánt-, illetve aranydiplomát dr. Németh Sándor polgármester azon nyugalmazott
pedagógusoknak, akik 60, illetve 50 évvel ezelõtt vették át oklevelüket.
Csonka Jenõ nyugalmazott igazgató ugyancsak gyémántdiplomát vett át. Sopronban érettségizett az ottani taní tó kép zõ in té zet ben, majd
egy gyakorlóév után, amelyet
a Békés megyei OrosházaSzentetornyán töltött, 1955ben si ke res ké pe sí tõ vizs gát
tett. Már okleveles tanítóként
került vissza az Orosházához
közeli Monori tanyára, ahol 14. összevont osztály tanított.
In nen ke rült Nagy szé nás ra.
1958-ban házasodott, s már
feleségével, az óvónõ Etelka
nénivel együtt került vissza Vas
me gyé be Horvátzsidányba,
ahol lakást kaptak, s ahol volt
iskola és óvoda is, azaz minden feltétel biztosított volt közös életükhöz.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu
weboldalon

Szamos Ferencné, Ili néni 50 éve vette át a Pécsi Tanárképzõ Fõiskolán szerzett tanári diplomáját, így õ most
aranydiplomát kapott. Számviteli, pénzügyi középfokú végzettséget szerzett, s ezen a területen kezdett el dolgozni is.
1957-ben férjhez ment, majd
férje, Szamos Ferenc hatására
kezdte el pedagógiai tanulmányait, s lett tanár. Váton kezdett tanítani, majd 1962-ben
került férjével együtt a büki iskolába, s 1987-ig, nyugdíjazásáig tanított itt. A 25 év: sok-sok
tanítvány, sok élmény, sok átadott tudás, gyakorlat. Pedagógiai munkájának alapelve
volt: a jókat még jobb eredményre sarkallni, a gyengéket
felkarolni, segíteni.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu
weboldalon

Galambos Ferencné

Major Gyuláné, Magda
néni a Kõszegi Tanítóképzõ Intézetben szerezte tanítói oklevelét 1955-ben. Tanítói munkásságának elsõ állomása az acsádi
iskola volt, ahonnan 1956-ban
már párjával, Major Gyulával
Vasszilvágyra került. 19 évet töltött el az itteni iskolában, ahol
elõször részben osztott, majd 14. összevont osztályt tanított.
Magda néni büszke arra, hogy
az összevont osztályokban tanulók sem maradtak el soha tudásban a központi iskola tanulóitól, s késõbb is megállták helyüket. Tanítványa volt többek
között Devecsery László költõ,
Põdör György költõ és ásványgyûjtõ, Vincze László festõmûvész, Sulyok János fafaragó
mûvész.
A cikk folytatása a
www.repcevidek.hu
weboldalon
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vezetésével kedves nyári és a szülõfalut tisztelõ
versekkel köszöntötték a közönség soraiban helyet foglaló falubelieket és a hazalátogató elszármazottakat. A szórakoztató programokat
Gerbert Judit színésznõ énekes mûsora kezdte,
akivel a 80-as, 90-es évek slágereit együtt énekelték a résztvevõk. A Sramli Kings énekesei hamisítatlan tiroli hangulatot varázsoltak dalaikkal
a nemesládonyi „pajtába”. A dalos délután a 2
szoknya 1 nadrág társulat operett mûsorával
folytatódott, majd a kemenesmagasi Septeam
együttes vidám slágerivel zárult a fellépõk sora.
Közben a mozgékony gyerekek az ugrálóvárban élvezték a mozgás, szabadság örömét.
A finom vacsorát tombolasorsolás, majd a bál
követte, ahol a falu apraja és nagyja együtt szórakozott, ünnepelt.
bse
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Tömördi falunapon jártunk
A tömördiek számára július egyet jelent a
Falunap megszervezésével, a színes programok
kavalkádjával. Az idén Önkormányzatunk képviselõ-testülete 2015.07.18-án, szombaton várta a falubelieket, az elszármazottakat és a kedves vendégeket. Az elõkészületek a hét közepén kezdõdtek a sátor- és a színpadállítással.
(Szükség is volt rá!) Önkéntesek segítségével a
szombati ebéd elõkészítése pénteken
este zajlott
S jött a szombat. 10.00 órától indult
a program a Faluház parkjában: légvár
épült, vízigömböt lehetett kipróbálni a
medencében, íjászat is volt. Elindult a
fõzõverseny is, gyõztese Vlasich Attila
lett. A hetek óta tartó kánikula miatt a
szervezõk elõbbre hozták a focirangadókat is, a kupát Pusker Zoltán és csapata nyerte el. Negyed egy után a Kõszegi-hegy felõl tornyosultak a felhõk. A
szervezõk és a jelenlévõk gyakrabban
pillantottak fel az égre, s hamarosan megérkezett
a frissítõ zápor, mely csak nem akart továbbindulni, végül 14.00 óra után újra kisütött a nap, s indulhattak a szabadtéri programok.
Lassan megkelt a 15 kg lisztbõl készült langalló tészta, s Pukler Beatrix és segítõi révén készülhetett a kemencében a különleges finomság, mindenkinek jutott belõle !!
Németh László harmónika játéka sokakat
késztetett dalolásra, jelképes karaoké versenyrõl
is beszélhetünk.
Nagy sikere volt a Zsirai Lovardásoknak: sokan lovagoltak és kocsikáztak. Nem egy esetben sorban állás is volt!

Kollarits Gábor polgármester és Nikl Balázs
képviselõ köszöntõje után elkezdõdött a koraesti
vacsora: egy tál vadpörköltre és egy italra mindenki az önkormányzat vendége lehetett (készítõi: Nikl Balázs és Bódizs Tibor). Édességrõl (tortaszelet) a Dömötöri Cukrászda gondoskodott
A vacsorát követõen vegyes csapatok alakultak (felnõttek és gyerekek), s Baranyai Tama-

ra vezetésével játékos feladatokat kellett megoldani idõre pl. söprûvel kellett a labdát vezetni
a flakonok között.
A vetélkedõ után a helyi Zumba Csoport tánca következett. Szinte minden rendezvényünkön
megörvendeztetik a nagyérdemût! Most is készültek! Közben elterjedt a hír a jelenlévõk között, hamarosan megérkezik Delhusa Gjon, s elkezdõdhet a várva várt koncert. A könnyûzene
egyik kiválósága színes dallamvilágával jó hangulatot teremtett . A hallgatóság is szívesen dalolta az ismerõs dalokat pl. Nika se perimeno …,
Múlnak a gyermekévek… (unokatestvérének,
Ihász Gábornak írta) A koncert után mûfajváltás

következett: a Répce Citera Barátok Köre Haizler
Ákos vezetésével magyar népdalokat, régi és új
stílusú dalokat és magyar nótákat adott elõ
A kõszegi MULATÓSOK(K) színpadra lépésével
elkezdõdött az utcabál, melyet a 22.00 órakor a

nagyon várt Tombola szakított meg. Köszönjük a
magánszemélyek, vállalkozók, intézmények felajánlásait. A fõnyeremény egy igazi malacka volt,
amelynek neveléséhez az elsõ „segélycsomagot“
is megkapta az új gazda, Kollarits Zsolt.
Majd folytatódott a tánc, a bálozás hajnalig.
Köszönjük a szervezõk, az önkéntes segítõk és a
fellépõk munkáját! A nap eseményeirõl készült
fotókat (FOTÓTÁRban), videókat (VIDEÓTÁRban)
megtekinthetik honlapunkon, a www.tomord.hu
címen.
KSzÁ
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P R O G R A M A J Á N L Ó

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter

pont, Könyvtár – Atrium-ban: Legyetek jók, ha tudtok! – a Budaörsi
Latinovits Színház elõadása. Esõnap:
augusztus 15.
Augusztus 14-16. Sopronban a Fõ
téren: Koronázási ünnepély.
Augusztus 15-én, Csepregen a
Malomkertben:
Vas Megyei Polgárõr Nap és Véradó Nap.
Augusztus 16-án, vasárnap: 20
éves Csepreg városa – Csepregi Búcsú. 10 ó. Búcsúi szentmise a Boldogasszony kápolnánál. 15 ó. Ünnepi
megemlékezés, mûsor és bál a Malomkertben.
Augusztus 19-én, szerdán 19 órától a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár – Atrium-ban: Büki

Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

• 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)

Augusztus 1. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna • 2. Vasárnap Dr. Kator Miklós • 3.
Hétfõ Dr. Müller András • 4. Kedd Dr. Nagy
Mária • 5. Szerda Dr. Bencsik István • 6.
Csütörtök Dr. Kator Miklós • 7. Péntek Dr.
Müller András • 8. Szombat Dr. Vágási Andrea • 9. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 10.
Hétfõ Dr. Bencsik István • 11. Kedd Dr.
Nagy Mária • 12. Szerda Dr. Vágási Andrea • 13. Csütörtök Dr. Bencsik István • 14.
Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna • 15. Szombat
Dr. Petro Andor • 16. Vasárnap Dr. Szilasi
Imre • 17. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 18. Kedd
Dr. Földi Sándor • 19. Szerda Dr. Szilasi Imre • 20. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 21. Péntek Dr. Kator Miklós • 22. Szombat Dr. Kator
Miklós • 23. Vasárnap Dr. Nagy Gábor •
24. Hétfõ Dr. Müller András • 25. Kedd Dr.
Nagy Gábor • 26. Szerda Dr. Vágási Andrea • 27. Csütörtök Dr. Nagy Mária • 28.
Péntek Dr. Szilasi Imre • 29. Szombat Dr.
Szilasi Imre • 30. Vasárnap Dr. Szilasi Imre •
31. Hétfõ Dr. Szilasi Imre

AUGUSZTUS

Augusztus 8-án,
szombaton
Csepregen, a tûzoltóságnál és a régi
sportpályán: CSEPREGI CIVIL NAP.
Augusztus 9-én, vasárnap 20 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár – Atrium-ban: „Nejlon és Bakelit”, avagy vissza a ‘60-as évekbe!
A nagy sikerû Csinibaba címû film dalaiból készült, önfeledt idõutazás sok
humorral és a kor örökzöld slágereivel.
Augusztus 11-én, kedden Csepregen: Régiós Ministráns Találkozó.
Augusztus 12-én, szerdán 18 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban: Fények – árnyékok – emlékek – Benkõ
Sándor fotókiállítása megnyitója. A
kiállítás megtekinthetõ szeptember
15-ig az intézmény nyitvatartási idejében.
Augusztus 13-án, csütörtökön 18
ó. Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban: Színek, vonalak, ünnep – Csontos Katalin grafikus és Farkas István festõmûvész kiállítása megnyitója. A tárlat
megtekinthetõ szeptember 17-ig az
intézmény nyitvatartási idejében.
Augusztus 13-16. Rohonci aratóünnep.
Augusztus 14-én, pénteken
Csepregen: Roma nemzetiségi nap.
Augusztus 14-én, pénteken 20.30
órától a Büki Mûvelõdési és Sportköz-

Büki horgász-hírek

Központi
orvosi ügyelet

ANYATEJES HÉT

• Augusztus 04. kedd: 16.00.
„100 éves a védõnõi szolgálat” kiállítás megnyitója • 16.30. Bemutató Mocorgó foglalkozás-Tóth Viktória fejlesztõ pedagógus vezetésével.
• Augusztus 05. szerda: 10.00
Kerekes Péter pszichológus interaktív elõadása: Boldog anya =
boldog család címmel.
RETRÓ – a Meggie’s Crew, a Magic
Cats Rockabilly Trió és a The Black
Birds – Beatles Emlékzenekar fellépésével. 23.45 ó. Retró Utcabál a Spontán zenekarral.
Augusztus 20-án, csütörtökön Szt.
István király és az államalapítás ünnepén megemlékezések, búcsúi és
egyéb rendezvények több településen is, egész napos program Bükön.
Augusztus 21-én, pénteken 20 ó.
a Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár – Atrium-ban: Operett gála
– az Or feum Vándorszínpad elõadásában.
Augusztus 22-én, szombaton: a
Mária-út mentén – közte Csepregen
és a horvátzsidányi erdõben levõ
Peruska Máriánál is – : 1Úton Nemzetközi Zarándoknap.
Augusztus 27-30. Szombathelyen:
Savária történelmi karnevál.

• Augusztus 06. csütörtök:
10.00. „Schüssler az élet sója”Schüssler termékek bemutatójaZsolnai Rita • 16.00. Drog, dohányzás, alkohol-Végh György
drogprevenciós elõadása.
• Augusztus 07. péntek: 10.00
Anyatej világnapi rendezvény.

– Sportház és Könyvtár színháztermében: A Csepregi Vegyeskar 25. éves
jubileumi koncertje.
Szeptember 3-án, csütörtökön 19
ó. Csepregen a Városi Könyvtárban:
Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsa: Juditból Malvina lesz - könyvbemutató.
Közremûködik dr. Fûzfa Balázs irodalomtörténész, kiadó és a Csepregi Olvasókör tagjai.
Szeptember 4-6. Soproni szüret.

Büki Horgász Egyesület nemrég több mint 400 kg háromnyaras pontyot telepített a sportpálya mögötti Büki Tóba, nemcsak a helyi horgászok, hanem a
vendégek (napijegyesek) részére is. Az egyesület ez év augusztus 27-29. között
14 éven aluliak részére horgász-tábort szervez. Helyszín a Büki Tó és a horgásztanya. A tábor reggel 9-tõl délután 6 óráig tart, ebédet biztosítanak. Elméleti és
gyakorlati feladatok is lesznek. Részvételi hozzájárulás: 1000,- Ft.
Jelentkezni Szabó József elnöknél (tel.: 06/30/47-37-360), vagy Németh Zsigmond tógazdánál (tel.: 06/30/42-72-007) lehet 2015. augusztus 15-ig.
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05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 9–13.00 NYITVA
16. Sanitas 9–14.00 ügyelet
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
21. Sanitas 9–13.00 NYITVA
22. Sanitas 9–13.00 NYITVA
23. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 9–13.00 NYITVA
30. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
31. Sanitas 17–20.00 készenlét

Kedves Érdeklõdõk Csepreg
Város Védõnõi Szolgálata szeretettel várja Önt és családját az

rendezvényeire Csepregen,
2015. 08. 04. - 08. 07. között a
Mûvelõdési Házban!

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

Augusztus 29-én, szombaton
Csepregen a Téglagyári Horgász tónál: Répce Kupa Horgászverseny.
Augusztus 30-án, vasárnap 17 ó.
a csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési

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

Augusztus 7-ig Csepregen a Városi Könyvtárban: 100 éves a védõnõi
szolgálat – kiállítás.
Augusztus 7-én, 14-én, 21-én, 28án és szeptember 4-én péntekenként
17-20 ó. Bükfürdõn, a Turinfo melletti
téren: Helyi termékek piaca várja a
nézelõdõket és vásárlókat.
Augusztus 7-9. Kõszegi Ostromnapok.
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Anyatej- folyékony arany!
Augusztus elsõ hetében, világszerte több
mint 120 országban ünneplik a szoptatás
hetét. A cél a figyelem felhívása az anyatejes táplálás fontosságára. Hiszen hiába rendelkezünk egyre több ismerettel az anyatejes táplálás számtalan elõnyeit illetõen, még
mindig lenne mit javítani a magyar szoptatási statisztikákon.
Személyes tapasztalatom alapján az
igény szerinti szoptatás terjedésével egyre
több édesanya képes egyre hosszabb ideig anyatejjel táplálni gyermekét.

Miért is jó az anyatej? Jó a babának,
mert könnyen emészthetõ, a számára szükséges tápanyagokat mindig optimális
mennyiségben tartalmazza, segíti a babát
a születés után az külvilági élethez történõ
alkalmazkodásban. Legfontosabb és semmivel sem pótolható elõnye a gyermek immunrendszerének megszilárdítása, ezáltal a
védi a babákat a fertõzések ellen. Távlati
hatása, hogy csökkenti a csecsemõhalál,
az asztma és a cukorbetegség kialakulásá-

nak lehetõségét. A legújabb kutatások
alapján a szoptatás az anyatejben levõ növekedési hormon miatt növeli az intelligenciaszintet is. Jó az anyának, mert kényelmes, biztonságos táplálási mód, az oxitocin
felszabadulás elõsegíti a szülés utáni gyors
regenerációt, és csökkenti a mellrák kialakulásának lehetõségét.
Emellett a szoptatás folyamán együtt töltött idõ érzelmi köteléket hoz létre, így erõsödik az anya és gyermeke közötti kapcsolat.
Ezek a leglényegesebb elõnyök, ezeken kívül még sorolhatnánk sokáig az
elõnyöket, ami miatt érdemes
szoptatni. Sajnos a fejlett országokban a tápszermarketing térhódítása és az anyatejes tápláláshoz kapcsolódó hagyományok háttérbe szorulása miatt
csökken a szoptatási kedv.
Mivel a legtöbb egészségügyi kormányzat felismerte a
szoptatás visszaszorulásának káros hatásait, sok helyen, így hazánkban is törekednek az anyatejes táplálás mutatóinak javítására.
Ennek egyik formája az anyatej világheti
rendezvények megtartása. Csepreg városa
szintén csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. A Védõnõi Szolgálat szervezésében
augusztus elsõ hetében a Mûvelõdési Házba várjuk a kedves érdeklõdõket a világheti
rendezvényeinkre. A programok Csepreg
Város honlapján, és a Répcevidék online oldalán megtalálhatók.
Györke Brigitta

Kulturált parkolási lehetõség
a Szent Miklós templomnál!
Egy feszes és racionális gazdálkodás eredményeként újabb
fejlesztés valósulhatott meg Csepreg Városában. A lakosság
igényeit szem elõtt tartva a csepregi Szent Miklós templom parkolójának felújítását valósították meg Csepreg Város városgazdálkodásának munkatársai. Már a munkafolyamatok alatt is

nagy megelégedéssel fogadták a parkoló elõtt elhaladó hívek
a fejlesztést, hiszen így egy méltó helyszínnel bõvülhet a Szent
Miklós templom. Hosszú éveken keresztül problémát jelentett a
parkolás, mivel egy kisebb esõzés után is már sáros terület fogadta a szentmisére érkezõket. Az újonnan kiépített területen 12
térkövezett parkoló várja az istentiszteletre érkezõket, mellyel
párhuzamosan új kerítésrendszert is kapott a Csepregi Római
Katolikus Egyházközség – tudtuk meg Horváth Zoltán Városgazdálkodás vezetõtõl. A kivitelezés és a munkafolyamatok koordinálása Horváth Ferenc kõmûves mester keze munkáját dicséri,
valamint a megvalósításhoz nagyban hozzájárult Kutrovics István, Oláh Dániel és Ifj. Übelher Gyula is, akik a tereprendezésben és az anyagmozgatásban vállaltak szerepet – mondta el
Vlasich Krisztián Csepreg Város polgármestere. Hozzátette azt is,
hogy a széleskörû összefogás eredményeként ez már a második olyan egyházközséget érintõ fejlesztés, amely régi adóssága a város vezetésének. A most megvalósult beruházást a tervek szerint további közös elképzelések követhetik majd.
OT
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