Rövid hírek
• Sajtoskál
Nyugdíjas találkozó Sajtoskál
,,Nem csak a húszéveseké a világ,, hangzik Aradszky László dalában. Sajtoskálon a
nyugdíjasok is tudják, hogy kell szórakozni. A
nyugdíjas találkozón a szép számban összegyûlteket elõször Haller Imre polgármester kö-

szöntötte, majd a képviselõ-testület tagjai finomabbnál- finomabb falatokkal vendégelték
meg a szép korúakat. A jó kedvet tovább fokozta a Jaffa slágercsoport zenés mûsora. Az
énekes lányokkal együtt daloltak a nyugdíjasok is, és voltak, akikben elõtörtek a régi emlékek, a fiatalságuk szépsége. Mennyire jó volt
látni, hogy mindenki jókedvûen énekelt, beszélgetett, felszabadultan táncolt, és senkinek
sem jutott eszébe, hogy mennyire fáj itt vagy
ott. A jó hangulatnak köszönhetõen késõ estébe nyúlt a nótázás, táncolás.
BB.

Gyermeknap
a nagygeresdi Faluházban
Egy szép már-már nyárias szombat délután,
ismét gyermeknap volt a nagygeresdi Faluház
udvarán. Két négyfõs gyermekcsapat vetélkedett egymással. Szellemi és ügyességi játékokban és kötélhúzásban mérték
össze erejüket. Az idõközben
megérkezett fagyisnak alaposan
megapasztották a készletét, hisz
minden jelenlévõ két gombóc fagyit kapott az önkormányzattól.
A vetélkedõn holtverseny alakult ki, emiatt karaoke párbaj
döntötte el az elsõ hely sorsát. Az
egyik csapat ettõl visszalépett, így
a zsûrinek nem volt dolga. Automatikusan nyert az a társaság,

akinek két tagja elég bátor volt ahhoz, hogy elénekelje a Hungária együttes Csókkirály címû dalát. Az X-faktor szintjét ugyan nem ütötte meg a

produkció, de a Fásy Ádám féle tehetségkutatón
nagy eséllyel indulhatnának.
Nagygeresd legifjabb lakói szüleikkel érkeztek, õk rajzolgatással, színezéssel és matricázás-

sal töltötték el a délutánt. A nagyobbacskák labdáztak és volt
aszfaltrajzolás is.
A vetélkedõ eredményhirdetése után,
nem maradhatott el a
népszerû cukorkaszórás. Tábortûz és szalonnasütés zárta délutánt.
Reméljük, a jelenlévõk
mindannyian jól érezték
magukat, és jövõre ismét találkozhatunk mindenkivel. Jó lenne, ha
többen is eljönnének majd, mint az idén.
(Béres Péter)
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Fotó: Lágler Mária Katalin

„Ha végre itt a nyár”

Bõi ballagók! Ülnek (balról jobbra): Horváth Krisztofer, Némethné
Rupert Rafaella (osztályfõnök), Tamás Mária. Állnak (balról jobbra): Varga Kíra, Csörögi Tibor, Németh Gergõ, Hajtó Erzsébet, Vass Péter, Horváth Dániel, Salamon Zoltán, Kajtár Eszter, Nagy Ivó, Bujtás Roland,
Karvalits Péter, Lengyel Réka.

Azt hiszem egyre többet és több felõl hallani – sõt magunk is
dúdolgatjuk gyakran - a jól ismert sláger dallamait, hiszen nyakig
benne vagyunk a nyárban.
Talán legboldogabbak a diákok, hiszen számukra egy hosszabb
idõszak vette kezdetét, amikor minden kötelezettség nélkül
élvezhetik a gondtalan pihenés napjait. Bár vannak középiskolások,
akiknek a nyári gyakorlat ideje kezdõdött, nekik hasznosan telik a
vakáció. A gyerekek közül sokan különbözõ táborokban szervezett
keretek között, színes programok közül válogatva töltenek egy-egy
hetet. Ezeknek a lehetõségeknek a szülõk is örülnek, mert
biztonságban tudhatják csemetéjüket, és nekik nincs 2 és fél hónap

Felvirágozódott Sajtoskál
Sajtoskál utcáit virágszigetek
díszítik. Az önkormányzat 6 szigetet alakított ki, melyekbe szebbnél-szebb virágokat ültettek különbözõ elrendezésben a képviselõ-testület tagjai a falu lakóival együtt. A megmaradt virágok pedig a sajtoskáli Vas Megyei Pszichiátria Betegek Otthonának lettek felajánlva. A közös
munka jó hangulatban telt, észre sem vették, hogy szalad az
idõ. Ahogy végig megyünk
Sajtoskál utcáin, szép látványt
nyújtanak, és vidámságot tükröznek ezek a színes virágok.
BB.
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Következõ lapszámunk 2014. augusztus 8-án jelenik meg!
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Alapító: Horváth Erzsébet ev.

szabadságuk. Vannak diákok, akik messzebb utaznak pihenni,
kikapcsolódni, akár hazánk szép tájait felfedezni, vagy külföldi
kirándulásokat tenni. Remélhetõen a családok közös nyaralásai
sem maradnak el, a közös együttlét öröme megadatik sokaknak.
A nyári idõszak a legtöbb település életében is mozgalmas. A
dolgos hétköznapok – aratási munkálatok – közepette jó egy kicsit
megpihenni, szórakozni, feltöltõdni a kulturális programokon,
melyet kistelepüléseken a Falunapi rendezvények nyújtanak, a
városokban pedig a különbözõ hagyományos ünnepségsorozatok
kínálnak változatos szórakozási lehetõséget.
Kívánom, hogy a nyár folyamán mindenki találja meg a
kedvére való, szívének kedves rendezvényt, kirándulást, nyaralást,
töltsön sok idõt családjával, barátaival, hogy az igazi pihenés,
feltöltõdés után, egészségben gazdagon, újult erõvel folytathassa
mindennapi munkáját.
Baloghné Simon Erika
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Rövid hírek
• Csepreg
Tisztelt Boros-gazdák!
Tisztelt Vállalkozók!
Tisztelt Támogatóink!
A Csepregi Gazdák, a Borbarát Hölgyek
és a csepregi szõlõhegyet, a borkultúrát tisztelõ, becsülõ polgárok úgy érezzük, hogy szükség lenne arra, hogy a borkultúra, Csepreg
Város Hegyközsége minél több helyen megjelenne, szerepelne.

– IX. Holnapért Kupanap
Immáron kilencedik alkalommal szervezte
meg a hagyományos labdarúgó kupanapot a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület a labdarúgást kedvelõ fiatalok számára.
2014. Június 14-én, szombaton kilencedik alkalommal
népesült be ismét a Malomkerti Sportlétesítmény, ahol
már reggel 8 órától megkezdõdött a nevezés, hisz minden készen állt, hogy a futballrajongók ismételten egy
remek napot tölthessenek el
barátaik, ismerõseik társaságában.
Frissen nyírt gyep, újrafestett kapuk, rendezett környezet és büfé várta a sportolni
vágyókat és a kilátogató
nagyszámú közönséget.
Szerencsére az idõ is kegyes volt, hiszen ragyogó, napsütéses idõ kísérte végig a programot.

A reggeli nevezések és csoportsorsolások
után 9 órakor megkezdõdhettek a várva-várt
mérkõzések, melyek a kiváló bírói irányítás mellett két pályán párhuzamosan zajlottak.
Szép számú résztvevõ vágott neki a tornának
azért, hogy összemérhessék erejüket és technikai tudásukat.
A játékosok, mint korábban is, most is jó hangulatú, szoros, kiélezett mérkõzéseket játszottak
egymással.

Nem volt hiány a kiélezett párharcokból, hisz
már a négy közé jutásért is hatalmas csata dúlt,
melyet az elsõ helyért való küzdelem csak tovább fokozott. A küzdelmek ellenére a kulturált

magatartású csapatoknak köszönhetõen minden résztvevõ számára pozitív élmény maradt a
kistérségi kupa.
Az elsõ helyen Szabó
Dávid által vezetett
Nádasd csapata végzett, õket követte a
Bozsoki Attila vezette Külváros csapata, míg a
dobogó
képzeletbeli
harmadik fokára a Molnár Csaba irányította
Steva együttese állhatott.
A torna gólkirálya
nyolc találattal, Büki Csaba lett, a legjobb kapusnak pedig Vajda Krisztiánt választották a játékvezetõk az Újkér együttesébõl.
Az elismerésül szolgáló kupákat, okleveleket
és az elsõ helyezettnek járó ajándékcsomagot a
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület Elnöke,
Vlasich Krisztián adta át.
A kupanap végén ismét bebizonyosodott,
hogy nem a mindáron gyõzni akarás, hanem a
labdarúgás iránti szeretetet és elkötelezõdés
még mindig fontos összetartó erõ a közösség
életében.
Orbán Tamara
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Meghatározó lenne, ha a Peruska Mária
Kegyhelyen – Horvátzsidány – Csepreg is állítatna egy szobrot. Szent Orbán alakja – aki a
csepregi hegy védõszentje – képviselné a város szõlõkultúráját, borturizmusát. Ehhez a nemes célhoz szeretnénk, kérni a támogatását.
Kérjük, anyagilag járuljon hozzá a szobor elkészítéséhez, felállításához.
Amennyiben kérésünknek eleget tesz, kérem, hogy a SAVARIA Takarékszövetkezetnél
vezetett 72100354-11047399. számú számlánkra fizesse be/utalja át a támogatásra
szánt összeget. Kérem, a célt jelölje meg, a
megjegyzés rovatba írja be „SZOBOR ”.
Támogató szándékát elõre is köszönjük.
A mûvet Marosits József szombathelyi
szobrász készítené el. A szobor „Jura“ keménymészkõbõl készülne 80 x 29 x 24 cm mérettel,
és 40 x 40 x 10 cm- es betûvéséses talpkõvel.
Az állványzat a többi helyszínen lévõ szoborhoz hasonlóan fehér téglából készülne, egy
horvátzsidányi mester jóvoltából.
Köszönjük!
Csepregi Borosgazdák
Borbarát Hölgyek

Gyõztes a Nádasd
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Újabb bajnoki arany!
– Megyei I. osztályban a Csepreg!
2014. Június 14-én, szombaton került sor a Csepregi Sportegyesület 2013/14 évi bajnoki szezonzáró bankettjére, melyet a
klub a nagy küzdelmek színterére a Malomkerti Sportlétesítménybe szervezett.
Most már harmadik esztendeje, ismét egy jeles eseménynek
adhatott otthont a csepregi „aréna”, hisz a korábbi 2012. évben
elért Megyei III. osztály aranya és ifjúsági csapatának bronzérme, valamint a 2013. évben a Megyei II. osztály bronza után a
felnõtt csapat újból éremmel büszkélkedhet.
A Csepregi Sportegyesület, Vas megyei II. osztály Szombathelyi csoportjában I. helyezést elérõ Csepregi Sasok felnõtt labdarúgó csapata, kemény, kitartó munka árán megszerezte újabb
bajnoki címét és az ezzel járó aranyérmet. A szombati nap már
kora reggeltõl a labdarúgás jegyében zajlott, hisz ezen a napon
került megrendezésre a IX. Holnapért Kupanap is.
Az ünnepélyes díjátadásra este 6 órakor került sor, melyen,
Vlasich Krisztián képviselõ meghívására, Ágh Péter országgyûlési
képviselõ és Dobány Lajos az MLSZ Vas Megyei Igazgatója is részt
vett és jelenlétével támogatta a rendezvényt. Csepreg város ve-

„Piros Pünkösd napján vártam visszatérted.”

Nyitott Pincék Csepregen
Ha Pünkösd szombat, akkor Nyitott
pincék Napja Csepregen. Ebben az évben is a csepregi Borbarát Hölgyek valamint a csepregi Hegyközség „nyitott pincései” tágra nyitották a
pincék kapuit a látogatók elõtt.
Várták a minden
évben visszatérõ vendégeket, de várták
azokat is, akik elõször

Fotó: Barasics Edina

zetése, az egyesület fõbb támogatói, meghívott vendégek, családtagok, és barátok, s a sportolók sokasága várta az ünnepélyes díjátadó ünnepség kezdetét. A pálya szélén felállított dobogó mellett aztán felsorakozott Sass Dezsõ vezetõedzõ és Pikács
József csapatkapitány irányításával a már bajnokcsapat, majd
kezdetét vette az aranyérmek átadása.
Ágh Péter, Dobány Lajos és Vlasich Krisztián adta át, Török Zoltán elnök és Ravadich Zsolt szakosztályvezetõ által felvezetett
csapattagoknak az aranyérmet, melyet hatalmas ováció követett, mikor a kupát is levegõbe emelte a bajnokcsapat kapitánya. A vacsorát követõen az est hátralevõ részében hajnalig tartó ünneplés kezdõdött, melyen az önfeledt szórakozás közepette felelevenítésre kerültek a szezon legszebb és legizgalmasabb
mozzanatai.
A díjátadás alkalmából egy másik fontos eseményt is megünnepelhettek a résztvevõk, hiszen az elért teljesítménnyel, s az
aranyérem elnyerésével a srácok, Csepreg Város számára, méltó helyet és tagságot harcoltak ki a városok között a megyei elsõ osztályban.
Orbán Tamara

A csepregi hegy is azt hiszem a
legszebb arcát mutatta, ebben a
szép nyári idõben. A pincék zárásakor
a megfáradt bortúrázókat Szabó László fogadta a szépen kialakított zárt
kertjében. Nemcsak a felnõttek, de a
gyerekek is megtalálták számításukat,
hiszen szépen kialakított játszótér fogadta õket. A jó zenére sokan táncra
is kerekedtek. Sötétedéskor a hangulatot
a tábortûz és a tûzijáték fokozta. Akik részt
vettek egy szép élménnyel lettek gazdagabbak.
Horváthné Pados Teréz
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Fotók: Berdár Ildikó

vesznek részt ezen a programon. Jöttek is
szép számmal az ország minden részérõl.
Remélem senki sem csalódott, hiszen
nemcsak jó borokkal, hanem finom bor-

korcsolyákkal is várták a vendégeket. 14
pince nyitott ki. A résztvevõk sokféle bor
közül válogathattak, kóstolgathattak.
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Rövid hírek
• Tormásliget
Júniusi történések
Június 07-én civil kezdeményezésre nyugdíjas délutánt tartottunk. A falu jelenérõl és
terveinkrõl hallhattak tájékoztatót a megjelentek, majd uzsonnával vendégeltük meg õket.
A jókedvû beszélgetés után került sor a
tombolahúzásra, amelyen mindenki nyert valamit. Itt szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki anyagiakkal, bármilyen adománynyal, vagy munkával segítette a rendezvény
megtartását.
Június 09-én került sor a pünkösdi focitornára, amelyen három helyi csapat vett részt.
A tornát az apraja nyerte, a közép korosztály
lett a második, a nagyja pedig a harmadik.
A tornát egy jó hangulatú közös ebéd zárta. A szervezõk köszönik a támogatást, és köszönetet mondanak a lelkes szurkolótábornak.
Június 2-án ismét szép korút köszöntöttünk.
Kovács János bácsi ezen a napon ünnepelte
a 90. születésnapját.

„Ne felejts!”
A Gyõri Czinka Panna Roma Kulturális Egyesület a Civil Alap 2014 – pályázati program, Bük
Város Önkormányzata és a Büki Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával május végén kétnapos tanácskozást rendezett a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban.
A konferencián a dunántúli roma civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok egy részének vezetõi és tagjai, történészek, levéltárosok, s
más, a cigányság több évszázados életével,
sorsfordulóival, identitásával foglalkozó kutatók
és meghívottak vettek részt. A vendégek Né-

Harcsás Judit
újságíró elõadása

ban erõsödnek a rasszista pártok, tanuljunk a
történelembõl. Szükség van hazánk más településein is olyan összefogásra, mely tavaly Bükön
holokauszt emlékmû felállításához vezetett. Az
emlékmûvet az elsõ nap zárásaként a résztvevõk és a helyi vezetõk megkoszorúzták.
2002-ben a Pécsi Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület és a Lorenzo Kulturális Alapítvány kezdeményezésére indult az a konferenciasorozat, amely a Baranyai megyei és dél–dunántúli kereteket gyorsan túlnõve felvállalta a
dunántúli romaközösségek múltjának kutatását.
A kutatócsoport bevonásával évrõl-évre meg-

Jakus László
elnöki köszöntõje

meth Sándor polgármester köszöntõjével és kalauzolásával ismerkedtek a településsel, másnap pedig a gyógyfürdõt is meglátogatták. A
szakmai program kezdetén üdvözölte a jelenlevõket Jakus László, a rendezõ egyesület elnöke,
Heisler András, a Mazsihisz elnöke, Németh
Tiborné, a Büki roma Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke. Mindhármuk szavaiból kiderült, hogy
fontos a múlt történéseinek feltárása és megismertetése a fiatalokkal, mert a ma érzékelhetõ
feszültségek miatt nem szeretnék az antiszemitizmus további erõsödését. Tircsi Richard, az Emberi Erõforrások Minisztériuma osztályvezetõje
megnyitójában kiemelte, hogy a Holokauszt Emlékév célja a méltó megemlékezés a 70 éve történt borzalmakról. Most, amikor az Európai Unió-

Ziembicki Dóra
roma balladát énekel

rendezett elõadások anyagát „Cigánysors – A
cigányság történeti múltja és jelene I-II.” címmel
2005-ben és 2008-ban kiadott könyvben meg is
jelentették. A mostani, már az észak-nyugati régióban tartott konferencia – a roma
holokausztra, más néven pharrajimosra koncentrálva – részben összefoglalta az elõzményeket. Másrészt pszichológus, újságíró, történész és
levéltárosok bevonásával több oldalról világította meg a történteket. Foglalkozott azzal, hogyan
jelenjen meg a roma holokauszt az oktatásban,
mit lehet tenni a felejtés és a közöny ellen.
Mind a szervezõk, mind a házigazdák úgy
értékeltek, hogy tartalmas, jól sikerült volt a konferencia. A munkát a mindennapokban tovább
kell folytatni.
SF
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Az egész település nevében nagyon sok
boldogságot, erõt, egészséget, és hosszú életet kívánunk Neki!
M.Á.F.

– Roma Holokauszt
Történeti Konferencia 2014.
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„Kenderkóc majális!”

a Csodaország óvodában

TÁMOP 3.1.11-12/2 Bük Város
Óvodájának fejlesztése projekt keretében 2014. május 19-23 között
került megrendezésre Pruknerné
Janzsó Violetta projektmenedzser
szervezésében a „Kenderkóc majális”. Egy hetes Gyermeknapi
programsorozat várta a gyermekeket! Gyönyörû, napsütéses idõ köszöntött ránk, mely külön öröm volt
mindannyiunknak.
Május 19-én, hétfõn a Sportcsarnokban 9 órától hagyományõrzõ „Virgonckodó játszópark” került felállításra 22 db egyedi óriás
fajátékkal és kézmûves foglalkozás
keretében készíthettek a gyermekek fényképtartót, notesztartót.
A szülõk is bekapcsolódhattak érdeklõdés szerint a programokba. A
gyerekek nagyon várták ezt a hetet,
kíváncsian kérdezgették szüleiket,
amikor a meghívókat vitték haza!
A népi fajátékok között sok-sok
ügyességi játék, puzzle - képkirakó,
malom, halászos, labirintus játék, várjáték, … stb volt. „Kerekecske dombocska, itt szalad a nyulacska…”
mondogattuk a kicsikkel, amint a kis
nyulat magunk felé terelgettük!
A kicsik és a nagyok az óvó nénikkel együtt igyekeztek a különbözõ játékok nyújtotta feladatokat

megoldani. Hát bizony nem egyszer a gyerekek rövidebb idõ alatt
oldották meg a feladatokat! A remek készség-, képességfejlesztõ já-

tékokat a gyerekek mindegyike kíváncsian próbálta ki.
Kedden a Sportcsarnokban 9
órától Kozma Zsuzsa zenés tornáján
vettünk részt, gyermekek és felnõttek egyaránt. Az érdekes gimnasztikai gyakorlatok lekötötték a gyermekek figyelmét és az egy órai
mozgás, mozgásos játék alatt kellemesen elfáradtunk. A gyermekek

végig aktívan, jó kedvvel vettek
részt, jól éreztük magunkat. Meg is
szomjaztunk, jól esett a gyümölcslé
mindenkinek!
10.30 órától a Zabszalma együttes koncertjén
vehettünk részt, gyönyörû
zenés verseket hallhattunk.
Képzeletben a rétre kirándultunk, ahol hallhattuk a
madarak énekét, tücsök
ciripelését,
a
szellõ
susogását… .A gyerekek
az elõadás második felében táncra perdültek a
dalok és a zene hallatán.
A koncertet követõen viszszasétáltunk az oviba, és
jó étvággyal láttunk hozzá
az ebédhez!

2014. július IV. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

Szerdán kézmûves foglalkozásokon különbözõ minõségû anyagokkal készítettünk pillangókat, a
gyermekek és az óvó nénik képzelete alapján forma-, nyomó-, domborító Sizzix gép segítségével.
A gyermekek nagyon élvezték,
az eszköz kezelését is egy-kettõre
megtanulták. Örömmel mutatták a
gyönyörû színekben pompázó pillangókat!
A fagylalt is nagyon finom volt!
Csütörtökön délelõtt a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat vezetõjének ajánlásával Kovács Julianna
cigánytáncot mutatott be a cso-

portoknak. A ritmusos zene, a gyönyörû ruhája, az elõadó kedvessége elvarázsolta a gyerekeket.
Táncra hívta õket, táncra is perdültek. Nagyon figyeltek, igyekeztek
úgy mozogni, ahogy tõle látták.
Köszönjük ezt az élményt! Ezt követõen a Lila csoportosok „Nagytakarítás a napnál”, a Kukori csoport
pedig „Az eltévedt kiscica” mesejátékokkal szereztek örömet ovis társaiknak.
Délután fél 4 órakor a Mûvelõdési Ház színháztermében a pápai Pegazus színház elõadásában láthattuk
a „Terülj, terülj, asztalkám!” zenés
bábjátékot. Sok szülõ is érdeklõdéssel
nézte az elõadást. A magyar népmese gazdag tárházából hallhattunk-láthattunk egy mesét színészek
elõadásában. A gyermekek
által jól ismert mesét hûen feldolgozva színvonalas elõadásban élvezhettük. Mindnyájunk számára maradandó
élmény volt! A gyermekek, felnõttek nagy tapssal köszönték
meg a mesejátékot.
A Gyermeknapi programsorozat keretében még
a pénteki nap is tartogatott
élményt az ovisok számára. A Pillangó csoportosok „A répa” a Mazsola csoportosok „A vajaspánkó”,
a Katica csoportosok „A kis egerek”
c. meséket játszották el. A gyermekek remekül játszották szerepüket,
a kis közönség, pedig tágra nyílt
szemekkel figyelte, érdeklõdéssel
hallgatta a meséket.
Élményekkel teli hetet tölthettünk el együtt gyermekek és felnõttek, mely hosszú idõre meghatározó élményt jelent a kicsik és nagyok számára.
Pócza M. Gabriella
szakmai vezetõ
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Tömördi Jubiláns házaspárok

Rövid hírek
• Lócs
Rózsafalu Lócs
Tavaly május végén, június elején jártam
Lócson. Nem elõször látogattam a településre, ám igazán azon a napsütéses kora nyári
napon ragadott magával látványa. A kisfalu
határához érkezvén már rácsodálkoztam a
szebbnél szebb rózsabokrokra, amelyek az út
mentén fogadtak. A Faluházhoz vezetõ úton e
színes rózsapompa kísért tovább. Lanczkorné
Fotó: Lanczkorné Csikor Borbála

A Család Évét követõen a Szombathelyi Egyházmegyében immár 4. alkalommal rendezték
meg a jubiláns házaspárok találkozóját. dr.Veres
András megyéspüspök úr az idei
évben június 28-án 10.00 órára
várta a kerek évfordulósokat
(5.,10., 15., stb.) közös ünneplésre.
461 pár regisztrált az egyházmegye területérõl. A hálaadó
szentmisére zsúfolásig megtelt a
székesegyház az ünnepeltekkel,
családtagokkal, barátokkal és ismerõsökkel.
Egyházközségünkbõl többen is
ott voltak az ünnepeltek között:
Kovács Zoltán-Kiss Eszter (20.); Kovács István-Kolarits Erzsébet (45.);
Baranyai József-Király Éva (30.); Suborics ImreBaranyai Mária Magdolna (40.); Simon LajosDomina Anna (45.); Szabó Kálmán -Gregorits Erzsébet (50.).

„

A szentbeszéd után a házaspárok megerõsítették az esküvõn tett fogadalmukat, majd a
megyéspüspök megáldotta õket. A párok egy

emléklapot és egy lakatot kaptak a fõpásztortól,
emlékül az életükben oly fontos jubileum alkalmából. Az emléklap otthon idézi majd fel e jeles
ünnepet, a lakat pedig a szombathelyi látoga-

„

Áldjon meg benneteket az Úr, és tegye könnyûvé számotokra a család igáját!
Legyetek mindig jók!

Ne feledjétek, hogy a házassággal olyan nehéz kötelességek járnak, melyeken csak az isteni
kegyelem könnyíthet: érdemeljétek ki mindig ezt a kegyelmet!
És az Úr õrizzen meg titeket a harmadik és a negyedik nemzedékig!

A Püspök úr homíliájában hangsúlyozta,
hogy a szeretet Isten és egymás iránt a legfon-

tosabb a házasságban. Csak az Isten iránt érzett
szeretet teszi képessé a házaspárokat arra, hogy
egymás mellett kitartsanak éveken át. Az ember
saját ereje ehhez kevés lenne!
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Csikor Borbála könyvtáros mesélte el nekem
Lócs „felvirágoztatásának” rövid történetét. 12
éve, Horváth István polgármester, Szeged
mellõl a szõregi rózsafaiskolából 1500 tõ rózsát hozott a településre legkedvesebb virágából. A közterületekre, az utcákra az önkormányzat ingyen biztosította a gyönyörû rózsákat, ám a magánszemélyek is nagy kedvezménnyel juthattak hozzá. Egységes, harmonikus megjelenést sugároz a Bükfürdõ közeli pici falu számára ez a virágosítás.
Annyira rabul ejtett a rózsás Lócs, hogy
azon a délutánon édesanyámat, testvéremet
is visszacsaltam, hadd ámuljanak õk is. Kívánom a kedves Olvasónak is ezt az élményt, ha
Lócson járnak, bár az elsõ virágzásról, amely
köztudott a legszebb, már lekéstek.
(pbea)

tást, s az elkötelezettséget a sírig. Ez utóbbit a
Székesegyház melletti átjáró kerítésére helyezték
fel a párok. Így
amikor arra járnak,
egy pillantást vethetnek rá. Az ünneplést
közös
ebéd, az Egyházmegyei Múzeum és
Kincstár gyûjteményének megtekintése, valamint beszélgetések zárták.
Pater Pio házaspároknak szóló áldásával kívánunk
mindnyájuknak
hosszú, békés, boldog életet! (Az ünnepségen készült fotókat a www.tomord.hu honlap Fotótárában
tekinthetik meg.)
KSzÁ
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Kapunyitogató Tömördön
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Vas
Megyei Irodája Kapunyitogató sorozat harmadik programját 2014. június 21-én, Szent Iván estéjén
Tömördön szervezte meg. Az eseményre a festõi szépségû környezetben található Faluháznál került sor.
Kézmûves foglalkozások sora indult délután 5 órakor az esõbeálló

Nemzetközi erdész

tanulmányút Tömördön!

A IUFRO (erdészeti kutatóintézmények nemzetközi egyesülete) 30
fõs csoportja 2014. május 22-én
Tömördre látogatott. Egy nemzetközi konferencia részeként a kisüzemi erdõgazdálkodást, az osztatlan
közös erdõ tulajdon magyarországi
kialakulását és mûködését vettük
górcsõ alá. A résztvevõk az egész
világból érkeztek; Japánból, Taiwanról, Indonéziából, USA-ból, Brazíliából, Németországból, Ausztriá-

szinte kizárólagosan a hrsz.-en belül osztatlan közös tulajdonú. A kezelési formák közül sokan választották az 1994. évi új erdõbirtokossági
törvény szerinti társulatot, de abszolút meghatározó a megbízotti,
vagy haszonbérleti forma.
A faluházi beszélgetést követõen
bejártuk az Ilona-völgyben elterülõ
Tömörd 03 hrsz. jelû „Gradicserdõt”.
Megálltunk az Ilona szobornál, ahol
Tömörd és az Ófalu történelmérõl

ból, Olaszországból, Dániából, Skóciából és Franciaországból.
A Tömördön már megszokott és
természetesnek tekinthetõ szíves
vendégvárás részeként az ismeretlen környezetben csekély birs és
szilvapálinka fogyasztásával oldódtak barátaink, hozzá langallót falatozva. Utólag is, rajtam keresztül köszönik Kollárits Gábor polgármester
Úr, kedves párja, Bea Asszony és segítõje, Kinga Asszony munkáját.
A köszöntéseket követõen rövid,
vetített képes elõadásban ismertettem, hogy az európai, benne a
magyar történelem során miként
alakult ki az osztatlan közös tulajdon, miként vált a hûbéri birtokon
meglévõ faizási jog közösségi tulajdonná. Ezeknek a birtokoknak a
kezelésére az 1935. évi erdõtörvény az erdõbirtokossági társulat
alakítását írta elõ, amelyekbõl Vas
megyében eredeti formájában közel kettõ tucat ma is mûködik. Az
1945-50. közötti államosítások,
majd az 1950-72. közötti erõszakolt
TSZ-esítés nyomán megszûnt a magánerdõ, amit csak a rendszerváltást követõ, 1991-1996. közötti
magánosítás (részarány tulajdon
nevesítése és kárpótlás) hozott ismét lére.
A jellemzõ birtokméret az erdõben természetes személyenként
ma sem több, mint 1-1,5 ha és az is

beszéltem, majd az Ilona várnál,
ahol a honfoglaló magyarság bucakemencés vaskohászatáról szóltam röviden.
Menet közben több helyszínen
az erdõgazdálkodás szakmai és jogi háttere került szóba. Vendégeink
kérdéseire Babos János erdész Úr, a
„Gradicserdõ” megbízott erdõgazdálkodója, egyben szakirányítója
válaszolt.
Külön érdekesség, hogy a
„Gradicserdõ” –t földhözjuttatás révén meg(vissza)kapó családok nevei gyakorlatilag megegyeznek
Mária Terézia 1767. évi úrbéri pátensében felsoroltakkal.
A néhány km-es séta után a
csoport jó étvággyal fogyasztotta
a magyaros ízeket felvonultató
ebédet, kinyilvánításuk szerint ilyen
jó ízût Magyarországon még nem
ettek. A szinte kötelezõ udvariasságon túlmenõen is õszintének tûnõ
szavaikhoz nyilván hozzájárult a harapni valóan friss levegõben megjött étvágy is.
A feszes program miatt korán
távozó csoport szemmel láthatóan
még szívesen maradt volna elmerülve a kisközség légkörében, kinyílva a kies tájra. Vigyék a magyar vendégszeretet jó hírét szerte
a világba!
Nagy Imre
okleveles erdõmérnök

Fotó: Dr. Schiberna Endre

hûvösében. Fajáték, szövés-fonás
egyszerû eszközökkel, papírjáték
készítés, gyöngyfûzés segítõi voltak
a Velemi Stúdió Népmûvészeti
Egyesület tagjai. A pálya szélén
Piknik mesék következtek a Szent
Iván éjhez kapcsolódó mondákkal,
szokásokkal.
A látogatottság a Habakukk Bábszínház Mese a csodaszarvasról címû
zenés, interaktív mûsorán érte el a
csúcspontját. Nimród két rosszcsont
fia, Hunor és Magor által a felnõttek
között is sikert aratott a honfoglalás
regéje. Az igazi élményt a gyerekek-

nek az jelentette, hogy sokuk személyesen is közremûködtek a turulmadár fióka megszelidítésében, a csodaszarvas ugrásaiban, a folyón történõ átkeléshez a hídépítésben.
Nem is maradt el a jutalmuk a közremûködésükért: a megvalósult honfoglalás kori esküvõn õk rophatták a
táncot. A Tömördi Zumbások egy
újabb fergeteges mûsorral mutatták meg, hogy
milyen kreatívak és a hazai pályán is sikeresek.
A hegyfalui Háncs
Néptáncegyüttes színes
mûsora elkápráztattta a
nagyérdemût, s ráadásként a legények zenei
mûfajegyveleg tánca
bátorított a táncházban:
a jókedv a fontos, de
„mindenki másként csinálja”. A táncházban apraja, nagyja egyaránt ropta.
Idõközben a Szent Iván éji tûz
meggyújtása következett, azt követte
a parázson tûzugrás és a tánc a tûz
mellett.
Tömörd Község Önkormányzata
jóvoltából senki sem maradt üres
hassal a délutánon-estén, helyben
sütött langalló enyhítette az éhséget.
Köszönjük a polgármester úr és segítõinek gondoskodását.
A programról készült képeket a
www.tomord.hu honlapon nézhetik
meg.
KG
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Rövid hírek
• Zsira
Guten Tag – Jó Napot!
Nyelvi tábor Zsirán
26. alkalommal szervezte meg a nyelvi tábort Zsira és Lutzmannsburg iskolája. Összesen
56 gyerek és 12 nevelõ vett részt a táborban. A
hosszú múltra visszatekintõ rendezvény elsõdleges célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek
egymással, bepillantást nyerjenek egymás kul-

Könyvbemutató Csepregen
lágháborús levelezését dolgozza fel, s mellékleteként láthatók a tábori és képes levelezõlapok
is. Az írást olvasta Mocsáry Gáborné Fehérváry
Judit debreceni tanárnõ is, aki az I. világháborúról tervezte egy több szerzõs mû kiadását. A
kollégák megegyeztek abban, hogy ez az írás
és mellékletei is bekerülhetnek a munkába. A
szponzorok összegyûjtése után az idei év tavaszán – kis példányszámban – megjelent a könyv,
melynek utolsó példányait a rendezvény látogatói meg is vásárolták.
Végül a szerzõ legújabb alkotásából, A Berekbõl a Csillagerõdbe címû (ifjúsági) regénybõl olvastak fel részleteket az egyesület tagjai és a szerzõ is. Az utolsó részlet felolvasása után Horváth Béla cigányprímás játszotta el a „Temetõben
muzsikálnak…” és a „Lehullott a rezgõ nyárfa ezüstszínû levele…” kezdetû dalokat. A mû egy dunán-

alkotása is felkerült a világhálóra, s olvasható a
csepreg.hu honlap: Kultúra/Irodalmi írások linkjén belül. Ezek egy része nyomtatásban is megjelent, viszont a Gyalogösvényeken c. mû, melynek itt látható a linkje, eleve netkötetként került
fel a világhálóra.
A beszélgetés során a szerzõ elmondta,
hogy két éve beküldte egyik alkotását a miskolci Irodalmi Rádió pályázatára. Nyert, és a szerkesztõség felajánlotta a netkötet szerkesztését és
internetre helyezését. Részben önéletrajzi írásokat készített, másrészt pedig korábban megjelent cikkeibõl válogatott, fõképp a Csepreghez
kötõdõ személyeket, történeteket bemutató írásaiból. A rendezvényen Mizsur Ádám, 20. századi nyomdász nehéz életútját elevenítette fel.
A csepregi honlapon már évek óta olvasható mûve Zsuzsa néninek: Iluska húgomnak a
frontról. E tanulmány dr. Szedenik Jenõ elsõ vi-

túli kisközség teknõvájó cigányainak 1944. évi tragédiáját mutatja be az elõzmények felvillantásával. Az olvasmányos, lírai hangulatú alkotásból
megismerhetjük e népcsoport nehéz életét, hagyományaikat – közte dalaikat –, a családok összetartását, együttmûködését. 1944 nyarán, õsz
elején munkaszolgálatra vitték el a cigány férfiak
jelentõs részét a falu melletti berekbõl és a domboldalon élõ muzsikusok közül is. Majd november
elején a komáromi Csillagerõdbe szállították el a
többi családtagot is. Szenvedéseiket, sorsukat hitelesen mutatja be a szerzõ, azzal a céllal, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a népcsoport
múltját és történelmünk e szomorú epizódját.
A könyvet T. Takács Tibor hangulatos illusztrációi díszítik. A mû a „Civil Alap 2014 – pályázati
program” támogatásával jelent meg a BKL Kiadói és Reklám Kft. gondozásában.
igás

Fotó: Lujf Szabina

A 85. Ünnepi Könyvhét keretében rendezte
meg a Csepregi Olvasókör Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna könyvbemutatóját június 13-án a
Csepreg irodalmi kávéháza sorozat keretében.
A kör elnöke bevezetõjében elmondta, hogy
a nyár eleji magyar könyvünnepet dr. Supka
Géza régész, mûvészettörténész, (újság)író kezdeményezte. Íróink azóta is minden évben „ingujjban” találkoznak ilyenkor olvasóikkal. Az utóbbi évtizedekben az irodalom és a könyvkiadásunk hatalmas változásokon ment át. A számítógépek, okos telefonok elterjedésével sokan féltik a könyveket, melyek nem fognak eltûnni. Sõt
a technika fejlõdése azt eredményezte, hogy az
íróknak a kiadásra még nem került mûveiket
nem kell az íróasztalfiókban õrizni, feltehetik az
internetre, s máris eljut az olvasókhoz. Az utóbbi
idõben íróvendégünk több, rövidebb-hosszabb

túrájába, és természetesen, hogy jó hangulatban, sok játékkal töltsék el azt a pár napot,
amíg a tábor tart. Az idei szervezõk – a Zsirai Általános Iskola nevelõi – mindent el is követtek
annak érdekében, hogy a tábor ismét felejthetetlen élmény legyen a gyerekeknek.
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A lovardalátogatás, játékos sportvetélkedõk mellett a gyerekek néhány éneket is
megtanultak magyarul és németül is, és ezeket a táborzáró rendezvényen kis mûsor keretében elõadták a szülõknek, természetesen
nagy sikerrel. Reméljük, hogy a hagyomány
nem szakad meg, és jövõre ismét találkozhatnak a két szomszédos település kisdiákjai.
N.P.K.
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Zenei tábor Csepregen
Június 23-27 között Csepregen a zeneiskola kamaracsoportjai számára elsõ
alkalommal zenei tábort rendezhettünk,
amelynek megvalósulási feltételeit a
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0527„A megújulva megõrzés” programja biztosította.

latú közösségi játékok szakították meg.
Szerda délután egy játékos zenetörténeti
vetélkedõn mérték össze a csapatok tudásukat. Csütörtök délután a szülõkkel
közösen a turistaszálló udvarán egy szalonnasütéssel egybekötött játékos dél-

Kétszáz éves levelek
a csepregi uradalomból

16.

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból
„Méltóságos
Gróffné
Kegyes
Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
„Méltóságos
Gróffné Kegyes
Asszonyom”
megszólítással
a felváltva
több
Daruvári
Jankovich
Jánosné
gróf Tolnai
Festetics
Alojzia
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765
–
1813)
számára
írta
a
sorozatunkban
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen levebemutatott,
leveleket
a csepregi
leket a csepregi eddig
tiszttartója, ismeretlen
„alázatos szolgája,
Pegony György.”
– A grófnõ
(nem grófné) a „alázatos
férje halálától, 1799
végétõl kezdve
a nevelt
fia, Izidor nagykotiszttartója,
szolgája,
Pegony
György.”
– A
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
grófnõ
(nem
grófné)
férje
halálától, 1799 végétõl
az Országos
Levéltár
õrzi: MOL a
P 234,
56. cs.)
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1809. január 15. Liplanits Urnak halálán mi is nagyon meg illetõdtünk, hogy
1813
elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A
illy hamar történt halála, szerentse még is hogy Dugovits Úr oda lent vagyon,
bizonyossan fog találni olyas embert, akit Méltóságának ajánlhat, én most nem
tudok senkit, aki alkalmatos volna azon Jószágnak kormányzására, a mennyire
pediglen talán énis szolgálatommal használhatok, ha vélem prantsolni fog
Méltósága, nagyon fogok õrûlni, ha Méltósága haszna elõl mozdéttásában ott is
eszkõz lehetek. Slavoniábul szerentséssen megérkeztek a sörtvések 14. darabb,
melyek kõzûl a Méltóságos Uraság számára 10. darabot leõlettem, egynek
felét Méltoságanak kegyes parancsolattya szerént a Kertésznek adattam, a
másik felét pediglen a Takács, Svajtzeres, és Majer kõzt fell osztattam, egyett
magamnak õlettem, egyett a Számtartónak adattam, mely nagy kegyességért
alázatos hála adó kõszõnettel tsókollyuk minyájan kegyes kezeit Méltóságának,
a fentt maradott tizen negyediket pediglen kész pénzen ell adtam.

A táborban három kamaracsoportban 26 zeneiskolai tanuló nagy szorgalommal és lelkesedéssel dolgozott. Egy
énekes kamaracsoportban, egy reneszánsz táncokat játszó kisegyüttesben, és
a fúvós együttesben 4 napon át párhuzamosan folytak a próbák. A csoportokat
Neuliszt Anikó, Benkõné Krizmanich Edina,
Iliás Attila és Nagy Bálint zenetanárok vezették. Két hangversenyen az érdeklõdõ
közönség is bepillanthatott, belehallgathatott a tábori „munkába”. Kedden 24-én
délután a Promenádon, 26-án csütörtökön a zeneiskola kamaratermében élvezhette a közönség az ifjú muzsikusok lelkes
elõadásait. A próbákat nagyon jó hangu-

utánt tölthettek el a diákok. A hetet egy
gyönyörû buszos kirándulás koronázta. A
zirci és pannonhalmi apátság, könyvtár
és arborétum megtekintése után Fertõdön Joseph Haydn emléktábláját koszorúzták meg a zenebarátok.
A tábor lehetõséget biztosított a közös
muzsikálásra, a csoportok összekovácsolódására, a zene közösségteremtõ ereje által. Bízunk abban, hogy a táborban kapott élmények a következõ tanévre is
erõt, lelkesedést adnak mindannyiunk
számára, és a következõ tanévet is
ugyanitt, ugyanekkor ismét egy nagyszerûen sikerült zenei táborral zárhatjuk.
Krizmanich Edina

Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

www.repcevidek.hu
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Sajtoskáli Nyárköszöntõ Nap
Itt a nyár, ami nem csak azt jelenti, hogy
megérkezett a jó idõ, mehetünk a strandra,
hanem, hogy kezdõdik a nyári szünet. A
sajtoskáli gyerekek ebbõl az alkalomból a
Nyárköszöntõ Nap keretében üdvözölték a
nyarat, amikor a játszás, a bandázás, a pihenés és a szórakozás ideje jön el. Ha már nyár,
akkor elengedhetetlen a hûsítõ finom fagyi is,
így a gyerekekkel Bük-fürdõre mentünk át,
ahol a nagy melegben szükség is volt a hûsí-

újabb kiváló minõsítése
Az õszi minõsítõ hangverseny után ismét megméretette magát a csepregi fúvószenekar. Június
7-én Sopronban rendezték meg a minõsítést egy
pályázat keretében. Sopron Város Fúvószenekara
régóta szoros kapcsolatot ápol a Burgenlandi Fúvószenei Szövetséggel, melynek – mint egyetlen
magyar zenekar – tagja is. A pályázat egyik kiemelt célkitûzése, hogy Sopron Város Fúvószenekarán kívül további határ menti magyar fúvószenekarok szakmai együttmûködése is szorosabbá váljon a Szövetséggel és annak tagjaival. Mivel Magyarországon az amatõr fúvószenekari menetelésnek nincs kidolgozott szabályzata, így az együttmûködés egyik fõ súlypontja az Osztrák – Magyar
Monarchia idejére visszanyúló osztrák menetminõsítési szabályok magyarországi adaptálása, illetve
az erre vonatkozó tananyagfejlesztés, elméleti és
gyakorlati továbbképzés és azenekarok felkészítése a menetminõsítésre. Errõl beszélgettem Csonka
Balázzsal, Csepreg Város Fúvószenekar tamburmajorjával.
– Ki szervezte a menetminõsítõt?
– A menetminõsítést Sopron Város Fúvószenekara szervezte a Burgenlandi Fúvószenekari Szövetséggel közösen mivel
ez egy közös uniós pályázat záró eseménye volt.
– Hogyan készült a zenekar?
– A zenekar több héten át rendszeresen készült a minõsítésre. Az
egész felkészülés pedig már kora tavasszal elkezdõdött azzal, hogy részt
vettünk a soproni zenekar által szervezett tanfolyamon.. Az osztrák és
magyar fúvószenei hagyományok
gyökerei közösek, a Monarchia katonazenei
múltjából táplálkoznak, aminek fontos részét képezte a menetelés. Ezt a tanfolyamot a soproni
zenekar egy uniós pályázat keretein belül valósította meg, amit a burgenlandi fúvószenkari szövetséggel együtt nyertek el.
– Milyen követelményeknek kellett megfelelni?
– A pályázat keretein belül lefordították az osztrák fúvószenekari szövetség kézikönyvét, és ezen

követelményeknek kellett megfelelnünk. Menetzene-minõsítéskor hangsúlyozott jelentõséget kap a
rendezett mozgással összekötött zene, és azt a célt
szolgálja, hogy a fúvószenekarok nyilvánosság
elõtti fellépése optikai és zenei szempontok szerint
is tökéletesedjék.
– Hogyan történt a pontozás?
– A pontozás a kézikönyvben leírtaknak megfelelõen történik. A minõsítést három zsûritag végezte saját értékelõ lapján, amin a menetértékelési
szintek egyes fázisait, valamint a zenei teljesítményt
veszi tekintetbe. A koncert – zeneminõsítésnek
megfelelõ módon minden szinten a 100 pontos
rendszer érvényes.
– Ki lehet tamburmajor?
– Tamburmajor bárki lehe,t akit a zenekar megválaszt illetve elfogadja, hogy a zenekari tagokkal
néha bizony „keményebben“ kell bánni. A tanfolyam elsõ elõadásán azt mondták, hogy a tamburmajornak nincs barátja a zenekarban. Ez persze természetesen nem igaz, de tényleg szükség
van arra, hogy a zenekar is fegyelmezetten hajtsa
végre a tamburmajor parancsait.

– Milyen feladata van a zenekarban?
– A 19. században a zenekarok karmestere
használt botot a felvonuló zenekarok elõtt a ritmus
vezénylésére. Majd az 1930-as években a tamburmajor menetelt a felvonulás élén, aki botforgatással színesítette a zenekarok menetét. Az
1930-as évek elején a tamburmajorság igen
egyedülálló és különleges dolog volt, hiszen õ a
felvonulásokon az alakzatban vonuló csapatok
elõtt menetelt.

Tó-tágas
Bár az idei tél, nagyon „megtréfálta” a zsiraiakat, mára már rendezõdni látszik a Szent János tó helyzete. A néhány éve kialakított (illetve rendbe tett) tó a tél folyamán kiöntött, és gyakorlatilag teljesen
elárasztotta a tó körül kiépített sétautat, a rajta található padokat,
szalonnasütõ helyeket és kis híján az esõbeállót is.
Mára már valamelyest javult a helyzet, bár a tó teljesen nem foglalta vissza régi helyét, ezt egy elvezetõ árok kialakításával meg lehet oldani. Viszont most már lehetõvé vált a tó környékének karbantartása.
Néhány lelkes helyi lakos kezdeményezésére társadalmi munka szervezõdött már két alkalommal, több mint húsz fõ részvételével. Füvet nyírtak, levágták a tóparti erõsebb gyomokat, köveket gyûjtöttek. Néhány
órás munkával, látványos eredményt értek el. De természetesen még
nincs vége a teendõknek. Egy következõ alkalommal ismét összejönnek, s várnak minden segíteni szándékozó embert valamint a kritikusokat is szívesen fogadják!
N.P.K.
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tõre. Ezután a fitness-, és játszóparkban töltöttünk el egy kis idõt, ahol az erõsítõ gépeken
formálhattuk alakunkat a nyárra, a gyerekek
pedig kedvükre csúszdázhattak, hintázhattak,
és frizbiztek.
Miután visszaérkeztünk Sajtoskálra, a csapatjátékok következtek, amire vicces csapatnevekkel, plakáttal, és csapatindulóval készültek a versenyzõk. 5 csapat vett részt a 10
akadálypályából álló vetélkedõn. A játékokhoz szükség volt a versenyzõk ügyességére,
eszére, helyzet-felismerõ képességére, célzásra, és a csapatnál elengedhetetlen csapatmunkára. Mindenki eredményesen vette az
akadályokat, és a sok szúnyog ellenére is vidáman telt ez a nap.
BB.

Csepregi Fúvósok
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– A minõsítésnek lesz-e folytatása?
– A minõsítést akár minden évben
meg lehet ismételni. Nincsenek korlátok.
Az idei évben kezdésnek az A kategóriát
választottuk, de ez egészen elmehet az E
kategóriáig, ahol már különbözõ show
elemeket is be lehet mutatni. A minõsítés
után Gyep-show-val szórakoztatta a kö-

zönséget a budapesti és bécsi honvéd zenekar. A soproni megmérettetésen a zenekar a maximális 100 pontból 90,26 pontot
kapott, mellyel kiváló minõsítést szereztek.
Reméljük, hogy nem állnak meg az A kategóriánál, és újabb szép sikerekrõl számolhatok majd be. De így utólag is gratulálunk az elért eredményhez.
S.Bogi

Gyermekek örömére!
A lócsi önkormányzat május és június hónapban 2 alkalommal is a gyerekeknek
kedveskedett programokkal. Májusban ellátogattak a büki Napsugárparkba, ahol a
rengeteg játék lehetõségét kihasználva, felhõtlen szórakozásban volt részük a lurkóknak és szüleiknek egyaránt. Júniusban pedig amolyan vakáció köszöntõként rendeztek a faluban élõ, és ide kötõdõ gyerekek és szüleik részére hagyományosan tréfás
vetélkedõkkel tarkított vidám délutánt, melyet tábortûzzel zártak. A parázsnál természetesen a szalonnasütés és mókázás sem maradhatott el a patak partján.
bse

Pünkösdi lófuttatás Csepregen
Pünkösdkor a katolikus egyház Szentlélek kiáradását ünnepli. A
magyar kultúrában azonban több szokás is kötõdik e naphoz. Egyik
ilyen a lófuttatás. Az egyesület megalakulása után fontosnak tartotta ennek a régi szokásnak a felelevenítését. Évek óta hagyomány,
hogy pünkösd hétfõn megválasztják a pünkösdi királyt. Hazánkban
a 16. sz.-ban már általánosan ismert volt a pünkösdi királyság múló, értéktelen voltára utaló szólás. Nem kell pedig hinni, hogy ez
csak valami üres cím volt. Jártak emellé hatalmas kiváltságok. A
pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, ünnepélyre, mulatságra hivatalos, minden kocsmában ingyen rovása volt, amit
elfogyaszott, fizette a község, lovát, marháját tartoztak a társai õrizni, s ha netán valami apró vétséget követett el, azért testi büntetéssel nem illeték. Ilyen nagy úr
volt a pünkösdi király egy álló
évig. Napjainkban nem jár
ennyi kiváltáság a cím nyertesének. Megilleti õt egy babérkoszorú, egy kupa, valamint haza viheti és egy évig õvé a vándorserleg. Idén ismét Gruber
Bálintot illette mindez.
Az idei évben pályázaton
nyert támogatásból és saját forrásból sikerült megrendezni a lovas napot. Idén ugyan a díjugratás
elmaradt, helyette lovas ügyességi versenyen mérethettek meg
gyerekek és felnõttek egyaránt. Szép számmal képviseltette magát
a Csillagösvény Lovas Klub, mely a szervezésben is kivette a részét.
A gyerekek versenyében Varga Réka, míg a felnõttek között Gruber
Bálint nyakába került az aranyérem.
Amíg a pályát átépítették Voltizs, azaz lovas torna bemutatót láthatott a közönség. A lovas sport ezen ágának nagy szerepe van
az ügyességet fejlesztõ kötelezõ gyakorlatoknak és egyensúlyérzéknek. Fejleszti a gyerekek koordinációs készségét. Látványossága
mellett az egyik legveszélytelenebb sportág. A nap zárásaként a
fogathajtók mérték össze ügyességüket. Minél rövidebb idõ alatt
kellett hibátlanul végig menni az akadályok között. Pócza Dávidnak
és fogatának ez sikerült, õ vihette haza a vándorserleget. S.Bogi
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Július 20-án, vasárnap 14.30 ó. a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Danics Dóra koncert.

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

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

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

július

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

9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–13.00 NYITVA
9–14.00 ügyelet
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét

XV. Zsirai Napok
:: 2014. július 11. péntek
18.00. Ünnepélyes megnyitó
19.00. Retro egyveleg
20.00. Énekel a falu
21.00. Tombolasorsolás
21.30. Lángoló ördögök
– tûzzsonglõrök
22.00. Bál, zenél a West
:: Július 12. szombat
08.00-12.00. Lövészet
a homokbányában
14.00. Sakkverseny
15.00. Kézmûveskedés
16.30. Pantomim elõadás
17.00. Pannon Cigányzenekar
18.00. A zsirai énekkar mûsora
19.00. Vacsora
20.00. Hungária Blokk – Song
Office Musical Stúdió
21.00. Tombolasorsolás
21.30. Éjszakai foci
:: Július 13. vasárnap
16.00. GSD Kupa

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)

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

Július 27-én, vasárnap Csepregen:
Nyári gyógynövénykeresõ túra.
Augusztus 1-én, pénteken 20 ó. a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Strandok éjszakája – sztárvendég: Varga Viktor.

Augusztus 10-én, vasárnap 20 ó.
Bükön Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár Atriumában (rossz idõ esetén a Sportcsarnokban): A Csík Zenekar koncertje.
A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu, www.bukfurdo.hu,
a www.csepregikultura.hu honlapokon.
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05. Sanitas
06. Sz. Péter
07. Sanitas
08. Sanitas
09. Sanitas
10. Sanitas
11. Sanitas
12. Sanitas
13. Sanitas
14. Üdvözítõ
15. Üdvözítõ
16. Üdvözítõ
17. Üdvözítõ
18. Üdvözítõ
19. Sanitas
20. Üdvözítõ
21. Sz. Péter
22. Sz. Péter
23. Sz. Péter
24. Sz. Péter
25. Sz. Péter
26. Sanitas
27. Sz. Péter
28. Sanitas
29. Sanitas
30. Sanitas
31. Sanitas

Július 14 – 18. Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és
Könyvtár szervezésében: Mazsorett
tábor.

Július 21 – 25. Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési-, Sportház és
Könyvtár szervezésében: Mesemoly
olvasótábor.
Július 23 – 27. a bükfürdõi parkolóban és környékén: IX. Gyógy-bor
napok – büki gasztrofesztivál.
Július 26-án, szombaton 14.30 ó.
a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Irigy Hónaljmirigy koncert.

Augusztus 1–3. Kõszegen: Ostromnapok.
Augusztus 2-án, szombaton 10 ó.
a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Halmay Kupa – amatõr
úszóverseny.
Augusztus 3-án, vasárnap Sajtoskálon: Sajtfesztivál és -vásár.
Augusztus 3-án, vasárnap a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban:
Családi nap és Csordás Ákos koncert.
Augusztus 4-én, hétfõn Horvátzsidányban a Peruska Mária kápolnánál: Ifjúsági zarándokmise.
Augusztus 9-én, szombaton 10.15
órától a Csepregi Promenádon: Találkozzunk Csepregen! – délelõtt városnézés, délután 7 km-es határjáró túra a
Boldogasszony kápolnához és a szõlõhegyekben. – Vezeti: Orbán Róbert.
Augusztus 9-én, 14.30 ó. a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban:
Korda György és Balázs Klári koncert.

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

Július 10-12. Csepregen az Ottókempingben: 7. Ismerõs Arcok Tábor.
Július 11-én, pénteken 18 órától
Bükfürdõn: III. Etnofolk Forgatag.
Július 12-én, szombaton 16 órától
Bükfürdõn: XXIV. Aratófesztivál.
Július 13-án, vasárnap 14.30 ó. a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: ByTheWay koncert.
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Utazz Sunny Bunny-val!
NYÁR, NAPSÜTÉS, SONNENTHERME: CSALÁDI ÉLMÉNYEK FELSÕFOKON
Az unalomnak itt nincsen helye! 2014. június
30-án indul a szuper nyár a Sonnentherme-ben és
a résztvevõ partnerhoteleknél. Változatos program
és szuper rendezvények az óriás csúszdákon várnak a kicsi vízipockokra. A kültéri helyszínek és a
rendezvény-aréna pedig játékparadicsommá
alakulnak a szabad ég alatt.
„Ez a nyár forró lesz! Ezért is strartol a ’Cool
Summertime‘ program számtalan attrakcióval és
rendezvénnyel épp a nyáriszünet elején. Jobbnál-

therme nyári programjainak keretein belül. A bátrabb gyerkõcök bizonyíthatnak toronyugrásnál,
vagy a bátorságpróbán is. Egyensúlyozásra és fürgeségre van azonban a „Climb Contest“ falmászó
versenynél szükség.
Gyõztes kerestetik: eXtrém élménynek az óriáscsúszdákon.
Csúszdához készülni, vigyázz, rajt! Most igazán
eXtrém: a Sonnentherme 7 leghosszabb csúszdája – több, mint 1.000 csúszda-méter, 675 lépcsõ-

jobb élmények és rendezvények gyerekeknek
egész nap. - mondja Wolfgang Stündl, a
Sonnentherme igazgatója. Pluszpont a családi
kassza javára, hogy a heti programjaink ingyenesek minden gyerek számára.
Utazhatnak Sunny Bunny mesevilágába „varázsvonattal”, tehetnek egy kiruccanást a vízi-dodzsemekkel és felfedezhetik a víz alatti világot az ismerkedõ búvárónán. Vagy mégis megnyernék a
Bobby Car Grand Prix-t kisautókkal? Ilyen és ehhez
hasonló szuper programokat kínál a Sonnen-

fok, 120 méteres magasság, három ugrókõ az ugrómedencénél és még a vízfeletti mászófalat is le
kell küzdeni. Ez a meredek út vezet az „Xtreme
gyõztes“ cím megszerzéséhez minden gyerkõcnek 14 éves kor alatt. A részvétel díjtalan. Épp úgy
a Citroen „Speed Contest” gyorsasági csúszdaversenynél, melyen 2014.7.12-én a leggyorsabb
csúszó kerestettik a 202 méter hosszú „Twister”
csúszdán.
Varázslatos elõadást ígér a Sunny Bunny Show
Aréna színpadán Hermann varázsló. Nem kevésbé

érdekes elõadás látható majd az elképesztõ kutatóktól, akik gyerekekkel mutatják be bámulatos kísérleteiket a víz elemmel. A dobpergés világába
Raymond Walker, dobmûvész a messzi Jamaicá-

ból varázsol el. Forró Musical-slágerek és menõ
mozdulatok láthatók a „Showdance“ programok
keretein belül a Sunny Bunny Show Arena színpadán. Kurt a „Show 4 Kids“ elõadásán a gyerekeket
nevetteti, énekelteti és táncoltatja is.
(x)
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