Játék kuckó Bükön
A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola Alsó tagozatos Munkaközössége a vakáció elsõ hetében Játék Kuckóba hívta a játékos kedvû kisdiákokat, hogy az iskola épületében a szigorúan
vett tanulás helyett játékos foglalkozásokon vegyenek részt. Az 1-4. évfolyamos gyerekek hétfõn, az Ismerkedés napján csapatokat alakítottak, ötletes neveket választva, vidám csapatverseket írtak, majd pontszerzõ lapot készítve felkészültek a heti versengésre.
Ezen a napon a gyöngyfûzés és az origami titkaiba
nyertek betekintést a kézmûves foglalkozáson. Origami utcái az iskola aulájában fogadják a látogatókat. Önismereti és bizalom játékok
keretében
megtanulták,
hogy egymásra mindig számíthatunk, csak fõ a bizalom! Kedden Fittnessz napot
tartottunk. Gyümölcssalátát
készítettek az ügyes csapatok, asztali díszként térbeli
gyümölcsöket
alkottak,
majd képzeletbeli éttermeik ital- és étlapját is elkészítették, amelyeken ötletesebbnél ötletesebb
fantázia nevû gyümölcsös finomságok szerepeltek. Az asztalokat ízlésesen megterítve jóízûen elfogyasztották a gyümölcssalátát. A pincér váltóban pedig megmozgatták kicsit sem fáradt lábaikat, és ügyességükrõl adtak számot. Szerda
a Hagyományok napja volt. A népi gyermekjátékok kerültek elõtérbe ezen a napon, valamint

a számháború izgalmai kerítette hatalmába a
lurkókat. Közben a kézmûves teremben termésképek készültek, és Vincze Andrea Kornélia fazekas segítségével csodálatos agyagedények kerültek ki az ügyes kezek alól. Pintér Anikó népdalénekes vidám népdalokat tanított a jókedvû
kis csapatnak, Gerencsérné Guzmics Eszter
táncpedagógus pedig a néptánc alapjaival is-

mertette meg a táncházban az érdeklõdõket. A
fáradhatatlan táncos lábak talán még most is
ropnák, ha véget nem ért volna a nap. A csütörtöki Közlekedési napon Szabadkainé Brindicsár
Orsolya rendõr irányításával a biztonságos közlekedés legfontosabb szabályait ismerték meg
a gyerekek különbözõ játékos feladatokon keresztül. Raktak össze puzzlet, töltöttek tesztet,
néztek tanulságos filmet, készítettek jelzõtáblá-

kat és a hozott kisautóikkal a közlekedési szõnyegeken különbözõ helyzeteket oldottak meg,
mint a „nagyok”. Az igazi közlekedés azonban
mégis csak a KRESZ park akadályai közötti kerékpározás volt. Pénteken a Játékok napján elõkerültek a kincses ládából a bábok, készültek a
mesék, a mese-akadályversenyen mindenki legyõzte a hétfejût. A rajzversenyen pedig csodaszép plakátok készültek. A nap fénypontja a
MOST zenekar zenés mûsora volt. Énekeltek, táncoltak gyerekek és tanítóik a népszerû dallamokra. Kirchknopf Peti bácsi még a dobozon
dobolás titkait is megmutatta a lelkes közönségnek.
Vidám hangulatú, kellemes hetet töltöttünk
együtt a Játék-Kuckóban, amelynek segítségével a gyerekek rájöttek, játszva is lehet jó sok
mindent tanulni, sok-sok ismeretet szerezni.
Kellemes pihenést, vidám vakációt kívánok
minden gyereknek és pedagógusnak!
Baloghné Simon Erika
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Aranyhíd Fesztivál – Révfülöp
A zsirai és a révfülöpi nyugdíjasok
közötti kapcsolatról már tavaly beszámoltunk. A történet idén Révfülöpön folytatódott, ahol a zsirai vendégek az úgynevezett Aranyhíd Fesztiválra voltak hivatalosak június végén.
A fesztivált Révfülöp és a túlparton található Balatonboglár rendezi meg,

ket a Tengeri Íjász és Hagyományõrzõ
Egyesület fõzte, kondérban. Ebéd
elõtt még néhány vállalkozó kedvû
nyugdíjas az íjászkodást is kipróbálta.
Visszatérve az ebédhez csak
olyan hozzávalókat használtak a fõzéshez, amilyeneket az õsmagyarok
is használhattak. Közben érdekes

már évek óta. Fél 11-re érkeztünk a
Balaton parti településre, ahol szívélyesen fogadtak vendéglátóink, meleg lángossal és hideg üdítõvel. Már
mindenki régi ismerõsként köszöntötte a másik település nyugdíjasait. Ezután közösen vettünk részt a programokon, ki nézõként, ki fellépõként. A
balatonboglári hajó a vendégekkel
11 órakor érkezett meg.
A Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
köszöntötte a megjelenteket, majd a
két település polgármestere mondta
el ünnepi köszöntõjét. Külön üdvözölték a zsirai nyugdíjas csoportot. Ezután meghívóink dalcsokra következett. A nyári kánikulában mindenki a
fák árnyékát kereste, mert csak ott lehetett elviselni a hõséget. Az ebédün-

dolgokat tudtunk meg arról, hogy
például a cukkinit mi hoztuk be a
Kárpát-medencébe. Az oregánó
sem egy olasz fûszerfajta, hanem
más néven a szurokfû, melyet szintén õseinknek köszönhetünk. Miután
megebédeltünk hajókázni indultunk. A Balaton közepén megállt a
hajónk és megkoszorúztuk a tavat, a
Balaton áldozataira emlékezve. A
boglári kikötõben visszafordultunk és
visszatértünk Révfülöpre. Rövid pihenés után a bátrabbak meg is mártóztak a tó vízében, majd az esti
órákban búcsút vettünk házigazdáinktól és haza indultunk.
Fáradtan, a melegtõl elpilledve,
de tele élményekkel értünk vissza,
Zsirára.
N.P.K.

Végre nyár van
Ha nyár, akkor nyaralás. A szünidõ beköszöntével a családok többsége már a nyaralásra készül.
De nézzük csak meg, hogy mi a helyzet a nyaralási lehetõségekkel. Ahhoz, hogy a pihenés valóban pihenés legyen elõzetes elõkészületek szükségesek, lehetõleg már a tavasz folyamán. Persze a tervezésnél azt is figyelembe kell venni, hogy a család milyen lehetõségekkel
rendelkezik, mik az anyagi korlátaik és az igényeik. Sajnos sokszor e két
dolog nincs szinkronban egymással, de törekedni kell a köztes megoldásra. A lehetõségek tárháza végtelen, az egyszerû kempingezéstõl a
manapság oly divatos welness szállodákig, belföldön vagy külföldön.
Még mindig nagyon vonzó célpont a turisták számára a tengerpart, leginkább Horvátország, Olaszország, melyek viszonylag könnyen
megközelíthetõek.
Azonban ne felejtsük el, hogy nekünk is van tengerünk, ami lehet,
hogy kicsi, lehet, hogy nem külföldön van, de a miénk. Az utóbbi idõben sokat fejlõdött a Balaton partja, színesedett a kínálat, a szolgáltatások, hogy vonzó célponttá váljon a nyaralók számára.
Ha már a Balatonról szót ejtettünk, akkor feltétlenül meg kell még
említeni, hogy vannak nekünk gyógyvizeink, hiszen a gyógyvizek országa vagyunk. Aztán nem elhanyagolhatóak még természeti kincseink,
erdõink, történelmi városaink és még sorolhatnám. Lehet belföldön is
számos vonzó úti célt találni. Akár aktív nyaralásra, akár pihentetõ ellazulásra vágyunk.
A lényeg a családi nyaralás megtervezésénél az, hogy olyan helyet válasszunk a nyaralás helyszínéül, mely a család minden tagjának az igényeit kielégíti. Továbbá a napi gondokat, problémákat
hagyjuk otthon, és igyekezzünk kikapcsolni, stresszmentesen pihenni!
Örüljünk annak, hogy együtt van a család! Ez a legfontosabb. Jó
nyaralást kívánok!
Nagyné Polgár Katalin

I m p r e s s z u m
Alapító: Horváth Erzsébet ev.

Csíksomlyói Pünkösdön jártunk…

Nyomda: Veszprémi Nyomda Zrt.
ISSN: 2062-5138

Kiadó: Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

Hirdetés:
Szabó Edgár, Edy Marketing Bt.
mobil: 20/911-3596
e-mail: edy@edymarketing.hu

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Terjesztés:
5000 példányban postaládás
terjesztéssel

Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Galavics Adrienn,
Horváth Edina, Igler Lászlóné,
Kincse Anda, Klugné Györke Brigitta,
Mittl Attila, Polgár Katalin, Sági Ferenc,
Sárváry Zoltán, Sulics Boglárka

Bõ, Bük, Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Iklanberény, Lócs,
Nagygeresd, Mesterháza, Nemesládony,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und, Zsira

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk!

Következõ lapszámunk augusztus 10-én jelenik meg!

2012. július II. évfolyam 7. szám • www.repcevidek.hu

Május 26-án Tömördrõl 2 csoport ünnepelte a Pünkösdi ünnepeket Székelyföldön. A tranzit kisbuszés a Csíksomlyó Expressz utasai (14
fõ) lelkiekben feltöltõdve, élményekben gazdagon térhettek haza szeretteikhez. A nyeregben, az ünnepi
szentmise után, Csepreg város zarándokaival is találkozhattunk. Az érdeklõdõk a www.tomord.hu honlapon megtekinthetik a Székelyföldön
készült fotókat és videókat! Kissné

Nyilvántartási szám: 20494446
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Rövid hírek
• Sajtoskál

Élményközpontú
(irodalom) tanítás

Nem az a fontos,
az ember hány éves...
Nyugdíjasok gyûltek össze a sajtoskáli kultúrházban június elsõ hétvégéjén, hogy az önkormányzat képviselõ-testülete meghívásának eleget téve eltöltsenek együtt egy kellemes délutánt. A hagyományos Nyugdíjas-találkozón
Haller Imre polgármester köszöntötte az egybegyûlteket. Megköszönte a fiatalokért, a faluért
tett áldozatos munkájukat és kérte õket, továbbra is legyenek támaszai a fiatalságnak, példá-

BÜKI DIÁKOK BUDAPESTEN

Radnóti Miklós özvegye

jukkal elõl járva, segítsék a felnövekvõ nemzedéket tanácsaikkal. A köszöntõ szavakat finom
ünnepi ebéd követte, majd a szórakozásé lett a
fõszerep. A Gyõri Nemzeti Színház két mûvésze
operett és musical slágerekkel szórakoztatta a
vendégeket, akik az ismert dallamokat együtt is
énekelték az elõadókkal. A vidám hangulatú,
humorral tûzdelt elõadás után jókedvû beszélgetés, nótás, táncos délután kerekedett. Kívánom, hogy a falu nyugdíjas lakói még sok-sok
éven keresztül töltsék egészségben, szeretetben,
vidámságban idõs napjaikat.
bse

Búcsú Gyalókán
A falu és a templom búcsújának alkalmából
szabadtéri misét rendezett az egyház. A szentmise a templomkertben került megrendezésre.

Terror Háza

A két napos program során diákjaink iskolai kereteken kívül, kicsit szabadabban, kicsit
másképpen gyarapíthatták tudásukat, személyes élményeken keresztül szerezhettek fontos
és hasznos, személyiségformáló ismereteket,
és élhették meg újra a közösségi élmények
összetartó erejét.
Bogdán Krisztina

Elismerõ oklevelet vettek át a Védõnõk
Nemcsak gyalókaiak vettek részt az istentiszteleten, a környezõ településekrõl is szép számban
érkeztek látogatók.
Kincse Anda

Immáron 5. alkalommal szervezte meg az
ÁNTSZ Országos Tisztifõorvosi Hivatal Védõnõi Szakfelügyeleti Osztálya, a Magyar Védõnõk Egyesülete és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara a Védõnõk Napját 2012. június 13. napján.. A
Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri épülete
adott helyt az ünnepi rendezvénynek, amelynek
keretében jubileumi díszokleveleket és kitüntetéseket is átadtak.
Az Emberi Erõforrások Minisztere, Balogh Zoltán
elismerõ oklevelét vehették át a Felsõ-Répcementi

Egészségügyi Közintézet Védõnõi Szolgálat dolgozói A Védõnõk napja rendezvényt Dr. Szócska Miklós köszöntõ beszéde nyitotta meg. Az egészségügyért felelõs államtitkár méltatta és megköszönte
a védõnõk áldozatos munkáját.
Galavics Istvánné, Nagyné Bödõ Rita, Németh
Ferencné és Zsolnai Judit védõnõk felelõsségteljes
és példamutató munkájáról emlékezik meg az átadott oklevél. A díj kiemelkedõ jelentõségét mutatja, hogy országosan mindösszesen három szervezetet tûntettek ki.
yde
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• Gyalóka

A büki iskola egy nyolcadikos tanulókból álló diákcsoportja két magyar szakos tanárnõ vezetésével két napon keresztül járta Budapest
múzeumait, irodalmi emlékhelyeit.
Túránk elsõ állomása a Fiumei úti Nemzeti Sírkert, a nemzet panteonja volt, ahol jeles irodalmi személyiségek síremlékét kerestük fel. A MTA
Könyvtárának kézirattárában Arany János Kapcsos könyvét, Madách Imre Az ember tragédiája címû mûvének kéziratát, Ady Endre Elbocsátó, szép üzenetének kéziratát, valamint Radnóti
Miklós az abdai tömegsírból elõkerült Bori noteszét is szinte tapintható közelségbõl láthattuk. A
Petõfi Irodalmi Múzeumban Petõfi Sándor, Gárdonyi Géza és Örkény István életútját kéziratokon, képeken, személyes tárgyaikon, legfontosabb mûveiken keresztül, látványos multimédiás
eszközök segítségével követhettük nyomon. A
Láthatatlan kiállítás közel másfél órás utazásáról
a látók világába visszatérve mindannyian más
emberek lettünk. Vak vezetõnk segítségével végigjártunk egy koromsötét labirintust. Megtapasztaltuk, milyen a nem látók világa; és megtanultuk azt, mennyire fontos számukra a látók
segítsége. A mi segítségünk. A Pozsonyi út 1. számú ház is nevezetes emlék, ahová Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni házasságkötésük után,
1935 augusztusában költöztek. Radnóti Miklósné
Fifi néni még ma is itt lakik, ez év szeptemberében lesz 100 éves, és szerencsére még ma is jó
egészségnek örvend. A kapucsengõn és a lakás
névtábláján még ma is Radnóti Miklós neve áll;
a lakás a költõ szellemét idézi. Innen a Magyar
Televízió óbudai székházába vezetett utunk. Tö-

rök Gábor tervezõgrafikus csodálatos, idõmérõ
plasztikákat felsorakoztató kiállításán maga az
alkotó vezetett végig minket. Megmutatta nekünk, hogy „kreatívan alkotni, a szellem szabad
játékát csillogtatni” gyönyörûség.
A kiállítást követõen az MTV óbudai gyártóbázisán betekinthettünk a jelmeztárba, ismereteket szerezhettünk a Magyar Televízió múltjáról
és jelenérõl, és bepillanthattunk abba a stúdióba, ahol a közmédia mûsorai készülnek. Egy, a
látogatók számára kialakított stúdióban a gyerekek maguk is kamera elé állhattak; megtapasztalhatták a híradókészítés, a mûsorvezetés,
az idõjárás-jelentés vagy akár az operatõri
munka nehézségeit is. Utolsó állomásunk a Terror
Háza Múzeum volt, mely a nyilas és a kommunista terror áldozatainak kíván emléket állítani. Ez a
korszak a nyolcadikos történelem anyag része.
A gyerekek fotókat, archív filmfelvételeket, plakátokat, korabeli ruhákat, kínzószobát és pincebörtönt is láthattak; személyes élményeket szerezhettek mindazokról az eddig csupán száraz
tényekrõl, melyeket a történelemkönyvben olvashattak.
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Illegális
hulladékégetés
Mikor illegális
a hulladék égetése?
Jogszabály szerint tilos a légszennyezés, a levegõ - lakosságot zavaró - bûzzel való terhelése
és a levegõ olyan mértékû terhelése, amely légszennyezést okoz.
E fogalomkörbe tartozik:
• a hulladék nyílt téri égetése,
• a hulladékok nem megfelelõ
berendezésben történõ égetése,
• nyílt téren a hulladék bármilyen
okból történõ kigyulladása,
• a lábon álló növényzet, tarló
és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése.
Kivétel a háztartásban keletkezõ papírhulladék és veszélyesnek nem minõsülõ, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történõ égetése, valamint
nyílt téren az elemi kár által elõidézett gyulladás.
Milyen káros égéstermékek
szabadulnak fel?

Az illegális hulladékégetés
egészségügyi kockázatai
A szénmonoxid mérgezés tünetei a fejfájás, hányás, súlyos
esetekben eszméletvesztés és halál, bár a rövid ideig tartó kitettség hatása visszafordítható. Az
idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji fájdalom, idegrendszeri tünetek.
A szálló por koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a
nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat ki. A tüdõben
felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el. Növekszik az asztma és a krónikus légcsõhurut, illetve a szív-érrendszeri megbetegedések száma.
Más mérgek a tüdõt károsítják
és a krónikus hörghurut kialakulásában játszanak szerepet.
A policiklikus aromás szénhidrogének (PAH) egy része bizonyított rákkeltõ, az öröklõdésért felelõs anyagot megváltoztató és fejlõdési rendellenességet okozó. A
fémek közül az arzén, króm (Cr(VI)
és több nikkel vegyület is a súlyosan mérgezõ.

Iskolából Közösségi Ház
Szakony Község Önkéntes Tûzoltó
Egyesülete az elmúlt évben újjászervezõdött, alapszabályt módosított,
személyi állományt változtatott. A
változások okait Hanis Dániel parancsnok röviden így foglalta össze:
Az elmúlt években az egyesület
többé-kevésbé mûködött. A tisztségekrõl folyamatosan mondtak le a
tagok. Hajas Dezsõ elnöki feladataitól, Hanis Árpád parancsnoki teendõitõl, Hanisné Somogyi Erzsébet titkári pozíciójától vált meg.
A megújult egyesület megválasztott vezetõsége: Farkas Gyula elnök,
Hanis Dániel parancsnok, Domnánics Balázs titkár, Büki Ákos gazdasági vezetõ lett.
A megújulást, a feladatkör bõvítését bizonyítja az a megnyert pályázat
mely az iskola épületének közösségi
színtérré alakítását tûzte ki célul.
Az Egyesület a Darányi Ignác terv
LEADER program keretében 6.000.000
Ft támogatást nyert „Az élhetõ falu –
Közösségi Ház létrehozása és programok szervezése Szakonyban és mikro
térségében” címû projektre.
A megnyert pályázat alapján a
volt iskola épületében komoly felújítási munkálatok indulnak meg, hogy
a kitûzött cél minél elõbb megvalósulhasson. Többek között a nyílászárók, vizesblokkok cseréjére kerül sor.

Megújuló energiahasznosító berendezések beszerzése, festés, mázolás,
burkolati munkálatok elvégzése kapott támogatást.
Természetesen a kivitelezési munkálatok mellett a Tûzoltó Egyesületnek már most gondoskodnia kell a
leendõ Közösségi Ház programok ke-

retében történõ benépesítésérõl.
Ezért az Egyesület és az épületben
most is mûködõ könyvtár közös programot szervez augusztus 20-ra. A búcsú napján a gyerekeké lesz a fõszerep. Az elõzetes egyeztetések alapján légvár, arcfestés, óriáscsúszda,
akkumulátoros kisautók várják az érdeklõdõket.
A cél adott, a tervek elkészültek,
a megvalósítás a kivitelezõkön, a
projekt megvalósulása pedig a Tûzoltó Egyesületen és persze az itt élõk
lelkesedésén múlik.
Ada
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A háztartásokban a hulladékok égetése során általában keletkezik szén-monoxid, széndioxid, hidrogén-klorid, hidrogénfluorid, illetve számos egyéb, irritáló, maró hatású és rákkeltõ
szerves anyag. Ezek egy része az
égés során keletkezõ porral leülepszik a talajra, a növényre, és

a tápláléklánc révén bejut a szervezetbe. A PVC égetése során
(mûanyag flakonok, háztartási,
gyógyszerészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok, stb.) szénmonoxid, vinil-klorid, dioxinok,
klórozott furánok és sósav gáz
képzõdésével kell számolnunk.
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Rövid hírek
• Tömörd
Az autóbuszfordulónk díszei…
Május elejére elkészült községünkben a
buszfordulónál a korábban találgatások tárgyát
képezõ dombon a virágokkal kiírt TÖMÖRD felirat. Minden közlekedõ- vagy autóbusszal hozzánk érkezõ látogató megcsodálhatja azt! Kö-

szönet Prisznyák Józsefnek, „Szepi”-nek a virágok
ültetésért, s mindenkinek, aki a szépítésben részt
vett. Egyben szabadtéri kiállítás megrendezésére is sor került: régi kerékpárok "vadító színekben"
a közteret díszítik, örömet szereznek és mosolyt
fakasztanak az arra járók arcára, sokan szívesen
fényképeket is készítenek! Ezen a helyen lehet
nosztalgiázni is, sõt kötelezõ!
SzG
Idõsek Találkozója
2012.05.19-én szép, napsütéses idõben sikerült megrendezni az idei évben az "Idõsek Találkozóját" Tömördön. Sokan elfogadták a
meghívást, s vidáman, egymással beszélgetve
töltötték el a délutánt. Az Önkormányzat finom

Társadalmi összefogás Sopronhorpácson
A nyertes pályázatok megvalósítása mellett
társadalmi munkával is szépítjük és fejlesztjük településünket. Baráti összefogással az orvosi rendelõ elõtti területen alakítottunk ki buszvárót.
A játszótér eszközeinek csiszolását, újra festését és a terület rendbetételét a környéken élõ fiatal családos anyukák és apukák végezték. A
Szent László teret pályázati pénzbõl felújítottuk,
a szobor helyreállítását és festését településünkön élõ két szakember végezte. A szobor védelméül szolgáló építmény alsó részére pedig apácarács került, apa és fia munkája által. A Szent
László tér megvilágítására szolgáló lámpák elhelyezésre kerültek, szintén helyi vállalkozó és
kollégája által. Virágok kiültetésével szépítjük fõterünket, amelyet a Nyugdíjas klub hölgyei végeztek. Az ifjúság kitett magáért, elsõ szóra jöttek és a klubhelyiség külsõ vakolatát leverték, a

lépcsõt felszedték, hogy ezzel is csökkentség a
felújítás költségét. Köszönöm mindazon lakosok

munkáját, akik valamilyen formában szépítik településünket és várom a további ötleteket.
Talabér Jenõ

Most búcsúzunk
és elmegyünk...
Lezárult egy korszak 29 ballagó diák számára a
KIKI-ben. Várva várt, de mégis nehéz nap volt számunkra. Nagyon vártuk, s csak az utolsó napokban
éreztük igazán, hogy mit jelentett számunkra az iskolánk. A sok emlék- jó és kevésbé jó egyaránt- kavargott bennünk. Búcsúztunk tanárainktól, diáktársainktól, és köszönetet mondtunk szüleinknek. Ez a
nap döbbentett minket igazán rá arra, hogy itt az
idõ- mennünk kell. Várnak az új kihívások, új feladatok. Osztályfönökeink: 8.a Hetyésy Katalin, 8.b Molnár Sándorné és Pomázi András, eltérõ tantervû osztály Ludván János.
SulicsBogi

Uniós támogatással újul meg Bük belvárosa
A Baross park Széchenyi utcai részén sor kerül egy idõszaki, tematikus piactér kialakítására.
A Mûvelõdési Ház udvarán megvalósul egy
szabadtéri rendezvénytér. Ennek kivitelezése
csúszik, ugyanis a magas költségek miatt ezt újraterveztette az önkormányzat. A munkálatok kivitelezésére júliusban írják ki a közbeszerzési pályázatot. A rendezvénytérhez kapcsolódó 60 darab parkoló már elkészült.
Akadálymentesítik a Mûvelõdési Házat, illetve ennek bõvítésével egy vendéglátó-ipari egységet hoznak létre.
Közszolgáltató központtá válik, bõvül és
megújul Bük Város Önkormányzatának épülete
is. A több mint 100 éves épület rekonstrukciója
november végére készül el. A Polgármesteri Hivatal addig a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola II. emeletén
mûködik. A városközpont funkcióbõvítõ fejlesztésébe bekapcsolódik a magántõke is: a Szolgáltató Ház komplex homlokzat-rekonstrukciója, és
üzlethelyiség-felújítás valósul meg. A projekt 9
elembõl áll, így a külön-külön lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként helyi vállalkozók is részt vesznek a kivitelezésben.
A büki városközpont az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával újul meg.
yde
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ebéddel, mûsorral és ajándékkal várta a vendégeket. Az alkalomhoz illõ verseket ifj. Bánó
András, Kovács Liliána és Vlasich Dóra szavalta, oboán Éder Tamás játszott, a Csepregi Citerások pedig szép muzsikájukkal és énekükkel
teremtettek jó hangulatot.
Kissné

A munkálatokkal jól haladnak, a leendõ rendezvénytérhez kapcsolódó parkoló már elkészült. A városrehabilitációs projekt elõre haladását Németh Sándor polgármester sajtótájékoztatón ismertette.
Az Új Széchenyi Terv keretében Bük Város Önkormányzata a Nyugat-dunántúli Operatív Program (NYDROP-2009-3.1.1/A) „Városközpontok
funkcióbõvítõ megújítása a nem megyei jogú
városokban” pályázatán 334.293.368,- Ft támogatásban részesült. A városrehabilitációs program fejlesztéseinek köszönhetõen a büki belváros a település valódi központjává válik, amely
nem csak a helyi közösséget erõsíti, hanem gazdasági, turisztikai célokat is szolgál. A projekt
megvalósulásának határideje: 2013. január 30.
A mintegy 600 millió forintos összköltségvetésû fejlesztés során elkészül az Eötvös park komplett rekonstrukciója. Impozáns, dekoratív tér jön
létre szökõkúttal, játékudvarral. A munka kivitelezését a Büki Lakép Kft. nyerte el. Ez a projektelem várhatóan nyár végére nyeri el végleges
formáját. Létrejön egy tematikus gyalogos zóna
az Eötvös tér és az önkormányzat épülete között,
a Széchenyi utcában. Az érintett területen korszerûsítik a közmûveket: zárt rendszerû csapadékvíz-elvezetést hoznak létre, a légkábelek a
föld alá kerülnek, majd várhatóan szeptember
végére új burkolatot kap az utca.
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Ifjúsági Nap Tömördön
Ifjúsági Nap elnevezéssel rendezvényt szervezett
2012.06.23-ra Baranyai Dávid, Baranyai Richárd és
barátaik Tömördön, hogy a helyi és a hozzánk
látogató fiatalok együtt töltsenek el egy vidám
napot. A Facebookon is sokan lájkolták elõzetesen
a programokat és jelezték részvételüket, de sajnos
sokkal kevesebben jöttek el, mint a szervezõk azt
gondolták. (Valószínüleg az erre a napra esõ Szent
Iván éji programok miatt módosult a vendégek

Kettõs Kereszt Avatás
2012. 06. 03-án vasárnap délután Kettõs Kereszt átadási ünnepségre, emléktábla leleplezésre, valamint a székely rovásírásos falunévtáblák megáldására került sor községünkben a
Tömörd Községért Közalapítvány szervezésében. Az ünnepségi szentmisét Vas Csaba plé-

mondandóját 3 részre tagolta, amelyet a
tömördi fiatalok (Vlasich Anett, Prisznyák Alex,
Németh Enikõ, Márczi Veronika, Kovács Liliana)
versekkel, Kovács Miklós gitáros pedig énekkel
színesített. Elõször a kettõs kereszt eredetérõl
szólt, kiindulva templomunk védõszentjének,

bános úr és Szabó Imre SVD atya mutatta be. A
felzászlózott templom és a templom melletti tér
ez alkalommal legékesebb dísze a Mészöly Vitéz Darvas Károly szombathelyi aranymûves által készített Szent Korona másolata volt, melyet a
85 éves mester személyesen hozott el nekünk.
A szentmise után Simó József budapesti
elõadómûvész, a Czegei Wass Albert Alapítvány elnöke tartott szert a megjelent tömördieknek és ünnepünket szép számban megtisztelõ csepregieknek. Tartalmas és lélekemelõ

Szent Ilonának Krisztus keresztjének keresésében
és megtalálásában betöltött szerepérõl. A második részben Trianonra emlékeztünk, a szer harmadik része pedig a kiút keresésrõl szólt. A nemzet fenntartásának a gyermekáldás, a család,
a magyarság megtartása a záloga!
A koszorúzások és a himnuszok eléneklése
után a szervezõk agapéra hívták az ünneplõket. Köszönet minden közremûködõnek, akik segítették rendezvényünket!
Kissné Szabó Ágota

LADIK-kal Bikalig

lettõl kölcsönkapott reneszánszruhákban vonultunk fel a zsûri elé. Látványosan kereteztük a reneszánszt és rapet s talán ezzel egy új stílust is te-

remtettünk. Megérkezésünk napján már feladattal vártak minket, 17 napilapot kellett tanulmányoznunk a másnapi versenyre. Villámkérdések,
mûfajismeret, mûfajelmélet, korrektúrafeladat,
szövegértés és természetesen tudósítás szerepelt
a feladatok között. Jutott idõ azért a kikapcsolódásra is az élménybirtokon. A lovagi tornát követõen valamennyiünket Mátyás király apródjává
avattak. Sajnos nem sikerült dobogós helyet elérni, de azt hiszem nincs miért szégyenkeznünk,
hogy a 17 csapat közül a középmezõnyben végeztünk. A csapatunk tagjai: Bencsik Bianka,
Csizmazia Dominika, Holpár Erika, Sulics Boglárka, Rába Szabolcs. Felkészítõnk: Hetyésy Katalin.
Köszönjük mindenkinek a sok-sok segítséget,
hogy eljuthattunk egy ilyen csodálatos helyre,
versenyre.
SulicsBogi
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terve.) Akik viszont ott voltak a rendezvényen, azok
nagyon jól szórakozhattak. A programok kora
reggel indultak. Már 8:00 óra elõtt egy kis tornával
kezdõdött a nap, majd a Chernel-kastély parkjának a körbefutásával folytatódott. Ezután a rendezvényre szervezõdött focicsapatok (5 csapat)
mérkõztek egymással.
Az ebédrõl a fiatalok - némi felnõtt segítséggel maguk gondoskodtak. Készült itt pincepörkölt,
gulyásleves és még házi sütésû kenyér is.
Az est fénypontja a karaoke verseny lett, ahol
megjött a versenyzõk bátorsága és a kezdeti 10 fõ
körüli jelentkezõszám majdnem 20 fõ éneklõre
bõvült. A rendezvényen készült fotókat és videókat
a www.tomord.hu honlapon olvashatják bõvebben.
Kissné

Lapot a diákoknak (LADIK) médiaprogram országos döntõjét Bikalon rendezték, ahol Vas megyét a csepregi KIKI csapata képviselte. Stílusban is próbáltunk alkalmazkodni a lovagtermi
megmérettetéshez, ehhez a Farkas Sándor Egy-

7

Rövid hírek
• Nagygeresd
Nagygeresdiek az arató bemutatón
2012-ben is készülnek a nagygeresdi aratók a büki kézikaszás arató bemutatóra. A
geresdiek szinte a kezdetektõl részt vesznek az
eseményen –
2007 óta két
bandával. Idén
is két csapat érkezik a bemutatóra, mely az I.
Répcementi
Etnofolk Forgatag keretein belül kerül megrendezésre.
Tehát, július
14-én délután
irány Bükfürdõ,
ahol szeretettel várnak minden kedves nézõt,
a nagygeresdi aratók is! Az érdeklõdõk a
programokról, a következõ internetcímen tájékozódhatnak: http://www.visitbuk.hu/
Béres Péter
Programajánló
2012. július 28. Nagygeresdiek napja - Falunap. Nagygeresd, Faluház udvara. Részletes
program a http://nagygeresd.hupont.hu/ webcímen található.

• Csepreg

10 éves a Triola Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény csepregi tagozata. A foglalkozásokat
Hetyésy Katalin tartja. Heti 2x2 órában fonással,
agyagozással, nemezeléssel, gyöngyfûzéssel,
varrással, rajzolás fortélyaival és különbözõ technikák elsajátításával foglalkoznak már elsõ osztályos kortól a diákok.
SulicsBogi

Szép napra virradt Sajtoskál hívõ közössége június utolsó vasárnapján, amikor a templom búcsújának napján – Péter és Pál apostolfejedelmek ün-

nepén – dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr újra felszentelte a felújítás után a római katolikus templomot. A Püspök úr által celebrált hálaadó szentmisén a falu szinte teljes lakossága mellett szép számmal részt vettek a településrõl elszármazottak, a
templom felújításában közremûködõ cégek képviselõi, a környezõ települések vezetõi és lakosai is.
Ahhoz, hogy ezen a napon ebben a kis templomban zenghetett a hálaadó ima és ének, hogy
együtt mondhattunk köszönetet a jó Istennek, 4
évre kell visszatekintenünk. 2008-ban az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban a Vidéki
Örökség Megõrzése címû pályázat keretében lehetõség nyílott, hogy támogatást kapjunk templomunk felújításához. Sajnos ekkor nem jártunk sikerrel, de a kudarc nem szegte kedvünk, hanem
2010 decemberében megragadtuk ismét az alkalmat, és a már elkészült tervek alapján újra pályáztunk a támogatásra. 2011 nyarán tudtuk
meg, hogy pályázatunk nyert, és a Sajtoskáli Római Katolikus Egyházközség 17. 232.185.- forint
vissza nem térítendõ támogatást kapott. A falu lakóinak lelkes összefogásával, szorgos munkával
még õsszel megkezdõdtek a munkálatok. Minden a tervek szerint zajlott. Szorgos kezû szakemberek, segítõkész falubeliek tevékenysége során
készültek el sorban a munkák. A felújítás során a
torony vörösréz borításban pompázik. A külsõ fal-

szárító, szellõzõ vakolással és újraszínezéssel méltó küllembe öltözött az épület. A templom környezete a csapadékvíz elvezetéssel és a térkövezéssel, valamint parkosítással és pihenõhelyek kialakításával szépült meg, vált meghitté. A templomkertben megújult a Lourdesi barlang is.
A templommal együtt a sajtoskáliak és a faluból elszármazottak anyagi és társadalmi munkával történõ támogatásával a plébánia patinás
épületének homlokzata is új köntöst kapott. Megtörtént a templomban a harangok villamosítása is.
Haller Imre polgármester úr tiszta szívvel köszönte meg mindenkinek azt az önzetlen, áldozatos
munkát, amivel lehetõvé tette ezt az ünnepet. „Ismét megmutatták a sajtoskáliak, hogy az összefogásnak mekkora ereje van” - hangsúlyozta a falu
elsõ embere. Szabó Miklós plébános úrnak külön
köszönte azt a tevékenységet, amit a munkálatok
során fáradhatatlanul végzett.

A szentmisét követõen a jelenlévõk a szeretet-vendégségen folytatták tovább a meghitt
ünneplést.
Kérjük a Jó Istent, jutalmazza meg az adakozókat és engedje meg, hogy sok-sok éven keresztül dicsérhessük az Urat a sajtoskáli Szent Péter és
Pál templomban.
bserika
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Rövid KIKI hírek
Tanévzáró ünnepségen ismét átadták a Dr.
Csepregi Horváth János díjat. Idén Sulics Boglárka vehette át a 8 éves példamutató magatartásáért, szorgalmáért, kimagasló tanulmányi eredményéért, iskoláért végzett értékes munkájáért. A díj mellé az igazgatónõtõl- dr. Barityné Házi Ottiliától- a névadó dédunokája által készített
tarisznyát is megkapta.
yde

Templom szentelés Sajtoskálon
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Balatoni halak napja

Undi júniális
vizesblokkokat teljes egészében kicseréltük. A sportélet színesítésére
és a szabadidõ megfelelõ eltöltésének céljából egy lábtengó pálya került kialakításra, ahol egy kosárlabdapalánk is felállításra került.
Ezzel is szerettük volna kibõvíteni a
sportlétesítményt igénybe vevõk
számát.
Így a horgásztó mellett egy kis
sportcentrum került kialakításra,
amit reményeink szerint mind a
helybeliek, mind pedig az ide látogatók egyaránt kihasználnak.
A szabadidõpark kialakítására
adtuk be EMVA pályázatunkat,
amely a Gáj tó környékének felújítására és pihenõ elemek kihelyezésére szólt.

soproni Lajta László néptánc
együttes, valamint az undi tambura zenekar színesítette mûsorával
az eseményt. A napot a késõ éjszakába nyúló szalonnasütéssel
fejeztük be.
Röviden a két fejlesztésrõl: Önkormányzatunk a sport és szabadidõ megfelelõ eltöltésére Leader
pályázaton nyert 2.000.000 Ft-ot a
sportöltözõ felújítására és mellette
egy lábtenisz (lábtengó) pálya kialakítására.
Célunk volt a település sporttevékenységének fokozása, kibõvítése, a
sport népszerûsítése, a fiatalok minél
nagyobb számú bevonása a sporttevékenységekbe és az utánpótlás
nevelése. Szeretnénk minél több
sportrendezvényt, sportversenyt szervezni, lehetõséget biztosítani a szabadidõ megfelelõ, fõleg mozgáshoz
kötött eltöltéséhez.
A fejlesztés során a sportöltözõ
új nyílászárókat kapott. A meglévõ

Ezzel a fejlesztéssel a tó természeti szépségét, a környezete kínálta pihenõ és szórakoztató lehetõségeket még jobban szerettük
volna kihasználni. A szabadban
eltöltött idõ ezáltal az egészségmegõrzésben nagyobb szerepet
kaphat. Vonzóbbá kívántuk tenni
a települést az itt lakók és az ide
érkezõk számára. A település vonzerejének növekedése talán – ha
csak az átutazó, vagy nagyon rövid ideig itt tartózkodó turistákra
gondolunk- a turizmus fellendülését is hozhatja. Mindezen célok eléréséhez kiépült a tavat körbevevõ sétány, mely kapcsolódik a
közúti és települési úthálózathoz. A
sétány mellé elhelyezésre kerültek
kiépített pihenõhelyek, a környezetbe illõ térbútorokkal és eszközökkel. A rendezett terület kertészeti értékeit megnöveltük.
Guzmits Ferenc
polgármester

zeink ellenére – évente 3,2 kg az
egy fõre jutó halfogyasztás évente
nálunk (fõként a Karácsonyi idõszakban), szemben a kontinens
más országaival, ahol ez átlagosan 10 kg.
Nem mellesleg a halfogyasztás
közismerten egészséges – fõként a
bennük található omega-3 zsírsavak miatt, melyek a szív- és érrendszeri betegségek megelõzésében,
a koleszterin szinten tartásában, a
szem és az agy egészségének
megõrzésében is van szerepe. A
halban ezen kívül a fehérjéken túl,
vitaminok (pl. B2, B12, D, E) és ásványi anyagok találhatók.
A húsuk könnyen emészthetõk
és rendkívül változatos formában
elkészíthetõk.
Kincse Anda
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Undon június 16-án egész napos programokkal vártuk a gyerekeket szüleikkel együtt a megújult
sportpályára és a tó környékére.
Volt itt minden, horgászverseny,
ügyességi vetélkedõk, ugráló vár,
nagypályás foci, lábtengózás,
ping-pong, kutyabemutató. Délben virslivel és hasábburgonyával
kínáltuk a résztvevõket, délutánra
pedig elkészült a két üstnyi finom
babgulyás, amit a kilátogató helyiek és vendégeink estére mind el
is fogyasztottak. A délutáni programot a sportközpont és a szabadidõpark használatba adásával folytattuk. Hivatalos átadás
egy késõbbi idõpontban lesz. Az
idén 40 éves jubileumát ünneplõ

Hazánk, valamint Európa legnagyobb tavára, a Balatonra, illetve a benne élõ halakra kívánják
felhívni a figyelmet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium kezdeményezése alapján minden év
július 31-i Balatoni Halak Napjával
2004 óta.
Az igazi balatoni hungarikum a
keszeg, a süllõ, a csuka, a harcsa
és a balin. A legkedveltebb balatoni halunk a ponty, pedig a Balaton eredetileg nem „pontyos víz”.
A finom balatoni halak helyett az
emberek többsége a strandon inkább az Argentínában honos
hekket fogyassza, mivel kevesebb
benn a szálka.
A statisztikák szerint – a jó minõségû és sokféle halban gazdag vi-
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Rövid hírek
• Egyházasfalu
Szép, új falutáblákkal gazdagodott Egyházasfalu. A falufejlesztõ egyesület kezdeményezésére elkészültek az üdvözlõ és elköszönõ
falutáblák, amik kihelyezésére június hónap-

ban engedélyt is kapott községünk. A kivitelezésben kiemelkedõ szerepe van az egyik helyi asztalos mûhely dolgozóinak. A szép és
igényes táblákat a falu mind a négy bekötõ
útja felõl megcsodálhatják az erre utazók.
Gazdag Rita
Ballag már a vén diák…
Június 23-án, szombaton vettek búcsút
Egyházasfalu végzõs diákjai szeretett általános iskolájuktól. A ballagás évzáróval egybekötve zajlott. A Simonyi Károly Általános iskola tanulói szép mûsorral búcsúztatták a

Falufutás Egyházasfalu
„Összefogással a daganatos betegekért” jelmondattal vette kezdetét a tavalyi kezdeményezésre
megrendezésre
kerülõ
falufutás
Egyházasfaluban az önkormányzat és a falufejlesztõ egyesület közös szervezésében. Június 24-én,
Szent Iván napján, este 6 órára gyülekezett a falu
apraja-nagyja a keresztényi katolikus templom
elõtt, hogy a községben élõ daganatos beteg társaikért összefogjon. Ám nem csak Egyházasfalu lakosságát mozgatta meg ez az esemény. A környezõ falvakból is jelentek meg résztvevõk. Példaértékû ez az összefogás, ami a faluban történik. Közel
300-an vettek részt a megmozduláson. Biciklivel,
gyalogosan vagy futva teljesítették a 6,2 km-es távot a keresztényi falurésztõl a gógánfai faluvégig,
kicsik és nagyok, idõsek és fiatalok egyaránt, rendõrségi és tûzoltósági kíséretben. A táv teljesítése
után zsíros kenyér és víz várta a sportolókat, majd
a Szent Iván éji hagyományhoz fûzõdõ tûzugrás.
Ezen rendezvényen keresztül Egyházasfalu
csatlakozott a Szent Iván éji kilométergyûjtéshez. Ez
a vetélkedõ annyit takar, hogy a csatlakozó települések közül kiderüljön, hogy az ország keleti illetve nyugati részén élõk aktívabbak. A kilométergyûjtõ versenyt Nyugat nyerte 790,43 kilométerrel.
Az ország keleti felén lakók 779,78 kilométert futottak a hétvégén. Az egyik legaktívabb település
Egyházasfalu volt.
A futásról több kép és videó is készült. A képekbõl készült összeállítás megtekinthetõ a
http://www.youtube.com/watch?v=2IGJ9ouwOYM
&feature=youtu.be internetes portálon.
Gazdag Rita

Családi nap az oviban

Bérmálkozás
Június elsõ vasárnapján került sor
Egyházasfaluban a bérmálkozásra. Az egyházasfalui gyerekek mellett más falvakból is érkeztek, akik a bérmálás szentségében részesültek. E jeles és szép ünnepen a szentmisét

Kirándulás a Fertõn és Nagycenken
Élményekben gazdag napja volt az egyházasfalui óvodásoknak június 6-án. A gyerekek kiránduláson vettek részt, ahová az óvoda dolgo-

Szabó Miklós, Egyházasfalu plébánosa mellett, Dr. Pápai Lajos gyõri megyéspüspök celebrálta és õ is bérmáltatta a jelenlévõ fiatalokat. A plébános úr mellett, Farkas Zoltánné
hitoktatónõ is részt vett a felkészítésben.
Gazdag Rita

zói és néhány szülõ is elkísérte õket. Hajókázhattak a Fertõ-tavon, Nagycenken pedig kisvasutaztak. Az idõ is kedvezett a szabadtéri kirándulásoknak. A gyerekek nagyon jól érezték magukat és örömteli élményekkel tértek haza.
Gazdag Rita
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Hagyományszerûen került ismét megrendezésre az egyházasfalui óvodában a családi
nap. Ezen a délutánon közös vetélkedõkben vehettek részt az óvodások szüleikkel, testvéreikkel
és az óvodai dolgozókkal együtt. Az eseményre
június 15-én, pénteken került sor. A közös játékok
után a nap finom vacsorával zárult. Az idõ is
kedvezett a résztvevõknek. A legkisebbektõl a
legnagyobbakig, mindenki nagyon jól érezte
magát. A családi nap nagyon jó hangulatban
telt és végzõdött.
Gazdag Rita

2011/2012-es tanévet. Az iskolában megrendezésre kerülõ eseményen szép számmal
vettek részt szülõk, nagyszülõk, testvérek, és
hozzátartozók.
Gazdag Rita
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Tarka mezei virágcsokor
(A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ZSIRAI ÉRTELMI
FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK SOKSZÍNÛ ÉLETE)
„Álmodtam egyet….” IV. Speciális Filmszemlére, ahol július 6-án levetítették az ország különbözõ részérõl, sõt a határon túlról is érkezett alkotásokat.
Tánccsoportunk képviselte az Otthont a
Gyõrben megrendezett Országos Találkozón,
melynek mottója a korok, népek tánca és zenéje volt.
A hagyományosan minden évben Tordason megtartott „Dallal, Tánccal Egymásért„
gálán is kimagasló elõadást nyújtottak. Mind-

inak. A helyi Sok-Színpad Társulata 5. születésnapját ünnepelte ezen a napon; nagyon stílusosan, színjátszással. Ajándékképpen két
produkciót vittünk.
A nyár eleje más izgalmas eseményt is tartogatott az Otthonban élõk számára; hiszen
együtt tapsolhattunk és énekelhettünk a kõszegi TE-KI Band zenekar fiataljaival. Idõutazáson vehettünk részt Tordason, ahol István király idejébe csöppentünk bele, s mentünk
vissza az idõben, izgalmas kerékpártúrán tekerünk együtt az MSOSZ képviselõjével Pozsonyban, peresznyei lakóink csodálatos legyezõtáncukkal kápráztatták el a Szentgotthárdon megrendezett Juniális résztvevõit. A
csákánydoroszlói rajzversenyen a Mesék világát örökítette meg Tekán János és Csikós
László a zsirai Mûvészeti Mûhely Képzõmûvészeti Szakkörének két jeles képviselõje, miközben idehaza már lázasan készülõdtünk az

két alkalommal Ravel: Bolero címû zenéjére
készült táncukat mutatták be
Sportolóink sem tétlenkedtek a nyárelõn,
hiszen edzõtábort szerveztünk a focisták részére, hogy a közelgõ dániai labdarugó EB-n
méltóképp képviseljék hazánkat. Mindemellett idehaza bocsa bajnokságot szerveztünk,
ahol szintén remekeltek a mieink.
Jókat fõztünk és ettünk a Kéthelyi és a Szakolyi Otthonban megtartott fõzõversenyen. A
darvastói Szeretetnap keretében megálltunk
egy pillanatra a rohanó idõben, hogy egymásra, csakis egymásra figyeljünk legalább
ezen a napon.
A nyárelõ záróeseménye volt a 25. jubileumát ünneplõ MSMME Országos Fesztiválja
Szolnokon, ahol a kis KOMISZ® tagjai bohózatukkal nagy sikert arattak a nézõk és a kritikusok elõtt is.
Hollósi Péter

Nyelvi tábor
Gyerekzsivalytól volt hangos az elmúlt héten a
zsirai iskola és környéke.
Hosszú évek óta hagyomány, hogy Zsira és a szomszédos Locsmánd község alsós tanulói ellátogatnak
egymáshoz és közel egy hetet együtt töltenek, hogy
megismerjék egymás kulturális hagyományait, nyelvét. Idén a vendéglátó intézmény a zsirai iskola volt.
20 locsmándi és 28 zsirai kisdiák vett részt a táborban.
A szervezõk fõ célja az volt már a kezdetek kezdetén is, hogy a két település kisdiákjai közösen sajátítsák
el egymás nyelvét. A hét folyamán a délelõtti játékos
nyelvi órákban a három csoportnyi gyerkõc egy-egy
mesét dolgozott fel, s e köré építették fel a délutáni
programokat is. A gyerekek közösen kézmûveskedtek
(batyut, érmét készítettek), akadályversenyen vettek
részt, ásványkiállítást néztek meg, és természetesen
együtt játszottak.

A pénteki záró mûsoron elõadták a megjelent szülõknek, hozzátartozóknak a héten tanultakat. Természetesen a magyar szöveget osztrák kisgyerek, a német szöveget pedig magyar gyerek mondta el. Ha
néhány nap alatt nem is lehet elsajátítani egymás
nyelvét, ez a hét mindenképpen alkalmas volt arra,
hogy a gyerekek, ismerkedjenek egymással és talán
ez a késõbbiekben is jó lesz azért, hogy a jó szomszédi kapcsolat fennmaradjon a két település között.
N.P.K.
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2012. május 13-án a XXII. Moson Megyei
Színjátszó Találkozón nagy sikerrel mutatkozott
be a zsirai Alternatív Képszínház. Mindenen túl
címû produkciójuk a zsûri és a közönség tetszését is egyaránt elnyerte. A zömmel fiatal,
ugyancsak színjátszásban jártas nézõközönség vastapssal jutalmazta õket. A zsûri számára nem lehetett kétséges, hogy a „Vastaps” díjat ezek után csakis õk kaphatják.
2012. június 1-én a büki Sok-Szín Fesztivál
adott otthont a környék amatõr színjátszó-
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Rövid hírek
• Iklanberény
Lassan befejezõdik a település ravatalózójának felújítása. A teljes tetõcsere, és ablakcsere
után az önkormányzat a többi munkát a falu
összefogásával próbálta megvalósítani. Sajnos
azonban kevesen vették ki a részüket a helyimagyar- lakosok közül, pedig munka volt bõven. A ravatalózó kívülrõl szigetelést kapott,
megtörtént a
színezése, lábazat és kerítés
festése, belsõ
festés. Néhány
apróbb munkálat van csak
hátra. Közben
az urnafal alapozására is sor került, s az urnafal
is készül, mely 18 urna elhelyezésére lesz alkalmas. Ezeket az átadás után az önkormányzattól
megvásárolhatók lesznek.
Július 14-én falunapra kerül sor, mely 11
órakor szentmisével kezdõdik, utána kerül sor
a ravatalózó és urnafal felszentelésére, majd
ebéd után kultúrális mûsort láthatnak az érdeklõdõk.
SulicsBogi

• Nemesládony

A Leader pályázatok keretében 5 millió forint
támogatást nyert a nemesládonyi önkormányzat többfunkciós KÖZÖSSÉGI TÉR építésére. A
helyszíne a játszótér és a faluház között lesz, helyet adva a településen megrendezésre kerülõ
különféle rendezvényeknek. A munkálatokat
már meg is kezdték. Az épület átadását a falunapon tervezik, várhatóan augusztusban. bse

A helybéli utánpótlás szakosztály Horváth Zoltán vezetésével focitornát szervezett HORPÁCSKUPA néven. A verseny gördülékenységét az is
segítette, hogy a területen 4 pályát alakítottak
ki, ahol egy idõben folytak a mérkõzések.
Fertõszentmiklósról, Hegykõrõl, Lövõrõl,
Zsiráról, Sopronból (SVSE) és Sopronhorpácsról
összesen 17 csapat mérte össze erejét a 4 korosztály szerinti bontásban. Rendkívülinek számít,
hogy a korábbi években mindössze 3-4 csapat
versengett a gyõzelemért, most viszont 216 gyerek játékának szurkolhattak a nézõk.
A szervezéssel és lebonyolítással minden
csapatvezetõ elégedett volt. Külön kiemelték,
hogy szendvicsekkel és innivalóval is megvendégelték az elfáradt focistákat. A házigazdák
hetente 2 alkalommal edzenek, aminek a hatása az eredményeiken is tükrözõdik. Az U11-es
korosztály elsõ, U9-es második, U15-ös bronzérmes lett, akárcsak a lányok csapata.
A legkisebbeknél az SVSE, a legidõsebbeknél pedig Hegykõ vitte el a kupát. Megjutalmazták a gólkirályokat és legjobb kapusokat is. A
góléhes közönség nagy örömére itt még nem

Sikeres pályázatok
A Nemzeti Kulturális Alap Közgyûjtemények Kollégiuma Szakmai eszközfejlesztés,
korszerûsítés támogatására címmel írt ki
pályázatot, melyre a zsirai Községi Könyvtár sikeresen pályázott. Az elnyert összeg
1.776.970 forint. Ebbõl új könyvtári polcokat, bútorokat tudunk vásárolni, hogy ügyfélbarát, korszerû környezetben várhassuk
az olvasókat.
A Napnyugat Turisztikai Egyesület, tavaly
alakult civilszervezet, melyet 10 önkormányzat hozott létre. A Turisztikai és örökségvédelmi együttmûködések kialakulásának és elképzeléseinek támogatása térségünkben
elnevezésû célterületre „Alpokalja értékeiért” – mikrotérségek turisztikai együttmûködésének támogatása címmel nyújtott be
pályázatot az Alpokalja – Ikva Mente
Leader Egyesülethez. A pályázat elbírálása
pozitív lett. Összesen 7.000.000 forintot
nyert. A pályázat 100%-os támogatottságú.
A pályázatban részt vállaló önkormányzatok: Sopronhorpács, Répcevis, Gyalóka,
Szakony, Sopronkövesd, Völcsej, Lövõ,
Röjtökmuzsaj és Zsira.
N.P.K.

volt vége az összecsapásoknak, hiszen délután
barátságos mérkõzésen mérték össze erejüket a
helyi egyesület nagy és tartalék csapat játékosai. Az egész éves teljesítményük alapján a
Sopronhorpács-Mészáros SE legjobb játékosai-

nak választotta Farkas Zoltánt és Kustor Róbertet.
A legtöbbet fejlõdõ játékosok címét Horváth Tamás és Kiss Tamás nyerte el, akik 2006. óta járnak edzésekre, és mára már bekerültek a felnõtt
csapatba is. A nap végén az egyesület focistái,
vezetõi és a segítõk jóízûen fogyasztottak el kétkondérnyi marhapörköltet a Drazsé Duó jó hangulatú zenéje mellett.
Iglerné

Bükathlon

a büki sportpályán

Gyermekek ezrei várták június 2. hetében, hogy
a táblákra végre felkerüljön a V betû is, és véget érjen a tanév, kezdõdjön a VAKÁCIÓ. A büki diákok
kétszeresen is várták június 15-ét, hiszen a TDM szervezésében egész napos sportprogram várta a gyerekeket, a családokat a Sportpályán. Izgatottan készültek kicsik és nagyok, hogy részt vehessenek a
versenyeken, lecsúszhassanak a nagy csúszdán, ugrálhassanak a légvárban. Igazi játék paradicsom
várta a pályára érkezõket. Elõször a bõség zavarában azt sem tudták, hol kezdjék a játékot, aztán rendezték soraikat, és szép sorban minden játékállomást birtokba vettek a gyerekek. A nagy meleg sem
szegte kedvét a lurkóknak, minden versenyen kitartóan helytálltak. Összemérték erejüket fociban,
élõcsocsóban, gumicsizmás fociban, egyéni versenyekben - kosárba dobás, ugrókötelezés, ... - a különbözõ korosztályú csapatok, és boldogan vették
át a jutalmakat – okleveleket, kupákat. Délután
megérkezett minden gyerek kedvence, a bohóc is,
és a jókedvû gyerekeket, szülõket még jobb kedvre
derítette. Késõ délutánig aztán együtt játszottak gyerekek és szüleik, ami talán a legfontosabb volt a kisgyerekek számára a mozgás öröme mellett.
bse
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Június 20-án, szerdán este Vakáció - köszöntõ grill-partyt tartottak a nemesládonyi iskolások,
óvodások, a faluhoz kötõdõ vendég gyerekek
és szüleik a játszótéren. Grilleztek, szalonnát sütöttek, no és önfeledten kedvükre játszottak kicsik és nagyok. Nem kellett korán hazamenni
sem, hiszem nem várta õket a lecke, a tanulás,
kezdõdhetett a vidám nyári szórakozás.

Megmérkõztek a Sopronhorpács
környéki ifjú focisták
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Dobogón a Csepregiek

Ifjúsági csapat 3. hely

Felnõtt csapat 1. hely

szponzorok segítsége nélkül lehetetlen
lenne. A Csepregi Pékség anyagi támogatással és a Fabrika +2000 Kft. a
csapatok utaztatásával vállal jelentõs
szerepet.
– Az alapmûködés is pénzbe kerül a vonzóvá tétel kicsivel többe.
Hogyan lehet elérni mégis mindezt?
– Török Zoltán: Egy jó klubvezetés,
szakmai gárda, s motivált sportolók
nélkül nehezen, persze a segítõk sem
hiányozhatnak a felsorolásból. Szekér
István szakosztályvezetõ és Vlasich
Krisztián városi képviselõ mindennapi
motorjai a fiatalok körében egyre inkább vonzóvá váló klubnak. A Szebb
Holnapért Egyesület által nyújtott szakmai pályázatírási segítség, pedig jelentõs mértékben növeli a klub eredményességét.
yde

Július 5-7. Csepregen, az Ottókempingben: 5. Országos Ismerõs
Arcok Tábor. Részletes információ
a plakátokon és a www.iatabor.hu
honlapon.
Július 7-én 9 ó. Bõben, a focipályán: IV. Kistérségi nap. Részletes
információ a plakátokon és a
www.bo.hu honlapon.
Július 7-én 9.30 ó. Bükfürdõn:
Megyei vadásznap. Részletes információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.

Július 21-én a Büki Mûvelõdési
Központ melletti rendezvénysátorban: Horvát nemzetiségi nap.
Részletes információ a plakátokon
és a www.bukmusk.hu honlapon.
Július 22-én 10 – 17 ó. Bükfürdõn: Vásári forgatag. Részletes információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
Július 22-én a Büki Mûvelõdési
Központ melletti rendezvénysátorban: Könnyûzenei est. Részletes információ a plakátokon és a

ÉJSZAKAI ADRENALINBOMBA
MAGYARORSZÁG EGYETLEN KRISTÁLYTORNYÁN!
A verseny rendezõje: Kristály Torony Bükfürdõ. A verseny
idõpontja: 2012.07.07., 20:00. A verseny helyszíne: Kristály
Torony, Bükfürdõ, Európa u. 18. www.kristalytorony.hu
Július 8-án 10–17 ó. Bükfürdõn: Vásári forgatag. Részletes
információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
Július 8-án 15 ó. Csepregen, a
Gondozási Központ étkezõjében:
Író, költõ, néprajzi gyûjtõ? Kicsoda
Sudár Lászlóné T: Molnár Zsuzsanna? A tanárnõvel beszélget: Sági
Ferenc. Közremûködnek a Csepregi Olvasókör tagjai.
Július 13-14-én kerül megrendezésre a XIII. Zsirai Napok rendezvény. Zenés, táncos és sportos
programokkal várjuk kedves vendégeinket.
Július 14-én Iklanberényben:
Falunap.
Július 14-15. között Bükfürdõn:
I. Répcementi Etnofolk Forgatag összmûvészeti fesztivál: kézi kaszás
aratóbemutató, koncertek, kézmûves-és kirakodóvásár, tánccsoportok. Részletes információ a plakátokon és a www.bukmusk.hu
honlapon.

www.bukmusk.hu honlapon.
Július 27-29 között Bükfürdõn:
Gyógybor Napok 2012. Részletes
információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
Július 28.-án Nagygeresden a
Faluházban: Nagygeresdiek Napja. Részletek a plakátokon és a
http://nagygeresd.hupont.hu honlapon.
Július 29-én 10 – 17 ó. Bükfürdõn: Vásári forgatag. Részletes információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
Augusztus 4-én a Büki Mûvelõdési Központban: Eredics Béla mûsora. Részletek a plakátokon és a
www.bukmusk.hu honlapon.
Augusztus 5-én Sajtoskálon:
Sajtfesztivál- és vásár a falunapon.
Részletes információ a plakátokon
és a www.sajtoskal.hu honlapon.
Augusztus 5-én 10 – 17 ó. Bükfürdõn: Vásári forgatag. Részletes
információ a plakátokon és a
www.visitbuk.hu honlapon.
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tok összekovácsolása is megtörtént, s
az elsõ igazi eredmények is megszülettek a nyárra. A felnõtt csapat, bajnokságot nyert a Megyei III. osztályban.
– Török Zoltánt a klub elnökét és
Sass Dezsõt a csapatok vezetõ
edzõjét kérdeztük arról, hogy beváltották-e a csapatok a hozzájuk
fûzött reményeket?
– Sass Dezsõ: A felnõtt csapat a bajnokságot jól kezdte, mindvégig az 1 helyen álltunk, az
õszi fordulóban 34 ponttal
végeztünk. A tavaszi fordulójában a fiúk töretlenül játszottak, aminek az eredménye ismeretes, hiszen vasárnap bajnokot avattunk. A
bajnoki cím már két fordulóval a vége elõtt a
Nemesbõd elleni mérkõzésen eldõlt. Nagy volt az öröm, amikor
megszületett a várt siker. A bajnokságot
70 ponttal, 22 gyõzelem, 4 döntetlen és
2 vereség mellett, 116 rúgott és 29 kapott góllal a tavaszi szezont veretlenül
teljesítette a csapat. Külön öröm, hogy
a klub oszlopos tagja, Horváth Ferenc
31 góllal a bajnokság gólkirálya lett.
Büszkék vagyunk a Sárvári csoportban
szereplõ ifjúsági csapatunkra, akik a 3.
helyért járó bronzérmet hozták el, mely
nem kis teljesítmény egy felnõtt bajnokságban. A serdülõ csapat a negyedik
helyet szerezte meg. Úgy vélem a kitartó munka és a jó csapat teljesítmény
meghozta a várt eredményt.
– Egy célt már megvalósult, hisz
bajnokságot nyertek. Milyen célkitûzések állnak még a klub elõtt?
– Török Zoltán: Célunk a következõ
bajnokságokban való jó szereplés és a

folyamatos fejlõdés. A Bozsik programban való aktív részvétel, melyet szeptembertõl az általános iskolában is elindítunk. Az edzõi gárda továbbképzése
mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az
utánpótlás csapataink folyamatos fejlesztésére. Kiemelt cél, amit az MLSZ is
elvár tõlünk, hogy az utánpótlás folyamatos biztosítása érdekében, biztosítjuk
a labdarúgást kedvelõ fiatalok számára a vonzó kisvárosi klub kialakítását.
Ehhez az alapokat a város Önkormányzata biztosítja, de a vonzó klub megteremtéséhez sokak jelentõs segítségére
is szükség van.
– Mit ért a vonzóvá tétel alatt?
– Török Zoltán: Olyan sportfelszereléseket,
eszközöket,
mellyel minõségi szakmai munkát tudunk végezni, s melyben a
fiatalok is örömmel sportolnak.
Ezeket az eszközöket, az NCA és
az Unirív Kft társasági adó nyújtotta sikeres pályázattal az elmúlt idõszakban beszereztük.
Szükség van a csapatszellem
erõsítése érdekében a csapatépítõ
programokra, edzõtáborokra. Fontos a
„Rúgd a bõrt” nyári focitábor mely az
idei évben 2. alkalommal kerül megrendezésre a Szebb Holnapért Egyesület összefogásával. A tábor ingyenes
augusztus 13-19 között vár minden focizni vágyó gyermeket, Csepregen a
Malomkertben. Mindez a pályázati lehetõségek aktív kihasználása és a

A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

A sikerek talán abban a változásban keresendõ, ami tavaly nyáron indult el egy új edzõi kör egy új csapat
létrehozásával. Elkészült a Csepregi
Sportegyesület hosszú távú sportkoncepciója, amit véleményezett a város
vezetõsége és az MLSZ Vas Megyei
Igazgatósága, s melynek célja egy
olyan stratégia véghezvitele, mely az
elkövetkezõ években kiváló eredményekhez jutatja a Csepregi Sportot. Az
elsõ nagy elõrelépés megtörtént, hisz
az intézményi fejlesztési pályázat benyújtása mellett, a felszerelések bõvítése, s kisebb felújítások is elkészültek, s
több korosztályban is ütõképes csapa-
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Bajnok a Reál

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben
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

7. Sanitas
8. Sanitas
9. Üdvözítõ
10. Üdvözítõ
11. Üdvözítõ
12. Üdvözítõ
13. Üdvözítõ
14. Sanitas
15. Üdvözítõ
16. Sz. Péter
17. Sz. Péter
18. Sz. Péter
19. Sz. Péter
20. Sz. Péter
21. Sanitas
22. Sz. Péter
23. Sanitas
24. Sanitas
25. Sanitas
26. Sanitas
27. Sanitas
28. Sanitas
29. Sanitas
30. Üdvözítõ
31. Üdvözítõ

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

1. Üdvözítõ
2. Üdvözítõ
3. Üdvözítõ
4. Sanitas
5. Üdvözítõ
6. Sz. Péter
7. Sz. Péter
8. Sz. Péter
9. Sz. Péter
10. Sz. Péter

17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
17–20.00 készenlét
9–14.00 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

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 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)
Július 6. Péntek Dr Bencsik István • 7.
Szombat Dr Gyarmati Lenke • 8. Vasárnap
Dr Bencsik István • 9. Hétfõ Dr Müller András • 10. Kedd Dr Orbán Zsuzsanna • 11.
Szerda Dr Szirmai László • 12. Csütörtök Dr
Nagy Gábor • 13. Péntek Dr Földi Sándor
• 14. Szombat Dr Nagy Gábor • 15. Vasárnap Dr Földi Sándor • 16. Hétfõ Dr Szilasi
Imre • 17. Kedd Dr Nagy Mária • 18. Szerda Dr Szilasi Imre • 19. Csütörtök Dr Szirmai
László • 20. Péntek Dr Szilasi Imre • 21.
Szombat Dr Szilasi Imre • 22. Vasárnap Dr
Szilasi Imre • 23. Hétfõ Dr Szirmai László •
24. Kedd Dr Szilasi Imre • 25. Szerda Dr
Müller András • 26. Csütörtök Dr Szilasi Imre • 27. Péntek Dr Orbán Zsuzsanna • 28.
Szombat Dr Földi Sándor • 29. Vasárnap Dr
Müller András • 30. Hétfõ Dr Szirmai László
• 31. Kedd Dr Nagy Mária

a Hirschler csapata térhetett haza az ezüstéremmel. De
volt okuk azonban a tavalyi bajnok Steva együttesének is
az ünneplésre, hisz a bronzérem megszerzése mellett, csapattársuk Molnár Csaba lett a torna gólkirálya 10 lõtt góllal. Legjobb kapusnak az a negyedik helyen végzett Ördögök színeiben védõ Maráczi Norbertet választották egyhangúlag a játékvezetõk. A torna legszimpatikusabb csapata címet a Ne-Pál csapata nyerte, akik szinte végig szurkolták az összes összecsapást. A díjakat a rendezvény védnöke Dobány Lajos az MLSZ Vas Megyei Igazgatósága nevében ajánlotta fel, melyet Vlasich Krisztián a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület elnöke adott át a gyõztes csapatoknak. A fiatal sportbarátok nagy örömére a Holnapért
Kistérség Kupanapot jövõ júniusban ismét megrendezi az
egyesület, melynek célja a sport népszerûsítése, s a térségben élõ fiatal sportbarátok összehívása és megmérettetése egy kellemes, jó hangulatú bajnokság keretén belül.
yde

B O L H A P I A C !
MÁR HARMADIK ALKALOMMAL SOPRONHORPÁCSON!

Megunta? Nincs szüksége rá? Értékesíteni vagy cserélni szeretne? Itt a lehetõség!
2012. 08. 05-én 09 órától a Fõ téren, rossz idõ esetén a kultúrházban lehetõsége lesz kirakodni.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt. Következõ bolhapiac október elsõ vasárnapja. Sopronhorpács Önkormányzata

A hónap növénye: a koktélnarancs
Kedvelt citrusféle a koktélnarancs (kumquat, ejtsd: kumkvat), amit hámozás nélkül,
egészben fogyaszthatunk. A gyümölcsök héja ehetõ, édes, míg belsejük savanykás
és együtt fogyasztva érdekes, frissítõ íz-élményt nyújtanak. Virágai szépek és lélegzetelállítóan illatosok. Nem nõ magasra, ezért kiválóan díszítheti akár a kisebb szobákat
is. Termései általában tojás alakúak, esetleg gömbölyûek. A kumquat termése fontos
A és C vitaminforrás. Gyümölcse kandírozva különleges desszert, de mint a magyar
elnevezése is mutatja, koktélokba, nyári frissítõ italokba finom ízesítõ. Lehet belõle
befõttet, kompótot, vagy lekvárt is fõzni.
Mivel mediterrán növényrõl van szó, ezért meleg, napos helyre tegyük. Rendszeresen
tápoldatozzuk citrusgyümölcsöknek kifejlesztett tápoldattal. Tavasztól õszig a teraszunkat
vagy balkonunkat díszítheti, de a fagyok elõtt be kell vinnünk teleltetni egy olyan helységbe, ahol 5-10C° körüli a hõmérséklet és nincs közvetlen napfény. Télen elég havonta egyszer megöntözni. A pince vagy a garázs általában tökéletes megoldás.
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augusztus

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.)

Csepreg: Hetedik alkalommal csaptak össze a labdarúgást kedvelõ fiatalok a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület szervezésében megrendezett kispályás tornán.
Június 23-án, szombaton immáron hetedik alkalommal
találkoztak a labdarúgást kedvelõk Csepregen a Malomkerti Sportlétesítményben, a Holnapért Kistérségi Labdarúgó Kupanapon. Reggel nyolcórai nevezés és csapatsorsolások után megkezdõdtek a körmérkõzések, melyek igen
látványos, és izgalmas jeleneteket tartogattak a nézõk számára. Ez évben az idõ is kedvezett a népszerû sportesemény megrendezéséhez. A kistérség egyik meghatározó
kispályás labdarúgó tornájára a kreatív fantázianevekkel
ékeskedõ csapatok a megye számos településérõl érkeztek, hogy összemérhessék erejüket és technikai tudásukat.
A gólokban és izgalmakban is bõvelkedõ csoportmérkõzések után a legjobb négy közé a Reál Margit, a Steva, a
Hirschler, valamint az Ördögök csapata jutott. A párharcot
a döntõbe jutásért szoros küzdelemben a Real-Margit és a
Hirschler csapata nyerte, így õk küzdhettek meg egymással a Holnapért Kupanap bajnoka kitüntetett címéért. A
döntõben a Reál változatos, fordulatokban gazdag párharcot vívott a nemes ellenféllel, de végül 3:2-es végeredménnyel magabiztos megérdemelt gyõzelmet aratott. Így
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Büki TK 2011/2012.
A múlt év végén Csóka Csaba, a
Büki TK elnöke nyilatkozott lapunknak
a szakosztályok helyzetérõl, eredményeirõl. Most, a tavaszi szezon, illetve
a bajnokságok befejezõdése után,
ismét beszélgettünk a sportvezetõvel.
- Hogyan végeztek a büki
csapatok a különbözõ bajnokságokban?
- Örömmel tájékoztatom a térségben élõket a Büki TK szakosztályai
csapatainak eredményeirõl. Az asztalitenisz szakosztálynak két férfi csapata van. Az egyik csapat az extraligában szerepelt. A 11 csapatból álló bajnokságban a 8. helyen zárt. Mi-

rájátszás után az elsõ négy helyezettbõl 3 csapat az õ csoportjukból került ki. A labdarúgásban egy új szakosztály felépítése történt meg az elmúlt bajnokságra. Javult az utánpótlás helyzete. Az óvodásoktól az U 13as korosztályig jó az edzések látogatottsága. Örömmel vesznek részt a
gyerekek a foglalkozásokon. A kisebbek, a 7-9-11 évesek a Bozsik-programban helyi szervezésû tornáikon
vettek részt. A 13-16-19 évesek a megyei bajnokságban, a felnõtt csapat
a megyei I. osztályban szerepelt. Az U
13 a harmadik helyen végzett a hét
csapatos bajnokságban, Németh

2011/2012. ÉVI NB II-ES NÕI IFJÚSÁGI KÉZILABDA CSAPAT LÁTHATÓ: FELSÕ SOR BALRÓL:
HAJBA REGINA, SZABÓ RÉKA, PUKLER DALMA,
PADOS ZSÓFIA, UDVARDI ZSANETT (EDZÕ),
MILKOVICS MERCÉDES, RAVADITS NÓRA, SZEKÉR ENIKÕ, CSABAI AMANDA, KONDICS PETRA • ALSÓ SOR BALRÓL: SZABÓ DÓRA, SZABÓ
NOÉMI, CSÓKA ESZTER • FEKSZIK: KÁLMÁN
ZSÓFIA, CSÉBICH DORINA

2011/2012. ÉVI NB II-ES NÕI FELNÕTT KÉZILABDA CSAPAT LÁTHATÓ: FELSÕ SOR BALRÓL:
MÉSZÁROSNÉ VARGA BRIGITTA, MÁTÉS ISTVÁN
(EDZÕ), HARASZTOVICS GABRIELLA, FAZEKAS
ATTILÁNÉ • KÖZÉPSÕ SOR BALRÓL: BÕSZE DÓRA, SZALAI NIKOLETTA, SZONDY NOÉMI, HEGYI
DÓRA, PUP RAMÓNA, GACS ZSANETT • ALSÓ
SOR BALRÓL: BINDER NIKI, FAZEKAS RITA,
UDVARDI ZSANETT, SZENCZI JUDIT • A KÉPRÕL
HIÁNYZIK: PUP KLAUDIA ÉS PALKOVICS ZSÓFI

Gábor pedig 17 találattal gólkirály
lett. A 16 évesek 7.-ek lettek a 11
csapat között, tõlük eredményesebb
szereplést vártam. Az U 19-es csapat
az õsszel - veretlenül - a második helyen zárta a bajnokságot. Tavaszra
viszont megfogyatkoztak: sok játékos
eligazolt, egy részük Ausztriába. Így
elõfordult, hogy nem voltak meg tizenegyen, vagy csak tizenegyen jöttek össze, esetleg csak egy-két cseréjük akadt. Néhányuknál probléma
volt az edzések látogatásával is. A
tavasszal nyolcszor vereséget szenvedtek, s végül az 5. helyen fejezték
be a 16 csapatos bajnokságot. A
felnõtt csapat egy kiemelkedõ tavaszt produkálva, az õszi 4. után a 2.
helyet szerezte meg. Több pontjuk is
lehetett volna, ha nem fordul elõ
pontlevonás. Többször fegyelmezetlenség miatt kiállítással is sújtották
csapatunkat. A második helyezést
azonban egyértelmûen sikerként
könyveljük el. Savanyó Gábor pedig
20 találattal 2. lett a góllövõ listán. A
sakkcsapat a megyei II. osztályban
szerepelt. Õk a 8 csapatos bajnokságban a 4. helyet szerezték meg. A
tél folyamán több, hagyományos
szabadidõsport rendezvényt is lebo-

ség szerint környékbeli, megyei játékosokkal oldják meg ezt a feladatot.
A kézilabda szakosztálynál eddig
még senki nem jelezte eligazolási
szándékát. Viszont akad olyan játékos, aki bejelentette, hogy az anyai
örömök miatt lehet, hogy egy ideig
nem él a játéklehetõséggel. A kosárlabdázók játékos edzõje, Váradi Kornél egy éves szerzõdése lejárt. Az
õsztõl Amerikába nyert egy éves ösztöndíjat. Egyéb mozgásról náluk
még nem tudunk. Viszont idén ünnepli a szakosztály a 15 éves fennállását, ennek keretében egy kosárlabda tornát is szerveznek a második
félévben. A labdarúgás esetében az
U 19-es és a felnõtt csapatnál jelentõs változások várhatók a játékos keretben. Konkrétumokat nem tudok
mondani, mert hivatalos információim még nincsenek a szakosztályvezetéstõl. A sakk szakosztálynál továbbra
is a helyi és környékbeli játékosokra
alapoznak, s nem tervezik magasabb osztályú játékos igazolását.
- A labdarugókra visszatérve: van-e tárgyalás erõsítésrõl
a Haladással vagy az Illés akadémiával?
- Az elnökség részérõl nincsen
ilyen tárgyalás. Háttér információim
szerint viszont vannak, akik tárgyaláFELNÕTT CSAPAT: EDZÕ: KOMAN VLADIMIR •
FELSÕSOR: SZUH FERENC, SAVANYÓ GÁBOR,
POLGÁR TAMÁS, NYIRÕ BÁLINT, BELLOVICS
GÁBOR, MARKOVITS DÁVID, ARTNER ROLAND,
KONDOR MARTIN, PETROVICS BALÁZS, NÉMETH PÉTER, KOCSIS CSABI • ALSÓSOR:
DESITS ANDRÁS, KÁNTOR DÁVID, MOLNÁR
ERIK, HORVÁTH MÁRTON, SZALAI SZABOLCS,
HORVÁTH ÁDÁM, MARTON ZSOLT • KÉPRÕL
HIÁNYZIK: DESITS SZILÁRD

U-13 EDZÕ: PERTOVICS BALÁZS • FELSÕSOR:
ERDÉLYI ADRIÁN, NÉMETH GÁBOR, KOSSUTH
KORNÉL, FÖLDI MÁRTON, NÉMETH ZOLTÁN,
HORVÁTH MARTIN, VARGA MÁRK, NÉMETH
GERGÕ • ALSOSOR: LUKÁCS JÓZSEF, PINTÉR
DZSINO, PROZLIK ROBIN, BICZO GERGÕ,
HORVÁTH BENCE, LUKÁCS MÁRK, DAN SZILVESZTER, TOTH BENCE

néhány év múlva ne keljen feleslegesen bontást, rombolást végezni,
szükségtelenül újabb pénzeket rákölteni az átalakításra, amelyet a koncepció, a távlati fejlesztési program
hiánya okozhat.
- Itt van az átigazolási szezon. Milyen mozgások várhatók
a következõ hetekben?
- Azt már biztosan tudjuk, hogy az
extraligás három asztaliteniszezõbõl
kettõ távozik. Helyüket megpróbálja
a szakosztály megfelelõ személyekkel betölteni. Kértem, hogy lehetõ-

sokat folytattak és folytatnak. Errõl a
mai napig sem az egyesület vezetõivel, sem az elnökségbe a szakosztály
részérõl delegált tagokkal senki nem
konzultált.
- Mintha ellentét lenne az elnökség és a labdarúgó szakosztály vezetése között.
- Az évzáró és éremosztó összejövetelükrõl sincs információm. [Az interjút követõ napon megtörtént. – SF.
megjegyzése.] Úgy tûnik, mintha e
szakosztály állam lenne az államban.
SF
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vel az elõzõ bajnoksághoz képest a
csapat játékos-állománya gyengült,
nem volt meglepetés számunkra ez
a helyezés. A második csapat a megyei I. osztály küzdelmeiben vett
részt. Õk a 11 csapatos bajnokságban a 10. helyen zártak, úgy, hogy
az elõzõ évihez képest kétszer annyi
pontot szereztek. Náluk teljesen hobbysportolásról van szó. Nõi kézilabdázóink felnõtt csapata az NB II-ben
szerepelt. Õk a 8. helyen végeztek a
12 csapatos bajnokságban. Ebben
a bajnoki évben a csoportjuk jóval
erõsebb volt a korábbi évekhez viszonyítva. Ebben látom a megszokotthoz képest rosszabb helyezés
egyik okát. A másik pedig a gyengébb õszi szereplés. Az ifi csapat a
10. helyen végzett. A kosárlabda
szakosztály nagy lendülettel kezdte a
megyei bajnokságot. A 16 csapatot
két csoportba osztották. A bükiek az
erõsebbik csoportba lettek sorsolva.
Céljuk az elsõ négybe, s ez által a
felsõházi rájátszásba kerülés volt. Ez
nem sikerült, mert az alapszakaszban
ötödikek lettek. Az alsóházi rájátszásban õk voltak a legjobbak, s ezzel
megszerezték a 9. helyet. A csoportjuk erejét mutatja, hogy a felsõházi

nyolítottak, nemcsak helyben, hanem a kistérségben is.
- Hogyan alakult a látvány
csapatsportágak támogatása?
- A tervezett pályázatoknak megfelelõen. A labdarúgóknál a befolyt
társasági adó 44,50 %-át, a kézilabdázóknál 15,92 %-át adták a helyi
vállalkozások, míg a kosárlabdázók
szombathelyi cégtõl kapták. Az önkormányzati támogatással és szponzori önerõvel együtt valamennyi
szakosztálynál a mûködési feltételek,
tárgyi eszközök beszerzése magas
színvonalon biztosítva volt. A tapasztalatok alapján mindhárom szakosztály benyújtotta igényét a következõ
pályázati idõszakra is. Hamarosan
várható elbírálásuk a szakszövetségek részérõl. A Bük város önkormányzata által benyújtott mûfüves labdarugó pálya építésével kapcsolatos
pályázatot a Vas Megyei Labdarúgó
Szövetség az 1. helyen támogatja. E
pálya a szakosztályvezetés elképzelése szerint a meglevõ edzõpálya
helyére kerülne. Építészeti, tervezõi
oldalról nézve más a véleményem.
Elõször ki kellene dolgozni egy több
éves fejlesztési koncepciót a sportpálya területére, s ennek megfelelõen kellene dönteni a mûfüves pálya
helyérõl. Így elkerülhetõ lenne, hogy
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