Rövid hírek
• Lócs
Nyár végi emlékek a lócsi iskolásoknak
Bizony, a lócsi iskolások sem várták nagy lelkesedéssel a nyár végét, a szeptemberi
sulikezdést. Az önkormányzat képviselõ-testülete
azonban szerette volna a nebulók számára
még emlékezetesebbé tenni a nyár utolsó napjait, ezért két vakációzáró programot is szerveztek a településen élõ gyerekeknek és szüleiknek.

Nyárbúcsúztató gyõztes
piskótatallérral – Nemesládonyban
Szeptember utolsó szombatján búcsúztattuk
a nyarat Nemesládonyban. Kihasználva az õsz
talán utolsó meleg napsugarait, a képviselõ-testület nyárbúcsúztatóra hívta a falu lakosságát.
Az idõ tökéletes volt a szabadtéri programokhoz.
A gyerekek csokievõversenyen vehettek részt,
kötélhúzásban mutathatták meg erejüket. A felnõttek az elõször megrendezett süteménysütõ
versenyre nevezhettek, háromtagú zsûri választotta ki a legfinomabb sütiket. A gyõztes
Pietrowskiné Végh Andrea piskótatalléros süteménye lett. Eközben vadpörköltet fõzött a jól összeszokott szakács csapat, és a szalonnasütés

sem maradhatott el. A gyerekek különösen élvezték a tábortüzet, sorra sültek a parázs felett a
szalonnák. Napnyugtára elcsendesedett kis falunk rendezvénytere, nagyszerû hangulatú délutánnal búcsúztattuk a nyarat.
Bencsik Gabriella

Az egyik augusztus utolsó vasárnapján volt,
amikor tábortûz mellett ízletes szalonnát sütöttek
a családok, és azt jókedvû beszélgetés, játék
közben közösen el is fogyasztották. A másik rendezvény szeptember elsõ szombatján volt. Ekkor
a büki Napsugárparkba kirándultak, ahol az önfeledt játéké volt a fõszerep. Mindkét programon nagyon jól érezték magukat a gyerekek, s
bizony, a sok játék után még inkább sem vágytak az iskolapadba vissza. Egy azonban vigasztalja õket, jövõre is lesz nyár, s akkor is nagyot
játszhatnak majd! Kitartó szorgalmat, jó tanulást
kívánunk minden iskolásnak!
BSE
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Ahol a hõsöket nem felejtik,
mindig lesznek újak!
Zsira és Lutzmannsburg község
tisztelettel meghívja Önt az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójára szervezett ünnepségre. Helyszín: Zsira-Lutzmannsburg
határátkelõ. Idõpont: 2016. október 23. vasárnap.
Program:
14.00. Megnyitó. Ökomenikus ima. Ünnepi köszöntõt mond: Nagy Ferdinánd
Zsira polgármestere, Christian Rohrer Lutzmannsburg
polgármestere, Firtl Mátyás
országgyûlési képviselõ, Rudolf Strommer képviselõ, Európa Fórum, L. R. Darabos.
Az emlékmûvek ünnepélyes megkoszorúzása.
Az eseményekrõl megemlékezik:
Dr. Somogyi László szemtanú, 56-os
menekült. A mûsorban közremûködnek: a zsirai és a luztmannsburgi iskola tanulói, Orbán György tanítóköltõ valamint a Song Office Musical Stúdió énekesei.

A mûsor után ünnepélyes koccintás a határon, majd közös séta
a zsirai Kultúrházba, ahol az 1956os forradalom alkalmából rendezett kiállítás tekinthetõ meg. Ez a kiállítás a rendezvény után még egy
hétig látogatható lesz.

Egykori menekültek, a menekülteket segítõ lakosok, az eseményeket átélt tanúk emlékeznek a 60 évvel ezelõtt történtekre, majd kötetlen beszélgetés következik.
A rendezvényt támogatja az
1956-os Emlékbizottság.
Emlékezzünk együtt!
NPK
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Következõ lapszámunk 2016. november 3-án jelenik meg!

A szeptember nyárutóval, majd szívet, lelket
melengetõ kellemes, napfényes, idõseket és fiatalokat szabadba
csalogató õszi beköszöntõvel örvendeztetett meg bennünket. A természet nyugalmat sugárzott, s reményeink szerint Csepreg is a békés, zavarmentes fejlõdés útjára lép, amint azt az idõközi választások perdöntõ eredménye is óhajul tûzte ki.
Amikor elkezdtem októberi beharangozó gondolataim elõkészítését, éppen egy 45 éves érettségi találkozón vettem részt. Gimnáziumi osztályunk Csepregen végzett 1971-ben. Megható érzés volt
találkozni Szombathelyen tanító, már
nyugdíjba vonult, akkoriban pályakezdõ
szeretett tanárainkkal, s hallani szakmai
szigoráról híres, de
igazságos, aggódó
szeretetével nevelõ
osztályfõnökünk, Takács tanárnõ emlékidézõ szavait.
Aztán késõbbi történések elevenedtek fel egy Budapesten
összehívott baráti társaságban, ahol szegedi egyetemi ifjúágunk
máig emlékezetes élményei feledtették, vagy idézték fel az évek
gyors múlását.
Emlékeket, gyermekkori élményeket villantanak fel az októberi szüretek, az öregek mindenre figyelõ elõkészületei, az asszonynép szorgoskodása, s a gyermekek zsivaja, az édes must simogató illata, íze.
Október maga a természet gyönyörûsége. Káprázatos színvilágával, szomorkás nyugalmával készít fel bennünket a számvetésre,
vidám és szomorú emlékezésekre. Az egyre korábban beköszöntõ
alkonyat fedél alá parancsolja az embert. Több idõ jut szellemi feltöltõdésre, az emlékek felelevenítésére.
Október hónap alkalmat nyújt történelmi emlékek, nemzeti múltunk máig velünk élõ és ható eseményeinek felidézésére is. Fõhajtásunk a vértanú tábornokok elõtt, az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója tanúsítják, hogy mindig voltak
és talán lesznek is olyanok, akik a haza, a nagyobb, illetve kisebb
közösség érdekeit tekintik tevékenységük, harcuk céljának.
Október nem csak színekben, emlékekben, hanem történelmi
sorsfordulók példáiban, tanulságaiban is gazdag. Kívánom, legyen
sok örömben, élményben részük.
Sárváry Zoltán
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Rövid hírek
• Tompaládony
„Isten veled, Vakáció!”
Nyarat zártak Tompaládonyban
Szeptember 3-án egy vidám, hangulatos
délutánnal búcsúztattuk el a 2016-os év nyarát. Megrendeztük az immár hagyományos
nyár záró programunkat Tompaládonyban.
Örömünkre az idõjárás is kedvezõen alakult. A
faluház udvarán gyûltünk össze, ahol ügyes-

„Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik,
az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel,
hogy ami emberileg lehetséges
és megszokott, azt te is elérheted.“
H. H. R.

Immáron hagyományosan rendeztük meg újra, negyedik alkalommal a szüreti felvonulás ünnepét, megmozgatva ezzel településünk minden lakosát: a legkisebbektõl, a legidõsebbekig.
Így szerettük volna a fiatalokkal megismertetni
a szüreti szokásokat, a hagyományok továbbvitelének céljával. A napot a felvonulás eseményével
indítottuk: kis traktorokon, lóháton, lovaskocsikon,
gyalogosan, de volt, aki biciklin vonult végig velünk, a falu minden utcáját érintve. Velünk voltak a
szombathelyi Tarisznyások, és olyan lovas kocsi is
volt, melyen a gyerekek hangosan énekelve mulattatták a felvonulókat.
Az utcákban stációkat állítottak a település lakosai: bõkezûen vendégül látták a felvonuló sereget finomabbnál finomabb étkekkel, italokkal.

Visszaérve a fõtérre az óvodások mûsorát tekinthettük meg, õket követte a Bõi Nõi Kar, a település
büszkeségei, akik aktívan veszik ki részüket minden
közösségi programban. Majd egy fiatalokból álló
kis társulat lépett színre. Debütálás volt a bemutatkozásuk, hiszen Bõben még nem volt ilyen csapat,
amely helyi és tompaládonyi fiatal hölgyekbõl ko-

vácsolódott össze és táncos, verses produkciót adtak elõ. A szabadtéri programsor utolsó fellépõje a
Simasági Tánckör volt: nyolc zenés mûsorszámmal
kedveskedtek a jelenlévõknek.
Ami újdonságnak számított, a szüreti programok körében, az a „gyereksarok” volt. A kicsik hullahoppozhattak, dartsozhattak, kifoghatták az
aranyhalat a vízbõl, valamint tût kereshettek a szénarakásban.

Mivel már õsz van, egyre hûvösebbek az esték,
ezért 20 órától az IKSZT épületében folytatódott a
program: egy színházi, zenés, táncos elõadást láthattunk és hallhattunk, Varga Katalin elõadásában, akinek segítségére volt technikusa Schimmer
Attila.
Az est elengedhetetlen programja pedig az
élõ zenés szüreti bál volt, ahol kellemes hangulatban mulattak, szórakoztak a jelenlévõk.
Engedtessék meg, hogy ezúton mondjak köszönetet minden kedves személynek, aki bármi
módon hozzájárult a nap eseményeihez, illetve a
programok megvalósításához.
Jákó Melinda (IKSZT munkatárs, Bõ)
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ségi játékok várták a gyerekeket és szüleiket
egyaránt. A focipályán két vegyes összetételû csapat mérte össze erejét a váltóversenyeken. A résztvevõket apró édességekkel jutalmaztuk. A délután folyamán még csatlakoztak hozzánk szülõk, nagyszülõk és folytatódott
a jókedvû játék. Fociztunk, tollasoztunk, kidobóztunk, ugróköteleztünk. A sok szaladgálás
mindenkinek meghozta az étvágyát, így estefelé jóízûen elfogyasztottuk a finom vacsorát.
A közös együttlét tábortûzzel zárult, ami körül
énekeltünk, játszottunk és az est folyamán
már melegedtünk is. A vakáció ezzel véget
ért, s kezdõdik az õsz, indul a tanulás.
Marcus Aurélius gondolataival kívánunk
minden diáknak sok sikert és kitar tást a
2016/2017-es tanévhez:

Ilyen a bõi szüret - negyedszerre
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Sétahajó,
tánc, múzeumok

Zenés felvonulás

- Ez volt a csepregi szüret

– Sajtoskáliak a Balatonon
,,Hová menjünk kirándulni?” Vetõdött fel a kérdés
Sajtoskál községben.
Évrõl-évre nehezebb a dolga a képviselõ-testületnek, hiszen már annyi helyen járt a
lakosság, és minden évben
igyekeznek olyan helyet választani, ahol még jó páran
nem jártak a községbõl, és
ami érdekes, élményt nyújtó
hely lehet a falu lakói számára. Az idei évben a választás
Keszthelyre és annak környékére esett. A szép számú jelentkezõket szombat reggel
várta a busz a kultúrház elõtt.

A szüreti ünnepségek, a szõlõ és bor ünneplése, korábbi formái hazánkban többszázados múltra tekintenek vissza. Ezek fõ eleme a felvonulás, amelyet csak
az újabb idõkben rendeznek õsszel, a szõlõ és a bor
évi munkáinak elvégzése táján, illetve után.

Városunkban, melynek szõlõi a soproni borvidékhez, annak kõszegi körzetéhez tartoznak, ebben az
évben szeptember 17-én délután rendezték az ünnepélyes menetet.

Választottak

a csepregiek

szervezetek képviselõi. A zenét nemcsak Csepreg Város
Fúvószenekara szolgáltatta, hanem külföldrõl érkezett fúvósok is. A mazsorettegyüttes menet közben adta elõ
produkcióját. Közben a Promenád színpadán is szórakoztató mûsorok folytak, este pedig utcabál zárta az rendezvényt. Aki eljött, jól szórakozhatott.
Horváthné Pados Teréz

Az eddigi polgármester, Vlasich Krisztán lett az új városvezetõ Csepregen. A független jelöltként indult polgármester
1132 szavazatot kapott a szeptember 25-én tartott idõközi
önkormányzati választáson. Mindkét kihívója független jelöltként indult: Kovács András József 298, dr. Szabó Bálint Gábor
pedig 152 voksot kapott.
A hat képviselõi helyre 24 jelölt volt. A legtöbb szavazatot
Hárominé Orbán Erika kapta: függetlenként 951 vokssal lett
képviselõ. A második legtöbb szavazatot Horváth Gáborra
adták le a csepregiek: 781 szavazattal lett képviselõ a független jelölt. Ugyancsak függetlenként indult Szarka Anikó:
716 voksot kapott, képviselõ lett. Oláh Imre, független jelölt
692 vokssal lett csepregi képviselõ, Horváth Zoltán, függetlenként 684 szavazattal. A Jobbik jelöltje, Varga Dániel 549
szavazattal jutott a képviselõ-testületbe.
A 2664 szavazásra jogosult csepregi közül 1607-es mentek el szavazni. A képviselõjelöltekre 1546, a polgármesterjelöltekre 1582 érvényes szavazat volt az urnákban.
yde
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Az elsõ állomás Sümeg volt,
ahol a Püspöki Palotát nézték
meg, udvarából a Sümegi várat – egy másik, sokak által ritkán látott oldaláról – fényképezhették le a résztvevõk.
Megérkezve Keszthelyre
múzeumok színes kínálata tárult a kirándulók elé. Több témában, érdekes, izgalmas témájú kiállításokat tekinthettek
meg, akár az állatokról, a vasúti közlekedésrõl, régi tárgyakról, babákról, és még sorolhatnám. Majd a bõséges ebédet
egy közeli étteremben fogyasztották el a sajtoskáliak. A
finom falatok után jól esett a
Balaton
partján
sétálni,
fagyizni, beszélgetni. Az idõjárás is kedvezõ volt ahhoz, hogy
a Balatonon eltöltött nosztalgikus hajózás során gyönyörû
panoráma táruljon eléjük,
szép látvány volt, ahogy a
Nap sugarai visszatükrözõdtek
a tó felszínén.
A programból nem hiányozhatott a vacsorával egybekötött zenés est sem, ahol
jól szórakoztak a sajtoskáliak,
együtt mulattak, táncoltak. A
busz a hajnali órákban fordult
be Sajtoskál utcáira, és szállította haza az élményekkel teli
lakosokat.
BB.

Szüreti jelképekkel feldíszített traktorokon a boros gazdák és a Borbarát Hölgyek vezették a menetet, utóbbiak
kékfestõmintás egyenruhájukban. Változatos összetételû
csapat követte õket: óvodások, iskolások, a helyi civil
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Rövid hírek
• Csepreg
Négy Újszülöttet
köszöntöttek Csepregen!
Egy új hagyományt teremtve Csepreg Város Polgármestere az idei esztendõben minden újszülöttet meglátogat otthonában, s köszönti, mint a Város új polgárát! Így történt ez
négy kis csöppség esetében is.

Egyházasfalui vastaps
Óriási rocknyitánnyal indult a a falunapi elõ-est
szeptember 2-án pénteken. A résztvevõk hajnalig
ropták a táncot. Szombat reggel a tûzoltóautóból
szálló lendületes dallamok ébresztették és emlékeztették a lakosságot a falunap rendezvényeire:
a kispályás focira, dartsversenyre, a régi motorok
kiállítására, és a mindig népszerû fõzõversenyre. A

Kovács Bella június 26-án látta meg a
napvilágot, s tette boldoggá szüleit Hollósi
Krisztinát és Kovács Pétert. A kislányt, aki 3120
grammal és 50 cm-el született, már nagyon
várta 2 éves testvére Botond is.
Pereznyák Klaudia és Németh Ákos kisfia
Patrik, augusztus 2-án született 4150 grammal
és 53 cm-el, hogy bearanyozza szülei és testvére minden napjait.
Július 15-én 4180 grammal és 52 cm-el érkezett Csepregre Máté, szülei Varga Eszter és
Vígh Ádám nagy-nagy örömére.

fáradhatatlannak bizonyultak az ismétlésekben
is. Az óriási tetszés koronájaként a Falufejlesztõ
Egyesület „grünstájerrel” érkezõ Csoroszimasz
mûsora nevezhetõ, akiknek produkcióját a résztvevõk valóságos tapsorkánnal kísérték és követelték vissza.
Elismerõ tapsot kaptak a nagyszerû falunapi
vacsora készítõi is, Farkas Zoltán mesterszakács és
lelkes segítõi a helyi Nyugdíjas Klub szorgos tagjai.
A fáradt tenyerek ellenére nagy taps köszöntötte a falunap versenyeinek díjazottjait s a hangulatos tombolasorsolást.
Az éjszakai szkanderverseny és a rendületlenül zenélõ Flört együttes kiválóan szórakoztatta
a hajnali órákig kitartó vendégsereget.
Egyházasfalu falunapi vastapsa a résztvevõket és a szervezõket egyaránt méltán köszöntötte.
Major Izabella
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Sárközi Marcselló András 2570 grammal
és 49 cm-el született augusztus 11-én, Lakatos
Edit és Sárközi Roland gyermekeként.
Az ifjú szülõknek ezúton is szívbõl gratulálunk, sok boldogságot és jó egészséget kívánunk mindegyik családnak!
yde

gasztronómiai megmérettetésen ezúttal is hét csapat versengett étvágygerjesztõ menüsorával a zsûri és a vendégek elismeréséért.
Délidõtõl kezdõdõen hangulatos utazással,
„falutraktor” szállította a Platán téri sátras ünnepségre a lakosságot. Az ínycsiklandó ebéd után
polgármester úr és országgyûlési képviselõnk,
Firtl Mátyás köszöntötte a megjelenteket. A hálaadó szentmisét Szabó Miklós plébános úr celebrálta. Szentbeszédében a mély és felelõsségteljes hazaszeretet fontosságát hangsúlyozta, Szent
István királyunk nemzetféltõ gondolataival.
A szórakoztató program indulásaként meglepetésnek ör vendezhettek apróságaink, mert
délután három órától elsõként vehették birtokuk-

ba a Falufejlesztõ Egyesület által létrehozott Platán téri játszóteret. Örömüket tetézte az egészen
estig tartó ugrálóvár, a lovaglási és arcfestési lehetõség, valamint a T. Horváth József színvonalas, verses-zenés mûsora.
Minden korosztály részérõl nagy érdeklõdés
kísérte tûzoltóink színes bemutatóját.
A színpadon zajló produkciókat elégedett és
nemegyszer visszahívó vastaps köszöntötte. Elsõként Csocsesz mûvész úr felejthetetlen mulatós
programját, majd ovisaink, iskolásaink és színjátszó csoportunk kedves, vidám hangulatú szereplését. Ezt követõen a Fertõszentmiklósi Dalárda fergeteges, maradandó élményû fellépését
jutalmazta óriási tapsviharral a közönség, akik
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Nagygeresdiek kalandoztak a Bakonyban

Roma író-olvasó
találkozó Bükön
Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat szeptember 22-én Bük
városában író-olvasó találkozót rendezett. Kovács József hontalan roma
származású író mutatta be verseit és
beszélt munkásságáról. 1950. augusztus 15-én született Mohácson. Elsõ versét 1973 áprilisában Vasy Géza,
az Írószövetség egykori elnöke közölte
a Magyar Ifjúságban. 2009-ben Solt
Ottilia-díjban részesült. Mûveit kiadták
hollandul, németül, angolul, horvátul
és cigányul. Elõadásán részt vett Bük
város polgármestere, jegyzõje, iskolaigazgatók, tanárok valamint a csepregi és a büki iskola tanulói.
yde

nevezett épületegyüttes és a hozzá tartozó terület,
a templomon kívül a szerzetesek lakhelyét, gyógynövényes kertet, és egy arborétumot foglal magába. Az itt élõk gyógyteák, lekvárok, likõrök, csoko-

ládék készítésével foglalkoznak. Sokunk számára
úgy tûnt, Bakonybél a nyugalom szigete.
Következõ úti célunk Magyarország legmagasabban fekvõ városa, a „Bakony fõvárosa”, Zirc
volt. A buszról leszállva, impozáns épület látványa
fogadott minket: a Ciszterci Apátsági templom és
monostor, látogatóközponttal kibõvítve várja az érdeklõdõket. Csoportunk, az Országos Széchenyi
Könyvtár által üzemeltetett Reguly Antal Mûemlékkönyvtárat tekintette meg. A mûemlékkönyvtár 65
ezer kötetes állománya nagyrészt 18-19. századi,
de találhatók egyedülálló õsnyomtatványok is. Az

épület különlegessége a kazettás dongaboltozat,
az intarziás parketta, illetve faberendezések. A
könyvtárat hátrahagyva, polgármesterünk ígéretéhez híven fagylaltoztunk a Monostor Cukrászdában. A hûsítõ édesség után a
Pannonhalmi Apátság lábánál
fekvõ Pázmándfalu volt a következõ állomás. A Huszár Pincészetben tárt karokkal, és a
borkóstolóhoz terített asztalokkal vártak minket. Lila hagymás
zsíros kenyeret és öt különbözõ
bort kínáltak kóstolásra. Minden bornak külön története
van, melyeket Huszár úr lelkesen hozott a tudomásunkra. Az
ismertetõ után visszakóstolás
volt, mindenki a neki legjobban ízlõ borból kapott még
egy pohárral. Aki egyáltalán nem szeretett volna
alkoholt fogyasztani, az helyben készült levendula
szörppel csillapíthatta szomját.
A jóízû beszélgetés és kóstolgatás közben a
nap is nyugovóra tért. Buszra szálltunk, és meg sem
álltunk Csornáig, ahol a Sárkány étteremben már
negyedik éve fogyasztjuk vacsoránkat kirándulásaink zárásaként. A gyors kiszolgálásban és a finom ételekben, még sohasem csalódtunk.
A szokásokhoz híven tánccal ért véget a vasárnapra áthúzódó bakonyi kalandozás.
Németh Lajosné
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Nagygeresd Község Önkormányzata felhívására, szeptember 10-én szombaton falukirándulásra
indultunk, hogy az út során felfedezzük a Bakonyban található látnivalókat. Ragyogó napsütés, és
nyarat idézõ meleg kísérte az egész napunkat. Pápa városába érkezve, elsõként a Kékfestõ Múzeumban tettünk látogatást. Az egykori Kluge cég
mûhelyét és berendezéseit bemutató kiállítás betekintést nyújt a kékfestõ mesterség rejtelmeibe. A
munkafolyamat állomásaival ismerkedtünk, a mintázástól kezdve, a festésen keresztül a merítés-szellõztetésen át, a szárításig. Megtudtuk, hogy ez a
csodás régi foglalkozás, rengeteg veszéllyel, és
nehézséggel járt: vegyszerekkel dolgoztak, és nagyon megterhelõ volt a fizikai munka. Tárlatvezetõnktõl sok érdekes történetet hallottunk. Maga az
épület, a sok eredeti szerszám és gép, nagyon jó
állapotban maradt fenn az utókornak.
Késõbb megtudtuk, még idõben múzeumnak
nyilvánították, így egyben maradt a berendezés.
Pár utcával odébb található az Esterházy-kastély, ahol idegenvezetõnk barokk ruhában fogadta csoportunkat. Rövid 3D-s filmvetítést követõen
beléptünk a fõúri család lakrészébe, ahol szintén a
kornak megfelelõ ruházatban vártak vendéglátóink. Megelevenedett a múlt: különleges élmény részesei lehettünk. Barokk ruhás fotókat is készítettek,
páran közülünk is éltek a lehetõséggel.
Pápának búcsút intve, Bakonybél felé vettük az
útirányt. Ezen a tündéri településen található a
Bencés Monostor és Kert. A Szent Mauriciuszról el-
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Rövid hírek
• Bük
Befûthetnek a büki mentõk
A tíz Vas megyei mentõállomás egyikét, a
büki mentõállomást az önkormányzat építtette 2000-ben, majd üzemeltetésre az Országos
Mentõszolgálatnak adta át. A használat során
idõszerûvé vált az épületen belül mûködõ
Központi Orvosi Ügyelet és a Mentõállomás fû-

tésének szétválasztása és korszerûsítése. Ennek a nagy értékû beruházásnak finanszírozásához fogott össze Bük önkormányzata és az
Országos Mentõszolgálat – fele-fele arányban. Helyi vállalkozónak, Németh Rolandnak
adott munkát a kivitelezés. Szeptember elején
átadták a korszerû, és immár szétválasztott fûtõrendszert.
yde

Tervek és jelen Lócson
– A RÓZSÁK ÉS A LEHETÕSÉGEK FALUJA
Termálpark nem lett, de a régi iskolával
kezdenének valamit. Persze csak pályázati
pénzbõl, ha lesz rá lehetõség. Van Lócson
történelmi titok és már-már rekord menynyiségû rózsa is. Interjú Horváth Istvánnal,
Lócs polgármesterével.
– Szebb napokat is megélt már a falu, elég
csak száz évet visszamennünk, akkor 570 fõs volt,
most 130 lakosunk van és nincs kilátás a növekedésre – kezdte az augusztusi „helyzetjelentést”
Lócs polgármestere, Horváth István. Persze ennyire nem sötétek a kilátások, de tény, hogy a faluban kevés gyerek van: – A két kezemen meg tudom számolni, sajnos. Akik elmennek iskolába,
azok ott próbálnak munkát találni és nem jönnek
vissza – mondta a fiatalok elvándorlásáról.
Felidézte az egykori üdülõterveket, mutatta
a hathektáros területet, ahol termálpark, szálloda, 155 helyes autóparkoló, szabadidõcentrum
lett volna – de a gazdasági válság keresztül húzta a számításokat.
Ha méretében és attrakcióiban nem is tudott
bõvülni a falu, de takaros és rendezett. Csodájára járhatnak a rózsáknak, ezer van belõlük –
mondta büszkén, de szerényen a faluvezetõ. Aki
Lócsra költözik, annak az önkormányzat ingyen

va a látványosságoknál: a törökdomb régen
tényleg domb volt, most már „elkopott” a mezõgazdasági mûveléstõl. Volt idõ, amikor meg
akarták nézni, mi van mélyebben, de nem jutottak le. Titok, hogy a törökdomb mitõl török –
árulta el a kulturális-történelmi rejtélyrõl a polgármester.
A szépen felújított hivatal, könyvtár nem a látványosságok sorát gyarapítja, hanem a helyieket
szolgálja. S szolgálhatja õket talán az egykori általános iskola épülete is. Két éve vették meg a volt
oktatási intézményt, amit annak idején, kihasználatlansága miatt átadtak az ÁFÉSZ-nek. Azóta a
bolt és a kocsma is bezárt – bár a nyomait még
viseli az épület. Sok emlék kötõdik az épülethez,
ragaszkodnak hozzá, ezért vették vissza és keresik
a pályázati lehetõséget, hogy ne az enyészeté legyen – mondta a polgármester. – Kocsma biztosan nem lesz – szögezte le Horváth István. A boltnak tehát csak nyoma van, most „mozgó” minden. Ennek elõnyeit és hátrányait is tapasztalják –
mondta a polgármester. A bolt egyfajta közösségi
tér is volt, most az idõsek csak a kapuig mozdulnak ki – vázolta a lócsi mindennapokat a településvezetõ. Talán majd, ha megvalósul a nagy
álom, az egykori iskola hasznosítása, akkor változik a helyzet Lócson.
yde
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ad rózsatöveket, plusz a permetezést is finanszírozzák. Népszerû a lehetõség. – Az új ingatlantulajdonosok bejelentkeztek, van, aki mindjárt 25 tõvel
kezdi, azt mondta, tetszik neki, hogy a szomszédnak is gyönyörû rózsái vannak – számolt be Horváth István a legújabb igénylésrõl. Persze az ezer
rózsa mellett is van látnivaló. A katolikus templomot pályázati pénzbõl újították fel, egy kis belsõ
renoválás és az orgona felújítása várat még magára, az lesz a soron következõ feladat. Lócs
evangélikus temploma elég jó állapotban van,
de ráférne a tatarozás – vette sorra a polgármes-

ter. „Civil” lakóházakból is vannak mûemléki védettségûek, de azoknak szigorú megkötés szabályozza a renoválását – tette hozzá.
Aki Lócson jár, vessen egy pillantást a különleges, lóvontatású kocsifecskendõre, amit az itt
lakó németek segítségével újítottak fel néhány
éve, falunap alkalmából avatták, s az üveg „kalitkája”, garázsa is elkészült, ami védi, óvja az
idõjárástól és a rongálástól az eszközt. S marad-

8

Mozgalmas nyári szünet és eredményes szezonkezdés
A BÜKI TK KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁBAN
Az elõzõ 2015-2016 évi NBII nõi kézilabda bajnokság dobogós helyezését követõen rövid, megérdemelt nyári szünetre mentek a büki kézilabdás
lányok. Sokáig nem kellett nélkülözniük kedvenc
sportjukat, mert Miskei Balázs irányításával már július elején elkezdhették alapozó erõnlétfejlesztõ felkészülésüket a szakosztály junior és felnõtt játékosai. A tréning elsõ három hetében csak erõnléti
edzéseket végeztek a lányok heti öt napon keresztül és csak azt követõen, a
negyedik héttõl került elõször elõ a labda. Ezzel párhuzamosan július 25-tõl 29ig rendeztük meg immár
hagyományosnak nevezhetõ és népszerû iskolai kézilabdás a napközis tábort
a büki sportcsarnokban,
melyen nagy örömünkre
idén 33 lelkes kislány vett részt. Minden nap reggel
9 órakor kezdõdtek a kétórás edzések, ahol MiskeiPukler Petra és Bõsze Dóra vezényletével támadási-védekezési feladatok elsajátítását tanulták, kis
erõnlét szerzéssel. Délelõtti edzés után ebéd és kis
pihenõ következett, majd minden nap változatos
programokkal szórakoztattuk a lányokat. Voltak biciklitúrán a Napsugár parkban, Bükfürdõn és az
Inci-Finci gyermekfoglalkoztató is ellátogatott hozzánk egy nagyon vicces, boszorkányos mûsorával.
Délutáni edzés gyanánt pedig a lányok a délelõtt
tanult elemeket élesben gyakorolva kézilabdáztak
egymás ellen. Az utolsó napon pedig egy közös
pizzázással, tortázással, kézmûves foglalkozással,
emlékkészítéssel tettük fel a pontot az I-re és így

zártuk le ezt a csodálatos hetet. Junior lányaik augusztus elsõ hetében hat napra Nagyatádra költöztek edzõtáborba és tematikusan összeállított
edzésekkel készültek. Ott már a csapatépítésen,
játékhelyzetek gyakorlásán volt a hangsúly.
Augusztus második hetében a királynék városában az idén 20. alkalommal megrendezett CellCup Nemzetközi Kézilabda Fesztiválon vettek részt
a Junior lányok ahol, 28 ország 167 nevezett csa-

pata vett részt. Veszprém mellett Ajkán, Alsóörsön,
Balatonfüreden, Pápán és Várpalotán zajlottak a
mérkõzések, összesen 11 helyszínen, 10 korosztályban. Az 5 játéknap alatt, augusztus 8. és 12. között,
több mint 550 mérkõzésen több ezer gól esett. A
Dr. Lupo Büki TK junior csapata a WU18-as korosztályban mérette meg magát. A lányaink 15 WU18as magyar, lengyel, izlandi, német, hongkongi, tajvani, francia és ukrán csapat közül az elõkelõ 5.
helyet szerezték meg.
Ezt követõen augusztus közepétõl büki sportcsarnokban az elõzõ évek metodikája szerint
heti 3 alkalommal megkezdõdött a Büki TK kézilabda csapatainak bajnokságra felkészítõ
edzéssorozata.

Szeptember elsõ hétvégéjén, 2. és 4. között,
immár 17. alkalommal rendezte meg szakosztályunk a Bükfürdõ Kézilabda Kupát, ahol saját csapatunkon kívül 8 NBII-es bajnokságban játszó csapat vett részt. Az elõzõ évek megszokott csapatai,
vagyis a Celldömölk, a Sárvár, a Körmend, a
Mosonszolnok és a VKLSE Gyõr mellett, két új csapatot is köszönthettünk a részvevõk között: Dorog
és Inárcs-Örkény együttesét. A három napos erõpróbát követõen csapatunk a torna 2. helyét szerezte meg. A kupa eredményhirdetését követõen
ünnepélyes keretek között szakosztályunk birtokba
vehette a 2015-2016 TAO pályázat során beszerzett 9 személyes mikrobuszát, amit Galamb Orsolya a BTK elnöke és dr. Németh Sándor Bük város
polgármestere avatott fel.
Csapataink szeptember 17-én játszották a
2016-2017 NBII észak-nyugati kézilabda bajnokság elsõ mérkõzését hazai pályán a Celldömölki
VSE ellen, ahol mind Felnõtt, mind Junior korosztályban is magabiztos gyõzelmet arattunk.
A BTK Kézilabda szakosztály vezetõsége
nevében Szabó Róbert szakosztályvezetõ.
A további õszi bajnoki mérkõzések
menetrendje az alábbiak szerint alakul:
Dr. Lupo Büki TK – Gyõri Audi ETO III. 2016.10.08. 17:00 • Dr.
Lupo Büki TK – Bajnok DSE Nemesvámos 2016.10.15. 17:00 (Junior 18:45) • Szombathelyi KKA II. – Dr. Lupo Büki TK 2016.10.22.
16:00 (Junior 18:00) • VADY Mosonszolnok – Dr. Lupo Büki TK
2016.10.29. 18:00 (Junior 16:00) • VKLSE Gyõr – Dr. Lupo Büki TK
2016.11.12. 18:00 (Junior 16:00) • Dr. Lupo Büki TK – Sárvári Kinizsi SE 2016.11.19. 17:00 (Junior 18:45) • Veszprémi Egyetemi
SC – Dr. Lupo Büki TK 2016.11.27. 15:00 (Junior 17:00) • Dr. Lupo
Büki TK – Tapolca VSE 2016.12.03. 17:00 (Junior 18:45)
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Rövid hírek
• Borsosberény
Megint összejöttek a Berényiek
Idén a Nógrád megyei Borsosberényben
gyûltek a Berény nevû települések.
Az országban 13 ilyen nevû település található. Az elsõ összejövetelt 1994-ben
Vörösberényben, a helyi illetõségû Mester Ferenc ötlete nyomán rendezték, aztán minden
Berény sorra került házigazdaként. 2008-ban
ért véget a sor, arra minden Berény nevû település vendégül látta a többieket. Természetesen a hagyomány folytatódott, így a jövõben sem telhet el év anélkül, hogy a
“berényiek” megszokott összejövetelükön találkozhassanak egymással.

Ingyenes programokkal és számos meglepetéssel készültek a szervezõk a kisgyermekes családoknak, szeptember elsõ szombatjának délutánján megrendezett I. Családi Napon, Csepregen a Malomkerti játszótéren.
Zumba bemutató, gyermekzenekar, palacsinta, málnaszörp, ugrálóvár, lufi, csillámtetoválás és pónilovaglás is szerepelt a programok
között, melyet Vlasich Krisztián, Hárominé Orbán

A rendezvényt megtisztelte részvételével dr.
Hende Csaba országgyûlési képviselõ, és Gagyi
Levente, a Vas Megyei Közgyûlés képviselõje is. A
program keretében került elültetésre a Város
Születés Fája is, mellyel a 2015/2016 esztendõben született 47 csöppséget köszöntöttek.
A jó programoknak köszönhetõen a gyermekek és szüleik is remekül szórakoztak a jól sikerült
Családi Napon, amellyel a szervezõk hagyo-

Erika, Horváth Zoltán, Szarka Anikó, Enzsöl László,
Oláh Imre és Horváth Gábor szerveztek meg közösen a csepregi családoknak.

mányt kívánnak teremteni, és jövõre ismét várják majd a kisgyermekes családokat egy újabb
jó hangulatú találkozóra.
yde

2016. október VI. évfolyam 10. szám • www.repcevidek.hu

Egy-egy év után a régi kedves ismerõsökkel,
barátokkal ott lehetett folytatni a beszélgetést,
ahol egy évvel ezelõtt abbamaradt. A település
nevezetességeinek megtekintése közben megismerkedhettek a helyi alkotókkal is és szomszédolás is belefért: nem messze, Horpácson meglátogatták Mikszáth Kálmán Emlékházát a
berényiek. A közös ebéd után a helyi polgármester köszöntötte a települések elöljáróit, majd
a falunapi rendezvény kulturális mûsorába a
berényi települések is hoztak produkciókat. Az
egymásra találás és az öszszetartozás jó példája a találkozó. Ez egy olyan folyamatos kapcsolattartás ami a nehéz idõkben sem szakadt
meg. Minden berényi számára fontos a találkozók hagyományának õrzése, hiszen az ismeretségen túl lehetõséget adnak a települések fejlesztésére vonatkozó hasznos ötletek, gondolatok cseréjére is. Amíg van ambíció, összetartási
vágy, igény a közös ünneplésre, addig a
Berényiek Országos Találkozója évrõl évre újjászületik a lelkes szervezõk és vendégek által.
SulicsBogi

A családokat ünnepelték
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Évfordulók 2016. III.
175 éve, 1841. augusztus
2-án halt meg Haiszler György
or vos. Csepregen született
1761-ben. Alsó iskoláit Sopronban végezte, a bölcseletet Gyõrött, ahol - az egyházi
rendbe fölvétetvén - elvégezte a teológiát. Majd Bécsbe
ment, ahol 1789-ben orvosi
oklevelet szerzett. Ezt követõen
Sopron vármegye tisztiorvosának nevezték ki. Késõbb Szily
János püspök udvari orvosa
volt 1800-ig, amikor Szombathelyrõl Veszprémbe költözött.
1800. június 30-ától Veszprém
megyei fõorvosként praktizált.
Összeköttetésben állt Kiss Jánossal, a késõbbi szuperintendenssel, aki a század elején Kõvágóörsön lakott. Öt
könyvben dolgozta fel és jelentette meg a korabeli gyógyítás teljes ismeretanyagát.
Elsõ orvosi munkája még Pozsonyban látott napvilágot, a
többi Veszprémben jelent
meg.
400 évvel ezelõtt, 1616ban kapott nemesi címet Nagy
Benedek – a családi legenda
szerint: az Erdélybõl menekülõ
Barcsay Benedek, aki Nagyra
változtatta nevét. Más forrás
alapján: lédeci (ma Sopronhorpács része) jobbágy. Õ volt
a Felsõbüki Nagy család õse.

1700. éve, 316-ban egy római katona gyermekeként született Szent Márton a pannóniai Savariában, a mai Szombathelyen. Tours városának püspökeként és az elsõ nagy nyugati szerzetes atyaként lett ismertté a keresztény világ elõtt.
397. november 8-án hunyt el.
Három nap múlva, november
11-én Tours-ban temették el,
sírja felett kápolnát emeltek. Õ
az elsõ nem vértanú szent. A
középkorban úgy tartották,
hogy Mária után az õ tiszteletére szentelték a legtöbb templomot. Magyarországon 33 település és 82 templom viseli a
nevét. Ausztriában 23 település
õrzi nevét, Salzburg és Burgenland tartományok patrónusa.
Németországban 446 Szent
Márton titulusú templom van,
Franciaországban 3670. Márton személye az egész emberi
életet átszövi a jótékonyságtól
a hithirdetésig, a betegek gyógyításától a szerzetességig, a
pásztorszámadástól a borkóstolásig. Hazánkban a jubileumi
emlékév rendezvényei Szombathelyre és Pannonhalmára
koncentrálódnak. Térségünkben Szent Márton titulusú templom van: Kõszegdoroszlón, Ólmodon és Vámoscsaládon.
Összeállította: Sági Ferenc

Felújítanák az óvodát
– TERVEK PERESZNYÉN
Három épület felújítását is tervbe
vették Peresznyén, pályázati forrást
remélnek a szépítéshez. Önkormányzati telek már nincs eladó, de még fogadóképes a falu és jönnek is új lakosok szép számmal. Számvetés 2016
õszén Grüll János polgármesterrel.
– Az elmúlt években nem realizálódtak
uniós pénzbõl fejlesztések, hiszen még
csak most adtuk be az új hétéves ciklusra a
pályázatokat. Az elõzõ ciklusban 200-250

millió forintnyi fejlesztés realizálódott, részben az önkormányzat, az egyesületek, az
egyházközség megvalósításában – számolt be Grüll János polgármester. Jelenleg
döntésre vár több terv is. A legfontosabbnak az óvodafelújítást nevezte a településvezetõ. Mintegy 60 millió forintból újítanák
meg az ovit, ami szerencsére telt házzal
mûködik: 25 fõs csoporttal. A telített óvoda
is mutatja, hogy nõ a lakosságszám, szívesen látják a letelepedõket. – Önkormány-

zati telek már nincs, de fogadóképes a falu, a kiürülõ eladó házakat viszik. A házak
körül és elõtt virágok most is – és ahogy a
legtöbb „mai modern” faluban, Peresznyén sem jellemzõ a háztáji. Vagyis nem
nevelnek állatokat, legfeljebb a kiskerti
gazdálkodás maradt, nyomokban.
Az ovi mellett az egykori iskola felújítása
is a tervek között szerepel. Régóta nem oktatási intézmény és nem is reális, hogy az
legyen – kultúrtörténeti helynek nevezte a
polgármester. A harmadik felújítani épület
pedig a tûzoltószertár. Azt a helyi tûzoltó
egyesülettel közösen tervezik, hiszen már
harminc éve, hogy megújították a szertárt,
ráfér a frissítés. A civilekrõl szólva Grüll János elmondta: – Mûködik hagyományõrzõ
egyesület több csoporttal, aktív az egyházközség, mindannyian hozzájárulnak a
település gazdagításához. Peresznye és a
sport felemás helyzetben van 2016 õszén.
Egyrészt nincs most aktív labdarúgó egyesület, másrészt viszont a helyi fiatalok szívesen használják a „halastónál” három éve
kialakított multifunkcionális sportpályát.
Ugyanilyen „forgalmas” a mûvelõdési ház:
könyvtár, sport- és egészségügyi programok töltik meg. Nem a rövid távú célok között, de terven van a temetõkerítés építése.
A ravatalozót önerõbõl újították meg
Peresznyén, pályázati segítséggel az utakat és a kápolnát, a rendezett és teljes
képhez lenne szükség a kerítésre.
yde
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Rövid hírek
• Csepreg
Birtokba vehetik a Gesztenyés
kunyhót a kirándulók

Újabb utca újult meg Csepregen
Nagyszabású út- és járdafelújítási program
indult el a városban, hiszen önerõt is felhasználva állami pályázatok segítségével, ütemezetten újítja meg járdáit és útjait a jelenlegi
városvezetés.

A városvezetõ hangsúlyozta, hogy a Csokonai utca felújítása után, most a Szombathelyi utca került sorra, hiszen a tudatos jó gazda módjára történõ gazdálkodás és a Belügyminisztériumtól elnyert 14 millió forint kormányzati támo-

A Csokonai utca felújítását és aszfaltozását
követõen, most látványos felújításon ment keresztül a Szombathelyi utca is, hiszen az itt élõk
mára már új útburkolattal büszkélkedhetnek.
„Régi adósságunkat kell törlesztenünk, hiszen
az elmúlt ciklusokban nagyon kevés figyelmet
fordítottak városvezetõink az utak, járdák felújítására” – mondta el lapunknak Vlasich Krisztián,
Csepreg Város polgármestere.

gatás, Ágh Péter Országgyûlési képviselõ úrral
végzett közös munkájuk újabb eredménye.
„Bízom abban, hogy a város korábbi „szégyenfoltjai” lassan mind eltûnnek, s lépésrõl - lépésre a többi kritikus állapotban lévõ utcát is
hamarosan felszámoljuk és felújítjuk. Mindenki
láthatja, hogy nemcsak beszélünk a felújítás
fontosságáról, hanem el is végezzük azt.” – nyilatkozta a város elsõ embere.
yde

Felújította a Csepregi Tilos erdõben található Gesztenyés kunyhót a Szombathelyi Erdészeti Zrt. a közjóléti fejlesztések programjában. A több turista útvonal melletti pihenõhe-

lyen padokat, asztalokat helyeztek ki: megpihenhetnek a turisták. Az ünnepélyes átadáson
beszédet mondott Bakó Csaba erdõgazdál-
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kodási igazgató, Vlasich Krisztián elnök, valamint Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje. A mûsort a csepregi iskolások és óvodások színvonalas mûsora színesítette.
yde
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Gasztroszínpad
– XI. Gyógy-Bor Napok és Büki Gasztrofesztivál
A Büki Kultur Wellness legnagyobb rendezvénye a Gyógy-Bor Napok és Gasztrofesztivál, ami
évrõl-évre többezer látogatót vonz.
Az egyre nagyobb népszerûségnek örvendõ
ötnapos fesztivál egyik idei újítása az önálló programként bemutatkozó Gasztroszínpad volt,
amelynek keretében ismert amatõr-és profi séfek, valamint a helyszínen táborozó hagyományõrzõ
csoportok készítették el kedvenc
ételeiket.
Az örömfõzés az eddigi fesztiválok során is jelen volt, viszont
csak kiegészítõ elemként, más
programokkal párhuzamosan.
Mivel évrõl- évre egyre nagyobb
érdeklõdés övezte a kulináris bemutatót, így az idei fesztiválon új
környezetben, saját színpadon, önálló mûsorral
várták az érdeklõdõket a fõzõ-show házigazdái.
A színpadi konyhát -az elõzõ évekhez hasonlóan – egy szombathelyi mûszaki szaküzlet és
konyhastúdió bocsátotta rendelkezésre, a séfek
fortélyait pedig LED falról követhették a nézõk,
amelyre a helyi televízió munkatársai varázsoltak élõképet.
A receptek kiválasztásakor fontos szerepet játszott, hogy helyi-környékbeli alapanyagok felhasználásával és otthon is elkészíthetõ legyen. A
napi menü nagyon változatos volt - Kolbászleves,
õrségi módra készült vaddisznómáj, kedves
hangzású – és emellett nagyon finom – csücsür,

valamint eredeti gencsi lakodalmas étel, fesztivál
pecsenye és húsban gazdag pásztortarhonya,
tehénhús és sáfrányos hús is készült a színpadon,
valamint a hagyományõrzõk táborában. Az éte-

Fesztiválpecsenye,
a chef kedvence
– Bánszki Péter, a Hunguest Hotel
Répce Gold**** séfje.
Hozzávalók 4 személyre:
0,5 kg sertés szûz
0,20 kg hízott kacsamáj (világos színû)
0,20 kg kolozsvári szalonna
2-3 fej vöröshagyma
1 kg újburgonya 2,5kg
1 kis csomó koriander
1 köteg újhagyma
0,20 kg libazsír
0,20 kg Szekfû gomba
1 csomó petrezselyem zöld
1 közepes cukkini
Fûszerek: Só. õrölt fekete bors, majoránna
(morzsolt)

Buza Sándor és Horváth Lívia fõz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lek mellé ital is dukál – így minden nap bemutatásra került egy-egy bor is, amit a jelenlévõ borászok ajánlottak az adott étel mellé.
Napról-napra egyre többen gyûltek a
Gasztroszínpad elé, ami a szervezõk örömére (is)
bizonyítottan kiérdemelte az önállóságot.
A recepteket a BBKTE Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/buk.bukfurdo/) folyamatosan közöljük.
A Répcevidék olvasói számára a Fesztivál
pecsenyét ajánljuk, ami mellé kóstolják meg
Bük Város 2017. évi borát is-Torna Pincészet –
Nagy Somlói Zenit (Aszú Vinotéka, Bük) – száraz,
fehérbor.
Lívia

Az alapanyagokat megtisztítjuk és feldaraboljuk. Felhevített edénybe kockára vágott szalonnát teszünk, majd rövid pirítás után hozzáadjuk a finomra vágott hagymát. Tovább pirítjuk és
pár perc elteltével beletesszük a csíkokra vágott
szûzpecsenyét. Hagyjuk, hogy kis idõ alatt ez is
kis kérget kapjon és ekkor a csíkozott kacsamáj
is mehet bele az edénybe. Fûszerezzük, pirítjuk
és legvégül a gomba és a félkarikára vágott
cukkini hozzá kerül.
A megtisztított és kockára darabolt burgonyát bõ zsírban kisütjük, a készre pirult hússal
összekeverjük és tálaljuk.

2016. október VI. évfolyam 10. szám • www.repcevidek.hu

13

en

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

OKTÓBER

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

2016. októberi programjai
Október 13. 15.30
Szegedi Miniszínház: Csipkerózsika – zenés mesejáték. A klasszikus mese adaptációja. Csipkerózsika két barátja Gerzson kutya és
Jeromos macska mindent megtesz, hogy felébressze álmából a
királykisasszonyt. A bérlet ára:
2.000.- Ft. Elõadásonkénti jegyár:
800.- Ft.
Október 28. 18.00
Olvasószemüveg. Álomút – dr.
Csider Sándor verseskötetének
bemutatója. A részvétel ingyenes!
pács–Ágfalva, Répcevis–Egyházasfalu, 15 ó. Simaság SE–Hegyhát SE Sótony, Répcevölgye SK Bõ–Nemeskocs
SC Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések. 15 ó. Büki TK-Merseváti SE – Megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.

Országos könyvtári napok október 3-9.
Csepreg Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és Könyvtár
•
•

•

•
•

Október 3. (hétfõ) 18:00 óra - Író-olvasó találkozó Lakatos Leventével
Október 4. (kedd) 9:30 – „Itt van az õsz, itt van ujra” A Csepregi Olvasókör
elõadása az Idõsek Klubjában. 15:00-17:30 - „Újrahasznosító-Barkácskuckó”
kézmûves foglalkozás.
Október 7. (péntek) 8:00 óra - Olvasó staféta - A legkedvesebb könyvem Hozd el,
mutasd meg, olvass fel belõle! Helyszín: Dr. Csepregi Horváth János Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
Október 8. (szombat) 13:00-17:00. 14:00 óra - Mesekuckó: Mirr Murr a kandúr.
Október 9. - Könyves vasárnap – 13:00-17:00. 14:00 – 7Próba a „Csukás
Birodalomban” - Családi vetélkedõ.
Programjainkon a részvétel ingyenes!

Október 1. Szombat Dr. Nagy Gábor • 2. Vasárnap Dr. Sudár Zsuzsanna •
3. Hétfõ Dr. Bencsik István • 4. Kedd Dr. Szirmai László • 5. Szerda Dr. Bencsik
István • 6. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 7. Péntek Dr. Szilasi Imre 23 óra • 8.
Szombat Dr. Szilasi Imre • 9. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 10. Hétfõ Dr. Kator Miklós
• 11. Kedd Dr. Földi Sándor • 12. Szerda Dr. Izer Ildikó • 13. Csütörtök Dr. Müller
András • 14. Péntek Dr. Sudár Zsuzsanna • 15. Szombat Dr. Petro Andor • 16.
Vasárnap Dr. Petro Andor • 17. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 18. Kedd Dr. Szirmai
László • 19. Szerda Dr. Müller András • 20. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 21. Péntek
Dr. Szilasi Imre • 22. Szombat Dr. Szilasi Imre • 23. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 24.
Hétfõ Dr. Kator Miklós • 25. Kedd Dr. Szirmai László • 26. Szerda Dr. Izer Ildikó •
27. Csütörtök Dr. Müller András • 28. Péntek Dr. Nagy Gábor • 29. Szombat Dr.
Földi Sándor • 30. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 31. Hétfõ Dr. Kator Miklós.
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01. Sanitas 9–13.00 NYITVA
02. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
03. Sanitas 17–20.00 készenlét
04. Sanitas 17–20.00 készenlét
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 9–13.00 NYITVA
09. Sanitas 9–14.00 ügyelet
10. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
11. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
17. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
18. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
19. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
20. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 9–13.00 NYITVA
23. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
24. Sanitas 17–20.00 készenlét
25. Sanitas 17–20.00 készenlét
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 9–13.00 NYITVA
30. Sanitas 9–14.00 ügyelet
31. Sanitas 9–13.00 NYITVA

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

ó. Csepregi SE–Ölbõ KSE – Megyei II. o.
labdarúgó mérkõzés.
Október 16-án, vasárnap 17 ó.
Csepregen, a PSMSK-ban: A Nyugdíjas Énekkar 15 éves jubileumi hangversenye.
Október 22-én, szombaton 16 ó.
Csepregen, a labdarúgó pályán:
Csepregi SE–Sitke KSE – Megyei II. o.
labdarúgó mérkõzés.
Október 22-23. Kõszegen: XV.
Natúrpark ízei: Gasztronómiai fesztivál
- Orsolya napi vásár - a mûsorban térségünk mûvészeti csoportjainak egy
része is fellép.
Október 23-án, vasárnap településeinken: Megemlékezések a
nemzeti ünnep alkalmából.
Október 23-án, vasárnap 15 ó.
Und-Fertõd II., Csapod–Répcevis,
Egyházasfalu–Fertõrákos, Sopronkövesd–Sopronhorpács Megyei III. o.
labdarúgó mérkõzések.
Október 30-án, vasárnap 14. ó.
Zsira-Agyagosszergény, Sopronhor-

• 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.

Készenlét és ügyelet
a térségben

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

Októberben a Büki MSK galériáján az intézmény nyitva tartása alatt
megtekinthetõ: A Velemi Stúdió Népmûvészeti Egyesület 40 éves jubileumi
kiállítása.
Október 28-ig minden pénteken
16.00 - 20.00, majd 15-19 óra között
Bükfürdõn: Termelõi piac.
Október 7-én, pénteken 18.30
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: A nagy
testvér titkai: A Jupiter és holdjainak
megismerése az ókortól napjainkig –
ea.: ifj. Horváth István tanár. Derült
idõben az elõadást távcsöves bemutató követi.
Október 8-án, szombaton 17 ó.
a Büki Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki
TK - Gyõri Audi ETO KC III – NB II-es nõi
kézilabda mérkõzés.
Október 8 és 9-én a Büki MSK
színháztermében: VIII. Sok-Szín-Feszt.
Október 8 és 9-én Velemben:
Gesztenyenapok.
Október 9-én, vasárnap 15 ó.
Sopronhorpács–Csapod,
Pereszteg–Egyházasfalu, Nagylózs–Répcevis, Zsira-Sarród Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések, 16 ó. Büki TK-ÖTE
Ikervár FC Megyei II. o. labdarúgó
mérkõzés.
Október 15-én, szombaton 17 ó.
a Büki Sportcsarnokban: Dr Lupo Büki
TK – Bajnok DSE Nemesvámos – NB IIes nõi kézilabda mérkõzés.
Október 16-án, vasárnap 14 ó.
Zsira-Und, 15 ó. Sopronhorpács–Egyházasfalu, Répcevis–Kópháza, 16 ó.
Simaság SE–Nemeskocs SC, Répcevölgye SK Bõ–Ostffyasszonyfa SE Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések, 16

A Büki Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtár

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/,
http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják
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