


Szep tem ber utol só szom bat ján bú csúz tat tuk
a nya rat Nemesládonyban. Ki hasz nál va az õsz
ta lán utol só me leg nap su ga ra it, a kép vi se lõ-tes -
tü let nyár bú csúz ta tó ra hív ta a fa lu la kos sá gát.
Az idõ tö ké le tes volt a sza bad té ri prog ra mok hoz.
A gye re kek csokievõversenyen ve het tek részt,
kö tél hú zás ban mu tat hat ták meg ere jü ket. A fel -
nõt tek az elõ ször meg ren de zett sü te mény sü tõ
ver seny re ne vez het tek, há rom ta gú zsû ri vá lasz -
tot ta ki a leg fi no mabb sütiket. A gyõz tes
Pietrowskiné Végh And rea pis kó ta tal lé ros sü te -
mé nye lett. Eköz ben vadpörköltet fõ zött a jól ös -
 sze szo kott sza kács csa pat, és a sza lon na sü tés

sem ma rad ha tott el. A gye re kek kü lö nö sen él -
vez ték a tá bor tü zet, sor ra sül tek a pa rázs fe lett a
sza lon nák. Nap nyug tá ra el csen de se dett kis fa -
lunk ren dez vény te re, nagy sze rû han gu la tú dél -
után nal bú csúz tat tuk a nya rat.

Bencsik Gab ri el la
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• Lócs

Rövid hírek

Nyár vé gi em lé kek a lócsi is ko lá sok nak

Bi zony, a lócsi is ko lá sok sem vár ták nagy lel -
ke se dés sel a nyár vé gét, a szep tem be ri
sulikezdést. Az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te
azon ban sze ret te vol na a ne bu lók szá má ra
még em lé ke ze te seb bé ten ni a nyár utol só nap -
ja it, ezért két va ká ció zá ró prog ra mot is szer vez -
tek a te le pü lé sen élõ gye re kek nek és szü le ik nek.

Az egyik au gusz tus utol só va sár nap ján volt,
ami kor tá bor tûz mel lett íz le tes sza lon nát sü töt tek
a csa lá dok, és azt jó ked vû be szél ge tés, já ték
köz ben kö zö sen el is fo gyasz tot ták. A má sik ren -
dez vény szep tem ber el sõ szom bat ján volt. Ek kor
a bü ki Nap su gár park ba ki rán dul tak, ahol az ön -
fe ledt já té ké volt a fõ sze rep. Mind két prog ra -
mon na gyon jól érez ték ma gu kat a gye re kek, s
bi zony, a sok já ték után még in kább sem vágy -
tak az is ko la pad ba vissza. Egy azon ban vi gasz -
tal ja õket, jö võ re is lesz nyár, s ak kor is na gyot
játsz hat nak majd! Ki tar tó szor gal mat, jó ta nu lást
kí vá nunk min den is ko lás nak!                        BSE

Nyárbúcsúztató gyõztes 
piskótatallérral – Nemesládonyban
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

A szep tem ber nyár utó val, majd szí vet, lel ket
me len ge tõ kel le mes, nap fé nyes, idõ se ket és fi a ta lo kat sza bad ba
csa lo ga tó õszi be kö szön tõ vel ör ven dez te tett meg ben nün ket. A ter -
mé szet nyu gal mat su gár zott, s re mé nye ink sze rint Csepreg is a bé -
kés, za var men tes fej lõ dés út já ra lép, amint azt az idõ kö zi vá lasz tá -
sok per dön tõ ered mé nye is óha jul tûz te ki.

Ami kor el kezd tem ok tó be ri be ha ran go zó gon do la ta im elõ ké szí -
té sét, ép pen egy 45 éves érett sé gi ta lál ko zón vet tem részt. Gim ná -
zi u mi osz tá lyunk Csepregen vég zett 1971-ben. Meg ha tó ér zés volt
ta lál koz ni Szom bat -
he lyen ta ní tó, már
nyug díj ba vo nult, ak -
ko ri ban pá lya kez dõ
sze re tett ta ná ra ink -
kal, s hal la ni szak mai
szi go rá ról hí res, de
igaz sá gos, ag gó dó
sze re te té vel ne ve lõ
osz tály fõ nö künk, Ta -
kács ta nár nõ em lék -
idé zõ sza va it.

Az tán ké sõb bi tör té né sek ele ve ned tek fel egy Bu da pes ten
össze hí vott ba rá ti tár sa ság ban, ahol sze ge di egye te mi if jú águnk
má ig em lé ke ze tes él mé nyei fe led tet ték, vagy idéz ték fel az évek
gyors mú lá sát.

Em lé ke ket, gyer mek ko ri él mé nye ket vil lan ta nak fel az ok tó be ri szü -
re tek, az öre gek min den re fi gye lõ elõ ké szü le tei, az as  szony nép szor -
gos ko dá sa, s a gyer me kek zsi va ja, az édes must si mo ga tó il la ta, íze.

Ok tó ber ma ga a ter mé szet gyö nyö rû sé ge. Káp rá za tos szín vi lá -
gá val, szo mor kás nyu gal má val ké szít fel ben nün ket a szám ve tés re,
vi dám és szo mo rú em lé ke zé sek re. Az egy re ko ráb ban be kö szön tõ
al ko nyat fe dél alá pa ran csol ja az em bert. Több idõ jut szel le mi fel -
töl tõ dés re, az em lé kek fel ele ve ní té sé re.

Ok tó ber hó nap al kal mat nyújt tör té nel mi em lé kek, nem ze ti múl -
tunk má ig ve lünk élõ és ha tó ese mé nye i nek fel idé zé sé re is. Fõ haj -
tá sunk a vér ta nú tá bor no kok elõtt, az 1956-os for ra da lom és sza -
bad ság harc hat va na dik év for du ló ja ta nú sít ják, hogy min dig vol tak
és ta lán lesz nek is olya nok, akik a ha za, a na gyobb, il let ve ki sebb
kö zös ség ér de ke it te kin tik te vé keny sé gük, har cuk cél já nak.

Ok tó ber nem csak szí nek ben, em lé kek ben, ha nem tör té nel mi
sors for du lók pél dá i ban, ta nul sá ga i ban is gaz dag. Kí vá nom, le gyen
sok öröm ben, él mény ben ré szük.                          Sárváry Zol tánKövetkezõ lapszámunk 2016. november 3-án jelenik meg!

Õszi gondolatok
Zsira és Lutzmannsburg köz ség

tisz te let tel meg hív ja Önt az 1956-os
for ra da lom és sza bad ság harc 60.
év for du ló já ra szer ve zett ün nep ség -
re. Hely szín: Zsira-Lutzmannsburg
ha tár át ke lõ. Idõ pont: 2016. ok tó -
ber 23. va sár nap. 

Prog ram: 
14.00. Meg nyi tó. Öko -

me ni kus ima. Ün ne pi kö szön -
tõt mond:   Nagy Fer di nánd
Zsira pol gár mes te re, Chris -
tian Rohrer Lutzmannsburg
pol gár mes te re, Firtl Má tyás
or szág gyû lé si kép vi se lõ, Ru -
dolf Strommer kép vi se lõ, Eu -
ró pa Fó rum, L. R. Da ra bos.

Az em lék mû vek ün ne -
pé lyes meg ko szo rú zá sa.

Az ese mé nyek rõl meg em lé ke zik:
Dr. So mo gyi Lász ló szem ta nú, 56-os
me ne kült. A mû sor ban köz re mû köd -
nek:  a zsirai és a luztmannsburgi is -
ko la ta nu lói, Or bán György ta ní tó-
köl tõ va la mint a Song Office Mu si -
cal Stú dió éne ke sei.

A mû sor után ün ne pé lyes koc -
cin tás a ha tá ron, majd kö zös sé ta
a zsirai Kul túr ház ba, ahol az 1956-
os for ra da lom al kal má ból ren de -
zett ki ál lí tás te kint he tõ meg. Ez a ki -
ál lí tás a ren dez vény után még egy
hé tig lá to gat ha tó lesz.

Egy ko ri me ne kül tek, a me ne kül -
te ket se gí tõ la ko sok, az ese mé nye -
ket át élt ta núk em lé kez nek a 60 év -
vel ez elõtt tör tén tek re, majd kö tet -
len be szél ge tés kö vet ke zik.

A ren dez vényt tá mo gat ja az
1956-os Em lék bi zott ság.

Em lé kez zünk együtt!            NPK

Ahol a hõsöket nem felejtik,
mindig lesznek újak!



• Tompaládony

Rövid hírek

4

2016. október VI. évfolyam
 10. szám

 •
w

w
w
.repcevidek.hu

Im má ron ha gyo má nyo san ren dez tük meg új -
ra, ne gye dik al ka lom mal a szü re ti fel vo nu lás ün ne -
pét, meg moz gat va ez zel te le pü lé sünk min den la -
ko sát: a leg ki seb bek tõl, a leg idõ seb be kig. 

Így sze ret tük vol na a fi a ta lok kal meg is mer tet ni
a szü re ti szo ká so kat, a ha gyo má nyok to vább vi te -
lé nek cél já val. A na pot a fel vo nu lás ese mé nyé vel
in dí tot tuk: kis trak to ro kon, ló há ton, lovaskocsikon,
gya lo go san, de volt, aki bi cik lin vo nult vé gig ve -
lünk, a fa lu min den ut cá ját érint ve. Ve lünk vol tak a
szom bat he lyi Ta risz nyá sok, és olyan lo vas ko csi is
volt, me lyen a gye re kek han go san éne kel ve mu -
lat tat ták a fel vo nu ló kat. 

Az ut cák ban stá ci ó kat ál lí tot tak a te le pü lés la -
ko sai: bõ ke zû en ven dé gül lát ták a fel vo nu ló se re -
get fi no mabb nál fi no mabb ét kek kel, ita lok kal.

Vissza ér ve a fõ tér re az óvo dá sok mû so rát te kint het -
tük meg, õket kö vet te a Bõi Nõi Kar, a te le pü lés
büsz ke sé gei, akik ak tí van ve szik ki ré szü ket min den
kö zös sé gi prog ram ban. Majd egy fi a ta lok ból ál ló
kis tár su lat lé pett szín re. De bü tá lás volt a be mu tat -
ko zá suk, hi szen Bõ ben még nem volt ilyen csa pat,
amely he lyi és tompaládonyi fi a tal höl gyek bõl ko -

vá cso ló dott ös  sze és tán cos, ver ses pro duk ci ót ad -
tak elõ. A sza bad té ri prog ram sor utol só fel lé põ je a
Si ma sá gi Tánc kör volt: nyolc ze nés mû sor szám mal
ked ves ked tek a je len lé võk nek.

Ami új don ság nak szá mí tott, a szü re ti prog ra -
mok kö ré ben, az a „gye rek sa rok” volt. A ki csik hul -
la hop poz hat tak, dartsozhattak, ki fog hat ták az
arany ha lat a víz bõl, va la mint tût ke res het tek a szé -
na ra kás ban.

Mi vel már õsz van, egy re hû vö seb bek az es ték,
ezért 20 órá tól az IKSZT épü le té ben foly ta tó dott a
prog ram: egy szín há zi, ze nés, tán cos elõ adást lát -
hat tunk és hall hat tunk, Var ga Ka ta lin elõ adá sá -
ban, aki nek se gít sé gé re volt tech ni ku sa Schimmer
At ti la.

Az est el en ged he tet len prog ram ja pe dig az
élõ ze nés szü re ti bál volt, ahol kel le mes han gu lat -
ban mu lat tak, szó ra koz tak a je len lé võk.

En ged tes sék meg, hogy ez úton mond jak kö -
szö ne tet min den ked ves sze mély nek, aki bár mi
mó don hoz zá já rult a nap ese mé nye i hez, il let ve a
prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz.

Jákó Me lin da (IKSZT mun ka társ, Bõ)

„Is ten ve led, Va ká ció!”
Nya rat zár tak Tompaládonyban 

Szep tem ber 3-án egy vi dám, han gu la tos
dél után nal bú csúz tat tuk el a 2016-os év nya -
rát. Meg ren dez tük az im már ha gyo má nyos
nyár zá ró prog ra mun kat Tompaládonyban.
Örö münk re az idõ já rás is ked ve zõ en ala kult. A
fa lu ház ud va rán gyûl tünk ös  sze, ahol ügyes -

sé gi já té kok vár ták a gye re ke ket és szü le i ket
egy aránt. A fo ci pá lyán két ve gyes ös  sze té te -
lû csa pat mér te ös  sze ere jét a vál tó ver se nye -
ken. A részt ve võ ket ap ró édes sé gek kel ju tal -
maz tuk. A dél után fo lya mán még csat la koz -
tak hoz zánk szü lõk, nagy szü lõk és foly ta tó dott
a jó ked vû já ték. Fo ciz tunk, tol la soz tunk, ki do -
bóz tunk, ug ró kö te lez tünk. A sok sza lad gá lás
min den ki nek meg hoz ta az ét vá gyát, így es te -
fe lé jó ízû en el fo gyasz tot tuk a fi nom va cso rát.
A kö zös együtt lét tá bor tûz zel zá rult, ami kö rül
éne kel tünk, ját szot tunk és az est fo lya mán
már me le ged tünk is. A va ká ció ez zel vé get
ért, s kez dõ dik az õsz, in dul a ta nu lás. 

Marcus Aurélius gon do la ta i val kí vá nunk
min den di ák nak sok si kert és ki tar tást a
2016/2017-es tan év hez:

„Ne gon dold, hogy ami ne ked ne he zed re esik,
az em be ri leg le he tet len. In kább úgy fogd fel,
hogy ami em be ri leg le het sé ges
és meg szo kott, azt te is elérheted.“

H. H. R.

Ilyen a bõi szüret - negyedszerre
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Sé ta ha jó,
tánc, mú ze u mok

– Sajtoskáliak a Ba la to non

,,Hová men jünk ki rán dul -
ni?” Ve tõ dött fel a kér dés
Sajtoskál köz ség ben.

Év rõl-év re ne he zebb a dol -
ga a kép vi se lõ-tes tü let nek, hi -
szen már an  nyi he lyen járt a
la kos ság, és min den év ben
igye kez nek olyan he lyet vá -
lasz ta ni, ahol még jó pá ran
nem jár tak a köz ség bõl, és
ami ér de kes, él ményt nyúj tó
hely le het a fa lu la kói szá má -
ra. Az idei év ben a vá lasz tás
Keszt hely re és an nak kör nyé -
ké re esett. A szép szá mú je -
lent ke zõ ket szom bat reg gel
vár ta a busz a kul túr ház elõtt. 

Az el sõ ál lo más Sü meg volt,
ahol a Püs pö ki Pa lo tát néz ték
meg, ud va rá ból a Sü me gi vá -
rat – egy má sik, so kak ál tal rit -
kán lá tott ol da lá ról – fény ké -
pez het ték le a részt ve võk. 

Meg ér kez ve Keszt hely re
mú ze u mok szí nes kí ná la ta tá -
rult a ki rán du lók elé. Több té -
má ban, ér de kes, iz gal mas té -
má jú ki ál lí tá so kat te kint het tek
meg, akár az ál la tok ról, a vas -
úti köz le ke dés rõl, ré gi tár gyak -
ról, ba bák ról, és még so rol hat -
nám. Majd a bõ sé ges ebé det
egy kö ze li ét te rem ben fo -
gyasz tot ták el a sajtoskáliak. A
fi nom fa la tok után jól esett a
Ba la ton part ján sé tál ni,
fagyizni, be szél get ni. Az idõ já -
rás is ked ve zõ volt ah hoz, hogy
a Ba la to non el töl tött nosz tal gi -
kus ha jó zás so rán gyö nyö rû
pa no rá ma tá rul jon elé jük,
szép lát vány volt, ahogy a
Nap su ga rai vis  sza tük rö zõd tek
a tó fel szí nén. 

A prog ram ból nem hi á -
nyoz ha tott a va cso rá val egy -
be kö tött ze nés est sem, ahol
jól szó ra koz tak a sajtoskáliak,
együtt mu lat tak, tán col tak. A
busz a haj na li órák ban for dult
be Sajtoskál ut cá i ra, és szál lí -
tot ta ha za az él mé nyek kel te li
la ko so kat. 

BB.

A szü re ti ün nep sé gek, a szõ lõ és bor ün nep lé se, ko -
ráb bi for mái ha zánk ban több szá za dos múlt ra te kin te -
nek vis  sza. Ezek fõ ele me a fel vo nu lás, ame lyet csak
az újabb idõk ben ren dez nek õs  szel, a szõ lõ és a bor
évi mun ká i nak el vég zé se tá ján, il let ve után.

Vá ro sunk ban, mely nek szõ lõi a sop ro ni bor vi dék -
hez, an nak kõ sze gi kör ze té hez tar toz nak, eb ben az
év ben szep tem ber 17-én dél után ren dez ték az ün ne -
pé lyes me ne tet.

Szü re ti jel ké pek kel fel dí szí tett trak to ro kon a bo ros gaz -
dák és a Bor ba rát Höl gyek ve zet ték a me ne tet, utób bi ak
kék fes tõ min tás egyen ru há juk ban. Vál to za tos ös  sze té te lû
csa pat kö vet te õket: óvo dá sok, is ko lá sok, a he lyi ci vil

szer ve ze tek kép vi se lõi. A ze nét nem csak Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka ra szol gál tat ta, ha nem kül föld rõl ér ke zett fú -
vó sok is. A mazsorettegyüttes me net köz ben ad ta elõ
pro duk ci ó ját. Köz ben a Pro me nád szín pa dán is szó ra koz -
ta tó mû so rok foly tak, es te pe dig ut ca bál zár ta az ren dez -
vényt. Aki el jött, jól szó ra koz ha tott.

Horváthné Pa dos Te réz

Az ed di gi pol gár mes ter, Vlasich Krisz tán lett az új vá ros ve -
ze tõ Csepregen. A füg get len je lölt ként in dult pol gár mes ter
1132 sza va za tot ka pott a szep tem ber 25-én tar tott idõ kö zi
ön kor mány za ti vá lasz tá son. Mind két ki hí vó ja füg get len je lölt -
ként in dult: Ko vács And rás Jó zsef 298, dr. Sza bó Bá lint Gá bor
pe dig 152 vok sot ka pott.

A hat kép vi se lõi hely re 24 je lölt volt. A leg több sza va za tot
Hárominé Or bán Eri ka kap ta: füg get len ként 951 voks sal lett
kép vi se lõ. A má so dik leg több sza va za tot Hor váth Gá bor ra
ad ták le a csepregiek: 781 sza va zat tal lett kép vi se lõ a füg -
get len je lölt. Ugyan csak füg get len ként in dult Szar ka Ani kó:
716 vok sot ka pott, kép vi se lõ lett. Oláh Im re, füg get len je lölt
692 voks sal lett csepregi kép vi se lõ, Hor váth Zol tán, füg get -
len ként 684 sza va zat tal. A Job bik je lölt je, Var ga Dá ni el 549
sza va zat tal ju tott a kép vi se lõ-tes tü let be. 

A 2664 sza va zás ra jo go sult csepregi kö zül 1607-es men -
tek el sza vaz ni. A kép vi se lõ je löl tek re 1546, a pol gár mes ter je -
löl tek re 1582 ér vé nyes sza va zat volt az ur nák ban.          yde

Választottak
a csepregiek

Zenés felvonulás
- Ez volt a csepregi szüret
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• Csepreg

Rövid hírek

Négy Új szü löt tet 
kö szön töt tek Csepregen!
Egy új ha gyo mányt te remt ve Csepreg Vá -

ros Pol gár mes te re az idei esz ten dõ ben min -
den új szü löt tet meg lá to gat ott ho ná ban, s kö -
szön ti, mint a Vá ros új pol gá rát! Így tör tént ez
négy kis csöpp ség ese té ben is. 

Ko vács Bel la jú ni us 26-án lát ta meg a
nap vi lá got, s tet te bol dog gá szü le it Hollósi
Krisz ti nát és Ko vács Pé tert. A kis lányt, aki 3120
gram mal és 50 cm-el szü le tett, már na gyon
vár ta 2 éves test vé re Bo tond is. 

Pereznyák Kla u dia és Né meth Ákos kis fia
Pat rik, au gusz tus 2-án szü le tett 4150 gram mal
és 53 cm-el, hogy be ara nyoz za szü lei és test -
vé re min den nap ja it.

Jú li us 15-én 4180 gram mal és 52 cm-el ér -
ke zett Csepregre Má té, szü lei Var ga Esz ter és
Vígh Ádám nagy-nagy örö mé re. 

Sár kö zi Mar csel ló And rás 2570 gram mal
és 49 cm-el szü le tett au gusz tus 11-én, La ka tos
Edit és Sár kö zi Ro land gyer me ke ként. 

Az if jú szü lõk nek ez úton is szív bõl gra tu lá -
lunk, sok bol dog sá got és jó egész sé get kí vá -
nunk mind egyik csa lád nak!                    yde

Óri á si rocknyitánnyal in dult a a fa lu na pi elõ-est
szep tem ber 2-án pén te ken. A részt ve võk haj na lig
rop ták a tán cot. Szom bat reg gel a tûz ol tó au tó ból
szál ló len dü le tes dal la mok éb resz tet ték és em lé -
kez tet ték a la kos sá got a fa lu nap ren dez vé nye i re:
a kis pá lyás fo ci ra, dartsversenyre, a ré gi mo to rok
kiállítására, és a min dig nép sze rû fõ zõ ver seny re. A

gaszt ro nó mi ai meg mé ret te té sen ez út tal is hét csa -
pat ver sen gett ét vágy ger jesz tõ me nü so rá val a zsû -
ri és a ven dé gek el is me ré sé ért.

Dél idõ tõl kez dõ dõ en han gu la tos uta zás sal,
„fa lu trak tor” szál lí tot ta a Pla tán té ri sát ras ün nep -
ség re a la kos sá got. Az íny csik lan dó ebéd után
pol gár mes ter úr és or szág gyû lé si kép vi se lõnk,
Firtl Má tyás kö szön töt te a meg je len te ket. A há la -
adó szent mi sét Sza bó Mik lós plé bá nos úr ce leb -
rál ta. Szent be széd ében a mély és fe le lõs ség tel -
jes ha za sze re tet fon tos sá gát hang sú lyoz ta, Szent
Ist ván ki rá lyunk nem zet fél tõ gon do la ta i val.

A szó ra koz ta tó prog ram in du lá sa ként meg le -
pe tés nek ör ven dez het tek ap ró sá ga ink, mert
dél után há rom órá tól el sõ ként ve het ték bir to kuk -

ba a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let ál tal lét re ho zott Pla -
tán té ri ját szó te ret. Örö mü ket te téz te az egé szen
es tig tar tó ugrálóvár, a lo vag lá si és arc fes té si le -
he tõ ség, va la mint a T. Hor váth Jó zsef szín vo na -
las, ver ses-ze nés mû so ra. 

Min den kor osz tály ré szé rõl nagy ér dek lõ dés
kí sér te tûz ol tó ink szí nes be mu ta tó ját.

A szín pa don zaj ló pro duk ci ó kat elé ge dett és
ne megy szer vis  sza hí vó vas taps kö szön töt te. El sõ -
ként Csocsesz mû vész úr fe lejt he tet len mu la tós
prog ram ját, majd ovi sa ink, is ko lá sa ink és szín ját -
szó cso por tunk ked ves, vi dám han gu la tú sze -
rep lé sét. Ezt kö ve tõ en a Fertõszentmiklósi Da lár -
da fer ge te ges, ma ra dan dó él mé nyû fel lé pé sét
ju tal maz ta óri á si taps vi har ral a kö zön ség, akik

fá rad ha tat lan nak bi zo nyul tak az is mét lé sek ben
is. Az óri á si tet szés ko ro ná ja ként a Fa lu fej lesz tõ
Egye sü let „grünstájerrel” ér ke zõ Csoroszimasz
mû so ra ne vez he tõ, akik nek pro duk ci ó ját a részt -
ve võk va ló sá gos taps or kán nal kí sér ték és kö ve -
tel ték vis  sza.

El is me rõ tap sot kap tak a nagy sze rû fa lu na pi
va cso ra ké szí tõi is, Far kas Zol tán mes ter sza kács és
lel kes se gí tõi a he lyi Nyug dí jas Klub szor gos tag jai. 

A fá radt te nye rek el le né re nagy taps kö szön -
töt te a fa lu nap ver se nye i nek dí ja zott ja it s a han -
gu la tos tom bo la sor so lást.

Az éj sza kai szkanderverseny és a ren dü let le -
nül ze né lõ Flört együt tes ki vá ló an szó ra koz tat ta
a haj na li órá kig ki tar tó ven dég se re get.

Egyházasfalu fa lu na pi vas tap sa a részt ve võ -
ket és a szer ve zõ ket egy aránt mél tán kö szön töt te.

Ma jor Iza bel la

Egyházasfalui vastaps
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Nagygeresd Köz ség Ön kor mány za ta fel hí vá sá -
ra, szep tem ber 10-én szom ba ton fa lu ki rán du lás ra
in dul tunk, hogy az út so rán fel fe dez zük a Ba kony -
ban ta lál ha tó lát ni va ló kat. Ra gyo gó nap sü tés, és
nya rat idé zõ me leg kí sér te az egész na pun kat. Pá -
pa vá ro sá ba ér kez ve, el sõ ként a Kék fes tõ Mú ze -
um ban tet tünk lá to ga tást. Az egy ko ri Kluge cég
mû he lyét és be ren de zé se it be mu ta tó ki ál lí tás be -
te kin tést nyújt a kék fes tõ mes ter ség rej tel me i be. A
mun ka fo lya mat ál lo má sa i val is mer ked tünk, a min -
tá zás tól kezd ve, a fes té sen ke resz tül a me rí tés-szel -
lõz te té sen át, a szá rí tá sig. Meg tud tuk, hogy ez a
cso dás ré gi fog lal ko zás, ren ge teg ve szél  lyel, és
ne héz ség gel járt: vegy sze rek kel dol goz tak, és na -
gyon meg ter he lõ volt a fi zi kai mun ka. Tár lat ve ze -
tõnk tõl sok ér de kes tör té ne tet hal lot tunk. Ma ga az
épü let, a sok ere de ti szer szám és gép, na gyon jó
ál la pot ban ma radt fenn az utó kor nak. 

Ké sõbb meg tud tuk, még idõ ben mú ze um nak
nyil vá ní tot ták, így egy ben ma radt a be ren de zés. 

Pár ut cá val odébb ta lál ha tó az Es ter házy-kas -
tély, ahol ide gen ve ze tõnk ba rokk ru há ban fo gad -
ta cso por tun kat. Rö vid 3D-s film ve tí tést kö ve tõ en
be lép tünk a fõ úri csa lád lak ré szé be, ahol szin tén a
kor nak meg fe le lõ ru há zat ban vár tak ven dég lá tó -
ink. Meg ele ve ne dett a múlt: kü lön le ges él mény ré -
sze sei le het tünk. Ba rokk ru hás fo tó kat is ké szí tet tek,
pá ran kö zü lünk is él tek a le he tõ ség gel.

Pá pá nak bú csút int ve, Bak onybél fe lé vet tük az
út irányt. Ezen a tün dé ri te le pü lé sen ta lál ha tó a
Ben cés Mo nos tor és Kert. A Szent Mauriciuszról el -

ne ve zett épü let együt tes és a hoz zá tar to zó te rü let,
a temp lo mon kí vül a szer ze te sek lak hely ét, gyógy -
nö vé nyes ker tet, és egy ar bo ré tu mot fog lal ma gá -
ba. Az itt élõk gyógy te ák, lek vá rok, li kõ rök, cso ko -

lá dék ké szí té sé vel fog lal koz nak. So kunk szá má ra
úgy tûnt, Bakonybél a nyu ga lom szi ge te. 

Kö vet ke zõ úti cé lunk Ma gyar or szág leg ma ga -
sab ban fek võ vá ro sa, a „Ba kony fõ vá ro sa”, Zirc
volt. A busz ról le száll va, im po záns épü let lát vá nya
fo ga dott min ket: a Cisz ter ci Apát sá gi temp lom és
mo nos tor, lá to ga tó köz pont tal ki bõ vít ve vár ja az ér -
dek lõ dõ ket. Cso por tunk, az Or szá gos Szé che nyi
Könyv tár ál tal üze mel te tett Reguly An tal Mû em lék -
könyv tá rat te kin tet te meg. A mû em lék könyv tár 65
ezer kö te tes ál lo má nya nagy részt 18-19. szá za di,
de ta lál ha tók egye dül ál ló õs nyom tat vány ok is. Az

épü let kü lön le ges sé ge a ka zet tás don ga bol to zat,
az in tar zi ás par ket ta, il let ve fa be ren de zé sek. A
könyv tá rat hát ra hagy va, pol gár mes te rünk ígé re té -
hez hí ven fagy lal toz tunk a Mo nos tor Cuk rász dá -

ban. A hû sí tõ édes ség után a
Pan non hal mi Apát ság lá bá nál
fek võ Pázmándfalu volt a kö -
vet ke zõ ál lo más. A Hu szár Pin -
cé szet ben tárt ka rok kal, és a
bor kós to ló hoz te rí tett asz ta lok -
kal vár tak min ket. Li la hagy más
zsí ros ke nye ret és öt kü lön bö zõ
bort kí nál tak kós to lás ra. Min -
den bor nak kü lön tör té ne te
van, me lye ket Hu szár úr lel ke -
sen ho zott a tu do má sunk ra. Az
is mer te tõ után vis  sza kós to lás
volt, min den ki a ne ki leg job -
ban íz lõ bor ból ka pott még

egy po hár ral. Aki egy ál ta lán nem sze re tett vol na
al ko holt fo gyasz ta ni, az hely ben ké szült le ven du la
szörp pel csil la pít hat ta szom ját.

A jó ízû be szél ge tés és kós tol ga tás köz ben a
nap is nyu go vó ra tért. Busz ra száll tunk, és meg sem
áll tunk Csor ná ig, ahol a Sár kány ét te rem ben már
ne gye dik éve fo gyaszt juk va cso rán kat ki rán du lá -
sa ink zá rá sa ként. A gyors ki szol gá lás ban és a fi -
nom éte lek ben, még so ha sem csa lód tunk.

A szo ká sok hoz hí ven tánc cal ért vé get a va sár -
nap ra át hú zó dó ba ko nyi ka lan do zás.

Né meth Lajosné

Ro ma író-ol va só
ta lál ko zó Bü kön

Bük Vá ros Ro ma Nem ze ti sé gi Ön -
kor mány zat szep tem ber 22-én Bük
vá ro sá ban író-ol va só ta lál ko zót ren -
de zett. Ko vács Jó zsef hon ta lan ro ma
szár ma zá sú író mu tat ta be ver se it és
be szélt mun kás sá gá ról. 1950. au -
gusz tus 15-én szü le tett Moh ácson. El -
sõ ver sét 1973 áp ri li sá ban Vasy Gé za,
az Író szö vet ség egy ko ri el nö ke kö zöl te
a Ma gyar If jú ság ban. 2009-ben Solt
Ottilia-díjban részesült. Mû ve it ki ad ták
hol lan dul, né me tül, an go lul, hor  vá tul
és ci gá nyul. Elõ adá sán részt vett Bük
vá ros pol gár mes te re, jegy zõ je, is ko la -
igaz ga tók, ta ná rok va la mint a csep -
regi és a bü ki  is ko la ta nu lói.         yde

Nagygeresdiek kalandoztak a Bakonyban
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• Bük

Rövid hírek

Be fût het nek a bü ki men tõk 

A tíz Vas me gyei men tõ ál lo más egyi két, a
bü ki men tõ ál lo mást az ön kor mány zat épít tet -
te 2000-ben, majd üze mel te tés re az Or szá gos
Men tõ szol gá lat nak ad ta át. A hasz ná lat so rán
idõ sze rû vé vált az épü le ten be lül mû kö dõ
Köz pon ti Or vo si Ügye let és a Men tõ ál lo más fû -

té sé nek szét vá lasz tá sa és kor sze rû sí té se. En -
nek a nagy ér té kû be ru há zás nak fi nan szí ro zá -
sá hoz fo gott ös  sze Bük ön kor mány za ta és az
Or szá gos Men tõ szol gá lat – fe le-fe le arány -
ban. He lyi vál lal ko zó nak, Né meth Ro land nak
adott mun kát a ki vi te le zés. Szep tem ber ele jén
át ad ták a kor sze rû, és im már szét vá lasz tott fû -
tõ rend szert.                                              yde

Ter mál park nem lett, de a ré gi is ko lá val
kez de né nek va la mit. Per sze csak pá lyá za ti
pénz bõl, ha lesz rá le he tõ ség. Van Lócson
tör té nel mi ti tok és már-már re kord meny -
 nyi sé gû ró zsa is. In ter jú Hor váth Ist ván nal,
Lócs pol gár mes te ré vel. 

– Szebb na po kat is meg élt már a fa lu, elég
csak száz évet vis  sza men nünk, ak kor 570 fõs volt,
most 130 la ko sunk van és nincs ki lá tás a nö ve ke -
dés re – kezd te az au gusz tu si „hely zet je len tést”
Lócs pol gár mes te re, Hor váth Ist ván. Per sze en  nyi -
re nem sö té tek a ki lá tá sok, de tény, hogy a fa lu -
ban ke vés gye rek van: – A két ke ze men meg tu -
dom szá mol ni, saj nos. Akik el men nek is ko lá ba,
azok ott pró bál nak mun kát ta lál ni és nem jön nek
vissza – mond ta a fi a ta lok el ván dor lá sá ról. 

Fel idéz te az egy ko ri üdü lõ ter ve ket, mu tat ta
a hat hek tá ros te rü le tet, ahol ter mál park, szál lo -
da, 155 he lyes au tó par ko ló, sza bad idõ cent rum
lett vol na – de a gaz da sá gi vál ság ke resz tül húz -
ta a szá mí tá so kat. 

Ha mé re té ben és att rak ci ó i ban nem is tu dott
bõ vül ni a fa lu, de ta ka ros és ren de zett. Cso dá já -
ra jár hat nak a ró zsák nak, ezer van be lõ lük –
mond ta büsz kén, de sze ré nyen a fa lu ve ze tõ. Aki
Lócsra köl tö zik, an nak az ön kor mány zat in gyen

ad ró zsa tö ve ket, plusz a per me te zést is fi nan szí roz -
zák. Nép sze rû a le he tõ ség. – Az új in gat lan tu laj do -
no sok be je lent kez tek, van, aki mind járt 25 tõ vel
kez di, azt mond ta, tet szik ne ki, hogy a szom széd -
nak is gyö nyö rû ró zsái van nak – szá molt be Hor -
váth Ist ván a leg újabb igény lés rõl. Per sze az ezer
ró zsa mel lett is van lát ni va ló. A ka to li kus temp lo -
mot pá lyá za ti pénz bõl újí tot ták fel, egy kis bel sõ
re no vá lás és az or go na fel újí tá sa vá rat még ma -
gá ra, az lesz a so ron kö vet ke zõ fel adat. Lócs
evan gé li kus temp lo ma elég jó ál la pot ban van,
de rá fér ne a ta ta ro zás – vet te sor ra a pol gár mes -

ter. „Ci vil” la kó há zak ból is van nak mû em lé ki vé -
dett sé gû ek, de azok nak szi go rú meg kö tés sza bá -
lyoz za a re no vá lá sát – tet te hoz zá. 

Aki Lócson jár, ves sen egy pil lan tást a kü lön -
le ges, ló von ta tá sú ko csi fecs ken dõ re, amit az itt
la kó né me tek se gít sé gé vel újí tot tak fel né hány
éve, fa lu nap al kal má ból avat ták, s az üveg „ka -
lit ká ja”, ga rá zsa is el ké szült, ami vé di, óv ja az
idõ já rás tól és a ron gá lás tól az esz közt. S ma rad -

va a lát vá nyos sá gok nál: a tö rök domb ré gen
tény leg domb volt, most már „el ko pott” a me zõ -
gaz da sá gi mû ve lés tõl. Volt idõ, ami kor meg
akar ták néz ni, mi van mé lyeb ben, de nem ju tot -
tak le. Ti tok, hogy a tö rök domb mi tõl tö rök –
árul ta el a kul tu rá lis-tör té nel mi rej tély rõl a pol -
gár mes ter.

A szé pen fel újí tott hi va tal, könyv tár nem a lát -
vá nyos sá gok so rát gya ra pít ja, ha nem a he lyi e ket
szol gál ja. S szol gál hat ja õket ta lán az egy ko ri ál ta -
lá nos is ko la épü le te is. Két éve vet ték meg a volt
ok ta tá si in téz ményt, amit an nak ide jén, ki hasz ná -
lat lan sá ga mi att át ad tak az ÁFÉSZ-nek. Az óta a
bolt és a kocs ma is be zárt – bár a nyo ma it még
vi se li az épü let. Sok em lék kö tõ dik az épü let hez,
ra gasz kod nak hoz zá, ezért vet ték vis  sza és ke re sik
a pá lyá za ti le he tõ sé get, hogy ne az enyé sze té le -
gyen – mond ta a pol gár mes ter. – Kocs ma biz to -
san nem lesz – szö gez te le Hor váth Ist ván. A bolt -
nak te hát csak nyo ma van, most „moz gó” min -
den. En nek elõ nye it és hát rá nya it is ta pasz tal ják –
mond ta a pol gár mes ter. A bolt egy faj ta kö zös sé gi
tér is volt, most az idõ sek csak a ka pu ig moz dul -
nak ki – vá zol ta a lócsi min den na po kat a te le pü -
lés ve ze tõ. Ta lán majd, ha meg va ló sul a nagy
álom, az egy ko ri is ko la hasz no sí tá sa, ak kor vál to -
zik a hely zet Lócson.                                         yde

Tervek és jelen Lócson 
– A RÓZSÁK ÉS A LEHETÕSÉGEK FALUJA 
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Az elõ zõ 2015-2016 évi NBII nõi ké zi lab da baj -
nok ság do bo gós he lye zé sét kö ve tõ en rö vid, meg -
ér de melt nyá ri szü net re men tek a bü ki ké zi lab dás
lá nyok. So ká ig nem kel lett nél kü löz ni ük ked venc
sport ju kat, mert Miskei Ba lázs irá nyí tá sá val már jú li -
us ele jén el kezd het ték ala po zó erõn lét fej lesz tõ fel -
ké szü lé sü ket a szak osz tály ju ni or és fel nõtt já té ko -
sai. A tré ning el sõ há rom he té ben csak erõn lé ti
edzé se ket vé gez tek a lá nyok he ti öt na pon ke resz -
tül és csak azt kö ve tõ en, a
ne gye dik hét tõl ke rült elõ -
ször elõ a lab da. Ez zel pár -
hu za mo san jú li us 25-tõl 29-
ig ren dez tük meg im már
ha gyo má nyos nak ne vez -
he tõ és nép sze rû is ko lai ké -
zi lab dás a nap kö zis tá bort
a bü ki sport csar nok ban,
me lyen nagy örö münk re
idén 33 lel kes kis lány vett részt. Min den nap reg gel
9 óra kor kez dõd tek a két órás edzé sek, ahol Miskei-
Pukler Pet ra és Bõ sze Dó ra ve zény le té vel tá ma dá -
si-vé de ke zé si fel ada tok el sa já tí tá sát ta nul ták, kis
erõn lét szer zés sel. Dél elõt ti edzés után ebéd és kis
pi he nõ kö vet ke zett, majd min den nap vál to za tos
prog ra mok kal szó ra koz tat tuk a lá nyo kat. Vol tak bi -
cik li tú rán a Nap su gár park ban, Bük für dõn és az
Inci-Finci gyer mek fog lal koz ta tó is el lá to ga tott hoz -
zánk egy na gyon vic ces, bo szor ká nyos mû so rá val.
Dél utá ni edzés gya nánt pe dig a lá nyok a dél elõtt
ta nult ele me ket éles ben gya ko rol va ké zi lab dáz tak
egy más el len. Az utol só na pon pe dig egy kö zös
piz zá zás sal, tor tá zás sal, kéz mû ves fog lal ko zás sal,
em lék ké szí tés sel tet tük fel a pon tot az I-re és így

zár tuk le ezt a cso dá la tos he tet. Ju ni or lá nya ik au -
gusz tus el sõ he té ben hat nap ra Na gya tád ra köl -
töz tek edzõ tá bor ba és tematikusan ös  sze ál lí tott
edzé sek kel ké szül tek. Ott már a csa pat épí té sen,
já ték hely ze tek gya kor lá sán volt a hang súly.

Au gusz tus má so dik he té ben a ki rály nék vá ro -
sá ban az idén 20. al ka lom mal meg ren de zett Cell-
Cup Nem zet kö zi Ké zi lab da Fesz ti vá lon vet tek részt
a Ju ni or lá nyok ahol, 28 or szág 167 ne ve zett csa -

pa ta vett részt. Veszp rém mel lett Aj kán, Al só ör sön,
Ba la ton fü re den, Pá pán és Vár pa lo tán zaj lot tak a
mér kõ zé sek, ös  sze sen 11 hely szí nen, 10 kor osz tály -
ban. Az 5 já ték nap alatt, au gusz tus 8. és 12. kö zött,
több mint 550 mér kõ zé sen több ezer gól esett. A
Dr. Lupo Bü ki TK ju ni or csa pa ta a WU18-as kor osz -
tály ban mé ret te meg ma gát. A lá nya ink 15 WU18-
as ma gyar, len gyel, iz lan di, né met, hong kon gi, taj -
va ni, fran cia és uk rán csa pat kö zül az elõ ke lõ 5.
he lyet sze rez ték meg. 

Ezt kö ve tõ en au gusz tus kö ze pé tõl bü ki sport -
csar nok ban az elõ zõ évek me to di ká ja sze rint
he ti 3 al ka lom mal meg kez dõ dött a Bü ki TK ké zi -
lab da csa pa ta i nak baj nok ság ra fel ké szí tõ
edzés so ro za ta.

Szep tem ber el sõ hét vé gé jén, 2. és 4. kö zött,
im már 17. al ka lom mal ren dez te meg szak osz tá -
lyunk a Bük für dõ Ké zi lab da Ku pát, ahol sa ját csa -
pa tun kon kí vül 8 NBII-es baj nok ság ban ját szó csa -
pat vett részt. Az elõ zõ évek meg szo kott csa pa tai,
va gyis a Cell dö mölk, a Sár vár, a Kör mend, a
Mosonszolnok és a VKLSE Gyõr mel lett, két új csa -
pa tot is kö szönt het tünk a rész ve võk kö zött: Do rog
és Inárcs-Örkény együt te sét. A há rom na pos erõ -
pró bát kö ve tõ en csa pa tunk a tor na 2. he lyét sze -
rez te meg. A ku pa ered mény hir de tés ét kö ve tõ en
ün ne pé lyes ke re tek kö zött szak osz tá lyunk bir tok ba
ve het te a 2015-2016 TAO pá lyá zat so rán be szer -
zett 9 sze mé lyes mik ro bu szát, amit Ga lamb Or so -
lya a BTK el nö ke és dr. Né meth Sán dor Bük vá ros
pol gár mes te re ava tott fel.

Csa pa ta ink szep tem ber 17-én ját szot ták a
2016-2017 NBII észak-nyu ga ti ké zi lab da baj nok -
ság el sõ mér kõ zé sét ha zai pá lyán a Cell dö möl ki
VSE el len, ahol mind Fel nõtt, mind Ju ni or kor osz tály -
ban is ma ga biz tos gyõ zel met arat tunk.

A BTK Ké zi lab da szak osz tály ve ze tõ sé ge 
ne vé ben Sza bó Ró bert szak osz tály ve ze tõ.

Mozgalmas nyári szünet és eredményes szezonkezdés 
A BÜKI TK KÉZILABDA SZAKOSZTÁLYÁBAN

A to váb bi õszi baj no ki mér kõ zé sek
me net rend je az aláb bi ak sze rint ala kul:

Dr. Lupo Bü ki TK – Gyõ ri Au di ETO III. 2016.10.08. 17:00 • Dr.
Lupo Bü ki TK – Baj nok DSE Nemesvámos 2016.10.15. 17:00 (Ju -
ni or 18:45) • Szom bat he lyi KKA II. – Dr. Lupo Bü ki TK 2016.10.22.
16:00 (Ju ni or 18:00) • VADY Mosonszolnok – Dr. Lu po Bü ki TK
2016.10.29. 18:00 (Ju ni or 16:00) • VKLSE Gyõr – Dr. Lu  po Bü ki TK
2016.11.12. 18:00 (Ju ni or 16:00) • Dr. Lupo Bü ki TK – Sár vá ri Ki -
ni zsi SE 2016.11.19. 17:00 (Ju ni or 18:45) • Veszp ré mi Egye te mi
SC – Dr. Lupo Bü ki TK 2016.11.27. 15:00 (Ju ni or 17:00) • Dr. Lupo
Bü ki TK – Ta pol ca VSE 2016.12.03. 17:00 (Ju ni or 18:45)
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• Borsosberény
Megint ös  sze jöt tek a Berényiek
Idén a Nóg rád me gyei Borsos berényben

gyûl tek a Berény ne vû te le pü lé sek. 
Az or szág ban 13 ilyen ne vû te le pü lés ta -

lál ha tó. Az el sõ ös  sze jö ve telt 1994-ben
Vörösberényben, a he lyi il le tõ sé gû Mes ter Fe -
renc öt le te nyo mán ren dez ték, az tán min den
Berény sor ra ke rült há zi gaz da ként. 2008-ban
ért vé get a sor, ar ra min den Berény ne vû te -
le pü lés ven dé gül lát ta a töb bi e ket. Ter mé sze -
te sen a ha gyo mány foly ta tó dott, így a jö võ -
ben sem tel het el év anél kül, hogy a
“berényiek” meg szo kott ös  sze jö ve tel ükön ta -
lál koz has sa nak egy más sal. 

Egy-egy év után a ré gi ked ves is me rõ sök kel,
ba rá tok kal ott le he tett foly tat ni a be szél ge tést,
ahol egy év vel ez elõtt ab ba ma radt. A te le pü lés
ne ve ze tes sé ge i nek meg te kin té se köz ben meg -
is mer ked het tek a he lyi al ko tók kal is és szom szé -
do lás is be le fért: nem mes  sze, Horpácson meg -
lá to gat ták Mik száth Kál mán Em lék há zát a
berényiek. A kö zös ebéd után a he lyi pol gár -
mes ter kö szön töt te a te le pü lé sek elöl já ró it, majd
a fa lu na pi ren dez vény kul tu rá lis mû so rá ba a
berényi te le pü lé sek is hoz tak pro duk ci ó kat. Az
egy más ra ta lá lás és az öszszetartozás jó pél dá -
ja a ta lál ko zó. Ez egy olyan fo lya ma tos kap cso -
lat tar tás ami a ne héz idõk ben sem sza kadt
meg. Min den berényi szá má ra fon tos a ta lál ko -
zók ha gyo má nyá nak õr zé se, hi szen az is me ret -
sé gen túl le he tõ sé get ad nak a te le pü lé sek fej -
lesz té sé re vo nat ko zó hasz nos öt le tek, gon do la -
tok cse ré jé re is. Amíg van am bí ció, ös  sze tar tá si
vágy, igény a kö zös ün nep lés re, ad dig a
Berényiek Or szá gos Ta lál ko zó ja év rõl év re új já -
szü le tik a lel kes szer ve zõk és ven dé gek ál tal. 

SulicsBogi

Rövid hírek
In gye nes prog ra mok kal és szá mos meg le pe -

tés sel ké szül tek a szer ve zõk a kis gyer me kes csa -
lá dok nak, szep tem ber el sõ szom bat já nak dél -
után ján meg ren de zett I. Csa ládi Na pon, Csep -
regen a Ma lom ker ti ját szó té ren.

Zumba be mu ta tó, gyer mek ze ne kar, pa la -
csin ta, mál na szörp, ugrálóvár, lu fi, csil lám te to -
vá lás és pónilovaglás is sze re pelt a prog ra mok
kö zött, me lyet Vlasich Krisz ti án, Hárominé Or bán

Eri ka, Hor váth Zol tán, Szar ka Ani kó, Enzsöl Lász ló,
Oláh Im re és Hor váth Gá bor szer vez tek meg kö -
zö sen a csepregi csa lá dok nak.

A rendezvényt megtisztelte részvételével dr.
Hende Csaba országgyûlési képviselõ, és Gagyi
Le vente, a Vas Megyei Közgyûlés képviselõje is. A
prog ram ke re té ben ke rült el ül te tés re a Vá ros
Szü le tés Fá ja is, mel  lyel a 2015/2016 esz ten dõ -
ben szü le tett 47 csöpp sé get kö szön töt tek.

A jó prog ra mok nak kö szön he tõ en a gyer me -
kek és szü le ik is re me kül szó ra koz tak a jól si ke rült
Csa lá di Na pon, amel  lyel a szer ve zõk ha gyo -

mányt kí ván nak te rem te ni, és jö võ re is mét vár -
ják majd a kis gyer me kes csa lá do kat egy újabb
jó han gu la tú ta lál ko zó ra.                            yde

A családokat ünnepelték
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Há rom épü let fel újí tá sát is terv be
vet ték Peresznyén, pá lyá za ti for rást
re mél nek a szé pí tés hez. Ön kor mány -
za ti te lek már nincs el adó, de még fo -
ga dó ké pes a fa lu és jön nek is új la ko -
sok szép szám mal. Szám ve tés 2016
õszén Grüll Já nos pol gár mes ter rel. 

– Az el múlt évek ben nem re a li zá lód tak
uni ós pénz bõl fej lesz té sek, hi szen még
csak most ad tuk be az új hét éves cik lus ra a
pá lyá za to kat. Az elõ zõ cik lus ban 200-250

mil lió fo rint nyi fej lesz tés re a li zá ló dott, rész -
ben az ön kor mány zat, az egye sü le tek, az
egy ház köz ség meg va ló sí tá sá ban – szá -
molt be Grüll Já nos pol gár mes ter. Je len leg
dön tés re vár több terv is. A leg fon to sabb -
nak az óvodafelújítást ne vez te a te le pü lés -
ve ze tõ. Mint egy 60 mil lió fo rint ból újí ta nák
meg az ovit, ami sze ren csé re telt ház zal
mû kö dik: 25 fõs cso port tal. A te lí tett óvo da
is mu tat ja, hogy nõ a la kos ság szám, szí ve -
sen lát ják a le te le pe dõ ket. – Ön kor mány -

za ti te lek már nincs, de fo ga dó ké pes a fa -
lu, a ki ürü lõ el adó há za kat vi szik. A há zak
kö rül és elõtt vi rá gok most is – és ahogy a
leg több „mai mo dern” fa lu ban, Peresz -
nyén sem jel lem zõ a ház tá ji. Va gyis nem
ne vel nek ál la to kat, leg fel jebb a kis ker ti
gaz dál ko dás ma radt, nyo mok ban.

Az ovi mel lett az egy ko ri is ko la fel újí tá sa
is a ter vek kö zött sze re pel. Rég óta nem ok -
ta tá si in téz mény és nem is re á lis, hogy az
le gyen – kul túr tör té ne ti hely nek ne vez te a
pol gár mes ter. A har ma dik fel újí ta ni épü let
pe dig a tûz ol tó szer tár. Azt a he lyi tûz ol tó
egye sü let tel kö zö sen ter ve zik, hi szen már
har minc éve, hogy meg újí tot ták a szer tárt,
rá fér a fris sí tés. A ci vi lek rõl szól va Grüll Já -
nos el mond ta: – Mû kö dik ha gyo mány õr zõ
egye sü let több cso port tal, ak tív az egy -
ház köz ség, mind an  nyi an hoz zá já rul nak a
te le pü lés gaz da gí tá sá hoz. Peresznye és a
sport fe le más hely zet ben van 2016 õszén.
Egy részt nincs most ak tív lab da rú gó egye -
sü let, más részt vi szont a he lyi fi a ta lok szí ve -
sen hasz nál ják a „ha las tó nál” há rom éve
ki ala kí tott mul ti funk ci o ná lis sport pá lyát.
Ugyan ilyen „for gal mas” a mû ve lõ dé si ház:
könyv tár, sport- és egész ség ügyi prog ra -
mok töl tik meg. Nem a rö vid tá vú cé lok kö -
zött, de ter ven van a te me tõ ke rí tés épí té se.
A ra va ta lo zót ön erõ bõl újí tot ták meg
Peresznyén, pá lyá za ti se gít ség gel az uta -
kat és a ká pol nát, a ren de zett és tel jes
kép hez len ne szük ség a ke rí tés re. 

yde

175 éve, 1841. au gusz tus
2-án halt meg Haiszler György
or vos. Csepregen szü le tett
1761-ben. Al só is ko lá it Sop ron -
ban vé gez te, a böl cse le -
tet Gyõ rött, ahol - az egy há zi
rend be föl vé tet vén - el vé gez -
te a te o ló gi át. Majd Bécs be
ment, ahol 1789-ben or vo si
ok le ve let szer zett. Ezt kö ve tõ en
Sop ron vár me gye tisz ti or vo sá -
nak ne vez ték ki. Ké sõbb Szily
Já nos püs pök ud va ri or vo sa
volt 1800-ig, ami kor Szom bat -
hely rõl Veszp rém be köl tö zött.
1800. jú ni us 30-ától Veszp rém
me gyei fõ or vos ként prak ti zált.
Ös  sze köt te tés ben állt Kiss Já -
nos sal, a ké sõb bi szu per in ten -
dens sel, aki a szá zad ele -
jén Kõvágóörsön la kott. Öt
könyv ben dol goz ta fel és je -
len tet te meg a ko ra be li gyó -
gyí tás tel jes is me ret anya gát.
El sõ or vo si mun ká ja még Po -
zsony ban lá tott nap vi lá got, a
töb bi Veszp rém ben je lent
meg.

400 év vel ez elõtt, 1616-
ban ka pott ne me si cí met Nagy
Be ne dek – a csa lá di le gen da
sze rint: az Er dély bõl me ne kü lõ
Barcsay Be ne dek, aki Nagy ra
vál toz tat ta ne vét. Más for rás
alap ján: lédeci (ma Sopron -
horpács ré sze) job bágy. Õ volt
a Felsõbüki Nagy csa lád õse.

1700. éve, 316-ban egy ró -
mai ka to na gyer me ke ként szü -
le tett Szent Már ton a pan nó ni -
ai Savariában, a mai Szom bat -
he lyen. Tours vá ro sá nak püs -
pö ke ként és az el sõ nagy nyu -
ga ti szer ze tes atya ként lett is -
mert té a ke resz tény vi lág elõtt.
397. no vem ber 8-án hunyt el.
Há rom nap múl va, no vem ber
11-én Tours-ban te met ték el,
sír ja fe lett ká pol nát emel tek. Õ
az el sõ nem vér ta nú szent. A
kö zép kor ban úgy tar tot ták,
hogy Má ria után az õ tisz te le té -
re szen tel ték a leg több temp lo -
mot. Ma gyar or szá gon 33 te le -
pü lés és 82 temp lom vi se li a
ne vét. Auszt ri á ban 23 te le pü lés
õr zi ne vét, Salz burg és Bur gen -
land tar to má nyok pat ró nu sa.
Né met or szág ban 446 Szent
Már ton ti tu lu sú temp lom van,
Fran cia or szág ban 3670. Már -
ton sze mé lye az egész em be ri
éle tet át szö vi a jó té kony ság tól
a hit hir de té sig, a be te gek gyó -
gyí tá sá tól a szer ze tes sé gig, a
pász tor szám adás tól a bor kós -
to lá sig. Ha zánk ban a ju bi le u mi
em lék év ren dez vé nyei Szom -
bat hely re és Pan non hal má ra
kon cent rá lód nak. Tér sé günk -
ben Szent Már ton ti tu lu sú temp -
lom van: Kõszegdoroszlón, Ól -
mo don és Vámoscsaládon.

Ös  sze ál lí tot ta: Sá gi Fe renc

Év for du lók 2016. III. Felújítanák az óvodát
– TERVEK PERESZNYÉN
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• Csepreg
Bir tok ba ve he tik a Gesz te nyés
kuny hót a ki rán du lók

Fel újí tot ta a Csepregi Ti los er dõ ben ta lál -
ha tó Gesz te nyés kuny hót a Szom bat he lyi Er -
dé sze ti Zrt. a köz jó lé ti fej lesz té sek prog ram já -
ban. A több tu ris ta út vo nal mel let ti pi he nõ he -

lyen pa do kat, asz ta lo kat he lyez tek ki: meg pi -
hen het nek a tu ris ták. Az ün ne pé lyes át adá son
be szé det mon dott Ba kó Csa ba er dõ gaz dál -

ko dá si igaz ga tó, Vlasich Krisz ti án el nök, va la -
mint Ágh Pé ter, a tér ség or szág gyû lé si kép vi -
se lõ je. A mû sort a csepregi is ko lá sok és óvo -
dá sok szín vo na las mû so ra szí ne sí tet te.

yde

Rövid hírek
Nagy sza bá sú út- és járdafelújítási prog ram

in dult el a vá ros ban, hi szen ön erõt is fel hasz -
nál va ál la mi pá lyá za tok se gít sé gé vel, üte me -
zet ten újít ja meg jár dá it és út ja it a je len le gi
vá ros ve ze tés.

A Cso ko nai ut ca fel újí tá sát és asz fal to zá sát
kö ve tõ en, most lát vá nyos fel újí tá son ment ke -
resz tül a Szom bat he lyi ut ca is, hi szen az itt élõk
má ra már új út bur ko lat tal büsz kél ked het nek. 

„Ré gi adós sá gun kat kell tör lesz te nünk, hi szen
az el múlt cik lu sok ban na gyon ke vés fi gyel met
for dí tot tak vá ros ve ze tõ ink az utak, jár dák fel újí -
tá sá ra” – mond ta el la punk nak Vlasich Krisz ti án,
Csepreg Vá ros pol gár mes te re.

A vá ros ve ze tõ hang sú lyoz ta, hogy a Cso ko -
nai ut ca fel újí tá sa után, most a Szom bat he lyi ut -
ca ke rült sor ra, hi szen a tu da tos jó gaz da mód -
já ra tör té nõ gaz dál ko dás és a Bel ügy mi nisz té ri -
um tól el nyert 14 mil lió fo rint kor mány za ti tá mo -

ga tás, Ágh Pé ter Or szág gyû lé si kép vi se lõ úr ral
vég zett kö zös mun ká juk újabb ered mé nye.

„Bí zom ab ban, hogy a vá ros ko ráb bi „szé -
gyen folt jai” las san mind el tûn nek, s lé pés rõl - lé -
pés re a töb bi kri ti kus ál la pot ban lé võ ut cát is
ha ma ro san fel szá mol juk és fel újít juk. Min den ki
lát hat ja, hogy nem csak be szé lünk a fel újí tás
fon tos sá gá ról, ha nem el is vé gez zük azt.” – nyi -
lat koz ta a vá ros el sõ em be re.                      yde

Újabb utca újult meg Csepregen
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A Bü ki Kultur Wellness leg na gyobb ren dez vé -
nye a Gyógy-Bor Na pok és Gasztrofesztivál, ami
év rõl-év re többezer lá to ga tót vonz.  

Az egy re na gyobb nép sze rû ség nek ör ven dõ
öt na pos fesz ti vál egyik idei újí tá -
sa az önál ló prog ram ként be mu -
tat ko zó Gasztroszínpad volt,
amely nek ke re té ben is mert ama -
tõr-és pro fi sé fek, va la mint a hely -
szí nen tá bo ro zó ha gyo mány õr zõ
cso por tok ké szí tet ték el ked venc
éte le i ket. 

Az öröm fõ zés az ed di gi fesz ti -
vá lok so rán is je len volt, vi szont
csak ki egé szí tõ elem ként, más
prog ra mok kal pár hu za mo san.
Mi vel év rõl- év re egy re na gyobb
ér dek lõ dés övez te a ku li ná ris be -
mu ta tót, így az idei fesz ti vá lon új
kör nye zet ben, sa ját szín pa don, önál ló mû sor ral
vár ták az ér dek lõ dõ ket a fõ zõ-show há zi gaz dái.

A szín pa di kony hát -az elõ zõ évek hez ha son -
ló an – egy szom bat he lyi mû sza ki szak üz let és
kony ha stú dió bo csá tot ta ren del ke zés re, a sé fek
for té lya it pe dig LED fal ról kö vet het ték a né zõk,
amely re a he lyi te le ví zió mun ka tár sai va rá zsol -
tak élõ ké pet.  

A re cep tek ki vá lasz tá sa kor fon tos sze re pet ját -
szott, hogy he lyi-kör nyék be li alap anyag ok fel -
hasz ná lá sá val és ott hon is el ké szít he tõ le gyen. A
na pi me nü na gyon vál to za tos volt - Kol bász le ves,
õr sé gi mód ra ké szült vad disz nó máj, ked ves
hang zá sú – és emel lett na gyon fi nom – csücsür,

va la mint ere de ti gencsi la ko dal mas étel, fesz ti vál
pe cse nye és hús ban gaz dag pász tor tar ho nya,
te hén hús és sáf rá nyos hús is ké szült a szín pa don,
va la mint a ha gyo mány õr zõk tá bo rá ban. Az éte -

lek mel lé ital is du kál – így min den nap be mu ta -
tás ra ke rült egy-egy bor is, amit a je len lé võ bo rá -
szok aján lot tak az adott étel mel lé. 

Nap ról-nap ra egy re töb ben gyûl tek a
Gasztroszínpad elé, ami a szer ve zõk örö mé re (is)
bi zo nyí tot tan ki ér de mel te az önál ló sá got. 

A re cep te ket a BBKTE Facebook ol da lán
(https://www.facebook.com/buk.bukfurdo/) fo -
lya ma to san kö zöl jük. 

A Répcevidék ol va sói szá má ra a Fesz ti vál
pe cse nyét ajánl juk, ami mel lé kós tol ják meg
Bük Vá ros 2017. évi bo rát is-Torna Pin cé szet –
Nagy Som lói Ze nit (Aszú Vinotéka, Bük) – szá raz,
fe hér bor.                                                  Lívia

Fesz ti vál pe cse nye,
a chef ked ven ce

– Bánszki Pé ter, a Hunguest Ho tel
Répce Gold**** séf je. 

Hoz zá va lók 4 sze mély re: 
• 0,5 kg ser tés szûz  
• 0,20 kg hí zott ka csa máj (vi lá gos szí nû)  
• 0,20 kg ko lozs vá ri sza lon na  
• 2-3 fej vö rös hagy ma  
• 1 kg új bur go nya 2,5kg
• 1 kis cso mó ko ri an der  
• 1 kö teg új hagy ma 
• 0,20 kg li ba zsír  
• 0,20 kg Szekfû gom ba  
• 1 cso mó pet re zse lyem zöld 
• 1 kö ze pes cukkini    
• Fû sze rek: Só. õrölt fe ke te bors, ma jo rán na

(mor zsolt)

Az alap anya go kat meg tisz tít juk és fel da ra -
bol juk. Fel he ví tett edény be koc ká ra vá gott sza -
lon nát te szünk, majd rö vid pi rí tás után hoz zá ad -
juk a fi nom ra vá gott hagy mát. To vább pi rít juk és
pár perc el tel té vel be le tes  szük a csí kok ra vá gott
szûz pe cse nyét. Hagy juk, hogy kis idõ alatt ez is
kis kér get kap jon és ek kor a csí ko zott ka csa máj
is me het be le az edény be. Fû sze rez zük, pi rít juk
és leg vé gül a gom ba és a félkarikára vá gott
cukkini hoz zá ke rül. 

A meg tisz tí tott és koc ká ra da ra bolt bur go -
nyát bõ zsír ban ki süt jük, a kész re pi rult hús sal
össze ke ver jük és tá lal juk.

Gasztroszínpad
– XI. Gyógy-Bor Napok és Büki Gasztrofesztivál 

Buza Sándor és Horváth Lívia fõz
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)

O
K

T
Ó
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E

R

P R O G R A M A J Á N L Ó
Ok tó ber ben a Bü ki MSK ga lé ri á -

ján az in téz mény nyit va tar tá sa alatt
meg te kint he tõ: A Velemi Stú dió Nép -
mû vé sze ti Egye sü let 40 éves ju bi le u mi
ki ál lí tá sa.

Ok tó ber 28-ig min den pén te ken
16.00 - 20.00, majd 15-19 óra kö zött
Bük für dõn: Ter me lõi pi ac.

Ok tó ber 7-én, pén te ken 18.30
ó. Csepregen, a PSMSK-ban: A nagy
test vér tit kai: A Ju pi ter és hold ja i nak
meg is me ré se az ókor tól nap ja in kig –
ea.: ifj. Hor váth Ist ván ta nár. De rült
idõ ben az elõ adást táv csö ves be mu -
ta tó kö ve ti.

Ok tó ber 8-án, szom ba ton 17 ó.
a Bü ki Sport csar nok ban: Dr Lupo Bü ki
TK - Gyõ ri Au di ETO KC III – NB II-es nõi
ké zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 8 és 9-én a Bü ki MSK
szín ház ter mé ben: VIII. Sok-Szín-Feszt.

Ok tó ber 8 és 9-én Velemben:
Gesz te nye na pok.

Ok tó ber 9-én, va sár nap 15 ó.
Sop ron horpács–Csapod, Pe resz -
teg–Egyházasfalu, Nagy lózs–Rép ce -
vis, Zsira-Sarród Me gyei III. o. lab da -
rú gó mér kõ zé sek, 16 ó. Bü ki TK-ÖTE
Iker vár FC Me gyei II. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

Ok tó ber 15-én, szom ba ton 17 ó.
a Bü ki Sport csar nok ban: Dr Lupo Bü ki
TK – Baj nok DSE Nemesvámos  – NB II-
es nõi ké zi lab da mér kõ zés.

Ok tó ber 16-án, va sár nap 14 ó.
Zsira-Und, 15 ó. Sopron hor pács–Egy -
házasfalu, Rép ce vis–Kóp há za, 16 ó.
Si  ma ság SE–Nemeskocs SC, Répce -
völgye SK Bõ–Ostffy asszony fa SE Me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé sek, 16

ó. Csepregi SE–Ölbõ KSE – Me gyei II. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 16-án, va sár nap 17 ó.
Csepregen, a PSMSK-ban: A Nyug dí -
jas Ének kar 15 éves ju bi le u mi hang -
ver se nye.

Ok tó ber 22-én, szom ba ton 16 ó.
Csepregen, a lab da rú gó pá lyán:
Csepregi SE–Sitke KSE – Me gyei II. o.
lab da rú gó mér kõ zés.

Ok tó ber 22-23. Kõ sze gen: XV.
Na túr park ízei: Gaszt ro nó mi ai fesz ti vál
- Or so lya na pi vá sár - a mû sor ban tér -
sé günk mû vé sze ti cso port ja i nak egy
ré sze is fel lép.

Ok tó ber 23-án, va sár nap te le -
pü lé se in ken: Meg em lé ke zé sek a
nem ze ti ün nep al kal má ból.

Ok tó ber 23-án, va sár nap 15 ó.
Und-Fertõd II., Csapod–Répcevis,
Egyházas falu–Fertõrákos, Sopron kö -
vesd–Sopronhorpács Me gyei III. o.
lab da rú gó mér kõ zé sek.

Ok tó ber 30-án, va sár nap 14. ó.
Zsira-Agyagosszergény, Sopron hor -

pács–Ág falva, Répcevis–Egyházas -
falu, 15 ó. Si ma ság SE–Hegyhát SE Só -
tony, Répcevölgye SK Bõ–Nemeskocs
SC Me gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé -
sek. 15 ó. Bü ki TK-Merseváti SE – Me -
gyei II. o. lab da rú gó mér kõ zés.
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tt) 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.

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 rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, 

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

A Bü ki Mû ve lõ dé si és 
Sport köz pont, Könyv tár 

2016. ok tó be ri prog ram jai

Ok tó ber 13. 15.30 
Sze ge di Miniszínház: Csip ke ró -

zsi ka – ze nés me se já ték. A klas  szi -
kus me se adap tá ci ó ja. Csip ke ró -
zsi ka két ba rát ja Gerzson ku tya és
Je ro mos macs ka min dent meg -
tesz, hogy fel éb res  sze ál má ból a
ki rály kis as  szonyt. A bér let ára:
2.000.- Ft. Elõ a dá son kén ti jegy ár:
800.- Ft.

Ok tó ber 28. 18.00 
Ol va só szem üveg. Álom út – dr.

Csider Sán dor ver ses kö tet ének
be mu ta tó ja. A rész vé tel in gye nes!

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!






