Rövid hírek
• Sajtoskál
Sajtoskáliak kirándulása
Sajtoskáli kultúrház elõl két busz is elindult
szeptember közepén, és intettek búcsút a község lakosai Sajtoskálnak egy nap erejéig. A
falukirándulás keretében az úti cél Felcsút és
Budapest volt. Kellemes hangulatban telt az
oda út, majd megérkeztünk Felcsútra, ahol

Gyerekek, gyerekek, gyerekek
MAXIMINI-HETEK A SONNENTHERME ÉLMÉNYFÜRDÕBEN
Mindenki tudja, hogy a legkisebbek a legnagyobbak a Sonnentherme élményfürdõben.
2015 szeptember 8-tól október 24-ig azonban
még jobban a középpontba kerülnek Ausztria
vezetõ baba- és gyermekfürdõjében. Számtalan

busszal körbejártuk a települést, és megtekinthettük a nemrégiben épített Pancho arénát. A
hatalmas aréna mindannyiunk számára érdekes, és felejthetetlen volt. Majd indultunk is tovább Budapestre. A fõvárosban a kellemes,
jólesõ ebéd után lépcsõsor vezetett fel minket
a Budai várba, ahonnan gyönyörû panoráma
tárult elénk. Ezután a Tropicariumba látogattunk el. Nagyszerû és nem mindennapi látványban volt részünk. Csodálatos tengeri állatok úszkáltak ,,körülöttünk”, szemtõl szembe
kerülhettünk egy cápával is, és természetesen
a rája simogatás sem maradhatott el.
Hazafelé bõséges vacsora, és zene várt
minket a csornai étteremben, ahonnan nem
csak utasokkal, hanem élményekkel is teli
busz indult Sajtoskál felé.
BB.

attrakció és változatos program vár a gyerkõcökre 6 éves korig a MaxiMini hetek alatt.
„A vénasszonyok nyara az egyik legszebb
évszak Lutzmannsburgban. Idén egy különlegességgel várjuk kicsi fürdõ-vendégeinket: a

MaxiMini-hetekkel“, meséli Manuela Klawatsch,
a Sonnentherme Lutzmannsburg igazgatója. Színes falevelek kombinálva idõjárástól független
vízi élményekkel és széles programkínálattal a
családoknak.
ÚJ! Minden nap más-más mottó: „Makk egészséges nap”-tól a
„Kabala nap”-on át a „Kalóz nap”ig minden nap számtalan program
várja az érdeklõdõket.
Babaúszás, baba-wellness, babamasszázs: minden a legkisebbeknek. A kicsit nagyobbaknak is
kínálunk a MiniMaxi hetekben sok
vízi kalandot, például vízi disco,
vagy a Highlight Game. Mindegy,
hogy a mûvészsarokban, a sütimûhelyben vagy a 3D moziban: a
szárazon is a móka áll elsõ helyen. Fáradhatatlanul szolgálatban van Sunny Bunny, a napi találkozókor és a vízitánc alkalmával is.
(x)
A cikk folytatása a www.repcevidek.hu
weboldalon

2015. október V. évfolyam 10. szám • www.repcevidek.hu

2

Mister
Classic
– a veterán autók versenye ismét Bükön
Nagyon régre nyúlik vissza maga a Mister Classicnak a története.
Most már 13 éves a verseny, amelynek harmadik éve ad helyet Bükfürdõ. A korábbi években Sopronból
indult a rendezvény. Pétervári Zoltán, szer vezõ a büki vezetéssel
megegyezve hozta át a verseny

helyszínét a fürdõvárosba. A közel
60 versenyzõ elõtt 2 nap, gyönyörû
tájak és több mint 500 km állt. A
rajtceremóniát a Gyógyfürdõ vezérigazgatója, Vörös Imre úr is segítette megtisztelõ jelenlétével. Az elsõ napi útvonal Hévízre vezette el a
résztvevõket. Egy-egy túra napon
200-250 kilométeres távot teljesítenek, de nem használhatnak GPS-t,
térképet, hanem kapnak egy tájékozódási füzetet és a navigátorok
segítségével kell tájékozódniuk. A
másnap kora reggeli rajt után, már
szikrázó napsütésben autóztak a
csapatok az ausztriai utakon, ahol
nem csak az évjáratok, hanem a
lóerõk is csatázhattak. A Stegersbach-i megálló után, Szombathe-

lyen találták magukat a versenyzõk. A verseny befutóját a büki
Sportcsarnok elõtt nézhették végig
az érdeklõdõk. Az alapításának
750-dik évfordulóját ünneplõ Bükön
a fõszervezõ, megköszönve a város immár harmadik éve történõ támogatását, egy 750-es rajtszámmal kedveskedett alpolgármester
úrnak. Sokan voltak kíváncsiak az
autócsodákra. A díjátadóra a Hotel
Caramellben került sor. A szakaszdí-

jak átadása után a csapatverseny
gyõztesei vették át a különleges
üvegdíjakat. A BORIVÓK csapata:
Gábeli Tibor – Vígh Zoltán (BMW
635 CSi, 1979), Petrák Péter –
Szádeczky Kálmán (VW 1032 L
Cabrio, 1970), Szabó Endre –
Gömöri Melinda (MB 230 SL, 1966).
A Szuper kategória a második helyén, egy büki páros, Németh Gyula – Spilenberg Andrea (MB 280 SE
Coupe, 1971) végzett. Gratulálunk
a versenyzõknek és várjuk vissza
õket 2016-ban is.
Sulics Boglárka

Beharangozó
Október van. Beköszönt az õsz, elmúlt a vénasszonyok nyara, reggelente egyre hûvösebb a levegõ, elõkerül a szekrény mélyébõl az
õszi kabát, a cipõ, és lassan elérkezik a fûtési szezon is.
De valamiért, mint minden évszaknak, az õsznek is van egyfajta kellemes hangulata. Ebben az idõszakban is szépnek látjuk a természetet.
Ahogy kinézünk az ablakon, már különbözõ színekben pompáznak a
falevelek, barna, sárga, rozsdás ágak hajladoznak jobbra-balra, és a
színes falevelek lassan betakarják a pázsitot, a járdákat. Ahogy sétálunk az erdõben, zörög a lábunk alatt az avar, gesztenyék, makkok, diók hevernek az út szélén. Ez jelzi igazán, hogy megérkezett az õsz.
Sokunknak a forró, vidám nyár után az õsz kissé szomorú évszak,
pedig gondoljunk csak az októberben is zajló szüretre, a szüreti ünnepekre, felvonulásokra, és a fesztivál hangulatára. Megérett a szõlõ itt az
ideje leszüretelni, és finom bort készíteni belõle. Az egész egyfajta
,,rituálé”. A pincékben a hordókban már érlelõdik a must, ,,alig várja”,
hogy a felszínre törjön, és finom borocska legyen belõle, amit aztán
majd a szüreten kedvükre kóstolhatnak a gazdák, és a szüretelõk. A felvonulásokon a ruhák és feldíszített traktorok, a zenék, koncertek, a falvakban az út szélén látható különféle emberbábuk is mind-mind az õsz,
a szüret hangulatát tükrözik.
Lám-lám, így nézve, nem is tûnik olyan rossz és szomorú évszaknak
az õsz.
Berényi Boglárka

Következõ lapszámunk november 5-én jelenik meg!
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Közlekedj
okosan!

Rövid hírek
• Csepreg
Barátságos lövészet magyar
osztrák szlovén csapatokkal
Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület 2015.08.29-én lövészetet tartott a Csepregi lõtéren. A lövészetre meghívásra kerültek magyar, osztrák, szlovén egyesületek, természetesen a csepregi egyesületek is. A lõversenyre 12 csapat nevezett, de
sajnos 1 csapat nem érkezett meg. Itt voltak
külföldrõl az Osztrák Bajtársi szövetség
güssingi egyesületétõl és az Osztrák Békefenntartók Burgenlandi Egyesületétõl. A csapatok
3 fõsek voltak, lehetett vegyes csapatok is indítani. A verseny jó hangulatban, szervezetten
folyt le. Az egyéni értékelés során megállapítottuk, hogy hárman ugyanazt az eredményt
érték el. Ezért a lövészetvezetõ újra értékelte a
lõlapokat (helyes számolásra, illetve ki, melyik
köregységbõl lõtt többet, pl kinek volt több 8asa). A verseny után elfogyasztottuk közösen
az ebédet, amit tagjaink készítettek. Többen
kérdezték mikor lövünk újból, egy év múlva
biztosan, és szeretnénk a versenyt kiterjeszteni, hogy még többen vegyenek részt a tagegyesületek, illetve a külföldi partnerek közül.
Gratulálunk a helyezetteknek és a többi versenyzõnek is!
Horváth Zsolt CSKPBE Alelnök
Képek és a verseny eredményei
a www.repcevidek.hu weboldalon!

Az elmúlt évhez hasonlóan Bük Város Önkormányzata az idei évben is kapcsolódott az európai kezdeményezéshez, és a TDM szervezet
2015. szeptember 16-22. között újra megszervezte az Európai Mobilitási Hetet. Az idei év jelmondata: „Válassz! Válts! Variálj!” – mindez természetesen a közlekedésre vonatkoztatva. E jelmondat jegyében állították össze a szervezõk
azt a tartalmas programot a hétre, amelyet a
helyi általános iskolásokkal együtt valósítottak
meg. Az elsõ napon kincset kerestek kicsik és
nagyok a városban elhelyezett – rejtvényben
magadott pontokon – mondatrészletek segítségével. Az elrejtett kincs az ügyes csapatoknak
köszönhetõen gyorsan gazdára talált. A második napon a tömegközlekedési eszközöké volt a
fõszerep. A vasútállomásról indult a napi „túra”,
ahol a vasúti közlekedéssel ismerkedtek a kíváncsi gyerekek, majd a helyi járatos autóbusszal a
bükfürdõi Kneipp és Nordic Walking parkba
utaztak. Ott kvíz feladatot oldottak meg a csapatok a vasúti közlekedésrõl, majd sportanimáción vezették le felesleges energiáikat, és
DOTTÓ-n utaztak vissza vidáman az iskolába. A
harmadik napon kerékpárral érkezett a felsõsök
csapata a golfpályára, ahol a golfozás rejtelmeibe vezették be õket egy kicsit, majd elektromos golfautókkal utaztak a csodálatos golfpá-

lyán. Természetesen itt sem maradhatott el a
rejtvény megfejtése. A hétvége családi program jegyében zajlott. A büki kalandorok kerékpárral járták végig a város neves pontjait. A kerékpáros ügyességi verseny és a KRESZ teszt
megoldása volt az utolsó próbatétel a gyerekek
számára. A rendezvénysorozat záró napján az
eredményhirdetésre a BÜK 750 felirat várta az
autómentes napon lezárt utcában a hét résztvevõit, ezzel is jelezve az idei évfordulóra emlékezést és a felhívást az autómentes közlekedésre.
A héten megoldott feladatsorok legügyesebbjei
értékes ajándékokat, valamint mindenki emléklapot kapott. A meghirdetett rajzpályázatra sok
szép rajz érkezett. Fõként az alsó tagozatosok
voltak lelkesek, akik Toboz Ottó kirándulását rajzolták le nagyon ötletesen. A felsõsök pedig a
jövõ közlekedési jármûveit képzelték el, és vetették papírra. Az élményekkel teli héten a közlekedési ismereteik gazdagodtak a gyerekeknek a
rendezvénysorozat megvalósításával, közben
pedig erõsödött a csapatban való tevékenykedésük, egymás segítése. Öröm volt látni a boldog gyermekarcokat a feladatok megoldásakor a programokon. Az iskola és a TDM együttmûködése valósult meg ezen a rendezvényen,
melynek bízunk benne, hogy lesz folytatása.
bse

60 éve óvónõ
gyerek járt hozzá. S felnõttek a gyerekek. Szinte az
egész falu az õ keze alól került ki az óvodából.
Megmosolyogja, hogy a mai napig Gizi óvó néninek hívják a valamikori óvodásai,
akik már felnõttek, sõt sokan nyugdíjkorhoz közelednek. Szeretettel
beszélt a volt kollégákról is, akiknek köszönhetõ, hogy ilyen gyorsan elszaladt ez a 60 év. Nyugdíjazása óta a családnak él, és a
nyugdíjas közösségben is aktívan
részt vesz. Két lánya, 4 unokája és
2 dédunokája van. S az õ szavaival zárom az írást: A szeretet a legfontosabb. Ha az van, akkor mindent meg lehet oldani. Szívbõl gratulálunk a Gyémántoklevélhez és
jó egészséget kívánunk!
NPK
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A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek
Elek Pedagógiai Kara Gyémántoklevelet adományozott Kóbor Lászlónénak, abból az alkalomból,
hogy 60 éve végezte el a Soproni
Állami Óvónõképzõt. Gizi néni elmesélte, megkönnyezte, amikor
kézbe vette a meghívót a soproni
rendezvényre. 1992-ben ment
nyugdíjba, 37 évig volt a zsirai óvodában. Szerencsésnek mondhatja
magát, mert olyan hivatást választott, melyet nagyon szeretett végezni, a munkájában mindig örömét lelte. Mosolyogva mesél azokról az idõkrõl, amikor még a legkisebb higiéniai
elõírásoknak sem felelt meg az óvoda, de mindent
meg kellett oldani és meg is oldottak. Sokszor 40

4

Átfogó fejlesztési folyamatok Csepregen!
Csepreg Város városvezetése egy több területet átfogó fejlesztési folyamatot indított el, melynek elsõ fázisa a Fehér utcai övárok tisztítása.
A korábban elhanyagolt önkormányzati területeken az árokrendszer a felhalmozódott üle-

mentesítése, annak érdekében, hogy az utcákból a csapadékvíz megfelelõ módon elvezetésre kerülhessen. A tisztítás és karbantartás magában foglalja az árkok területén lévõ bozótosok,
fás szakaszok kiirtását.
A Fehér utcai övárok melletti
zöldterületen nem tárolható
ezentúl zöldhulladék, építési törmelék, tûzifa, nem ültethetõ
gyümölcs és diófa sem, mivel az
árkoknak megközelíthetõnek és
tisztán tartottnak kell lennie. A
munkafolyamatok befejezését
követõen, a tervek szerint nagyszabású közmunkaprogram segítségével megtisztításra kerülnek az eddig elhanyagolt csapadékvíz elvezetõ rendszerek. A
karbantartási munkálatok érintik
majd a Pákác ároktól a Szombathelyi, valamint a Vörösmarty
utcán keresztül áthaladó, megCsokonai utca - Fehér utcai övárok tisztítás
lévõ elvezetõ rendszereket is.
dék, zöldhulladék és az árkokban lévõ lakossági
Ezzel párhuzamosan elkezdõdött és elõkészíhulladék miatt a nagyobb esõzéseket követõen tés alatt áll a Csokonai utca út és csapadékvíz
már nem tudta megfelelõen ellátni eredeti funk- elvezetésének kivitelezési tervdokucióját, a csapadékvíz elvezetését, ezért nélkü- mentációja is. A tervek szerint a
lözhetetlenné vált már a beavatkozás.
Nádasdy utca egyes szakaszának,
A tarthatatlan állapotot évek óta jelezték a illetve a Csokonai utca teljes egékatasztrófa védelem illetékes szakemberei, mely szének csapadékvize egy átemelõ
problémával eddig megnyugtatóan nem fog- segítségével kerül majd az utca
lalkozott az elõzõ városvezetés. Több szempont- mögött húzódó Fehér utcai árokból is fontos ugyanis az övárkok tisztítása, melyet rendszerbe. A házak elõtti csapajelenleg a városgazdálkodás munkatársai folya- dékelvezetõ rendszer teljes kiépítématosan végeznek. A közeljövõben megvalósu- sét az önkormányzat a Vas Megyei
ló fejlesztések egyik alappillére ugyanis az árkok Társadalmi Operatív Programból

megpályázott források felhasználásával kívánja
majd megvalósítani.
Ezt követheti majd, az útépítéshez szükséges
források elõteremtése, amely pályázati lehetõségek híján egyelõre, önerõbõl lehetséges
csak.
A racionális gazdálkodásnak köszönhetõen
eddig is jelentõs megtakarítást különített el a város vezetése erre a célra, de természetesen, további megtakarításokra is szükség lesz majd a
kivitelezés végsõ megvalósulásáig.
Jó hír azonban az utcában lakóknak, hogy
az út alatti szennyvíz és ivóvíz hálózat rekonstrukciója még ebben az esztendõben megvalósulhat, hiszen a Vasi Víz Zrt.-vel megkötött kiviteli
szerzõdés szerint létrejön egy több mint 6,5 millió forintos beruházás, amely alapfeltétele a késõbbi útépítésnek. A szerzõdés szerint összesen
39 vízbekötés, 5 tûzcsapbekötés, valamint 13
szennyvízbekötés cseréje valósul meg még ebben az esztendõben. Ha a városvezetés elképzelései szerint jól alakulnak a dolgok, akkor akár
a következõ esztendõben be is fejezõdhetnek a
tervezett fejlesztések az érintett utcában.
Horváth Zoltán
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Rövid hírek
• Csepreg
Horgász Répce Kupa
Idén, augusztus 29-én a Csepregi Téglagyári
Horgásztónál került lebonyolításra a térség kisvárosai sporthorgász egyesületeinek immár 8.
Répce Kupa versenye. A hagyományoknak
megfelelõen 5 fõs csapatok mérték össze
ügyességüket a rekkenõ melegben. A nagyobb
méretû halak sziesztáztak a hõségben, s jobbára csak az apróbbak akadtak horogra.

A csapatversenyt és a kupát a házigazdák
nyerték, összesen 10,26 kilogrammal. A Büki Horgász Egyesület csapata 5,8 kilogrammos fogással a második, a Répcelaki Horgász Egyesület
3,98 kilogrammal a harmadik helyen végezett.
A legjobb egyéni teljesítményt Varga Bálint, a
csepregi Répcementi Horgász Egyesület versenyzõje érte el 2,46 kilogrammal. Az egyéni
második Kóbor Ottó (Csepreg), a harmadik pedig Kovács Ákos (Bük) lett.
A verseny alatt a házigazdák és a bükiek is
fõztek. Így a mérlegelést és az eredményhirdetést követõen a horgászokat és vendégeiket finom ebéd várta. A rendezvény baráti beszélgetéssel ért véget.
igás

A lendület nem hagy alább
– Újabb fejlesztések kezdõdnek el Csepregen!
Három, régóta várt terület fejlesztése indul el
Csepregen, hiszen az óvodára, az általános iskola
tornatermére és a Csepregi Közös Önkormányzati
Hivatal épületére nyert pályázaton forrást az önkormányzat. Nem tétlenkedett a város vezetése a
nyár folyamán sem, hiszen az elnyert pályázatok
gondos elõkészítést igényeltek, aminek hamarosan szemmel látható eredményei is lesznek.
A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal épületének fejlesztésére június 8.-án nyújtott be pályázatot a Belügyminisztériumhoz a város, melynek keretében maximálisan elnyerhetõ 30 millió forint támogatást ítélt oda a döntéshozó. Az augusztus 10.én megszületett döntés értelmében az elsõ emeleten történhet meg az átalakítás és felújítás mely
érinti az irodákat, a folyosót és a lépcsõházat is.
Ezen kívül sor kerül a külsõ nyílászárók cseréjére,
melynek következtében 10%-os fûtési költségcsökkentés várható majd éves szinten.
A pályázatra hatalmas túljelentkezés volt, hiszen az országos szinten beadott több mint 2000
pályázó közül, csupán 207-et támogatott a döntéshozó, így kerülhetett Csepreg Városa a Vas megyei 15 nyertes település sorába.

A Környezet és Energia Operatív Program 5.7.0
pályázati kiírás keretében két pályázatot nyújtott
be Csepreg Város Önkormányzata a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. A pályázatok 100%-os intenzitásúak, tehát nem igényeltek plusz önerõt az
önkormányzat költségvetésébõl. A Csepregi Óvoda és Bölcsõde Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény épületére 45 654 171 Ft vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg a döntéshozó szeptember 3.-án, melynek keretében sor kerül a külsõ
nyílászárók cseréjére, a födém, homlokzat és a lábazat utólagos hõszigetelésére.
A Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermére
26 474 420 Ft vissza nem térítendõ támogatást
nyert a Város szeptember 16.-án, melynek értelmében szintén a külsõ nyílászárók cseréje és az
utólagos hõszigetelés valósul majd meg.
Mind a három fejlesztés az üzemeltetési és a
fenntartási költségek csökkentését fogja eredményezni, mely nemcsak költségmegtakarítással jár,
de a lecsökkenõ energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is jelentõs elõrelépést
jelent majd.
Orbán Tamara

Templom felújítás Gyalókán
Augusztusban elkezdõdtek a gyalókai templom felújítási munkálatai. A tetõszerkezeten már javában dolgoznak, az új cserepek is hamarosan felkerülnek. Ezután pedig a lábazat vízelvezetésével folytatódik a munka.
Kincse Anda
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37. Tûzoltó Répce Kupa
A hatalmas társadalmi összefogással, jelentõs önkéntes munkával épített, új csepregi szertár avatásához kapcsolódva, 1979-ben került
megrendezésre elõször a Tûzoltó Répce Kupa.
Elindítói: Kóbor Ferenc egyesületi elnök és Tóth
László parancsnok voltak. A versenyszabályzatot
közösen alkották meg a csatlakozó egyesületek:
Bõ, Bük, Csepreg, Horvátzsidány, Peresznye,
Répcevis, Szakony, Tömörd és Zsira vezetõi. Idõközben csatlakozott még Und, viszont Bükön és
Tömördön megszûnt az ÖTE.
A rendezvényt minden évben más település
egyesülete szervezte meg, s az idõk során mindegyiken már többször is sorra került. Az idei, immár 37. verseny lett megtartva augusztus 1-én a

csepregi szertár mögötti régi focipályán. Bõ és
Peresznye – bár még mûködik az egyesületük –
létszámproblémák miatt nem tudott versenyzõket kiállítani. Így hét település fér fi-, két ifjúsági
fiú-, egy ifjúsági leány- és egy gyermekcsapat
nevezett be a küzdelembe. A verseny, mint korábban mindig, most is váltófutással kezdõdött.

A fér fiaknál a legjobb eredményt a répcevisiek
érték el, néhány másodperccel megelõzve a
csepregieket és a szakonyiakat. A fiúknál a
horvátzsidányiak gyorsabbak voltak a
csepregieknél. A klasszikus vizes (800 liter/perces) kismotor fecskendõ-szerelés megmutatta az összeszokottságot és a nagyobb versenyrutint. Csepreg fér fi csapata úgy megelõzte a többieket, hogy
összesítettben is elsõ lett, s véglegesen
elnyerte a Répce Kupát. A második helyezést a Répcevisi, a harmadikat pedig a Szakonyi ÖTE csapata szerezte
meg. A fiúknál a horvátzsidányiak megtartották elsõ helyüket, de a csepregi fiatalok is jól helytálltak. A csepregi lányok bizonyították,
hogy a gyengébb nem képviselõinek is helyük van az
egyesületben, s fel tudnak nõni a feladatokhoz. A gyerekek
bemutatója pedig a nyári tábor eredményességét is bizonyítja, s azt is, hogy megfelelõ
utánpótlás-nevelés folyik a
csepregi egyesületben.
A rekkenõ hõségben tartott rendezvény végig jó hangulatban zajlott. Az
eredményhirdetés után pedig külön színfoltot jelentett a gyõztes csapatok vezetõinek vízbedobása, s az új parancsnokok hasonló módon történõ felavatása. A küzdelem után a csapatok
tagjai és kísérõik jóízûen elfogyasztották
csepregi hölgyek által fõzött ételeket.

Kár, hogy a hõség miatt csak kevesen nézték
meg a versenyt. Az is feltûnõ volt, hogy a települések vezetõi közül a korábbiaknál jóval kevesebben
tették tiszteletüket a jelentõs önkéntes munkát végzõ egyesületek térségi rendezvényén.

Kovács András ÖTE-elnök lapzártánk elõtt közölte, hogy aug. 23-26. között a csepregi felnõtt
csapat részt vett Miskolcon az Országos Katasztrófavédelmi Parancsnokság által a hivatásos és
önkormányzati tûzoltók részére rendezett Tûzoltó
Szakmai Versenyen. Több féle elméleti és szakmai gyakorlati feladatot kellett teljesíteni. A gyakorlati versenyszámok után az élmezõnyben álltak, az elméleti megmérettetéseken a vártnál
gyengébben teljesítettek. Ezért összesítésben a
középmezõnyben végeztek tûzoltóink. Mivel elõször vettek részt ilyen versenyen, az eredmény
elfogadható, s egyben jelzi, hogy a következõ
idõszakban mely területen kell javulni a fiúknak.
Az országos versenyrõl készült videók megtekinthetõk a www.csepregituzoltok.hu honlapon.
Sági
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Idén a Magyar Dal napja alkalmából nyerte
el ezt a címet Bük!
A rendezvényt a program ötletgazdája, Presser Gábor (Pici bá) nyitotta meg. Beszédében a
kezdetekrõl mesélt a 2007-es kezdésrõl. 2008-ban
a Szigeten a 0. napon volt az esemény, ami nagy
nyilvánosságot biztosított a programnak. A munka
java ezután kezdõdött. A magyar médiában ek-

kor még csak 10%-ban szólt magyar zene. 2009ben már 30 színpad biztosította a program sikerét
Magyarország különbözõ helyszínein. Ekkor merült
fel a gondolat, hogy minden évben legyen egy
fõvárosa a Magyar Dal Napjának. Cél, hogy a
magyar zene fennmaradjon, legyen szó:
alternatív,- pop-, rock,- nép-, vagy techno zenérõl. Köszönetet mondott a helyi szervezõknek,
hogy biztosították a lehetõséget.
Dr. Németh Sándor, Bük Város polgármestere
örül, hogy lehetõség van a helyi, illetve a környékbeli zenekarok bemutatkozásának. Amikor
belefogtak a szervezésbe, könnyebb volt, mint
gondolta. Nem ellenállásba ütköztek, hanem
összefogásba. Az elõkészületek gördülékenyen
mentek. Szombathely, Zsira, Bük egymás mellé

állt és három településen biztosították a helyszíneket. A polgármester jó szórakozást kívánt,
mondván adott a helyszín, a jó zene és a jó idõ!
Vörös Imre a Gyógyfürdõ Zrt. Igazgatója a
turisztikai oldaláról emelte ki a rendezvény sorozat fontosságát! Az idelátogató turista, ha jól érzi magát, jót eszik, jó zenét hall, akkor jó érzéssel
távozik, és jó hírét viszi a településnek. Ez a nap
is hozzásegíti a településeket, hogy a vendég jó
véleménnyel legyen. Igazgató Úr szerint a régi
elõadok világhírûek voltak és kívánja, hogy a
mai elõadók is érjenek el olyan sikereket, mint
elõdjeik!

A délelõtt a kicsiknek szólt, ahol a zalaegerszegi Zabszalma együttes is szórakoztatta a jelenlévõket! A zene vonaton, ami Bük és a Fürdõ
között robogott Pócza András szolgáltatta a jó
hangulatot!
Tóth Tamás a Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár igazgatója megköszönte mindenki munkáját, aki részt vett az elõkészületekben és
köszöntötte a vendégeket, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. A nap házigazdája és
moderátora Hegedûs László, HEGE volt.
yde

Nem mindennapi ünnep volt Tormásligeten.
Néhány hete ünnepelte 60. házassági évfordulóját Réczeg József
és felesége Horváth
Erzsébet. Ezt az évfordulót gyémántlakodalomként tartják
számon, mely a soha nem múló szeretet jelképe. A tormásligeti templomban esküdtek örök hûséget 60 évvel ezelõtt. Bár
most önkormányzati megemlékezés nemvolt, de

a templomban ismét örök hûséget fogadtak
egymásnak. Az ünnepi szentmisében Finta József plébános kihangsúlyozta e
jeles napnak a fontosságát. Ennyi
idõt egymással leélni nem mindennapos dolog. Nagyon sok türelemre, megértésre és szeretetre
van szükség. A párt 3 gyermeke,
6 unokája, 2 dédunokája köszöntötte. Itt megragadva az alkalmat
kívánunk még egészséget és további sok szeretet, megértést és boldogságot
családjuk körében.
SulicsHeni
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Mise a megújult
Szentkúti kápolna kertjében!
A ravatalozó elõtetõjének és a Szent Miklós
templom parkolójának kialakítását követõen
újabb fejlesztés ért révbe Csepregen.
Szeptember 13-án vasárnap dr. Pápai Lajos gyõri püspök az egyházmegye fõpásztora
celebrálta azt a misét, melynek keretében felszentelésre került a megújult Szentkúti kápolna
és elõkertje.
A kápolna bejáratához vezetõ szakasz térkövezésének teljes költségét, valamint az új
padok beszerzését is városi hozzájárulás biztosította. Horváth Ferenc
kõmûvesmester vezetésével a városgazdálkodás munkatársai által került kivitelezésre
teljes
egészében a kápolna elõkertjének térkövezése.
Oláh Imre és fiai
keze munkáját dicséri azonban, a
most már felújított
– a korábban több helyen eltört – homokkõ
kereszt, mely újra régi fényében köszönti a kápolna kertjébe betérõket.
Megtörtént a kert területrendezése és újrafüvesítése, továbbá a kápolnát körülvevõ kõkerítés helyreállítása is, melyet szintén a Horvát Zoltán vezette városgazdálkodás munkatársai végeztek el.
A fejlesztések azonban itt nem érnek véget. A Csepregi Római Katolikus Egyházközség és az Önkormányzat további közös projektek kivitelezését is tervezi a jövõre nézve.
„Több lakossági igény merült fel a hosszú
évek folyamán, melyeknek sorban lehetõségeinkhez mérten próbálunk eleget tenni” –
mondta Vlasich Krisztián Csepreg Város Polgármestere. –„Hamarosan nekiállunk a temetõhöz vezetõ több éven át jelzett kritikus járdaszakasz javításának is, de egyéb – a lakosság
kényelmét érintõ – fejlesztések is elindulhatnak majd a közel jövõben.”
Bárány Réka

Fõváros lett Bük

8

Õszköszöntõ
– „Kisfalunap” Lócson
Szeptember 8 - a Kisboldogasszony ünnepe, a lócsi templom búcsúnapja. Ebben a kis faluban sincs
már nagy hagyománya a búcsú
családias megünneplésének, inkább a falu közösségében ünnepelnek. Ekkor tartják a nyárbúcsúztató-

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM

Sütõtök krémleves
Hozzávalók: 1 közepes méretû sütõtök • 1 nagy póréhagyma • 5 dkg vaj vagy olaj • Csipet só és bors,
vegeta • 2-3 alma • 1 doboz fõzõtejszín
Elkészítés: Ez nem a klasszikus sütõtök krémleves, ez
pikánsabb és édesebb. Az édeskés ízt az almával és a
fõzés elõtt megsütött tökkel érhetjük el. A sütés által így
a töknek sokkal finomabb, édesebb íze lesz. Így talán
azok is megkedvelik, akik annyira nem szerették eddig. Elõször is meghámozom a tököt, majd magtalanítom és felvágom kisebb darabokra. Beteszem a sütõ-

be, míg ez sül, addig a vajon egy lábasban a hagymát megdinsztelem. Ha már üveges, hozzáadom a fûszereket és felöntöm vízzel. Az almákat megpucolom,
felvágom kockákra és a leveshez adom. Miután megsült a tök, ezt is beleteszem a levesbe. Összefõzöm. Ha
minden megpuhult, leveszem a tûzrõl és egy botmixer
segítségével összeturmixolom. A végén pedig hozzáöntöm a tejszínt. Pirított tökmaggal és pirított zsemlekockával is nagyon finom!
Kincse A.

Bük története új kiadványokban
õszköszöntõ rendezvényüket, amolyan „kisfalunapot”, ahova a falu magyar és külföldi lakóit hívják, hogy
„csak” a falu közössége szórakozzon,
mulasson együtt. A mûsor azért itt
sem marad el. Lócs fõterén az õszi díszekbe öltöztetett sátorban fellépett
Schimmer Attila énekes, aki lócsi lakos, valamint barátai Berentei Péter
és Leon Taudien, akik vidám magyar
és német dalaikkal szórakoztatták a
közönséget, majd velük együtt énekeltek, táncoltak a falubeliek. A finom, édes harapnivalóról a szorgos
háziasszonyok, a szomjoltásról a képviselõk gondoskodtak. A talpalávalót
Carlos húzta hajnalig, hogy ez a szép
nap még emlékezetesebb maradjon
a lócsiak szívében.
bse

A település neve elsõ írásos említésének 750. évfordulója alkalmából a város önkormányzata és intézményei a jubileumi év soron nagyszabású programot valósítanak meg. Ennek része a helység történetével,
néprajzával, stb. foglalkozó kéziratok és új tanulmányok megjelentetése.
Az augusztus 20-i ünnepségen kettõ, Bük történetével foglalkozó mû is bemutatásra került. A jubileumi sorozat 1.
alkotása dr. Hetyéssy István: Bük község
monográfiája. A családi alapon Bükhöz
is kötõdõ szerzõ 1972-ben fejezte be a
[kis]monográfia kéziratát, mely csak néhány könyvtárban volt megtalálható. A
kötetet szerkesztette, az elõszót írta és
dr. Hetyéssy István életrajzát összeállította dr. Németh Sándor polgármester. A szöveget jegyzetekkel ugyanõ és Sági Ferenc látta el. A kötet összeállításában közremûködtek a Magyar Nemzeti Levéltár
Vas Megyei Levéltárának munkatársai is. A mûvet Bük

Város Önkormányzata és a Vasszilvágyon mûködõ Magyar Nyugat Könyvkiadó adta ki.
A szerzõ két fõ részre osztotta munkáját. Az elsõ a
Bük nevû Sopron megyei falvak kialakulásával és történetével foglalkozik. A tizenkét fejezetbõl tíz a három
Bük XVI-XVIII. századi történetét taglalja.
Errõl az idõszakról közöl forrásaiból sok
értékes települési és családi adatot. A
községek XIX-XX. századi története viszont elnagyolt. A második rész Mûvelõdés címmel a Bükök társadalmi-gazdasági fejlõdését tekinti át. A rövid fejezetekben a település középületei mellett, a régészeti leletekkel is foglalkozva
utal arra, hogy a magyarság elõtt már
a római idõkben is éltek itt emberek. A
mû néhány, érdekes adatokat közlõ melléklettel zárul.
Sági Ferenc
A cikk folytatása a www.repcevidek.hu
weboldalon
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Szeptember végén tartottuk Zsirán a Tök Jó
Napot. Az idõjárás nem hazudtolta meg önmagát, hiszen ezen a rendezvényen évrõl-évre nagyon változékony, szeles, esõs idõ van. A szél
leginkább a fõzõversenyen indulóknak okozott
problémát, különféle trükkös megoldásokat kellett kitalálni a tûz védelmében. Hét csapat versenyzett a 10 órakor kezdõdõ fõzõversenyen,
szinte minden bográcsban más és más étel rotyogott azok legnagyobb megelégedésére,
akik a zsûrizés után kóstolni is szerettek volna. A
háromtagú zsûri döntése alapján az óvoda csirkepaprikása vitte le a pálmát. Az ebédhez a zenét Vlasits György szolgáltatta, tangóharmonikán. Miután a kondérok kiürültek, a kicsik birtokba vehették a betonos pályán kialakított kerékpáros akadálypályát. Volt kamratombolánk is,
melyet a helyi lakosok által megtermelt és a
kamra polcairól leemelt felajánlásokból rendeztünk. S végül a füves pályán baseball versenyen
vehettek részt a vállalkozó szellemûek. A hideg,

a szél és az elõzõ napi esõ miatt a szokásos esti
lámpás felvonulás és a bátorságpróba elmaMunkában a zsûri elnöke, Turcsányi Tamás

Faluünnep Lócson
Augusztus 15-én az idei évben 21. alkalommal hívta a falu és a környezõ települések lakóit
Lócs község képviselõ-testülete, hogy a hagyományos falunapon együtt ünnepeljenek. A rendezvényt nyitó szentmisén mutatkozott be az új
lelkipásztor, Szalai Gábor plébános, akit a hívek
nagy szeretettel fogadtak. A szentmise keretében megáldotta plébános úr az új kenyeret, és
kérte az aratás Urát, adja meg minden napra
minden ember számára a mindennapi kenyeret. A szentmisét követõen a falu „rózsás fõterén”
Horváth István polgármester úr köszöntötte a
vendégeket, köszönte meg a szervezõk mindig
lelkes munkáját. Polgármester úr ezt az ünnepi
alkalmat ragadta meg arra, hogy a falu lakói
nevében is megköszönje Lanczkorné Csikor Bor-

Tök Jó Napunk volt

radt, ezek azonban olyan népszerûek a gyerekek körében, hogy egy kellemes októberi hétvégén feltétlenül pótolni fogjuk.
N.P.K.

Az áhítat dallamai Egyházasfaluban
Az ünnepi varázst nagyban fokozták az elhangzott versek, Kiss Lajosné és Dõry István elõadásában. A templomban zajló zenés áhítat egészen
este 18 óráig köszöntötte Nemzetünk Oltalmazó
Nagyasszonyát. Ezt követõen csodálatos prédikációval ajándékozott meg bennünket a Hétfájdalmú Szûzrõl Krizmanics diakónus úr, s a Németh László püspöki helynök úr által celebrált
szentmise, melyben 5 vendégpap és rendezõ
plébános urunk is segédkezett.
Az emlékezetes egyházi esemény zárásaként
azt a gyönyörû Szûz Anya-szobrot kísérte fáklyás
körmenetben, áhítatos énekekkel a hívõk serege, melyet lelkes helytörténészünk és fafaragónk, Varga Gábor készített a 14 évvel ezelõtti,
elsõ hagyományteremtõ kórustalálkozóra, ajándékul Égi Patrónánknak. A 20 óráig tartó Máriaköszöntés óriási lelki élményt jelentett minden hívõ számára. Az áhítat dallamait tolmácsoló
énekkarokat kedves vendéglátás várta a plébánia udvarán, ahol ízletes uzsonna készült számukra, Farkas Zoltán helybéli mesterszakács vezetésével. A „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek” áhítat
varázslatos dallami érezhetõen betöltötték nemes
küldetésüket, s hitbéli reményeink szerint a Boldogságos Szûz örömére szolgáltak. Köszönet érte!
Major Izabella
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bálának azt a tevékenységét, amelyet a falu lakóinak mûvelõdéséért, szórakoztatásáért - kulturális programok megszervezésével, a könyvtári
munkával - sok éven keresztül lelkiismeretesen,
odaadóan végzett. Kérte további együttmûködõ munkálkodását a falu közösségében. A köszöntõ szavak után színes szórakoztató programok következtek. Elsõként a kõszegi BE-JÓ táncegyüttes szórakoztatta a vendégeket. Õket a
szintén kõszegi Genius Akrobatikus Rock & Roll
Club színvonalas produkciója követte, majd a
csepregi Vocal Spirit Kórus énekelt. A fellépõk sorát a Kemenesaljai Néptánccsoport mûsora zárta. A finom gulyás vacsorát követõen, a sötétedés beálltakor ismét a BE-JÓ táncosok kápráztatták el a szép számú nagyérdemût tûztáncukkal, melynek nagy sikerét még a készülõdõ vihar
sem tudta eloltani. A tombolasorsoláson sok-sok
értékes nyeremény talált gazdára, majd hajnalig tartott a mulatság, melyhez a zenét a Mega
együttes szolgáltatta.
bserika

Községünk Szent György templomában,
szeptember 6-án, vasárnap délután 13 órai kezdettel került sor immár 14. alkalommal a Boldogságos Szent Szûz fatimai jelenésének tiszteletére
szervezett hagyományos kórustalálkozóra, Szabó Miklós plébános úr körültekintõ gondossággal elõkészített és lefolytatott, példaértékû rendezésében.
A minden eddiginél nagyobb számmal résztvevõ énekkarok között megtiszteltetés számunkra,
hogy többségük Vas megyébõl érkezett. Így a
szomszédos Bük, Tompaládony és Sajtoskál kórusainak csodálatos dallamai mellett a területileg
kissé távolabb esõ Peresznye, Hegyfalu, Vassurány és Répcelak varázslatos énekszámai, valamint a falunkból elszármazott Lukács Erzsébet
vezetésével fellépõ szombathelyi énekesek mûsora gazdagította Égi Édesanyánk köszöntését.
A környékbeli énekkarok közül pedig
Sopronhorpács, Zsira, Völcsej, Iván és Harka dalnokai nyújtottak felejthetetlen élményt.
A legmesszebbrõl érkezett Püski Énekkar
megható dallamai, s a néhány évi kényszerû
szünet után újra együtt daloló helyi Nyugdíjas
Klub lelkes, igényes dalcsokra mellett felcsendültek az ugyancsak helybéli Keresztényi Kórus
gyönyörû énekszámai Szûz Anyánk dicséretére.
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Csoportkép-Lászlómajor

Rusti élményút, csokikóstolóval
Nagygeresd Község Önkormányzata immár
kilencedik alkalommal hívta közös kirándulásra
a falu lakóit.
A nagy érdeklõdés az idei évben sem maradt
el, hiszen pár nap alatt megtöltötték a jelentkezõk
a kirándulóbuszt. Az eddigiektõl eltérõen, most
nem szoros programokon vettünk részt, inkább
természetközeli élmények gyûjtése volt a cél. Az
egész napos programhoz, Sopronban a Harrer
Csokoládémûhely bemutató termében turbóztuk
fel az energiáinkat. Pezsgõbe helyezett trüffelgolyóval várták csoportunkat. Különleges csokikat
kóstolhattunk, forrócsokit ihattunk, és a csokiszökõkút csábításának sem tudtunk ellenállni.
Közben megismerkedtünk a gyártási folyamatokkal. Üvegfalon keresztül nyomon követhettük a csokoládékészítõk munkáját. Édes szájízzel
folytattuk utunkat Fertõrákosra. A kikötõben sétahajóra szálltunk és áthajóztunk Mörbischre, a
víziszinpad melletti kikötõbe.
Onnan dotto-val indultunk Rustra. Az út során
a híres szõlõültetvények, és a Fertõ tó egyedülálló panorámája tárult a szemünk elé. Érkezésünk után az Am Greiner Hotel éttermében ebédeltünk, majd egyéni városnézésre indultunk.

Magyar nyelvû ismertetõ segítségével tájékozódhattunk a városban. Rust a legismertebb
bortermelõhely Burgenlandban, és egyben a
gólyák városa is.
Az óváros összes kéményén fészek található,
és a város címerállata is ez a nemes madár,
mely egyébként különleges védelmet élvez e vidéken. Rengeteg magyar történelmi emlék látható a városfal ölelésében. Magyar tervezõ, orgonaépítõ, festõ, könyvtáralapító munkái díszítik
e parányi város mûemlékeit. Fõterének díszkútján, a magyar királyi korona mása látható kovácsoltvasból.
Sétánk során hangulatos vendéglõkre és borozókra lelhettünk az óváros XVI. századi házainak
szinte mindegyikében. Nemzetközi Borakadémia is
mûködik a helyszínen. Barangolásunk után a
Drescher kikötõbõl induló hajóval, - melyet végig
sirályok kísértek,- visszatértünk Fertõrákosra.
Folytattuk utunkat Sarród felé, ahol a település határában, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park területén található Lászlómajorba látogattunk.
Az Esterházyak egykori gazdasági központja
napjainkban, mint látogatóközpont és bemutató majorság várja a kirándulókat. Kiállító termei-

ben a tájra egykor jellemzõ hagyományos gazdálkodási formákat, az állattenyésztéshez kapcsolódó és mára már elfeledett régi magyar
mesterségeket ismerhetjük meg képi- és tárgyi
emlékekkel gazdagon kiegészítve. A terület hátulsó részén kapott helyet a régi magyar háziállatfajtákat bemutató karámsor. Itt olyan ismert és
kevésbé ismert, a korabeli parasztgazdaságok
udvarán élt jószágokat láthatunk, mint a magyar szürke szarvasmarha, a házi bivaly, a racka
juh, a cikta juh, a tejelõ cigája, a mangalica és
a magyar baromfifajták egyedei.
Programunk végén, szürkemarhából és bivalyból készült szalámit kínáltak megvásárlásra
az ínyenceknek. Kirándulásunk utolsó állomása
idén is Csornán volt, a Sárkány étterem. Vacsoránkat, - szinte már hazajáró vendégként,- jóízûen fogyasztottuk el a gyors felszolgálást követõen. A kitûnõ zenét hallva, csoportunk szinte valamennyi tagja táncra perdült. Éjszakába nyúló vidám mulatozás vette kezdetét. Hajnali három
óra körül tértünk nyugovóra. Ismét egy élményekben gazdag napot tölthettünk együtt önkormányzatunk támogatásával.
Németh Lajosné
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Rövid hírek
• Tömörd
Országos ikertalálkozó 2015
2015. augusztus 21-én rendezték meg Ercsiben a XV. Országos Ikertalálkozót, amely
Magyarországon a legnagyobb, legnívósabb
ilyen jellegû rendezvény. Az Országos Ikertalálkozó egy egész napos fergeteges mulatság
ikreknek és nem ikreknek, színes programokkal minden korosztály részére. A nap fénypontja minden évben a világon egyedülálló
Queens of Twins szépségverseny, ahol a vándorkorona a legszebb ikerpár fejére kerül.

Tömörd színeiben Pusker Cintia és Pusker Vivien vett részt a találkozón, amelyrõl a képes beszámolójukat honlapunkon olvashatják! KSzÁ

Csepreg Feszt 2015
2011-ben megújult Csepreg város fõtere a
Promenád. Ekkor született meg a Város Fesztivál
ötlete, melyet idén már 5. alkalommal tartottak
meg. A Csepreg Feszt zárónapján - ami rendhagyó módon idén szombaton volt- megrendezésre került az immár hagyományossá vált szüreti felvonulás, ami a fesztivál egyik legvidámabb színfoltja. A
Deák utcai sportpályán szép számban gyülekeztek a szüreti felvonulásra készülõk. Egy kis beszélgetés után
zeneszóval indultak bebarangolni
Csepreg városát, amihez a taktusokat két fúvós alakulat adta. A nézelõdök sem maradtak program nélkül,
míg a vonulok nem érkeztek vissza a Promenádra. Õket a Luna Hastáncosok szórakoztatták. Ezután került sor a fúvós térzenére. A helyi zenészek mellett az Erdélybõl érkezett korondi zenekart hallhatta az érdeklõdõ közönség. A fesztivál
utolsó napján tartották a reneszánsz esküvõt,
mely szintén szerves része a csepregi történelmi
hagyománynak. A Farkas Sándor egylet tagjai
a kor öltözékét viselve elevenítették fel a cere-

móniát. Idén különleges résztvevõje is volt az
idõjátéknak. A Csepreg Feszt díszvendége volt
gróf Nádasdy Borbála, az egykor Csepregen esküdött Nádasdy Anna és Zrínyi Miklós leszármazottja. Az ifjú pár szerepét Majoros Mirella és Tóth

Marcell vállalta magára. A köszöntõk után a
Mosoly Hastánccsoport mûsorára került sor. Õket
a Be-Jó csoport követte a reneszánsz táncokkal.
Barasics Edináék egy kis zumbával kis kedveskedtek, és ezzel meghozták a hangulatot a vígassághoz. A buli kezdete elõtt a jókedvet a Big
Mouse Band fokozta, megalapozva az utcabált.
A programok alatt idén sem maradhatott el a
Promenádi Vásár.
Sulics Boglárka

Könyv Dukai Takács Juditról
kel kísérte végig a költõnõ, Dukai Takács Judit életét, munkásságát, bemutatva környezetét, kortársait. Közremûködtek a Csepregi Olvasókör tagjai,
valamint Lutor Katalin egyetemi hallgató. A könyv
elõszavában feltárja a szerzõ, hogyan fedezte fel a „Sappho lelkû
poétalányt”, hogyan érintette
meg Judit „különös lénye”. Azonban nem csupán vele, életének
meghatározó eseményeivel ismerkedhetünk meg, hanem
mindazzal a miliõvel, irodalmi környezettel, mely hatással volt fejlõdésére. Az elõadás és a színvonalas irodalmi összeállítás után sokan vásárolták meg helyben a Juditból Malvina lesz címû mûvet,
ami a Petõfi Sándor Mûvelõdési- Sportház és
Könyvtárban megvásárolható 2490 forintos áron.
Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsa könyvének következõ bemutatójára október 7-én, Celldömölkön, a
Kemenesaljai Mûvelõdési Központ Kresznerics Ferenc Könyvtárában kerül sor, amit még várhatóan
két bemutató követ Szombathelyen és Bükön.
S.Z.
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Gyász és részvét lengte körül szeptember 3-án
a Petõfi Sándor Mûvelõdési – Sportház és Könyvtárban megrendezett könyvbemutatót. Férje halála
miatt a szerzõ, Sudár Lászlóné nem tudott részt venni az eseményen. A szépszámú
közönséget és a vendégeket Sági Ferenc, a Csepregi Olvasókör
elnöke köszöntötte. Megjelent
Duka község alpolgármestere,
Gabnai Sándor esperes a Soproni Evangélikus Egyházközségtõl, a
Sárvári Evangélikus Nõegylet küldöttsége és Köszegfalviné Pajor
Klára, a Képes Levelezõlap Gyûjtõk Egyesülete elnöke. Dr. Fûzfa
Balázs irodalomtörténész, egyetemi tanár méltatta Sudár
Lászlóné T. Molnár Zsuzsa eddigi munkáit, s azt a
határozott alkotó energiát, céltudatos elszántságot, amivel ehhez az irodalomtörténetileg eddig
nem kellõen hangsúlyozott témához nyúlt. Kiemelte, hogy a könyv nem csupán olvasmányos kortörténeti esszé, hanem mélyreható irodalomtörténeti
kutatások eredményeit felmutató alkotás. Elõadásában a könyvbõl vett szemelvényekkel és versek-
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Kapunyitogató

Répceszentgyörgyön

A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Vas Megyei Irodája és a helyi mûvelõdési intézmény szervezésében szeptember 26-án
Répceszentgyörgy szépen kialakított közösségi terén és a mûvelõdési házban is
További képek a www.repcevidek.hu weboldalon!

színvonalas programokra várták a kis falu lakóit, akiknek nagy része élt is a lehetõséggel.
Elõször a helyi értékek – nem teljes –
kiállítását nyitották meg. Láthatók voltak
itt az ügyes kezû asszonyok és lányok
hímzései, kosár fonó, keramikus, gyertyaöntõ, tojáshímzõ és dísztárgykészítõ munkái. A nagyterem másik sarkában helyben készített szörpöket mutattak be, melyeket meg is lehetett kóstolni. Az udvaron pedig a szomszédos Bõbõl érkezett
õstermelõk mézét, hentesáruit és húskészítményeit ízlelhették és vásárolhatták
meg az érdeklõdõk.

Hûvös idõben, de jó hangulatban a
szabadtéri mûsorok a Vépi WEEb Színpad
elõadásával kezdõdtek. A tehetséges
amatõrök Abba slágerekkel szórakoztatták a közönséget. Õket a térség sok településén már ismert
Nicki
Fergeteg
Néptáncegyüttes követte. A magyarság
egyes tájegységeinek,
s fõként saját településük táncait és szokásait bemutató mûsoruk
nagy sikert aratott. A
csepregi Farkas Sándor Egylet citerásai és
népdalosai fõleg vasi
népdalokat adtak elõ.
Majd az egyesület
színjátszói az Egy asszony és három lánya
c. székely mese Horváth Gyuláné által
átdolgozott változatával forrósították fel
a hangulatot, és méltán váltottak ki nagy
tapsot. A Celldömölki Tücsök Bábcsoport
tréfás elõadással nevettetett meg a gyerekeket és idõsebbeket egyaránt.
A rendezvény a csepregi gyökerû Big
Mouse Band szereplésével folytatódott. Az
operetteket, régi filmslágereket játszó zenekar nagy sikert aratott, a közönség soraiból egyre többen velük énekeltek és
táncra is perdültek. Az esti program szintetizátoros buli zenével és tánccal ért véget.
SF

Savaria

Takarékszövetkezet
a megyei verseny házigazdája

Hazai és határon túli magyar középiskolák négyfõs csapatai mérhetik össze a tudásukat az immár harmadik alkalommal
megrendezésre kerülõ PénzSztár Országos Középiskolai
Pénzügyi-Gazdasági Versenyen. A fõdíj fejenként 100 ezer forint és egy-egy okostelefon, de a versenyzõket további értékes
ajándékok és szakmai nyeremények is várják.
A közgazdasági szakközépiskolák és a nem szakirányú oktatási intézmények csapatai egyenlõ eséllyel vehetnek részt a
játékban, hiszen nem tartozik a követelmények közé, hogy a
versenyzõk gazdasági alapképzésben részesüljenek. Ezt tükrözi az is, hogy a 2014. évi PénzSztár gyõztes csapata éppen
egy olyan gimnáziumból került ki, ahol órarendi keretek között
nincs külön pénzügyi-gazdasági oktatás.

A csapatok elõször két online teszten, majd a 23 helyszínen
megrendezett megyei selejtezõkben, a 8 helyszínen megtartott regionális középdöntõkben, valamint a budapesti elõdöntõben és döntõben mérhetik össze a tudásukat. Az egymást
követõ fordulók során a versenyzõknek különféle típusú és fokozatosan nehezedõ feladatokat kell megoldaniuk, amelyhez
a pénzügyi-gazdasági tájékozottság mellett általános mûveltségre, logikus gondolkodásra és gyakorlati készségekre is szükségük van.
(x)
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P R O G R A M A J Á N L Ó

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

Október 11-én, vasárnap 16 ó.
Bükön, a Sportcsarnokban: Dr. LupóBüki TK–Komáromi VSE NB II. bajnoki nõi
kézilabda mérkõzés (junior 14 ó.)
Október 14-én, szerdán 18 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: Kalandozás a külsõ Naprendszerben, közelképek két törpebolygóról: a Plútóról és a Ceresrõl –
elõadó: dr. Péntek Kálmán egyetemi
tanár.
Október 15-én, csütörtökön 15 ó.
Csepregen az Idõsek Klubjában: Sudár
Lászlóné Molnár Zsuzsanna: Juditból

kulás világnapján Masszázs show-val
várják a vendégeket.
Október 19-november 4. Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési –
Sportház és Könyvtárban: Lázár Ervin kiállítás.
Október 20-án, kedden 15:30 ó.
a Büki Mûvelõdési és Sportközpontban:
„A világ legügyetlenebb mûvésze“ Szép Bence gyermekmûsora.
Október 23-án településeinken:
Megemlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából.

Tökfaragó és Töklámpás valamint Tökéletes Tökételek sütõ-fõzõ verseny
Október 17-én Sopronhorpácson a faluközpontban 14 órától Tökfaragó és Töklámpás ill. Tökéletes Tökételek sütõ-fõzõ verseny gyermekprogramokkal, zenés elõadásokkal, 16 óra után ételkóstolási lehetõséggel, 19 órától utcabállal.

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.)

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

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

Malvina lesz c. könyvének bemutatója.
Közremûködnek a Csepregi Olvasókör
tagjai. – A rendezvényre szeretettel várjuk az alsóvárosiakat is.
Október 16-18. Sopronban, a
Liszt Ferenc Kulturális Központban: VIII.
Vasútmodell Kiállítás. Jegyár. Felnõtt
800 Ft / gyerek: 600 Ft (3 éves kor alatt
ingyenes)
Október 17-én, szombaton Cákon, a mûemléki pincesoron: Gesztenyés kavalkád.
Október 17-én, szombaton Lukácsházán: Pincés-kemencés nap –
Aszalt gyümölcsök napja.
Október 19-én, hétfõn 13.3014.30 ó. a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrum 4. sz. medencénél: A Csontrit-

Október 24-én, szombaton: Õszi
(bor)túra Csepregrõl Tömördre. Regisztráció: a Bene-kútnál 12-13 ó.
Október 24-25-én Kõszegen: A
Natúrpark ízei gasztronómiai fesztivál –
Orsolya Napi Vásár.
Október 31-én, szombaton 13.30
ó. a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycentrumban: Halloween - kézmûves foglalkozás.
November 4-én, szerdán 18 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: A Kocka utcától
Toscanaig - találkozás Nagy Bandó
Andrással – belépõdíj: 700- Ft.
November 7-én, szombaton:
Márton napi zarándoklat Horvátzsidányból Ólmodra lampionnal.
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03. Sanitas 9–13.00 NYITVA
04. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–13.00 NYITVA
11. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–13.00 NYITVA
18. Sanitas 9–14.00 ügyelet
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–13.00 NYITVA
25. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 9–13.00 NYITVA

Október 9-én, pénteken a Büki
Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtárban: 14:30 ó. Régi idõk játékai –
kreatív kézmûves foglalkozás. 18:00 22:00 Éjszaka a könyvtárban – ahol a
mesék megelevenednek - gyermekprogramok Tóth Viki nénivel. 19 ó. Egy
bolond négyet csinál – ponyvakabaré a’la Rejtõ Jenõ. Szereplõk: Beleznay
Endre, Éles István, Szép Bence és Ürmös Zsolt.
Október 10-én, szombaton 15
ó. a Büki Mûvelõdési és Sportközpontban: Égbõlpottyant mesék – Döbrentey Ildikó és Levente Péter mûsora (belépõ: õszi mesebérlettel vagy 800,- Ft)
Október 10–11-én: Velemi gesztenyenapok.

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

Gyógyszertár

Október - november 6-ig: Csepregen a Petõfi Sándor Mûvelõdési –
Sportház és Könyvtárban: Örökségünk.
Korondi népmûvészek és csepregi kézmûvesek kiállítása.
Október - november 10-ig: Kõszegen, Sopronban, Szombathelyen és
számos más helyszínen: Múzeumok
Õszi Fesztiválja 2015.
Október 9-én, pénteken 12.45 ó.
Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõdési Házban: Aiszkhülosz: Leláncolt Prométheusz – dráma a Soltis Színház elõadásában.
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Falunap Tompaládonyban
„A falu mindig tiszta és csendes,
A madár fütty benne kedves,
Dalolj hát ma te is vígan,
Ünnepeljünk együtt ma mindnyájan.”
Szeptember 05-én került megrendezésre településünk ünnepnapja. A reggel zenés ébresztõvel indult, majd 9 órakor elstartolt a fõzõverseny,
a kispályás focimérkõzés. 14 órától kezdõdtek a
hivatalos programok. A megnyitón elsõként polgármesterünk köszöntötte a meghívott vendégeket illetve a falu lakóit. Beszédében kiemelte,
hogy a szeptemberi falunap rendhagyó településünk életében, hisz a hagyomány szerint
augusztusban tartjuk. Az idén viszont ez az
ünnep eltolódott, mivel pályázatot nyújtottunk be a falugondnoki busz lecserélésére és ennek munkálatai most fejezõdtek
be. A feladat nem volt könnyû, mert rengeteg kritérium, elvárás volt, amelyeket
napról-napra teljesíteni kellett. A fáradozást viszont megérte, mert a kitartó munkának meg lett az eredménye. Örömmel
jelentette be, hogy pályázatunk sikeres
volt és megkaptuk a támogatást. Tompaládony
új falugondnoki autóval gazdagodott. Az ünnepi
beszéd megtartására felkért Ágh Péter, országgyûlési képviselõ sajnos nem tudott személyesen
részt venni rendezvényünkön, a rendkívüli menekülthelyzet miatt. Üdvözlõ szavai viszont eljutottak
hozzánk, amelyben három fontos tanáccsal látta
el Tompaládony lakósait. Elõször is arra buzdította
a fiatalokat, hogy ne féljenek gyereket vállalni és
õket becsülettel felnevelni. Második kérése az
volt, hogy Tompaládony továbbra is maradjon

egy közösség. Ne csupán a lakcímkártya kössön
ide minket, hanem nap, mint nap segítsük egymást és tegyünk a településünkért. A harmadik
tanácsa úgy hangzott, hogy legyünk kezdeményezõek és bátrak kis falunk érdekében. Búcsúzóul pedig meghívást kaptunk Budapestre az Országház megtekintésére.
A köszöntõ beszédek után ökumenikus istentisztelettel folytattuk a délutánt Pécsinger Éva lelkész és Kovács Pál atya részvételével. Ezt követõen hivatalosan is átadásra került az új falugondnoki jármûvünk, Dr. Galántai György, a
Sárvári Járási Hivatal vezetõje közremûködésé-

lás során a zsûri figyelembe vette az alapanyagok megválogatását, az elkészítés módját,
az étel minõségét, ízét, harmóniáját és nem utolsósorban a tálalását.
A délutáni jó hangulatról kezdésként a simasági lányok gondoskodtak, akik csupa-csupa
jókedvû, vidám fellépõvel érkeztek hozzánk. A

Ágh Péter képviselõ úr egy pár nappal késõbb
személyesen is ellátogatott kis falunkba

vel. A busz mindenkié, de a legtöbbet a gyerekek, az idõsebbek és a betegek utaznak vele. Isten áldását kértük, hogy vigyázzon mindnyájukra.
A hivatalos programok után a kulturális és
szórakoztató mûsorok következtek. Gyermekeinket közben ugrálóvár, bábszínház, aranytetoválás, csillámtetoválás és hennafestés várta. Átadásra kerültek a délelõtti fõzõverseny díjai is. A
legjobb csapatok elnyerték az arany, ezüst és
bronzminõsítésû Gasztro-lovagi címet. Az elbírá-

következõ szereplõink a helyi gyerekek és a fiatalok voltak, akik a Mosoly tánccsoporttal
együtt léptek fel. Igazi zenei kiránduláson vehettünk részt, jártunk a mediterrán Görögországban, a forró Afrikában, a felgyorsult Amerikában
és a csillogó Törökországban.
A táncok után a színházi életbe nyerhettünk
betekintést a Ferrum Színházi Társulás elõadása
által. Õk egy vidám népi komédiát, Kocsonya
Mihály házasságát mutatták be. 18 órától finom
vacsorával, tombolasorsolással és bállal zárult a
nap, a talpalávalót Bakos Roland húzta.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, akik bármilyen módon közremûködtek abban, hogy falunapunk programjai megvalósulhattak. Külön köszönjük a különbözõ felajánlásokat, támogatásokat, amellyel hozzájárultak rendezvényünkhöz.
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