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Rövid hírek
• Bõ

Községközpont 
és játszótér avató Bõben
Már 2012. augusztus 11-én estefelé egy

gyerekekbõl és felnõttekbõl álló lelkes csoport
játékos és jó hangulatú vetélkedõje vezette
fel a hónapok során megszépült bõi fõtér fel-
avatását.

Másnap a meleg, napsütéses vasárnap
délután a „Bõi fõtér piaccal és játszótérrel” pro-
jekt lezárult, hiszen Básthy Tamás és Hajós Attila -
a felszentelés után- hivatalosan is átadták tele-
pülésünk új központját a nagyközönség számá-
ra. Az ünnep fényét tovább erõsítette a vers-
csokor, a nicki Fergeteg, a bõi mazsorett cso-
port, a Bõi Nõi Kórus és Kántor László színvonalas
produkciója. A gyerekeket várta az ugráló vár,
lovaglási lehetõség, lufihajtogatás, arcfestés és
csillámtetoválás. 

Bízunk benne, hogy a megújult tér a késõb-
biekben sok új rendezvénynek ad otthont.

(me)

Az örökzöld sláger dallamai csendültek fel
szeptember elsõ vasárnapján délután a
Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola tanévnyitó

ünnepélyén is, mikor az iskola diákjai felsorakoz-
tak az udvaron és szeretettel várták a
Csodaország Óvodából az ötödikesek kíséreté-

ben átballagó elsõ osztályosokat. Negyven csil-
logó szemû, kíváncsisággal teli, izgatott kisdiák
hallgatta fegyelmezetten Pócza Csaba igazga-

tó úr köszöntõ szavait
és fogadta örömmel
az iskolatársaktól ka-
pott ajándék füzetet
és ceruzát. A felsõbb
évesek talán a tár-
sakkal való találko-
zásnak örültek legin-
kább, de biztos va-
gyok benne, hogy
mindenki – még ha
titkolja is – kíváncsi-
sággal tekint az elkö-
vetkezendõ idõszak,
az új tanév elé. Bízom
benne, hogy ez a

tanév is sikeres lesz a büki diákok számára, a ki-
tartó munka, a szorgalmas tanulás meghozza az
idei évben is a gyümölcsét.                         bse

SZJG-Láz avagy olvasásnépszerûsítés 
a bõi könyvtár gondozásában.

A bõi könyvtár 2012. augusztus 6-20 között
országos pályázatot írt ki Leiner Laura titokzatos
világa címmel, amely a hatalmas sikerû Szent

Johanna Gimi könyvsoro-
zathoz kapcsolódott. Az or-
szág számos részérõl és
külföldrõl is kaptunk meg-
oldásokat, amelyek na-
gyon jól tükrözték a pályá-
zók elszántságát, lelkese-
dését és kitartását. Voltak
szemfülesebbek, voltak le-
leményesebbek, megle-
petését okozók (mi sem

gondoltunk mindenre) de összességében úgy
gondoljuk: mindenki tudása legjobbja szerint
teljesített és nyerte el munkája gyümölcsét.

Olvasva a hozzánk érkezett pályázatokat, a
nekünk szánt maileket, valamint a face-s
kommenteket, elmondható: Leiner Laura egy
szinte letehetetlen könyvet adott az embereknek
a 21. században, kortól, nemtõl és lakhelytõl
függetlenül. S valljuk be: ez mindenképpen di-
csérendõ, elismerendõ és ösztönzõ mindenki
számára, mert egy jó magyar könyv is lehet mai
világunkban az olvasásnépszerûsítés tökéletes
fegyvere.                                                   (me)

„De nehéz az iskolatáska…”
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I m p r e s s z u m

„Almát, körtét, szilvát, szõlõt hoz szeptember, nekünk új tanévet tud-
ja minden ember…” – hangzanak el szeptember elsõ napjaiban az or-
szág iskoláiban az ismert verssorok. Bizony véget ért a június közepén
végtelenre tervezett vakáció és kezdõdnek ismét a szorgos hétköz-
napok. Elõkerültek az iskolatáskák, tolltartók, gondos szülõk igyekeztek
kielégíteni a  színes árukészletet kínáló írószerboltok tanszereivel az isko-
lába készülõ diákok kisebb nagyobb igényeit. Minden szülõ azt szeret-
né, ha gyermeke jó kedvvel, öröm-
mel menne iskolába, s ehhez talán
a kedvenc figuráival borított füze-
tek, könyvek is hozzájárulnak. Az is-
kolákban is nagy volt a sürgés-for-
gás a napokban. Osztályokat díszí-
tettek, szaktantermeket készítettek
elõ a diákok fogadására a peda-
gógusok. Az emberek figyelme
ilyenkor az iskolák, a diákok felé for-
dul. Legnagyobb figyelmet talán az
elsõként iskolába lépõ gyerekek
kapnak. A kis elsõsöket bíztatják legtöbben, bizonygatva, hogy jó do-
log a tanulás, jó hely az iskola. Kívánom a diákoknak, hogy ne csak
meghallgassák a felnõttek véleményét, hanem érezzék át a tanulás él-
ményét, legyen számukra érték a tudás, legyenek szorgalmasak, kitar-
tóak a munkában. A pedagógusoknak kívánok felelõsségteljes mun-
kájukhoz sok erõt, kitartást és szorgalmas diákokat. A szülõknek pedig
azt kívánom, hogy az iskola és a család harmonikus kapcsolatának kö-
zéppontjában legféltettebb kincsük, a gyermek legyen a legfonto-
sabb. Boldog új tanévet mindenkinek!

Baloghné Simon Erika

Becsengettek!

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Következõ lapszámunk október 12-én jelenik meg!

2012 szeptemberében a tankö-
telezettség idõtartama módosulni
fog a hatályba lépõ köznevelési
törvénnyel. A tankötelezettség kez-
dete marad a 6 éves kor, de az
óvodai nevelés már 3 éves kortól
lesz kötelezõ, méghozzá 2013 ja-
nuárjától. A tankötelezettség hatá-
ra ismét 16 éves korra csökken. Az
új köznevelési törvény szerint tehát
a gyermek abban az évben válik
tankötelessé, amelynek augusztus
31. napjáig 6. életévét betölti, leg-
késõbb az azt követõ évben. Az is-

kolaérettséget az óvoda igazolja,
amennyiben kétség merülne fel
ebben a kérdésben, akkor nevelé-
si tanácsadáson, illetve sajátos ne-
velési igényû gyermekeknél a szak-
értõi és rehabilitációs bizottság ál-
tali vizsgálaton kell részt venni.  Aki-
nél  a szakértõi bizottság javasolja,
további egy nevelési évig marad-
hat az óvodában, és ezt követõen
válik tankötelessé. Ha a gyermek
az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettséget korábban eléri, a kor-
mányhivatal a szülõ kérelmére
szakértõi bizottság véleménye
alapján engedélyezheti, hogy a
gyermek 6 éves kor elõtt megkezd-
je tankötelezettségének teljesítését.
Változás lesz az új törvényben,
hogy az óvoda a jelenlegi 5 éves
kor helyett már 3 éves kortól kötele-

zõ lesz, és csak indokolt esetben, a
jegyzõ, az óvodavezetõ és a védõ-
nõ egyetértésével lehet ez alól fel-
mentést kapni. Ami a tankötelezett-
ség végét illeti, az új szabályok sze-
rint a tanuló 16. életévének betölté-
séig tart, sajátos nevelési igényûek-
nél az idõtartam a 23. életévig
nyúlhat ki. A törvényalkotó ezt a
változtatást azzal indokolta, hogy
nem szükséges az iskolapadban
tartani azokat a fiatalokat, akik in-
kább kilépnének az oktatási intéz-
mény keretei közül, ráadásul így a

többi – tanulni vágyó – fiatal fejlõ-
dését sem zavarják meg. Azok, akik
16 évesen elhagyják az iskolát, ké-
sõbb újból bekapcsolódhatnak az
oktatásba, amikor saját meggyõzõ-
désük is erre hajtja õket.

Összességében elmondható, a
változtatásokkal a gyermekek 3-tól
16 éves koráig írja elõ jogszabály a
tankötelezettséget, ám a rendszer
továbbra is lehetõséget biztosít a
szülõk és pedagógusok egyedi kor-
rekciójára, ha arra szükség van. Így
nem változik a korábbi hármas fel-
tétel, amelyben a családi környe-
zetet ismerõ szülõ, a közösségi éle-
tet figyelemmel kísérõ pedagógus
és a gyermek objektív fejlõdése ha-
tározza meg a nevelési fokozatok
közötti átjárást.            

Kincse Anda

Változnak az óvoda-, 
és iskolakezdési szabályok
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• Csepreg
Családi nap a csepregi 
Répcevölgye Vadásztársaságnál
Augusztus 25-én az éves közgyûlés meg-

tartása után, családi napot tartottak a Va-
dásztársaság tagjai. Ilyenkor a családtagjaik-
kal együtt töltik a délutánt. A helyszín ismét
Tömördön a szépen kialakított Faluház volt.

Kihasználva a hely adta lehetõségeket
helyben készített langallóval, malacsülttel,
helyi borokkal várták az érkezõket. A hölgye-

ket egy szál rózsával is köszöntötték. A hangu-
latot fokozta a felcsendülõ tangóharmónika
szó. Megtekintették az eddig elejtett õzbak
trófeákat is. Természetesen a baráti beszélge-
tések sem maradtak el, tervezték további va-
dászataikat. Délután tiszteletét tette Tömörd
polgármestere, Kollárits Gábor és felesége.

Az augusztusi csillagok hullása és a távol-
ból idehallatszó szarvasbõgés mellett búcsúz-
tak el egymástól a Vadásztársaság tagjai, si-
keres, szép vadászatot kívánva egymásnak.

Horváthné Pados Teréz

Rövid hírek

A valamikori polgári iskolában, majd az
1948-as átalakulást követõen állami általános
iskolában - a mai mûvelõdési házban - tanultak
és fejezték be 1952-ben tanulmányaikat Czing-
ráber Jenõ és Gráf Anna Margit osztályfõnökök
tanítványai. 

2012 júliusában gyûltek össze az öregdiák-
ok, hogy találkozzanak és felidézzék a múltat.
Annak idején még külön leány és külön fiú osz-
tályban, tehát még nem koedukált osztályok-
ban tanultak, összesen ötvenöten.

A szervezõk már hetekkel a találkozó napja
elõtt leegyeztettek minden program elemet. A
találkozó napján a tikkasztó nyári csöndben
élettel telt meg az intézmény. A résztvevõk – ti-
zennégyen - visszafiatalodva, újra diákként, az
intézmény elõtt vártak egymásra, s már a bejá-
ratnál élénk csevegésbe kezdtek. A színházte-
rembe térve Király Árpád, Csepreg polgármes-
tere, mint valamikori iskola igazgató és
Ziembicki Erzsébet intézményvezetõ köszöntése
után az életút beszámolók hangzottak el. A
helyben megélt, vagy távolba késztetõ sorsok

sokszínûsége, néhol tragikussága élénk figyelem
mellett hangzott el. A résztvevõk felidézték a ko-
rabeli tanárokat, jelesebb események, ifjúkoru-
kat meghatározó élményeiket. Többen dicsérték
a település látványos megújulását, gratuláltak a
városvezetésnek, néhányan azonban hangot
adtak elégedetlenségüknek a korábban meg-
lévõ, s idõközben megszûnt szolgáltatások, pél-
dául a vasút; gyárak, foglalkoztatók hiánya,
Csepreg szerepvesztése miatt. 

Az együttlét végén egy távolmaradó társuk
kérésére Galavits László zongorai kíséretével el-
énekelték a „Szeressük egymást gyerekek” címû
dalt. A meghatott pillanatok után meglátogatták
a csepregi temetõben nyugvó iskolatársakat, s vi-
rágot helyeztek el a sírokon. A városka éttermé-
ben – a valamikori mozi, illetve KALOT épületében
– zajló közös ebéd ideje hosszúra nyúlt, az ígére-
tek erõsek voltak: nemsokára újra találkozunk. 

Köszönet a fõszervezõknek, Kovács Gyulá-
nak, Németh Jenõné/Parizsek Piroskának, Kebe-
lei Jenõné/Finta Piroskának, Taródi Ferencnek.

ZE

Országos Vadásznap Szanyban
Szany látta vendégül az Országos Vadásznap rendezvényei keretében az ország és a Kár-

pát-medence vadászait és a természet, vadvédelem iránt érdeklõdõ vendégeket augusztus 18-
án. Változatos programok közül válogathattak az ide látogató vendégek. Többek között volt:
térzene, Hubertus mise, kitüntetések átadása, új vadászok fogadalom tétele, trófea kiállítás, va-
dászkürtösök bemutatója, fõzõverseny, kutya ügyességi verseny…stb. A nap fénypontja Bodro-
gi Gyula és Voith Ági mûsora volt. Este pedig Szûcs Judit szórakoztatta a közönséget. A csepregi
Répcevölgye Vadásztársaság vadászai közül is néhányan ellátogattak, erre a jól megszervezett
országos rendezvényre.                                                                                 Horváthné P. T.

60 éves osztálytalálkozó Csepregen
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A megújított Promenádon rendezte meg az ön-
kormányzat és a mûvelõdési ház a nemzeti ünnep-
hez kapcsolódó programokat.

Reggel a csepregi kertek és „hegyek” terméke-
it bemutató kiállítás készült el. A délelõtt folyamán
szabadtéri sakk csapatbajnokság kezdõdött. A há-
rom helyi együttes mellett 1-1 csapat érkezett Bük-
rõl, Lövõrõl, Sopronból és Sopronhorpácsról. A
gyõzelmet a soproniak szerezték meg, a legjobb
nõi játékos Rába Liliána, a legjobb ifjúsági játékos
Soproni Kornél, a legjobb elsõ táblás játékos
Zámodics Péter lett.

Koradélután a gyermekek gólyalábon jár-
hattak, patkó- és szalmakarika-hajításban, vala-
mint zsákba futásban versenyeztek. Az ügyes
kezûek termésképet, virágkoszorút készítettek,
gyöngyöt fûztek.

Az ünnepi rendezvényre a legnagyobb hõ-
ségben került sor. Ágh Péter országgyûlési kép-
viselõ ünnepi beszédében a kis- és nagyközös-
ség értékeit és örömeit, az ezeket létrehozó
akaraterõt, munkát és összefogást emelte ki. Az
ünnep erõt adhat, hogy a válságok közt is
fennmaradjon a magyarság. Híres feltalálóink,
tudósaink, mûvészeink teljesítménye után most
sportolóink az olimpián bizonyították a világ-
nak, hogy mire vagyunk képesek. Bízzunk ma-
gunkban, mert a magyarságnak az akaraterõ,
a munka, a kitartás, az egymás iránt érzett fe-
lelõsség mindig meghozta a gyümölcsét, s
meghozza a jövõben is. Szónoklatát a városi el-
ismerések átadása követte.

Csepreg Város Fejlõdéséért díjat kapott
Galántai Ottóné közel 30 éves csepregi munkájá-
ért, a település és a térség idõskorúinak színvona-
las ellátásáért, a családsegítés megszervezéséért.
Vezetõként részt vett a Területi Gondozási Központ
létrehozásában és mûködtetésében. Az intézmény

fejlesztéséhez jelentõs pályázati összegeket szer-
zett. Aktívan részt vett a város közéletében, ma is
tagja a Vas Megyei Szociálpolitikai Kerekasztalnak.

A Csepreg Város Ifjúságáért díjat az önkor-
mányzat Tóth Marcellnak adományozta. A fiatal-
ember évekig tagja volt az ifjúsági fúvószenekar-
nak, ma is gyakran szerepel a Farkas Sándor Egy-
let mûsoraiban. Nevéhez fûzõdik a szabadtéri bet-
lehem elkészítése és a pásztorjáték felélesztése. A
szüreti felvonulásokat feldíszített traktorral és szüre-
telõ bábokkal, karácsony elõtt pedig a Fõ teret
adventi koszorú készítésével tette hangulatosabbá.

A Farkas Sándor Egylet az Ároni áldással kö-
szöntötte Marcellt. Majd Csepreg Város Fúvósze-
nekara, Mazsorett csoportja és a Répce Citeraba-
rátok Köre színvonalas mûsora következett. Közben
felszelték és a jelenlevõk megkóstolták az új kenye-
ret, s fogyott a hegy leve is.

Este hastáncosok, a Zumba lady, a Flamingo
rock and roll csoport és a Soltis Színház tagjai szó-
rakoztatták a közönséget. A nap a hagyományok-
nak megfelelõen tûzijátékkal zárult.                Sági

Az Írottkõ Natúrpark ismét vetélke-
dõsorozatot hirdet 16 év - 16 település
címmel. 

Eszmeisége a natúrpark-gondolat, a
„natúrpark identitás” erõsítése, környezeti
nevelés, szemléletformálás, a környezet-
tudatos turizmus támogatása. Várjuk a já-
tékra jelentkezõket az Írottkõ Natúrpark
településeirõl. A  játék menete: meghir-
detés idõpontja: 2012. szeptember 15.,
döntõ: 2013. április 13. A vetélkedõsoro-
zatra egyénileg és csoportosan is lehet
jelentkezni. A csoportok tagjainak számát
nem határozzuk meg!

Nevezési kategóriák: óvodás (csak
csoportos), általános iskola alsó tagozat
(csak csoportos), általános iskola felsõ ta-
gozat (egyéni és/vagy csoportos), közép-
iskolás (egyéni és/vagy csoportos), felnõtt
(egyéni és/vagy csoportos), család.

A vetélkedõsorozat korosztályos nyer-
tesei értékes jutalomban részesülnek,
vagy az Írottkõ Natúrpark - Ge-
schriebenstein terültén jutalomkirándulá-
son vehetnek részt!

A jelentkezési lap 2012. szeptember
15-tõl letölthetõ a www.naturpark.hu
weboldalról, és/vagy személyesen átve-
hetõ az egyesületi (Tourinform) irodában.

További információ: www.naturpark.hu,
www.koszeg.hu weboldalakon, Írottkõ Na-
túrpark hírlevelekben, egyesületi (Tour-
inform) irodában és a települések hirdetõ-
oszlopain.

A programváltoztatás jogát a szerve-
zõk fenntartják!

Írottkõ Natúrparkért Egyesület 9730 Kõ-
szeg, Rajnis utca 7. Tel/fax: 94/563-120;
ine@t-online.hu; koszeg@tourinform.hu;
www.naturpark.hu.

16 év - 16 település 
vetélkedõsorozat

Szent István király 
és az Új kenyér ünnepe Csepregen

Galántai Ottóné átveszi a díjat

Ágh Péter országgyûlési képviselõ
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• Csepreg
Új vezetõ Csepregen
A pénteki testületi ülésen információnk

szerint döntés született a Területi Gondozási
Központ vezetõi posztjának betöltésérõl. Ki
lett a nyertes és milyen érvek döntöttek a
beadott pályázat mellett? Errõl kérdeztük Ki-
rály Árpád polgármestert.

Csepreg Város Önkormányzata pályá-
zatot írt ki a Területi Gondozási Központ ve-
zetõi posztjára, amely azért vált szükséges-
sé, mert az intézmény vezetõje – Galántai
Ottóné - nyugdíjba vonult. Ezúttal is szeret-
ném tolmácsolni köszönetünket az eddig
elvégzett munkájáért, s egyben gratulálunk
a kapott kitüntetéséhez. 

A megadott határidõn belül két érvé-
nyes pályázati anyag érkezett be, melyek
minden tekintetben megfeleltek a pályá-
zati kiírásnak. Az egyik pályázó Kalamár
Róbertné volt, aki külsõs pályázóként adta
be pályázatát, a másik pályázó – Nagyné
Faragó Aranka- pedig az intézmény dol-
gozója. A képviselõ – testület döntése ér-
telmében Nagyné Faragó Aranka nyerte
el a vezetõi megbízást öt évre. A megfo-
galmazott vélemények alapján a testület
értékelte a pályázatban nyomon követhe-
tõ menedzser szemléletet, a vezetési, fej-
lesztési elképzeléseket, s nem utolsó sor-
ban figyelembe vettük a munkavállalók
véleményét is. Bízunk abban, hogy az új
vezetõ a megszerzett szakmai ismereteit az
új körülmények között is megfelelõen ka-
matoztatni tudja!

yde

• Egyházasfalu
Búcsú Egyházasfaluban
A templom felszentelésének 124. évfordu-

lójára emlékezve tartották a hagyományos
augusztusi  búcsút Egyházasfaluban. A temp-
lom Ullein József tervei alapján készült, Réffy
Endre Egyházasfalu egykori plébánosa idejé-
ben és 1888-ban került sor a felszentelésére.
Augusztus utolsó hétvégéjén búcsú alkalmá-
ból bált is tartottak. Mindkét nap a West
együttes gondoskodott a jó hangulatról. 

Gazdag

Rövid hírek

A jubileumi tanévnyitó elõkészületeinek forga-
tagában kerestem fel Dorner Kornélt, a Nádasdy
Tamás Szakközépiskola igazgatóját, aki elmond-
ta, hogy alapvetõen négy feladatkör határozza
meg a tanév elõkészületeit, illetve kezdeteit. Az
elsõ: a jubileumi év eseményeinek színvonalas le-
zárása. A másik, - az iskola jövõjére is kiható fel-

adat, - az új szakképzések beindítása. A napok-
ban jött meg a kamarai engedély a gyakorlati
képzés megindítására, miután egy átvilágítás
megállapította, hogy az UNIRIV megfelel a kép-
zési követelményeknek. Nagy lelkesedéssel és
várakozással tekintünk a jövõ kihívásai elé, és
igyekszünk elérni, hogy a csepregi szakképzés
megyei hírnévre tegyen szert. A személyi feltéte-
lek adottak. A gyakorlati képzést helyi mesterek
fogják megvalósítani Kiss Henrik vezetésével. A
számítógép-szerelõ képzés egyelõre teljes egé-
szében az iskola keretén belül történik.  Harmadik
feladat, a különbözõ változásokból, többek kö-
zött abból adódik, hogy 2013. január elsejétõl új
fenntartó, a Klebersberg Intézet alá tartozik az is-
kola. Rengeteg munkát jelent az átadás-átvétel
lebonyolítása. Nagy kérdés, hogy mit hoz a kö-
vetkezõ év költségvetése, illetve a bérrendezés. A
negyedik jelentõs tennivaló a pályázatokhoz
kapcsolódik. Az egyik már folyamatban van, ar-
ról van szó, hogy napelem segítségével állítják
elõ az elektromos energiát, ezzel csökkenteni le-
het a költségeket. A megvalósulás határideje de-
cember 31. A másik pályázat az új szakképzések
beindításával kapcsolatos.

A Nádasdy Tamás Szakközépiskola jubileumi
tanévnyitó ünnepségét az intézmény tornatermé-
ben tartották. Már a kezdés elõtt a felfokozott vá-
rakozás hangulatában köszöntötték egymást az
érkezõ vendégek. Kollégák, egykori tanítványok,
diáktársak kutatták az ismerõs arcokat. Dorner Kor-
nél, az intézmény igazgatója köszöntötte a vendé-
geket és az új elsõ osztályosokat, majd az iskola ta-
nulóinak mûsora, illetve emlékezõ-köszöntõ beszé-
dek következtek. Az iskola volt diákjaként dr. Ko-
vács Péter és Taródi Lajos osztotta meg emlékeit a
jelenlevõkkel. Mindkettõjük szavalattal adózott a
nagyszerû tanárnõ, Mátyás Mária emlékének. Dr.
Parragh László ünnepi tanévnyitójában hangsú-
lyozta azokat a gazdaságpolitikai szándékokat,
amelyek az intézmény szakiskolai képzésének tá-

mogatásában is szerepet játszottak, és kiemelte
Pócza családnak és vállalkozásának élenjáró akti-
vitását. A fenntartó szerv jutalmában részesült az el-
múlt évtizedekben kifejtett, az intézmény munkáját
meghatározó tevékenységéért, Futó István, az isko-
la egykori igazgatója, illetve a már nyugdíjba vo-
nult András Béla, Sárvári József és Tihanyi Béláné,
valamint Dorner Kornél, jelenlegi igazgató. A volt
fenntartó, Vas Megye Kõzgyülése nevében Básthy
Béla nyújtotta át a jubileumi elismerõ oklevelet. Az
iskola udvarán adták át a Horváth József által ter-
vezett és létesített emlékhelyet, amelynek központ-
jában Taródi Lajos népmûvész, egykori diák mun-
kája állít emléket az elõdöknek. A tanévnyitóra
megjelent a jubileumi emlékkönyv is, amiben a
visszaemlékezések színes történetei mellett a jelen-
nel is megismerkedhet az olvasó. A kiadvány meg-
vásárolható az intézmény titkárságán, valamint a
gazdasági hivatalban.                 Sárváry Zoltán

Tervek és meghitt, 
ünnepi pillanatok

Dr. Parragh László, a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Finta atya megáldja a kopjafát
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A szomszédos, egykori mezõvárosoktól eltérõ-
en a három nemesi községbõl egyesült Büknek
nem volt piactere. Az egyesülést követõ évtizedek-
ben a nagyközség elöljárósága országos állatvá-
sár-tartási jogot szerzett, de a vásárteret - egész-
ségügyi okokból - a településen kívül alakíthatták
ki. Az 1965-ös árvíz után a kiszélesedõ Széchenyi
utca vízrendezésével és parkosításával szép falu-
központ jött létre. Ehhez csatlakozik a tudatos intéz-
ményi fejlesztéssel egyre inkább városközponttá
váló Eötvös utca.

A város rehabilitációra - e két terület és néhány
ott mûködõ közintézmény fejlesztésére - nyert a te-
lepülés 334 millió forint európai uniós támogatást
az Új Széchenyi Terv keretében a Nyugat-dunántú-

li Operatív Programban. Az önerõvel együtt 600
millió forint értékû fejlesztések részeként avatták fel
augusztus 19-én a megszépült Eötvös parkot. A
gyönyörû növényzet közepén érdekes formájú szö-
kõkút vize csobog. Az iskola melletti sarkon játékud-
vart alakítottak ki. A teret dr. Hende Csaba honvé-

delmi miniszter adta át. Gyermekkori emlékeit is
idézve többek közt megállapította, hogy a bükiek
a 19. század második felétõl kezdve mindig meg-
ragadták a kínálkozó lehetõségeket. Németh Sán-

dor polgármester a(z új) tér kialakításának jelentõ-
ségét méltatta. A létesítményt Ferling György plé-
bános szentelte fel és Rácz Miklós evangélikus lel-
kész áldotta meg. A Büki Nõi Kar és a Répcementi
Férfi Kar színvonalas mûsorral tette emlékezetessé
az eseményt. A gyermekek már az avatás utáni
percekben birtokba vették a játékokat.

A rendezvénysorozat a Mûvelõdési Központ
színháztermében az önkormányzat képviselõ tes-
tületének ülésével folytatódott. Ünnepi köszöntõjé-
ben dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter be-
szélt az új kenyérrõl, mint az élet jelképérõl, Szent
István életmûvérõl, az azóta eltelt ezer év történel-
mi tapasztalatairól, a nemzetet megtartó munká-
ról, a magyarság összetartozásának fontosságáról.

A helyi kitüntetések átadása következett. Posz-
tumusz díszpolgári címet kapott dr. Fülöp József
geológus, a Magyar Állami Földtani Intézet volt

igazgatója, akadémikus és egyetemi tanár. Sze-
mélyesen közremûködött a büki kutatófurás létre-
jöttében.

Bük város díszpolgára lett Bittenbinder Miklós
nyugalmazott fürdõigazgató, aki 1976 – 1993. kö-
zött vezette a létesítményt. Tevékenységével nagy-
ban hozzájárult Bük és Bükfürdõ hazai és nemzet-
közi elismertetéséhez.

Bük városért kitüntetõ oklevelet kapott a 35 éve
alakult Büki Népi Díszítõmûvészeti Szakkör munká-
jáért és közösség érdekében kifejtett tevékenysé-

géért. Bük városért ifjúsági kitüntetõ oklevélben ré-
szesült ifj. Baranyi Róbert, magyar ifjúsági golfbaj-
nok, valamint magyar amatõr és profi felnõtt golf-
bajnok. Az ünnepség az új kenyér megáldásával
és megszegésével ért véget.

Sági

Fõtéravatás és ünnepi közgyûlés Bükön
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• Egyházasfalu

Rövid hírek

Megújult az óvoda
Az egyházasfalui óvoda nem halkult el tel-

jesen a nyári szünet ideje alatt sem. Ugyan
nem a gyerekzsivajtól volt hangos az ovi, ha-
nem sokkal inkább a dolgos kezek munkájá-
tól. Helyi vállalkozók és segítõ önkéntesek ál-

tal szépült és újult meg az óvoda vizesblokkja.
A régóta tervezett felújításra idén került sor. A
munkálatok néhány napot vettek igénybe,
így a gyerekeket már a szépen felújított mos-
dó várta az elsõ óvodai napokon.

Gazdag Rita

• Nemesládony
Falukirándulás
Az évente megrendezett hagyományos

nemesládonyi kirándulás résztvevõi  ezen a nyá-
ron Zalakarossal ismerkedtek meg. Az autóbu-
szos városnézés után a fürdõ felfedezése  volt a
fõ célja a kiránduló csoportnak. Sajnos az idõjá-
rás nem volt a legkegyesebb hozzájuk, de a ki-
rándulók vidám hangulatát ez nem tudta befo-
lyásolni. Sokat fürödtek, élvezték a fürdõ különfé-
le szolgáltatásait. Fiatal és idõsebb egyaránt
megtalálta a számára megfelelõ lehetõsége-
ket. Kellemes napot töltöttek együtt az önkor-
mányzati támogatással utazók.                    bse

Egész éves programsorozattal ünnepli megnyi-
tásának 50. évfordulóját a Büki Gyógyfürdõ és Él-
ménycentrum. A fürdõtörténeti kiállítás már febru-
ár eleje óta látható a fedett medencék szomszéd-
ságában. A hétvégeken színvonalas programok
szórakoztatják az érdeklõdõ vendégeket, kiemel-
ten a fiatalokat. Az évfordulós hosszú hétvége-hét-
eleje négy napos, változatos rendezvénysorozatot
hozott.

Az augusztus 17-én tartott jubileumi ünnepsé-
gen sokan megtisztelték részvételükkel a házigaz-
dákat. V. Németh Zsolt, a vidékfejlesztési
minisztérium államtitkára ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a büki fürdõ-
be befektetett minden közpénz sokszo-
rosan megtérült. „George Orwell azt
mondta: 50 évesen mindenkinek olyan
arca van, amilyet megérdemel.”  Bük-
fürdõt mosolygós arcú, büszke és ked-
ves ismerõsként értékelte. A létesítmény
rövid történetének felvázolása után to-
vábbi sikereket kívánt nemzeti kincsünk-
nek, az európai hírû fürdõnek. Ágh
Ernõné, a Vas Megyei Kormányhivatal
fõigazgatója köszöntõ beszédében személyes em-
lékeit idézte a létesítménnyel kapcsolatban. Ki-
emelte, hogy az 1. Széchenyi-terv, majd az Új Ma-
gyarország program támogatásaival megvalósí-
tott fejlesztéseknek köszönhetõen ma hazánk má-
sodik legnagyobb fürdõje a büki.

Németh Sándor polgármester ünnepi köszön-
tõjében az „úttörõkre” emlékezett: dr. Fülöp József
geológusra, aki személyesen járt közbe azért,
hogy szülõfalujában, Bükön is olajat keressenek
az 1950-es évek második felében. Sokat tett a le-
fojtott kút újranyitásáért Bernáth Lajos MÁV állo-
másfõnök, s ne feledkezzünk el a fürdõ elsõ igaz-
gatójáról, Pintér Lajosról sem. A község lakói ren-
geteg társadalmi munkával járultak hozzá a für-
dõ kiépítéséhez, parkosításához. Dr. Németh Ist-

ván elnök-vezérigazgató az ünneprõl és a nagy-
családról beszélt, melynek tagjai, a jelenlevõk -
köztük a fürdõ dolgozói - sokat tettek a létesítmé-
nyért. A vezetés mindig arra törekedett, hogy a
fürdõ a lehetõ legmagasabb színvonalon kiszol-
gálja a vendégeket, akik közül hamarosan a 32
milliomodikat fogjuk köszönteni.

Kovács Ferenc, a megyei közgyûlés elnöke
hangsúlyozta, hogy a megye vezetése mindig ki-
emelten támogatta a Büki Gyógyfürdõt. A fenntar-
tók kezdettõl egy fillér hasznot sem vettek ki az Rt-

tõl, hagyták, hogy azt a menedzsment a fejlesztés-
re forgassa vissza.

Mindenkinek megköszönték, amit a fürdõért
tett. Emléktárgyak, jutalmak és elismerések kerültek
átadásra. Majd lufik szálltak a magasba vendég-
váró kedvezményekkel. Emlékfaként – táblával

megjelölve – egy tulipánfát ültettek
el. Végül pedig felszelték a születés-
napi tortát.

A helytörténész tudósító pedig
úgy érzi, hogy a kezdeti idõszakkal
kapcsolatban feltétlenül le kell írni
még néhány olyan személy nevét,
akik sokat tettek a lefojtott kút újranyi-
tásáért és a fürdõ kezdeti fejlesztésé-
ért. Szanyi Józsefné akkori vöröske-
resztes elnök, aki kezdettõl 1978-ig a
fürdõ dolgozója, 1965-tõl 1976-ig ve-

zetõje is volt. Dr. Horváth Sándorné vöröskeresztes
titkár, férje pedig Vas megye Tanácsa titkára és Bük
megyei tanácstagjaként támogatta a kezdeti lé-
péseket, s nyerték meg Tóth Gyula tanácselnökkel
és Horváth Béla VB-titkárral a fürdõ ügye fõ támo-
gatójának dr. Gonda György megyei tanácselnö-
köt. Dr. Pajor Géza, a Vas megyei KÖJÁL igazgató-
helyettese a büki termálvíz gyógyászati hasznosítá-
sáért és gyógyvízzé nyilvánításáért tett sokat.           

Sági Ferenc

50 éves a Büki Gyógyfürdõ
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Mint elõzõ számunkban már olvashatták,
falunkban elkészült a Leader-pályázaton nyert
pénzbõl kialakított közösségi tér és befejezõd-
tek az önerõbõl finanszírozott faluház felújítási
munkálatok. Augusztus 25-én délben az ünne-
pélyes avatásra és az azt követõ falunapi
programokra gyülekeztek a falubeliek és a
meghívott vendégek. Avató beszédében
Gángliné Schreiner Tünde polgármester asz-
szony köszöntötte a megjelenteket, megkö-
szönte a tervezésben, kivitelezésben résztve-

võk munkáját. Kiemelte, hogy az elõzõ idõ-
szakban nagyot változott a falu képe, hiszen új
burkolatot kapott a fõutca, és hamarosan be-
fejezõdik a katolikus templom külsõ felújítása
is. Ezek együtt az itt élõk és az ide látogatók
hasznára válnak. A projektek eredményei
mindnyájunké és közösen vigyázzunk is rá,
mint a sajátunkra. Ezt követõen Simon Réka
evangélikus lelkész megáldotta, Ferling
György r.k. plébános pedig megszentelte kö-
zösségi teret. Az ünnepségen jelen lévõ Básthy
Tamás országgyûlési képviselõ is köszöntötte
az ünneplõket, majd a polgármester asszony-
nyal együtt átvágták a nemzeti színû szalagot,
ezzel átadva a teret közösségi használatra.
Helyi iskolások versekkel és furulyán elõadott
dalokkal tették ünnepélyesebbé az ceremóni-
át. Ezt követõen szimbolikusan elültettük a

Kalvangi önkormányzat által településünknek
ajándékozott tölgyfa csemetét.

Az ünnepi mûsor után három féle kondérban
fõtt pörkölt közül választhattak a falunap résztve-
või, majd a helyiek által készített süteményeket
szolgálták fel. 

Ebéd után a gyerekeket ugráló vár várta,
csillámfestésre ülhettek be és lufiból hajtogattak
számukra különféle alakzatokat. A délután folya-
mán felléptek a csepregi citerások, majd has-
tánc bemutató következett. Ezt követõen a né-

zõket a góri aktív amatõr színját-
szók által elõadott vidám jelenet
nevettette meg. Nagyon nagy si-
kere volt a hegyfalusi Háncs nép-
táncegyüttes mindenkit lehen-
gerlõ, dinamikus mûsorának.
Õket a tompaládonyiak humoros
jelenete és zenés táncos mûsora

követte. A fellépõk sorát a Bõi Nõi Kórus színvo-
nalas elõadása zárta.

Este szalonnasütéssel avattuk fel a tûzrakó
helyet, majd az újonnan beszerzett hangosító
berendezés lehetõségeit kihasználva zenés-tán-
cos mulatsággal zárult a nap.

A falunapon résztvevõk megállapíthatták,
hogy sokkal szebb, kulturáltabb körülmények te-
remtõdtek a szabadtéri rendezvények lebonyo-
lítására.                                   Németh László

Összefogással 
a szebb környezetért!

Az idei év júliusában megszépült a csepregi
Területi Gondozási Központ, valamint a Szent
Katalin kápolna és zárda körüli járdaszakasz. Az
alsóvárosi hívõ közösség és a plébánia közös
összefogásával az adományokból összegyûlt
összegbõl és Szinger Dömötör jóvoltából felújí-
tották a Szent Katalin zárdakápolnát körülvevõ
rossz állapotban lévõ járdaszakaszt. A korábbi
állapotokat ismerve a Területi Gondozási Köz-
pont belsõ udvarának megújítására is szükség
volt, ennek orvoslására Vlasich Krisztián Város-
fejlesztési és Pénzügyi Bizottsági elnök közbenjá-
rására maga az intézmény biztosított forrást, s

így új burkolatot kapott az udvar egy része. A
bentlakásos idõsek otthona lakói jelezték igé-
nyüket a kápolna járdaszakaszának meg-
hosszabbítására, s a kérésnek eleget téve a
képviselõ és Sándor Tamás közremûködésével
és felajánlásával, valamint Szinger Dömötör és
a városgazdálkodás alkalmazottjainak hatha-
tós munkájával ez is megvalósulhatott. Az alsó-
városi hívõk és a Területi Gondozási Központ
idõs lakói köszönetüket fejezik ki a megszépült
környezetért. Példamutató értékû, hogy a város
anyagi nehézségei ellenére egyre több kezde-
ményezés alakul idõsek és fiatalok, valamint ci-
vilek és intézmények között, akiknek az összefo-
gásával a helyi gondok és problémák megol-
dásra találnak, ezzel is megkönnyítve az idõsek
mindennapi életét.                                    yde

Közösségi tér avató
és falunap Górban
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• Nemesládony
Nemesek találkozója
A nemesládonyi képviselõ-testület tagjai az

idei évben is részt vettek a „Nemesek”  Találko-
zóján, melyet az ausztriai Nemesvölgyön
(Edelstal) rendeztek meg július utolsó hétvégé-
jén. A 16 „Nemes” nevû – Szerbiából, Szlováki-
ából  és Magyarországról érkezett - települések
képviselõinek nagyvonalú vendéglátásban
volt részük Burgenlandban.  A vendéglátó tele-
pülés lakói színvonalas mûsorokkal is szórakoz-
tatták a testvér-településeket, valamint a ven-
dégek közül is több csoport bemutatkozott. A
jövõ évi találkozót ismét egy határon túli, a szer-
biai „Nemes”  település rendezi meg. 

bse

Rendezvénytér átadás a Falunapon 
Szeptember 15-én, szombaton a település

Falunapján adják át a Leader Program kere-
tében 5 millió forint pályázati támogatással
megvalósított Rendezvényteret.

Délelõtt  10 órától gyermekprogramok vár-
ják a legkisebbeket, és a csepregi Répce Ci-
tera Barátok Köre szórakoztatja a felnõtteket.
Majd a közös ebédet követõen  kerül sor az
ünnepélyes megnyitóra és átadó ünnepség-
re. Délután kulturális programok várják az ér-
deklõdõket: a Savaria Táncklub, Tarnai Kiss
László nótaénekes,  Leblanc Gyõzõ és Tóth
Éva operett énekesek, a Dred & Doris  együt-
tes mutatkoznak be. A tombolahúzást követõ-
en pedig a L’amore együttes szolgáltatja a
zenét az esti bálban. Mindenkit sok-sok szere-
tettel várnak!

bse 

Rövid hírek
Július 7-én ismét Bükre látogatott Vastag Csa-

ba, az elsõ X-Faktor nyertese. A közvetlen énekes
hõsiesen állta a lányok-asszonyok rohamát, a kö-
zös fotózkodást, dedikálást. Én is nagy rajongója
vagyok, s a forró nyári délutánon sikerült egy vil-
láminterjút készíteni vele. 

- Fonogram-díjat kaptatok Tomival együtt
az Év magyar dala - Õrizd az álmod-jelölés-
re, illetve a közönség szavazatai alapján az
Év Férfi énekese lettél. Mi a titka, hogy a ver-
seny után is a TOP 10-ben vagy? 

- A sikerek fõleg Nektek, a közönségnek kö-
szönhetõek. A sok támogatás, szavazat nélkül nem
lennénk ilyen sikeresek. Nagyon sok szeretet ka-
punk Tõletek, s a rajongók támogatása nélkül az
elõadók félkezû óriások lennének csak.

- Évente több tehetségkutató mûsor ontja
az új „sztárokat“ . Mi a véleményed az ilyen
jellegû mûsorokról? Nem kell tartani a kon-
kurenciától?

- Akikkel egy mûsorban szerepeltem a mai
napig barátságban vagyunk, nem a vetélytár-
sakat látom Bennük. Egy-egy ilyen mûsor arra
jó, hogy megismerjük saját határainkat, meg-
szerettessük magunkat a közönséggel. Mindenki
más és más egyéniség, másban jó. Azt majd az
idõ dönti el, ki mennyire tud élni ezzel a lehe-
tõséggel.

- A sok meghívás, fellépés mellett van egy
saját turnéd. A testvéreddel, Tomival és a
Fánk zenekarral járjátok az országot. Mi a
Gyere velem! koncert sorozat célja?

- Szeretnék egy nagykoncertet tartani az év-
vége, jövõ év eleje felé. Ez amolyan bevezetõ
koncert, így mindenki találkozhat velem, hiszen
az egész országot bejárjuk. Minden helyszínen
meglepetésekkel is várjuk a közönséget. Egy -
egy ilyen alkalom sokkal családiasabb, mint
egy arénabeli. Lehetõség van koncertek elõtt
vagy után beszélgetésre a rajongókkal. 

- Ennyi fellépés mennyire megterhelõ?
Most is innen Békéscsaba mellé mész, az
több mint 600 km.

- Jó kondi kell mindenképpen hozzá.
Igyekszem én vezetni, így gyorsabban telik
számomra is az idõ. Ha nem én vagyok a so-
fõr, akkor ilyenkor szoktam az e-mailekra vála-
szolni, intézni az ügyes-bajos dolgaimat. A fel-
lépések elõtt tájékozódni szoktam a helyszí-

nekrõl, valamint fejben készülök a mûsorra.
Minden egyes koncertre más sorrendet állítok
fel, más fellépõ ruhát választok, hiszen ezt
megérdemli a közönség.

- Mikorra tervezed az új klipedet, CD-t?
- A videoklip a napokban látható lesz (szerdán

volt a premier- a szerk.), a CD-t néhány hónapon
belül szeretném, ha elkészülne. Nem akarjuk el-
kapkodni, a minõségre törekszünk. Ez legyen meg-
lepetés!

- Nagyon köszönöm, hogy szakítottál idõt
erre a beszélgetésre! További sok sikert!

- Én is köszönöm a lehetõséget!
Még néhány közös fotó készült a rajongókkal

és Csabi elindult a Vénusz fénye után...
SulicsBogi

Mr. X újra Bükön

Kézmûvesség tekintetében mindig jó, ha ta-
nul valami újat, valami mást, valami igazán szé-
pet az ember, fõleg ha a faluban lelkes gyer-
mekkel kerül kapcsolatba.

A Meskán immáron há-
rom éve egy fantasztikus is-
merõsre, barátra tettünk szert,
Takács Endréné személyé-
ben. Erzsi már kétszer is átszel-
te lakhelye és kis falunk közöt-
ti 160 km távolságot, hogy
egy újszerû, izgalmas papírvi-
lág rejtelmeibe avasson be
bennünket. Legelõször egy
kellemes és jó hangulatú szombati napon ké-
szült csiszolásos technikával könyvjelzõ, ajándék
táska, képeslap. Megfigyelhette mindenki a
domborítás lenyûgözõ technikáját, a dekorálás
és kombinálás számos variációját, raktározhat-

tunk el ötleteket és válogathattunk a szebbnél
szebb termékekbõl. Másodszor esküvõi szalvéta-
gyûrût készítettünk, antik hatású bélyegzõmintás

könyvjelzõt varázsoltunk, s vé-
gezetül ablakunkba díszt is
csináltunk. Tanácsait követve
közös erõvel különféle dobo-
zokat is készítettünk már az el-
múlt idõszakban. Így elmond-
hatjuk: ez az elképesztõen
szép világ észrevétlenül is ma-
gával ránt(ott) bennünket. A
nyár hátralévõ heteiben Erzsi-
tõl kapott újabb ötleteknek

köszönhetõen különleges cukortartó dobozt, fa-
litáblákat készíthetnek a könyvtári csoportunk
lelkes tagjai. Abban pedig teljesen biztosak le-
hetünk: Bõ tárt karokkal várja vissza, Milevit 

(me)

Milevi csodás világa: üzenetek papíron és papírban
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Augusztus 20-án – immár negyedik alkalom-
mal – rendezte meg Nagygeresd önkormányzata
a kettesfogathajtó versenyt, a nagygeresdi sport-
pályán. Az elsõ verseny ötlete 2009-ben fogalma-
zódott meg a község vezetõinek fejében. A hagyo-
mányos Szent István napi búcsú napjára idõzítet-
ték a verseny lebonyolítását. Valamikor a búcsú
volt az egyik legnagyobb ünnep a falu életében,
mikor is a községbõl elszármazottak, az itt élõ csa-
ládok rokonai hazalátogattak korábbi lakóhelyük-
re. Mostanában – talán a falunapnak is köszönhe-
tõen –, ez az ünnep kicsit megkopott, elvesztette
régi varázsát. A fogathajtó versenynek köszönhe-
tõen ismét mozgalmassá, sok embert megmozga-
tó eseménnyé vált a geresdi búcsú napja. Évrõl-
évre sok nézõ látogatja a versenyeket, és a hajtók
is szívesen jönnek községünkbe.

Idén pályázati támogatással sikerült megren-
dezni a versenyt. Az Utiro Leader egyesület által ki-
írt pályázaton nyert pénzt az önkormányzat, a ren-
dezvény lebonyolításához. A hajtásra 12 fogat ne-
vezett be. Sajnos egy, a hétvégén megrendezett
maratoni verseny okán a csornai csapatok nem
tudták vállalni a sporteseményen való részvételt,
így a kevesebb nevezõ miatt a délelõtti egyfordu-
lós hajtás elmaradt; csak a délutáni két futamot, il-
letve az egyfordulós összevetést bonyolították le. A
hivatalos verseny után sor került egy úgynevezett

szabadidõs hajtásra is, ahol a segédhajtók mérték
össze erejüket.

A hajtók tudását bizonyítva, a rendkívül nehéz
pályán zajló versenyen remek eredmények szület-
tek. Nem csak az idõvel, a sok akadállyal kellett
megküzdenie a fogatoknak, hanem a nagyon
csúszós pályával is. A közönség nem gyõzte a fejét
kapkodni, a fordulókban látványosan faroló, nagy

port felverõ kocsik láttán. A versenyt ifjú Szájer Jó-
zsef nyerte, a tavalyi gyõztes, Geröly Tibor elõtt. A
harmadik helyet Komálovics Ottónak sikerült be-
gyûjtenie. Ez úton is szeretnénk gratulálni a gyõz-
tesnek, és a többi helyezettnek az elért eredmé-
nyekhez.

A szünetben Hamza Viktóriának, és három pó-
nijának tapsolhatott a közönség. Nagyon szép
produkciót láthattunk a szabad idomítás stílusá-

ban, melynek lényege, hogy mindenféle kénysze-
rítõ eszköz nélkül, egyedül kontaktpálcával, és „ve-
zényszavakkal” irányította lovait a mûvésznõ.

Az eredményhirdetés után kezdetét vette a so-
kak által várt tombolasorsolás ahol – a felajánlók-

nak köszönhetõen – rengeteg nyere-
mény, köztük egy élõ pulyka, és két bá-
rány talált gazdára. A fõdíj, Nagygeresd
önkormányzatának ajándéka; egy szép,
1 éves csikó volt, melyet Károlyi Gábor,
jánosházi lakos nyert meg.

Visszatekintve elmondhatjuk, hogy is-
mét egy sikeres versenyt sikerült lebonyolí-
tani, köszönhetõen a támogatóknak, és a
segítõknek, akik az ünnepnapot feláldoz-
va dolgoztak a rendezvényen. Németh
Lajos polgármester úr, és községünk kép-
viselõ testülete e fórumon is megköszöni

mindenki segítségét. Külön köszönet a Katona-
Teamnek, Katona Ferenc vezetõ bírónak, a pálya-
szolgálatot ellátóknak. Végül, de nem utolsó sor-
ban a hajtóknak és csodálatos lovaiknak, kik nél-
kül nem jöhetett volna létre ez a szép sportese-
mény. Reméljük, egy év múlva ismét találkozunk
mindnyájukkal.

Béres Péter

Falunap Lócson
Ünnepi szentmisével kezdõdött Lócson a 18.

Falunap augusztus 18-án. A szentmisét a telepü-
lés új plébánosa, Kovács Csaba Albert atya mu-
tatta be. Augusztus 20-hoz közeledve ökumeni-
kus szertartás keretében a plébános úr és Rácz
Miklós lelkész úr megáldotta az új kenyeret. Kö-
szönetet mondtak az Aratás Urának a termésért,
a búzából készült kenyérért, és kérték, adja bõ-

séges áldását, hogy minden család asztalára
oda kerülhessen nap, mint nap a legfõbb táp-
lálékunk. Horváth István polgármester úr köszön-
tõjében kiemelte a Falunap legfontosabb szere-
pét: - Lehetõség a találkozásra, a beszélgetés-
re, új kapcsolatok kialakítására – ez az ünnep
összekapcsol, összetart. A falu magyar és külföl-
di lakói, a hazatérõ vendégek is hasonlóan
érezték a nap fontosságát, hiszen sokan eljöttek
a hangulatosan feldíszített fõtérre, hogy a falu
közösségében együtt szórakozzanak ezen a
délutánon. A kulturális programok keretében a
„Lócsi Csajok”, a Sajtoskáli Asszonyok, a nicki
Fergeteg Néptáncegyüttes, a Savaria Tánc-
együttes gyermek csoportja, Berentei Péter és
Schimmer Attila énekesek gondoskodtak a ven-
dégek szórakoztatásáról, akik nagy-nagy taps-
sal és közös énekléssel jutalmazták a szereplõ-
ket. A finom vacsorát követõen tombolasorso-
lásra került sor – sok-sok értékes nyereménnyel.
A nap folyamán tekeversenyen mérhették össze
erejüket az érdeklõdõk, a legügyesebb tekézõ
jutalma pedig egy kerékpár lett. Este a Mega
együttes zenéjére ropta a táncot hajnalig a fa-
lu apraja és nagyja, valamint a környezõ tele-
pülések és a fürdõvendégek közül is sokan. A
táncot a pompás tûzijáték szakította meg, me-
lyet az idei évben is az összetartó külföldiek jó-
voltából csodálhatta a népes közönség.

bse

IV. Nagygeresdi 
Kettesfogathajtó Verseny

Rozmán Tímea akcióban

A verseny gyõztese: Ifjú Szájer József
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Rövid hírek
• Tömörd

Köszönet… 
A tömördi foci versenyek, sportrendezvények

egyik állandó résztvevõje Ávár Zsolt és csapata. 

Köszönjük, hogy mindig eljönnek hozzánk,
barátságukkal, játékukkal gazdagítják rendez-
vényeinket! Várunk Benneteket és számítunk rá-
tok a jövõben!

KSzÁ

Irány Zalaszentgrót! 
Friss reggelre ébredtünk ezen a vasárnapi

napon (2012.08.12.). Kirándulni indultunk! A
busznál dõlt el, hogy a Balaton vagy a Zala-
szentgróti Fürdõ legyen-e az úti célunk. Az idõ
hûvös volt, így a termálfürdõ mellett döntöttünk.

Hamar odaértünk a fürdõhöz (kb.1 órás út után).
Kezdetben még csak a tömördiekkel volt tele a
fürdõ, de késõbb már érkezett néhány vendég.
A hét órai zárásig ott tartózkodtunk és a csoport-
kép elkészítése után indultunk haza.  A fürdõs ki-
rándulás szerintünk nagyon jól sikerült. Köszönet
érte a Szervezõknek és a Polgármesternek! To-
vábbi fényképek  a  www.tomord.hu honlapon
Képtárban találhatóak ! 

Szlávich János

Közeledvén a nyár végéhez ismét eljött
templombúcsúnk napja. 

A Szombathelyi Egyházmegyében csak a
tömördi templom védõszentje Szent Ilona!

A Kazó - féle visitatió (1697-ben) már arról
beszélt, hogy a búcsú napján körmenetben a
falu népe kivonult egy képhez az erdõbe,
amelynek helyén ma szobor áll, itt miséztek és
beszédet intézett  a pap a néphez, majd vissza-
tértek a legszentebbel a
templomba.

Templomunk oltárképe
1892-ben Klagenfurtban ké-
szült August Heiter mûhelyében.
A vászonfestmény hosszirány-
ból 2 darabból tevõdik össze. 

Középen a koronás nõ-
alak, azaz Szent Ilona. Jobb
kezében egyszerû fakeresztet
tart. Tõle jobbról püspöksüve-
ges fõpap, balról egy mun-
kás külsejû fiatal férfialak áll,
lábánál pedig egy, a fõalak-
ra tekintõ fiatal nõ ül. A háttér
távolba veszõ lankás tájat
mutat.  

Keleten május 21-én, Nyugaton augusztus 18-
án ünneplik Constantinus császár édesanyját.
Szent Ilona az építészek, a szögkovácsok védõ-
szentje, a fölrengés, a tûzvész ellen kérik oltalmát.

A hagyományokhoz híven a búcsú 11.00

órakor az ünnepi Szentmisével kezdõdött, majd
utána mindenki családjával, meghívott vendé-
geivel töltötte a délutánt.

A gyerekek örömére nem maradtak el a bú-
csúi bábosok sem a Fõ utcáról, pedig a környe-
zõ falvakban is különbözõ rendezvények voltak!

Este az Aroma-Házhoz várták a község la-
kosságát, ahol 20.00 órakor a büki Sok-Szín-
Pad Társulat vidám komédiával szórakoztatta

a nagyérdemût, majd az igazi búcsúi bál kez-
dõdött …. 

A jó hangulatról árulkodnak a fotók és a vi-
deó  www.tomord.hu honlapon!

Kissné Szabó Ágota

A vidéki állatorvos élete nem mindig fenékig
tejfel. Sokszor az átdolgozott napok után éjsza-
ka sincs nyugalom, sõt olyan is adódik, hogy
egymást követõen három ellést is le kell vezetni,
ami nem kis fizikai megterhelés.

Ilyenkor csak az teszi elviselhetõvé a helyze-
tet, ha egy igazi társ, egy jó feleség enyhíti a
nyomorúságos pillanatokat. A hajnali kietlen-
ségben hazatérõ, kimerült állatorvosnak utolsó
mentsvára a kedvesen kínált csésze feketekávé
és az elkészített forró fürdõ. Persze az is elõfordul,
hogy az állatorvos feleség – aki persze városi
lány, és a süldõ disznót sem tudja megkülönböz-
tetni a sündisznótól -, a valódi állatorvosi munkát
is kitanulja egy idõ után. Így aztán elõfordul,
hogy aktívan is részt vesz a munkában, asszisztál
a mûtéteknél, karcsú kis ujjaival visszanyomja a
sérvmûtéteknél a kitüremkedõ beleket és ha-
sonló gusztustalan dolgok, amik csak egy bel-
városban nevelkedett lány álmai lehetnek. De
eljön az õ ideje is. Ha a férje nincs otthon, õ fo-
gadja a beteg állat gazdáját, tanácsokkal látja
el, megnyugtatja, hazaküldi, és háromszor is el-
mondja persze, hogy nem felejti el, küldi a dok-
tor urat, ha megjön! Az meg is jön egy idõ után,
s igyekszik az új pácienshez. Egy emlékezetes
esetnél például beteg sertéshez mentem a fen-
tiekhez hasonló elõzmények után. A kétszázkilós
anyadisznó az ólban szomorkodott. Kívülrõl
megfigyeltem a viselkedését. 

A gazda ezt félreértve megszólalt: 
– Nyugodtan bemehet doktor úr, szelíd!
Be is mentem lassan araszolva, nehogy fel-

ugorjon, könnyebb lenne beadni az injekciót.
Közben egy méretes vasat vettem észre a kor-
látra akasztva.

– Ez minek itt bátyám?
– Ez? …Á, csak ókor-ókor odacsapok vele,

ha támad!
– Ja, mert olyan szelíd – morogtam.
Most meg se mozdult, mert tényleg beteg

volt, a testén szétszórtan levõ nagy dudoros vö-
rös foltok rögtön elárulták, hogy orbánc beteg-
sége van, ez magas lázzal jár. Alaposan meg-
vizsgáltam, hogy megadjam a módját, majd
amikor bevégeztem, kivágtam az aduászt:

– Hát papa, ez bizony orbáncos! – mond-
tam büszkén, várva az elismerést.

– Az lenne? – kérdezte az öreg, s furcsán né-
zett rám.

– Mi a baj?
– Csak az, hogy kár volt akkor ez a fene

nagy vizsgálódás, mert amikor beszóltam a
doktor úrért, a felesége is ezt mondta, pedig õ
nem is látta a disznót!

– Na, püff neki! Ebbõl is kitetszik, hogy ha az
állatorvos tekintélyben is kezd megõszülni, jobb
ha megtiltja élete párjának az elõzetes beteg-
ség-megállapítást.

Dr. Galiotti Csaba

Na, püff neki!

Tömördi Búcsú 2012

Online is olvasható: www.repcevidek.hu
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Szeptember 7-én, pénteken 20 órától a Bük-

fürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Éjszakai
fürdõzés a LOS ANDINOS elõadásával. Részletes
információ a www.bukfurdo.hu honlapon.

Szeptember 8-án, szombaton: Kerékpártúra
Csepreg – Szakony – Gyalóka – Zsira – Füles
(Nikits) – Csepreg útvonalon. Indulás 13 órakor a
csepregi posta elõl. Menet közben az útba esõ
települések érdeklõdõi is csatlakozhatnak. Érvé-
nyes személyi igazolványt vagy útlevelet a részt-
vevõk hozzanak magukkal. A részletek olvasha-
tók a www.csepregikultura.hu honlapon. (Esõ-
nap: Szeptember 9, vasárnap.)

Szeptember 8-án, szombaton 14.30 órától a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: Hor-
váth nemzetiségi folklór délután. Részletes infor-
máció a www.bukfurdo.hu honlapon.

Szeptember 15-én, szombaton 14:30-15:30-
ig Bükfürdõn az 5. sz. medencénél: Zumba Show.
További információ: http://bukfurdo.hu 

Szeptember 15-én, szombaton Bükfürdõn a
Konfernciaközpont melletti Sportparkban: TDM –
Sportprogramok: 17:00-18:00-ig Nordic Walking
oktatás és mini túra Bükfürdõ környékén, 18:00-
20:30-ig Szombati aktivitás, Sportversenyek (ka-
pura lövõ, kosárra dobó, futóverseny, távolugrás,
lábtengó, dekázó, tollaslabda stb.) További infor-
máció: www.visitbuk.hu honlapon.

Szeptember 15-én, szombaton 20 órától Bü-
kön: Éjszakai mászás Magyarország egyetlen
Kristálytornyán. Részletes információ a plakáto-
kon és a www.visitbuk.hu honlapon.

Szeptember 16-án, vasárnap 10 órától Bük-
fürdõn a nyári bejáratnál: Vásári forgatag – kéz-
mûves és régiségek vására. Részletes információ
a plakátokon és a www.visitbuk.hu honlapon.

Szeptember 21–23. Csepregi Városfeszti-
vál. 21-én, pénteken: Boszorkányper. 22-én,
szombaton: Reneszánsz esküvõ. 23-án, vasár-
nap: Szüreti felvonulás és vigadalom. 

A részletek olvashatók a plakátokon és a
www.csepregikultura.hu honlapon.

Szeptember 23-án, vasárnap 14.30 órától a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: A
FLAMINGO Rock and Roll csoport bemutatója.
Részletes információ a plakátokon és a
www.bukfurdo.hu honlapon.

Szeptember 28–29. Bükön a Koczán-
házban és a Sportcsarnokban: Szent Mihály
Napi Vígasságok (történelmi hagyományõrzõk
bemutatója és játszóháza, néptáncbemutatók
és táncház, az Alma Zenekar és a Csík Zene-
kar koncertje és sok más program). Részletes
információ a plakátokon és a www.bukmsk.hu
honlapon.

Szeptember 30-án, vasárnap 10 órától Bük-
fürdõn a nyári bejáratnál: Vásári forgatag – kéz-
mûves és régiségek vására. Részletes információ
a plakátokon és a www.visitbuk.hu honlapon.

Október 1 – 7. Országos Könyvtári Napok ren-
dezvényei Bükön, Csepregen, Sajtoskálon,… A
részletek olvashatók a plakátokon és a
www.bukmsk.hu, a www.csepregikultura.hu és a
www.sajtoskal.hu honlapokon.
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Eper vagy 

szamóca?
Botanikailag az eper és a szamóca két különbö-

zõ növény. Ezt a gyümölcsöt a kertészszakma dolgo-
zói hivatalosan szamócának nevezik - függetlenül at-
tól, hogy erdõben vagy kertben terem, és nem téve
különbséget az apró és nagyobb méretû gyümölcs
között. Az eper (Morus) kétféle fán termõ gyümölcs, a
Morus alba – fehér eperfa és a Morus nigra – fekete
eperfa, melyeknek a fáját is eperfának nevezzük.       

A szamócát érdemes a reggeli órákban leszed-
ni úgy, hogy a zöld rész a gyümölcsön maradjon.
Így tovább eláll és ha megmossuk, nem enged le-
vet. A szamóca legjobban a homokos vályog- és a
barna homoktalajt kedveli, de megél minden kö-
zömbös kémhatású talajon, ahol bõséges táp-
anyaghoz és vízhez jut. 

Telepítése elõtt trágyázzuk meg alaposan a talajt
szerves és mûtrágyákkal, és szükség esetén végezzünk
talajfertõtlenítést. Ezután alakítsuk ki az ágyásokat, és
takarjuk le azokat fekete fóliával. Ennek sokféle elõnye
közül csak néhány: a talaj nem gyomosodik, a vízkész-
let nem párolog el, az érõfélben levõ gyümölcs a reg-
geli harmat és az esõk után gyorsan megszárad, ezért
kisebb a romlás veszélye, továbbá - és talán ez a leg-
fontosabb - a gyümölcs nem szennyezõdik.

A mûanyag fóliába vágott lyukakon keresztül ül-
tessük el a szamócapalántákat három sorban, hár-
mas kötésben úgy, hogy a tövek közötti távolság
legalább 40 cm legyen. 

Az ültetés legcélszerûbb ideje augusztusban és
szeptemberben van, mert az ekkor ültetett palánták
már a következõ év tavaszán gyümölcsöt érlelnek.
Minél késõbb ültetünk, annál kevesebb gyümölcsöt
szüretelünk tavasszal. Jó kertészkedést kíván az
Örökzöld Kertészet!
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Készenlét és ügyelet
a Csepregi Kistérségben

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

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

s
z

e
p

t
e

m
b

e
r

o
k

t
ó

b
e

r

Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig 
• Pénteken 13.00-7.00-ig
• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig

Telefon: 94/358/558 • Mobil: 30/640/9826
Bük, Eötvös u. 2/a. (a mentõállomás mellett)

Szeptember 7. Péntek Dr.. Nagy
Gábor • 8. Szombat Dr. Földi Sándor • 9.
Vasárnap Dr. Gyarmati Lenke • 10. Hétfõ
Dr. Szilasi Imre • 11. Kedd Dr. Varró Gyula
• 12. Szerda Dr. Szilasi Imre • 13. Csütörtök
Dr. Orbán Zsuzsanna • 14. Péntek Dr.
Földi Sándor • 15. Szombat Dr. Orbán
Zsuzsanna • 16. Vasárnap Dr. Gyarmati
Lenke • 17. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 18.
Kedd Dr. Szirmai László • 19. Szerda Dr.
Szilasi Imre • 20. Csütörtök Dr. Orbán
Zsuzsanna • 21  Péntek Dr. Gyarmati
Lenke • 22. Szombat Dr. Orbán Zsuzsanna
• 23. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 24.
Hétfõ Dr. Szirmai László • 25. Kedd Dr.
Gyarmati Lenke • 26. Szerda Dr. Müller
András • 27. Csütörtök Dr.  Gyarmati
Lenke • 28. Péntek Dr.  Orbán Zsuzsanna
• 29. Szombat Dr. Földi Sándor • 30.
Vasárnap Dr. Orbán Zsuzsanna

8. Sanitas 9–14.00 NYITVA
9. Sanitas 9–14.00 ügyelet
10. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 9–14.00 NYITVA
16. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Sanitas 9–14.00 NYITVA
23. Üdvözítõ 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 9–14.00 NYITVA
30. Sanitas 9–14.00 ügyelet

1. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
2. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
3. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
4. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
5. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
6. Sanitas 9–14.00 NYITVA
7. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
8. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
9. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
11. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
12. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

Változás a csepregi 
Egészségházban! 

Szeptember 01-tõl a gyermek házior-
vosi feladatokat Dr. Palatka János, csecse-
mõ és gyermekgyógyász látja el. Rendelé-
si idõ: Csepregen- Hétfõ: 14.30-16.30,
Kedd: 14.30-16.30, Szerda: 15.00-16.30,
Csütörtök: 14.00-15.00 (tanácsadás)
15.00-16.00 (rendelés), Péntek: 13.30-
15.00. Tömördön: Hétfõ: 16.30-17.00. Tor-
másligeten- Szerda: 14.30-15.00 

A 2000-ben indult kispályás labdarúgó bajnokságnak
a 2011-2012. évadában 7 település – Csáfordjánosfa,
Csánig, Mesterháza, Nagygeresd, Sajtoskál, Tompalá-
dony, Vasegerszeg – labdarúgó csapatai mérték össze
erejüket, tudásukat. A bajnokság végeredménye: 1. he-
lyezett: Sajtoskál csapat, 2. helyezett: Csáfordjánosfa
csapat, 3. helyezett: Csánig csapata. A góllövõ lista elsõ
helyezettje a sajtoskáli csapatban focizó Varga Péter lett
16 góllal. A gyõztes sajtoskáli csapat tagjai: Bálint Gyula,
Csay Gábor, Csay Zoltán, Fehér Attila, Hoós Richárd, Ko-
vács Dániel,  Kovács György, László Albert,  László Péter,
Mészáros Péter, Németh Zoltán I., Németh Zoltán II.,
Rasperger Ádám, Varga Péter, Vigh Ákos.

A sajtoskáli csapat koordinátora, Kovács György el-
mondta, hogy a következõ bajnokságban céljuk meg-
õrizni bajnoki címûket, szeretnének derekasan helytállni a
továbbiakban is. Pályázati támogatással a sportolók kö-
rülményei még színvonalasabbak lesznek, hiszen a kitûnõ
minõségû pálya  korszerû öntözõberendezéssel, villanyvi-
lágítással és labdafogó hálóval gazdagodik a közeljövõ-
ben. Gratulálunk a csapatnak és további sikeres szerep-
lést kívánunk!                                                    Bserika

A „NYDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0004” számú „Városköz-
pont funkcióbõvítõ megújítása Bükön” címû
városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Prog-
ramalap felhasználásával megvalósuló mini-projekt tá-
mogatásából a Büki Testedzõk Köre, Sport napok Címû
mini-projektjének keretében, annak részeként megvaló-
suló kézilabda napot szerveztek a helyi sportcsarnokban.
Az egész napos ren-
dezvényen 240 re-
gisztrált személy volt
jelen, melynek nagy
részét a rendezvényt
látogató nézõk ad-
ták. A szakosztályban
mûködõ mindhárom
korosztály pályára lé-
pett. A legkisebbek,
a serdülõk ellenfele a
Vasvár, az ifjúsági
csapat ellenfele a Körmend, míg a felnõtt csapat a gyõ-
ri VKLSE (NB I./B) csapata ellen játszott mérkõzéseket. A
programban szerepelt egy pikánsnak ígérkezõ Ifi -
Szülõk/Szurkolók mérkõzés is. Meglepetésre a gyerekek
több góllal legyõzték a Szülõkbõl és Szurkolókból verbu-
válódott alkalmi csapatot! Mindegyik korosztály délelõtti
mérkõzését délután visszavágó követte. A nézõkkel, ren-
dezõkkel, játékosokkal elfogyasztott közös ebéd során
kellemes hangulatú beszélgetés folytatódott, a korábbi
baráti kapcsolatokat szorosabbá lehetett fûzni. A mérkõ-
zések között különbözõ ügyességi játékokkal mozgatták

meg a szervezõk a kilátogató szurkolókat. Így volt célba
dobó verseny, hetes dobó és védõ verseny, sarokról ka-
puba dobó verseny. A játékokban szereplõk meglepetés-
sel, az elsõ helyezettek egy saját kézilabdával távozhat-
tak. A rendezvény elérte fõ célját amely Bük településen
belüli közösségépítés elõsegítése, az egészségtudatos
életmód megismertetése és annak átvételéhez szükséges

lehetõségek biztosítása volt. A nézõktõl játékosoktól na-
gyon sok pozitív visszajeljés érkezett ami inspirálja a kö-
vetkezõ rendezvény megszervezését.

A rendezvény lebonyolításához szükség volt a Kézi-
labda Szakosztály által megszervezett csapatmunkára,
valamint további pénzügyi támogatókra. Ezúton is kö-
szönetünket fejezzük ki az OTP Bank Nyrt-nek, aki a ren-
dezvény egyik fõtámogatója volt, továbbá mindenki-
nek, aki bármely módon hozzájárult a rendezvény sike-
res lebonyolításához!

aba

Õszi kézilabda sorsolás
Idõpont felnõtt ifjúsági

1. Körmend Dr. Lupo Büki TK 09.29. (SZ) 16.00 18.00
2. Dr. Lupo Büki TK Tapolca 10.07. (V) 15.00 13.00

/pályaválasztói csere/
3. Dr. Lupo Büki TK Sárvár 10.13. (SZ) 18.00 16.00
4. SZESE Gyõr Dr. Lupo Büki TK 10.21. (V) 11.00 12.45
5. Dr. Lupo Büki TK Gyõri AUDI ETO III. 10.27.(SZ) 18.00 --
6. Dr. Lupo Büki TK Mosonszolnok 11.10.(SZ) 18.00 16.00
7. Veszprém Barabás Dr. Lupo Büki TK 11.17.(SZ) 11.00 13.00
8. Dr. Lupo Büki TK Komárom 11.25. (V) 15.00 13.00
9. Dr. Lupo Büki TK Celldömölki VSE 12.01.(SZ) 18.00 16.00
Magyar Kupa mérkõzés /felnõtt/

Dorog Dr.Lupo Büki TK szeptember 15. /szombat/ 18.00

Répce mente 2000
Kispályás Labdarúgó Bajnokság!

Kézilabda nap Bükön
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A nyár vége felé sok gyermek vegyes érzel-
mekkel gondol a közeledõ iskolakezdésre. Van-
nak akik, szomorkodnak, de sokan izgalommal
várják az új tapasztalatokat. Egy biztos, lesz mit
mesélniük az idei nyár élményeirõl. 

Az egyik ilyen esemény volt a Csepregi
Sportegyesület és a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület által szervezett egyhetes „Rúgd a
bõrt” Nyári Focitábor, amely augusztus 13-19.
között került megrendezésre 7-12 éves gyerme-
kek számára a csepregi Malomkerti Sportlétesít-
ményben. A tábor célkitûzési között szerepelt,
hogy a résztvevõ gyerekek megismerjék és
megszeressék a labdarúgást, és késõbb akár a
Csepregi Sportegyesület táborát is erõsítsék.

„Örültünk annak, hogy idén dupla létszám-
mal sikerült elindítanunk a tábort, hiszen több
mint két tucat gyermek rúgta a bõrt és érezte jól
magát az általunk szervezett programokon.” –
tudtuk meg Vlasich Krisztiántól, a Szebb Holna-
pért Közhasznú Egyesület elnökétõl. 

Délelõttönként fõként a sporté volt a fõ sze-
rep, ahol a kis focisták az edzések alkalmával
fejlesztették állóképességüket, ügyességüket,
technikai alapjaikat Koósz Írisz és Németh Márk
szakmai közremûködésével. Igazodva a gyere-
kek igényeihez a vidám hangulat megõrzése ér-
dekében focimérkõzéssel és futballal kapcsola-
tos, játékkal zárultak az edzések. 

A mozgalmas délelõtt után a gyermekek az
ebédjüket a Dr. Csepregi Horváth János KIKI ál-
tal biztosított teremben fogyaszthatták el. A fõét-

kezést a szervezõk igyekeztek energiadúsan és
a gyerekek elõzetes kérése alapján összeállíta-
ni. A déli harangszót követõen különbözõ prog-
ramok keretében tölthették el idejüket, ahol a
játék és a felhõtlen szórakozás mellett felkészül-
hettek az újabb, a nap zárását is jelentõ edzé-
sekre. Uzsonnaként mindig gyümölcs szolgált,
melyet egy külsõ támogató biztosított a tábor
résztvevõi számára.

A tábor ideje alatt számos élményben gaz-
dagodtak a résztvevõk. 

Kirándulást tettek a Bene-hegyi tóhoz, ahol
piknik keretében fogyasztották el az ebédjüket

és játékosan felfedezték a tó körüli színes kör-
nyezetet.  Új programelemként, Nagy Krisztina és
Vigh Lilla szervezõk jóvoltából, kipróbálhatták a
lovaglás és a fogatozás örömeit a Csillagösvény
Lovas Egyesület lovas udvarán, ami a tábor
csúcspontjának számított, hiszen mindenki na-
gyon élvezte a különbözõ háztáji állatok közel-
ségét és barátságát. A nagy nyári melegben sor
került a felújított fõtéren egy igazán hûsítõ fagy-
laltozásra is. Az utolsó napon a gyerekek újabb
barátságokkal, és rengeteg örömteli élménnyel
gazdagodva vettek búcsút a tábortól, és egy-
mástól a jövõ évi találkozás reményében.

Az egyhetes nyári focitábor a Csepregi
Sportegyesület és a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület szervezésében a Vas Megyei Labda-
rúgó Szövetség utófinanszírozású támogatásá-
val, a Dr. Csepregi Horváth János Közös Igazga-
tású Közoktatási Intézmény, és a tábor ideje
alatt az intézményben dolgozók és külsõ segítõk
hathatós közremûködésével valósulhatott meg. 

yde

Szombathely
a Magyar Dal
fõvárosa 2012-ben

Eger 2010-es és Nyíregyháza 2011-es si-
keres bemutatkozása után, most Szombat-
helyen a sor. A Magyar Dal Napja Nonprofit
Kft. kiírása szerint a pályázaton Budapest ki-
vételével bármelyik magyar település részt
vehet, ha vállalja, hogy egyedileg sokszínû
és színvonalas zenei programmal ünnepli
meg a Magyar Dal napját. Feltétel még,
hogy vállalnia kell a politikamentes meg-
szervezést, és biztosítja a rendezvény pénz-
ügyi hátterét. Az utóbbi két feltétel problé-
mát jelentett a vállalkozó települések szá-
mára, ezért mindössze két település adta
be a kérvényt, Hévíz és Szombathely.  Szom-
bathely már háromszor pályázta meg a cí-
met. A mûfaj sokszínûségét, a dalszövegek
fontosságát, valamint a zene és társmûvé-
szetek kapcsolatát hangsúlyozó program-
terv szerint az idén már szombaton elkezdõ-
dik a „ráhangolódás”. A felvezetõ napon
egyebek között magyar koncertfilmeket lát-
hat a közönség. Vasárnap két színpadon
zajlanak majd az események. Délelõtt gye-
rekprogramok várják az odalátogatókat,
délután-este pedig fellépnek a város leghí-
resebb zenekarai, a Lord, az Ocho Macho
és az Anima Sound System. A mûsorba
meghívást kap a két korábbi dalfõváros,
Eger és Nyíregyháza egy-egy jeles zeneka-
ra, a Kerekes Band és a Jurij, de a tervek
szerint ott lesz a Csík Zenekar is. A progra-
mot a hagyományokhoz híven Presser Gá-
bor, a Magyar Dal Napja alapítója nyitja
meg. Nagyszabású, ötnapos rockfesztivál
zárónapja lesz majd a Magyar Dal Napja
Hévízen. Ez a nap immár az egyik legnép-
szerûbb hazai zenei esemény. Négy éve öl-
tött országos méreteket, és 2011-ben már
az ország 40 színpadján, közel hatvanezer
nézõ elõtt zajlottak a programok.

Kincse Anda

„Nyúzták” a bõrt rendesen!




