


2

2013. augusztus III. évfo
lyam

 8
. szám

 •
w

w
w
.repcevidek.hu

• Nagygeresd
Véradás
2013. július 26-án véradás volt a Nagygeres-

di Faluházban, idén már másodszor. Ez alkalom-

mal 15 donortól vettek vért, köztük Németh Kla-
udiától is, aki elsõ alkalommal volt véradó. Ez
úton is köszönjük önzetlen segítségüket.     

(B.P.)

Rövid hírek
2013. június 29-én Sportnapot rendezett

Nagygeresd önkormányzata. Az évrõl-évre
megtartott rendezvény idén más jelleget öltött.
Ezúttal csak nagygeresdi lakosok vettek részt az
eseményen, néhány „idegenlégióssal” kiegé-
szülve. A Sportnap pályázati támogatással lett
megvalósítva, a „Nyár a Répce Partján” címû
rendezvénysorozat keretein belül.

Délelõtt 11 órakor a sportpályán Nagyge-
resd-Nagygeresd focimeccs vette kezdetét, s
bármily meglepõ: a mérkõzést Nagygeresd
csapata nyerte. Délután játékos, sportos vetél-
kedõben mérte össze erejét a falu lakosságából
alakult négy csapat. Volt zsákban futás, asz-
szonycipelés, kötélhúzás, íjászat, szalmabála-
gurítás, krumplidarts, szellemi feladatok megol-
dása, hogy csak néhányat említsünk a különbö-

zõ versenyszámok közül. A háttérben – nem mel-
lékesen – fõzõverseny zajlott, melyen a csapa-
tok fõzõmesterei mutathatták meg tudásukat. Az
ételeket egy pártatlan zsûri értékelte, de a leg-
nagyobb kritikusok maguk a csapatok és a kö-
zönség tagjai voltak, mivel õk fogyasztották el a
szakácsok mûveit.

A nap végén, az eredményhirdetés során a
szervezõ nem hirdetett ki gyõztest, hisz ezen a na-
pon minden résztvevõ nyert: egy remek hangula-
tú napot tölthettek el együtt, sporttal, játékkal mú-
latva az idõt, egymással, s nem egymás ellen

játszva. Sokan ki is fejezték abbéli reményüket,
hogy lesz még ilyen rendezvény községünkben,
mivel szívesen részt vennének benne ismét.

(Béres Péter)

Sportnap Nagygeresden
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I m p r e s s z u m

A búcsú tulajdonképpen a templom ünnepe volt. Régen, mikor
a templomokat fölszentelték egy-egy szentnek vagy nagyasszo-
nyunknak a nevét kapták. Így tavasztól õszig minden vasárnap volt
valahol búcsú. A szokás az volt, hogy már az ünnep elõtti héten el-
kezdõdött a sütés-fõzés. Vasárnap reggel megérkeztek a vendé-
gek, reggelire finom malacpecsenye vagy sült kacsa volt, utána
kuglóf tejeskávéval. Ebédre minden háznál tyúkhúslevest fõztek,
meg tejfölöst /paprikás csirkét/, köretnek rizs járt hozzá. Ebéd után
jöttek a szegények, cigányok kéregetni, kaptak is ételmaradékot. A
muzsikus cigányok is járták a há-
zakat, õk az ebéd mellé kaptak
egy pohár bort és egy-két pen-
gõt, ha elhúzták a gazda nótáját,
amivel hamarosan búcsúi han-
gulatot varázsoltak a házba. Bú-
csú vasárnap reggelre megjöttek
az árusok is, a céllövöldék,
ringlispil, a hajóhinta. Vattacukrot
is kínáltak. Ez volt a múlt és most
nézzük a jelent. A búcsú ma már
inkább vásár, ahol mindenfélét
árulnak. De azért megjönnek a
ringlispilesek is, a hajóhintát föl-
váltotta az óriáskerék, céllövölde, mindenféle gyerekjáték és cukor-
ka minden mennyiségben. A felnõttek, de inkább a férfiak, a focis-
táknak szurkolnak, mert a foci el nem maradhat ilyenkor. Este a fia-
talok a diszkóban táncolnak. Az idõsebbje meg a kocsmában mu-
lat. Most már a torta a divat és a rizs mellé a rántott hús való. Én úgy
érzem, hogy azoknak a régi romantikus búcsúknak nyoma sincs.
Sõt egyre inkább felváltja a falunap, ami alkalmat kínál a családok
összetartására, de mégsem annyira bensõséges, meghitt, mint a
régmúlt - idõvel talán megszépült- búcsúi.

Sulics Bogi

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

Õrizzük meg
a közösséget

Következõ lapszámunk szeptember 12-én jelenik meg!

Július második hétvégéjén, a falu
búcsújának elõnapján Bokor Endré-
né polgármester asszony nyitotta
meg a 16. Nemesládonyi Falunapot.
Kérte a vendégeket, tegyék félre
ezen a délutánon a gondokat, bá-

natokat, érezzék nagyon jól magukat
ebben a kis közösségben, melynek a
mindennapokban is tagjai.

A tavalyi évben átadott Rendez-
vénytér adta a helyszínét az ünnep-
nek, hiszen célja a község vezetésé-
nek és a lakosságnak, hogy kihasz-
nálják ezt a beruházást. Az idei falu-
nap programját a takarékosság je-
gyében állították össze, hiszen mint
ahogy polgármester asszony is hang-
súlyozta az önkor-
mányzatok nincse-
nek könnyû helyzet-
ben, de szerencsé-
re a településnek
vannak tartalékai.
Polgármester asz-
szony megköszönte
a falu családjainak
a munkáját, a tom-
bolatárgyak fel-
ajánlóinak a támo-
gatást, amellyel létrehozták ezt az ün-
nepet, hogy együtt örüljenek, õrizzék
a közösség összetartó erejét. 

A fellépõk sorát a legkisebbek, a
nemesládonyi iskolások és óvodások
kezdték. Üde színfoltja volt kis mûsoruk
az ünnepnek – hazafias és vidám

nyárköszöntõ verseikkel, dalaikkal ki-
fejezték: õk a jelen és a jövõ a tele-
pülés életében. Bemutatkozásuk után
birtokba vették a légvárat, a kézmû-
ves asztalt, az arcfestõt, a játszóteret.

A Big Maus Band vidám operett
slágerei megala-
pozták a délután
hangulatát. Együtt
énekelt a közönség
a nagyon jó hangu-
latot árasztó együt-
tessel, akik dalaik-
kal észrevétlenül
egy történetet vará-
zsoltak a nézõk elé. 

A folytatásban szintén operett slá-
gerek hangzottak el Gosztolya
Dorina és Turi Gábor elõadásában.
Õk megmozgatták egy kicsit a kö-
zönséget, õket bevonva adták elõ az
ismert dalokat, amiket természetesen
együtt énekeltek velük a legtöbben.
Tanai Erzsébet népdalénekes és
gencsapáti tanítványai a vasi nép-
dalok világába kalauzolta el a nagy-
érdemût.

A Geri Betli Duó báli hangulatot
adó mûsora szinte táncra perdítette
a nézõket, elõbb azonban a szeren-
csések a tombolán nyerhettek, majd
Carlos zenéjére énekeltek, táncoltak
a jókedvû nemesládonyiak.

bse

Beköszöntõ
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• Lócs
XIX. Lócsi Falunap
Lócs Község Önkormányzati Képviselõ-tes-

tülete szeretettel meghívja Önt és kedves csa-
ládját a 2013. 08.17-én tartandó Falunapi
rendezvéyére.

Programok: 10.00 Tekeverseny gyerekek-
nek, 15.00 Ünnepi szentmise, Új kenyér szente-
lése, 16.00 Horváth István polgármester kö-
szöntõje, 16.30 Tekeverseny felnõtteknek,
Ugrálóvár gyerekeknek. Fellépõk: 16.30-tól
Szóka Júlia operett énekesnõ, Munkácsi Sán-

dor énekes, Senior Tánccsoport, Savaria gyer-
mek tánccsoport, Aikido bemutató, „Megle-
petés Vendég”. 19.00 Vacsora, 19.30 Utcabál
a Mega együttessel, 21.30 Tombola 

Köszönjük a tombolatárgyak felajánlását
és a szervezõk munkáját!

Gyermeknek lenni jó!
A lócsi könyvtár és kultúrház közös szerve-

zésében rendeztek a helyi és ide kötõdõ gye-
rekek számára GYERMEKNAPOT június utolsó
hétvégéjén.

A rendezvény elsõ részében Lanczkorné
Csikor Borbála könyvtáros vezetésével Weöres
Sándor születésének 100. évfordulója alkal-
mából olvastak és tanultak is meg verseket a
költõ tollából a lelkes gyerekek és szüleik. 

A közös versmondást követõen Lanczkorné
Nagy Erika kulturális szervezõ összeállításában
játékos, humoros vetélkedõn mérték össze
ügyességüket, rátermettségüket, találékony-
ságukat a részvevõk. 

Az est fénypontja a mindig sikert arató tá-
bortûz volt, ahol szalonnasütéssel és jóízû fala-
tozással zárták a napot a családok.

bserika

Rövid hírek

Húsz éve került Tátról a Büki Mûvelõdési Köz-
pont élére Kátai Ferencné Katika, aki pályázatá-
ban többek közt a nyári programok megújítását,
rendezvénysorozattá szervezését is célul tûzte ki. A
következõ év júliusában útjára indította a Büki Ün-
nepi Napokat.

Az elsõ fesztivál a szentmisés kezdéssel, lófoga-
tos mezõre vonulással kibõvített 4. kéziaratási be-
mutatóval és folklór mûsorral indult. Követte ope-
rett- és humorest, kiállítások megnyitása, középko-
ri lovagi játék, történelmi elõadói est, s végül fúvós
és mazsorett találkozó. A következõ évtõl már jó
részt a bérelt sörsátorban zajlottak az egyre na-
gyobb tömeget vonzó, borlovagok és más cso-
portok által színesített, hétvégenként bálokkal be-

fejezett ünnepi napok. Katika utódai a kialakult ke-
reteket megtartva, egyre több rendezvényt szer-
vezve, Büki Nyárrá bõvítették a rendezvénysoroza-
tot. A Bük és Térsége Idegenforgalmi Társulás pe-
dig nyolc éve a fürdõn útjára indította a Gyógy-
bornapokat.

A mûvelõdési intézmény új vezetõje, Tóth Ta-
más és munkatársai újítottak a sorozaton. A XX. Bü-
ki Ünnepi Napokon kétszer is volt humorest. Már ta-
valy Etno-folk Forgatagot szerveztek az aratófeszti-
vál mellé. Most ezt már az aratónap elõtti este

nagy sikerrel megtartották, olyan kiváló együttesek
fellépésével, mint a Magyar Vista Social Club, Ba-
logh Kálmán és a Gipsy Cimbalom Band és a Bal-
kán Fanatik.

Az aratási bemutató elõtt megnyitották
Bodorkós András újságíró, festõmûvész és fotós Ké-
pek a búzamezõrõl c. fotókiállítását. Az ötletesen
elrendezett tárlaton – régi eszközök és szalmabá-

lák közt – a korábbi kézi aratásokról és a hozzájuk
kapcsolódó ünneplésekrõl láthattunk mûvészi fotó-
kat. Az aratók és fellépõk most is hintókkal és más
jármûvekkel vonultak a fürdõi városrészre. Ott az
ökumenikus kápolnában volt a nyitó istentisztelet.
Majd a közeli sörsátorban az egykori sorozatindító,
Kátai Ferencné ny. igazgató és Németh Sándor
polgármester indította útjára az idei rendezvényfo-
lyamot. A nagygeresdi, répcelaki, vitnyédi,
õrimagyarósdi, törökbálinti, nagytétényi és a helyi
aratóbandák most is bemutatták az egykori em-
bert próbáló munkát. Majd következett a tarlón az
elmaradhatatlan uzsonna, áldomás és mulatozás.
A sátorban folytatódó népünnepen a hegyfalui
HÁNCS Néptánccsoport és az Ungaresca Tánc-
együttes mutatott be fergeteges néptáncokat, míg
a Boglya Népzenei Együttes, a Cimbaliband és a
Csiszár Duó pedig húzta a talp alá valót.

Büki Nyár 
– Jubiláló Büki Ünnepi Napok
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A következõ hétvégén a 100 Tagú Cigányze-
nekar nyolc szólistájával kibõvített Pannon Cigány-
zenekar adott nagy sikerû hangversenyt. A forró
hangulatú koncerten olyan világhírû zenészeket
láthattunk és hallhattunk a száztagúból, mint
Lendvai Csócsi József fõprímás, Buffó Rigó Sándor
prímás és mûvészeti vezetõ, Puporka András klari-
nét szólamvezetõ, Ökrös Oszkár cimbalom szólam-
vezetõ és mások. Ör-
vendetes, hogy velük
egyenrangúak voltak
a helyiek prímásai és
szólistái. Nagy sikere
volt a két fiatal énekes-
nõnek, Dégner Lilla
operaénekesnek és Ri-
gó Mónika cigány-nó-
taénekesnek is.

A következõ nap
délutánja és estéje hagyományosan, immár tíze-
dik alkalommal a horvát nemzetiség ünnepe volt.
Helyi önkormányzatuk most is meghívta a horvátor-
szági Koprivnicki Bregi, illetve társtelepülésük,
Glogovac, Horvátzsidány és Peresznye vezetõit és
együtteseit. A helyiekkel közös mûsorukon és bálju-
kon most is kitûnõen érezték magukat a résztvevõk.

Az idei évben a Gyógy-Bor Napokat – gasztro
fesztivállal kibõvítve – a mûvelõdési intézmény
rendezte, s beépítette a sorozat programjai közé.
A szakértõ zsûri 21 féle nedûbõl kiválasztotta Bük

város borát. Idén a Somló-hegyi Tornai Pincészet
„Aranykönny” fantázianevû, késõi szüretelésû Ze-
usz szõlõbõl készült édes bora nyerte el a megtisz-
telõ címet. Ezt a finomságot ajándékozza a büki
önkormányzat egy
évig a vendégeinek
és partnereinek. A
következõ napokon

a gyermekeket külön
mûsorok, kézmûves
foglalkozások, ugrá-
lóvár és fajátékok szórakoztatták. Leginkább õk
érdeklõdtek a hagyományõrzõk bemutatói iránt
is. A kirakodó vásár pavilonjai között nyolc borá-
szat és két pálinkakóstoló kínálta a folyadékpótló
finomságokat. A vásár szomszédságában kialakí-
tott gasztro-udvarban mind a három napon szer-
veztek programokat. Csütörtökön könyvbemuta-
tó, pénteken és szombaton mester- és hobbysza-

kácsok vasi finomságai várták az érdeklõdõket
Kandász Andrea háziasszonyi közremûködésével.
A nagyszínpadon fellépõ Szép Bence humorista
és bûvész, valamint a jól válogatott együttesek

(csütörtökön a Pannon Cigányzene-
kar, a Vivát Bacchus és a Ghymes;
pénteken Pál István Szalonna és
bandája, a Barabontó és a Firkin;
szombaton az Ed Philips, a Memphis
Patrol Elvis Live és a Sipõcz Rock
Band) mindhárom nap éjszakába
nyúló, fergeteges elõadásokat pro-
dukáltak, és kitûnõ hangulatot te-
remtettek a szép számú közönség
legnagyobb megelégedésére.

Akárcsak az elõzõ években, egy-
re több nyári rendezvényt szervez a
Büki Gyógy- és Élményfürdõ is. Idei
eddigi programjaik közül Radics Gigi
és Keresztes Ildikó koncertje, illetve a
Táti Porcelán Babaklub Babakiállítása
volt a legsikeresebb.

A rendezvényeken egyaránt szép számmal
vettek részt a büki és a környékbeli lakosok, vala-
mint a fürdõvendégek. A nyárnak még nincs vé-
ge, augusztusban és szeptember elején újabb
színvonalas programokra várják az érdeklõdõket a
büki szervezõk.                                              Sági

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon
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Rövid hírek
• Bük

Büki Testedzõk Köre Szezonzáró 
Labdarúgó Utánpótlás Torna
Június 09-én ragyogó idõben rendezte

meg a Büki TK Szezonzáró Labdarúgó Után-
pótlás Tornáját a város mûfüves pályáján. Az
eseményen hat sportegyesület három korosz-
tályban versenyeztette ifjú tehetségeit. A 7, 9,
és 11 évesek is óriási elánnal és a meleg elle-
nére nagy kitartással teljesítették a napot.
Mindhárom korosztályban felfigyelhettünk ki-
ugró egyéniségekre, szervezett játékot bemu-
tató csapatokra. 

Gólokban, bravúros védésekben, szikrázó
összecsapásokban gazdag sportnapot zár-
tunk, csokival, pizzával és az alábbi eredmé-
nyekkel: U7: 1. Büki Régiós Utánpótlás Futball
Klub, 2. Ják, 3. Lukácsháza, 4. Kõszeg, 5.
Csepreg, 6. Büki TK. U9: 1. BRUFK, 2. BTK, 3.
Ják, 4. Kõszeg, 5. Lukácsháza, 6. Csepreg.
U11: 1. BRUFK, 2. Kõszeg, 3. Ják, 4. BTK, 5. Lu-
kácsháza, 6. Csepreg

Gratulálunk minden résztvevõ csapatnak!
Marton Gergõ Büki TK-edzõ

A Büki Régiós Utánpótlás Futball Klub
(BRUFK) a városból és vonzáskörzetébõl au-
gusztus 20-án, 22-én és 23-án 16.30-18.30
között toborzóra várja a labdarúgás iránt ér-
deklõdõ fiatalokat. A tréningek a Büki Sport-
centrumban (Széchenyi út 26.) lesznek; 1997-
2008 között születettek jelentkezését várják. A
BRUFK szponzori forrásnak köszönhetõen saját
busszal rendelkezik, a gyerekek edzésre szállí-
tása vidékrõl megoldott. További információk
Petrovics Balázstól (20 661-3760, 20/462-
8969) kaphatók.

A gyerekek olvasási kedve, érdeklõdése, szo-
kásai a szülõi házban látott minták átadása révén
alakulhatnak ki. A könyvhöz való viszonyukban
döntõ szerep jut az õket körülvevõ környezetnek
is. Az olvasás elõmozdítja a gondolatvilág, a sze-
mélyiség, a nyelvi készség fejlõdését és gazdagít-
ja az egyén ismereteit. A tudásvagyonból nem hi-
ányozhatnak a mesék sem. Mesemondóként to-
vább kell adni a hagyományokat, az emberi sor-
sokat, a gazdag fantáziavilágot közvetítõ törté-
neteket. A mese nem csak a gyerekek, hanem a
felnõttek számára is élmény, ismeretátadás. Jó
példáját mutatta meg ennek a „Minden napra

egy mese” olvasótábor zárónapján Csernik Szen-
de erdélyi származású lábbábos, hiszen interaktív
elõadásában együtt játszott szülõ és gyermek. De
mirõl is szólt a mesetábor? Az elnevezése is jól tük-
rözi, hogy július elsõ hetében a mesék körül for-
gott a világ a büki könyvtárban. 25 alsó tagoza-
tos kisdiák mesebirodalmakat alapítva (Bárá-
nyok, Rátótiak, Kakasok) királyok, kincstárnokok
és udvarnokok vezetésével kalandozott minden
nap mesérõl mesére. Kincses ládájukba talléro-
kat gyûjtöttek, ugyanis az olvasás mellett vetél-

kedtek szellemi tudásban és ügyességben. Futot-
tak pl. hétmérföldes csizmában, repültek a bo-
szorkány seprûjén, de nem maradt ki a verse-
nyekbõl a mese totó sem. Elsõdleges feladatként
egy-egy választott népmese dramatizálásával,
szereplõinek, díszleteinek elkészítésével, és a tör-
ténet megtanulásával foglalkoztak a gyerekek.
Alig 4 nap után, hitetlenül ügyesen, igazi mûvész-

ként játszottak fakanál bábjaikkal, síkbábjaikkal
vagy éppen jelmezt öltve. Dr. Csider Sándor drá-
mapedagógus rengeteg szerepjátékkal adott
bátorságot és sok-sok vidám percet a táborozók-
nak.  A részletes program kidolgozásában, meg-
valósításában közvetlen segítséget a Vas megyei
TIT nyújtott.  A büki városi könyvtár európai uniós
támogatású TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-015 szá-
mú projektjének részeként valósult meg az olva-
sótábor. Rengeteg lehetõséget, kiváló táborozási
feltételt, szakmai tudást biztosítva ezzel a mese-
hagyományok átadására és az olvasás népsze-
rûsítésre. A mesetáborban a gyerekek boldogan
éltek,...S aki nem hiszi, járjon utána.              (pb)

Minden napra egy mese! 
– olvasótábor Bükön
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Südi Iringó magyar versenytáncosnõ, több pro-
fi táncversenyt is megnyert már. Sokak számára az
RTL Klub Szombat esti láz címû mûsorából isme-
rõs. Július utolsó hétvégéjén a büki Gyógyfürdõ-
vendége volt, a “Szexi dívák tánca” produkciót
mutatták be partnereivel, rekkenõ hõségben. A
fellépés és a dedikálás után válaszolt néhány kér-
désemre.

- Hogyan indult a táncos pályafutásod?
- Ugyan úgy kezdtem a sportot, mint mindenki

más. Otthon ugrándoztam, a tükör elõtt táncoltam
és a szüleim úgy gondolták, hogy tehetséges va-
gyok. Anya elvitt és beíratott jazz-balettra, és ott ra-
gadtam a tánc világában.

- Mióta táncolsz versenyszerûen?
- 8 éves korom óta versenyszerûen, vi-

szont 2006 óta nem versenyzek. Számos csoport
bajnokságon vettem részt jazz balettosként, majd
a Top 12-ben táncoltam versenytáncos korsza-
komban. Angyal András volt a partnerem.

- A Szombat esti lázban partnered volt
Hajas László, Somló Tamás, Stohl András és

legutóbbi szériában Istenes Bence. Kivel volt
a legkönnyebb illetve a legnehezebb dol-
god?

- Ha sorrendet kell felállítanom, akkor a leg-
könnyebb dolgom Stohl Andrással volt, mert õ na-
gyon gyorsan tanult. Aztán Istenes Bence, Somló
Tamás és Hajas László. Bencével egy kis csiszoló-
dás után nagyon könnyen mentek a dolgok. Laci-
val volt a legnehezebb, talán azért, mert Õ volt az
elsõ partnerem, és a mûsor kezdetén még nem
tudtam hogyan kezdjek neki a tanításnak. Neki
semmilyen táncos, vagy zenész elõélete nem volt.
Az ollóval nehéz táncolni, —de most már biztos
menne neki.

- A legutolsó szériában sem sikerült el-
hozni az elsõ helyet és a döntõbe sem kerül-
tetek. Nem érezted kudarcnak?

- Bence volt az elsõ olyan párom , akivel nem
kerültünk a döntõbe. Én nagyon bíztam benne,
hogy a mezõny elején végzünk, mert fiatal volt,
ügyes volt és igen erõsen tudott küzdeni õ is. De
kudarcnak egyáltalán nem mondanám, a mûsor

alatt nagyon sokat tanultam tõle. Bence is nagyon
jó ember, — örülök, hogy megismerhettem. Sze-
rencsés vagyok, hogy ilyen partnerekkel táncol-
hattam. Számomra egyértelmû volt, hogy Vas-
tag Csabáék nyernek, mert az X-faktor is egy sza-
vazós mûsor volt, a rajongók itt is szavaztak rájuk.

- A Szexi dívák táncát 4 fiatal lány kísére-
tében adtátok elõ. Kik õk?

- Õk a tanítványaim. Közülük kerültek ki azok a
lányok, akikkel a ShowGirls-sel fellépünk. Õk a
tánciskoláimban is besegítenek, tehát egyben az
asszisztenseim is. Egy olyan csapat akikkel már 6-7
éve együtt dolgozunk. 3 tánciskolám van, 1 Száz-
halombattán, és kettõ a Felvidéken, Szõgyén-
ben és Dunaszerdahelyen. Határon innen és túl
erõsítjük a magyarság tudatot. De nem csak gye-
rekekkel, hanem felnõttekkel is foglalkozom. A leg-
nagyobb siker számomra,ha a tánccal boldoggá
teszem az embereket.

- Hogy bírod energiával?
- Itt a nyár, most van a feltöltõdés ideje, mert

szeptembertõl indul ismét a munka. Igen, én is
igyekszem pihenni. Bár nyáron is sûrû a program,
hiszen tánctáborokat is szerveztem.

Arról, hogy lesz-e folytatása a Szombat esti láz-
nak, még nem lehet tudni, de Iringó szívesen vál-
lalná. A mûsoruk végén a fürdõzõ közönséget is
megtáncoltatta. Kicsik és idõsek együtt tanulták a
koreográfiát a profiktól. A produkciójuk után
a ShowGirls csapata kipróbálhatta a büki gyógyvíz
jótékony hatását.                                 SulicsBogi

Szexi díva tánca
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Rövid hírek
• Csepreg

Nyári csepregi lovastábor
A csepregi Csillagösvény Lovasudvar kitárt

kapukkal várta az idei nyáron is a lovaglás és
a lovak iránt érdeklõdõ gyerekeket.

Jöttek is szép számmal, hiszen változatos
programokat kínáltak a gyerekeknek.

Mindenféle korosztály megtalálható volt. A
legkisebb négy és fél éves volt.

Voltak, akik már nem elõször táboroztak a
Lovasudvarban.

A programok között szerepelt a lovaglás
mellett többek között sétakocsikázás, lóápo-
lás, szerszámápolás, elméleti oktatások, für-
dés, kézmûves foglalkozások…stb

Természetesen jutott idõ a szabadfoglalko-
zásokra is. Itt lehetõség volt arra, hogy egy-
mással is ismerkedjenek, barátkozzanak, hi-
szen több településrõl érkeztek a résztvevõk.

Az érdeklõdõ szülõk megnézhették a tábor
végén a gyerekek lovaglását.

Akik részt vettek nemcsak a lovakkal kap-
csolatos ismereteket szereztek, hanem egy
életre szóló élménnyel lettek gazdagabbak.

Horváthné Pados Teréz

A csepregi Hegyközség és a csepregi Borba-
rát Hölgyek Egyesületének egy része,  a”Nyitott
Pincések” július 13-án kirándulni mentek a Som-
ló-hegyre, hazánk legkisebb borvidékére. A cél
a szakmai ismeretek bõvítése volt. Az idõ is ke-
gyes volt, hiszen szép nyári idõbe
volt részünk. Mikor odaértünk a jel-
legzetes alakú bazalt hegy elkápráz-
tatott bennünket.

A hegy mikroklímája egyedülál-
ló, vulkanikus talaja jellegzetes íz és
illatvilágot ad borainak.

Az elsõ utunk a Várkapitány Pin-
cészetbe vezetett, amely négy ha-
gyományos tároló pincével rendel-
kezik. A pince fölött helyezkedik el a
Makovecz Imre által tervezett borturisztikai
vendégház.A Pincészet borai a somlói fajták vá-
logatott szõlõibõl készültek. Kézmûves borok. Itt
érdekes megközelítésben hallottunk a borokról.

A központi pincészet a Turul pince egyedül-
álló rezgéssel bír. Az itt tárolt bor is átveszi a pin-
ce pozitív rezgését, és  megváltoztatja energia

testünk színét tudtuk meg Csáki Tibor tulajdonos-
tól. Az itt elfogyasztott bor után energiatestünk
feltöltõdik. E borok mérsékelt fogyasztásával
energiatestünket egyensúlyban tarthatjuk. A
pincészet mottója: A bor amely harmonizálja
auránkat…Ezekbõl a borokból is kóstoltunk.

Ezután túrára indultunk. Megnéztük a Somlói
várat majd a Kilátóhoz is felmentünk.

Megérte a fáradságot, a látvány magáért be-
szélt. A kellemes gyaloglás után a Kreinbacher Bir-
tokot látogattuk meg. Barát Sándor birtokigazgató

fogadott és kalauzolt bennünket. Itt láthattunk egy
XXl .századi , uniós támogatással készült pincét.
Építészetileg, technológiailag ámulatba ejtett ben-
nünket, hisz ilyet még nem láttunk.A bormúzeum
megtekintése után a Kreinbacher Birtok borait is
megkóstolhattuk, közben szakmai magyarázatot is
kaptunk  minden egyes fajtához. Kíváló borokat íz-

lelhettünk. Borral, borászattal kapcsolatos kérdése-
inkre is szívesen válaszolt a birtokigazgató. Nem-
csak ismereteinket gyarapítottuk, hanem szép él-
ményekkel is gazdagabbak lettünk.

Köszönjük a szervezõknek akik ezt lehetõvé
tették.                         Horváthné Pados Teréz

Kirándulás
a Somló-hegyre
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Bõi diákok egy hetes
táborozása Kalwangban

Bõ és az ausztriai Kalwang község barátsága
24 esztendeje kezdõdött, mikor az osztrák falu Bük-
fürdõn  nyaraló focicsapata edzõpartnert keresett,
s talált is bõi labdarúgók személyében. A futball-
csapatok találkozóját visszavágó követte, majd a
tûzoltócsapatok is megvendégelték egymást. Ha-
marosan az osztrák község akkori polgármestere
egyhetes stájerországi nyaralásra invitált 16 bõi ál-
talános iskolást, ennek is a már 20 éves jubileumát
ünnepelték. Az elsõ egyhetes kirándulás azóta
cserekapcsolattá fejlõdött. 

Így idén július 22-26-án tizenhét bõi iskolás uta-
zott ki 5 napra Babos Nóra tanárnõ vezetésével,
aki már 20 éve a cserekapcsolat magyarországi
„motorja”. Ragyogó napsütésben zajlottak a prog-
ramok, melyeken általában kalwangi gyerekek is
részt vettek, akik a vacsora után minden este meg-
jelentek a bõi diákok szállásán, a tornateremnél,
hogy sötétedésbe nyúló focicsatákat vívhassanak
magyar barátaikkal.

Elsõ nap, hétfõn tûzoltó – és lövészversenyt ren-
deztek a vendéglátók, majd a falut ismertették
meg a bõiekkel, hisz a bõi tanulók fele még soha-
sem járt Kalwangban, a másik fele már részt vett a
szintén hagyománnyá vált kalwangi síhétvégén.

A második nap, kedden a közeli vadasparkot
látogatták meg, ahol nagy sikert aratott a felújított
arénában a ragadozó madár- bemutató és a ka-
landpark. A parkból egy több, mint 1 km hosszú
bobpályán csúsztak le a völgybe, ahol egy mere-
dek, 15 méter magas sziklafal tövében már vártak
rájuk a mauterni hegyi mentõk, hogy beavathas-
sák õket a sziklamászás rejtelmeibe. Meglepetésre

egy bõi lány, Kajtár Eszter bizonyult a legügye-
sebbnek.

A harmadik napon a diákok Rachauba utaztak
a fakoronaúthoz, ahol érdemes volt a több mint
1400 lépcsõfokot leküzdeni, mert fentrõl, a fák ko-
ronái felett gyönyörû panoráma tárult eléjük. A fá-
radalmakat Fohnsdor fürdõjében pihenhették ki,
majd pizzáztak.

A csütörtöki nap volt a tábor fénypontja. A csa-
pat reggel a Dachstein-régióba indult. Délelõtt a
rittisbergi élményvilágba látogattak, ahol libegõn
felmentek a hegyre és rollerokon jöttek le. Délután
pedig 7 perc alatt nyárból a télbe csöppentek a
Dachstein-gleccservasút új
panoráma kabinjaiban, me-
lyek 2700 méterre visznek fel
az örök hó birodalmába.
Még átadás elõtt állt, de di-
ákjaink már kipróbálhatták a
Sky Walk-ot, ami lépcsõ a
semmibe: egy a szikláról ki-
nyúló üveglap, melyrõl több
száz méterre lelátni a mély-
ségbe, és a gyerekek átme-
hettek az új függõhídon is. Nagy sikert aratott a
gleccser belsejében található Jégpalota is szob-
rokkal és fényeffektusokkal. Ezután hócsata és nej-
lontáskán szánkózás koronázta meg a gyönyörû
nyári napot, és még az osztrákok Besenyei Péteré-
vel vagyis Hannes Arch Red Bullos mûrepülõvel is
fotózkodhattak. 

Az utolsó nap, pénteken hegyi túrán vettek
részt a gyerekek és kísérõik. Egy alm volt az úticél,

ami egy magasan fekvõ hegyi legelõ kis házacs-
kával, istállóval, ahová nyár elején felterelik a te-
heneket. Házilag tejtermékeket – vajat, sajtot – állí-
tanak elõ, amelyekkel meg is kínálják az oda téve-
dõ hegymászókat. Míg a tanulók ettek-ittak az alm
gazdája elõvette kedvenc hangszerét, az alpesi
kürtöt, amit mindenki lelkesen kipróbált.

Még maradt a gyerekekben annyi szufla, hogy
délután felsétáltak a kalwangi hegyoldalban talál-
ható St. Sebastian templomhoz, hogy megcsodál-
hassák fentrõl is a falut. 

A búcsúesten a vendéglátók grillpartit rendez-
tek. A két falu polgármestere Mario Angerer és Ha-

jós Attila valamint a Bõi Általános Iskola megbízott
igazgatónõje Kollár Balázsné visszatekintettek a 20
évre és méltatták e határon átívelõ kapcsolat je-
lentõségét, köszönetet mondtak a szervezõknek és
a közremûködõknek. Minden résztvevõ kapott egy
„Bõ-Kalwang 20 Kalwang-Bõ” feliratú pólót, mely
egyrészt a 20 évet másrészt a (diák)cserét szimbo-
lizálja, melyet a két falu - a lehetõségekhez mérten
- a jövõben is folytatna.                 Horváth Anita

Ismét gyermekzsivajtól volt han-
gos a csepregi Tûzoltóság július elsõ
hetében. Idén 52 gyermek vett részt
a napközis jellegû táborban. A tábo-
rozó több mint fele az idén vett elõ-
ször részt az eseményen. A legelsõ

nap, szakmai nap volt. Betekintést
kaptak a helyi tûzoltók munkájába,
kipróbálhatták az alapvetõ felszere-
léseket, valamint a csepregi tûzoltó-
ság történetét is megismerhették.
Második nap a vöröskeresztesek tar-
tottak elõadást az elsõsegélynyújtás-

ról, újraélesztésrõl, a résztvevõk kipró-
bálhatták a defibrillátort és nem ma-
radhatott el a mûsebek viselése sem.
Szerdán kilátogattak a büki Napsu-
gár Játszóparkba, ahol még a hiva-
talos megnyitó elõtt kipróbálhattak

mindent a gye-
rekek, és ezeken
a játékokon a
felnõtt tûzoltók is
önfeledten szó-
rakoztak. Néha
nehéz volt el-
dönteni, hogy a
gyerekek vagy
õk élvezték job-
ban. Az utolsó
napon a büki
fürdõben tölt-
hettek egy önfe-
ledt napot a tá-

borozók. A záró napra tervezett hab-
party azonban a gyerekek bánatára
elmaradt, mivel fújt a szél, és az idõ
sem volt kedvezõ. Ennek ellenére
azonban az idei tábor is jó hangulat-
ban zajlott.

S.Bogi

Tûzoltótábor
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Rövid hírek
• Simaság

Búcsúi mise
Mária Magdolna – templomunk és közsé-

günk, Simaság védõszentjének – búcsúi szentmi-
séjét tartották június 28-án, vasárnap délelõtt.

A szentmise végén a ministránsok – Major
Adrienn, Horváth Dominik, Szíj Kíra és Galavics
Dorina - nagyon kedves verssel és virágcsokor-
ral köszöntötték Szabó Miklós plébánosunkat
pappá szentelésének 40. évfordulóján, aki fa-
lunkban 16 éve látja el a papi teendõket. A ró-
zsafüzér társulat részérõl Németh Gézáné, Zsuzsi
néni mondott kedves köszöntõt, majd az egy-
házközség tagjai nevében Horváth László mél-
tatta plébánosunk 40 éves papi munkáját. Vé-
gül Molnár László, az egyházközség világi elnö-
ke ill. falunk polgármestere köszönte meg az el-
múlt évek munkáját és kívánt nagyon jó egész-
séget, hogy még nagyon sok kis gyermeket ke-
resztelhessen meg templomunkban.

A Jó Isten áldását kérjük kedves plébáno-
sunkra, Szabó Miklósra.                       Galavics

14. alkalommal került megrendezésre július-
ban a Zsirai Napok. Kellemes nyári hétvégén, a
pénteki nappal indult a rendezvény. A polgár-
mesteri köszöntõ után a Stöszi’s Team kis táncosai,
majd az Értelmi Fogyatékosok Otthonának lakói
vették birtokba a színpadot. Õket egy operett ös-
szeállítás követett Leblanc Gyõzõ és Tóth Éva elõ-
adásában. A falunapi totó és a tombolasorsolás
után a West együttes bálja zárta a napot.

A Zsirai Napok rendezvény már-már elkép-
zelhetetlen a szombat délelõtti lövészverseny
nélkül. Minden évben a Tömegsport Klub lövész-
szakosztálya szervezi meg, nagy érdeklõdés kö-
zepette. A délutáni programok szintén egy spor-
tos eseménnyel kezdõdtek, sakkverseny volt az
IKSZT épületében, 14 órától.

Késõbb a gyerekeket lufibohóc várta az ud-
varon, és lehetett kézmûveskedni is. A Kajárpéci
Vizirevü fergeteges vásári komédiával nevettet-
te meg a közönséget, természetesen bevonva
az érdeklõdõket. Az õ mûsorukat a kõszegi
Dance Jam táncos, nagyon látványos mûsora
követett. Egy csalfa salamonfai leginy címmel a
zsirai énekkar tagjai adtak elõ tréfás jelenetet,
zajos sikerrel. Az énekkart tangóharmonikán kí-
sérte Vlasits György. 19 órára elkészült a gulyás-
leves, sok-sok segítõ kéz és támogató közremû-

ködésével. A jóízûen elfogyasztott vacsora után
a szombathelyi Csicseri utcazenekar egy órás
mûsorát hallgathattuk meg, illetve énekelhettük
velük együtt végég. A szombati napot az éjsza-
kai foci zárta. 

Vasárnap délutánra még egy sportos prog-
ram maradt, a GSD Kupa elsõ fordulója, és ez-
zel ért véget a XIV. Zsirai Napok rendezvény.

Minden évben egyre nehezebb megrendez-
ni a falunapokat, sok település már nem is tudja
vállalni ezek szervezését. Sajnos minden egyre
drágább lesz, de hisszük, hogy sok-sok segítõ
kézzel, támogatóval viszonylag kis költségvetés-
sel is lehet jó programokat hozni a faluba, s ezt
a rendezvényt még hosszú évekig meg tudjuk
szervezni.

Köszönet minden segítõnek, támogatónak!
N.P.K.

Virágok
fekete szélben…

Megfagyott láván a kövek között
pernyét sodor a fekete szél,
kezében gyönge Hétszínvirággal az
utolsó ember, a vak költõ beszél…
Beszél, beszél, motyog magában, …
a béna varjú némán felsikolt:
- A virágot! A virágot… nekik miért
nem mutattad?! A szépség neked
mondd, csak ennyi volt? Összezagyvált
verseid miatt nincs most mezõ, nincs õsz,
nincsen szerelem,…
hever körül ezernyi csont,
s nem lesz neked sehol kegyelem.
Égett arcához nyúl a költõ;
- Igen… tudom, a bûnös én vagyok,
a szépet, a szépet mindig veszni hagytam,
mert mindenki rajtam kacagott.
Nincs többé nap, nincs éj, nem lesz
túlvilág, jussát a holt anyag most
visszavette, s a szépet már, - mint
pisla lángot – nem õrzi más,
csak a Tûzvirág…

Galiotti Csaba

Zsirai Napok
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban
bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi
tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A
grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leve-
leket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnõ
(nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagyko-
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1807. december 20.
Kegyes parantsolattya Szerént Méltóságának a Majert

közelébb mult Pénteken, az az 18ikban meg indétottam
Posonban, az itt lévõ két paripát pediglen kûlõnõs gondvi-
selése alá biztam a Hajdunak, ki vélek fell mégyen, minden
nyerget, és a paripákhoz tartozandó Szerszámot fell visznek
magokkal, ezekkel mégyen a két lovas kotsis is, a ki viszen
egy akó bort a Méltóságos uraság asztalára, 50 q lisztet,
408. tojást, egy borjut, egy báránt, két malatzot...

Balogh Jánosné Horváth Terézia
muzeológus, Budapest

P R O G R A M A J Á N L Ó

A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

Büki rendezvények:
Augusztus 10-én, 24-én és szeptember 7-én,

szombaton 19 ó-tól: Éjszakai mászás a Kristály
Toronyban.

11-én, vasárnap 14.30 ó. Bükfürdõn: „A sze-
relem vándora” – Vastag Csaba mûsora.

16-án, pénteken 20 ó. a Büki Mûvelõdési
Központban: Petõfi Sándor-Kacsóh Pongrác: Já-
nos Vitéz – daljáték 2 felvonásban.

17-én, szombaton 21 ó-tól: a Büki Mûvelõ-
dési Központ elõtt: Utcabál a Fáraó zenekarral.

18-án és szeptember 1-én, vasárnap 10-16
ó. Bükfürdõn: Vásári forgatag – Kézmûves és Ré-
giségek vására.

18-án, vasárnap 14.30 ó. Bükfürdõn: „Így
vagyunk mi ketten” - Korda György és Balázs
Klári mûsora.

18-án, vasárnap 20 ó. a Büki Mûvelõdési
Központban: Röpülj, páva! – mûsor a Fölszállott
a páva döntõseinek részvételével.

19-én, hétfõn 19 ó. a Büki Mûvelõdési Köz-
pontban: Ocho Macho, Kowalsky Meg a Vega
és Bad Apples koncert.

20-án, kedden 20 ó. a Büki Mûvelõdési Köz-
pontban: Honfoglalás – rockopera a Sziget Szín-
ház elõadásában. 22 ó. Tûzijáték.

25-én, vasárnap 14.30 ó. Bükfürdõn: „Zene
kell nekem!” –  Tóth Gabi mûsora.

31-én, szombaton 20 ó. a Büki Mûvelõdési
Központban: Csárdáskirálynõ és a szerelem –
operett elõadás német nyelven.

Szeptember 6-án, pénteken 19 órától Bük-
fürdõn: Éjszakai fürdõzés – Kõhalmi Zoltán fellé-
pésével.

Szeptember 7-én, szombaton 9 órától Bük-
fürdõn a parkolóban: Megyei vadásznap.

A részletek olvashatók a plakátokon, mûsorfüzet-
ben, továbbá a www.bukmsk.hu, www.vizitbuk.hu és a
www.bukfurdo.hu honlapon.

Csepregi rendezvények:
10-én, szombaton 19 ó. a Boldogasszony

kápolnánál: Búcsú elõtti szentmise és gyertyás

körmenet. Celebrálja: Kovács Csaba Albert
O.C.D. sopronkövesdi plébános.

11-én, vasárnap 8 ó. a Szent Miklós temp-
lomban: Szentmise. 11 ó.: a Boldogasszony ká-
polnánál: Nagyboldogasszony búcsúi szentmi-
se. Celebrálja: Dr. Pápai Lajos gyõri megyés
püspök.

12-én, hétfõn 9.30 – 17.30 ó.: Ministráns ta-
lálkozó.

13-án, kedden 17 ó.: Rózsafüzér a keresztúti
stációknál. 19 ó. a Boldogasszony kápolnánál:
Fatimai engesztelõ szentmise és gyertyás kör-
menet.

15-én, csütörtökön 9.30 ó. a Boldogasz-
szony kápolnánál: Nagyboldogasszony búcsúi
szentmise. 19 ó.: a Szent Miklós templomban:
Szentmise.

Szent István király ünnepe a Csepregi Pro-
menádon: 20-án, kedden 15 órakor: Ünnepi
megemlékezés. Beszédet mond: Básthy Tamás
országgyûlési képviselõ. Az Új kenyér és
Csepreg Kultúrájáért kitüntetések átadása. A
mûsorban közremûködnek a város mûvészeti
csoportjai.

A Petõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtár kiállító termében 30-ig: Kacsavilág –
Bogdán Ferenc fotókiállítása. Megtekinthetõ az
intézmény nyitvatartási ideje alatt.

Szeptember 19 – 22. CSEPREG FEST. A részle-
tes program következõ számunkban olvasható.

Érdekes közeli rendezvények
Augusztus 17-18-án, szombaton és vasár-

nap Rohoncon (Rechnitz Ausztriában): Szántó-
Arató-Cséplõ Bemutató régi eszközökkel és gé-
pekkel, old timer-bemutatóval és kulturális prog-
ramokkal színesítve. A részletek olvashatók
ahttp://www.csepreg.hu/feltoltesek/rendezveny
ek/737/doks/Dreschkirtag_2013_3Auflage_HU.p
df linken.

Augusztus 25-én, vasárnap: Ismerkedés
Nemescsóval. Délelõtt faluséta, délután ha-
tárjárás (1+7 km.) az Írottkõ Natúrpark rende-
zésében.
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Rövid hírek
• Zsira

Restaurant Day 
Hazánkban még kevésbé ismert kezdemé-

nyezés résztvevõi lehettünk május 18-án az Étte-
rem Napon. Egy nap, amikor bárki nyithat étter-
met. Azt, hogy kevésbé ismert, mi sem bizonyítja
jobban, mint az, hogy vidéki étterem csupán
négy regisztrálta magát és ebbõl az egyik Zsirán
nyílt meg.

Szerencsénkre kellemes, napsütéses tavaszi
nap volt. Baráti segítséggel rendeztük be udva-
runkat és terített asztal várta 12 órától az éhes
vendégeket, akik jöttek is szép számmal. Voltak
helyi vendégek, és voltak, akik messzebbrõl jöt-
tek. Akadt, aki autóval jött, de a legtöbben ke-
rékpáron érkeztek.

Az étlapunkon bográcsban készült, közked-
velt ételek szerepeltek, mint pl.: halászlé, harcsa-
paprikás túrós csuszával, vadpörkölt vasi dödöl-
lével…

A fõzésben, tálalásban egyaránt kivették ré-
szüket a barátok, családtagok. 

Utólag azt tudom csak mondani, hogy aki
belevág, számoljon azzal, hogy ez óriási munká-
val jár, sok-sok elõkészülettel, de ha jól csinálja,
fantasztikus nagy buli lehet belõle. És hiába a fá-
radtság az elégedett vendég elismerõ szava, a
sikerélmény mindent pótol. Ha negyedévente
csak egy alkalommal is, de bele lehet kóstolni a
vendéglátásba, és ha tetszik, akkor tapasztala-
tokat lehet szerezni a következõ rendezvényre
való felkészüléshez. A következõ alkalom au-
gusztus 18-án lesz. Úgy gondolom, legközelebb
is megpróbáljuk! N.P.K.

2013. július 6-án falunappal ünnepelte Tormás-
liget önállóságának 20. évfordulóját. Tormásliget a
megye egyik legfiatalabb települése. A rendszer-
váltás után nem engedték az azonnali önállósá-
got. 1992-ben néhányan megalakították a tor-

másligeti Baráti Kört, amely egyesülés arra volt hi-
vatott, hogy kezdeményezze a különválást
Csepregtõl, melyet 1993. július 1- tõl engedélye-
zett Göncz Árpád köztársasági elnök. A Baráti Kör
létrehozásában és a különválásban óriási szerepe
volt Bugovics Istvánnak, aki ezután a község elsõ
választott polgármestere lett. Az elsõ idõszak egy
kicsit nehéz volt, mert még tanulnunk kellett az
önállóságot, az önrendelkezést és a képviselõ tes-
tületi munka is új volt mindenki számára.

Kezdõdött a gázberuházás, megszerveztük a
szemétszállítást, megvettük az állami gazdasági te-
rületet, megépítettük a buszmegál-
lót. 1998-2004 között pályázati
pénzbõl felújítottuk az összes járdát,
a halottasházat, az eü. házat, aho-
vá beköltöztettük a polgármesteri
hivatalt is. Pályázat útján hozzájutott
a település 6 db számítógéphez és
beindítottuk az E-Magyarország
pontot. Megszerveztük a rászorul-
taknak a helyi vérvételt minden hó-
napban. Ipart tudtunk idetelepíteni, amely mind
az iparûzési adóban, mind egyéb segítségben
szintén a falut gyarapítja. 2004. május végén hõ-

sök napján avattuk fel a hõsi emlékmûvet. Építési
telkeket tudtunk értékesíteni, így megindult az élet
a Munkácsy utcában is, ahol közben társadalmi
munkával megépült a járda. Társadalmi munká-
ban helyrehoztuk a temetõ utat. Komoly pénzért
felújítottuk a focipályát. Most készült el a település-

rendezési tervünk felülvizsgálata. Jelenleg az ivó-
vízminõség javítási pályázat jelent komoly felada-
tot. Sajnos most tudtuk meg, hogy a településbiz-
tonsági kamera pályázaton nem nyertünk.

Az évek során kialakultak olyan programok,
amik ma már szinte elhagyhatatlanok: mikulás,
farsang, gyereknap, idõsek karácsonyi köszönté-
se, és rendszeresen tudunk beiskolázási segélyt fi-
zetni. Nagyon jól felszerelt a könyvtárunk, ahol új-
ságok, dvd-k, értékes könyvek vannak. Ami még
megoldatlan probléma, az a csatorna, amire so-
káig pályáztunk, eredménytelenül.

A jubileumi falunapi program jól sikerült. Fél 9-
kor kezdõdött hat csapat részvételével a foci. Saj-
nos „udvarias” házigazdának bizonyultunk, mert a
két hazai csapat az V. és a VI. helyen végzett. A
tornát az Újkéri öregfiúk nyerték.14 óra elõtt pol-
gármesteri köszöntõvel kezdõdött a délutáni prog-

ram. A mûsorban felléptek a Csepregi Farkas Sán-
dor egylet, a Csepregi Zumba táncosok, a
Csepregi citerazenekar, a Szombathelyi rock and
roll egyesület, zárásként pedig a Sajtoskáli as-
szonykórus. Minden fellépõtõl színvonalas mûsort
láthattunk, köszönjük szépen! A mûsor közben vet-
te kezdetét az utcák közötti fõzõverseny, amibõl
mindenki falatozhatott. A napi programot a 19
órakor kezdõdõ bál zárta. Remélem, hogy aki
megtisztelt minket és velünk együtt ünnepelt min-
denki jól érezte magát!

Zárásként büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt
húsz évben folyamatosan tevékenyen részt vehet-
tem a település közéletében. Köszönöm a támo-
gatóim bizalmát. Köszönetemet fejezem ki mind-
azoknak, akik bármilyen módon segítették a köz-
ség életét és az önkormányzat munkáját.

Mester Árpád polgármester

20 éve önálló Tormásliget!
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Idén hatodik alkalommal rendezte meg a Tér-
kép 2005 Kulturális Alapítvány a csepregi Ottó
Kempingben a VI. Országos Ismerõs Arcok Tábort.
Majd 1 éves szervezõ munka elõzte meg a város
egyik legnagyobb rendezvényét. Gyõrtõl, Miskol-
cig, Herendtõl, Egerig, az egész országból, sõt a
határon túlról is érkeztek rajongók, hogy 1 év eltel-
tével megoszthassák egymással örömüket, bána-
tukat. A tavalyi tábor idõpontjában
született kisbaba, most már tipegõ-
ként élvezte elsõ táborát. A beköltözõ
nap hivatalosan július 4-e volt, azon-
ban voltak, akik már 1 héttel azelõtt
lefoglalták árnyékos sátorhelyüket.
Sokan a nyári szabadságukat a tábor
idõpontjára idõzítik, és a közösségi ol-
dalakon együtt számolják az egymás
nélkül eltöltött napokat. A nyitónapon
este, tábortûz mellett Kovács Miklós és
Gyurácz Tamás gitárjukkal, éjszakába
nyúlóan buzdították közös éneklésre
a táborlakókat. A zenekar tagja, Práder Vilmos szin-
tén bekapcsolódott az örömzenélésbe. Cseh Ta-
mástól - Micimackóig minden elhangzott.

Másnap a táborozók egy maroknyi csapata, a
kemping elhunyt tulajdonosa, Ottó bácsi sírját ke-
reste fel a csepregi temetõben,  virággal, és gyer-
tya gyújtással emlékeztek rá. Eddig minden tábor-
ban õ adta át a kemping kulcsát jelképesen az
alapítványnak.

Este a zenéé volt a fõszerep, hiszen elõször a
mosonmagyaróvári Katapult zenekar foglalta el
nagy lendülettel a színpadot, majd pedig a hazai
blues zene egyik kiválósága Takáts Tamás és Blues
Bandje lépett fel. Takáts Tamás és csapata remek

koncertet adott, és az énekes átvezetõ szövegei
nagyon sok tanulsággal szolgáltak fiatalnak és
öregnek egyaránt. Majd a tábor szokásos nagy
dobása az Ottó Band következett, amely mûked-
velõ „fiatalokból” áll, akik minden évben táncra
perdítik a szintén mûkedvelõ közönséget. A pro-
dukciót leírni nem tudom, ezt látni kell! Másnap a
vas megyei fiatalokból álló Rock Memories, vala-

mint a már a médiában is hallható Karak zenekar
lépett fel. Majd az õs P-Box következett, akik szoká-
sos profizmusukkal, remek énekhanggal és zené-
vel örvendeztették meg a közönséget.

Szombaton este pedig az Ismerõs Arcok zene-
kar mindent felülmúló koncertjén tombolhatott az
ekkor már népesre nõtt rajongótábor. A koncert
elõtt egy megható eseményre is sor került.  A
gyergyószentmiklósi Kercsó Ferenc és felesége
Éva, a csepregi polgármester és az anyakönyve-
zetõ elõtt magyar állampolgári esküt tettek. Az ese-
mény nagyon megható volt, a himnuszok éneklé-
se közben mindenki átérezte ennek a ceremóniá-
nak a jelentõségét.

A koncert természetesen minden várakozást
felülmúlt, többek véleménye szerint is az év leg-
jobb koncertje volt. 

Természetesen a táborban a rockzenén kívül,
más programokból is választhattak az érdeklõdõk.
A táborozók elõadásai, útmutatóval egybekötött
csepregi borok kóstolása, íjászkodás, kézmûveske-
dés, vetélkedõk színesítették a tábori életet. A lé-
nyeg azonban az, hogy a táborlakók együtt van-
nak, közösen fõzõcskéznek, meghívják magukhoz
a szomszéd sátorban lakókat, éjszakába nyúlóan
beszélgetnek, a gyerekek együtt játszanak, alkal-
mi focicsapatok alakulnak…., egyszóval emberi
kapcsolatok épülnek, amely mai világunkból saj-
nos nagyon hiányzik. Itt nem számít a kor, a min-
dennapi életben betöltött pozíció, itt mindenki
„csak” ember.

Hiszen az idei tábor mottója is ez volt:
„Legyél Te: Kõ a falban,
Csend a zajban,
Szó a dalban,
Társ a bajban!”

Klugné Györke Brigitta
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Tábor a város szélén
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Készenlét és ügyelet 

a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

(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.)
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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)

Augusztus 2.  Péntek Dr. Müller András • 3.
Szombat Dr. Földi Sándor • 4. Vasárnap Dr.
Nagy Gábor • 5. Hétfõ Dr. Müller András • 6.
Kedd Dr. Nagy Mária • 7. Szerda Dr. Nagy Gá-
bor • 8. Csütörtök Dr. Varró Gyula • 9.  Péntek
Dr. Müller András • 10. Szombat Dr. Petro Andor
• 11. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 12. Hétfõ Dr.
Szilasi Imre • 13. Kedd Dr. Nagy Mária • 14.
Szerda Dr. Szilasi Imre • 15. Csütörtök Dr. Gyar-
mati Lenke • 16. Péntek Dr. Nagy Gábor • 17.
Szombat Dr. Bencsik István • 18. Vasárnap Dr.
Szilasi Imre • 19. Hétfõ Dr. Földi Sándor • 20.
Kedd Dr. Bencsik István • 21. Szerda Dr. Szirmai
László • 22. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 23. Pén-
tek Dr. Szirmai László • 24. Szombat Dr. Földi
Sándor • 25.Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 26. Hét-
fõ Dr. Gyarmati Lenke • 27. Kedd Dr. Gyarmati
Lenke • 28. Szerda Dr. Nagy Gábor • 29. Csü-
törtök Dr. Gyarmati Lenke • 30. Péntek Dr.
Müller András • 31. Szombat Dr. Petro Andor

02. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 9–13.00 NYITVA
04. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
05. Sanitas 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 17–20.00 készenlét
07. Sanitas 17–20.00 készenlét
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–13.00 NYITVA
11. Sanitas 9–14.00 ügyelet
12. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
13. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
14. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–13.00 NYITVA
18. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
19. Sanitas 9–13.00 NYITVA
20. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
21. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 18–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 18–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
26. Sanitas 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 17–20.00 készenlét
28. Sanitas 17–20.00 készenlét
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
31. Sanitas 9–13.00 NYITVA

A Sopronban élõ dr. Zátonyi Sándor anyai nagyap-
ja, Tóth József (1867-1930.) a XX. század elsõ évtizedei-
ben a Csepregbõl Máriacellbe vagy Kiscellbe [ma Cell-
dömölk] látogató zarándokok elõimádkozója volt. Fent
maradt kézzel írt, 88 oldalas imádságos és énekes köny-
vecskéje, melybõl a fenti Mária ének szövegét idézzük
a mai helyesírási szabályoknak megfelelõen.

Azon nótára.

Köszöntünk szép Szûz Mária, égnek, földnek asszonya.
Vedd kedvesen fohászunkat irgalmasságnak anyja.
Tekints reánk oh Mária, fiaidra, lányaidra,
Adj áldást mindnyájunkra.

Szent olvasónk koszorúja illatozzon számodra.
Angyalok kilenc karjai fûzik fel homlokodra.
Tekints reánk…

Fogadd el oh kegyes szent szûz tõlünk a szép koszorút.
Áld meg hû tisztelõidet, vigasztald a szomorút.
Tekints reánk…

Mert kívüled nem találunk Mária jobb pártfogót,
Melyért neked felajánljuk szívünkbõl az olvasót.
Tekints reánk…

Áldott vagy minden bûn nélkül fogantatott szép virág,
Melyért téged megkedvelt a teljes Szentháromság.
Tekints reánk…

A megteremtõ atya Isten akkor magának rendelt,
Gábriel arkangyal által midõn téged köszöntött.
Tekints reánk…

Szentlélek Isten ereje mint a harmat rád szállott,
Midõn az Isten szent fia szûz méhedbe beszállott.
Tekints reánk…

Nyújtsd ki mennybõl szent kezedet drágalátos szûz anya.
Fogadd el imádságunkat angyalok királynéja.
Tekints reánk…

Mutasd be te szent fiadnak bûnünk bocsánatjáért.
Halálunkkor édesanyánk esedezz mindnyájunkért.
Tekints reánk…                                                  Ámen.

A Zátonyi fiúk édesapja, Zauf János igazgató taní-
tó sok közéleti tevékenysége mellett imakönyvet is írt,
melyet Csepregben Mizsur Ádám az 1930-as években
kinyomtatott. E könyv nincs meg fiának, dr. Zátonyi
Sándornak. Ezért szívesen fogadna – akár fénymáso-
lásra is – egy példányt a még meglevõkbõl.

Sági Ferenc

„Ének Szûz Máriához”

Drága kisfiunk, Árpád halálának
elsõ évfordulóján hálás szívvel mon-
dunk köszönetet mindazoknak, akik
sírjához ellátogattak és a szeretet vi-
rágait, koszorúit elhelyezték.

Csordás család

Ne legyen égés a napozás!

A nyári meleg idõ megérkezésével felszabadulunk a tél hi-
dege és a tavaszi fáradtság nyomása alól. A nyár a pihenés,
napozás, fürdõzés és feltöltõdés idõszaka. A nap energiával
tölt fel, a sok friss zöldség és gyümölcs pedig megtisztítja szer-
vezetünket a lerakódott méreganyagoktól. A fény jó hatással
van ránk. Többek között lehetõvé teszi a D vitaminok képzõdé-
sét, csökkenti a depressziót, növeli a mozgásigényt, továbbá a
szabadban eltöltött idõ jó hatással van közérzetünkre is. Nem
szabad elfelejtenünk a sok jó dolog mellett, azt sem, hogy a
napozás veszélyes is lehet. A témát nem lehet elégszer hang-
súlyozni, hiszen nem egy káros hatása van a napsugárzásnak. 

Mivel a védelmet jelentõ ózonréteg elvékonyodott a
Föld minden táján, hazánkban is jelentõsen, ezért a hosszú
idejû napozás komoly védelmet jelent. Nagyon is szigorúan
be kell tartani, hogy tilos 11 és 15 óra között tartósan a na-
pon tartózkodni. 

Ha mégis huzamosabb ideig tartózkodunk a napon, min-
dig kenjük be magunkat naptejjel. Többször kenjük be a tes-
tünket, hogy elkerüljük a leégést. A túlzott napozás ugyan-
olyan égési sérüléseket okoz, mint bármilyen más hõforrás,
de lényeges, hogy sokkal nagyobb felületû az égés. Az égés
mélysége lehet 1. fokú, ilyen égésfajta legtöbbször a túlzott
napozás utáni. A 2. fokú égés jele, hogy hólyagok jelennek
meg a bõrön: itt már mélyebb bõrrétegek is megégtek. Rit-
kán elõfordul 2. fokú égési sérülés napégés miatt is. A 3. fokú
égés nagyon súlyos, a bõrt szinte teljesen átégetõ károso-
dás. A szakemberek szerint már egyetlen komolyabb leégés
végzetes folyamatokat indíthat el, a bõrrák kialakulásához,
vagy a bõr helyrehozhatatlan károsodásához vezethet. A
napégés jellemzõ módon néhány napon belül önmagától is
meggyógyul, de bizonyos házi praktikákat is jótékony hatású-
ak lehetnek. A joghurt a leégett bõrre felkenve, és egy tiszta le-
pedõvel beburkolva megnyugtatja, hûsíti a bõrt. A langyos,
vagy meleg vizes zuhanyozás - bár kissé fájdalmas eleinte -
szintén segít a bõrnek visszanyerni természetes barna színét. Ér-
dekesség a végére: régen nem naptejet, hanem egyszerû sört
használtak a napégés elkerülésére. Kincse Anda



15

2013. augusztus III. évfo
lyam

 8
. szám

 •
w

w
w
.repcevidek.hu

Önkormányzatunk 2013. július 20-án, szom-
baton a Faluháznál várta településünk lakóit, az
elszármazottakat és a vendégeket Falunap al-
kalmából. 

Minden korosztály találhatott magának
programot: volt gumi totemoszlopos légvár a
gyerekeknek, a nagy kánikulában többen
megmártóztak a „Tömördi Alkalmi Aqua-park”
vizes medencéjében! Lehetett tegezõdve
íjászkodni és különbözõ helyi koncepció alap-
ján kialakított csapatokban békésen focizni.

Nálunk voltak a Hunyadi Mátyás Fekete Se-
reg Hagyományõrzõ Csoport tagjai is, akik idõ-
utazásra hívtak bennünket. Láthattuk a korabeli
sereg hadi táborának mindennapjait, megis-
merhettük a vitézek ruházatát, felszerelését, vé-
dõeszközeit. A nap során végig vonultak a falu
fõutcáján, s kora délután bemutatót tartottak az
érdeklõdõknek. 

14.00 órától Németh László harmonika játé-
ka adta a háttérzenét. Langalló, vadpörkölt vár-
ta a megéhezetteket. 

A csepregi horvát énekkar már az esti han-
gulatra hangolt, a Farkas Sándor Egylet pedig

nótáival, cigánydalaival tovább fokozta a jó-
kedvet, a vidámságot, s már a közönség is tánc-
ra perdülhetett. 

Meglepetésként felléptek a tömördi
Zumbások is, akik táncukkal, bemutatójukkal el-
bûvölték a nagyszülõket, szülõket, vendégeket!

20 órától kezdõdött az utcabál! A táncok sorát
a tombolatárgyak kisorsolása szakította meg,
majd a buli folytatódott. Akik eljöttek, azoknak min-
den adva volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat.
Remélhetõen sokan voltunk így ezzel! 

A nap folyamán készített fotók megtekinthe-
tõk a www.tomord.hu honlapon! 

Köszönjük Önkormányzatunknak és minden
segítõnek az önkéntes munkáját és anyagi tá-
mogatását!

KSzÁ

Falunap Tömördön




