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Sok cso da szü le tett – A ka vi csok ere je

Kü lön le ges kéz mû ves fog lal ko zás volt a
Fa lu há zunk ban Puskerné Hermann Be á ta ve -
ze té sé vel szep tem ber 24-én. Rend kí vü li al ka -
lom lett a dél után, hi szen a leg fon to sabb

alap anyag a ka vics volt. Sok szép cso da „szü -
le tett” a kö vecs kék bõl: kép ke re tet, vi rág cse -
re pet dí szí tet tek az ér dek lõ dõk. Az ügyes ke zû -
ek meg idéz het ték a nya rat, a va ká ci ót és a
tengert… Me sél je nek a ké pek!    

KszA

Hat van éve, 1956 ok tó be ré ben for ron gott Bu -
da pest, Ma gyar or szág. Zsira és Lutzmannsburg
köz sé gek ön kor mány za tai kö zö sen szer vez tek ün -
nep sé get, em lé ke zést. 

Zsú fo lá sig meg telt a ren dez vény sá tor, nagy -
részt az oszt rák te rü let rõl ér kez tek em lé ke zõk. 

Öku me ni kus imá val kez dõ dött az ün nep ség,
P. Ra fa el Ivankiæ, Mag. Irmgard Langer és Mé -
szá ros Mik lós plé bá no sok ce leb rál ták az imád -
sá got.

Két nyel ven folyt a prog ram, a
mû sor ban köz re mû köd tek a zsirai
és lutzmannsburgi is ko lá sok is. Mel -
let tük Or bán György ta ní tó-köl tõ,
va la mint a Song Office Mu si cal
Stú dió éne ke sei ad tak mû sort. 

Ün ne pi kö szön tõt mon dott a két
te le pü lés ve ze tõ: Nagy Fer di nánd,
Zsira pol gár mes te re, va la mint
Christian Rohrer, Lutzmannsburg
pol gár mes te re. Raj tuk kí vül Firt Má -
tyás or szág gyû lé si kép vi se lõ, Ru -
dolf Stommer, a Tar to má nyi Ta nács
el nök-he lyet te se, va la mint Nor bert Da ra bos Tar to -
má nyi Ta ná csos. Szem ta nú idéz te fel az ak ko ri
ese mé nye ket: meg em lé ke zett dr. So mo gyi Lász ló,
‘56-os me ne kült. Egyik fel szó la ló sem vont pár hu -

za mot az ak ko ri, 200 ezer ma gyar me ne kült és a
mos ta ni migránsok kö zött. An nak el le né re sem,
hogy ak kor, hat van éve, pol gá ri kor mány volt
Auszt ri á ban, és be fo gad ták a ma gya ro kat. Most

Ma gyar or szá got pol gá ri kor mány irá nyít ja, a ma -
gyar be ván dor lás po li ti ka pe dig el len ke zõ irá nyú. 

A kö zös prog ram, ko szo rú zás sal fe je zõ dött
be, majd az em lé ke zõk át sé tál tak a zsirai mû ve -
lõ dé si ház ba, ahol meg te kin tet tek egy er re az
al ka lom ra nyílt ki ál lí tást.

A kö zös em lé ke zést Czipetics Györgyné,
Nagyné Pol gár Ka ta lin, Ge ren csér Ani ta és Mag.
Oswald Gruber szer vez ték.

edy

Közös emlékezés
– ZSIRA ÉS LUTZMANNSBURG
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...tizenegyedik hó nap ja, az õsz utó. A né pi ka len dá ri um Szent And -
rás ha vá nak ne ve zi, de sok he lyen az enyé szet ha va ként tart ják szá -
mon. Egy re rö vi deb bek a nap pa lok és egy re hos  szab bak az éj sza kák.
Az õszi hó na pok kö zül ál ta lá ban no vem ber a leg kö dö sebb, a leg csa -
pa dé ko sabb. A szán tó föl dek rõl be ta ka rít ják az utol só ter mé nye ket is, és
a hó nap vé ge már a bá lo ké. Az el sõ hó is no vem ber vé ge fe lé szo kott
le es ni. A fa lun élõ, gaz dál ko dás sal fog lal ko zó em be rek ez idõ tájt csak
a ház kö rü li mun kák kal fog la la tos kod nak. A hó nap ele jén em lé ke zünk
meg a ha lot ta ink ról. Ezen a na pon nem csak az egy ház, de az egész
tár sa da lom is a ha lott ja i ról em lé ke zik meg. A te me tõ ket ki tisz tít ják, a sí -
ro kat fel dí szí tik, és min den szen tek es té jén gyer tyá kat éget nek a sí ro kon,
vagy ott hon, a la kás ban.  A nép hit sze rint ilyen kor ha za lá to gat nak a
ha lot tak, ezért né hány vi dé ken a ha lott csa lád tag ok nak is te rí tet tek az
asz tal nál. A gyer tya gyúj tás is má gi kus szo kást idéz, ar ra szol gál, hogy a
sír juk ból e na pon ki sza ba dult lel kek vis  sza ta lál ja nak a he lyük re, és ne
kí sért sék az élõ ket. 

Szent Hu ber tus az er dé szek, va dá szok, lö vész cé hek vé dõ szent jé nek
nap ja, is mét az élet örö me i re for dí tot ta az élõk fi gyel mét, me lyet nagy
eszem-iszom mal ün ne pel tek a va dá szok. Szent Már ton sze mé lyét már
a ko rai kö zép kor ban is a jó szá gok pat ró nu sa ként tisz tel ték. Ezen a na -
pon tö mött li bát vág tak, mond ván: „Aki Már ton nap ján li bát nem eszik,
egész év ben éhezik.“ A li ba csont já ból az idõ já rás ra kö vet kez tet tek. Ha
fe hér és hos  szú volt a mell csont ja, ak kor ha vas te let vár tak, ha rö vid és
bar na, ak kor sá rost. Az az na pi idõ bõl is jó sol tak: „Ha Már ton fe hér lo -
von jön, eny he tél lesz, ha bar nán ke mény tél várható.“ 

Már ton nap ja a gaz da sá gi év zá rá sa, az el szá mo lás idõ pont ja. Ek -
kor jár tak le a mun ka szer zõ dé sek is. Ilyen kor kap tak a pász to rok, ka ná -
szok, kon dá sok éves já ran dó sá got, ün ne pé lye sen bí rót vá lasz tot tak
ma guk kö zül az új év re. Eb ben a hó nap ban em lé ke zünk meg még
Szent Er zsé bet rõl, Szent Ka ta lin ról. Szent And rás nap ja disz nó vá gá sok
ide je is ek kor kez dõ dik, így ka rá csony ra már el ké szül a füs tölt hús is. Az
And rás kö rü li na pok ra esik Ad vent el sõ va sár nap ja, a ka rá cso nyi négy -
he tes elõ ké szü let kez dõ nap ja. Ilyen kor ti los volt a za jos mu lat ság, a
tánc, a la ko da lom. Eh hez az idõ szak hoz hoz zá tar toz tak a ka to li kus egy -
ház ban a haj na li mi sék, a ro rá ték. Ad vent idõ sza ka a ke resz tény egy -
ház egyik leg na gyobb ün ne pé re va ló tes ti és lel ki fel ké szü lés ide je volt.
Idén az el sõ ad ven ti va sár nap no vem ber 27-re esik. 

SulicsBogi

Következõ lapszámunk 2016. december 8-án jelenik meg!

November az év...
A nyá ri fa lu na pon a kör nyék szép

szá mú la kos sá ga is szí ve sen el lá to gat
Lócsra – ezt a „nyi tott” ren dez vényt
évek óta kö ve ti egy má sik, „ki sebb”
ün nep. Azt csak a fa lu la kó i nak szó ra -
koz ta tá sá ra ren de zik meg a kis te le -
pü lé sen – idén is így volt.

Õszi dí szek be, szí nek be öl töz tet -
ték a szer ve zõk a ró zsák kal sze gé lye -
zett fõ te ret, fi nom há zi sü te mé nyek -
kel ér kez tek a há zi as  szony ok. Mes  szi -
re szállt a va cso ra íny csik lan do zó il -
la ta, amit most is Pietrowski Zol tán
kép vi se lõ és kis csa pa ta ké szí tett. A
pol gár mes te ri kö szön tõ után a bü ki
Sok-Szín-Pad Tár su lat A meghótt férj
cí mû da rab já nak be mu ta tó ján szó -

ra ko zott a fa lu la kos sá ga. Az elõ -
adást a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si
Szol gál ta tó Rend szer fi nan szí roz ta. A
vi dám mû sort kö ve tõ en Schimmer
At ti la és Berentei Pé ter éne ke sek fo -
koz ták a han gu la tot slá ge re ik kel,
ami ket együtt éne kel tek a lócsiak a

mû vé szek kel. A fi nom va cso ra után
haj na lig tar tott az ut ca bál. Együtt
éne kel tek, tán col tak a fa lu ma gyar
és kül föl di la ko sai. A jó han gu la tú
ren dez vény azon ban nem jött vol na
lét re, ha min den ki nem vet te vol na ki
a ré szét a mun ká ból és a szó ra ko zás -
ból egy aránt. A Lócson lé võ ös  sze -
tar tás pél da ér té kû le het min den te -
le pü lés elõtt.                         Bserika

Kisfalunap
és példaértékû összetartás Lócson
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Nyi tott ság és há la: 
gyü le ke ze ti nap Szakonyban

Kö zös gyü le ke ze ti na pot tar tot tak a Bü ki és
Szakonyi Evan gé li kus Egy ház köz sé gek. A hely -
szín a szakonyi evan gé li kus gyü le ke ze ti ház
volt ok tó ber 15-én, szom bat dél után. 

Az al kal mat a nyi tott ság jel le mez te, hi szen
a bü ki, a szakonyi, a szelestei, a lócsi, és a
góri evan gé li ku sok mel lett meg hí vást kap tak
a ka to li kus fe le ke zet tag jai is. Az al kal mon

Blatniczky Já nos Dá ni el beledi evan gé li kus
lel kész ze nés szol gá lat tal egy be kö tött evan -
ge lizációját hall hat ták az egy be gyûl tek. Az
ige hir de tést se gí tet te a gyü le ke ze tek fi a tal ja i -
nak fel lé pé se is. 

A meg hí vott ven dé gek a bog rá cso zás és
a bõ sé ge sen meg te rí tett asz tal mel lett kö tet -
len be szél ge tés ke re té ben is mer ked het tek
egy más sal. A dél után ré sze volt a kö zös ének -
lés is, va la mint a gye re kek nek, fi a ta lok nak
tar tott kézmûveskedés.

Blatniczkyné Hammersberg Ganczstuckh
Jú lia he lyet te sí tõ lel kész a ven dé gek kel együtt
há lát adott Is ten nek az al ka lo mért, a je len lét -
ért, az igé ért, és az ének lé sért. Meg kö szön te
a nyi tott sá got, a sze re tet, és az ak ti vi tást. 

Ada

Pad lás sza gú em lé kek, le po rolt tör té ne lem –
ezek kel a jel zõk kel is il let het nénk azt a ki ál lí tást,
amely ok tó ber el sõ hét vé gé jén volt lát ha tó a Dr.
Sedlmayr Kurt Mû ve lõ dé si Ház ban Sopronhor -
pácson. Az Or szá gos Könyv tá ri Na pok ren dez -
vény so ro zat ke re té ben, an nak egyik té má ját fel -
hasz nál va ké szült a be mu ta tó, amely a lá to ga -

tók elé tár ta a horpácsi la kos ság hét köz nap ja i -
nak és ün ne pe i nek tár gyi em lé ke it. A leg ré geb -
bi ki ál lí tott da rab kö rül be lül két száz éves, de sok
a két vi lág há bo rú kö zöt ti idõ szak ból szár ma zik. A
né pi kul tú ra gaz dag tár há zá ból csak „pilla -
natképeket“ si ke rült mu tat ni, de ezek is lát ni en -
ged ték a ki ál lí tók szü le i nek, nagy szü le i nek élet -

vi tel ét, szo ká sa it, az adott kor szel le mét. Lát ha tó
volt egye bek kö zött a kéz zel ké szí tett fal vé dõk
so ka sá ga: a ma guk ked ves, bölcs, he lyen ként
sze mér mes, vagy ép pen csip ke lõ dõ fel ira ta i val.
A hím zett ab ro szok, te rí tõk, elõ ke lõ kesz tyûk és
gal lé rok, ét kész le tek, gye rek já ték ok, és a ré gi
pa rasz ti ház tá ji élet kel lé kei mind idéz ték a múl -
tat. Meg ele ve ned tek a Szentirmay Elem ér
vegyeskar ré gi táncosruhái, és a gye re kek ki -
pró bál hat ták a kéz zel tör té nõ ku ko ri ca mor zso -
lást. Meg szám lál ha tat la nul sok félt ve õr zött kincs
ke rült elõ. Ez úton is kö szön jük a ki ál lí tók nak,
hogy a nagy kö zön ség elé tár ták csa lá di ha -
gya té ka i kat, szí vük höz kö zel ál ló em lé ke i ket. A
ki ál lí tá son fel csen dül tek a Hangraforgó együt -
tes dal la mi. A mû sor ban klas  szi kus ma gyar köl -
tõk ver sei mel lett nép da lo kat és nép éne ke ket is

meg szó lal tat tak az elõ adók, ré gi mes ter sé ge ket
mu tat tak be a ze ne se gít sé gé vel. A ki ál lí tás sal
meg kí sé rel tük „a ma emberéhez“ kö ze lebb hoz -
ni azt a kö zös sé gi kul tú rát, amit a horpácsi em -
be rek ha gyo má nyo zó dás út ján örö kí tet tek nem -
ze dék rõl nem ze dék re. 

A mai, fel gyor sult vi lág ban fon tos len ne a ro -
ha mo san el tû nõ szel le mi és tár gyi né pi kul tú ra
ér té ke i nek meg men té se a jö võ nem ze dék szá -
má ra, hisz „múlt nél kül nincs jö võ, s men nél gaz -
da gabb a múl tad, an nál több fo ná lon ka pasz -
kod hatsz a jövõbe.“ – ír ta Ba bits Mi hály.

Zsoldosné H. Ka ti

„Múltunk a jelenben“ 
– KIÁLLÍTÁS SOPRONHORPÁCSON
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„A tit ko kat
az uj ja im nak 
mon dom el”
Ros ta Gé za
Tompaládonyban

Im már má so dik al ka lom mal kö -
szönt het tük Ros ta Gé zát kis fa lunk ban
ok tó ber 8-án. A csa lá di as lég kö rû
dél utá non éne kek, já té kok, rit mus -
hang sze rek vár ták az ér dek lõ dõ ket.
Ne mes Nagy Ág nes, Weöres Sán dor,
Csu kás Ist ván, Zelk Zol tán, Nagy Lász -
ló, Rad nó ti Mik lós ver sei hang zot tak
el meg ze né sí tett for má ban. Az éne -
kes-gi tá ros elõ adó mû vész fon tos nak
tart ja, hogy a gye re kek ak tív ré sze sei
le gye nek az elõ adá sa i nak és min -
den ki jól érez ze ma gát az ön fe ledt
já ték ban. Szin te mind egyik dal kap -
csán meg szó lí tot ta a kö zön sé gét: hol
kér dé se i vel, hol hu mo ros mon da ta i -
val. A gye re kek bõl „zenekart“ ala kí -
tott, amely hez va rázs bõ rönd jé bõl ze -
né lõ kör te, to jás, rum ba tök és egyéb
hang szer is elõ ke rült. Gi tár já té kát,
mó kás ked vét, köz vet len sé gét taps -
sal vi szo noz tuk – a jó ked vet és a da -
lo kat pe dig ha za vit tük. 

Gyer me ke ink fej lõ dé sét meg ha -
tá roz za a kö zös já ték, a kö zös ének,
hi szen ezek ne vel nek, ala kí ta nak, ér -
té ke ket köz ve tí te nek. Szá mos mon -
dó ka, nép dal, né pi da los já ték áll a
ren del ke zé sünk re, ame lyek bõl fel ele -
ve ní tet tünk né há nyat ezen a fog lal -
ko zá son. A dél után fo lya mán õszi de -
ko rá ci ó kat al kot tunk a ter mé szet kin -
cse i bõl, ter mé se i bõl: vad gesz te nyét,
man du lát, mo gyo rót, di ót, mak kot és
to bo zo kat hasz nál tunk fel. Ké szül tek
kü lön fé le asz ta li dí szek, gesz te nyé bõl
kü lön bö zõ bá buk, to boz ból öt le tes fi -
gu rák. „A ze nei hang, az ének kö ti a
kis gye re ket leg elõ ször, leg biz ton sá -
go sab ban az em be ri vi lág hoz.”

H. H. R.

Már két szer le hull tak a fa le ve lek a há bo rú kez de te
óta, de a vé gét nem le he tett lát ni, és sen ki sem tud ta,
hogy mi kor is tér nek vis  sza a fi úk és a nõs em be rek,
már akik ha za jö het tek. Sok volt a hõ si ha lott, utá nuk
ha di öz ve gyek és ár vák tö me ge ma radt a te le pü lé se -
ken. Még több a se be sült, akik egy ré sze nem gyógy -
ult meg tel je sen, és ha di rok kant ként tért ha za. Fõ leg a
hul lám zó ga lí ci ai-orosz fron ton na gyon so kan ha di fog -
ság ba ke rül tek. 

Nõtt a had vi se lõ or szá gok szá ma: 1914-ben Tö rök or -
szág, 1915-ben Bul gá ria a Mo nar chia ol da lán, 1915-
ben Olasz or szág, 1916-ban Ro má nia volt szö vet sé ge se -
i vel szem ben, az An tant mel lett lé pett be a há bo rú ba. A

nö vek võ vesz te sé gek és a sza po ro dó fron tok egy re
több ka to nát igé nyel tek, s újabb kor osz tá lyo kat vit tek a
harc tér re. A Sopronvármegye c. na pi lap 1916. ja nu ár
23-i szá má ban már ar ról írt, hogy „Be hív ják az 55
éveseket… a Mo nar chia mind két ál la má ban”. A ka to -
nai be vo nu lá sok után szin te alig ma radt csa lád te le pü -
lé se in ken ahol ne hi ány zott vol na a csa lád fõ vagy a fel -
nõtt fiú(k). En nek kö vet kez té ben mun ka erõ hi ány lé pett
fel. A nõk, ha di fog lyok és gye re kek mun ká ba ál lí tá sa
csak eny hí te ni tu dott a gon do kon. A ter me lés vis  sza -
esett, ke nyér ga bo ná ból 1916-ban pél dá ul már csak a
bé ke be li men  nyi ség két har ma dát tud ták meg ter mel ni
Ma gyar or szá gon. A vas utat már a há bo rú kez de té tõl,
majd fo ko za to san az üze mek je len tõs ré szét – köz tük a
Bü ki Cu kor gyá rat is – igény be vet ték ha di szol gá lat ra, és
ka to nai fel ügye let alá he lyez ték.

Mi vel leg fon to sabb fel adat a had se reg el lá tá sa
volt, a hát or szág la kó i nak éle tét egy re több in téz ke -
dés sel ne he zí tet ték. Az 1915. de cem ber 28-i kor mány -
za ti dön tés alap ján 1916. ja nu ár ele jén be ve zet ték a
ke nyér je gyet. A jegy rend szert fo ko za to san más élel mi -
sze rek re és a köz szük ség le ti cik kek re is ki ter jesz tet ték.
Ol da la kon ke resz tül le het ne so rol ni a hely zet sú lyos bo -
dá sá ra uta ló írá sok cí me it a száz éve meg je lent hír lap -
ok ból.  Ehe lyett in kább idé zem Si mon Gé za, ak ko ri
csepregi já rá si fõ szol ga bí ró, damonyai gaz da, nyug -
dí jas ko rá ban „a Sopronmegyei Gaz da sá gi Egye sü let
ügy ve ze tõ al el nö ke” ta nul má nyá ból a hát or szá gi ne -
héz sé gek ös  sze fog la lá sát:

„A ter mény árak kezd tek
emel ked ni, de ez zel szem ben
meg in dul tak a rek vi rá lá sok
[ma xi mált áron tör té nõ ha tó sá -
gi be haj tá sok] ha di cél ok ra. A
ka to nák nak ke nyér, hús, a lo -
vak nak ab rak kellett…  A kí vánt
men  nyi sé gek egy re nõt tek, és
nem so ká ra már nem cse kély
gon dot adott” kielégítésük… „A
ga bo nák ér té két más ter mé -
nyek árá hoz ké pest mes ter sé -
ge sen lenyomták… az élel me -
zé si fej adag”-ot „rend kí vül ala -
cso nyan ál la pí tot ták meg… a
ga bo na fe les le ge ket igény be
vették… Fa lu he lyen is je lent kez -

tek a liszt ben ellátatlanok… A mal mok tel jes el len õr zés
alá kerültek… A ke nyér-ga bo na fe les le ge ket a köz -
pont ba irá nyí tot ták, on nan küld tük vis  sza a lisz tet a fa -
luk ban el lá tat la nok nak. A szál lí tá sok ké se del me sen
tör tén tek, sok kop la lás, ín ség szár ma zott eb bõl.”

A há bo rú ren ge teg pénz be ke rült a had vi se lõ fe -
lek nek. Ezért 1914 õszé tõl be ve zet ték ha zánk ban az I.
ha di köl csön köt vényt, me lyet a há bo rú idõ tar ta ma
alatt még hat má sik kö ve tett. A köt vé nyek re - 15 évi
ga ran tált vis  sza fi ze tés sel - jó ka ma tot vál lalt az ál lam, s
nagy pro pa gan dá val, ha za fi as cse le ke det ként nép -
sze rû sí tet ték jegy zé sét. A vár ha tó ha szon re mé nyé ben
„aki nek kész pén ze volt, eb be fek tet te” – ír ta Si mon Gé -
za. 1917 vé gén meg in dult, majd 1918-ban fel erõ sö -
dött a Ko ro na inf lá ci ó ja, s a köt vé nyek so kat ve szí tet -
tek ér té kük bõl.                                        Sá gi Fe renc

Az I. világháború településeinken IV.
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Csoko-, csoko-, cso ko lá dé 

Cso ko lá dé, mert imád juk – ez zel a cím mel
hir det te meg a Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si
Szol gál ta tó Rend szer Erõs György ízrestaurátor
elõ adá sát a tömördi Fa lu ház ba. 2016. szep -
tem ber 24-én, szom ba ton es te vár ta az elõ -

adó a té ma iránt ér dek lõ dõ ket. Sok in for má -
ci ó val gaz da god hat tunk a cso ko lá dé ere de -
té vel kap cso lat ban. Ke zünk be ve het tük a ka -
kaó ba bot, hall hat tunk az édes ség ké szí tés rej -
tel me i rõl az õr lés tõl a kész ter mé kig. Hall hat -

tunk az ada lék anya gok ról pél dá ul a man du -
lá ról, az ánizs ról, a fa héj ról, és azok sze re pé -
rõl. Film rész le te ket lát hat tunk a fer men tá ci ó -
ról, a tisz tí tás ról, a pör kö lés rõl stb. S az elõ -
adás vé gén meg kós tol hat tuk a kéz mû ves
cso ko lá dét. Él mé nyek ben gaz da gon tér het -
tünk ha za. Kö szön jük a fi nom sá got, a tá jé koz -
ta tót és a sze mé lyes él mé nye ket!

KszÁ

Szép ha gyo mány, hogy a Te rü le ti Gon do zá si
Köz pont ban, min den év ben meg ren de zik az
Idõ sek He tét. A prog ram mal fe je zi ki a vá ros és
az in téz mény is az idõ sek irán ti tisz te le tét és
meg be csü lé sét. Ok tó ber 1. az Idõ sek Vi lág nap -
ja, így az idei prog ra mot ok tó ber 3. és 7. kö zött
ren dez ték meg az Idõ sek Ott ho ná ban, ahol az
in téz mény ve ze tõ je, Zétényi Irén és mun ka tár sai
kö zö sen kö szön töt ték az itt élõ la kó kat. Õszi ver -
sek kel, em lék mû sor ral, ver se nyek kel és szü re ti
mu lat ság gal is ked ves ked tek az idõ sek nek.

Szep tem ber hó nap ban név nap ju kat ün nep -
lõ Edõcs Jánosnét, Szép Fe ren cet, Dallos
Imrénét, Hor váth Jánosnét és Ma jor Istvánnét kü -
lön is kö szön töt ték, de szin tén eb ben a hó nap -

ban ün ne pelt Márk Jenõné is, akit 81. szü le tés -
napja al kal má ból ért nagy meg le pe tés.

– Ah hoz, hogy ér té kel ni tud juk a vá ro sunk je -
le nét, tisz tá ban kell len nünk a múlt tal is – mond -
ta el meg nyi tó be szé dé ben Vlasich Krisz ti án pol -
gár mes ter, hoz zá té ve, hogy büsz ke azok ra a ma

már idõs em be rek re, akik so kat tet tek Csepreg
fenn ma ra dá sá ért. A vá ros ve ze tõ vers sel is ké -
szült, Óbecsey Ist ván Sze res sé tek az öre ge ket cí -
mû al ko tá sá val kí vánt egész ség ben, bé kes ség -
ben gaz dag éle tet az in téz mény la kó i nak.

Az egy he tes ren dez vényt, Csepreg Vá ros
Nyug dí jas Ének ka ra, Csepregi Ol va só kör és a
Csepregi Óvo dá sok Sü ni cso port já nak mû so ra
szí ne sí tet te. 

Az in téz mény az idõ sek he te prog ram zá rá -
sa ként szü re ti mu lat sá got szer ve zett, me lyen az
in téz mény ben élõk mel lett, az el lá tás ban részt -
ve võ idõ sek és ma guk a dol go zók is részt vet tek.
A ki vá ló han gu lat mel lé, Far kas Kár oly ze nész,
iga zán nagy sze rû talp alá va lót biz to sí tott szü re ti

nó tá i val. A ren dez vé nyen gu lyás sal, po gá csá -
val és fi nom sü te mé nyek kel kí nál ták a részt ve võ -
ket, a szõ lõ vel szé pen fel dí szí tett te rem ben, mely
szõ lõ ne dû bõl ter mé sze te sen a kan csók ba is ju -
tott, hogy meg hoz za a bá tor sá gát min den részt -
ve võ nek a dal hoz és tánc hoz.                      yde

Versek, versenyek és szüreti mulatság
– ÍGY ÜNNEPELTÉK AZ IDÕSEKET CSEPREGEN
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Gaz dag prog ra mok kal ün ne pel ték Bü kön az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 60. év -
for du ló ját. 

A meg em lé ke zés a hõ si em lék mû nél kez dõ -
dött, ahol Ágh Pé ter mi nisz te ri biz tos, or szág gyû -
lé si kép vi se lõ mon dott ün ne pi be szé det. Úgy ér -

zi, hogy so kak nak, fõ leg a fi a ta lok nak tá vo li nak
tûn nek a for ra da lom nap jai. A tör té né sek mö -
gött lás suk meg az em be re ket is. Rö vi den át te -
kin tet te az 1956-os bü ki ese mé nye ket. Majd
anyai nagy ap ja ak ko ri csepregi sze rep vál la lá -
sát (a nem zet õr pa rancs nok he lyet te se volt), a
csa lád Auszt ri á ba tá vo zá sát, ha za té ré sét és a
nagy apa kistarcsai ra bos ko dá sát tár ta elénk.
Ne ki õk is a pél da ké pei, s jó len ne, ha min den -
ki vá lasz ta na egy hõst, aki re fel néz het. „Kö szö -
net tel tar to zunk a hõ sök nek, hi szen kö zös sza -
bad sá gunk fa kad tet te ik bõl.”

A je len le võ he lyi és me gyei ve ze tõk, in téz -

mé nyek és ci vil szer ve ze tek ko szo rú i nak el he lye -
zé se után a prog ram a Bü ki Mû ve lõ dé si Köz pont
szín ház ter mé ben foly ta tó dott. A Sok-szín-pad
Tár su lat a for ra dal már Tóth Ilo na bí ró sá gi tár -
gya lá sát és ki vég zé sét mu tat ta be na gyon ha -
tá so san. A mû sort Pa ta ki La u ra ál lí tot ta ös  sze.

Az ün nep ség má -
so dik ré szé ben a 25
éve a Bü ki Fa lu vé dõ és
Szé pí tõ Egye sü let ja -
vas la tá ra a kép vi se lõ -

tes tü let ál tal el fo ga -
dott és Krizsán Ist ván
ál tal meg al ko tott

bü ki jel ké pek re
em lé kez tek. Dr. Sze le
Fe renc nyu gal ma zott pol gár mes ter, Bük dísz pol -
gá ra, 56-os em lé ke i nek fel idé zé se után be szélt
a le vert for ra da lom cél ki tû zé se it meg va ló sí tó
rend szer vál to zás ról. A lét re jött ön kor mány za ti -
ság egyik fon tos lé pé se volt a te le pü lé si jel ké -
pek el fo ga dá sa, mely nek fel vá zol ta a fo lya ma -
tát. Feiszt György fõlevéltáros, Bük cí me ré nek
ter ve zõ je az 1956 ok tó be ré ben vis  sza ál lí tott ma -

gyar cí mer fel vil lan tá sa után rö vi den is mer tet te
nem ze ti jel ké pünk tör té ne tét.  Be mu tat ta a há -
rom bü ki te le pü lés pe csét je it, s a leg fon to sabb
bü ki ne me si csa lá dok cí me re it. Az ezek ben ta -
lál ha tó mo tí vu mok, szí nek fel hasz ná lá sá val ké -
szí tett ja vas la tot a bü ki jel ké pek re. Az ak kor
meg al ko tott és el fo ga dott cí mer, zász ló és cí me -
res zász ló ki áll ta az idõ pró bá ját, ma is eze ket
hasz nál ják.

Az ün nep ség har ma dik ré szét Bük mo nog rá -
fi á já nak be mu ta tá sa ké pez te. Prof. dr. Csa pó

Ta más tan szék ve ze tõ, egye te mi ma gán ta nár, a
kö tet fõ szer kesz tõ je be szélt a mû lét re jöt té nek fo -
lya ma tá ról. Is mer tet te a fe je ze te ket, a mel lék le -
te ket, majd be mu tat ta a több mint húsz szer zõt,
de meg kö szön te a kö zel het ven köz re mû kö dõ
te vé keny sé gét is. A mo nog rá fi át kö vet ke zõ szá -
munk ban rész le te sen be mu tat juk.

sf

A nemzeti ünnep Bükön
Fo

tó
k: trio

tv
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Ter mé sek bõl, le ve lek bõl let tek dí szek 
– Õszi kre a tív dél után 

Schwahofer-Baranyai Ta ma ra vár ta a kre -
a tív, al ko tó kedv vel meg ál dott, öt let gaz dag
gyer me ke ket és fel nõt te ket a Fa lu ház ba ok tó -
ber 22-én dél után. A ho zott ter mé sek bõl és le -
ve lek bõl ké szít het tek a részt ve võk kü lön bö zõ

al ko tá so kat. A szor gos ke zek alól ki ke rül tek
pél dá ul aj tó- és asz ta li dí szek, le vél le nyo ma -
tok is. Na gyon szép, de ko ra tív, az ott ho no kat,
la ká so kat õszi ün nep lõ be öl töz te tõ gyö nyö rû -
sé gek ké szül tek! Kel le mes idõt tölt he tett együtt
a szor gos ko dók, kö szön jük a szer ve zést! A fo -
tók me sél het nek!

KszÁ

Negyven éve ala kult meg a Velemi Stú dió
Nép  mû vé sze ti Egye sü let jog elõd je, a Fa fa ra gó
Stú dió, mely egyéb nép mû vé szek be vo ná sá val
nagy lét szá mú al ko tó kö zös ség gé nõt te ki ma -
gát. A ju bi le um al kal má ból szep tem ber vé gén,
a Szent Mi hály na pi so ro zat ke re té ben ki ál lí tás
nyílt a ta gok mun ká i ból a Bü ki Mû ve lõ dé si Köz -
pont ga lé ri á já ban. 

A Kel ti ke Nép dal kör va si nép dal ok kal ala -
poz ta meg a ren dez vény han gu la tát. Az egy be -
gyûl te ket Tóth Ta más in téz mény ve ze tõ kö szön -
töt te. El mond ta, hogy Taródi La jos sal, az egye sü -
let el nö ké vel már egy éve ter vez ték az év for du -
lós ren dez vényt. A te le pü lés ön kor mány za ta ne -
vé ben Ba ra nyai Ró bert al pol gár mes ter üd vö zöl -
te az al ko tó kat és ér dek lõ dõ ket.

A ki ál lí tást Zsámboki Ár pád
nyu gal ma zott fõ ta ná csos nyi tot ta
meg, aki az ala ku lás kor a fenn tar -
tó in téz mény, a Me gyei Mû ve lõ dé -
si és If jú sá gi Köz pont ve ze tõ je volt.
Vis  sza em lé ke zett az ala pí tók ra és
az épít ke zé sek éve i re. Elõ ször a fa -
ra gó há zat ké szí tet ték el, majd sor -
ba jöt tek a kü lön bö zõ mes ter sé -
gek épü le tei. Iga zi mû hely rend -
szer ala kult ki, mely he lyet adott
gya kor la ti fog lal ko zá sok nak, nyá ri tá bo rok nak.
Az ös  sze jö ve te le ken le he tõ ség volt a ma gyar ság
szel le mi ha gya té ká nak meg is me ré sé re is. Az
egye sü let gya kor la ti és szel le mi mû hel  lyé vált,
mely nek ha tá sa a me gyén túl ra is ki su gár zott. Az
al ko tók több sé ge a nép mû vé szet mes te re lett.
Mun ká ik kal szá mos dí jat sze rez tek, 2010-ben el -
nyer ték a leg ma ga sabb ma gyar el is me rést, a
Grá nát al ma-dí jat.

Taródi La jos az el múlt évek em lé kei mel lett
meg em lí tet te a szo mo rú je lent is. 2012. ja nu ár -
já tól a me gye tu laj do ná ból az ál la mé ba ke rült
az épü let együt tes, mely az óta alig ka pott fi gyel -
met és gon do zást. El ha nya gol ták a kör nye zet
kar ban tar tá sát, s a mû he lyek amor ti zá ci ó ja is
be kö vet ke zett. Akik ön kén tes mun ká val fel épí -
tet ték, kö rül mé nye sen ve he tik igény be a lé te sít -

mé nye ket, bár a hasz ná lói jo guk meg ma radt. A
ne héz sé gek el le né re az egye sü let to vább mû -
kö dik, és je len leg egy ká pol na bel sõ vel – mely
Bü kön is lát ha tó – be ne vez tek az or szá gos nép -
mû vé sze ti pá lyá zat ra.

A ki ál lí tás meg nyi tó a Bog lya Nép ze nei
Együt tes mû so rá val fe je zõ dött be. Es te pe dig a

szín ház te rem ben a „XIII. Vas me gyé ben
születtem…” nép ze nei ta lál ko zó kö vet ke zett.
Ezen a me gye leg jobb együt te sei kö zött fel lé -
pett a Bü ki Nõi Kar, a Kel ti ke Nép dal kör, a
Répcementi Fér fi kar, il let ve Pin tér Ani kó és
Hujber Fe renc is. A ren dez vény so ro zat más nap
a Koczán ház nál ren de zett, le csó fõ zõ ver seny -
 nyel egy be kö tött ci vil nap pal zá rult.

Sá gi

Jubileumi kiállítás Bükön
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Az 1956-os For ra da lom és Sza bad ság -
harc 60. év for du ló ja al kal má ból meg ren -
de zett ün ne pi meg em lé ke zé sé re vár ta
Csepreg kép vi se lõ-tes tü le te a vá ros la kos -
sá gát. 

A meg em lé ke zést a Pe tõ fi Sán dor Mû -
ve lõ dé si Sport ház és Könyv tár szín ház ter -
mé ben ün ne pi ke re tek kö zött tar tot tak,
ahol Wittner Má ria ‘56-os for ra dal már, ha -
lál ra ítélt, az ’56-os Em lék bi zott ság véd nö -
ke volt a meg hí vott ven dég.

Hor váth Gá bor, Csepreg Vá ros Ön kor -
mány zat, Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi
Bi zott sá gá nak el nö ke kö szön töt te a vá ros
ne vé ben a meg je len te ket és a meg hí vott
ven dé ge ket. Ki fej tet te, hogy nem csak a
ha lott hõ se ink re kell em lé kez zünk, ha nem
azok ra a túl élõk re is, akik év ti ze de ken át
szí vük ben õriz ték a sza bad ság ál mát és a
sza ba du lás re mé nyét. 

– Mer jünk hin ni a ma gyar fel tá ma dás -
ban, egy erõs, egy sé ges, de mok ra ti kus
Ma gyar or szág ban! – zár ta gon do la ta it a
bi zott ság el nö ke.

Wittner Má ria em lé ke zõ be szé dé ben
az át élt ’56-os ese mé nyek tük ré ben ki -
emel te, men  nyi re fon tos ha zánk ban ma is
a ma gya rok egy más irán ti sze re te te és
meg be csü lé se. 

– Szá mom ra a pá pai Er zsé bet li get ben
ál ló ’56-os Ma gyar pieta szo bor hû en tük -
rö zi Szûz Má ria Ma gyar or szág irán ti fel tét -
len sze re te tét, hi szen a lyu kas zász lót
ugyan úgy tart ja ke zé ben, mint sze re tett fi -
át, Jé zust an nak ide jén – mond ta el az

egy ko ri ’ 56-os ha lál ra ítélt. Csepreg vá ros
la kos sá gá nak is üzent, mi kor úgy fo gal -
ma zott fog ja nak ös  sze és sze res sék egy -
mást. Az ün ne pi gon do la to kat kö ve tõ en a
Bio rit mus Együt tes ver ses-ze nés ös  sze ál lí -
tás sal tisz tel gett hõ se ink elõtt, majd
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra kí sé re té -
ben éne kel te el a szép szá mú je len lé võ a
Him nuszt és a Szó za tot.

A meg em lé ke zést fõ haj tás és ko szo rú -
zás zár ta, a ma gyar el len ál lá si moz ga lom
csepregi fegy ve res ös  sze es kü vé sé nek
em lék táb lá já nál, ahol az 1956-os for ra -
da lom ál do za tai elõtt tisz te leg ve he lyez te
el Vlasich Krisz ti án pol gár mes ter, Ágh Pé -
ter, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je, és
Hor váth Gá bor bi zott sá gi el nök a vá ros
ne vé ben a meg em lé ke zés ko szo rú ját. Ezt
kö ve tõ en a pár tok, ci vil szer ve ze tek, in téz -
mé nyek és a vá ros pol gá rai tisz te leg tek az
’56-os hõ se ink elõtt.

Kö szö net tel és há lá val tar to zunk ’56 iga -
zi hõ se i nek, az ok tó be ri if jak nak hõ si es sé gü -
kért, ha za sze re tet ükért, tisz ta, ál do za tos küz -
del mü kért, ami vel ki vív ták az 1956-os for ra -
da lom és sza bad ság harc gyõ zel mét.     HZ

Ju bi lá ló, dal la mos 
hó do lat Egyházasfaluban

Im már 15. al ka lom mal tar tot tuk kis fa lunk Szent György
temp lo má ban Men  nyei Édes anyánk, a Bol dog sá gos, Nem zet -
ol tal ma zó Nagy as  szo nyunk há la adó kö szön té sét Sza bó Mik lós
plé bá nos úr ren dü let len hit buz gal má nak és fá rad ha tat lan szer -
ve zõi te vé keny sé gé nek kö szön he tõ en.

A hos  szú évek óta tisz te le tü ket te võ ének kar ok mel lett a ze -
nés áhí tat új sze rû szín folt ja volt a Kópházáról ér ke zett kán tor
édes apa és te het sé ges fia, Szûz Anyánk nak szó ló or go nás-zsol -
tár éne kes kö szön té se. Ugyan csak el sõ ként üd vö zöl het tük temp -
lo munk ban a bü ki il le tõ sé gû Udvardi Gi zel la ta nár nõt, aki sa ját
szer ze mé nyû, a sze re tet ha tal mát hir de tõ gi tá ros ének szó ló i val
meg ha tó hi te les ség gel köz ve tí tet te az is te ni üze ne tet. He lyi vers -
mon dó ink, Kiss Lajosné és Dõry Ist ván mély, lé lek éb resz tõ gon -
do la to kat tol má csol tak Ég és Föld kap cso la tá ról, a bûn bá nat
fon tos sá gá ról. Az éne kes el mél ke dést nagy ban se gí tet ték a
temp lom ki ve tí tõ jén sor ra meg je le nõ ké pek, ame lyek ke resz -
tény hi tünk je les ese mé nye it idéz ték meg. A ju bi lá ló hó do la ton
sze rep lõ kó ru sok kö zül el sõ ként a völcsejiek men  nyei zen gé sû
dal la mai csen dül tek fel, majd az ivániak kö szön töt ték ha za fi as
ér zel mek tõl ve zérel ve Égi Pat ró nán kat. A he lyi ke resz té nyi kó rus
ma gasz ta ló üd vöz lé gye, la tin nal zen gõ áhí ta ta az örök re mény
ol tá rá ra emel te mind an  nyi unk szí vét. A sajtoskáliak dal la mai
Szûz Anyánk ve zér csil lag sze re pét hang sú lyoz ták meg in dí tó an.
A sopronhorpácsiak ál tal tol má csolt kó rus mû vek vis  sza ve zet tek
min ket nem ze tünk Szûz Anya irán ti bi zo dal má nak tör té nel mi
gyö ke re i hez. A Bol dog sá gos Szü zet kö szön tõ ju bi le u mi hó do la -
tunk má so dik ré szé ben is va rázs la tos, a men  nyei di csõ ség föld -
re su gár zó cso dás dal la mai szár nyal tak a há la és re mény
hang ján a Bük rõl, Hegy fa lu ról, Vassurányból és Harkáról ér ke zett
éne ke sek aj ká ról, va la mint Sop ron és Szom bat hely kó ru sa i nak
tol má cso lá sá ban. A ze nés kö szön tõ áhí tat mél tó be fe je zé sé ül a
gyer tyás kör me net tel egy be kö tött szent mi se ál do zat szol gált,
amely a fe nye ge tõ fel hõk el le né re is föl dön tú li bol dog ság gal
ra gyog ta be mind an  nyi unk szí vét. Ma jor Iza bel la

„Merjünk hinni a magyar
feltámadásban” - Hõseinkre emlékeztek Csepregen
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Spor tos idõ uta zás 
– Ér de kes sé gek az olim pi ák ról 

A Vas Me gyei Könyv tár el lá tá si Szol gál ta tó
Rend szer má so dik al ka lom mal hív ta köz sé -
günk la kó it elõ adás ra a Fa lu ház ba. 2016. ok -
tó ber 22-én, szom ba ton es te dr. Holler Pé ter
„me sélt” ne künk az olim pi ák vi lá gá ról. Idõ uta -
zá son ve het tünk részt, hi szen a kez de tek tõl el -
ju tot tunk az idei, au gusz tu si riói olim pi á ig. A
kü lön le ges ma gyar ered mé nyek mel lett be -

pil lan tást kap hat tunk az egye te mes olim pia -
tör té net be is. Hall hat tuk a va si olim pi ko nok
tel je sít mé nyé rõl: má sok mel lett Pars Krisz ti án
ka la pács ve tõ é rõl, Hegedüs Csa ba bir kó zó é -
ról, Antalovits Fe renc súly eme lõ é rõl. 

Kö szön jük a ve tí tett ké pes be mu ta tót, az
in te rak tív elõ adást és a ka ba lá kat! 

Büsz kék le he tünk spor to ló ink ra, és bíz ha -
tunk, re mény ked he tünk ab ban, hogy To kió
után ta lán Bu da pes té lesz a 2024-es olim pia
meg szer ve zé sé nek a jo ga. 

KSzÁ

Rövid hírek
Na gyon sze ren csés hely zet ben van nak a

csepregi és kör nyék be li dal ked ve lõk, hi szen vá -
lo gat hat nak a kü lön fé le kor osz tály ok él ményt
nyúj tó be mu ta tó i ból. Az idõ gyors mú lá sát je lez -
te, hogy im már a nyug dí jas kó rus is 15 éves ju -
bi le u mát ün ne pel te, s gon do san ös  sze vá lo ga -
tott mû sor ral kö szön töt te kö zön sé gét, szá mot ad -
va a más fél év ti zed mun ká já nak, pró bá i nak
ered mé nyé rõl. Hárominé Or bán Eri ka kar ve ze tõ
kö szön töt te a hang ver seny kö zön sé gét és ven -

dé ge it. Vis  sza te kint ve az el sõ lé pé sek re fel idéz te
azt a pil la na tot, ami kor Pócza Já nos meg kér te,
hogy a da lol ni vá gyó nyug dí ja sok mun ká ját se -
gít se. A kö zös mun ka ha mar meg hoz ta ered mé -
nyét, ami fel lé pé sek ben, meg hí vá sok ban mu -
tat ko zott meg. A csepregiek in dí tot ták el a me -
gyé ben a nyug dí jas kó ru sok ta lál ko zó ját. Sok -
szor vet tek részt Sop ron ban, a nyug dí jas cso por -
tok or szá gos se reg szem lé jén, min dig nagy si kert
arat va. Nél kü löz he tet len sze rep lõi je les ren dez -
vé nyek nek kis vá ro sunk ban is.

4 év vel ez elõtt egy fel hí vást ol vas va pró bál -
koz tak meg elõ ször az or szá gos nyug dí jas Ki mit
tuddal. 2013-ban Har kány ban ezüst, 2014-ben
Keszt he lyen arany, 2015-ben Haj dú szo bosz lón
ezüst, az idei év ben megint Har kány ban ki emelt

arany mi nõ sí tés ben ré sze sült a cso port. A fel so ro -
lás ból is ki tû nik, hogy az évek nem múl tak si ker él -
mé nyek nél kül. Ezt tük röz te az ün ne pi hang ver -
seny is, amely nek el sõ ré szé ben egy nép dal csok -
rot hall hat tunk Nagy si kert ara tott az ének kel,
tánc cal tar kí tott vi dám je le net sor. A mó ká zás szí -
né szi tel je sít mé nyét, a po é no kat, a jó erõn lét rõl
árul ko dó fi a ta los tán cot vi ha ros taps sal ju tal maz -
ta a kö zön ség A zá ró rész csár dá sa it már szin te
min den ki  a kó rus sal együtt da lol ta. 

A ju bi le u mi hang ver se nyen fel lé pett Gácsi
Vi vi en fu vo la-és ének szó ló val, va la mint Pin tér
Ani kó, Pin tér Ju dit és Hujber Fe renc. A szá mos
nép ze nei fesz ti vá lon részt vett mû vé szek va si
nép dal ok és vaj da sá gi nép dal cso kor elõ adá sá -
val bi lin csel ték le a hall ga tó sá got. A nagy ra be -
csült Nyug dí jas Ének kart, s an nak ve ze tõ jét
Csepreg Vá ros pol gár mes te re Vlasich Krisz ti án
és Hor váth Gá bor a Vá ros Csa lád ügyi, Kul tu rá lis
és If jú sá gi Bi zott sá gá nak el nö ke vi rág gal és tor -
tá val is fel kö szön töt te a je les nap al kal má ból.

A jól si ke rült est bi zo nyí tot ta a kó rus tag ja i ban
rej lõ te het sé get, ener gi át, bá jos vi dám sá got, s
nem utol só sor ban a kó rus ve ze tõ jé nek lel kes
mun ká ját.

S.Z.

Nagygeresd köz ség ön kor mány za ta szer vez te
ez út tal is a már ha gyo má nyos nyug dí jas ta lál ko -
zót. Ok tó ber 23-án volt az ün nep ség, amely Né -
meth La jos pol gár mes ter kö szön tõ be szé dé vel kez -
dõ dött. Az ün ne pi sza vak után a gyer me kek és fi a -

ta lok szó ra koz tat ták az egy be gyûl te ket. Ebéd után
Gerbert Ju dit mû so rá nak tap sol ha tott a kö zön ség.
A mû vész nõ elõ adá sa elõtt és után Zsugonics Ar -
nold szol gál tat ta a talp alá va lót.

Bé res P.

Hagyományos találkozó
– NYUGDÍJASOKNAK SZÓL A ZENE NAGYGERESDEN

Jubilált a nyugdíjas kórus
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Ener gia ta ka ré kos sá ten nék az ovit, zá -
por tá ro zót ter vez né nek és bur kol nák a
Pákác pa ta kot, és köl te né nek jár da fel újí -
tás ra is – ter vek Répcevisen 2016 õszén.
Hollósi Pé ter pol gár mes ter szá molt be az
ak tu a li tá sok ról. 

A ki lenc ve nes évek ben épült óvo da ener ge -
ti kai meg újí tá sát, va la mint a Pákác pa tak me -
der bur ko lá sát emel te ki Hollósi Pé ter pol gár mes -
ter a répcevisi ter vek kö zül. Em lé kez te tett a
2010-ben tör tént vil lám ár víz re: – Két ház ból kel -
lett ki köl töz tet ni az ott élõ ket, több ház is meg -
ron gá ló dott, ak kor vis maior for rást ka pott a fa lu
– mond ta a Pákác pa tak pusz tí tá sá ról. Azon nal
ki bur kol ták egy sza ka szon a pa ta kot, de nem
vé gig, nem az egész fa lu te rü le tén. Ezt a mun kát

ter ve zik be fe jez ni: 22 mil lió fo rin tos pá lyá za ti for -
rást re mél hoz zá az ön kor mány zat. A pénz bõl
egy zá por tá ro zó val is szá mol nak: – Nem meg -
épí te ni tud nánk, ha nem egy elõ re meg ter vez ni
– mond ta el a pol gár mes ter. Ugyan csak a pa -
tak kap csán em lí tet te, hogy az ed dig el ké szült
fej lesz té sek kel jár azok fenn tar tá sa is, ami pe dig
nem min dig egy sze rû. – Nincs köz mun ká sunk, ez
per sze öröm, de plusz költ ség az ön kor mány zat -
nak – fej tet te ki. A Pákác pa ta kot tár sa dal mi
mun ká ban is iszapmentesítették, de kell a fo lya -
ma tos for rás a rend ben tar tás ra. Hollósi Pé ter el -
mond ta, hogy a kis te le pü lé sek gaz dál ko dá sát
je len tõ sen be fo lyá sol ja az ál la mi tá mo ga tás, hi -
szen mi ni má lis a moz gás te rük – nincs ez más -
ként a 350 lel ket szám lá ló Répcevisen sem
2016-ban. – A he lyi adók le he tõ sé ge meg, mi is

gon dol kod tunk ezen, de a fa lu ban több mint
nyolc van a hat van év fe let ti, va gyis már nem
ak tív la kos – so rol ta. Ke vés a le he tõ ség ar ra,
hogy adó ter he ket há rít sa nak a he lyi ek re. Azt is
hoz zá tet te a pol gár mes ter, hogy nincs már ér té -
ke sít he tõ va gyo na az ön kor mány zat nak – ilyen
jel le gû for rás sal nem tud nak szá -
mol ni ön erõ ként. Per sze azért mer -
nek ter vez ni – akár gép be szer zést is.
– A he lyi utak kar ban tar tás ára gé -
pek re len ne szük ség, itt kon zor ci um -
ban len ne cél sze rû pá lyáz ni, hi szen
a sok mil li ós gé pe ket nem tud nák ki -
hasz nál ni, és mun ka vál la ló is kel le -
ne, aki mû köd te ti azo kat – in do kol ta
a pol gár mes ter. Répcevisen a gaz -
dál ko dá si ne héz sé gek el le né re
nem volt adós sá ga az ön kor mány -
zat nak – ezt pe dig kom pen zál ja az
ál lam, mi u tán el en ged te az ön kor mány za ti
adós ság ál lo má nyo kat. Répcevis is a ked vez -
mé nye zet tek kö zött van. – Mint egy 6,5 mil lió fo -
rin tot már el köl töt tünk, a Kos suth és a Pe tõ fi ut -
cák asz fal to zá sán lát szik az ered mény, va la mint
a Fõ ut cán, ahol az ár kot tet tük rend be, át ere -
sze ket épí tet tünk – szá molt be. Most a Szent Já -

nos ut ca egy 2,5 ki lo mé te res sza ka szát asz fal toz -
nák és a csak nem negy ven éves jár da egy sza -
ka szát új já é pí te nék, az óvo dá tól vis  sza fe lé, a fa -
lu kö ze pé tõl, ahol a leg for gal ma sabb. Ez a terv
jö võ re va ló sul hat meg, ha si ke res lesz az er re irá -
nyu ló pá lyá zat. 

Ha nem az ön kor mány za ti fel adat el lá tást
ves  szük, ha nem a min den na po kat, ak kor Hollósi
Pé ter azt mond ta: – Csen des, tisz ta te le pü lés és
jó kis kö zös ség, ezt tud juk kí nál ni an nak, aki le te -
le ped ne. Ön kor mány za ti te lek nincs el adó, de

ma gán tu laj do nú há zak igen. A te le pü lés fek vé -
se ked ve zõ az in gá zó mun ka vál la lók nak, akár a
kö ze li ki sebb, akár a ki csit tá vo lab bi na gyobb
vá ro sok fe lé in dul. A kö zös sé get há rom ci vil szer -
ve zõ dés is erõ sí ti – ami nagy szó egy 350 lel kes
te le pü lé sen. A pol gár mes ter ki emel te a több

mint 120 éves Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü le tet, a
sport egye sü le tet és a Pákác men ti Ha gyo mány -
õr zõ Fa lu szé pí tõ Egye sü le tet. Ez utób bi tíz éve
ala kult, sok kö zös pro jekt ben dol goz tak az ön -
kor mány zat tal. A ren dez vé nyek re sem le het pa -
nasz Répcevisen: az ön kor mány za ti prog ra mok
a nem ze ti ün ne pek hez kap cso lód nak, azo kat a

zsirai is ko lá val kö zö sen szer ve zik
rend sze re sen. Az idõ sek rõl va ló gon -
dos ko dás nak már év ti ze des ha gyo -
má nya van a te le pü lé sen – emel te ki
Hollósi Pé ter. 

– „Tisz te let és meg be csü lés nap -
já nak” hív juk – pon to sí tott, hi szen az
idõs kor re la tív, és nyug díj ba is más-
más kor ban tud nak men ni a mun ka -
vál la lók. Az biz tos, hogy ta valy de -
cem ber ben 82 hat van év fe let ti nek
küld tek meg hí vót a prog ram ra. Fon -
tos ren dez vény még Répcevisen a
pün kös di kis pá lyás lab da rú gó tor na,

amit nagy si ker rel szer vez a sport egye sü let, a fa -
lu szé pí tõk pe dig már ha gyo má nyo san fa lu ka rá -
csonyt ren dez nek. Azt sze ret nék, hogy le gyen
ál lan dó idõ pont ja és te ma ti ká ja a fa lu na pi ösz -
 sze jö ve tel nek, hi szen volt már akác fesz ti vál juk,
dió fesz ti vál juk is, idén pe dig az el szár ma zot ta kat
hív ták ha za. Ahogy Hollósi Pé ter pol gár mes ter
fo gal ma zott, ez „még nem állt ös  sze rend szer ré”,
de az biz tos, hogy unat koz ni nem szok tak a
répcevisiek.

yde

Patak-tervek Répcevisen
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• Csepreg
Avar ta po só õszi tú ra 
a szín pom pás csepregi er dõ ben

Már ha gyo má nyos nak mond ha tó a
csepregi õszi Avar ta po só tú ra. Idén ok tó ber
22-én tet ték meg a tú rá zók a mint egy 12 ki lo -
mé te res tá vot. Ha mi sí tat lan szép õszi idõ ben
le he tett ré szük a ki rán du lók nak, az õszi er dõ

lát vá nya el káp ráz ta tott min den kit a gyö nyö rû
szí ne i vel. Va ló ban le he tett hal la ni a „le hul ló
le ve lek lágy ne szét”. A ko ráb bi évek hez ha -
son lít va ta lán egy ki csit ke ve seb ben vol tak,
de akik el jöt tek, azok gyö nyör köd het tek az
õszi er dõ ben ba ran go lás köz ben. A tú rá nak
több ál lo má sa is volt: az egyik a park er dei
Esõ be ál ló, ahol a ba ran go lók kö zö sen mond -
ták el Áprily La jos Az õsz re várj cí mû ver sét. 

„Nyá ron ne járj az er dõn. Õsz re várj,
mi kor fel nem ve rik tu ris ta-szók,
arany ru há ba öl tö zik a táj
s a ma gas ból megjõ a halk pi rók.
Szél jár fe let ted, hos  szú só ha jú,
bá gyadt su gár be cé zi vén szí ved,
s a bronz er dõ, a Tizian-hajú,
fü led be súg ja: Most va gyok ti ed.”
A tú ra köz ben a részt ve võk fo gyaszt hat tak

fi nom csepregi bo ro kat, mus tot, al mát, szõ lõt,
sü tõ tö köt. A tömördi Fa lu ház nál a ke men cé -
ben sült lan gal ló sem ma radt el. Akik el jöt tek,
azok szép él mé nyek kel tér het tek ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

Rövid hírek

Ün ne pé lyes ke re tek kö zött, 2016. ok tó ber 4-
én meg ala kult Csepreg vá ros szep tem ber vé -
gén újon nan meg vá lasz tott Kép vi se lõ-tes tü le te.
Mint is mert, a ko ráb bi pol gár mes ter két ki hí vó já -
val szem ben el söp rõ tá mo ga tás sal nyer te meg
az idõ kö zi ön kor mány za ti vá lasz tást, hi szen 1132
csepregi ál lam pol gár adott, új ra bi zal mat a vá -
ros ve ze tõ nek, ez zel szin te meg dup láz va két év -
vel ko ráb bi ered mé nyét.

Az ala ku ló ülé se, Vlasich Krisz ti án pol gár mes -
ter ja vas la tá ra egy ön te tû en vá lasz tot ták új ra a
vá ros al pol gár mes ter évé Hárominé Or bán Eri -

kát, aki egyet len „ré gi” kép vi se lõ ként ju tott be a
vá ros ve ze tés be. To vább ra is két bi zott ság gal
mû kö dik a vá ros, csak ép pen a bi zott sá gok el -
ne ve zé se vál to zott a ko ráb bi ak hoz ké pest. A
Gaz da sá gi és Vá ros fej lesz té si Bi zott ság el nö ké vé
Szar ka Ani kót; a Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és If jú sá gi
Bi zott ság el nö ké nek Hor váth Gá bor kép vi se lõt
vá lasz tot ta meg az új tes tü let.

Hor váth Zol tán kép vi se lõ a Gaz da sá gi és Vá -
ros fej lesz té si Bi zott ság mun ká ját se gí ti, míg Var -
ga Dá ni el kép vi se lõ a Csa lád ügyi, Kul tu rá lis és
If jú sá gi Bi zott ság mun ká já ban ve het részt, ad -
dig, Oláh Im re mind két bi zott ság ban sze re pet
vál lalt.

A bi zott sá gok mun ká ját ezen túl kül tag ként,
Kán tor Fe renc Jánosné, Enzsöl Lász ló és dr.
Erdõsi Lász ló se gí ti majd. A ne gye dik kül ta got a
tes tü let elõ re lát ha tó lag a no vem be ri tes tü le ti
ülé sen vá laszt ja majd meg.

Az ala ku ló ülé sen Vlasich Krisz ti án pol gár -
mes te ri prog ra mot hir de tett. Mint mond ta, to -
vább ra is a vá ros fej lesz té se a ki emelt cél.
Hang sú lyoz ta: nagy esély van most ar ra, hogy a
kö vet ke zõ idõ szak ban még to vább épül jön és
fej lõd jön a vá ros. Konk ré tu mo kat is so rolt, be -
szélt pél dá ul ar ról is, hogy üte me zet ten to vább

foly ta tód hat nak az út és jár da épí té sek, va la mint
az in téz mé nyi fel újí tá sok is. – Az idõ sek ott ho ná -
ban, az óvo dá ban és a hi va tal ban is je len tõs
fej lesz té sek vár ha tók – je len tet te be a vá ros ve -
ze tõ. Ki emel te, hogy a jö võ ben a szét hú zás és a
za var kel tés he lyett a jó zan együtt mû kö dés és
konst ruk ti vi tás kell, hogy ér vé nye sül jön. 

A vá ros el sõ em be re meg kö szön te a
csepregieknek, hogy a Mind an  nyi an Csep -
regért ös  sze fo gás nak a meg kez dett mun ka ér -
de mi foly ta tás hoz, ilyen ki emelt tá mo ga tást és
bi zal mat sza vaz tak, amely – ahogy fo gal ma zott
– „egy szol gá lat, s egy ben nagy fe le lõs ség is.”

yde

Szolgálat és egyben 
felelõsség – Új egység a város élén
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Ok tó ber el se jén, szom ba ton ren dez te
Csepreg Vá ros Hor vát Nem ze ti sé gi Ön kor -
mány za ta a szo ká sos ha gyo mány ápo ló ün -
nep sé gét.

Dél táj ban már gyü le kez tek a kül föl di ven dé -
gek a Han gya Ét te rem ben, ahol ebé det kap tak.
Meg ér ke zett és ve lünk ün ne pelt Anamarija
Bla�eviæ, Pakrac vá ros pol gár mes te re is.
Pakrác a Da ru vá ri Jankovicsok szla vó ni ai bir to -
ka i nak egyik je len tõs köz pont ja volt és ott szü le -

tett Jankovics Gyu la. Pakrac és Csepreg kö zött
ezért ala kul part ner ség. Egy óra kor mint egy szá -
zan gyûl tünk ös  sze a nap sü té ses he lyi te me tõ -
ben. A sír kert ben a hor vát-ma gyar Jankovics
csa lád em lé két õr zõ, de rég óta om la do zó sír kö -
ve ket több évi elõ ké szí tõ mun ka után a Hor vát

Ön kor mány zat költ ség ve té sé bõl 500 ezer fo rin -
tért újít tat ta fel Kissné Krály Má ria el nök. A ki vi te -
le zõ Popovics Gá bor volt. A há rom sír em lé ket
most új ra szen tel te Dumovits Ist ván horvá -
tzsidányi és Finta Jó zsef csepregi plé bá nos. Hor -
vát, il let ve ma gyar nyel ven szól tak Jankovics
Ele o nó rá ról és csa lád já ról. Itt nyug szik ugyan is
Ele o nó ra és fér je, Markovics Ist ván, kö zöt tük pe -
dig egyik fi úk, a ko rán el hunyt Kál mán. 

A te me tõ bõl a ke reszt úton ének szó val vo nul -
tak az ün nep lõk a Bol dog as  szony né ven is mert

bú csú já ró ká pol ná ig, ahol a
plé bá no sok fel eme lõ han gu la -
tú sza bad té ri két nyel vû mi sét
ce leb rál tak. A hor vát or szá gi és
szlo vá ki ai hor vát tam bu rá sok és
éne ke sek mû köd tek köz re. A
ká pol nát 1869-ben Ele o nó ra
öc  cse, Gyu la épít tet te. A ká pol -
ná ban most he lyez ték el Gyu la
lá nya, Má ria nem rég elõ ke rült
meny as  szo nyi ké pét, a már ré -
gen be ke re tez ve ott füg gõ fáty -
la és ko szo rú ja alá, két nyel vû
ma gya rá zat tal.

A ha gyo mány ápo ló ün nep
foly ta tás ként folk lór-mû sor kö -

vet ke zett a Dr. Csepregi Hor váth Já nos Ál ta lá nos
Is ko la au lá já ban.

A szín pad fö löt ti er ké lyen el he lye zett ki ál lí tást
az egy ko ri csepregi föld bir to kos csa lád ról még
a mû sor köz ben az ös  sze ál lí tó ja, Ba logh Jánosné
dr. Hor váth Te ré zia is mer tet te. A té ma: „A Da ru -

vá ri Jankovicsok és Csepreg”. Hat pa ra vá non
ké pek, ma gyar és hor vát szö ve gek vál ta koz nak.
Hor vát for dí tás sal so kan se gí tet tek, a leg na -
gyobb rész Frankovics György nek kö szön he tõ. 

Énekes-zenés-táncos, szí nes hor vát né pi mû -
sort adott a horvátzsidányi „HKD Èakavci” és a
„Peruška Ma ri ja” ének kar, a szlo vá ki ai

Jarovcébõl (Hrvatski Jandrof) a Jandrofi Fér fi kar,
a hor vát or szá gi „Sinac” együt tes Zág ráb kö ze lé -
bõl és Sinjbõl, va la mint a csepregi „Jankoviæ”
ének kar. Fer ge te ges si kert arat tak.

Az ál ló fo ga dás után az is ko la au lá já ban ön fe -
ledt, spon tán szó ra ko zás kö vet ke zett. A hor vát or -
szá gi és szlo vá ki ai ze né szek és éne ke sek ma guk kal
ra gad ták a töb bi e ket. A vé gén tánc ra is per dül -
tünk, kó lót is jár tunk, éj be nyúlt a ba rát ko zás.

A hor vát or szá gi ak más nap ra is itt ma rad tak,
vá ros né zés és ebéd után vet tek bú csút
Csepregtõl.

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
Bu da pest

Horvát Nap a Daruvári
Jankovicsok jegyében

Fo
tó
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

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

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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P R O G R A M A J Á N L Ó
No vem ber 6-án, va sár nap 14 ó.

Bü ki TK–Pecöl KMSE me gyei II.,
Répcevölgye SK Bõ–Kenyeri CsSE,
Egyházasfalu–Kópháza, Und–Újkér
me gyei III. lab da rú gó mér kõ zé sek.

No vem ber 10-én, csü tör tö kön
18 ó. Csepregen a PSMSHK-ban: 
A ju bi lá ló há zas pár ok kö szön té se.

No vem ber 11-én, pén te ken
Horvátzsidányból Ól mod ra: Szent
Már ton Lam pi o nos Fel vo nu lás. 

No vem ber 12-én, szom ba ton
18.30 ó. Csepregen a PSMSHK-ban:
Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra õszi
kon cert je – köz re mû köd nek a vá ros
mazsorett cso port jai.

No vem ber 13-án, va sár nap Ól -
mo don: Szent Már ton Bú csú.

No vem ber 13-án, va sár nap 14
ó. Csepregi SE-Csénye SE me gyei II.,
Si ma ság SE-Nagysimonyi TC,
Répcevölgye SK Bõ–Hegyhát SE, Rép -
ce vis–Ágfalva, Sop ron hor pács–Nagy -
lózs, Zsira–Balf me gyei III. lab da rú gó
mér kõ zé sek.

No vem ber 19-én, szom ba ton 17
ó. a Bü ki Sport csar nok ban: Dr Lupo
Bü ki TK – Sár vá ri Ki ni zsi SE – NB II-es nõi
ké zi lab da mér kõ zés. (Ju ni or: 18.45 ó.)

No vem ber 19-én, szom ba ton 18
ó. Csepregen a PSMSHK-ban: Er zsé -
bet Nap. A Far kas Sán dor Egy let és
ven dé gei mû so ra után az új bor be -
mu ta tá sa és kós to lá sa a bor ba rát
höl gyek és a bo ros gaz dák köz re mû -
kö dé sé vel.

No vem ber 20-án, va sár nap
13.30 ó. Bü ki TK-Ölbõ KSE me gyei II.
lab da rú gó mér kõ zés.

No vem ber 26-án, szom ba ton
Horvátzsidányban: Hor vát-est.

No vem ber 27-én, va sár nap 9-
13 ó. A Bü ki MSK-ban: Pos ta ga lamb
ki ál lí tás - a bü ki H5 Pos ta ga lamb
Egye sü let szer ve zé sé ben.

No vem ber 27-én, va sár nap
13.30 ó. Csepreg SE-Büki TK me gyei
II., Répcevölgye SK Bõ-Nagysimonyi
TC, Si ma ság SE-Mesteri FC me gyei III.
lab da rú gó mér kõ zé sek.

No vem ber 27-én és de cem ber
4-én, va sár nap több te le pü lé sen:
Ad ven ti gyer tya gyúj tás mû sor ral.

No vem ber 27-én Csepregen a
PSMSHK-ban: A gyõ ri Ad vent Kó rus
mû so ra.

De cem ber 4-én, va sár nap 13 ó.
Csepreg SE-Szeleste-Pósfa SE me gyei
II. lab da rú gó mér kõ zés.

De cem ber 5-én, hét fõn Csep -
regen, a Pro me ná don: Mi ku lás a Fõ
té ren.
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tt) No vem ber 1. Kedd Dr. Su dár Zsu zsan na • 2. Szer da Dr. Izer Il di kó • 3. Csü -
tör tök Dr. Su dár Zsu zsan na • 4. Pén tek Dr. Nagy Gá bor • 5. Szom bat Dr. Müller
And rás • 6. Va sár nap Dr. Nagy Gá bor • 7. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 8. Kedd Dr.
Su dár Zsu zsan na • 9. Szer da Dr. Bencsik Ist ván • 10. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re
• 11. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 12. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 13. Va sár nap Dr.
Szilasi Im re • 14. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 15. Kedd Dr. Szir mai Lász ló • 16. Szer -
da Dr. Izer Il di kó • 17. Csü tör tök Dr. Müller And rás • 18. Pén tek Dr. Föl di Sán -
dor • 19. Szom bat Dr. Bencsik Ist ván • 20. Va sár nap Dr. Föl di Sán dor • 21. Hét -
fõ Dr. Kator Mik lós • 22. Kedd Dr. Szir mai Lász ló • 23. Szer da Dr. Bencsik Ist ván
• 24. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re • 25. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 26. Szom bat Dr.
Szilasi Im re • 27. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 28. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 29.
Kedd Dr. Szir mai Lász ló • 30. Szer da Dr. Izer Il di kó.

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

• no vem ber 14. 19.00 
For gó szín pad – Bü ki Szín há zi

Es ték. Hét köz nap ok san zon jai -
Ke le men Zol tán és Völ gyi At ti la
kon cert je. Ze ne: Völ gyi At ti la,
Jacques Brel. Ver sek, dal szö ve -
gek: Ke le men Zol tán. Be lé põ:
900.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK szín -
ház ter me.

• no vem ber 17. 15.30
Fa bu la Báb szín ház: Csil lag sze -

mû, az álom ma nó – nép me sei
mo tí vu mok kal át szõtt ze nés báb -
já ték. A vi dám, ze nés, álom bé li
uta zás Csil lag sze mû rõl, az álom -
ma nó ról és ba rát já ról, Pe ti rõl szól.
A két jóbarát ka lan dos úton jut el
az El ve szett Em be rek Föld jé re,
hogy Pe ti osz tály tár sát vis  sza hoz -
zák on nan. Az uta zás alatt a kis fi -
ú nak szá mos pró bát kell ki áll nia.
A tör té net so rán azon ban rá éb -
red ar ra, hogy azo kat, akik aka -
dá lyoz zák õt cél jai el éré sé ben,
nem fel tét le nül erõ szak kal kell le -

gyõz ni. Be lé põ bér le ten kí vül:
800.- Ft. Hely szín: Bü ki MSK szín -
ház te rem.

• no vem ber 24. 11.00, 12.30
Ol va só szem üveg. A ré szeg

ele fánt - Lackfi Já nos elõ adá sai
gyer me kek nek. A rész vé tel di á -
kok nak és a pe da gó gus kí sé rõk -
nek in gye nes, fel nõt tek nek 500.-
Ft. Hely szín: Bü ki MSK szín ház te rem

• no vem ber 27. 09.00
Pos ta ga lamb ki ál lí tás. A bü ki

H5 Pos ta ga lamb Egye sü let szer -
ve zé sé ben! A be lé pés in gye nes!
Hely szín: Bü ki MSK szín ház te rem

• no vem ber 27. 14.00
Ad ven ti gyer tya gyúj tás 1.

14.00 – 18.00 Ad ven ti vá sár.
15.00 – 17.00 Ka rá csony vá ró kéz -
mû ves ját szó ház. 15.30 Rép -
 cementi Fér fi kar mû so ra. 16.00
Smooth Art Trió ka rá cso nyi mû so -
ra. 17.00 Gyer tya gyúj tás.

A Bü ki Mû ve lõ dé si és Sport köz pont, Könyv tár 
2016. NO VEM BE RI PROG RAM JAIÕsz

Õszi álruhában feljajdul a tél, 
percet lop még a zöld vízen,
kristály lehelettel elsóhajt a nyár,
megborzong a fû ott fent a dombon,
csupasz ágakon sustorog, üzen,
a pocsolyákkal játszik már a szél.
Kerekké telt a horpadt idõ, 
hasában vajúdik az élet, elmúlás
árad sejtjeimben, mélán foszlik szét
a múlt, s hiába keresem, a jövendõ,
mint fáradt gyûrt levél, már a
pillanat végtelen csapdájába hullt...

Galiotti Csaba

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

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






