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Rövid hírek
• Tormásliget

Szépkorú köszöntése Tormásligeten!
Ismét szépkorút köszöntöttünk Tormáslige-

ten. Özv. Bugovics Istvánné, Annus nénit kö-
szöntöttük 2015. február 12 -én 90. születés-
napja alkalmából. Czetin Tamás alpolgár-
mester az egész település és az önkormányzat
nevében adta át jókívánságait.

Annus nénit 4 gyermeke, 5 unokája és 1
dédunokája ünnepelte ezen a szép napon.

Tormásliget község lakóinak nevében ez-
úton is sok boldogságot, és további jó egész-
séget kívánunk!                                   M.Á.F.

• Nagygeresd
Nõnapi ünnepség
A hagyományokhoz híven, 2015. március

7-én, szombaton, nõnapi ünnepség és köz-
meghallgatás lesz a nagygeresdi Faluház-
ban. Az eseményre szeretettel meghívja, és
várja Nagygeresd lakóit a képviselõ testület.

A rendezvény pontos kezdési idõpontjáról
meghívóban kap értesítést a lakosság.

(Béres)

,,Megy a gõzõs, megy a gõzõs” Saj-
toskálra… Január utolsó szombatján a kultúrház
megtelt a falu lakóival. Idõsek és fiatalok együtt
énekeltek, mulattak. A rendezvényt, a polgár-
mester szavai után a Gyõri Nemzeti Színház két
kiváló mûvészének, Illés Gabriellának
és Krasznai Tamásnak operett elõ-
adása nyitotta meg. A színészek nem
csak megénekeltették, hanem vicces
történeteikkel meg is nevetették a kö-
zönséget. Ahogy az lenni szokott, a
képviselõ-testület tagjai szendvicsek-
kel, süteménnyel kedveskedtek a je-

lenlévõknek, mindenki kedvére fogyaszthatott a
sütemények és italok bõ választékából.  A szép
számban összegyûlt vendégseregnek Zugonics

Arnold húzta a talpalávalót. Táncra kerekedtek
idõsek, fiatalok, s gyerekek egyaránt, felhõtlen
volt a jó kedv és a szórakozás.

Nem csak a felnõttek farsangoltak, hanem a
gyerekek is ünnepeltek egy külön rendezvény

keretében, amikor maskarákba öl-
tözve vettek búcsút a hideg téltõl.
Mindenkit mosolyra derített a fiata-
lok vidám mûsora, melyet a közön-
ség tapssal jutalmazott. Az ötletes
jelmezes felvonulás után a tombo-
la-, és farsangi lottóhúzás követke-
zett. Minden gyermek vidám far-
sangi kalapot is készíthetett magá-
nak a délutánon. A farsangi bálban
estébe nyúlt a kézmûves foglalko-

zás, arcfestés, és a bál során a gyermekek ked-
vükre fújhatták a trombitákat is.   Aki mindezeket
nem hiszi, jövõre járjon utána!                        BB.

Farsangi mulatság Sajtoskálon
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Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk 2015. április 9-én jelenik meg!

Fúvós-bál Csepregen
Tavaszváró

Lehet, hogy csalóka játékot ûzött velünk a természet, amikor már
február közepén megjelentek a kertek végi bokrok alján a tavasz fehér
ruhás elsõ hírnökei, s némely napokon enyhe idõjárás csalogatott ki
öreget, fiatalt, tipegõ gyermeket a szabadba.

Lehet, hogy mire kis írásom megjelenik, koraivá válik örömünk,
megpróbálja az idetévedt télutó visszafordítani az idõ kerekét, azonban
március mindenféleképpen meghozza a tavaszt, a megújulást
természetben, a fáradó testben, a szívekben és a lelkekben is. A
betegségekkel körülvett öregkor is újra megtelik örömökkel, cirógató
napfénnyel, üde friss levegõvel, új életelemmel, reménnyel.

Márai Sándor érzékletesen írja le ezt a jelenséget. „Csak színe van és
illata. Ez még nem a virágok parfümje, nem is az a meleg állati földszag,
amely néhány hét múlva nedves erjedéssel, fehér, édes bódító gõzökkel
fejfájást okoz… Kis üde illat ez. Olyan mintha szellõztetnének.”

Talán az sem véletlen, hogy éppen márciusban köszöntjük megújuló
szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel a hölgyeket, lányokat,
asszonyokat.

Március még viaskodik a téllel, annak rohamaival, de éleszti a
reményt, mint ahogy 1848 ifjúsága és forradalma is új életet adott a
nemzetnek, s a késõbbiekben is táplálta legjobb, legnemesebb
törekvéseit. Március elõkészíti a hit reményét, a böjtöt lezáró húsvét
nagyszerû, örömteli üzenetére, a feltámadásra. Alakuljon bárhogy az
idõjárás a tavasz elsõ hónapjában, a remény, a szeretet, az életkedv,
bizakodás, a hit újjáéled. Legyen részük ilyen márciusban.

Sárváry Zoltán

Február 14-én került megrende-
zésre Csepreg Város Fúvószeneka-
rának hagyományos farsangi bálja
a csepregi Mûvelõdési Házban. Ez
az elsõ nyilvános szereplésük min-

den évben.  Az idei báli szezont pe-
dig épp a csepregi fúvósok zárták.
A rendhagyónak nem mondható
koncerten a keringõk mellett, a
Csárdáskirálynõ operettjének is-
mert dallamai hangoztak fel.

A zenekar köszönetet
mondott a családtagok-
nak, támogatóknak.  A
ráadásokban a közön-
ség együtt énekelt a ze-
nészekkel. A bál a
csepregi ifjúsági hittano-
sok nyitótáncával vette
kezdetét. A vacsora
után idén sem marad-
hatott a bálozó közönség megle-
petés produkció nélkül.  A zenészek
menetzenével invitálták az apácá-
kat, hogy elõadják táncukat.

Az Apáca-Show-ba látott jelene-
teket a fuvolista lányok adták elõ,
egy trombitás „pappal“.  Szem nem
maradt szárazon.  Ezt követõen a

táncé volt a fõszerep. Idén rekord
mennyiségû tombola kelt el. A tom-
bolatárgyakat idén is többnyire a
zenekaros családok, helyi és büki
vállalkozók és magánszemélyek

ajánlották fel. Õk nemcsak a bál al-
kalmából, de folyamatosan segítik a
zenekar munkáját és törekvéseit.

A fõdíjat a zenekar ajánlotta fel,
ami nem volt más, mint egy 2 sze-
mélyes élményutazás a zenekarral,

Csehországba, a fúvós találkozóra.
Farkas Zoltán és neje Szilvia kísérhe-
ti el a zenészeket június 11-14. kö-
zött  Prágába és Kolinba. Ezúton is
gratulálunk a nyerteseknek. Bizto-
san egy felejthetetlen élménybe
lesz részük.

Sulics Bogi



• Tömörd

Rövid hírek

4

2015. m
árcius V. évfolyam

 3. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

2015. évi farsang… 
Az idén korábban, február 14-én került sor a

tömördi Csicsóbálra a Faluházban. Maskarákba
bújt, farsangolt a falu apraja-nagyja. Búcsúztat-
tuk a telet, s köszöntöttük a kora tavaszt. 

Egy estére Meseország és a filmvilág né-
pes küldöttsége látogatott el hozzánk: a kis-
lány, a bohóc, a vadász, a kiskacsák, az ör-
döglány, a rab, az öregember, Törpilla, a Mig-
non, itt voltak  a Vadnyugat-, a 101 kiskutya-,
a Zorró- , a Csillagok háborúja film hõsei is,
köszönthettük  Mr. és Mrs Smitht, Audrey
Hepburnt, a megszemélyesített Rubik-kockát s
a Nindzsa fiút. Aki nehezen bújt elõ, s nem
akart félelmet kelteni, õ a Bakó volt. Köszönjük
a sok-sok ötletes jelmezt!

Már hagyomány, hogy a Tömördi Zumba
Tánccsoport minden rendezvényünkön fellép.
Ez alkalommal is 2 produkcióval készültek, s
fergeteges mûsort adtak. Gratulálunk nekik!

8 órakor a tombolasorsolás következett.
Köszönjük a felajánlásokat! Az est hátralévõ
részében a táncé volt a szerep.

Húshagyó kedden folytatódott a Csicsó-
kázás. Maskarába öltözött felnõttek járták a
házakat harmónika szóval, dobbal. A böjti
idõszak elõtt mindenkirõl levették a rontást,
és náspángolással elûzték a rossz szelleme-
ket. Cserébe fánkot, „melegítõt” s tojást kap-
tak a házigazdáktól. A www.tomord.hu hon-
lapu fotótárában megtalálhatjuk a rendez-
vényekrõl készült képeket, nosztalgiázhatunk
egy kicsit…                                         KSzÁ

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

2015. február 21.-én került megrendezésre a
II. Térségi Böllérverseny, ahol Csepreg is bemu-
tathatta, milyen egy igazi, jó disznóölés.

Virág János, Lukácsháza polgármesterének
és Kámán Diána, a Borbarát Hölgyek Lukácsházi
Egyesület elnökének meghívására idén Csep-

reg is csatlakozott azon települések közé, akik a
Térségi Böllérversenyen részt vehettek. A máso-
dik alkalommal megrendezett rendezvényen az
idõ is kegyes volt a résztvevõkhöz, hiszen kelle-
mes napsütéses órákkal, na meg persze renge-
teg „disznósággal” telt
a szombati nap.

A munka azonban
már jóval korábban
megkezdõdött. Meg-
beszélésekkel és a
szükséges eszközök be-
szerzésével telt el a hét,
majd pénteken meg-
kezdõdött a pincés-ke-
mencés helyszínen a
sátrak felállítása és a
kemence felfûtése.
Csepreg Város csapa-
tát, egy gyönyörû hely-
szín és egy roppant
kedves házaspár fo-
gadta. Pandúr József pince gazdának és felesé-
gének köszönhetõen minden elõkészítés zökke-
nõmentesen ment, annak érdekében, hogy
szombaton a csapatnak sikere lehessen.

Jól jártak azok, akik a csepregi pincét vá-
lasztották falatozásuk helyszínéül, hiszen véres és
májas hurkát, húsos kolbászt, disznótoros ká-

posztát és sûlt húst kóstolhattak, mellé pedig for-
ralt bor és tea dukált. Szakértõ kezek alatt frissen
készült a szilvalekváros kráfli, mely aztán a zsûri
elõtt nagy sikert aratott.

A jókedvrõl és a dalokról a Csepregi Nyugdí-
jas Énekkar hölgytagjai gondoskodtak, akik már

elõzõ nap a konyhában szor-
goskodtak és pogácsákkal, sós
süteményekkel kedveskedtek a
kóstolóknak. De így tettek a Te-
rületi Gondozási Központ kony-
hai dolgozói is, akik az elõké-
születekben illetve a szombati
napon, „élesben” is hozzájárul-
tak a csapat sikereihez.

Vlasich Krisztián Csepreg
Város Polgármestere is egész
nap a csapattal volt, kikínálta a
finom falatokat, készítette a for-
ralt bort, végül a zsûri elé vitte
az elkészült ételeket.

-Mégegyszer szeretném megköszönni a szer-
vezõknek, hogy idén Csepreg Városa is bemu-
tatkozhatott a Térségi Böllérversenyen. Egy re-
mek csapattal könnyû volt venni az akadályo-
kat, kellemes idõ volt, nagyon jól éreztük ma-

gunkat és sok pozitív visszajelzést kaptunk. Külön
örülök annak, hogy Hárominé Orbán Erika alpol-
gármester asszony és Dr. Balogh László aljegyzõ
úr is a csapat tagja volt. Bízom abban, hogy jö-
võre visszatérhetünk, hiszen pincés vendéglátó-
inkban is remek emberekre leltünk. – emelte ki a
polgármester.                                               VK

Megmérettették magukat 
a Csepregi Cupákok
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Az egykori mezõvárosban mûködõ közös
önkormányzati hivatal idén január elsejétõl to-
vább bõvült. Az eddigi nyolc település (Bõ,
Chernelházadamonya, Gór, Hegyfalu, Mester-
háza, Répceszentgyörgy, Sajtoskál és Tom-
paládony) mellé a megszûnt szelestei körjegy-
zõség székhelyközsége és a hozzá korábban,
már a tanácsi idõszaktól társult Pósfa község is
csatlakozott.

Bõ, vagy ahogy sokszor írták: Beõ Sopron
vármegye Répczemelléki, majd a Csepregi já-
rás nagyobb mezõvárosai közé tartozott, s1872-
tõl a többivel együtt községgé minõsítették. La-
kóinak száma legalább 1880 – 1960
közöttmeghaladta az 1000 fõt. Évszázadokon
keresztül négy országos vásárral, a település
központjában, majd a vasútállomás mellett vá-
sártérrel rendelkezett. E sorok írója 1958-ban
szülõfalujából, Pósfáról a szentgyörgyi és a
damonyai rét gyalogútján keresztül az egyik ál-
latvásárára vezetett egy tehenet. Akkoriban
megfordultunk – malac-eladás vagy -vásárlás
céljából – az egyik sárvári vásáron is. Apám fia-
tal kora óta sokszor járt e települések, de Hegy-
falu, Bük, Csepreg – ez utóbbiban évszázadok
óta hat országos vásárra került sor évente –és
más közeli és távolabbi helyek vásárain is. (Az
1902-ben a három önálló községbõl egyesült
Bük nagyközség csak 1928-tól tarthatott márci-
us és szeptember elsõ szerdáján kirakodó- és ál-
latvásárt.)

A Bõben és környékén mûködõ takácsok
1604-ben alakították meg céhüket a mezõvá-
rosban – megelõzve ezzel a csepregieket is. Eb-
bõl a büki takácsok, saját céhet alapítva 100 év
múlva kiváltak. A Répce, Ikva, Csáva, Metõc és
Kõris molnármesterei – köztük a bõiek is – 1612-
ben, a Csepregben tartott gyûlésükön tömörül-
tek céhbe. A bõi és környékbeli csizmadiák és
vargák céhe 1674-ben szerezte meg privilégi-
um-levelét.

Már az 1840-es években orvos, dr. Pados
János praktizált Bõben, aki Felsõbüki Nagy Pál
jobbágyait is gyógyította. A polgári idõszakban

jegyzõségi, majd körorvosi központ lett a telepü-
lés. 1903-ig a büki községek betegei is e körzet-
hez tartoztak, csak a büki cukorgyárnak volt kü-
lön üzemi orvosa, aki viszont a gyár uradalmá-
nak bõi betegeit is ellátta.

1950-ben a nagy közigazgatási átrendezés-
sel megszûnt Sopron megye és a Csepregi já-
rás. Bõ a környezõ településekkel együtt Vas me-
gye Sárvári járásához került. Még ebben az év-
ben a tanácsok megalakítása elõtt megszûntek
a körjegyzõségek. Az 1960-as évek második fe-
létõl megkezdõdött a közigazgatás racionalizá-
lása, Bõ közös tanácsi központ lett. A társult tele-
pülések mezõgazdasági termelõszövetkezetei-
nek központját viszont Chernelházadamonyán
hozták létre. A tanács és a TSZ közös fenntartá-
sában – országosan is példaként állítva – Bõben

mûködött az öt község körzeti mûvelõdési háza.
1975-ben – az országos méretû szövetkezeti
egyesülési hullám idején – a Bõ és Vidéke ÁFÉSZ
a Csepreg és Vidéke ÁFÉSZ-hoz szeretett volna
csatlakozni. A sárvári járási állami és pártszervek

a Répcelak és Vidéke ÁFÉSZ-szal
történõ egyesülést erõszakolták ki.
Szintén a felsõbb szervek erõteljes
ráhatására az addig körzeti általá-
nos iskolaként mûködõ bõi intéz-
mény felsõ tagozatát is 1982-tõl
néhány évig a répceszentgyörgyi
kastélyban létesített körzeti általá-
nos iskolába kényszerítették.

A rendszerváltozást követõen
Bõben ismét körjegyzõség mûkö-
dik, melyhez a szigorodó elõírások
miatt egyre több település csatla-
kozott. Mindez megerõsíti a Közép-
sõ Répcevidék, mai kistáji megha-
tározással Répce-síki település sze-
repét. S talán lassan szülõfalum, s a
szomszédos Szeleste is e kistájhoz
fog hivatalosan is tartozni, s nem a
Gyöngyös-síkhoz. A tájbeosztást
készítõ földrajztudósok íróasztaluk
mellett nem figyeltek fel arra a
tényre, hogy a Répce és a Gyön-
gyös vízgyûjtõ területét elválasztó
dombok Locsmánd – Répcevis –
Gyalóka – Szakony – Csepreg –
Gór–Szeleste határában húzód-

nak. E települések patakjai, így a Kõris is, mely
szülõfalum vize, s a beleömlõ Mocson, mely
Szeleste patakja, mind-mind a Répcébe kerül.
Így ténylegesen a Répce jobb oldalán levõ va-
si községekbõl többnek kellene a Répce-síkhoz
tartoznia, mint eddig. Már csak azért is, mert jó-
val közelebb vannak a Répcéhez, mint a bal ol-
dali részen idesorolt Nagylózs, Pereszteg és
Sopronkövesd. Igaz persze, hogy azok patakjai
is a Répcébe szállítják vizüket, s molnáraik egy-
kor a répcevidéki molnár céhhez tartoztak.

SF

Bõ szerepköre és a Répce-sík kiterjedése
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• Bük
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Farsang farka Bükön
Húshagyó kedden, a nagyböjt elõtti utolsó

nap délutánján, mint 2007. óta minden év-
ben, idén is jelmezesek hada vonult zajongva
a körforgalomtól a mûvelõdési központ és
sportcsarnok közötti átriumig. 

A rendezvénytéren az idei farsangi szezon
lezárásaként katicák, keselyûk, rágcsálnivalók
és dominók csoportja mellett családok tagjai,
alkalmi párok és magánzók mutatták be ötle-
tes maskaráikat, néhányan alkalmi mûsorai-
kat is Nika Róbert konferálásával, DJ Szúnyog
zenei aláfestésével. A helyiek mellett a szom-
szédvárból, de még Szekszárdról is érkezett
néhány jelmezes. 

A hálás közönség nevetéssel, tapssal jutal-
mazta a látványt és produkciót. Míg a zsûri ta-
nácskozott, a Sok-szín-pad tagjai Hans Sachs:
Gazduram kotlik c. komédiájával szórakoztat-
ták a közönséget és a maskarásokat. A leg-
jobbnak ítélt jelmezek díjazása után meleg
tea, forralt bor és farsangi fánk tette elviselhe-
tõbbé a hûvösödõ idõt. Az est sötétjében tûzet
gyújtottak, melyre szalmabáb is röpült. A ma-
darak csiripelnek, a téltemetõ, a hóvirág, a
tõzike napok óta nyílik. Bízzunk benne, hogy
farsangolóinknak sikerült elûzniük az idei nem
túl kemény telet.

igás

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon

„Várjuk, a langyos tavaszt

számláljuk a perceket,

reggel-este, napról-napra,

a kedvünk is kedvesebb,

ha az égbolt derûsebb.”

Február 21-én ezekkel a szavakkal nyitottuk
meg tavaszváró mûsorunkat. Elsõként a legkiseb-
bek mutatkoztak be, velünk volt Micimackó és

csapata: Bagoly, Zsebibaba, Malacka, Nyuszi,
Tigris és Kanga. Óvodásainknak ez a mese volt az
elsõ komolyabb próbálkozása, a színdarabok te-
rületén. Nagyon ügyesek voltak, a közönség

tapssal és örömkönnyekkel bátorította õket. A na-
gyobb gyerekek által eljött hozzánk a soknevû ki-
rályfi, a királynõ, az öregkirály, a szakácsnõ, s per-
sze a királyi palotánál õrt álló kapusok. Megtud-
hattuk, hogy a borbélylegénynek öltözött királyfi,
miként tréfálja meg az öreg királyt. 

A felnõttek elõadásában megismerkedhet-
tünk Aladárral, aki minden nõért megõrül, és  ká-

ros szenvedélye a hûtlenség. Láthattuk, hogy ho-
gyan állhat két boldog fiatal pár közé az anyós.
Az anyós örökös problémájával a két koma is
megküzdött. Kiderült, hogy mit csinál a férfi vasár-
nap délután, ha van egy kis nõje, motorbiciklije.
A színdarabok mellett természetesen a táncos
produkciók sem maradhattak el. A tini lányok el-
kalauzoltak minket a mai, modern tánc világába.
Az anyukák megmutatták, hogy mivel tud egy fi-

atal menyecske megbabonázni egy férfit. A mû-
sor végén pedig együtt ropták a táncot a lányok
és az asszonyok, vérbeli mulatós zenére. 

Köszönjük mindenkinek a segítséget, gyere-

keknek, szülõknek, nagyszülõknek, az Õszirózsa
klub tagjainak egyaránt, hogy segítettek ab-
ban, hogy ez a mûsor létrejöhetett.

„Mindenik embernek a lelkében dal van, és
a saját lelkét hallja minden dalban. És akinek
szép a lelkében az ének, az hallja a mások éne-
két is szépnek.”

H.H.R.

Tompaládonyi tavaszváró
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Január végén a Dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészeti Iskolában ven-
dégszerepelt a kõszegi Ataru Taiko
ütõegyüttes.

A Japánt és kultúráját bemutató
foglalkozások zárásaként a távol-
keleti ország egzotikus zenei vilá-
gából hozott ízelítõt a csoport. A

látványos és változatos koreográfi-
ai elemekkel tarkított, lendületes
elõadás igazi dobszínházi produk-
ció volt.

A zeneszámok között bemutatták
a több ezer éves múltra visszatekintõ
hangszereket. Az együttes vezetõje a
kezdeti mondától felvázolta a taiko
történetét. A hallgatóság megismer-

hette a dobok felhasználásának je-
lentõségét a távközlésben, vallás-
ban, szórakoztatásban és harcászat-
ban. Mindezeket példákkal is illuszt-

rálták.
A fergeteges mûsor

után az intézmény veze-
tõje, dr. Barityné Házi
Ottilia köszönte meg az
együttes bemutatóját.
Majd a jelenlevõk figyel-
mébe ajánlotta Szal-
kayné Sárváry Hajnalka
új, ezúttal ceruzarajzokat
bemutató kiállítását.

Az intézmény folyosó-
ján továbbra is megte-

kinthetõk a mûvész-tanár korábbi
alkotásai és Devecseri László költõ-
tanár kanadai fotói. 

sf

Ataru és kiállítás-
megnyitó Csepregen
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• Csepreg

Csepregi iskolások farsangja
A farsang a vízkereszttõl (január 6.) hamva-

zószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idõ-
szak elnevezése, amelyet hagyományosan a
vidám lakomák, bálok, mulatságok, népün-
nepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetes-
sége, hogy a keresztény liturgikus naptárban

nem kötõdik hozzá jelentõs vallási ünnep,
alapvetõen a gazdag néphagyományokra
épül, csúcspontja a karnevál. Február 13-án
délután nagy sürgés-forgás vette kezdetét a
csepregi általános iskola  aulában is: kezdõ-
dött a farsang. A karneválnak a csepregi isko-
lában hosszú, évekre visszanyúló hagyomá-
nyai vannak. Az egyéni jelmezesek mellett az
osztályok is beöltöztek és színes produkciókkal

szórakoztatták az pedagógusokat, gyereke-
ket és a szülõket. Idén is sokan öltöttek ma-
gukra nagyonötletes   jelmezeket. Minden jel-
mezbe öltözött gyerek kapott jutalmat.

A csoportos elõadásokat pedig a „leg” jel-
zõkkel illették. Volt a legmulatságosabb, leg-
ötletesebb stb. osztályprodukció.  A  zsûrinek
a Transformenst  tetszett a legjobban. A felvo-
nulás, produkció után kezdetét vehette a
tánc. Aki megéhezett, zsíros kenyeret majszol-
hatott.

Természetesen a farsang egyik fõ eleme a
tombola. Sok kisebb-nagyobb ajándéktárgy
talált gazdára. Bár a farsangi idõszaknak vé-
ge, az elkövetkezõ hetekben is színes progra-
mok várják a diákokat és szüleiket.

Sulics Bogi

Rövid hírek

Az idei tanévben két végzõs évfolyam búcsúzik
a Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola és Szakiskolá-
ban. A végzõsök szalagavatói rendezvényein ün-
nepelni jöttek össze egy közösségbe a családok, a
szakiskola közössége. Ünnepelni azokat a 11. és

12. évfolyamos pincér és szakács tanulókat, akik
hamarosan, a vizsgák letétele után, már dolgozó
felnõttként lépnek ki az iskola kapuján, lépnek ki a
nagybetûs életbe. Pócza Csaba, igazgató kö-
szöntötte a végzõsösöket a felnõtté válás küszö-
bén, és kívánt nekik a továbbiakhoz sok erõt, kitar-
tást és sikeres képesítõ vizsgát.

Egy kis szimbolikus szalagot kaptak a végzõsök
ezen az ünnepen. Ez a kis szalag jelzi az iskolához,
az osztályhoz tartozást. A jelképet a 11. évfolyamo-
soknak – 13 pincér és 14 szakács tanulónak -
Kadarkuti Judit, a 12. évfolyamosoknak – 11 pincér
és 8 szakács tanulónak - pedig Petõ Krisztina osz-
tályfõnök tûzte fel a szívük fölé. 

A végzõsök nevében Gyõri Csaba Patrik illetve
Lehoczky László és Szakonyi Kristóf vidám hangula-
tú beszédekben emlékeztek vissza az iskolában el-
töltött évek számukra fontos eseményeire, és kö-
szönték meg tanáraiknak, szakoktatóiknak a mun-
kát, szüleiknek a gondoskodást, a törõdést, amit
egy-egy szál virággal háláltak meg.

A hivatalos rész után a végzõs diákok vidám
mûsorral lepték meg a vendégeket. Nem marad-
hattak el a pillanatképek az eltelt diákévek csíny-
tevéseirõl, kedves és tanáraikat kissé bosszantó
emlékeirõl. A 11. évfolyamosok kisfilmjüket követõ-
en nagy sikerrel mutatták be fergeteges latin tán-
cukat. Az ünnep zárásaként a „Szabadság vándo-
rai” közösen énekelték el talán hitvallásukat is az
életrõl: „Minden ember jó, kit megtalál egy szó,
minden szó is jó, ha embernek való. Minden em-
ber más, de éppen ez a jó.” 

A tizenkettedikesek vidám szalagavatói mûso-
ruknak az Ezeregyéjszaka meséi címet adták. A lá-
nyok színes hastáncbemutatójával kezdõdött a
mûsor az osztályfõnöknõvel közösen. Majd a sza-

kácsok „fõztek” szorgalmasan zeneszóra. A pincé-
rek pedig bemutatták, hogy minden vendég egy-
forma, akár ittas, akár nem. A „mese” végén a di-
ákok záródalukban kifejezték, hogy õk felnõttek
már ugyan, de gyermekéveik fontosak maradnak
számukra.  Mindkét alkalommal a szalagavató
bál a Fürdõ Étteremben a végzõsök színvonalas
nyitótáncával vette kezdetét. Majd táncra kérték
a keringõzõk tanáraikat, szüleiket és vidáman
mulattak együtt a családok ezekben a közössé-
gekben utoljára. bse

MEGNYÍLT 
AZ EGYENLÕ 
BÁNÁSMÓD 
HATÓSÁG
ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATA!

Munkatársunk – dr. Jójárt Ág-
nes Szilvia; 2015. március 25.
napján 10:00-14:00 óráig – a
Csepregi Polgármesteri Hivatal-
ban (Csepreg, Széchenyi tér 27.
2. emeleti tárgyaló) megvála-
szolja kérdéseit, kíváncsi tapasz-
talataira, valamint tájékoztatja
arról, hogy jogsértés esetén mi-
lyen lehetõségei vannak a jog-
érvényesítésre.

NINCS EGYEDÜL! 

11. évfolyam

12. évfolyam

w
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„Eddig csak álmodtunk, 
terveztünk még...”
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Az idei évben a farsangi mulatozást a büki is-
kolában a felsõ tagozatosok kezdték A 8. évfo-
lyamosoktól az alsóbb évesek feladatként a
„Való világ az iskolában” avagy ilyenek vagyunk

mi, így éljük napjainkat az iskola falai között dél-
elõtt, délután címet kapták. Minden évfolyam
nagy lelkesedéssel készült, igyekeztek a kiírás-
nak megfelelni, hogy be legyenek show-zva.

Az ötödik évfolyamosok kezdték a bemutat-

kozók sorát. Õk a „Vers mindenkinek” címet ad-
ták produkciójuknak. Megtudhattuk, milyen ne-
héz sorsa is van egy felsõ tagozatosnak, milyen
nehéz az iskola(táska). Hát még ha otthon is szá-

mon kérik az ember gyerekét! A leckeírásnál
azonban fontosabb otthon az evés, amit dalba
és táncba foglalva mutattak be. A hatodik évfo-
lyamosok az iskolai élet minden rejtelmébe be-
avatták a nézõket. Bemutatták a tanórák nehéz,
de azért kibírható perceit. Fényt derítettek az al-
maprogram rejtelmeire, és ötletet adtak a haté-

kony papírgyûjtésre. A hetedikesek szintén a
mindennapos testnevelés fáradalmait jelenítet-
ték meg elsõként. Aztán az évfolyam diákönkor-
mányzatának képviselõit választották meg jel-
képesen. Nagyon ötletes terveket adtak a kép-
viselõknek, hogy mit szeretnének megvalósítani
az iskolában, és annak környékén, hogy a „sze-
gény” diákoknak jobb legyen. Záró cilinderes
táncukat nagy taps kísérte.A farsangi produkci-
ókat a hagyományokhoz hûen a nyolcadikosok
keringõ tánca zárta. Szépen felépített koreográ-
fiával, gyönyörû ruhákban, méltó módon ünne-
pelt a 8. évfolyam is. 

Az alsó tagozatosok jelmezes karneváljára
nagyon készültek az apróságok. Szívesen mutat-

ták be a szüleik szorgos keze által „házilag”
gyártott, nagyon ötletes jelmezeket, amelyeket
a nehéz helyzetben lévõ szülõkbõl álló alkalmi
zsûri értékelt és díjazott. A felvonuló osztályok jel-
mezesei kis versekkel mutatkoztak be, hogy
megtudja a népes közönség, kit rejtenek a mas-
karák. Csak néhány jelmez a sok-sok kreatív
munka közül – léghajó, gyrospita, borsó, szivár-
vány, meggybefõtt, akvárium. Természetesen je-

len voltak a cowboy-ok, ninja-k, királylányok,
hercegkisasszonyok, boszorkányok is. A negye-
dikesek csoportos jelmezeikkel arattak sikert. A
rendezvényeken készült képeket az iskola hon-
lapján mindenki megtekintheti, gyönyörködhet
a szebbnél szebb, kreatív jelmez alkotásokban
és mûsorokban.

Mindkét mulatságon a tombolahúzást köve-
tõen a büfében finom sütikkel és szendvicsekkel
oltották szomjukat és éhüket a táncolásban elfá-
radt nagyon jó hangulatú farsangozók. 

bse

5. évfolyam

6. évfolyam

Felsõs farsang

7 évfolyam

Farsangi buli a büki suliban
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• Nemesládony

Farsangi délután Nemesládonyban
A nemesládonyi képviselõ-testület farsang

farkán hívta a faluban élõ gyerekeket és szü-
leiket, hogy öltözzenek jelmezbe, mulatozza-
nak együtt a kultúrház falai között. Bencsik
Gabriella, kulturális szervezõ és könyvtáros kö-
szöntötte a falu vezetõit, a vidám jelmezbe öl-
tözött gyerekeket, szüleiket. A kis apróságok
szemmel láthatóan jól érezték magukat alkal-
mi öltözékükben, vígan játszadoztak, futkároz-
tak. Néhány mondattal bemutatták, milyen

jelmezbe bújtak, vagy éppen csak lelkesen
meghajoltak. A legkisebb jelmezes 5 hóna-
posként, nagyon vidáman, kedves színfoltként
volt jelen a farsangon rénszarvas jelmezében.
Bemutatkoztak a királylány testvérek, a kis
párduc, a krokodil, a Micimackó, a Fekete
Özvegy, a táncos lány és a Superman 2. A fel-
vonulást követõen szívesen falatoztak a lelkes
anyukák által készített finom sütikbõl, majd
kezdõdhetett a felhõtlen játék, ami számukra
mindennél többet ért. A gyerekeket és szülei-
ket szórakoztatta a Berzsenyi Dániel Megyei
Könyvtár által finanszírozott bábelõadás is,
melynek keretében a Mesebolt Bábszínház
Százholdas Pagony címû elõadását tekintet-
ték meg.

bse

Rövid hírek

Az Alpokalja kedvezõ adottságokkal rendel-
kezik a kerékpáros turizmus fejlesztéséhez, a szá-
mos pozitív érték ellenére  a kerékpáros turiz-
musban rejlõ lehetõségek kiaknázásáracsak
korlátozott mértékben került sor. 

Miért vagyunk ideális helyszín?
• Kiépített kerékpárútvonalon közlekedhetsz.
• Az egykori zöldfolyosó vonala gazdag termé-

szeti értékekben. Erdõk, szántók, rétek, legelõk
vannak színes növény- és állatvilágával.  

• Kiváló minõségû levegõ, országosan a leg-
alacsonyabb a pollen szennyezettség.

• Változatos domborzat, edzettséged függvé-
nyében választhatsz útvonalat, avagy dönt-
hetsz amellett hogy javítod edzettségi álla-
potod.

• Gazdag értékes épített történelmi öröksé-
günk, minden 5km-re ajánlunk Neked egy-
egy szép épületet, látnivalót.

• A fürdõk, tavak szintén kiváló cél- és köztes-
állomások.

• Belekóstolhatsz Ausztria kultúrájába, aktív tu-
risztikai programkínálatába. 

• Vendégszeretõ, segítõkész helyi lakosság vár
az Alpokalján!

Azsirai Innovatív Platform Nonprofit Kft. sikeresen
pályázott az Alpokalja-Ikva mente Leader Egyesü-
let Kerékpáros Mintatérség és Naturama Túraútvo-
nalak térségi programhoz kapcsolódó fejlesztések
célterületre a LEADER Program keretében „Kerék-
páros Mintatérségünkért, Naturama túraútvonalak
népszerûsítéséért” címû projekttel.

A projekt keretében a térség elsõ kerékpáros
Mintatérség és Naturama információs pontja ke-

rült kialakításra Zsirán. A helyszínen a tájékozta-
táson túl kiadványok, térképek és egyéb speci-
ális szolgáltatások várják a látogatókat. A pro-
jekt keretében 20 db kerékpár került beszerzés-
re, zárt kerékpártároló épült, Alpokalja kerékpá-
ros honlap készült. Három helyszínen (Zsira,
Völcsej, Und) turisztikai tájékoztató tábla került ki-
helyezésre, valamint molino, szórólapok, turiszti-
kai kiadványok készültek. A fejlesztés révén mos-
tantól Zsirán is lehetõség van a csoportoknak
kerékpárok kölcsönzésére.                             (x)

Két keréken
az Alpokalján
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Hozzávalók:
• 1kg csirkemell
• 0,5 kg brokkoli
• sajt
• folyékony RAMA
• 2 dl fõzõtejszín 
(1 tk. étkezési keményítõ, 1 tojássárgája)
• só
• bors
• szerecsendió

Elkészítés: Sós vízben megpárolom a
brokkolit, hogy félkeménnyé váljon. Utána
a csirkemellet sóval, borssal és szerecsen-
dióval megfûszerezem. Folyékony Rama-n
elõsütöm. 

Ezután egy jénai tálat kivajazok, majd
rétegezek rá egy sor csirkemellet, rá brok-
kolit, és ezt így addig folytatom, amíg az
alapanyag el nem fogy. 

Közben a fõzõtejszínt összekeverem 1
tk. étkezési keményítõvel és egy tojássár-
gájával. Majd ezt is fûszereztem sóval,
borssal és szerecsendióval. 

A rétegzett csirkemell és brokkoli tete-
jére öntöm az így elkészített fõzõtejszínt,

majd a tetejére sajtot reszelek. Így kerül
a sütõbe. 20 perc alatt 200 fokon készre
sütöm.

Nagyon finom! Érdemes elkészíteni!
Jó étvágyat kíván: Gazdag Rita

2015. február 17-én, kedden, futótûzként terjed a szomo-
rú és fájdalmas hír kis községünkben: Erzsike elment...
Csend..., s válaszként ez a mondat visszhangzott: nem hi-
szem el... 53 évesen.

Nekünk Erzsike, Erzsi volt, hiszen ragaszkodott hozzá, hogy
így szólítsuk, másoknak Miletits doktornõ, Fõorvos Asszony,
Zsóka: itthagyott bennünket.

A szemek gyógyítása, a lelkek tükrének orvoslása számá-
ra a legfontosabb volt életében. Tudatosan készült erre a
pályára.

Kedves, csupa szív, mindig vidám, segítõkész egyéniség
volt. Vártuk a szombat délutáni hazaérkezéseit, bármilyen
problémával felkereshettük Õt. Sokaknak sokféleképpen fog
hiányozni! 

Egyeseknek, mint a távoli ismerõs, a baráti támasz, a jó
szó gazdája, aki segített a bajban.

Másoknak lelki gondozója volt, küzdõtársa a gyógyulás-
ban. A hozzáfordulók felé figyelme különleges, páratlan és
egyedi volt. Csodálhattuk olvasottságát, kitartását a szellemi
munkában. Szerethettük finom humorát, a beszélgetésbe
tûzdelt anekdotáit.

Köszönjük a Teremtõnek, hogy velünk volt, hogy meg-
ajándékozott  bennünket létével! Reméljük, hogy az Égi ha-
zából is velünk marad örökre!

Adjon a Jóisten megnyugvást ittmaradott szeretteinek!
Isten Veled!                                       Kissné Szabó Ági

Váratlan
hír

Brokkolis csirkemell

AHOGY ÉN KÉSZÍTEM
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• Mesterháza

Farsang a Faluházban
2015. február 21-én pár év kihagyás után

Mesterháza Önkormányzata Farsangi mulat-
ságot szervezett a Faluházban.

A mûsort a helyi fiatalok lelkes csapatának
köszönhettük, melyet a szép számmal megje-
lent közönség nagy érdeklõdéssel fogadott.

Az est folyamán volt tombolasorsolás, bü-
fé, majd hajnalig tartó bál. Köszönjük mind-
azok munkáját, akik lelkesen készültek a far-
sangi bemutatóra, részt vettek a szervezésben
a lebonyolításban. Köszönjük az értékes tom-
bola felajánlásokat. Egy igazi vidám napot
tölthettünk így együtt.                              DZs

Rövid hírek

Új közösségi busz Iklanberényben
Berényi Pál polgármester köszöntötte az át-

adáson megjelenteket 2015. február 7-én. Az
egy éve indult pályázat ért véget.  A 10 millió
forintért vásárolt Ford kisbuszt a település elsõ-
sorban szociális feladatok ellátására szeretné
használni, de kirándulások és egyéb utazások
alkalmával is igénybe lehet venni. A falu lakos-
ságának 30 %-a elfér benne, tehát 9 fõ.

Ágh Péter, országgyûlési képviselõ beszédé-
ben hangsúlyozta a kistelepülések fontosságát
és életben tartását is. A beszédek után Kovács
Csaba Albert plébános áldotta meg a buszt.

yde

• Iklanberény

A magyar futball iránt mélyebben érdeklõ-
dõknek Fehér József neve nem hangzik ismeret-
lenül, hiszen 2014 szeptemberétõl a Magyar
Labdarúgó-válogatott szakmai stábjának tagja.
Két kollégájával együtt õ is a válogatott
fizioterapeutájaként tevékenykedik a labdarú-
gók mellett. A név ismerõs,
de többen nem tudjuk, hogy
Fehér József szûkebb hazánk
szülöttje. A Mesterházán élõ
büszke szülõktõl tudtuk meg,
hogy a nemzeti tizenegy
egyik neves szakmai segítõje
nem is ismeretlen a Répce-
vidéken élõknek. Talán ép-
pen osztálytársa, iskolatársa,
barátja, sporttársa volt vala-
melyik kedves olvasónak. Az
1973-as születésû fiatalember Bõben kezdte ál-
talános iskolai tanulmányait, majd a labdarúgás
szeretetét a répceszentgyörgyi sportiskolában
alapozták meg testnevelõ tanárai, edzõi. A kö-
zépiskolai tanulmányai alatt sem távolodott el a
focitól, hiszen játszott a környezõ települések
amatõr, és megyei osztályban lévõ csapatai-
ban. Oszlopos tagja volt Bük, Simaság, Répce-
lak és GYSEV Sopron labdarúgócsapatának is. A

sport mindig fontos szerepet játszott az életé-
ben, akármilyen más mindennapi munkákban is
tevékenykedett. Aztán sportpályafutása külföld-
re szólította. Munkái mellett levelezõn tanult Linz-
ben és Stuttgartban, okleveles fizioterapeu-
taként végzett. 2009 májusa óta az 1860 Mün-

chen sportklub gyógytornásza. Közremûködésé-
vel több magyar labdarúgó térdsérüléseit is si-
keresen gyógyították meg Münchenben. Jelen-
leg is ott él, dolgozik. Dárdai Pál megkeresésére
vállalta a magyar nemzeti válogatott melletti
szakmai tevékenységet is külföldi munkája mel-
lett. További sikeres munkájához jó egészséget,
kitartást, erõt kívánunk!

BSE

2015. februárjában ünnepelte Sajtoskál tõs-
gyökeres lakója, Nagy József 90. születésnapját.

Ebbõl az alkalomból a vasárnapi szent misén
Szabó Miklós plébános köszöntötte Õt szép sza-
vakkal, beszédében hangsúlyozta az idõs kor
szépségét. Majd felolvasta Dr. Pápai Lajos gyõri
püspök köszöntõ levelét. Püspök úr levelében ki-

tért arra, hogy Jóska bácsi életében az egyház
fontos szerepet töltött be, mind munkájával,
mind anyagi hozzájárulással az egyházat segí-

tette, támogatta, megköszönte neki eddigi ke-
resztény tevékenységét. A szent misét követõen
az ünnepi ebéden köszöntötte Õt Haller Imre

polgármester, a falu vezetõsége, Vincze György
jegyzõ, és Jóska bácsi rokonai.

Jóska bácsi szép kora ellenére is jó egész-
ségnek örvend, minden vasárnap biciklivel
megy a szentmisére. Az Isten éltesse Õt sokáig
erõben, egészségben! Kívánjuk neki, hogy
még  sokáig éljen közöttünk és továbbra is le-
gyen falunk kedves lakosa.                          BB.

Mesterházától Münchenig

Születésnapi köszöntés
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Bõvül az ügyintézés lehetõségének tárháza a
csepregi és a kistérségben található környezõ
települések lakosai számára is, hiszen január
30.-án Vas megyében négy új kormányablak
kezdte meg mûködését az állampolgárok szol-
gálatában, a szombathelyi vasútállomás épüle-
tében, Sárváron, Kõszegen és Csepregen is.

A kormányablakok célja, hogy az állampol-
gárok a lakóhelyükhöz lehetõleg legközelebb
elhelyezkedõ kormányablakban intézhessék hi-
vatalos ügyeiket, úgy hogy az a lehetõ legegy-
szerûbben, leggyorsabban és leghatékonyabb
tudjon megvalósulni. 

Ügyfélbarátságát növelõ tényezõje, hogy
bármely állampolgár, bárhol igénybe veheti a
Kormányablakot hivatalos ügyeinek intézésé-
hez, melyben jelenleg 256 féle ügytípus intéz-
hetõ, így az teljes körûen ellátja az okmányiro-
dák feladatait. Ráadásul a nyitvatartási idõ is az
ügyfelek kényelmét hivatott szolgálni.

Csepregen Harango-
zó Bertalan kormány-
megbízott úr és Ágh Péter
országgyûlési képviselõ
úr mellett beszédet mon-
dott Vlasich Krisztián
Csepreg Város Polgár-
mestere is.

„Külön öröm számom-
ra, hogy a Csepregi Kö-
zös Önkormányzati Hiva-
tal épülete adhat otthont
a Kormányablaknak, így
egy méltó helyen, méltó
környezetben valósulhat
meg az ügyintézés.

Jelzés értékû mindan-
nyiunk számára, hogy ez
a fejlesztés itt valósult
meg, hisz ez jelzi szá-

munkra azt is, hogy a mindenkori döntéshozók
kiemelten partnerként számolnak Csepreg váro-
sával. A Kormányablak megléte így települé-
sünk rangját és értékét is növeli.” – emelte ki be-
szédében a Polgármester.

yde

Kormányablakkal
bõvült Csepreg Városa!
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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.)

m
á
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s

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)

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

Március 1. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 2. Hétfõ Dr.
Bence Zsolt • 3. Kedd Dr. Szilasi Imre • 4. Szerda Dr.
Szilasi Imre • 5. Csütörtök Dr. Bencsik István • 6. Péntek
Dr. Földi Sándor • 7. Szombat Dr. Petro Andor • 8. Va-
sárnap Dr. Szilasi Imre • 9. Hétfõ Dr. Szirmai László • 10.
Kedd Dr. Szilasi Imre • 11. Szerda Dr. Szilasi Imre • 12.
Csütörtök Dr. Nagy Gábor 23 óra • 13. Péntek Dr.
Müller András • 14. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna • 15.
Vasárnap Dr. Földi Sándor • 16. Hétfõ Dr. Szirmai László

• 17. Kedd Dr. Szilasi Imre • 18. Szerda Dr. Szilasi Imre •
19. Csütörtök Dr. Bencsik István • 20. Péntek Dr. Müller
András • 21. Szombat Dr. Petro Andor • 22. Vasárnap
Dr. Földi Sándor • 23. Hétfõ Dr. Bence Zsolt • 24. Kedd
Dr. Bencsik István • 25. Szerda Dr. Bencsik István • 26.
Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 27. Péntek Dr. Müller
András • 28. Szombat Dr. Földi Sándor • 29. Vasárnap
Dr. Vágási Andrea • 30. Hétfõ Dr. Sudár Zsuzsanna •
31. Kedd Dr. Nagy Gábor
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Március 6-án, pénteken 20 ó. a
Büki Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtárban: „Forgószínpad” – Palya
Bea koncert.

Március 7-én, szombaton 13 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: A Csoda-
ország Óvoda családi napja.

Március 7 – április 11. Soproni Ta-
vaszi Napok. A részletek megtekint-
hetõk a szórólapokon és a
www.prokultura.hu honlapon.

Március 8-án, vasárnap 11 ó. Bü-
kön a Sportcsarnokban: Büki TK – Vác
– NB. I-es férfi asztalitenisz mérkõzés.

Március 13 – 15. településeinken
(Csepregen 13-án 18 ó, Bükön 15-én
10 ó.): Megemlékezés és koszorúzás
az 1848/49-es forradalom és szabad-
ságharc 167. évfordulója alkalmá-
ból. A részletek olvashatók a plakáto-
kon, szórólapokon és a települési
honlapokon.

Március 10-én, kedden 19 ó. a Bü-
ki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyv-

tárban: „Forgószínpad” – Dunai Ta-
más elõadómûvész önálló estje.

Március 14-én, szombaton 16 ó.
Bükön a Sportcsarnokban: Dr. Lupó-
Büki TK – Tapolca NB II. junior és felnõtt
bajnoki nõi kézilabda mérkõzése.

Március 14-én, szombaton 13 ó.
Csepregen a szõlõhegyeken és a kö-
zeli erdõkben: Tavaszi (Bor)túra.

Március 16 – 20. Csepregen a Pe-
tõfi Sándor Mûvelõdési-Sportház és
Könyvtárban: Petõfi emlékhét.

Március 18-án, szerdán 8 és 17 ó.
a Büki MSKK-ban: Olvasószemüveg –
Dr. Zacher Gábor toxikológus fõorvos
elõadása.

Március 20-án, pénteken 9.30 –
11.49 ó.: Részleges (67,75 %-os)
Napfogyatkozás. Csak védõszem-
üvegen, kormozott vagy hegesztõ
üvegen keresztül nézze a ritka termé-
szeti jelenséget!

Március 21-én, szombaton 19 ó.
a Büki MSKK-ban: „Forgószínpad” –
Az Üss a hasadra! Színpad versszínhá-
zi elõadása.

Március 24-én, 15.30 ó. a Büki
MSKK-ban: Tavaszi Büki Mesebérlet –

Egyszer egy királyfi – a Kuttyomfitty
Társulat mesejátéka.

Március 26-án, csütörtökön 16 –
19 ó. Csepregen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár-
ban: Véradás.

Március 26-án, csütörtökön 17.
ó. Csepregen a Városi Könyvtár-
ban: Irodalmi kávéház: Kussoltat a
sors – Pálfy Margit színmûvész La-
tinovits Zoltán estje. Rendezte:
Szokoly Tamás.

Március 27 - 29. Bükön a Sport-
csarnokban: Olimpici Grand Prix -
Párbajtõrverseny a Szombathelyi Ví-
vóakadémia rendezésében.

Március 29-én, 19 ó. a Büki MSKK-
ban: „Forgószínpad” – Martin
McDonagh: Vaknyugat – fekete ko-
média a Zalaegerszegi Hevesi Sán-
dor Színház elõadásában.

Április 6-án, húsvéthétfõn 9 ó. Bü-
ki MSK Atriumában és Színháztermé-
ben: Büki Húsvéti Vigalom

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve
a http://www.visitbuk.hu/,  http://bukmsk.hu/,

http://www.csepregikiki.hu/ és a
http://www.csepregikultura.hu/ honlapokon.






