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Rövid hírek
• Egyházasfalu

Batyus bál
Miden évben megrendezzük a Batyus bált

Egyházasfaluban. Az idén nagy sikert könyvel-
hettünk el, mivel 160 fõ tisztelte meg rendez-

vényünket. Most is a Keresztényi pékség sütöt-
te meg a falu kenyerét, ami öt kilót nyomott,
és amelyet az esti órákban felszeltünk és közö-
sen elfogyasztottunk.

Sándor József polgármester

A csepregi Borbarát Hölgyek Egyesülete és a
Csepregi Hegyközség szobrot állítatott a Peruska
Mária zarándokhelyen Szent Orbán pápának a
csepregi szõlõhegy védõszentjének.

A csepregiek már több, mint 30 éve május
25-én Orbán napkor ünneplik védõszentjüket

összekötve a tavaszi határszemlével. A Peruska
Mária zarándokhelyen Magyarországon egye-
dülálló szoborparkban kapott helyet a védõ-

szent. A mûvet Marosits József szombathelyi
szobrász készítette el, „Jura” kemény mészkõbõl.

Július 6-án a tûzoltók, fegyveres testületek és
rendvédelmi szervek zarándoklatán történnek
hagyományosan  a szobor szentelések katonai
tiszteletadás mellett. A misét 3 nyelven celebrál-
ták.  Fõ celebráns Bali Tibor, koncelebráltak Dr.
Temel Rajmund és Dumovits István horvátzsi-
dányi plébános. A misét a kórusok tették ünne-
pélyesebbé.

A szobor patrónusait a Borbarát Hölgyeket és
a csepregi boros gazdákat is áldásba részesítet-
ték. Köszönet a támogatóknak, akik hozzájárul-
tak, hogy a szobor létrejöhessen. Kérjük a Terem-
tõ áldását munkánkra.

Horváthné Pados Teréz

Szobrot avattak Orbánnak
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I m p r e s s z u m

„A nyári kalandok többféle okból érnek véget, de mindent ösz-
szevetve egy dolog közös bennük: hullócsillagok, fenséges, megis-
mételhetetlen pillanatok, az örökkévalóság felvillanása, mely egy
perc alatt elillan.” 

Ezek miatt a megismételhetetlen pillanatok miatt szeretjük annyi-
ra a nyarat, mindegy az, hogy egyedül, vagy párban, vagy egy
baráttal, családdal éltük át. A nyárnak ez a Dharmája, vagyis a lé-
nyege, hogy olyan pillanatokban legyen részünk, amelyekre ké-
sõbb szívesen emlékszünk, például egy nyaralás emléke, egy bará-
ti beszélgetés, hogy milyen szabadnak éreztük magunkat egy-egy
fesztiválon.  Bár közeledik a nyár vége, és az áruházak polcai isko-

laszerekkel vannak megpakolva, még van idõnk kiélvezni a meleg
évszak adta lehetõségeket. A remek idõjárás miatt még mindenki
felszabadultabban indul neki akár egy átlagos munkanapnak,
akár a hétvégi pihenésnek. Az augusztus is mindenkinek mást je-
lent. A gyerekeknek van még egy hónapja, hogy kötelezettségek
nélkül élvezzék a nyári szünetet, sokáig aludjanak, táborozzanak,
nyaraljanak. A fiataloknak és az idõsebbeknek sem érdemes této-
vázni, hiszen az augusztus is még rengeteg programot kínál, példá-
ul gasztro rendezvényeket, koncerteket, valamint a fesztiválok ideje
sem járt még le. Szóval ki kell használni még ezt a kis idõt strando-
lásra, dinnye evésre, napozásra, kirándulásra, augusztusi hullócsil-
lag nézésre,  és többek között pihenésre. 

További szép nyarat kívánok, a nyaralni indulóknak élmények-
ben gazdag idõtöltést, és mindenképpen sok napsütést!

Kincse Anda

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk 2014. szeptember 4-én jelenik meg!

Beköszöntõ
Idén Június 12-én, a bõi Kemen-

cés Falusi Vendégasztalban került
megrendezésre a Nyugdíjas klub
szokásos évadzáró vacsorája. A
nagyszámú érdeklõdésnek köszön-

hetõen teltházas programnak le-
hettünk részesei. A helyben, kemen-
cében sütött finomságokból min-
denki a maga kedvére válogatha-
tott, mindenki számára lehetõség
volt az étlap valamennyi kínálatát
végigkóstolni: csülök, tarja, oldalas,

karaj és sültcsirke, melyet helyben
sütött házikenyérrel fogyaszthat-
tunk. Az otthonról hozott pogácsá-
kat pedig utólag is köszönjük azok-
nak, akik vették a fáradtságot és

hozzájárultak az est sikeréhez. Akár-
milyen íncsiklandozó ételek is sora-
koztak az asztalon, az est fénypont-
ja mégis ezután következett. A már
jól összeszokott csapat saját és egy-

más szórakoztatására rögtönzött
dalestet is tartottak (errõl az IKSZT-Bõ
Facebook oldalán egy rövid video
felvételt is megtekinthetnek az ér-
deklõdõk).

Úgy gondolom, az egész éves
programokat követõen méltó lezá-

rása volt a klub tevékenységének.
A jövõre nézve hasonló örömöket
és sikereket kívánok a régi és új ta-
goknak egyaránt.

Orsi

Nyugdíjas klub
- évadzáró vacsora



4

2014. augusztus IV. évfolyam
 8. szám

 
•

w
w

w
.repcevidek.hu

• Egyházasfalu

Falufutás
Már negyedik alkalommal rendeztük meg

a „Falufutás a rákos betegekért” programot.
Nagy sikert könyvelhetünk el, mivel az idei év-
ben is 220 résztvevõvel büszkélkedhetünk.

Szent Iván estéjéhez kötöttük a rendez-
vényt, volt tûz ugrás, játékok, kötetlen beszél-
getés. Ilyenkor jön össze a falu lakossága és
beszélgetnek ebben a rohanó világban. Saj-
nos minden évben a mi falunkban is jelentke-
zik ez a betegség.

Sándor József polgármester

• Lócs

Falunap Lócson
Lócs Község Önkormányzati Képviselõ-tes-

tülete 2014. 08. 16-án tartja 20. falunapi ren-
dezvényét. 11 órakor tekeversennyel veszi kez-
detét a programok sora, majd az ünnepi
szentmisén az új kenyeret is megszentelik. A
fellépõk között szerepel a  BE-JÓ táncegyüttes
mazsorett csoportja, az Ungaresca Néptánc-
együttes, Schimmer Attila, Berentei Péter, és
Leon Taudien. Árverés, tombola és utcabál is
szerepel a programban.

Rövid hírek

2014. július 23-27 között a gyógyító borok,
színvonalas koncertek és gasztronómiai élmé-
nyek színtere volt Bükfürdõ. Az ötnapos rendez-
vény keretein belül négy színpadon zajlottak
programok, ahol a szervezõk minden korosztály
számára kikapcsolódást és önfeledt szórakozást
kínáltak. 

A fesztivál 0.napján került sor Bük Város Bora
és idén elsõ alkalommal a Fesztivál Bora válasz-
tásra is, a bükfürdõi Auróra Étteremben. A szak-

mai és társadalmi zsûri a nevezett borok közül
mindkét kategóriában a kõszegi Tóth borászat
nedûit találta a legjobbnak. Ezt követõen han-
gulatos Borvacsora következett, ahol
Wunderlich Alajos villányi borász mutatkozott be. 

A Bükfürdõ Gyógy-és Élménycentrum parko-
lójában vásári forgatag, borok és pálinkák utcá-

ja, valamint két színpad várta a látogatókat. A
kora délutáni óráktól kézmûves játszóház, törté-
nelmi bemutatópark, játékok és meseelõadások
szórakoztatták a kicsiket a Gyermekszínpadon,
de fellépett Bognár Szilvi, a Kakaó együttes és a
Fourtissimo együttes is. 

A tavalyi évben már nagy sikert aratott
Gasztroszínpad egyik legkedveltebb program-
eleme az Örömfõzés volt, ahol a helyi mester-
szakácsok, Bánszki Péter és Réczeg József mel-

lett, a fellépõ zenekarok lelkes hobbiszakácsai is
fakanalat ragadtak. Vadhúsból és magyarorszá-
gi halakból készült finomságokat kóstolhattak a
kilátogató vendégek, amelyeket a Barabontó ,
a Firkin, a Cimbaliband és a Vivat Bacchus
együttes tagjai, valamint Bartók Zoltán, a TV2 tu-
dósítója, a Nádasdy Bandérium csapata és Nika

IX. Gyógy-Bor Napok 
és Büki Gasztrofesztivál
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Róbert készítettek el. A finom ételek mellett a
modern népzene jeles tagjai is felsorakoztak. Az
idei rendezvényhez új helyszínként kapcsolódott
a patinás Fürdõ Étterem, ahol  a neves borásza-
tok képviselõi mellett színvonalas jazz és blues
zenekarok, énekesek varázsolták el a közönsé-
get. Az esti óráktól a Nagyszínpad vette át a
vezetõ szerepet – szerda este több mint ezren
várták a csodálatos hangú Rúzsa Magdit, aki

nagyon jól érezte magát Bükfürdõn. A fantaszti-
kus hangulatú koncertet utcabál zárta. Másnap
a Tárkány Mûvek alapozta meg a jó hangulatot,
majd a fakanalat gitárra és hegedûre cserélõ
Barabontó együttes következett. A napot a Bal-
kán Fanatik zárta, akik közel két órán keresztül
szórakoztatták a fesztivál vendégeit. 

Pénteken egy tehetséges, fiatal csapat, a
Karak nyitotta a koncerteket, igaz a nem várt
„égi áldás” kicsit átírta a forgatókönyvet. Szeren-
csére a délutáni esõfelhõk nagyrészt elvonultak
és a Cimbaliband muzsikájára már sokan a szín-
pad elõtt táncoltak. A péntek estét az ír-kelta

punk-rock zenét ötvözõ Firkin együttes zárta,
akik idén is fergeteges hangulatot teremtettek.
Szombaton a mindig vidám hangulatot terem-
tõ pécsi Vivat Bacchus együttes saját szerze-
ményû bordalokat adott elõ, amely fõképp a
kulturált borfogyasztás és a mulatozás témája

körül forgott. Õket napjaink egyik legnépsze-
rûbb csapata, a ska zene magyar nagykövete-
ként is ismert Pannonia Allstars Ska Orchestra kö-
vette. A koncert felénél esõfelhõk érkeztek, de a
kitartó és lelkes rajongóknak ez sem vette el a
kedvét. A vasárnap a cigányzene, az operett és
a magyar sanzonok jegyében telt. A Pannon Ci-

gányzenekar színvonalas, profi koncertjét egy
hangulatos operett gála követte, majd a napot
a Budapest Bár csapata koronázta meg, akik
filmslágereket, kuplékat, táncdalokat és egyéb
híres dalokat dolgoznak fel cigányzene kíséreté-
ben. Az újrahangolt és sokak által ismert dalla-

mokat szívesen énekelte együtt minden korosz-
tály Lovasi Andrással, Szûcs Krisztiánnal, Németh
Jucival és a magyar rockzene további kultikus
alakjaival. 

Köszönjük mindenkinek, akik ellátogattak
Bükfürdõre és reméljük, hogy kellemesen szóra-
koztak, megkóstolták az ország több pontjáról
érkezett borászok finom nedûit és a tüzes vasi
pálinkákat. 

A fesztivál fõszervezõjének, Tóth Tamásnak a
zárszavait idézve: „Akinek tetszett, annak tessék
világgá kürtölni, akinek nem, annak a fülembe
megsúgni!”                                                TDM
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• Csepreg
„Aranyos” Nyugdíjasok!
Július 27- 29-ig rendezték meg Keszthelyen

a IV. Országos Nyugdíjas KI MIT TUD döntõjét,
melyre Csepreg Város Nyugdíjas Énekkara, a
gyõri elõdöntõt és a keszthelyi középdöntõt
követõen bemutathatta produkcióját. A tava-
lyi ezüst minõsítést követõen idén a csapat
Hárominé Orbán Erika vezetésével elérte azt,
amire vágyott. A Nyugdíjas Énekkar arany mi-
nõsítést szerzett! A szorgalmas munka meg-
hozta gyümölcsét. Az ország minden területé-
rõl összegyûlt közel negyven kórus magas
színvonalú munkáról tett tanúbizonyságot, na-
gyon jó produkciók születtek. A versenyen kí-
vül szoros barátságok is köttettek, s rendkívül
jól érezték magukat a kórus tagjai a három
nap alatt.  A kórusok mellett gyönyörködhet-
tek a táncosok, szóló énekesek, vers- és pró-
zamondók produkciójában is. A több mint
140 döntõs magas színvonalú munkájára
büszke lehetett bárki széles ez országban. 

Az országos megmérettetés három forduló-
ból állt, melynek összköltségét kb. 500.000Ft-ot,
mind a kórusnak kellett elõteremteni. A gyõri út
busz költségét a kórus tagjai fizették. A közép-
döntõben is belenyúltak a pénztárcájukba a
nyugdíjasok, de itt már voltak szponzorink is. Na-
gyon köszönjük nekik a támogatásukat, hisz ez-
zel is bizonyították, hogy számukra fontos ez a kis
csapat, amely Csepreg határain kívül is öregbí-
ti a város hírnevét.  Köõ Virág, Horváth Antal, Né-
meth Jenõ (Szakony), Szabó László, Varga László
és Wellner Béla. Nagyon köszönjük!

Külön köszönetünket szeretnénk kifejezni
Háromi Jenõ képviselõ úrnak, hogy a mara-
dék pénzt elõteremtette, s tiszteletdíjáról le-
mondva a mi utazásunkat lehetõvé tette erre
az országos megmérettetésre. A döntõ összes
költségét õ állta, s ezzel számunkra elérhetõ
távolságba került a döntõn való szereplés, s
mi azzal tudtuk meghálálni, hogy erõnkhöz
mérten a legjobban szerepeljünk, s ezt úgy
érzem meg is tettük.

Erika

Rövid hírek

A Kõszegi és Felsõ-Répcementi Kistérség
Foglalkoztatási Paktuma 2014. július 3-án foglal-
koztatási és gazdasági fórumot tartott. A prog-
ram az elõadások szempontjából nagyon  vál-
tozatos volt, a jelenlévõk sok hasznos és új infor-
mációt kaphattak a jelenlegi helyzetrõl, de leg-
fõképp a jövõbeni lehetõségekrõl. A rendez-
vényt Básthy Béla, a paktum Irányító  Csoportjá-
nak elnöke moderálta, aki felvezette az egyes

elõadókat. Huber László polgármester  úr kö-
szöntõje után sor került az újonnan csatlakozó
tagok részérõl az együttmûködési  megállapo-
dás aláírására. A paktum tagjai között van im-
már az országosan 50, köztük  Kõszegen is köz-
ponttal rendelkezõ NYITOK, a Natur 7 Forrás Szo-
ciális Szövetkezet és a  Magyar Szolgáltatóipari
és Outsourcing Szövetség, amely egy országos
szövetség.

Fucinné Dorner Anikó a Kõszegi Járási Hivatal
Járási Munkaügyi Központ Kirendeltségének  ve-
zetõje a térség foglalkoztatási helyzetét mutatta
be részletesen, táblázatokkal és  grafikonokkal
alátámasztva az elmúlt idõszak adatait, mely azt
mutatja, hogy a paktum térségében csökkent a
munkanélküliség, sõt egyre több igény érkezik
nem csak a helyi, vagy a térségben, de azon kí-

vül elhelyezkedõ cégektõl is munkaerõre.
Felszólalt többek között Professzor Miszlivetz

Ferenc a KRAFT-ról, annak indulásáról és lehetõ-
ségeirõl beszélt, míg ehhez kapcsolódva bemu-
tatkozott a Design Terminál NKK, Bakos Maxim,
kutatási és képzési vezetõ jóvoltából. A kreatív
cég több területen is tevékenykedik, a nyár fo-
lyamán 25 egyetemista diák részvételével tart-
ják a HOLIS tábort Kõszegen, ahol a fiatalok egy
héten át gondolkodnak és készítenek tervet ar-
ra vonatkozóan, hogy megtalálják a város ha-
tárában fekvõ régi nemezgyár épületének új
funkcióját, az abban rejlõ lehetõségeket.

Új térségi befektetõi kiadvány készül! A Kõ-
szegi és Felsõ-Répcementi Kistérség foglalkozta-
tási Paktuma idén nyáron elkészíti az új befekte-

tõi kiadványt a TÁMOP 1.4.5.-12/1-2012-0010.
sz. projekt keretében, így lehetõség nyílik a tér-
ségi települések befektetési lehetõségeinek rep-
rezentálására. Amennyiben Önnek a térségben
befektetésre, eladásra szánt ingatlana/terüle-
te/ipari parkja  van, és szeretne a kiadványba
térítésmentesen bekerülni további információk a
06 20/665-4998 vagy a 06 20/ 665-4977-es szá-
mon! A Kiadvány 2014. szeptemberre készül el
és egy befektetõi konferencia keretében kerül
bemutatásra.                                        Paktum

Foglalkoztatási 
és gazdasági fórum
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Mozgalmas heteken, napokon van túl
Nagygeresd lakossága. Szinte minden hétvégé-
re esett egy-egy megmozdulás, rendezvény.

A tavalyi esemény résztvevõinek bíztatására,
június 28-án rendezte meg Nagygeresd önkor-

mányzata a II. Nagygeresdi Parasztolimpiát.
Idén is 4 társaság vett részt a programon. A já-
ték délután fél kettõkor vette kezdetét, a
Faluház udvarán. Az elmúlt évhez ha-
sonlóan, különbözõ ügyességi, erõnléti
játékokban mérték össze erejüket a 4
csapat tagjai. Ismét volt zsákban futás,
mocsárjárás, tojásdobálás, vízhordás
evõkanálban, kukoricamorzsolás,
kruplidarts, és kötélhúzás is. A szervezõk
gondoskodtak arról, hogy a résztvevõk
az agyukat is megdolgoztassák. Az utol-
só feladat elméleti tesztek kitöltése volt.
A sportversenyek mellett minden csa-
pat fõzõversenyen is részt vett – csülökpörkölt ké-
szítése volt a feladat. Ízletesnél ízletesebb reme-

kek készültek az üstökben. A végeredményt kö-
zösen fogyasztották el a megfáradt játékosok.
Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy akik ott voltak,
jól érezték magukat, és újabb közösségi
élménynyel, szép emlékekkel gazda-

godtak.
2014-ben is meghívást ka-

pott Nagygeresd polgármeste-
re, és fõzõcsapata a július 5-
ére, a Szajki-tavaknál megren-
dezett Polgármesterek Fõzõver-
senyére, melyet idén tizenket-
tedik alkalommal rendeztek
meg. Csapatunk vaddisznó-
pörkölttel és pödört tésztával
nevezett a versenyre. A pörkölt
mellett a tészta is a helyszínen, frissen
készült. Az étkeket a zsûri oklevéllel jutal-
mazta. A lelkes fõzõbrigádot ez évben is

többen is elkísérték az eseményre, és jóízûen fa-
latoztak az ételbõl. Aki nem volt ott, sajnálhatja.

Július 12-én, az Etno-Folk Forgatag második
napján került sor Bükön, a hagyományos,

kézikaszás aratóbemutatóra, aratóünnepre. A
program 15 órakor istentisztelettel kezdõdött, ezt
követõen az aratóbandák kivonultak a fürdõ

parkolójában felállított rendezvénysátorhoz. A
fél 6-kor kezdõdõ megnyitó után egy kis esõ
ijesztette meg a résztvevõket meg a nézõket, de
szerencsére a nem sokáig hullott az égi áldás. A
bemutatóra ismét sokan voltak kíváncsiak. Min-
denki fényképezett, videózott, megörökítendõ
az élményt. Az aratás után a hagyományhoz hí-
ven, az aratóbandák megpihentek, uzsonnáz-
tak. Az ismét szemerkélni kezdõ esõ ellenére
mindenki jól érezhette magát.

A cikk írásának idején még egy rendezvény
állt elõttünk. Július utolsó szombatján, 26-án ke-
rült sor a XIX. Nagygeresdi Falunapra, Geresdi
Találkozóra. A programban zenés-táncos mûso-
rok váltották egymást. Az idén elkészült új játszó-
tér ünnepélyes átadására is ezen a napon ke-
rült sor. Az eseményrõl késõbb részletesebben is
beszámolok.

(Béres Péter)

Nagygeresdi nyár
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• Nemesládony
Hurrá nyaralunk!
Június utolsó hétvégéjén a nemesládonyi

gyerekek és szüleik együtt köszöntötték a nya-
rat a rendezvénytéren és a játszótéren. Vidám
beszélgetéssel, izgalmas játékokkal múlatták

a jelenlévõk az idõt, majd a grillsütõbõl érke-
zõ illatok és az ínycsiklandozó falatok csábí-
tották az asztalok mellé a játékban elfáradt
éhes lurkókat. 

A jól sikerült grill-partyt a képviselõ-testület
is örömmel támogatta.                            bse

Falunap
2014. augusztus 23-án, szombaton dél-

után rendezik meg a település napját, ahova
nagyon sok szeretetettel hívnak és várnak
minden kedves érdeklõdõt a helyiek. 

A változatos programokat kínáló rendez-
vényen minden korosztályra gondoltak a szer-
vezõk. Fellépnek többek között a helyi gyere-
kek, a hegyfalui HÁNCS néptáncegyüttes,
operett énekesek, és sztárvendég is köszönti a
falu ünnepét, a falu lakóit. A gyerekeket is ér-
dekes programok várják.

Vidám délutánt kívánnak a szervezõk!

Rövid hírek
Az Önkormányzatunk Képviselõ-testülete

meghívta és várta a tömördieket és vendégei-
ket a hagyományos Falunapi rendezvényre,

amelyet 2014. július 19-én szombaton tartott
meg. A nap programjai a Faluháznál kerültek le-
bonyolításra. Érdekes, vidám és szórakoztató

mûsorok vártak kicsikre-nagyokra, újdonságként
lovas-kocsizásra és lovaglásra is lehetõség nyílt. 

Köszönjük a szombathelyi Mesebolt Színház
Vitéz László c. bábelõadását , a Büki Sok-Szín-
Pad elõadásában a „Kel a borjú” és a  „Tüzes
vas” c. darabok bemutatóját,  a  csepregi Vocal
Spirit Show Kórus mûsorát  és a tömördi Zumba
táncosok elõadását. 

A vacsorát követõen kezdõdött az utcabál.
Mindenki várta a tombolasorsolást is, hiszen a fõ-
nyeremény egy igazi malacka volt, amelynek ne-

veléséhez az elsõ „segélycsomagot“ is megkapta
az új gazdája. Köszönjük az önkéntes segítõk mun-
káját és a felajánlást tevõk önzetlenségét!    A nap
eseményeirõl készült fotókat és videókat megte-
kinthetik a honlapunkon, a www.tomord.hu címen.   

SzG

Falunap Tömördön
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Mindig öröm egy szép, új könyvet kézbe
venni. Ezt július 18-án megtehettük Bükön, ahol
Bernáth Lajos, egykori MÁV-állomásfõnök: A Büki
Gyógyfürdõ történetének képes krónikája
(1957-1979) került bemutatásra.

Ma már közismert, hogy 1957-ben a szénhid-
rogén-kutatók kõolaj helyett melegvizet találtak
a büki határban. A kutat lezárták, a szakembe-
rek elvonultak. Lajos bácsi egyik motorja volt a
lezárt kút újra nyittatásának, hiszen neki is tudo-
mására jutott, hogy a feltörõ melegvíz ásványi
anyagokban rendkívül gazdag. A szorgalmas
utána járásnak és meggyõzõ munkának is kö-
szönhetõ, hogy 1960. december 6-án a lefojtott
kutat ismét megnyitották, s elindult Bükfürdõ si-
kertörténete.

Lajos bácsi 1960-tól 1979-ig fényképezõgé-
pével megörökítette a fürdõ kezdeteit. A közel
kettõezer fotónegatívját és írásos dokumentu-
mait a település önkormányzata 1993-ban
megvásárolta. Ezek közt volt a válogatott fotó-
kat tartalmazó és magyarázó szöveggel ellátott
kézirat, melyet most Bük Város Önkormányzata
és a Magyar Nyugat Könyvkiadó a Büki Város-
védõ és -Szépítõ Egyesület támogatásával
könyv formában is megjelentetett. Mindezeket
Németh Sándor polgármester mondta el, aki a
kötetet szerkesztette, a szöveget jegyzetekkel és
jegyzékekkel ellátta, valamint az elõszót írta. A
polgármester úr ismertette a könyv megjelente-

tését elõkészítõ munkatársakat is: a szerzõ élet-
rajzát lánya, Bernáth Katalin állította össze. A kö-
tet fényképanyagát és a fotónegatívokat ifj. Ba-
ranyai Lajos, Marton Zsolt, és Popovits Bálint digi-
talizálta. A fényképállományt digitálisan feljaví-

totta Benkõ Sándor fo-
tómûvész. A könyvter-
vezést és a technikai
szerkesztést Reczetár
Ágnes grafikus-törde-
lõszerkesztõ végezte.

Dr. Gyurácz Fe-
renc, a Magyar Nyu-
gat Kiadó vezetõje
egyik legszebb köny-
vüknek tartja Bernáth
Lajos mûvét. Az archív
képek mellett érdekes
a szöveg is, mely a
szerzõ nézõpontjából
mutatja be magyar és
német nyelven a tör-
ténteket. A fürdõ elsõ
tíz éve alatt õ is Bükön
élt, s neki is hasonló
emlékei vannak a lé-

tesítményrõl. Nem véletlen, hogy a település kis-
monográfiájának címlapjára Lajos bácsi árok-
fürdést bemutató képe került.

Bernáth Tibor örömét és köszönetét fejezte ki
édesapja könyvének megjelentetéséért. Apuká-
jának egyszerû NDK-ás fényképezõgépe volt, az-
zal készítette a fürdõ kezdetét megörökítõ doku-
mentumokat. Õ a feltörõ melegvíz oszlopot ábrá-
zoló és az 1962/63 telén készült, a „tél-mûvész” al-

kotásait bemutató fotósorozatot tartja a leg-
szebbnek. Édesanyja a fürdõ pénztárosa volt, aki-
nek a hétvégeken õ is segítette a munkáját. Test-
vére is dolgozott a fürdõn, s a SZOT-gyógyüdülõ
vendégeinek gyakran bemutatta a könyvbe ki-
válogatott fotókról készült diaképeket.

Ágh Ernõ, az utolsó büki állomásfõnök meleg
szavakkal emlékezett vissza Lajos bácsira, aki-
nek munkatársa, majd utóda lehetett.
Bittenbinder Miklós, a Büki Gyógyfürdõ Vállalat
egykori igazgatója elmondta, hogy 1937-ben
vagy 1938-ban már a MAORT szakemberei is
megfordultak a büki határban kõolaj-kutatási
szándékkal. 1939-1940-ben pedig német olaj-
kutatók végeztek itt szeizmológiai méréseket. La-
jos bácsihoz hasonlóan neki is sokat kellett kilin-
cselnie, hogy a fürdõ fejlesztéséhez szükséges
összegeket megkapják. A fürdõ létrehozásában
és kezdeti fejlõdésében meghatározó szerepe
volt, dr. Gonda Györgynek, Vas megye Tanácsa
akkori elnökének. Lajos bácsi dokumentáló te-

vékenységét Pup Vilmos fõmérnök folytatta, aki
hozzá is szólt a témához. Õ fontosnak tartja,
hogy ötévenként valamilyen kiadvány megje-
lent a gyógyfürdõrõl. Hasznosak az utóbbi évti-
zedekben készült légi felvételek is, melyek egy-
séges egészben mutatják be a létesítményeket.

Vörös Imre, a Büki Gyógyfürdõ Rt. vezérigaz-
gatója is örül a könyv megjelenésének. Szerinte
Bernáth Lajos a jövõbe látott, ezért készítette e
megismételhetetlen dokumentumokat. A tudósí-
tó csak megjegyzi, hogy körülbelül 40 éve az
egyik újságíró Bükfürdõ prófétájának nevezte
Lajos bácsit.

Sági Ferenc

Könyvbemutató Bükön
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Rövid hírek
• Csepreg

Csepregi búcúi és ünnepi miserend
:: AUGUSZTUS 12. 9.30-TÓL A BOLDOGAS-

SZONY KÁPOLNÁNÁL: EGÉSZ NAPOS
MINISZTRÁNS TALÁLKOZÓ 14.30-TÓL SZENT-
MISE A BOLDOGASSZONY KÁPOLNÁNÁL

:: AUGUSZTUS 13. FATIMAI ENGESZTELÉS 17.00
RÓZSAFÛZÉR, 18.00 SZENTMISE A BOLDOG-
ASSZONYKÁPOLNÁNÁL gyertyás körmenet

:: AUGUSZTUS 15. PÉNTEK: NAGYBOLDOG-
ASSZONY ÜNNEPE 9.30 Szentmise a kápol-
nánál, 19.00 Szentmise a Szent Miklós
Templomban.

:: AUGUSZTUS 16. SZOMBAT: 19.00 SZENTMISE
A BOLDOGASSZONY KÁPOLNÁNÁL ENGESZ-
TELÉS A CSALÁDOKÉRT. „EGY ÚTON” - MÁRIA-
ÚTI ZARÁNDOKLAT gyertyás körmenet a ká-
polna körül.

:: AUGUSZTUS 17. VASÁRNAP 8.00 SZENTMISE A
SZENT MIKLÓS TEMPLOMBAN 10.00 BÚCSÚI
ÜNNEPI SZENTMISE A BOLDOGASSZONY KÁ-
POLNÁNÁL

:: AUGUSZTUS 20. SZERDA 9.00 ÜNNEPI SZENT-
MISE A SZENT MIKLÓS TEMPLOMBAN

25 éve megkezdõdött hazánkban a rendszer-
változás. Ennek egyik fontos kezdeti lépése volt a
magyar – osztrák határon a „Vasfüggöny” lebontá-
sa. A Zsira-Locsmánd [ma Lutzmannsburg] határát-
kelõnél hamarosan emlékhelyet létesítettek.

75 éve, 1939-ben jelent meg vitéz Somogy-
váry Gyula (Füles [ma Nikits], 1895-1953.) Ne sár-
gulj, fûzfa! címû, a Virágzik a mandula c. elsõ vi-
lágháborús élményregényének folytatása.

75 éve, 1939. április 15-én hunyt el Mohl Adolf
apátkanonok, történetíró (szül. Lövõ, 1885. 02. 22.)
Balics Lajossal közösen megírta szülõfaluja történe-
tét. Egyénileg pedig foglalkozott valamennyi állo-
máshelyének múltjával, írt a horvátok 1533. évi
bevándorlásáról. Fõ mûve: Gyõr egyházmegyei
jeles papok (Gyõr, 1933.) Végakaratának megfe-
lelõen szülõhelyén, Lövõn helyezték örök nyuga-
lomra.

75 éve, 1939-ben jelent meg vitéz Házy Jenõ
(1892-1986.) soproni fõlevéltáros, büki birtokos:
Sopron középkori egyháztörténete c. könyve. A mû
térségünk vallástörténetérõl is közöl adatokat.

100 éve, 1914. június 28-án a boszniai had-
gyakorlatok megtekintésére érkezõ osztrák-ma-
gyar trónörökös, Ferenc Ferdinánd és felesége éle-
tét merénylet oltotta ki. A Soproni Napló c. korabe-
li napilap 1914. július 1-i számában az elsõ két ol-
dalon vezércikkben foglalkozott a trónörököspár
halálával. A 3. oldalon többek közt a következõ rö-
vid írás olvasható: „A trónörököspár halálának híre
Csepregben“.

Csepregre csak este 7 órakor érkezett a hivata-
los értesítés a trónörököspár szörnyû haláláról Si-
mon Géza fõszolgabíróhoz, ki mindjárt személye-
sen intézkedett, hogy a város közönsége értesüljön
a borzasztó esetrõl. Õ maga elment az egyik ven-

déglõbe hol éppen a tûzoltók tartottak mulatsá-
got. Amikor a fõbíró felolvasta a borzalmas tartal-
mú táviratot és fölszólította a közönséget, hogy
gyászuknak adjanak kifejezést az által, hogy szün-
tessék be a mulatságot, egyszerre néma, halotti

csend támadt a teremben, elnémult a zene, és az
elõbbi víg mulatozók példás rendben, megilletõd-
ve hagyták el a vendéglõt és gyászos csönd és sö-
tétség borult az egész környékre. Futótûzként ter-
jedt tovább a hír és egy negyedóra múlva az ösz-
szes vendéglõben félredobták a hegedût, mert
csöndes szomorúságra fordult a jókedv.” [A mulat-
ságon résztvevõ vidéki tûzoltók pedig nyilván saját
településükre is elvitték a szomorú hírt.]

Ez az esemény vezetett az I. világháború kitöré-
séhez. 1914. július 26-án a monarchia területén el-
rendelték a katonai mozgósítást, Sopronban és a
vármegyében is. Településeinkrõl a katonák zöme
a soproni ezredekbe vonult be. A monarchia kato-
naságának jelentõs része napokig a Bécs – Bécs-
újhely – Sopron – Szombathely – Nagykanizsai vas-
útvonalon került kiszállításra a szerb frontra. A világ-
háború egyes térségünket érintõ eseményeit a ké-
sõbbiekben részletesen bemutatjuk.                 SF

Évfordulók a Répcevidéken 2014. II.
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Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

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

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

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból      17.

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1810. január 13. Kegyes parancsolattya szerént Méltóságának
Sopronbul Levelem mellett 10000 fl. mentûl elõbb Posonban való fell küldését
meg rendeltem, ezen 10000 flon kivûl vagyon még a Soproni Cassában le téve
22000 fl. és mint hogy az utt kevéssé meg javult, reménlem hogy nem sok idõ
mulva a gabona árábul még 20000. fl. meg fog szaporodni. Méltóságos Groff
Piatsovits úr eõ Nagysága is, mivel hogy enyehány darabb szõllejét ell adta
5000. fl. Capitalist, melyrûl, ugy mondotta, hogy már irtt volt Méltóságának, a
Soproni Cassában le fizetett azon Obligatoriálissának ki váltására, melyet
1808dik Esztendõben Augustus Holnapnak 17dik napján adott magárul, az
Obligatoriálisnak visza adását kéri eõ Nagysága, és azon alkalmatosságal,
midõn az Obligatorialist kezéhez veendi, a hátra lévõ interest le fogja fizetni.
Balásovitsnak 6000. f. álló Capitalissát Artner ut[ján] ki fizettettem, az
Obligatorialis a Csepregi Cassában vagyon le téve..

Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

w w w . r e p c e v i d e k . h u

2014. július 9-én a Szombathelyi Egy-
házmegye vezetõje, dr. Veres András püs-
pök úr vizitációt tartott a Salköveskúti plé-
bánián és a hozzátartozó fíliákon, így
Tömördön is. 

Délutáni érkezését harangok zúgása je-
lezte a falubelieknek, majd a templomban
közös imával kezdõdött a találkozó. Dr. Nikl

János egyházközségi elnök üdvözlõ szavai
után kedélyes, jó hangulatú, kötetlen be-
szélgetés alakult ki a találkozó résztvevõi
között. Kollárits Gábor polgármester úr a fa-
lu mindennapjairól beszélt.

A Püspök atya megismerkedett a helyi
viszonyokkal, az imaéletrõl, a szokásokról,
mindennnapi tömördi életünkrõl érdeklõ-
dött, majd megtekintette a templomot és
környékét valamint a felújított plébánia-
épületet. Köszönjük, hogy ellátogatott hoz-
zánk és Isten áldását kívánjuk további mun-
kájához!                                        KSzÁ

Megyés püspök úr 
tömördi vizitációja
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• Sukoró
OHCSB - vas megyei sikerek
A horgászverseny-szezon egyik legna-

gyobb országos rendezvénye az Országos
Horgász Csapatbajnokság, amit immár 51. al-
kalommal szervezett meg a MOHOSZ. A baj-
nokságot 20 csapat részvételével bonyolítot-
ták le a Velencei tavon, a sukorói edzõpályán.
Az elsõ osztály mezõnye 11 csapattal, míg a
másodosztály 9 csapattal vágott neki a ver-
senynek. A Sporthorgász Egyesületek Vas Me-
gyei Szövetségének csapata a legrangosabb

osztályban versenyezhetett, mivel a tavalyi
évben fölényes gyõzelemmel nyerte meg a
másodosztályú Országos Horgász Csapatbaj-
nokságot.

Idén a kétfordulós versenyen remekül mû-
ködött az eltervezett taktika, ez az eredmé-
nyeken is jól meglátszott. Az országos bajnok-
ságon rakós és match botos módszerrel elsõ-
sorban keszegfélékre kellett horgászni. A ver-
senyen 160 horgász vett részt. A Vas Megyei
Egyesület csapatkapitányának célja az elsõ
osztályban lévõ stabil maradás volt. A csapat
ezt nagymértékben túlteljesítette. 66210
gramm fogott hallal ért el második helyezést a
Vasi csapat az OHCSB-n (elsõ helyen a Közép-
Tisza vidéke csapata végzett), annak ellené-
re, hogy nem álltak dobogón elsõ osztályban
az elmúlt évtizedekben. A versenyzõk egyéni-
ben is rendkívüli sikereket értek el. Az idei
OHCSB legjobb horgásza Varga Bálint lett, Né-
meth Krisztián pedig a bronzérmet vihette ha-
za. Az „utánpótlás 14” csoportban Kajtár Má-
té második helyen végzett, nõi kategóriában
Kovács Hajnalka szintén ezüstöt nyert. 

Kincse A.

Rövid hírek

Az idei nyári programokat május 31-tõl szep-
tember 27-ig elosztva új rendezvénysorozat ke-
rült megszervezésre a korábbi Büki Ünnepi Na-
pok, illetve a Büki Nyár helyett. Az elmúlt évtize-
dek sikeres mûfajait megtartva, jelentõs számú

új rendezvénnyel megspékelve, az igényes szó-
rakozás mellett a népi hagyományok bemutatá-
sát is felerõsítve kerültek összeállításra és már
részben megvalósításra is a kisváros kiemelt
programjai Tóth Tamás intézményvezetõ irányí-
tásával.

A sorozat a Pannon
Cigányzenekar és meg-
hívott vendégei, Bangó
Margit Kossuth-díjas
énekes és Dégner Lilla
operetténekes nagysi-
kerû koncertjével kezdõ-
dött május utolsó nap-
ján. Majd júniusban Neil
Simon: Napsugár Fiúk c.
komédiájával – Koltay
Róberttel és Galla Mik-
lóssal a fõszerepekben –
és operettgálával – Osz-
vald Marika és mások
közremûködésével –
folytatódott. Július elején Badár Sándor humoris-
ta önálló estjén tapsolhatott a nagyérdemû. A
múlt évtõl gyermekprogramokkal is bõvültek Bü-
kön a nyári rendezvények. Idén is nagy sikere
volt a Büki Mesevonatnak a Szamóca Színház
mûvészeivel.

Az eddig felsorolt rendezvények a település-
központi intézményben zajlottak. A mesevonat
már az egész települést – beleértve a fürdõt is –
bejárta. A következõ nagyrendezvények már a
Gyógyfürdõn és szomszédságában kerültek

megtartásra. A július 11-
i III. Etno – Folk Forgata-
got még némileg zavar-
ta a csapadékossá váló
júliusi idõjárás. Mivel sá-
tor is várta a vendége-
ket, ez csak a nézõszá-
mon látszódott meg, a
mûsorok jól sikerültek. A
másnapi, immár 24.
arató ünnepet a néha
eleredõ esõ sem tudta
hátráltatni, az aratók és
a nézõk fák és esernyõk
alá húzódtak a hírtelen
jött zápor elöl. Majd szi-
várványos háttérrel

megkezdõdött a mindig nagy közönséget vonzó
kézi aratási bemutató. A kilenc arató banda – öt
a Répce-vidékrõl, egy az Õrségbõl és három Bu-
da környékérõl – a tájegységére jellemzõ egy-
kori aratási módot mutatta be. Sajnálatos, hogy

fogynak, gyengülnek a régi aratók. Örvendetes
viszont, hogy helyüket átveszik a fiatalok, akik
igyekeznek megismerni e nehéz munka fortélya-
it. Sok ifjú volt a vitnyédiek között, elõször érkez-
tek aratók Hegyfaluról: egy idõs bácsi és a
Háncs néptánc-csoport tagjai, de voltak új ar-

Kultúr Wellness 2014.
A BÜKI KULTÚR KÚRA
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cok a büki és a többi banda soraiban is. Bõven
van még tanulnivalójuk, de szorgalommal, kitar-
tással fel fognak zárkózni az idõsebbek mellé,
akik közül néhányan már a búzatáblában igye-
keztek megosztani tapasztalataikat az újakkal.
Nem maradt el a polgármester és gazda „meg-
kötözése” sem, s elõkerültek a finom italok és az
ízletes uzsonna kellékei is. A jól végzett munka
után már a tarlón megkezdõdött a mulatozás,

mely a sátorban és a parkolóban színvonalas
mûsorokkal spékelve folytatódott.

A rendezvénysorozat keretében megvalósí-
tott IX. Gyógy-Bor Napok – Büki Gasztrofesztivál
elnyerte a „Nyugat-dunántúli régió kiemelt kultu-
rális- és örökségturisztikai rendezvénye” címet.
Ezzel fontos turisztikai kiadványokba is bekerült e
sorozat. Az Utíró Leader csoporttól pedig jelentõs

anyagi támogatást is kaptak, mely lehetõvé tet-
te, hogy a résztvevõk belépõdíj nélkül látogat-

hassák ezeket a programokat. Július 22-én, ked-
den szakértõkbõl álló zsûri kiválasztotta Bük város
borát, mely a kõszegi Tóth Pincé-
szet 2012-es évjáratú Chardonney-
ja lett. A társadalmi zsûri szintén e
pincészet 2013-as évjáratú
Cabernet Franc-át választotta
meg a Fesztivál borának. Másnap
– négy színpadon – megkezdõdtek
és a hét végéig sikeresen le is zaj-
lottak a sokszínû mûsorok. A két na-
gyobb színpad a bor- és gasztro ut-
ca két végén, a gyermekeké a
konferenciaközpont szomszédsá-
gában, a negyedik pedig a Fürdõ
Étterem mellett kialakított Jazz-blu-
es udvaron volt. Ez utóbbi csodálatos környezet-
ben, új helyszínként került a sorozatba. Ide is te-
lepültek boros gazdák, az étterem személyzete

pedig látványos grillezést költöztetett a vendé-
gek szomszédságába. A bor- és gasztro utcában

is lehetett kapni min-
dent, mi szem szájnak in-
gere. Mesterszakácsok
és a fellépõk egy része
pedig „örömfõzést” is
végzett Kandász Andrea
mûsorvezetése közben.
A nagy színpadokon
Szép Bence humorista
konferált. A sok neves
fellépõ nagyszerû mûso-
rát csak a péntek dél-
utáni zápor tudta meg-
zavarni. Késõbb és a
többi mûsor iránt nagy
volt az érdeklõdés. Mind
az üdülõvendégek,
mind a bükiek és kör-

nyékbeliek szép számmal látogatták az egyre si-
keresebb programsorozatot.

És még nincs vége a nyárnak. Jönnek a ha-
sonlóan magas színvonalú augusztusi és szep-
temberi rendezvények is.                          igás
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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.)

a
u
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u

s

08. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

09. Sanitas 9–13.00 NYITVA

10. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet

11. Sanitas 9–13.00 NYITVA

12. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet

13. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

14. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

15. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

16. Sanitas 9–13.00 NYITVA

17. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet

18. Sanitas 17–20.00 készenlét

19. Sanitas 17–20.00 készenlét

20. Sanitas 17–20.00 készenlét

21. Sanitas 17–20.00 készenlét

22. Sanitas 17–20.00 készenlét

23. Sanitas 9–13.00 NYITVA

24. Sanitas 9–14.00 ügyelet

25. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

26. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

27. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

28. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

29. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét

30. Sanitas 9–13.00 NYITVA

31. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet

Központi orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig • Pénteken 13.00-7.00-ig 

• Hétvégén, ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig •Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 
(a mentõállomás mellett)

Augusztus 1. Péntek Dr. Müller András • 2. Szombat Dr. Nagy Gábor • 3. Vasárnap Dr. Szilasi Imre •
4. Hétfõ  Dr. Szirmai László • 5. Kedd  Dr. Nagy Mária • 6. Szerda  Dr. Földi Sándor • 7. Csütörtök Dr. Szilasi
Imre • 8. Péntek  Dr. Müller András • 9. Szombat Dr. Bencsik István • 10. Vasárnap Dr. Lõrincz Attila • 11.
Hétfõ Dr. Szirmai László • 12. Kedd  Dr. Nagy Mária • 13. Szerda Dr. Bencsik István • 14. Csütörtök Dr. Nagy
Gábor • 15. Péntek Dr. Földi Sándor • 16. Szombat Dr. Lõrincz Attila • 17. Vasárnap Dr. Földi Sándor • 18.
Hétfõ Dr. Lõrincz Attila • 19. Kedd  Dr. Földi Sándor • 20. Szerda Dr. Nagy Gábor • 21. Csütörtök Dr. Lõrincz
Attila • 22. Péntek Dr. Lõrincz Attila • 23. Szombat Dr. Nagy Gábor • 24. Vasárnap Dr. Lõrincz Attila • 25.
Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 26. Kedd Dr. Bence Zsolt • 27. Szerda  Dr. Szilasi Imre • 28. Csütörtök  Dr. Lõrincz
Attila • 29. Péntek  Dr. Müller András • 30. Szombat  Dr. Szilasi Imre • 31. Vasárnap  Dr. Földi Sándor
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Augusztus 9-én, szombaton 10.15
órától a Csepregi Promenádon: Ta-
lálkozzunk Csepregen! – délelõtt vá-
rosnézés, délután 7 km-es határjáró
túra a Boldogasszony kápolnához és
a szõlõhegyekben. – Vezeti: Orbán
Róbert.

Augusztus 9-én, szombaton 14.30
ó. a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycent-
rumban: Korda György és Balázs Klári
koncert.

Augusztus 10-én, vasárnap 20 ó.
Bükön a Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár Atriumában (rossz idõ ese-
tén a Sportcsarnokban): A Csík Zene-
kar koncertje.

Augusztus 15-én, pénteken 17 ó.
Csepregen a Petõfi Sándor
Mûvelõdési-Sportház és Könyvtár-
ban: 90 éves a CsSE – jubileumi kiál-
lítás megnyitása. A kiállítás szeptem-
ber 15-ig megtekinthetõ az intéz-
mény nyitvatartási idejében, augusz-
tus 17-én, vasárnap pedig 13.30 – 18
óráig.

Augusztus 16-án, szombaton 10
órától – Csepregen is – a Mária Úton:
Egy úton – nemzetközi zarándok nap
a családokért.

Augusztus 16-án, szombaton 20
ó. Bükön a Mûvelõdési és Sportköz-
pont, Könyvtár Atriumában (rossz idõ
esetén a Sportcsarnokban): Garázs-
fuvola – daljáték W.A. Mozart: Varázs-
fuvola c. mûve alapján Eredics Béla
és mûvésztársai elõadásában. Közre-

mûködik a Csepregi Vegyeskar.
Augusztus 16-án, szombaton 20

ó. Csepregen a Malomkertben: Retro
video disco. Zenél: DJ Sheperd.

Augusztus 17-én, vasárnap 14.30
ó. a Bükfürdõi Gyógy- és Élménycent-
rumban: Szandi koncert.

Augusztus 17-én, vasárnap Csep-
regen, a Malomkertben: 90 éves a
Csepregi Sportegyesület - Csepregi
Búcsú, 15:00 Ünnepélyes megnyitó,
15:30 Tarisznyások együttes gyer-
mekmûsora, 17:00 Bajnoki labdarú-
gó mérkõzés – Malomkerti Sportléte-
sítmény, 17:00 Rózsaszirom és
Csepreg Város Mazsorett csoportjá-
nak bemutatója, 18:00 A 10 éves
Csepregi Jankovics-kórus és vendé-
gei, a horvátzsidányi Peruska Mária
énekkar ünnepi mûsora, 18:30 Ataru
Taiko Ütõegyüttes bemutatója, 19:30
Mosoly tánccsoport zumba és has-
tánc bemutatója, 20:00 Westside

tánccsoport bemutatója, 21:00 Bál
az Unikum zenekarral, 22:00 Sztárfel-
lépõ – Vastag Csaba.

Augusztus 19-én, kedden 20 ó.
Bükön Mûvelõdési és Sportközpont,
Könyvtár Atriumában: Büki retro kon-
certek és utcabál. Fellép Marót Viki
és a Nova Kultúr Zenekar, továbbá az
Ed Philips and The Memphis Patrol ze-
nekar.

Augusztus 20-án, szerdán 10 órától
Bükön több helyszínen: Gyermek és fel-
nõtt programok, tûzijátékkal zárva.

Augusztus 20-án, szerdán a Bük-
fürdõi Gyógy- és Élménycentrumban:
Kasza Tibi koncert.

Augusztus 20-án, szerdán 16 óra-
kor Csepregen, a Promenádon: Vá-
rosi ünnepség és helyi kitüntetések
átadása.

A részletek olvashatók a plakátokon, to-
vábbá a www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu,
www.bukfurdo.hu, a www.csepregikultura.hu
honlapokon.
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Lóhátról nyilazó õseink több hullámban érkez-
tek meg a középkorban a Kárpát-medencébe. A
lovas íjászat a modern lõfegyverek megjelenéséig
a csepregi erdõkben zajló vadászatokon – leg-
alább is az elõkelõségeknek – sportolási alkalmat
is jelentett. A Kanizsai-, majd Nádasdy kastélyban
tartott, több napos fõúri esküvõk alkalmával bizo-
nyára sor került lovagi tornára, bajvívásra, s egyéb
akkor dívó sportos játékokra is.

A pünkösdi lófuttatások kezdete – források hiá-
nyában – a múlt homályából még nem látható. A
19. századi történetét viszont Balogh Jánosné dr.
Horváth Terézia a korabeli sajtó és egyéb írott do-
kumentumok segítségével feldolgozta: A pünkösdi
király Csepregen és Jókainál címû könyvében.

A 19. század végén sportolási céllal is jöttek lét-
re egyesületek településünkön. 1888 decemberé-
ben a Csepregi Korcsolya Egylet alakult meg. Cél-
ja: „Testedzõ szórakozás, a korcsolyázás terjesztése
és mûvelése.” A sportág jellegébõl következõen
csak téli idõszakban mûködött. Az egyesületnek a
felnõttek mellett – szülõi vagy gyámi beleegyezés-
sel – gyermekek is tagjai lehettek. Elnöke az alaku-
láskor: Heinzel Aurél, legalább 1898-tól 1901-ig
Szalai Géza, 1904-1905-ben: Baditz József szolga-
bíró, legalább 1912-tõl 1917-ig Oszkai(y) János ta-
nító. Az egyesület még 1925-ben is mûködhetett,

mert ez év decemberében korcsolyapályát avat-
tak a településen.

A csepregi székhelyû „Répcze” Magyar Kerék-
párosok Egyesülete 1896. júniusában jött létre.
Célja: „A testgyakorló sport iránti érdeklõdést fel-
kelteni és fejleszteni,… a nemzeti eszmét ápolni és

terjeszteni,… továbbá összejövetelei, kirándulásai,
ünnepélyei és versenyei által a tagok között az
egyesületi szellemet ápolni”. A tagok jelvényt, a
kerékpárok pedig számot kaptak. Az egyesület el-
nöke az alakulástól legalább 1912-ig: Markovics
István földbirtokos volt. Az egyesület 1926-ban is
mûködött, ez év májusában Máriacellbe kirándul-
tak. Tevékenységükrõl egyéb információval nem
rendelkezünk. Az 1894. óta mûködõ Csepregi Ol-

vasókör 1910-ben választott vezetõsége az új el-
nökkel, Flóderer Jenõ gyógyszerésszel az élen,
sporttagozat létrehozásáról döntött. A csoport cél-
ja: „kirándulások, football, lawntenis, vívás, s
egyéb sportágak mûvelése a nyári hónapokban.”
E tevékenységre „már mintegy 60-71 tagot össze-
toboroztak”. Sportcsoportjaik mûködésükrõl egyéb
információval nem rendelkezünk.

Az 1914-ben kitört I. világháború bizonyára a
csepregi egyesületek tevékenységét is átalakítot-
ta, egyesekét szüneteltette, hiszen a fiatalemberek
jelentõs része évekig távol volt településétõl, s na-
gyon sokan meghaltak vagy megsebesültek, fog-
ságba estek. Viszont 1920-ban már létezett sport
club Csepregen, melynek kérésére a képviselõ
testület augusztus 7-i ülésén a nem rég kialakított
állatvásárteret játékszinterül ingyenesen átadta
nekik. Jelenlegi ismereteink szintjén még csak fel-
tételezzük, hogy a Csepregi Sportegyesület, rövi-
den CSSE, 1924-ben ebbõl a magból alakult meg.
Ez az egyesület ma is mûködik, de néhány évtize-
dig Csepregi MEDOSZ SE néven szerepeltek a baj-
nokságban. Történetének feldolgozása a 80. év-
fordulón vetõdött fel, s most, a 90. évfordulón már
kiállítás is megtekinthetõ lesz az egyesület és ma-
gánszemélyek dokumentumaiból.

Sági

Régi idõk sportja Csepregen




