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• Csepreg
Nemzetközi Kispuska Lõverseny

Közösségi Nap Meszlenben
Charleston is, amit a Happy Dixieland Band zenekar hangulatos muzsikájára adtak elõ. A szereplõk: Tolnai Bianka, Molnár Enikõ, Esztergályos
Elizabet, Gorzás Rebeka és Bende Zsóka volt.
Majd egy kis discotánc következett. Nagyné Pálinkás Anita volt
meszleni lakos és kis tánccsoportja
elõadásában.
18.00 órától a Kõszegszerdahelyi
Kaméleon Színjátszókör Csillag születik da rab ján ne vet het tünk. A
színjátszókör évrõl évre próbál minél
változatosabb és humoros darabokat összehozni azért, hogy a közönség és õ maguk is jól érezzék magukat. Szereplõk: Bognár Anita, Forró
Pet ra, For ró Zsó fi, Várallai Kit ti,

15.00 órakor a Paprika Jancsi Bábszínház fergeteges mûsorát láthatták Czirók Tamás elõadásában. A közkedvelt meseszereplõ vásári
bábjátéka a kicsiket és a nagyokat is levette a
lábáról. Néha apró mosolyra, néha hangos kacagásra és a darab befejeztével vastapsra let-

Bericsné Bognár Mária, Mersich Pesti Bogi, Vinkó Mónika, Papp Kinga és Vass Annamária – a
színjátszókör vezetõje.
19.00 órától könnyûzenei slágerekkel és egy
igazán jó hangulattal vár tak mindenkit a
Pyroduett együttes tagjai a színpadhoz. Papp Piroska és Gritto Robert nem elõször jártak a településen. Mint mindig, most is fergeteges bulit
csináltak. A közönség nem is akarta elengedni
õket, sokszor visszatapsolták a két énekest.

2022. 07. 09-én a Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület szervezésében kilencedik alkalommal került megrendezésre a Nemzetközi Kispuska Lõverseny.
Idén tizenkilenc csapat mérte össze tudását
ötven feletti versenyzõvel a csepregi lõtéren.
A lövészet regisztrációval kezdõdött, majd
az oktatás és eligazítás után kezdõdhetett
meg a csapatok versenye.
A szervezõk üdítõvel, kávéval, szendvicsekkel kínálták a megye több településérõl,
és szomszédos országból érkezetteket. A
lõversenyen részt vettek polgárõrök, veteránok, BEOSZ egyesületek és az Osztrák Békefenntartók Burgenland csapata is.

Az eredményhirdetésre, egy finom közös
ebédre, valamint több kötetlen beszélgetésre
az Ottó Kempingben került sor.
A versenyen és az eredményhirdetésen
részt vett Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere.
Csapat eredmények: Csapatban abszolút
csepregi siker született. Az I-II-III. helyezettek is
a Csepreg Közbiztonságért és Bajtársi Egyesület csapatai lettek. Radics Gábor, Rabi Imre,
Horváth Zsolt, Gombos Miklós, Radics István és
Bokor Gábor részvételével.
Egyéni eredmények: I. Radics Gábor, II.
Takács Piroska, III. Rabi Imre.
A lõversenyen az alábbiakban felsorolt települések polgárõrei vettek részt: Csepreg,
Balogunyom, Kõszeg, Sárvár, Szombathely és
Vasszécseny.
Méhesné Kerekes Ildikó

tünk figyelmesek. Ezután a klasszikusoktól a modern hastáncig és több orientális stílussal is találkozhattunk a Lunah Shamila Hastáncbemutató
során. A trió igazán színes és szemet gyönyörködtetõ mûsorral készült.
16.30-tól minden jelenlévõt egy kis estebédre
invitáltunk. A szakácsok ismét kitettek magukért.
Az isteni gulyásra többen mentek repetázni.
Ezt követõen a Szegedi Mûvészeti Alapiskola
Szombathelyi kihelyezett tagozatát vártuk a színpadra. Mûsorukban standard és latin táncok
szerepeltek, valamint a 60-as éveket visszahozó

A gyermeket és a felnõtteket egyaránt kézmûves-foglalkozás, légvár, népi fajátékok és a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet jóvoltából hungarikum játékok, kirakók várták még. A kicsiknek
több csillámtetoválás is készült. Reméljük mindenki jól érezte magát és velünk tartanak az augusztus 27-ei fõzõversennyel egybekötött falunapunkon is!
Balázs Anikó
közmûvelõdési referens
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A tavalyi évhez hasonlóan ismét megrendezésre került a Közösségi Nap Meszlenben. Minden érdeklõdõt szeretettel vártunk. Különbözõ
programok színesítették a délutánt.
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Simasági falunap
és elszármazottak találkozója
melyben fiatalok és idõsek egyaránt képviseltették magukat és valóban fergeteges néptáncokat és népi játékokat adtak elõ. Az iváni
Dalárda nótákat, népdalokat adott elõ. A délután folyamán fellépett még egy fiatalokból

A délután ünnepi szentmisével kezdõdött.
A kicsiket ingyenes játéklehetõség várta a rendezvénysátor melletti templomkertben: légvár,
fa játékok, rodeó, gömbszumó. Sajnos a gye-

álló légtánc csoport és a vépi Jade hastánccsoport is. Az összes elõadó kellemes perceket
szerezve, remek szórakozást nyújtott a falunap
résztvevõinek.

rekek bánatára, de persze a gazdák nagy
örömére, a simasági búcsú ismét meghozta az
esõt, így a játék jórészt elmaradt.
A délutáni program a csöngei nyugdíjasklub „Reménység” nevû formációjának mûsorával vette kezdetét, akik elõadásukkal vidám
perceket szereztek a hallgatóságnak. Õket a
nicki „Fergeteg” néptánccsoport követte,

A vacsora és a tombolahúzás elõtt még a
simasági lányok és asszonyok is táncoltak egy
jót, a Kán-Kán címû számukkal nagy ovációt
aratva. A nap hajnalig tartó bállal zárult, melyen a MEGA bulizenekar szolgáltatta a zenét.
Nagy köszönet a szervezõknek és a segítõknek a falunap sikeres lebonyolításáért és a
professzionális kiszolgálásért.
H.E.

Következõ megjelenés 2022. szeptember 7-én!

Utolsó nyári hónap.
Az augusztust több néven illetik: Aranyasszony hava, bõség hava,
szûz hava, nyárutó hava.
Ebben a hónapban van a forint születésnapja, a macskák világnapja, az állatkertek
napja, a balkezesek, barlangászok világnapja, a magyar fotográfia napja.
Augusztus elsõ péntekje: nemzeti sörnap.
Ebben a hónapban még elmegyünk
nyaralni. mielõtt elkezdõdik az iskola. Én is
így teszek, hogy egy kis feltöltõdés után folytassam a megkezdett munkát. Zajlanak a
táborok, falunapok, koncertek. Csepregen
lesz augusztusi tárlat, kenyérverseny, Répcementi napok, búcsú. És természetesen a kenyér ünnepe. Nekem az augusztus 20-i ünnep után mindig olyan érzésem volt, hogy
ezzel az ünneppel teljesen vége a nyárnak.
Már nem megyek hosszabb szabadságra.
Legalábbis karácsonyig nem. Már nem
olyan melegek a napok sem. Igaz, az utóbbi években ez már megváltozott a klíma felmelegedése miatt. De az érzet, hogy vége
a nyárnak, megmarad.
Tormásligeten augusztusra már nincs sok
tervünk a Kreatív Csoporttal. Júliusban megvolt a falunapunk. Jól sikerült. A hímzõszakkörrel tervezünk egy kiállítást, hogy megmutassuk, mivel töltjük a csütörtök délutánjainkat.
Bár többször volt úgy, hogy a hímzés helyett
rendezvényt terveztünk és szerveztünk, mert
nem tudtuk megoldani máskor. Ebben az idõben volt lehetõségünk a közösségi színteret tovább díszíteni. Ebben a hónapban talán még
meg tudjuk oldani a játszóterünk festését, állagmegóvását. Aztán tovább szövögetjük terveinket, hogy fejlõdhessen a település, fellendüljön a közösségi élet.
Mindenkinek kívánok élményekben gazdag nyárutót, hogy feltöltõdve energiával, új
ötletekkel induljunk az õszbe!
Barasics Edina
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2022. július 23-án délután falunapot tartottak Simaságon, amely a község búcsúnapjához (Mária Magdolna) kapcsolódott. Szép
számban jelentek meg az egykori és jelenlegi
simaságiak is a rendezvényen.

Augusztus:
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• Simaság

Az elmúlt idõszakban több,
már hagyománynak számító rendezvény

került megtartásra Vasegerszegen

Petõfi ünnep Simaságon
2022. július 23-án nívós kulturális rendezvényre került sor Simaságon, ugyanis nagy
költõnk, Petõfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából, Simaság Község Önkormányzata ünnepi mûsort szervezett. A szervezõ pályázatot nyújtott be, a Nemzeti Kulturális
Alap által létrehozott Petõfi 200 Ideiglenes Kollégium kiírása szerint, „A velünk élõ Petõfi” – A
Petõfi emlékévhez kapcsolódó elõadó- és alkotómûvészeti versenyek, találkozók lebonyolítása altémában.
A délelõtt folyamán, a júliusi rekkenõ hõség dacára, szép számmal gyülekeztek a
kulturális élményre vágyók, a mûvelõdési
ház udvarán felállított rendezvénysátorban.
Az eseményen tiszteletüket tették a környezõ
települések polgármesterei is. Simon Dániel

nyünk, ahol a gyerekek vannak a középpontban. Ezen a napon mindenféle játékkal és mûsorral vártuk a falu fiataljait, kicsiktõl a nagyokig.

évenként meghosszabbítható. Mindezen felül az
idei év különleges volt a díj kapcsán, mivel 10.
alkalommal került átadásra. Vas megyében két
település van, amely már 2012 évben elnyerte
a megtisztelõ címet: Ikervár és Vasegerszeg. Az
idei évben, 2022-ben az ünnepélyes átadóra
Szajolon került sor, ahol az oklevelek átadása is
megtörtént. Az okleveleket Dr. Fodor Antalné, a
Magyar Vöröskereszt elnöke és Kardos István, a
Magyar Vöröskereszt fõigazgatója adták át.
Az idei évben másodszor került megrendezésre a Vasegerszegi Veterán- és Hobbijármû
találkozó. Az egész napos programra szép
számmal érkeztek jármûvek. Veterán, oldtimer
autóktól kezdõdõen a traktorokon és teherautókon át, egészen a motorokig minden megta-

Az idei év rendhagyó volt, ugyanis a Magyar
Falu program pályázatának keretein belül a játszóteret is felújították. Új és felújított játékok várták a látogatókat. Ezek mellett fákat is ültettek,
amelyek, ha megnõnek, kitûnõ árnyékot nyújtanak majd a kint játszó gyerekek számára. A
program nagyon színesre és választékosra sikeredett, a zenés elõadásoktól kezdve, a
csillámtetkón át, egészen a tûzoltóbemutatóig
minden jelen volt. A legjobbra sikerült azonban
a répceszemerei tûzoltók által megvalósított
„habparty”, amikor is a tûzoltók habot locsoltak
mindenfelé, és a gyerekek ebben futkároztak,
játszottak.
Idén 6. alkalommal került megrendezésre a
Markusovszky Lajos fogathajtó emlékverseny. Az
elmúlt két évben a COVID-helyzet miatt elmaradt rendezvényen az idén újra rengetegen

lálható volt, ami jármû. Az autókon kívül a rendezvény alatt egy kiállítás is megtekinthetõ
volt, ahol retró gyöngyszemek kerültek bemutatásra, fényképezõgépek, bútorok, magazinok, és amit csak el lehet képzelni. A nap végén 10 jármû külön jutalomban részesült, kinézete, kora és ritkasága alapján.
Már hagyománynak számít a településen a
Vakáció Köszöntõ (Gyermeknap) rendezvé-

részt vettek mint versenyzõk és mint nézõk. A versenyzõk két kategóriában vehettek részt, Kétfordulós Akadályhajtásban és Vadászhajtásban. Az
imént említett versenyszámok „C” kategóriába
sorolhatóak, azonban a verseny végére még
egy „D” kategóriás hajtást is megrendezésre került. A verseny végeztével a bírák összesítették a
pontokat, majd eredményhirdetés következett.
A kétfordulós Akadályhajtás nyertese Geröly Ti-
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polgármester köszöntõje után, három József
Attila díjjal kitûntetett költõ lépett színre. Elsõként Devecsery László tar tott elõadást „ A Petõfi család és Szabadszállás“ címmel. Rövid
szünet után Zsille Gábor következett, aki „ Petõfi - ami a tankönyvekbõl kimaradt“ címmel
nyújtott át egy csokrot Petõfi életútjának fejezeteibõl. Érdekes, izgalmas és kevesek által
ismert részleteket ismerhettek meg a hallgatók, a kiváló stílusú elõadótól. Végül Szálinger Balázs „A vagány, humoros Petõfi“ címû
elmélkedését hallgathattuk. A Petõfi emlékmûsor utolsó elõadója Ács Tamás színmûvész
volt, aki „A bor dicsérete“ címû elõadásával
járult hozzá a rendezvény sikeréhez. Az elhangzott szavalatokkal bepillantást nyerhettünk abba, hogy a nemzet nagy költõje milyen viszonyt „ápolt” a nemes itallal. Az elõadásokat szünetek követték, mert a nagy
melegben jól jött a hûs ásványvíz. A felfrissüléseket követõen a gyõri Hangraforgó együttes játékát hallhatta a közönség. Petõfi versei
csendültek fel, a számos hangszeren játszó
zenész-páros mûsorblokkjaiban, melyek az
esemény üde színfoltjai voltak.
A délelõtti elõadás-sorozatot ebéd zárta,
majd egy óriási születésnapi torta is „terítékre
került“ a jelenlévõk örömére. A közös étkezés
alatt és után lehetõség nyílt a kötetlen beszélgetésre, a hallgatóság és az elõadók között.
H.E.

A Magyar Vöröskereszt minden évben meghirdeti a Humanitárius település címû pályázatát, amelyre az önkormányzatok pályázhatnak
mûködõ vöröskereszt szervezet mellett. Ezt a kitüntetõ címet azok a települések kapják, akik a
Magyar Vöröskereszt eszmeiségét, alapelveit
tiszteletben tartó, céljai megvalósításában aktívan részt vevõ közösségek. A cím odaítélése
egy évre szól, mely a feltételek teljesítése esetén
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bor, a Fõnix LE. versenyzõje. A Vadászhajtás
nyertese pedig Komálovics Ottó, a SCHOTT
Lukácsháza SE versenyzõje. A napot végül egy
tombolasorsolás zárta, ahol értékesebbnél értékesebb ajándékok kerültek átadásra.
Idén az ölbõi horgásztó adott otthont egy fõzõversenynek, ahol a Vasegerszegi Polgárõr
Egyesület tagjai is indultak, akik borsostokányt
fõztek. A fõzést már korán reggel megkezdte
minden csapat, és egészen délig mindent megtettek, hogy az övék legyen a legjobb étel. Az
egész nap kellemes hangulatban telt, minden-

Falunap az Angol Parkban
Csoporttal ki is próbálhattuk. Jó választás volt!
Régvári Roland és felesége, Régváriné Reczetár
Zsófia – mint ahogy a gyereknapon is – gondoskodtak az arcfestésrõl és a csillámtetoválásról.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével
Ágh Péter országgyûlési képviselõ és Gagyi Levente is. Képviselõ úr úgy nyilatkozott: „Élmény

begurulni a kis vasi faluba: megújultak az utak”.
Többek között errõl is beszélgettek polgármester
úrral és téma voltak még az önerõbõl korszerûsített energiatakarékos LED-lámpák. Majd a jelenlévõkkel, a lakosokkal is váltott pár szót a képviselõ úr. Elbüszkélkedtünk a közösségi színterünk
díszítésével, a Tormásligeti Életfával. Beszéltünk
róla, hogy szeretnénk egyesületet létrehozni,
hogy ha sikerül pályázatok útján rendbe tudjuk
hozni a közösségi színteret.
Köszönjük a segítõk munkáját!
B. Edina
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felõl finomabbnál finomabb illatok keringtek a
levegõben. A zsûrizésnél közremûködött Buday
Péter séf is, aki késõbb egy saját fõzõmûsort is
bemutatott a közönségnek. Az értékelés során
Vasegerszeg különdíjban részesült. Az eseménydús napot tombolasorsolás és Mr. Rick fellépése
koronázta meg.
Összeállította
Németh Tamás és Németh József

Kellemes nyári idõben zajlott idén is július 9én a Falunap. A kulturális mûsor 14 órakor a polgármesteri köszöntõvel kezdõdött. Ezt követõen
a Kekeri Citerazenekar mûsorát hallhattuk. Majd
a Tormásligeti Apró Lábak léptek
színpadra, akik ez
évben szerepeltek
elõször. A gyerekekbõl álló csoport tagjai vidám
gyer mek dal ok ra
táncolva rabolták
el a jelenlévõk szívét. A produkciót
a szülõk tanították be. Õket Berentei Péter követte ismert és kedvelt retro slágerekkel. Jót mulattunk a Sok-Szín-Pad Társulat elõadásán, akik
Móricz Zsigmond Kvitt címû darabját mutatták
be. Énekelt a Toronyi Asszonykórus, rokiztak a
Galaxy Rock and Roll csoport tagjai. Láthattunk
zumbabemutatót a Mosoly Tánccsoport répceszentgyörgyi csapatától. Ennek az elõadásnak
különlegessége, hogy a Kreatív Csoport tagjai is
beálltak ropni a táncot. A délutánt a Big Mouse
Band operettmûsorával zártuk.
2022-ben Baranyi Jánosné, Bukovics Sándorné és Németh István jóvoltából finom babgulyást ehettünk öt órától. A mûsorok végén a közönség „átköltözött” a kocsma udvarára, ahol a
MEGA zenekar zenélt hajnalig.
Idén az aprónépnek játszóházzal és kalózos
légvárral kedveskedtünk. Ez utóbbit a Kreatív
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• Lócs
Nyertes RÓCI pályázatok
Örömmel számolunk be két nyertes pályázatunkról. Sikerrel jártunk a madárbarát mintatelepülés felhíváson, melyet idén õsszel fogunk megvalósítani. A Magyar Madártani
Egyesület és az Õrségi Nemzeti Park kõszegi
szakemberei koordinálásával a helyi élõvilágot bemutató tanösvényt és fecskepanziót telepítünk a Pós-patak partjára, madáretetõket
és madárodúkat helyezünk ki a parkban, elõadásokat tartunk, kiadványt készítünk. A pro-

Ilyen zsetonokkal lehet szavazni.

Június második szombatján, a nemesládonyi
búcsú napján került megrendezésre községünkben az év talán legjobban várt eseménye, a
már ünnepnek számító falunap. A szervezõk korán munkához láttak, hogy a délután 2 órai kezdésre minden elkészüljön.
A fér fiak sátrat állítottak, padokat vittek a
rendezvénytérre. A hölgyek a szakácsok munkáját segítették a zöldségpucolással, a szarvasés disznóhús elõkészítésével.

A fellépõket – jó szokásunkhoz híven – idén is
szendvicsekkel, pogácsával vártuk, ami szintén
az asszonyok önkéntes, szorgos munkájának
volt köszönhetõ.
A hangosítást Ments Gyula vállalta és biztosította az egész rendezvény, illetve az elõkészületek ideje alatt.
A falu apraja-nagyja a kezdés elõtt folyamatosan érkezett a helyszínre, hogy idõben elfoglalják helyüket. Az ünnepséget Németh Tamás
mûvelõdésszervezõ nyitotta meg. Ezt követõen
Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester aszszony megtartotta ünnepi beszédét, amelyben
az összetar tozás fontosságát, a boldogság
megtalálását hangsúlyozta, hogy kinek mit je-

lent a boldogság. Szabó Miklós plébános úr pedig az egymás segítését, a közösség és a családok összetartását emelte ki.
Következett a kiváló tanulók könyvjutalmának átadása. Ebben a tanévben Bogoly Elektra,
Rubóczki Izabella, Németh Ramóna, Pietrowski
Levente, Romics Dávid, Romics Jordán, Kancsér
Natália és Kancsér Szabolcs vehettek át egyegy szép könyvet és oklevelet kimagasló tanulmányi eredményükért.
Emléklapot vehetett át mindenki, aki áldozatos munkájával hozzájárult a közösség építéséhez, segítéséhez.
A falunapot megtisztelte jelenlétével Ágh Péter országgyûlési képviselõ. Polgármester aszszonnyal a kormányzati támogatásból finanszí-

rozott közterületet rendben tartó eszközöket, gépeket is megtekintették, átadták.
A fellépõk sorát a Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes nyitotta. Csodásan koreografált táncaik közül elsõként vasi táncokat láthattunk. Ezt kö-

vetõen felvidéki (madari) leánykarikázót adtak
elõ. Kapuvári verbunk formájában láthattuk a
fér fiak táncát, végül egy rábaközi koreográfiával búcsúzott a néptáncegyüttes.
A helyi gyermekek Németh Tamás által tanított, szintén táncos mûsorukat adták elõ nagy izgalommal, amelynek jutalma természetesen a
közönség lelkes tapsa volt. Már hagyománynak
számít, hogy a képviselõ-testület meglepetésprodukcióval készül falunapra.
Idén ez egy színdarab volt, amelynek elõadásához Rubóczki Réka is csatlakozott és az
asszonyok legtöbbször vicces, de olykor nehéz
házasságát mutatták be a hölgyek.

Mint minden évben, idén is nagy sikert arattak az énekes elõadások is. A jól ismert
operettdalok után a 80-as és 90-es évek legnépszerûbb magyar és külföldi slágerei csendültek fel. A jó hangulat garantált volt, a lelkes közönség a fellépõkkel együtt énekelte a dalokat.
A vacsora délután 6 órára készült el. Idõsebb
Rubóczki László gulyást fõzött, Csay Zoltán pedig vadpörköltet készített. Mindkét fogás remekül sikerült, a vendégek jóízûen fogyasztották az
ételeket. A rendezvény alatt a gyermekek legnagyobb örömére légvár üzemelt, illetve a
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jektbe bevonjuk a gyerekeket, így a nagy telepítõ akciót az õszi szünetre tervezzük. A Rózsafalu Civil Egyesület idén ismét bejutott a
vásárlói szavazás szakaszába a TESCO Global
Zrt. által meghirdetett „Ön választ, mi segítünk!” elnevezésû programban. Ez már a harmadik ilyen projektünk. Idén „Ültess egy fát
Lócson!” címmel neveztünk, célunk legalább
a második helyezés elérése, és ezzel együtt
200 ezer forint támogatás, amelybõl díszfákat
szeretnénk telepíteni a település közterületeire. Augusztus 7-ig lehet szavazni a projektünkre minden Vas megyei áruházban. A vásárlás
után kapott zsetont kell a bejáratnál elhelyezett urnákba dobni. Kérjék a zsetont és szavazzanak a Rócira! Köszönjük!
RN

Nemesládonyi falunap

6

Jenga óriás változata is népszerû volt.
Sárvárról érkeztek az íjászok, akik több alkalommal is voltak már kis falunkban. Most újra bemutatták nálunk a hagyományõrzésnek ezt a
módját, majd az íjászatot ki is lehetett próbálni.
A régi búcsúi hangulatot idézte a kirakodóvásár, ahol mindenki találhatott kedvére való játékot. Este 7 órakor vette kezdetét a nap talán
legjobban várt eseménye, a tombolasorsolás.
Az idei évben is szép számmal érkeztek felajánlások, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy
csaknem 2 órán át tartott a tombolasorsolás.
A L’amour duó zenélt az esti bálon, ami éjjel
2 óráig tartott. Nagy öröm számunkra, hogy
idén is tartalmas és szórakoztató programokkal

Kápolnaáldás Ólmodon
Júniusban áldotta meg a Bellovic-kápolnát
Németh László püspök. A kápolnát teljesen felújí-

tották. Ezután a 250 éves Szent Márton-templomban litánia keretében tartottak misét.
HV

teli napot tölthettünk együtt községünk lakóival,
illetve a meghívott vendégekkel!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a falunap sikeres lebonyolításához.
Reméljük, hogy a következõ évben is sor kerülhet a hasonlóan jó hangulatban, közös élményekkel teli falunap megrendezésére!
Bencsik Gabriella
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• Mesterháza

Szakmai kiránduláson
a Csepregi Borhölgyek

A BORHÖLGYEK MEGÚJULT EGYESÜLETE 3 TAGGAL BÕVÜLT

Retró kiállítás
Mesterházán június 18-án – a Falunapon –
Retró kiállítást tekinthettünk meg az elmúlt közel száz év használati eszközeibõl. Néhány
tárgyról a gyerekek nem is tudták mire jó, pedig szüleik, nagyszüleik még használták õket.
És hogy honnan jött a kiállítás ötlete? Június

szet Sopron határában, Fertõrákos és Balf között
terül el. Csodálatos innen a kilátás a Fertõ tóra.
A Fényes Pince családi pincészet, 9 hektáron
termel 6 fajta szõlõt. A gazdaság törekvése az,
hogy modern technológiával elõállított minõségi borok méltó módon képviseljék a szakmai tradíciókhoz kötõdõ nemes hagyományokat. A
pince fölött kialakított helyiségben finom borokat kóstolhattunk szakmai felvezetéssel.

el. A szõlõtermesztés hagyománya egészen római idõkig nyúlik vissza.
Legnagyobb részt vörösbort készítenek, elsõsorban kékfrankos szõlõfajtából, de számos világfajta is meghonosodott a bor vidéken.
Zweigelt, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot
Noir. Fehér szõlõfajták: Olaszrizling, Chardonnay,
zöld Veltelini…
A program keretében pincelátogatás, dûlõtúra, borászati technológiai bemutató, borkóstoló
segítette a Borhölgyek felkészülését arra, hogy hitelesen tudják népszerûsíteni a csepregi borokat,
a csepregi szõlõhegyet és Csepreg városát.
Betekintést szereztünk két borászatba is. Elõször a Fényes Pincét látogattuk meg. A pincé-

Majd a Kocsis Borászatba mentünk. Szintén
családi borászat, amely jelenlegi formájában
2010 óta mûködik. De a szõlõmûveléssel, minõségi bor készítésével már több mint 20 éve foglalkoznak 20 hektáron. A szõlõt maguk dolgozzák fel
és helyben értékesítik, õrizve a hagyományokat.
Ez bortúránk legkalandosabb szakaszát képezte.
UAZ terepjárókkal jártuk be a dûlõket. Közben a
borvidék természeti szépségét is élvezhettük.
A pincészet telephelyén láthattunk szüretelõkombájnt is. Kocsis Miklóstól, a tulajdonostól hallhattunk mûködésérõl, elõnyeirõl. A szép nyári idõ
is hozzájárult ahhoz, hogy a kiránduláson nemcsak ismereteket, de felejthetetlen élményeket is
szerezzünk.
Horváthné Pados Teréz
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elejére lomtalanítás hirdetett a Hulladékgazdálkodó a településen. A Faluház udvarára
kellett vinni a falu lakóinak a feleslegessé vált
dolgokat. Két lokálpatrióta hölgy – Dohi Ramóna és Kelemen Tünde – a lomok közül
„megmentettek” párat, az ötlet akkor született
meg. A többi már adta magát. A faluban kerestek és kértek tárgyakat a kiállításhoz. A falu
lakói ehhez a kezdeményezéshez is pozitívan
álltak! Köszönet érte!
bvr

A tagság összefogását, az egyesület közösségi érdekeit erõsítõ, a borkultúrához, gasztronómiához kapcsolódó ismereteket bõvítõ szakmai
úton vettünk részt 2022. július 2-án a Soproni Borvidéken.
A csepregi szõlõhegy is a soproni borvidékhez tartozik, amely Magyarország egyik történelmi borvidéke. Az Alpok lábánál, a Fertõ tó
déli partján és a Soproni-hegység lankáin terül

8

II. Rózsafesztivál Lócson
Június utolsó szombatján kerékpáros rózsatúrával és kulturális programokkal valósult meg
a II. Rózsafesztivál Lócson az önkormányzat és a
Rózsafalu Civil Egyesület közös szervezésében.

szentgyörgyrõl érkezett egy-egy kisebb csapat
is, gyerkõcökkel. Majd délután a polgármesteri
köszöntõt követõen az Ablánc Gyermek Néptánccsoport kezdte meg a kulturális programok
sorát, Pohly Boglárka érkezett „Millió rózsaszál”
címû mûsorával, igazi fesztiváli hangulatot te-

Délelõtt a környezõ települések lakóit hívtuk a
rózsafaluba, frissítõ ponttal, nyitott templomokkal, Tûzoltó Múzeummal, a gyerekeket pónilovaglással, lovas kocsikázással vártuk. Az élõ rózsák mellett megtekinthették a „Rózsás pompa”
címû fotókiállítást a Kultúrházban. Az egyéni érkezõk mellett örömünkre Csepregrõl és Répceremtett a magyar nótákkal, a közönség körbetáncolta a mûvésznõt. Majd a Kekeri Citerazenekar mûsora következett, Nagy Jonathan színpadi bûvészetet mutatott be, többek közt az

500 forintos bankjegybõl 20 ezer forintos bankjegyet varázsolt a szemünk láttára. A gyerekeknek volt kalózlégvár és népi játékok. A Répce
Party Country koncertje zárta a színpadi progra-

mot, akik szintén táncra perdítették a lelkes közönséget. Ezután meggyújtottuk a tábortüzet a
patakparton és jóízû szalonnasütéssel, vacsorával zártuk a napot. Az egyesület a Magyar Falu
program 2021-es Falusi Civil Alapjából 624.000
Ft támogatást nyert el a rendezvény megvalósítására, melyet az önkormányzat is támogatott.
Reméljük, jövõre ismét találkozunk a III. Rózsafesztiválon.
RN
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• Tömörd
Falunap Tömördön – egy csodás nap
egy csodás közösséggel

Zarándokok szentmiséje
és szoborszentelés

a Peruska Mária-kápolnánál
A horvátzsidányi Egyházközség, Fegyveres
Erõk, Rendvédelmi Szer vek, Tûzoltóságok, Katasztrófavédelem, Hagyományõr zõ Egyesüle-

Az idei szentmisén szobrot is szenteltek,
amely a csepregi pedagógusok védõszentjét,
Szent Gellértet ábrázolja, amint Imre herceget

tek, Lovagrendek szokásos zarándoklatukat
tar tották 2022. július 3-án a Peruska Mária-zarándokhelyen.
A szentmisét három nyelven (magyar, horvát,
német) mondták. Fõ celebráns: Dr. Schmatovich
János kanonok. Celebránsok: Dumovits István

tanítja. A mû Apró Attila szobrász alkotása. Az ünnepségen Szent Gellért életérõl a szobor állításának egyik kezdeményezõje, Békésiné dr. Horváth Irén beszélt. A szobor elkészítése csepregi
pedagógusok kezdeményezésével és sokak támogatásával valósulhatott meg. Köszönjük min-

Plébániai kormányzó, Dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános és Bali Tibor plébános voltak. A
Peruska Mária kórus éneke még felemelõbbé tette a szentmisét. A szentmise keretén belül az
egyenruhás és civil szervezetek is koszorút, virágot
helyeztek el saját védõszentjük szobránál. Így a
Csepregi Borhölgyek és borosgazdák is megkoszorúzták védõszentjük Szent Orbán szobrát. Szent
Orbán szobrát 2014-ben szentelték fel, azóta minden évben tisztelegnek Szent Orbán elõtt.

denkinek felajánlásokat. A szoborszentelés után
a celebráló plébános urak szenteltvízzel meghintették a csepregi bort és a Csepregi Borhölgyeket, borosgazdákat.
A Pálinka Lovagrend pálinkáit is megáldották. A himnuszok elhangzása és a zászlók kivonulása után agapéval és beszélgetéssel fejezõdött be a program.
„A nevelés a jövõ kulcsa.”
Horváthné Pados Teréz

A hagyományokhoz híven ebben az évben is megrendezésre került Tömördön a falunap. A szikrázó napsütésben Kollárits Gábor
polgármester köszöntötte a megjelenteket,
aki beszámolt az elõzõ 1 évben történtekrõl.
A polgármesteri köszöntõ után táncos és
zenés produkciót hallhatott és láthatott a közönség.
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A Magyar Falu program keretében 2022ben új aszfaltborítást kapott az Ady utca és a
Schwarz köz, melyet hordógurítással avattak
fel a képviselõ-testület tagjai. A beruházást
Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr is megtekintette.
A gyermekeket számtalan szórakozási lehetõséggel várták a szervezõk, sok-sok népi
fajáték, körhinta és arcfestés közül lehetett választani, valamint hódokkal kapcsolatos keresztkérdések is válaszra vártak.
Falunézõ kisvonatozásra is lehetõség nyílott a kicsik és nagyok részére, a dottó többször megtette a körutat a településen.
Étlen, szomjan senki nem maradt, a langalló és a vadpörkölt mellett a Dömötöri cukrászda süteményeit is megkóstolhatták az ide
látogatók.
A napot bál zárta, a mulatozás egészen
hajnalig tartott.
Örülünk, hogy sok helyi és elszármazott ellátogatott az eseményre, akik egy kötetlen
beszélgetés során elevenítették fel a régi emlékeket. Igyekszünk minden évben egy kicsit
megújulni, reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát, aki kilátogatott a falunapra. Köszönet
a szervezõknek és az önkénteseknek.
PB
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Az esõ sem zavarta az iklanberényi falunapot
Iklanberényben hagyomány, hogy július végén falunapot tar tanak, ahová a helyieket,
családjaikat és a környékbeli érdeklõket vár-

A nap következõ fellépõje Kossuth Gergõ
volt. Neve ismerõsen csenghet sokak számára,
de nem csak azért, mert Kossuth Lajos leszárma-

zottja. A fiatal énekes a bel canto énekmûvészet
jeles képviselõje. Kezdeti sikereit a Budapesti
Operettszínház fõszerepének köszönheti, napjainkban pedig a legnépszerûbb zenecsatornák
képernyõjén keresztül hódítja a közönség szívét
érzelemmel fûtött, romantikus dalaival. Zenei
sokszínûsége közismert, így koncertjein a saját
dalai mellett, örökzöld magyar slágerek és rock
n’ roll dalok, közkedvelt operett-részletek, valamint népszerû retró dalok is felcsendülnek. Az
énekes megalapozta a hangulatot következõ
fellépõ zenekarnak.
Közkívánatra idén is Nyugat-Magyarország
egyetlen operett kiszenekara, a Big Mouse Band

adott koncertet. A legvidámabb
színpadi mûfaj képviselõi operettörökzöldekkel hívták közös zenei idõutazásra a közönséget, és
dolgoztatták meg a nosztalgikus
dallamokkal a hangszálakat. Kálmán Tamás és zenekara egy másik fellépésrõl érkezett Iklanberénybe, de ez nem látszódott a
csapaton. A közönség együtt énekelte a dalokat, a tapsolásban
pedig mindenkinek elfáradt a keze. A vidám hangulatot pedig már
a nagy fülledtség sem zavarta. Az
operett-kiszenekar, a Big Mouse
Band apait-anyait beleadott: megmutatta, milyen a cintányéros cudar világ.
SulicsHeni
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ják. Idén picit a betegség és az idõjárás megtréfálta a szer vezõket. Sajnos az utolsó napokban a Sok-SzínPad volt kénytelen lemondani a fellépésüket, betegség miatt. A helyieknek nem kell lemondani a „színházi programról”, hiszen ígéret van,
ennek a pótlására.
A második kihívás az idõjárás
volt. Minden készen állt, hogy a Fit
Világ Sport Egyesület légtáncosai
fellépjenek, amikor leszakadt az ég.
A kintre ter vezett fellépést átszer vezte az esõ, így rögtönözve a Kultúrpajtában szerelték fel az eszközöket.
Szanati Adrienn és lánya, Mihalicz Bianka edzõ
most kilenc tanítványával lépett fel, illetve Bianka is megmutatta, hogy mennyi erõt és kitar -

tást kíván az anyagokon és karikán való torna.
A látványos mutatványokat mindenki tátott
szemmel-szájjal figyelte.
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• Bük
Második alkalommal tartották Bükön
a táborukat a Fitt-Boksz sportolói
A Fitt-Box sportolói az elmúlt idõszakban számos hazai és nemzetközi versenyen vettek részt,
ahonnan nagyon szép eredményekkel tértek
haza. Az ifjúsági válogatottal Búza Rafael a
franciaországi versenyen képviselte hazánkat

és a régiónkat. A legfényesebb éremmel,
arannyal tért haza. Hámori Luca pedig a nõi világbajnokságon ezüstéremmel gazdagodott.
Egy kis „lazításként” egyhetes tábor várt a versenyzõkre. A Fitt-Box Honvédelmi Sporttáborban
az elsõ napon az esti edzéssel és éles
sparringgal indítottak a résztvevõk. A horvát és
osztrák felnõtt nõi ökölvívók is részt vettek a hé-

vármegyei cukoripar kapcsolata
A 19. század második felében megerõsödõ
magyar cukoriparra mind a világpiaci folyamatok, mind az Osztrák–Magyar Monarchián belüli
cukoradó-törvények és vámjogszabályok jelentõsen hatottak. Az 1872/73-as elsõ cukor-túltermelési világválságot az 1873-ban kezdõdõ kereskedelmi válság csak fokozta. Az 1872 elõtt
mûködõ 26 magyar cukorgyárból 1877/78-ban
már csak 17 mûködött. 1883-tól a cukorárak
csökkenése miatt „világszerte eladhatatlan készletek halmozódtak fel. Ezt követõen újabb cukorgyárakat zártak be hazánkban, s 1887/88ban már csak 11 üzemelt.”
A fenti események a Sopron megyei gyárakat is érintették. A leírtakon túl „1883-tól a vasúti
szállítási díjak emelkedése miatt a csepregi
gyárban visszafogták a termelést, a finomítást
beszüntették, és kizárólag kiviteli pilét készítettek.” Ekkortól a Csepregen elõállított nyerscukor
egy részét Felsõbükön finomíthatták. Ugyanis
idõközben a tulajdonosi körbõl Carstanjen Gusztáv és a Schoeller bankház is vásárolt a Nagycenki Cukorgyárak Rt. részvényeibõl, és bekerültek az irányító testületekbe. 1885-ben a cukor
ára olyan mélyre süllyedt, hogy az egyik mezõgazdasági szaklap az évi cukorrépatermést takarmányozásra ajánlotta a gazdáknak.
1886 õszén a következõ hír volt olvasható a
megyei hírlapokban és több nyugat-dunántúli
lapban: „A csepregi Carstanjen féle czukorgyár,
mely annak idején a leghíresebbek közé tartozott
az egész monarchiában, és mely gyártmányait
a világ minden részébe szétküldözte, újabban
annyira alászállott, hogy tovább már nem bír
fennállni és eladásra kerül. Berg báró van jelenleg alkuban a tulajdonosokkal”, a gyárat végül is
nem vásárolta meg. „A cukorárak rendkívül kedvezõtlen alakulása miatt” az 1886/87-es kampány után, 1887 januárjában a csepregi „üzem
teljesen beszüntette a termelést.” Felszámoló biztos Carstanjen Gusztáv és Schoeller Gusztáv tulajdonos és igazgatósági tag lett. Az üzem felszámolási eljárása csak 1897-ben fejezõdött be.
A fent idézett túltermelés és cukorárcsökkenés
csak egyik oka lehetett a gyár leállításának.
1867-ben, a térségi gyárak mûködésének kezdetén még nem volt probléma, hogy az üzemekbõl
szennyezett víz kerül a Répcébe, hiszen attól még
a vízimalmok mûködtek tovább. A folyó élõvilágára gyakorolt káros hatással kezdetben nem foglalkoztak. Így a két gyár húszéves mûködése közben az alattuk levõ folyószakaszon kipusztultak a
halak és a rákok. A malmok vízhasználatával és a
meder tisztításával, szabályozásával korábban is
törõdött a vármegye. A polgári korszakban is születtek errõl jogszabályok, majd megalkották a vízjogról szóló 1885. évi XIII. sz. törvénycikket, mely
tovább szabályozta a vízhasználatot, s elõírta a
szennyvizek szakszerû kezelését is. Joggal feltételezhetõ, hogy a jogszabályokban elõírt szennyvíz-

VII. rész

kezelési beruházás megtakarítása is egyik oka volt
a termelés leállításának. A tulajdonosi körben mutatkozó átfedések miatt a szomszédságban és
elõnyösebb helyen – a vasútállomáshoz közelebb
– levõ felsõbüki cukorgyár fejlesztése került elõtérbe. A büki gyárban a csepregi lezárása után korszerûsítés és bõvítés történt. Ekkor tértek át a cukor
elõállításában a sajtolásról a lúgozásos módszerre. (Két, lúgozással mûködõ közeli cukorgyár vízigényét a Répce – a vízmennyiség ingadozása
miatt – nem mindig tudta volna biztosítani!) Feltételezzük, hogy az ehhez szükséges gépek, eszközök egy része, s az ezeket mûködtetõ személyzet a
szomszédságból került át.
A csepregi üzemi épületeket is a büki gyár vásárolta meg, vagy a tulajdonosok apportálták. Errõl nem rendelkezünk dokumentumokkal, de vannak ráutaló forrásaink. Egyrészt az 1896–1909
közti vízhasználati engedélyek szerint a büki gyár
fizette a csepregiben felhasznált Répce-víz díját.
Másrészt: a Nagycenki Cukorgyárak Rt-a 1907/8.
és 1908/9. évi mérlegében is szerepel a csepregi
cukorgyár 125.995 korona értékben. Harmadrészt: még az 1900-as évek elején is a Bükön elõállított cukor raktározására és csomagolására
használták a le nem bontott csepregi üzemrészeket. 1908 õszén „a Nagycenki Cukorgyár rt. a büki és szakonyi [ténylegesen csepregi] cukorgyárak és az azokhoz tartozó majorok között… magán használati távbeszélõ berendezés [létesítését] tervezi” és meg is építették. E kis újsághír is bizonyítja a csepregi gyár megvásárlását vagy
beapportálását. Végül: 1929-ben a büki gyár és
birtokainak eladásakor kívánatosnak tartották a
felsõ (csepregi) gyár földterületének és épületeinek eladását is. Ez meg is történt, az új tulajdonos:
a Futura, a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Részvénytársasága, gabonatárolásra
használta a gyári épületeket, melyek valamikor a
20. század 30-as éveiben lebontásra kerültek.
Közben Schoellerék is értékesítették az itteni birtokokat és a kastélyt 1928–1930 között.
Csak az üzemi lakások maradtak meg az
utókorra, melyeket nyilván már a gyár felszámolása alatt eladtak a bent lakóknak. E házak –
némileg átalakítva – ma is láthatók a csepregi
határ szélén és az alsó szakonyi faluvégen, az
országút mellett, illetve kicsit beljebb, a Felsõgyári (népiesen: Fekete) út közelében.
A csepregi gyár, illetve a Schoellerék gazdaságaiban és a szerzõdött földeken termesztett
répát az üzem leállítása után Bükön és Nagycenken dolgozták fel. A kampányokra felvett
idénymunkások zömének megszûnt a gyár által
nyújtott õszi-téli munkalehetõsége. Ez is közrejátszhatott abban, hogy a 19. század végén, a
20. század elején Csepregrõl is egyre többen
kerestek munkát a közeli német területeken,
vagy kivándoroltak Amerikába.
Sági Ferenc
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ten, akik Hámori Luca felkészülését segítették az
éles sparringok során. A hét folyamán színes
programok is helyt kaptak az edzések mellett. A
hagyományõrzõ bemutató során a gyerekek kipróbálhatták a fegyvereket is. A napot pedig
egy medencés pizzapartival zárták. Pénteken
páros gyakorlatokkal kezdték a gyerekek a napot, utána mivel a tervezett karate bemutató
sajnos elmaradt, ezért Varga Roland a Skorpió
Box Club edzõje és vezetõje tartott erõsítõ
edzést, és mutatott különbözõ feladatokat,
amikkel erõsíteni tudnak a srácok a jövõben, ez
nagyon hasznosnak bizonyult. Délután egy kis
szülinapozás következett, felköszöntöttük egyik
táborozónkat. Este pedig egy hajtós edzést csináltunk, a nagy hõségben mindenki odatette
magát keményen. Az utolsó napon a reggeli
edzés után ismét az erõsítésé volt a fõszerep.
Egy kis pihenõ után, ebéd elõtt a srácok átvették még egyszer az ökölvívás alapjait, technikai
képzés keretein belül átvették a sportág szabályait. Mivel sok kezdõ fiatal van, így ezáltal is felkészülhettek a technikai minimumvizsgára. Ezzel
a programmal zárult a tábor.
SulicsHeni

A csepregi cukorgyár és a Sopron
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Elkészült a Csepreg–Bük
közötti útszakasz felújítása
Az útfelújítás befejeztével a
helyszínen tartott sajtótájékoztatót
Ágh Péter országgyûlési képviselõ,
Horváth Zoltán, Csepreg város polgármestere, Dr. Németh Sándor,
Bük város polgármestere és Böröcz
Miklós, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Vas Megyei Igazgatóságának
igazgatója. A megszólalóktól meg-

tudtuk, hogy a fenti kivitelezésre a
Magyar Falu program nyújtott
pénzügyi forrást, a kivitelezés a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felügyelete alatt zajlott.
Képviselõ úr elmondta, hogy a
térségnek átgondolt, sikeres útfelújítási terve van, amelyet jól demonstrál, hogy a sajtótájékoztató

helyszínénül szolgáló Csepregi
„zászlós” kör forgalomból gyakorlatilag minden irányba indulva nem
rég felújított útfelületekkel találkozunk. Ebbe a tervbe illeszkedett be
a Bük–Csepreg közötti útszakasz
felújítása, illetõleg fog beleilleszkedni a lócsi bekötõút is. Ez utóbbi
sajnálatos módon a megye egyik

legrosszabb állapotban lévõ útja,
de újabb jó hír, hogy már ott is zajlanak a munkálatok.
Mindkét polgármester háláját
fejezte ki az új fejlesztésért, amely
meghatározó a környék iparát és
turisztikai látogatottságát tekintve
egyaránt.
Csepreg Város
Önkormányzata

Falukirándulás
Tompaládony Község Önkormányzata kirándulást szervezett a
falubeliek nagy örömére, július elõ
szombatjára. A kirándulásra jelentkezõk életkori sokszínûségébõl lehetett tudni, hogy szuper napnak né-

néztük meg. Az idegenvezetõtõl sok
érdekes dolgot megtudhattunk a
hegy gyomrában lévõ barlangról,
ez a gyerekeket különösen lenyûgözte. A következõ állomás Tata
volt, ahol az Öreg-tó partján, a vár

zünk elébe. A négyéves gyerkõctõl
a hetven év felettiekig szinte minden korcsoport képviseltette magát
a településrõl. Reggel 7 órakor volt
az indulás. A felkészült és kedves
idegenvezetõ, Csilla és a rátermett
sofõr, Péter volt még az útitársunk.
Az elsõ állomásunk Tatabányán a
Turul-emlékmûnél volt.
Európa
egyik legnagyobb madárszobrának tartják, lenyûgözõ méretei miatt messzirõl is jól látható, nem véletlenül lett a város jelképe. Itt készültek az elsõ szelfik, szinte makettként terült el a város alattunk. Innen, aztán a pár száz méterre található Szelim-barlangot (Szelim-lyuk)

szomszédságában álló az Esterházy-kastélyt látogattuk meg, ahol
egy érdekes és színvonalas tárlatvezetés részesei lehettünk. Útunk következõ állomása a Bokodi-tavon a
„lebegõ” horgászfalu volt, majd Kisbér felé vettük az irányt. A Mini-Magyarország Makettparkban az ország nevezetes épületeit fedezhettük fel kicsiben. A nap zárásaként
egy közös vacsorában volt részünk
Csornán, amely az Önkormányzat
felajánlása volt az útiköltség mellett. Köszönjük ezt a kellemes és tartalmas napot az Önkormányzat
mellett a résztvevõknek is!
bvr
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
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 követõen 25
percen belül jelentkezni fog.)

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)
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Augusztusban Kõszegen: Minden-naprafriss-kaland – részben ingyenes programok.
Augusztus 5-én 18 ó. Csepregen, a Mûvelõdési Ház Kiállítótermében: A Mozaik Képzõmûvészkör 25. jubileumi kiállítása szeptember 15-ig.
Augusztus 6-án, szombaton 9 órától Csepregen, a Malomkertben: A Csepregi Kovászolók
2. Kenyérsütõ Versenye és bemutatója. 15 ó. A
Répce Parti Country mûsora.
Augusztus 6-án, szombaton 10 órától Bükön: Horvát Nemzetiségi Nap.
Augusztus 6-án vagy 7-én településeink
sportpályáin a délutáni órákban: A labdarúgó
Magyar Kupa 1. megyei fordulója a sorsolás
alapján.
Augusztus 12 én, pénteken Csepregen, a
Malomkertben: Roma nap. 20 ó. Csepregen, a
Promenádon: Zene a képekben – Fekete Nándor szabadtéri orgonahangversenye.
Augusztus 13-án, szombaton az „1ÚTON
NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A BÉKÉÉRT – AZ EGÉSZ
MÁRIA ÚTON” keretében: gyalogos zarándoklat Bõ
– Bük, Peresznye – Répcevis –Zsira – Gyalóka Szakony, Tormásliget és más településekrõl a
csepregi BOLDOGASSZONY-KÁPOLNÁHOZ.
Augusztus 13-án vagy 14-én településeink sportpályáin a délutáni órákban: A labdarúgó megyei bajnokságok 1. fordulója a sorsolás
alapján.
Augusztus 13-án, szombaton 18 ó.
Csepregen, a Városi Könyvtárban: Frank Judit
képzõmûvész hazatérõ, bemutatkozó kiállítása
nyílik. Megtekinthetõ: szeptember 15-ig.
Augusztus 14-én, vasárnap Csepregen, 10
ó. a Boldogasszony-kápolnánál: Búcsúi ünnepi
szentmise. Celebrálja: Dr. Székely János, szombathelyi megyés püspök 15 ó. a Malomkertben:
Kuna Vali és testvérei mûsora. 18 ó. Az Ataru
Taiko Ütõegyüttes dobszínházi mûsora. Közben
és késõbb: Ámokfutók, Kozmix, Novel zenekar és
Steve Wolf.
Augusztus 15-én, hétfõn 9.30 ó. Csepregen, a Boldogasszony-kápolnánál: Búcsúi szentmise. Utána az AMICORUM Rézfúvós Quartett
ünnepi hangversenyt ad a Szûzanya tiszteletére.
Augusztus 17-tõl látogatható Csepregen,
a PSMSK-ban az NMI által támogatott Mézeskalács szakkör kiállítása augusztus 31-ig.
Augusztus 18 – 21. között: 15 éve város Bük
– Ünnepi programsorozat:
Augusztus 19-én, pénteken 19 órától
Csepregen, a Promenádon: A Szironta Kéziharang Együttes mûsora.
Augusztus 20-án, szombaton településeinken: Ünnepi testületi ülés és egyéb rendezvények.
Augusztus 20-án, szombaton a Büki Közös
Önkormányzati Hivatalban: Államalapító Szent
István királyunk és az Új Kenyér ünnepe és az Új
Kenyér megáldása.
Augusztus 20-án, szombaton 8 ó. Csepregen, a Szt. Miklós-templomban: Ünnepi szentmise és az Új Kenyér megáldása - közremûködik
Csepreg Város Vegyeskara. A Promenádon: 9 ó.
A Csepregi Kovászolók kenyérdagasztása és kenyérsütése. 16 ó. Városi ünnepség kitüntetések
átadásával és mûsorral. Az ünnepi mûsorban
fellép: Csepreg Város Fúvószenekara és
mazsorettcsoportjai, Pintér Anikó, Hujber Ferenc
és népdalos tanítványaik, Répce Party Country,
Horváth Béla és Gypsy fire (Roma tûz) zenekara:
klasszikus mûvek feldolgozásával.
Augusztus 21-én, vasárnap 18 ó.
Csepregen, a PSMSK színháztermében: Csepreg
Város Vegyeskara jubileumi hangversenye.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

A kenyérgabona
kézi betakarítása
Évtizedek óta töretlen népszerûséget tudhat magáénak a Bükön
megrendezésre kerülõ kézikaszásarató-bemutató. Szinte egyedülálló a térségben a több mint harmadik évtizede zajló hagyományõrzõ
rendezvény, amelyre sok aratóbanda évrõl évre visszajár, köztük
településünk csapata is.

rán a kaszás, a marokszedõ, a kötözõ is tudja, hogy mi a dolga.
Nagygeresd csapata mindenben
a tradíciót követi, mint például a
kötélkészítés hagyománya. Az idei
évben is frissen kaszált gabonából
készültek a kötelek, Takács Kati néni és Ágostonné Ilike néni közremûködésével. A bemutató elõtti na-

Bár a kézi kaszálás már a múlté,
a nagygeresdiek nem hagyják
veszni a gépek nélküli paraszti világ hagyományait. Régen, amikor
a kenyér volt a fõ táplálék, az év
legfontosabb mezõgazdasági eseménye volt az aratás. A kenyérgabona betakarításának a sikerét
számos szokással igyekeztek biztosítani, melyek gyakran vallásos jellegû ünnepséggel is összekapcsolódtak. A munkát fohászkodással,
imádsággal, kalapemeléssel kezdték. A régi szokáshoz híven az idén
is aratómisével kezdõdött a délutáni program. Az ünnepélyes megnyitót követõen különféle szállítóeszközökön vonultak ki a bandák
az aratás helyszínére. Tizennégy
csapat mutatta be elõdeink embert próbáló munkáját.
A kézi aratás során elengedhetetlen a jó csapatmunka, amely so-

pon hetven kötelet készítettek, aminek jó része felhasználásra került a
rendezvényen. A meleg aratási napokon a nehéz munkához, a házi
kenyér, a szalonna, a hagyma adta az energiát. Bemutatásként kóstolónak nálunk is terítékre kerültek a
kedvelt paraszti ízeket felvonultató
ételek, valamint a finom sütemények. A múltidézõ közösségi eseményt kulturális és szórakoztató
programok színesítették. Sajnos
egyre több csapat ütközik nehézségekbe, hiszen a zömében idõsebbekbõl álló bandák korosabb
tagjai már nem tudják vállalni a
bemutatón való részvételt. Emiatt
nélkülözhetetlen a tudás átadása
olyan vállalkozó szellemû jelentkezõknek, akik fontosnak tartják a hagyományok ápolását. Õrizzük közösen múltbéli értékeinket!
Németh Lajosné

www.repcevidek.hu
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Elképzelések, megvalósítások Szakonyban
Az Együtt Szakonyért Egyesület sikeres pályázatot tudhat maga mögött. Az elvégzett feladatokról, az eredményekrõl Némethné Tóth Márta
elnök számolt be.
„Egyesületünk a Magyar Falu program keretében 991.940,- Ft vissza nem térítendõ támogatás kapott, az Együtt Szakonyért, együtt a közösségért programsorozat megvalósítására,
melynek támogatás intenzitása: 100%. Az elmúlt
év nyarán kezdõdött, s idén nyáron befejezõdött projektünket a pályázatban foglalt terv szerint sikerült megvalósítanunk. Fontos megemlítenem Reichardt Nikolett nevét, aki tudásával,
profizmusával vitte sikerre pályázatunkat.
A támogatás egyik eleme a csapatépítõ buszos kirándulás, melyre 2021. augusztus 28-án került sor. A település lakóit megszólítva, negyvennégy kiránduló indult útnak a fõvárosba. Parlament, Citadella, Tropicarium látogatásával minden korosztálynak gazdag élményben volt része.
Pályázatunk másik eleme a közös faluszépítõ
tevékenység, õszi és tavaszi virágültetés, parkosítás, dekorációk évszaknak megfelelõen. 2021
szeptemberében õszi virágokat ültettünk a már
kialakított parkban, közösségi területeken. Virágládákba kerültek a krizantémok, árvácskák. A
falutáblánál újabb területet virágosítottunk be,
köszöntve a Szakonyba érkezõket.
Októberben megtervezés, rajzolás, vágás,
festés munkafolyamatok után elkészültek az új
õszi dekorációk. Majd az alkalmaknak megfelelõen felállítottuk õket: a Márton-napi ludat, az
emlékezés gyertyáját halottak napjára, karácsonyi betlehemet.
2022 tavaszán a húsvéti dekorációs formákat átfestve helyeztük el a település több helyszí-

nére. Májusban kiültettük a tavaszi virágokat. A
település újabb virágos területtel lett gazdagabb. Felállítottuk a rózsafuttatót, rózsákat ültettünk mellé. Egyesületünk az új közterületi játszótérre vásárolt és helyezett el egy köztéri hulladékgyûjtõt és két padot.

mester. Ezt követõen fergeteges mûsort adott a
Nicki Fergeteg Néptáncegyüttes, majd a májusfa kitáncolásra hívták a jelen lévõket. Nagy
Jonathan bûvész mûsorában aktívan részt vett a
közönség. A délután folyamán a gyerekek megismerkedhettek és kipróbálhattak népi fajátéko-

Pályázatunk harmadik pillére a családi nap
szer vezése, ismerkedés népi fajátékokkal. A
programra május 29-én került sor, a közösségi
házban. Mindenkit szeretettel hívtunk. A kulturális programok felnõtteknek és gyerekeknek
adott tartalmas szórakozást. Ezen a napon adta
át a település elsõ játszóterét Barcza Attila országgyûlési képviselõ és Csenár Mátyás polgár-

kat, melyek a jövõben rendezendõ közösségi alkalmakat is színesítik majd.
A programsorozatot harmonika-, és énekszó
zárta.”
Az egyesület, azóta újabb sikeres pályázattal
lett gazdagabb, melyen szerszámokat, eszközöket, gépeket vásárolnak a faluszépítési munkálatok megkönnyítéséhez.
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