Rövid hírek
• Csepreg
Útegyengetõ gréder segíti a munkát
A tudatos és racionális gazdálkodásnak
köszönhetõen újabb eszközzel bõvült Csepreg
Város Önkormányzatának gépparkja, saját
költségvetési forrásból beszerzett gépet adtak
át a képviselõk. A csepregi Bene-hegyen mutatta be a legújabb fejlesztést Vlasich Krisztián
polgármester, Hárominé Orbán Erika alpolgármester, Szarka Anikó, Horváth Gábor, valamint
Imre Oláh városi képviselõk. A közel másfélmillió Forint értékben megvásárolt professzionális

A BEOSZ Nyugat-dunántúli Régiójához tartozó,
- 9 éve alakult Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Bajtársi Egyesület - július 27-én már VI. alkalommal szervezte és rendezte meg a helyi lõtéren
a nemzetközi Kispuska Lõversenyt. A meghívásuknak ez utal is a Szlovén veteránok és az Osztrák
Békefenntartók eleget tettek. Az elõkészítésben és
a végrehajtásban észrevehetõ volt a megszerzett
többéves tapasztalat. A kiírásban szereplõ idõ-

akkor az idén már az ötödik alkalommal nyerik
meg a versenyt. Az elsõ alkalommal nevezett
csapatok közül sem szorongatta meg õket senki.
A lövészet végén mindenki a saját lõlapját nézve,
az eredménye alapján értékelhette önmagát és
kereshette a hibát, hogy hol rontotta el. Volt, aki
az elõzõ évinél jobb, de volt, aki rosszabb eredményt ért el. Az eredményhirdetésre a helyi campingben került sor. A rendezõk az eredményhirde-

pontig folyamatosan érkeztek be a csapatok. A
rendezõk szendviccsel, ásványvízzel és kávéval
várták a versenyzõket. Az elõírt oktatások megtartása után kezdõdhetett meg a verseny, melyre 12
elõre jelzett csapat adta le a nevezését, de a
helyszínen összeállt egy 13. csapat is, amely az
Osztrák Békefenntartók Burgenlandi vezetõjébõl a
BEOSZ Nyugat-dunántúli régióvezetõjébõl és polgárõr képviselõbõl állt. A csapat tevékenységét a
humánum vezérelte, mert óvta még a lõlap feketével jelzett részét is, összességében megõrizték a
verseny során a nevezési helyüket. A lõállásba
kerülés elõtt folyamatos volt a régi ismeretségek,
találkozások emlékeinek a felidézése. A csapattagok között egyre több fiatalt láttunk, rendõrnek
tanuló fiatal hölgy is volt közöttük. Meg lehet szólítani a fiatalokat, csak meg kell találni hozzájuk
az õket érdeklõ feladaton, témán keresztül az
utat. Az eredmények értékelése folyamatos volt.
Körmendi csapat eredményét látva nagyon úgy
nézett ki, hogy ha valamelyik csapat kivételesen
nem ér el a tõle megszokottnál jobb eredményt,

tés megkezdése elõtt minden nevezõ csapat részére az egyesület borát adták át. A csapatverseny elsõ három helyezettje részére a serlegeket,
okleveleket és az ajándékot az egyesület elnöke
Bencsik Géza, az egyéni számok helyezettjei részére László Attila régióvezetõ adta át. Csapat
eredmények: 1, Körmend (tagjai: Oláh János,
Oláh Péter, Kondor Attila) 2, CSKPBE.2.csapata
(tagjai: Bencsik Géza, Erdõdi Krisztián, Gombos
Miklós) 3. EKIPA SEVER Murska Sobota (Tagjai:
Klaric Igor, Potocnik Iván, Jonas Ludvik) Egyéni
eredmények: 1, Hantos Csaba (Határõr Nyugdíjasok Soproni Egyesülete) 2, Kondor Attila (Körmend) 3. Temlin Cvetka (Szlovénia) A harmadik
helyezett hölgyversenyzõ (Temlin Cvetka) az elmúlt évben már csapatban volt helyezett. Az
eredményhirdetés után baráti beszélgetésre került sor, ahol már a következõ rendezvényre történõ elõzetes meghívások történtek meg. Találkozunk 2020-ban a VII. Lõversenyen Csepregen, a
verseny nyílt, mindenkit sok szeretettel várunk!
Horváth Zsolt
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munkagép a külterületi, szilárd burkolattal nem
rendelkezõ utak karbantartását könnyíti meg.
Horváth Gábor bizottsági elnök szakmai javaslatára döntött a városvezetés a Bohr Shark típusú gép beszerzésérõl, mely kifejezetten a
város 50 lóerõs Cherry típusú traktorjához lett
gyártva. A hidraulikusan mozgatgató, 220 cm
széles késes vonólap segítségével egy odavissza fordulóval elvégezhetõ az utak felületének javítása – hangsúlyozta a bizottsági elnök,
aki az átadót követõen rögtön munkába is
fogta az új eszközt, ami már az elsõ alkalommal láthatóan jó szolgálatot teljesített. Szarka
Anikó bizottsági elnök az átadón kiemelte, a
2019. évi önkormányzati költségvetés terhére
sikerült ismét egy újabb beruházást megvalósítani, mely szintén azt igazolja, hogy a város
fejlõdése nem a széthúzásban, hanem az öszszefogásban és a közös munkában rejlik.
km

Csepregi Nemzetközi Lõverseny
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Varga Gábor emléknap
és horgászverseny
Május 10-én horgászversenyt
rendeztek a simasági horgásztavon, Varga Gábor emlékére. Második alkalommal került sor a megemlékezéssel egybekötött versenyre. Immár két éve, hogy Gábor
nincs közöttünk... Gábor szenvedélyes horgász volt, elõtte állt az élet,
végre megismerte a szerelmét...
Aztán egy napon, 2017. augusztus
14-én mindennek vége szakadt.
Örökre és megváltoztathatatlanul.
Számos horgásztárs jelentkezett a
versenyre, akik már reggel fél 7-kor
gyülekeztek a tónál (elõzõ este a
volt iskolatársak és barátok koszorút
helyeztek el Gábor sírján). Simon
Dániel iskolatárs és barát megnyitó
szavai könnyeket fakasztottak a
szemekbe, az elhomályosult tekintetek jelezték a valódi emlékezést.
Maga a verseny délig tartott, az elsõ három helyezett díjazásban részesült. Az emléknapon a horgásztársak mellett részt vettek a régi iskolatársak, a volt barátok, ismerõsök, Gábor volt barátnõje és nem
utolsó sorban családtagjai is. Amíg
a verseny zajlott, a többiek beszél-

gettek, felidézték Gáborral kapcsolatos emlékeiket. Az emlékverseny
közös ebéddel zárult, amit Gábor
édesanyja saját készítésû sütemé-

nyekkel gazdagított. Köszönet illeti
Simon Dániel fõszervezõt, aki fontosnak tar totta, hogy évrõl-évre
megemlékezzenek Gáborról. Külön
köszönet illeti Gábor szüleit, akik elfelejteni ugyan soha nem tudják a
fiúkat, de jó érzéssel töltötte el õket,
hogy ezen a napon másokkal
együtt emlékezhettek meg róla.
Haller Erzsébet
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Áhítat lépked az erdõn, mezõn és nyomában ittott peregni kezdenek a levelek. A hajnalok már õszbe
öltöztek és az alkonyatokban is már ott bujkál a hanyatlás üzenete. Szeptembert a népi kalendárium Szent Mihály havának is nevezi. A Gergelynaptár szerint 30 napos. E hónap neve a latin septem szóból ered melynek
jelentése hét, mivel szeptember eredetileg az év hetedik hónapja volt a római naptárban. Ha szeptembert hallom nekem tanítónak az iskolakezdés,
a tanítás, tanulás és a tanulók jutnak az eszembe. Mindig izgalommal és
kíváncsian vártam ezt a hónapot. Vajon mit hoz az új tanév? Nemcsak az
iskolakezdés, hanem sok más esemény is kapcsolódik ehhez a szép hónaphoz. Szeptember a szarvasbõgés fõ ideje, a bikák különösen a kellemesen hûvös idõjárás mellett hangosak. A legszorgalmasabban a középkorúak bõgnek, az öreg bikák ritkábban szólalnak meg, de annál erõteljesebben. A csapatbika hûségesen õrzi teheneit, ha vetélytárs közeledik,
heves küzdelemnek lehetünk szem és fültanúi. A különbözõ költözõ madarak is megindulnak elfele, az állandók pedig behúzódnak a szõlõsgyümölcsös-veteményes- kertekbe energiát gyûjteni az elkövetkezõ télhez.
Számos gyümölcs van, aminek az õsz a szezonja, ami még csak most érik.
Ilyenkor a reggeli harmatban színesednek, ízesednek. Örök kedvenc az alma, körte, népszerû a szilva. ”Földre, fejekre kopog a diózápor ”sokak kedvelt csemegéje, de a gesztenye is ilyenkor érik. A murci és a sültgesztenye
illata lengi be a pincék környékét. A borosgazdák szemrevételezik a szõlõket, elõkészülnek a közelgõ szüretre, sok teendõ vár rájuk. A szüretelõ jármûvek zajától és a szüretelõk vígságától hangos a hegy. Egyházi ünnepünk is van, szeptember 8. Kisboldogasszony, Szûz Mária születésének ünnepe. Csepregieknek a Szentkúti búcsú, csepregi Szentkúti kápolna, a Mária-út egyik állomása is. Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe, Õ
a túlvilágra költözõ lelkek kísérõje. Sokféle idõjárással kapcsolatos közmondás, szólás is kapcsolódik ehhez a naphoz. Pl. „Ha Szent Mihály napján
még itt a fecske, karácsonyig vígan legel a kecske. Tóth Árpád is nagyon
szépen írt szeptemberrõl az Õszi kérdés c. versében. /Részlet/
„Jártál-e mostanában a csendes tarlón este,
Mikor csillaggal ékes a roppant tiszta tér,
S nagy lassú szekerek ballagnak haza, messze,
S róluk a szénaillat meghalni visszatér?
És fájt – e, amíg nézted a nyárfát révedezve,
Hogy reszket agg feje, az ezüstös fehér,
S, hogy édes életednek újra egy éve veszve,
Mert viszi már Szeptember, a nagy szénásszekér?”
Horváthné Pados Teréz

Következõ lapszámunk 2019. 10. 02-án jelenik meg!
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„Hívogat az iskola,
kapuját kitárja…”
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Ahol a lehetetlen

is lehetséges…

Újabb járdát fejlesztenek Csepregen
A képviselõ-testületi szövetség által meghirdetett út- és járdafelújítási program keretében zajlanak a járdaépítési munkálatok. A Petõfi Sándor és Kõszegi utca sarkán folytatódik
az önkormányzat fejlesztési programja, Pócza
János csepregi polgár javaslatára, mintegy
100 méteres szakaszon építenek új betonos
járdát a városgazdálkodás munkatársaival.
Vlasich Krisztián, Csepreg város polgármestere a fejlesztéssel kapcsolatban elmondta, vá-

nak, tekintettel arra, hogy az orvosunk többek között traumatológus végzettségû, így a jövõben
akár szépészeti/sebészeti beavatkozások is elérhetõek lesznek. De vannak még terveink! 25 millió
Forint értékben adtunk be útfelújításra pályázatot,
van egy 15 millió forintos futó pályázatunk a bel-

ügyminisztériumnál, aminek még nincs eredménye, ill. a Magyar Falu Programban most készül a
temetõ és a ravatalozó felújítása, fejlesztése. Egy
eszközfejlesztési pályázatot is szeretnénk benyújtani, ami a falu karbantartásához szükséges eszközök (fûnyírók, sövényvágók, fûkaszák) beszerzését
támogatja, mintegy 7 millió Forint értékben. A településrendezési tervet tavaly sikerült felülvizsgáltatni és megújítani, amivel szeretnénk lehetõséget
teremteni arra, hogy a két utcára nyíló telkek
mindkét oldalról beépíthetõek legyenek, így
több, mint 50 darab közmûvesített telek kialakításának lehetõsége adatik meg. Ezáltal a magántelkek értékesítését szeretnénk elõsegíteni. Igyekszünk olyan helyzetet teremteni, amivel vonzóbbá
tehetjük a települést. Az eladásra szánt ingatlanok
pillanatok alatt elkelnek. Szerencsére nagyon sok
fiatal marad a faluban, de megnõtt az ország távolabbi vidékeirõl beköltözõk száma is, õk inkább
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rosvezetés a lakossági észrevételek mentén
építette ki tudatos, városépítõ programját, így
jut kellõ figyelem és lehetõség is arra, hogy lépésrõl-lépésre pontot tegyenek az évtizedek
alatt felgyülemlett hiányosságokra, mint amilyen a Petõfi és a Kõszeg utca járdájának
problémája is. A közel ötven éves burkolat
jócskán elhasználódott, így kerülhetett sor a
felújítására, számos új járdaépítést követõen.
Dolgoznak tovább, a munka természeten folytatódik, hiszen a városépítésért szövetséget
kötõ képviselõk elkötelezettek Csepreg város
fejlõdésért.
km

Krizmanich István, Horvátzsidány eltökélt, magabiztos és –úgy tûnik, hogy- fáradhatatlan polgármestere beszélt a szinte megvalósíthatatlannak tûnõ projektekrõl, a számtalan fejlesztésrõl, a
lépésekrõl, melyek reményei szerint elõre viszik a
falut. „Számomra a legfontosabb egy településen, hogy a közszolgáltatások minél szélesebb köre elérhetõ legyen, így ennek megvalósítására törekszünk. Úgy gondoljuk, hogy ez többé-kevésbé
sikerül is Horvátzsidányban, hiszen elég csak az
orvosi és fogorvosi ellátásra, az általános közszolgáltatásokra gondolni úgy, mint például a közmûvek, melyek közül a zárt csapadékvíz elvezetés kivételével minden megtalálható a faluban. Az
utóbbi években – köszönhetõen a Magyar Kormány politikájának – nagyon sikeres fejlesztéseket
sikerült végrehajtanunk. Mintegy 5 évvel ezelõtt
négy épületet is energiahatékonysági pályázaton
nyert összegbõl szigeteltünk, ez közel 52 millió forintot jelentett akkor a településnek. Az óvodát, az
orvosi és fogorvosi rendelõt, az ezekkel közös épületben lévõ önkormányzatot, a mûvelõdési házat
és az idõsek klubját sikerült energiahatékonyabbá
tennünk. Természetesen ez csak az elsõ lépés volt
ahhoz, hogy ezek az épületek rendben legyenek.
A folytatásban, egy újabb lépéssel sikerült megvalósítani az óvoda teljes felújítását, amibe beleértendõ nem csak az épület, hanem az óvoda
udvara is. Nagyon szép kültéri játékokkal sikerült
felszerelnünk, és a tereprendezésnek köszönhetõen gyönyörûvé tettük. Ezen kívül Európai Uniós forrásból az idõsek klubja is megújulhat, ennek most
van folyamatban az elõkészítése. A Magyar Falu
pályázaton már megnyertük az önkormányzati
épület, ill. a közösségi tér tetõszerkezetének felújítását, tetõcseréjét, valamint nyertünk orvosi eszköz
beszerzését célzó pályázaton is. Ezt összehangoltuk 3 környékbeli településsel, így egy nagyon
korszerû orvosi rendelõt tudhatunk magunkénak.
Olyan mûszereket sikerült beszereznünk, amelyek
esetleg kismûtétek elvégzésére is lehetõséget ad-
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A ROMA HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZTEK BÜKÖN
75 éve, 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjjel végezték ki az Auschwitz-birkenaui romatáborban maradt több, mint háromezer cigányt. 1972. óta augusztus 2-a a roma
holokauszt emléknapja. Az áldozatokról idén is
megemlékezést szervezett Bük Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata. Az egybegyûlteket Németh Tiborné, önkormányzati elnök köszöntötte. A Vas Megyei Közgyûlés elnöke,
Majthényi László ünnepi beszédében kiemelte,
hogy a Cigány Világszövetség párizsi kongreszszusa 1972-ben nyilvánította augusztus 2-át a
roma holokauszt, a Pharrajimos emléknapjává.
A szónok felsorolta a magyar cigányokat ért
20. századi hátrányos megkülönböztetéseket
és atrocitásokat. Ezek csúcspontját 1944 õszén
a roma férfiak munkaszolgálatra hurcolása,
majd kb. harmincezer roma összegyûjtése a
Komáromi Csillagerõdbe jelentette. Ez utóbbiak zöme került a németországi koncentrációs
táborokba, ahol sokan életüket veszítették. Végül Choli Daróczy József versét idézte:
„A sok cigányt mind elvitték,
nagy árkot ásni vitték.
A nagy árok lassan mélyül,
víz bugyog fel a mélyérül.
Szegény fiúk, mind mifajták,
a csendõrök ûzik-hajtják,
verik õket, kapják kézre,
lemaradót puskavégre.
Az a nagy árok minek kell,
a fekete, feneketlen?
Nem tudják, honnan is tudnák,
csendõröktõl meg nem tudják.
Ha tudnák, hogy minek ásnak,

hogy maguknak, hogy nem másnak,
maguknak, a többieknek,
asszonyoknak, gyerekeknek.”
Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség elnökének édesanyja látta az augusztus
eleji éjszakai eseményeket a szomszédos romatáborban. A cigányok ellenálltak a németeknek, de sorsukat nem kerülhették el. Anyja sok-

szor emlegette a látottakat – errõl is beszélt a hitközségi elnök a megemlékezésen. Egyforma
volt a sorsunk, közös a gyászunk. Jó lenne eljutni odáig végre, hogy ne tegyenek különbséget
ember és ember között vallása vagy bõrszíne
alapján – zárta szavait Márkus úr. Ferkovics József roma festõ az emberi történelem legsötétebb korszakának nevezte a 20. század elsõ felét. Ember ember farkasává lett. A zsidók, cigányok és másképp gondolkodók elhurcolása és
megsemmisítése szervezett népirtás része volt.
Végül Anna Frank szavait idézte, aki bízott benne, „hogy egyszer még minden jóra fordul.”
A megemlékezés a holokauszt emlékmû
koszorúzásával zárult.
Sági Ferenc
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használt épületeket vásárolnak. Vannak külföldi ingatlantulajdonosaink is, Angliától kezdve, Svájcon
át egészen a Kárpátaljáról vannak családjaink. A
legutóbbi népszámlálás adatait figyelembe véve
a falu lakosságának 54%-a horvát nemzetiségû
volt, de ez az arány valószínûleg az utóbbi idõben
csökkent. A község lakossága jelenleg 825 fõ, jellemzõen fiatalodik a lakosság, amit az mutat,
hogy több a 14 év alatti, mint a 70 év feletti lakos.
Nagy a gyermekvállalási kedv, amit mi igyekszünk
anyagilag támogatni, így minden születendõ
gyereknek 50.000 Ft-os kelengyeutalványt biztosítunk. Iskolakezdési támogatásunkat az idei évtõl
kiterjesztettük az óvodás korúakra is, ennek összege 10-15 ezer Ft gyermekenként. Nagy negatívumunk, hogy a faluban nincsen ipar, nincs vállalkozás, így nincs ilyen jellegû adóbevételünk sem.
Amit ilyen „lehetetlen” és szerény körülmények között meg tudunk valósítani, azt mind pályázat útján érjük el. Most nyertünk egy 5 millió forintos projektet rendezvényszervezésre, amit a jövõ évben
kell megvalósítanunk, emellett egy 7 milliós pályázatot szintén közösségfejlesztésre. A gyerekeknek
minden évben szervezünk Peruska tábort, aminek
nagyon nagy sikere van. A számtalan évközi rendezvényünket Ólmoddal, Kiszsidánnyal és
Peresznyével egyeztetve, összehangolva és egymást segítve szervezzük. Csak hogy említsünk párat: az év a hagyományos horvát bállal indul, és
részt veszünk a megyei horvát bálon is, ami közel
800 fõs rendezvény. A böjti idõszak elmúltával jönnek a húsvéti rendezvények és a locsolóbál. A
nyáron a gyerekeknek a már említett Peruska tábor mellett rengeteg programot szervez lelkes
könyvtárosunk, Steiner Mirjana. Szeptember 21-én
lesz nálunk Horvátzsidányban a Káposztafesztivál,
ami egy színes gasztronómiai esemény. Minden,
ami káposzta, itt megtalálható lesz!”
Zsoldosné H.Kati
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Ünneplõ csepregiek
BÚCSÚ A MEGÚJULT MALOMKERTBEN
A Répcemneti Napok - Csepregi Búcsú rendezvénysorozatot idén ötnapos fesztiválként hirdette meg a szervezõ Csepreg Város Önkormányzata és a Szebb Holnapért Közhasznú
Egyesület. Pénteken rock estet tartottak, szombaton bálozni hívták az érdeklõdõket, mások
mellett Kuno Mario, valamint a Matyi és a Hegedûs szórakoztatta a vendégsereget. Augusztus
18-án vasárnap, a Mária búcsú ünnepkörhöz
kapcsolódóan a Nagyboldogasszony kápolnában tartottak ünnepi szentmisét, ahol keresztutat

zást és gyûlöletet tartják szem elõtt, hanem a városépítésért fognak össze. Ágh Péter, Csepreg
országgyûlési képviselõje és Vlasich Krisztián,

Csepreg Város Polgármestere mondott ünnepi
köszöntõt, majd az õket támogató képviselõkkel
közösen adták át a megújult Malomkertet, ami
a fejlesztésnek hála a csepregi családok igazi
otthona, a közösségi rendezvények méltó színtere lett.
A város elsõ embere köszöntõjében a képviselõ-testület, az országgyûlési képviselõ és a kormány hármas együttmûködésének eredményességét ismertette, megköszönve a csepregi
polgárok bizalmát. Az elõttük álló feladatok elébe lelkiismeretesen és tettre készen állnak, s ar-

ra kérnek mindenkit, ismerjék fel, kik azok, akikre a jövõben is számíthatnak. A térség országgyûlési képviselõje kiemelte, a rendszerváltás
óta soha ennyi támogatás, soha ennyi forrás
nem érkezett Csepregre, mint a jelenlegi ciklusban, ami Vlasich Krisztián polgármesterrel végzett közös munkájuk eredménye, s ezt a megkezdett munkát vele kívánja folytatni a jövõben
is Csepreg fejlõdésre érdekében. Kitüntetõ elismerést adtak át Kemény László és Kemény
Lászlónénak, Csepreg Város Szolgálatáért Díj,
kulturális tagozatban, Eredics Vilmos részére
Csepreg Város Szolgálatáért Díj, sport tagozatban, Lágler József részére Csepreg Város Szolgálatáért Díj, védelmi és rendészeti tagozatban,
valamint dr. Müller András Csepreg Város Szol-
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és a kápolna körüli parkot is megtöltötték a hívek Bognár István gyõri szemináriumi spirituális
prédikálására.
A Malomkertben elsõ ízben a Sár vári
Néptánckör fiataljai ropták a táncot délután,
majd Horváth Gábor bizottsági elnök köszöntötte a megjelenteket, aki a Boldogasszony kápolna 150 éves múltját helyezte középpontba. Az
ünnepi megnyitót követõen Németh Zoltán
akusztikus koncertjét hallgathatták meg a
csepregiek, majd Nagy Jonathan bûvész remekelt közönség elõtt. Az idõsebb generáció örömére operett örökzöldek is felcsendültek, Juhász
Diána és Kurkó József dalolt egy órán át a színpadon. Csepreg Város Díjainak átadása elõtt
Gagyi Levente megyei képviselõ a városi búcsún számot adott arról, hogy milyen sok jó és
maradandót sikerült alkotni a településen az elmúlt idõszakban, hiszen évtizedes lemaradáso-

kat sikerült behozni, Csepreg a fejlõdés útjára lépett. A fejlõdés garanciája pedig az, ha olyan
képviselõk dolgoznak együtt, akik nem a széthú-
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gálatáért Díj, egészségügyi tagozatban. Polgármesteri elismerõ emléklapot vehetett át a városért végzett munkájáért Vigh Ádám, Csepregi
Közös Önkormányzati Hivatal tisztségviselõje, valamint Zétényi Irén a Területi Gondozási Központ
újból kinevezett intézményvezetõje is, megbíz-

sikerei a Megyei Vadásznapon
A Megyei Vadásznapot 2019. aug. 17-én
rendezték meg. Körmend adott helyet ennek a
rangos eseménynek a Batthyányi – kastély parkjában. Változatos programok közül lehetett választani és különbözõ verseny kiírásokra is jelentkezhettek a társaságok. A Csepregi Répcevölgye Vt. tagjai is megméretették magukat. A sze-

cseresznyepálinkája, és ezzel elnyerte A Vas megyei Vadászok Pálinkája címet is 2019. évre.
Aranyminõsítést kapott Hegedüs Ervin õszibarackból készített pálinkája is, valamint Kontó Helga birspálinkája ezüst, szilvapálinkája bronz minõsítést szerzett. A Vadászok bora borversenyen
is jól szerepeltek a Csepregi borok. Arany minõ-

rencse is melléjük szegõdött ezen a napon, hiszen a vadétel fõzõversenyben 1. helyezést értek el, a szarvas pörkölt pedig különdíjat kapott.
A nyertes menü: Fürjleves; Medvehagymás, vargányás, zsemlyetöltelékkel készített acsádi szalonka, kapormártással; Szarvas pörkölt, szarvas
gerinc öregvadász módra, burgonya fánkkal,
Szilvával töltött fácánmell, gyümölcsmártással. A
fõzõcsapat tagjai: Doma Lajos, Hegedûs Ervin,
Ipkovics Ákos, Ipkovics Dávid, Kontó Helga, Kontó Sándorné, Molnár Sándor, Szalay Richárd. A
pálinka versenyen is elhozták a legjobb pálinka
címet. Arany minõsítést kapott Hegedüs Ervin

sítést kapott a Vinóra Borház Olaszrizlingje,
Chardonnay bora, Kékfrankos rozéja és a 2017es évjáratú Shiraz bora. Arany minõsítést kapott
a Néber-Tóth Pincészet Kékfrankosa és Kékfrankos-Cabernet Frans cuvéje. Arany minõsítésben
részesült a Horváth Pincészet Pinot noirja is. A Vadásztársaság két tagját pedig elismerésben részesítették. Mészáros Gyulát és Mayer Bertalant
a vadgazdálkodásban és a vadászati kultúra
ápolásában végzett munkájáért Nimród Vadászéremmel tüntették ki.
Üdv a vadásznak, tisztelet a vadnak!
Horváthné Pados Teréz
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ható munkájukért, és dinamikus hozzáállásukért.
A méltatásokat követõen Zalatnai Sarolta fellépése fokozta a hangulatot, majd az Unikum zenekarral folytatódott a jókedv. Az idei búcsú
sztárvendége Kis Grófo volt, sok százan tomboltak a mulatós slágerekre.
A központi események mellett nem lett volna
teljes a búcsúi forgatag, ha ne lettek volna
egész napos gyermekprogramok, ugrálóvárak,
körhinta és dodzsem, s persze a hagyományos
kirakodó árusok hosszú sora a Nádasdy utcában, jól érezték maguk gyermekek és felnõttek,
felejthetetlen hétvégét tölthettek el együtt barátaik, rokonaik társaságában. Az át nem vett városi díjakat a szeptember 7-én megrendezésre
kerülõ IV. Családi Napon adják át az elismert
csepregi polgároknak.
km

A Csepregi Répcevölgye Vadásztársaság
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Rövid hírek
• Völcsej
Völcseji tûzoltók az I. Rozália Kupán
2019. augusztus 25-én a Sarródi Önkéntes
Tûzóltó Egyesület meghívásos tûzoltó versenyt
rendezett, melyre meghívást kapott a Völcseji
Önkéntes Tûzoltó Egyesület is. A völcseji egyesület két csapattal képviseltette magát az elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándék-

fejlõdõ építkezésre tekint vissza
Öt év elvégzett munkájának összefoglalását kértük Csepreg város polgármesterétõl Vlasich Krisztiántól, hisz az elmúlt idõszak mérföldköveit nehéz is számba venni,
mozgalmas városépítõ, eredményes ciklust
zárhat a 2016-ban ismét többségi megerõsítést nyert városvezetõ és a képviselõ-testületi szövetség.
– Kérem, tekintsen vissza, milyen úton
indult el a polgármesteri ciklus?
– Egynek minden nehéz, soknak semmi sem
lehetetlen. Gróf Széchenyi István szavait idézve,
elõször is szeretném megköszönni a csepregi polgárok töretlen támogatását, hiszen felhatalmazásukból szolgálhattam a várost és dolgoztunk
együtt nap, mint nap a város fejlõdése érdekében. A Magyar Kormány,
Ágh Péter országgyûlési képviselõ és
a képviselõ-testület hármas szövetsége hatékony együttmûködésnek bizonyult. Csepreg városa abban a sajátos helyzetben volt, hogy csak a rendszerváltást követõ 25. évben indulhatott meg intenzíven a tudatos városfejlesztés, az elmaradott infrastruktúrák
javítása. A csepregi polgárok által jelzett valós problémákra építkezve, a
költségvetést racionalizálva dolgoztunk ki átgondolt programot, mellyel jó és eredményes úton haladunk. Összehangolt, egymásra
épülõ fejlesztési irányelveket fogalmaztunk meg,
melyek az út- és járda felújítási program, valamint
az önkormányzati bérlakás felújítási program keretében az épített környeztünk megújítása mellett, a közszolgáltatások színvonalának emelését,
és a helyi közösségépítõ szervezetek megerõsítését is érintették.
– Hol tart 2019-ben Csepreg városa a
korábban megfogalmazott célok mentén?
– Csapatommal a város fejlõdéséért kötöttünk
mandátumot a csepregi választópolgárokkal,
úgy gondolom megszolgáltuk a bizalmat. Tizenegy utcát újítottunk fel, a Csokonai, a Szombathelyi, a Fehér, az Alkotmány, a Zrínyi, a Taksony és
a Taksony köz utcák mellett, a Hunyadi, a Petõfi,
az Árpád és Bognár Ignác utcákat is új aszfaltburkolattal láttuk el, köszönhetõen a Magyar Kormány pályázati forrásainak, de Csepreg történetében talán elõször, saját forrásból is újítottunk fel

utat. A sor persze itt nem állhat meg, hiszen évtizedes hiányosságot számoltunk fel a járdák terén
is, számos kisebb szakasz felújítása mellett új járdát építettünk a Vörösmarty, az Ady, a Mátyás, a
Fehér és az Arany János utcában, térköves burkolat kiépítését kezdtük meg a Dr. Szemes Zoltán utcában is. A Rákóczi utca teljes hosszában építettünk ki kerékpáros létesítményeket, s a város buszváróit is fejlesztettük.
Több ütemben javítjuk meg az önkormányzati bérlakásokat is, miképp megújultak a Széchenyi tér 25., 26., 26/A ingatlanok nyílászárói,
tetõcserét végeztünk el, s ugyancsak gondoskodtunk a Hunyadi utca 12. és Deák utca 8.
szám alatti társasházak felújításáról is. Új életet
vittünk a Malomkertbe, a város zöld szíve így a

közösségi rendezvények és a csepregi családok
igazi otthona lett, de játszótérrel kibõvülve megújult a Téglagyári tó környezete is. Nyertes pályázat keretében esély otthonok kialakítására
nyertünk forrást, segítve a fiatalok helyben maradását.
– Csepreg önkormányzatának kiterjedt
intézményhálózat fellett kell gazdálkodnia,
mirõl tud beszámolni ezen a téren?
– Elkötelezettek vagyunk saját forrásunk felett
racionálisan gazdálkodva, a pályázati lehetõségeket megragadva finanszírozni a fejlesztéseket. Így ezen a területen számos közös eredményt értünk el az elmúlt idõszakban. Energetikai fejlesztéseket hajtottunk végre az Óvodában
és két ütemben az általános iskola tornatermén
is, saját beruházásban akadálymentesítettük a
Területi Gondozási Központ fürdõszobáit, és újítottuk meg a lakószobákat.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

2019. szeptember IX. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

kal megrendezett Rozália Kupa Tûzoltóversenyen, ahol az induló öt csapatból Völcsej felnõtt fér fi csapata a II. helyezést érte el, nõi felnõtt csapata pedig a III. helyet szerezte meg:
egyetlen nõi indulókként a fér fiak mezõnyében! Remek alkalom volt ez a jó hangulatú
verseny egy kis extra gyakorlásra is, hiszen
szeptember 14-én a megyei döntõn kell megmutatniuk tudásukat a völcseji tûzoltó csapatoknak!
Hajrá Völcsej!

Csepreg városa dinamikusan
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Társtelepülési kapcsolat

Civil és tûzoltó nap Csepregen
A Csepregi ÖTE és a
Csepregi Önkormányzati Tûzoltóság nyolcadik alkalommal rendezte meg a Csepregi Civil és
Tûzoltó Napot augusztus 3-án. A
rendezvényen a borosgazdák
között részt vett Horváth Gábor
képviselõ, bizottsági elnök és rövid idõre megtisztelte Horváth
Zoltán képviselõ is. Itt voltak és
jól érezték magukat a csepregiekkel közel 40 éves kapcsolatban levõ alsóõri (Unterwart Ausztriában) tûzoltó egyesület képviselõi. A civil szervezetek közül hat
egyesület több-kevesebb tagja
jött el, közülük három csapata a
fõzõversenyre is benevezett a
tûzoltók három csapata mellett.
Több családból a felnõttekkel
együtt gyermekek is érkeztek.
Nekik ugráló vár állt a rendelkezésükre. A felnõttek viszont a borosgazdáknál kapható finom ita-

lokkal olthatták szomjukat. Az ízletes ebédek elfogyasztása után
a borosgazdák három szõlõtövet
ültettek el a „Tündérkert” részére
fenntartott területen.
A fõzött ételek mindegyike
nagyon finom volt, ezért a zsûri
nem állított fel sorrendet. A legfinomabb étel vándorkupáját
Csepreg Város Fúvószenekara
csapata kapta. Most is lezajlott a
mindig sikeres kocsi fecskendõszerelõ verseny, melynek végeredménye: 1. Csepreg Város
Fúvószenekara 2. Borosgazdák
3. Farkas Sándor Egylet – unterwarti tûzoltók vegyes csapata.
Sikeres mûsort adtak a fúvósok, a Mosoly tánccsoport, a
Farkas Sándor Egylet és a Vocál
Spirit. Majd karaoke emelte a
hangulatot. Sötétedéskor pedig
tûzijáték zárta a hangulatos rendezvényt.
SF

Simaság és a szlovákiai Vágfüzes
együttmûködési megállapodást kötött. A történet kezdete januárra nyúlik vissza. Ekkor kereste meg a simasági önkormányzatot a szlovákiai
Vágfüzes önkormányzata társtelepülés kialakításának igényével és ennek céljából. Február elején megtörtént az elsõ találkozás, a vágfüzesi
polgármester látogatott el hozzánk
néhány képviselõjével. Az elsõ beszélgetés és kölcsönös bemutatkozás után egy héttel
a simasági képviselõk viszontlátogatása következett
Vágfüzesre, egy farsangi rendezvényre. Vágfüzes Komáromtól 18 kmre fekszik, a Vág-Duna és a Nyitra folyó között. Nevét a Vág folyóról és a
határában lévõ sok fûzfáról kapta. A
település 1968-ban jött létre Keszegfalu és négy szórványtelepülés
(Agyagos, Csergõ, Nagysziget, Kingyes) egyesülésével. A községnek
kb. 600 lakosa van, akik zömében
magyar anyanyelvûek. Iskolája
nincs, óvodája viszont van a községnek. Szintén található a faluban egy
idõsotthon, két élelmiszerbolt, mezõgazdasági szövetkezet, focipálya (lelátóval) és egy halastó. Történeti
múltjukhoz kapcsolódó személyiség

Feszty Árpád, kinek emlékét hûen
ápolják. Több kulturális egyesület és
civil szervezet is mûködik a faluban. A
következõ hónapokban a két polgármester (Molnár László és Peter
Ilcik) között zajlottak az egyeztetések,
míg végül május 24-én sor került a
társtelepülési kapcsolatot megerõsítõ és megpecsételõ hivatalos,

együttmûködõ megállapodás aláírására. Június 6-án újra Simaságon
üdvözölhettük vágfüzesi vendégeinket. Ekkor gróf Festetics Imre szobor
és téravatójára érkeztek, részt vettek
az ünnepségen, majd koszorúztak is.
Két hét múlva pedig a simaságiak
vettek részt a vágfüzesiek falunapján. Aktívan közremûködtek a programokban (pl. focikupa, fõzõverseny) Reméljük, e kialakított kapcsolat a jövõben is folytatódni fog és az
együttmûködés mindkét fél számára
hasznos és gyümölcsözõ lesz. Gondolva itt közös pályázatok benyújtására, közösen megvalósuló projektekre.
Haller Erzsébet
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Rövid hírek
• Sajtoskál
Játszóház Sajtiban
2019-ban sem maradhatott el a hagyományos játszóhét a sajtoskáli gyermekek számára.
Idén négy napon keresztül játszhattak közösen a
falu, valamint a faluból elszármazott szülõk gyermekei. A tábor a Csepregi Önkéntes Tûzoltóinak
elõadásával kezdõdött. A tavalyi évhez hasonlóan rengeteg dolgot kipróbálhattak. Felvehették az egyenruhát és kipróbálhatták milyen „tüzet oltani” egy kisebb méretû tömlõ segítségével. Elõadást tartott továbbá Tóth Andrea a Vas
Megyei Rendõrkapitányság Bûnmegelõzési osztályáról. Itt a gyerekek rengeteg érdekességet
hallhattak a rendõrök feladatairól, s ezzel kap-

egybekötött 15. Sajtfesztivál- és vásár
Idén is eljött augusztus elsõ vasárnapja,
amely ismét Sajtoskálról szólt. Ebben az évben
25. alkalommal került megrendezésre a község
falunapja, valamint a 15. Sajtfesztivál és vásár.
Negyed évszázados lett ez a nagyszabású rendezvény. A falunap Haller Imre Polgármester be-

szédével kezdõdött, köszöntötte a meghívott
vendégeket, a falu, illetve a környezõ települések lakóit, valamint az összes rendezvényre látogatót. Beszédében kifejtette, hogy mit is jelent a
helybélieknek ez az ünnep, milyen emberek élnek itt, s mennyi mindent köszönhetnek a felmenõk hagyatékának. Említést
tett továbbá az elmúlt egy
évben tör tént fontosabb
eseményekrõl is. Minden támogatónak, szer vezõnek
köszönetet mondott, akik
nélkül ez a rendezvény nem
sikerült volna ilyen jól. Polgármester Úr köszöntõjét Dr.
Balázsy Péter, a Vas Megyei
Önkormányzati Hivatal vezetõje, megyei jegyzõ beszéde követte, melyben a
magyar falvak fejlõdésérõl
tett említést. Három fontos
tulajdonságot emelt ki,
amely a fejlõdés hátterében áll; közösség, hagyomány és fejlesztések. Sajtoskálon mind a három szó mögött erõs tartalmat találunk. A kedves
szavak után Szabó Miklós plébános úr, valamint
dr. Pápai Lajos nyugalmazott gyõri megyéspüspök megtartották az ünnepi szentmisét, melyen
az idei évben kiemelkedõen sokan vettek részt.
A szertartás keretein belül megáldották az új ke-

nyeret, amelybõl minden jelenlévõ kapott egyegy falatot. Az idei Sajtvásár a hagyományokhoz hûen a Sajtlovagok megnyitójával kezdõdött. Idén 4 Sajtlovag jelent meg a rendezvényen. A sajtvásáron idén is sok sajtkészítõ mester
vett részt, többségük már többször járt a rendezvényen, viszont volt olyan sajtkészítõ, akinek az idei volt az elsõ sajtfesztiválja. Ízletes sajtjaikat több
körben is bírálták. Elsõ soron a falu
lakói közül kiválasztott bírák dönthettek arról, hogy melyik volt számukra az idei év legjobbja, majd
a képviselõ testület tagjai, illetve a
község gyermekei választhatták ki
a számukra legízletesebb terméket. Ezen kívül idén negyedik alkalommal adták át a sajtmûvész díjat, melyet Sajtoskál Községi Önkormányzatának, a Sajtoskáli Sajtvásár Szervezõbizottságának, a Tej Szakmaközi
Szervezet és Terméktanácsnak, a Magyar Sajtlovagrendnek, illetve a KKASE Sajtkészítõk Egyesületének közös döntése alapján adták át a legjobb sajtkészítõnek. Az idei évben ezen elismerések mellett a KKASE különdíja is kiosztásra ke-

rült. A bírák szavazatai alapján idén elsõ helyen
az Egri Margaréta Kecsketej Feldolgozó Üzem
végzett. A második hely Cserép Róbertet illette,
míg a harmadik helyet Szalayné Rácz Adél nyerte el. A gyerekek szavazatai alapján az Egri Margaréta Kecsketej Feldolgozó üzem kapta meg a
különdíjat, míg a Képviselõ Testület tagjai Cserép Róbertet szavazták meg a legjobbnak. Dél-
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csolatban különbözõ feladatokat kellet megoldaniuk. A foglalkozást pedig, Szabó Zoltán mentõtiszt elõadása követte. A szerdai napon a fürdõzés kapta a fõszerepet. A gyerekek meglátogatták Bük-fürdõt. Mindenki nagyon jól szórakozott, és idén az idõjárás is kedvezett a gyerekeknek. Csütörtökön ismét tele volt a mûvelõdési
ház udvara gyerekekkel. Kézmûves foglalkozások tömkelege közül választhattak a gyerekek.
Készíthettek plüssöket, kulcstartókat, festményeket, és egyéb dolgokat. A délután folyamán lehetõség volt stratégiai játékok kipróbálására.
Sütheõ László több társasjátékot is bemutatott a
gyerekeknek. A játékokat egy közös mozizás követte a Mûvelõdési házban, ahol kicsik és nagyok együtt izgulták végig a mesét. A pénteki
nap a kirándulásról szólt. Az idõjárás idén sem kímélte a kirándulókat, így a büki Napsugár Parkot látogatták meg. Itt az idõsebb korosztály
bowlingozott, fallabdázott, és kipróbálta a kötélpályát. A kisebbek pedig a játszóházban tudták
lefoglalni magukat. Idén is rengeteg pozitív élménynyel gazdagodtak a résztvevõk, mindenki
jól érezte magát.
Kovács Vivien

25. Sajtoskáli Falunappal
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Peruska Mária Tábor
a horvátzsidányi történelmi zarándokhelyen
Idén 26. alkalommal szervezte meg a Peruska
Mária nomád tábort a Horvát Katolikus Ifjúsági Vallási és Kulturális Egyesület. Július 29-én Dumovits
István plébános úr nyitotta meg tábornyitó szentmisével a horvátzsidányi templomban. Innen gyalogoltak ki a résztvevõk a Peruska Mária kápolná-

mészetesen változatos programokon vehettek
részt a táborlakók. Ezek között voltak vallási, világi
tartalmú elõadások, sportprogramok, de strandolhattak is a gyerekek. A túrázás is minden évben
része a programnak, így ebben az évben a
kiszsidányi forráshoz gyalogoltak a résztvevõk. Volt

hoz. Ez a tábor katolikus hitüket, horvát gyökereiket erõsíti. Nomád tábor, mert nem volt villany, sátorban aludtak, nem volt vezetékes víz, nem volt
mobiltelefon. A horvátzsidányi gyerekek mellett érkeztek a táborba Sopronhorpácsról, Szentpéterfáról Persznyérõl, Undról, Egyházasfaluból, Budapestrõl, de volt olyan is, aki Montenegróból érkezett. A résztvevõ 33 táborozó gyerek közt voltak
kisebbek és nagyobbak is egyaránt, de szép
számmal jöttek. visszatérõk is. Az egyik szervezõ
Steiner Mirjana volt, de több lelkes felnõtt, nevelõ,
hitoktató is segítette a munkát. Dumovits István
plébános úr a kezdetektõl részt vesz a tábori életben. A szentmise egy nap maradhatott el. Ennek
a hétnek fõ témája a Templomok voltak, de ter-

idejük arra is, hogy egymást megismerjék, beszélgessenek, új barátságokat kössenek. Augusztus 4én a 10 órakor kezdõdõ szentmisével fejezõdött
be a tábor, ez mindig a Havas Boldogasszony Mária ünnephez kapcsolódik. Egy hétig ebben a
szép erdei környezetben lehettek. Megtanultak
egymásra figyelni, egymást segíteni. Szép emlékekkel, lelkileg feltöltõdve, hasznos útravalóval térhettek haza.
„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének,
az hallja a mások énekét is szépnek.”
/Babits Mihály/
Horváthné Pados Teréz
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ben a rendezvényre látogató vendégeket pörkölt várta. Ebéd közben pedig a Csepregi Fúvós
Zenekar, és a Csepregi Mazsorettek szórakoztatták a közönséget. A mûsorok mellett a gyerekeknek lehetõségük volt kipróbálni a Mûvelõdési
ház udvarán felállított ugráló várat is.
A zenekar után elsõként a „Rocky Dilly,” akrobatikus Rock & Roll csoport lépett a színpadra,
akik felpörgették a hangulatot elõadásukkal.
Õket nem más, mint Aradi Tibor humorista követte, aki gondoskodott a hangulatról, megnevettetve minden jelenlévõt. Négy órakor a Maya
Trió zenés mûsora következett, akik operett mûsorukkal bûvölték el a közönséget. Idén is fellépett Sajtoskálon Kovács Levente, a Pendelyes
Néptáncegyüttes szóló táncosa, aki most is bemutatta tehetségét. Öt órakor kezdõdött Varga
Miklós színmûvész és rock zenész elõadása,
amely hatalmas nézettségnek örvendett. Ismert
számaival megmozgatott s dalra fakasztott minden idõs és fiatal jelenlévõt. Õt nem más, mint
Mohácsi Brigi követte, aki szintén megtáncoltatta a közönséget. 7 óra magasságában pedig,
értékesebbnél-értékesebb tombola tárgyak kerültek kisorsolásra. 9 órakor megérkezett a várva
várt sztárvendég, Sihell Ferry és Henna. Az egy
órás fergeteges bulit pedig az utcabál követte.
A hangulatról a Csiszár Duó gondoskodott, akik
idén is egy remek bulit biztosítottak. Az idei falunap szintén remek hangulatban telt Sajtoskálon,
melyet nem bizonyít más, mint a rengeteg ember, akik kilátogattak, s hajnalig mulattak a rendezvényen. Reméljük, hogy idén ismételten remekül érezték magukat a rendezvényre látogatók, és jövõre, augusztus elsõ vasárnapján ismét
megtelik a mûvelõdési ház udvara jó hangulatú, mulatozni vágyó emberekkel, s mindenki hasonló élményekkel gazdagodik majd.
Kovács Vivien
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Rövid hírek
• Nemesládony
Falukirándulás Zalakarosra
Nemesládony község képviselõ-testülete
ismét kirándulni hívta a falu lakosságát 2019.
augusztus 3-án. A kis közösség korán útra kelt,
a tavalyi túrához hasonlóan, ismét a Zalai
dombság felé vezetett útjuk. A buszozással töltött idõ vidáman telt, és egy-kettõre a zalakarosi fürdõ bejáratánál várták a nemesládonyiak a bejutást. Kicsik és nagyok egyaránt
megtalálták a kedvükre való szórakozást. Az
idõsebbek a gyógyvizes medencében kerestek gyógyírt, fájó ízületeikre. A fiatalok csúszdáztak, kötélpályán másztak, labdáztak, a
hullám medencébe lubickoltak. Az ebédrõl
mindenki maga gondoskodott, volt, aki a
klasszikus strandi étket választotta, lángost tejföllel, míg mások a nemzetközi étel specialitásokat részesítették elõnyben, - gondolok itt a
pizzára. Éhes nem maradt senki sem, az biztos. A délután ismét fürdõzéssel, napozással
telt, ám hamar eljött a hazautazás ideje. A vacsorát Sümegen tálalták a megfáradt utazóknak. A résztvevõknek, az önkormányzat fizette
a buszos kirándulást, a fürdõ belépõvel, valamint az esti vacsorával együtt. Isten tartsa
meg a jó szokásukat! Köszönjük!
Pietrowskiné Végh Andrea

• Simaság

A méhészek körében minden évben nagy eseménynek számít a Jászberényi méhésztalálkozó és
mézvásár. Minden évben ennek a rendezvénynek
a keretein belül hirdetik ki az év mézkirálynõjét is.
Az írásbeli, szóbeli és a színpadi bemutatkozás
alapján a zsûri úgy döntött, hogy idén Szemerits
Eszter, sopronhorpácsi lakos kapja meg a lehetõséget arra, hogy mézkirálynõként képviselje a magyar méz ügyét. Eszter Sopronhorpácson él és je-

ták, aki önzetlen segítségével nagy támaszt jelentett számukra. A következõ évben vettek hozzá
még 5 családot, mára az állományuk 16 családra
gyarapodott. Mivel útjuk nem volt kikövezve, sok
megoldásra váró problémával kerültek szembe.
Rengeteget fejlõdtek az évek alatt, de úgy gondolják, hogy még számos terület szorul jelentõs fejlesztésre. Amikor augusztus 3-án Eszter fejére került
Jászberényben a korona, rögtön érezte, hogy an-

lenleg a gödöllõi Szent István Egyetem növényorvos hallgatója. Családjában többen is mezõgazdasággal foglalkoznak, õ is ezt választottam hivatásául. A középiskola végétõl intenzíven foglalkozik
a méhekkel. Mivel az Õ bölcsõjét sajnos még nem
méhészetben ringatták, ezért elõször könyvekbõl,
újságokból és az internetrõl olvasott róluk. Már az
írások alapján is lenyûgözték ezek az állatok, igazán azonban akkor döntötte el, hogy méhészkedni szeretne, amikor elment néhány környékbeli méhészhez és élõben találkozhatott ezzel a hivatással.
Készséggel és nagy szeretettel fogadták még a
számára ismeretlen méhészek is, akik boldogan
meséltek a szakma minden fortélyáról. Általános
tudásra szeretett volna szert tenni, így elvégezett
2018-ban egy méhész OKJ képzést Gödöllõn, ahol
szintén rengeteg új ismerettel gazdagodott. A méhészet egy olyan terület, ahol az ember tényleg
mindig új dolgokat tapasztalhat és tanulhat. Testvérei szerencsére támogatták a méhészkedés ötletét, így 2015-ben belevágtak az önálló méhészkedésbe otthon, a kertjükben. Az elsõ méhcsaládunkat Demsa József egyházasfalusi méhésztõl kap-

nak bizony súlya van. Ez a tisztség rengeteg feladattal és felelõsséggel jár. Reméli, hogy ebben
az évben sikerül minél több fogyasztó figyelmét felhívni a mézfogyasztás fontosságára. Jó lenne, ha
a méz rutinszerûen kikerülne a család asztalára.
Eszter szavait idézve: „A méz egy igazi „csodaszer”,
ezt a kincset meg kell becsülnünk. Méhek ezreinek
és a méhész áldozatos munkája során a nyár melegét és ragyogását zárja az üvegbe. Energizál,
fertõtlenít, köhögést csillapít, immunerõsítõ,
antioxidánsokat, ásványi anyagokat, enzimeket és
vitaminokat tartalmaz. Fontos, hogy lehetõség szerint helyi termelõtõl vásároljuk meg a mézet. Ennek
minõségében biztosan nem fogunk csalódni és
így helyi családok méhészkedését tudjuk támogatni. Gondolkodjunk együtt! Meglátásaikat, kérdéseiket, véleményüket, kreatív ötleteiket a méz népszerûsítése kapcsán szívesen fogadom.
Látogassanak el facebookos oldalunkra: Magyarország Mézkirálynõje és Udvarhölgyei, írjanak
e-mailt: magyarorszagmezkiralynoje@gmail.com,
vagy hívjanak bátran: + 36 30/ 612-9001.”
Igler Patrícia
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Jótékonysági focimeccs
A civil kezdeményezés folytatásaként községünk búcsújának szombatján jótékonysági
futballmérkõzést játszottak a simasági öregfiúk
a bõi öregfiúk csapatával. A meccs bevételét
a pár hónapja szívtranszplantáción átesett Farkas Zoltánnak ajánlották. Sajnos az idõjárás
nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, a
meccs kezdete elõtt óriási esõ zúdult a pályára. A játékosok ugyan kitartottak, ám nézõk
sokkal többen lettek volna szép idõ esetén. A
bevételt másnap Galavics Adrienn juttatta el
az érintettnek, aki meghatódva köszönte meg
a támogatást. Kérdésünkre Zoli felesége elmondta, hogy férje állapota a mûtét óta sokat
javult. A támogatók nevében is mielõbbi teljes
gyógyulást kívánunk Zolinak! Haller Erzsébet

Méhkirálynõt választottak
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Rengeteg látogató, tartalmas programok
Nagygeresd Község Önkormányzata az idei nyárra is tartalmas rendezvényekkel szolgált az
érdeklõdõknek.
A kulturális, szabadidõs és
gasztronómiai programoknak az
idén ismét a faluház udvara és a
sportpálya szolgált helyszínül. A
nyár egyik sajátossága, hogy a

essen szó arról is, melyik közismert
mûvet láthattuk június negyedik
szombatján. A mû nem más, mint
Eisemann Mihály szófordulatokkal,
poénokkal és remek zenékkel teletûzdelt klasszikus vígjátéka, a
Hippolyt a lakáj. Az idei nyáron,
már huszonkilencedik alkalommal
vett részt településünk a büki aratóünnepen. Ami annyit jelent, hogy a
kezdetek óta részesei vagyunk ennek a hagyományõrzõ programnak. A rendezvény aratómisével
kezdõdött, majd kezdetét vette a
felvonulás. Ki lovas kocsival, ki
dottó kisvonattal, ki teherautón érkezett az ünnepélyes megnyitó
helyszínére. A köszöntõk után az
aratóbandák kivonultak a kijelölt
búzatábla szélébe, hogy a honi és
külföldi érdeklõdõknek bemutassák
a kézi aratás menetét: a kaszálástól, a marokszedésen át, a kévekötésig. Az aratóuzsonnánk évrõl-évre
nagy sikernek örvend. Népes csapatunkat körbevették a kóstolni vágyó ínyencek, akik kíváncsiak voltak a füstöltsonka, a házi sütemények és a jóféle pálinka ízére. Július utolsó szombatja településünk
nagy napja, mert két évtized óta
ekkor tartjuk a falunapot. Az idei
évben már a XXIV. alkalommal szórakozhattak közösen falunk lakói és

a vidékrõl érkezett vendégeink. A
tavalyi sikeres horgászversenyen
felbuzdulva, pirkadatkor a napkorong, az idén is a nagygeresdi horgásztó partján találta a versenyzõket. Akik nem hódolnak e békés,
nyugodt szenvedélynek, azok a zenés ébresztõt követõen, a focilabda segítségével mutathatták meg
ügyességüket. A faluház pincéjébõl reggel óta finom illatok szálltak,
hiszen több szorgos kéz azon munkálkodott, hogy ebédre elkészüljön

a vadpörkölt. Falunapunk hivatalos
megnyitóján Németh Lajos polgármester úr köszöntõje után, felszólalt
Dr. Németh Kálmán Répcelak város díszpolgára, a Polgármesterek
Vas Megyéért Egyesület elnöke, és
Szabó Miklós plébános úr. Az ünnepség végén oklevelet és serleget vehettek át a horgászverseny
díjazottjai, majd ajándékcsomaggal gazdagodtak a focilabda
zsonglõrei. A legjobb tanulmányi

eredményt elért tanulók, könyvjutalomban részesültek. A hivatalos
program lezárásaként, polgármester úr pohárköszöntõt mondott, ezt
követõen a segítõkész lányok és
asszonyok, felszolgálták az ebédet
a résztvevõknek. A falunapi délután mûsoros programmal folytatódott, a színpadon folyamatosan
követék egymást a fellépõk. Elsõként egy összeszokott csapat, a
Répcementi Fér fikar állt színpadra.
A több mint 20 éve alakult társaság, szakmai körökben is
jól ismert, hiszen több népzenei versenyen is arany
minõsítést kaptak. Számunkra is kellemes perceket szereztek. Utánuk egy
hölgy következett, akinek
zenei ízlésvilága nagyon
sokrétû. Mûsorai között szerepel könnyûzene, táncdal, operett és örökzöldek.
Tóth Tünde, - akit nem mellesleg
Poór Péter vett a szárnyai alá, - bemutatkozott már a Muzsika TV képernyõjén is. Gyönyörû hangjával
elvarázsolja hallgatóit, ami nálunk
is bizonyosságot nyert. A következõ
fellépõ egy olyan társulat volt, akik
már több mint 10 éve jártak Nagygeresden.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!
Németh Lajosné
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családok, baráti társaságok gyakorta sütnek, fõznek, grilleznek a
szabadban. Falunkban is összeállt
hét csapat, hogy a második alkalommal megrendezett „Geresdi fakanál” elnevezésû fõzõversenyen,
a legjobb tudásuk szerint teljesítsenek. Az alapanyagokat és az alapfûszereket biztosította az önkormányzat, a többi már a versenyzõk
fantáziáján múlt. Izzottak a katlanok, rotyogott a csülökpörkölt, a
csülkös babgulyás, de készült csülökkel töltött göngyölt hús is, palacsinta tésztába forgatva és forró
olajban kisütve. Az ételek a zsûri
asztalán gõzölögve illatoztak, amíg
a kóstolást követõen kialakult a helyezési sorrend. A helyezéseken túl,
mindenki nyert azon a délutánon,
hiszen együtt tölthettünk pár kreatív, kellemes órát. A nap végére a
katlanok kiürültek, a résztvevõk jóllakottan, elégedetten térhettek haza otthonaikba. Rendezvénynaptárunknak elengedhetetlen programja, a nyári szabadtéri színházlátogatás. Hagyományunkhoz híven
Egervárra látogattunk, ahova már
szinte hazajár a lelkes színházbarát
társaság.
Az eddigiekhez hasonlóan,
most sem csalódtunk az elõadásban, ami fergetegesre sikeredett.

Biztosíték volt erre a színészek névsora és remek játéka: Mikó István,
Hûvösvölgyi Ildikó, Frech Zoltán és
még sokan mások. A nézõtérrõl
szállt a nevetés, az ismerõs dallamokat együtt dúdolta a közönség
a mûvészekkel és az elõadás végén, szûnni nem akaró tapssal köszönte meg a tökéletes estét. Végül
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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

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

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)

Szeptember 28-án, szombaton 16 ó.: Bükön, a Sportpályán:
Büki TK-Szentgotthárd megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 28-án, szombaton 19 ó. a Büki MSK-Atriumban:
Deák Bill Blues Band és Blueshangers együttes koncertje.
Szeptember 29-én, vasárnap 16 ó.: Csepregen, a Sportpályán: Csepreg- Rum megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 1-6. Bükön, Csepregen és más településeken: Országos Könyvtári Napok – rendezvénysorozat.
Október 4-én, pénteken 18 ó. Csepregen a Nádasdy utcai kopjafánál: Emlékezés gr. Batthyány Lajosra és az aradi vértanúkra.
Október 06-án, vasárnap, 10 ó.: Zsira–Agyagosszergény, 11
ó.: Répcevis–Lövõ, Sopronhorpács–Fertõszéplak, 12 ó.: SimaságIzsákfa, Acsád-Meszlen-Telekes, 16 ó.: Egyházasfalu–Nagylózs megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.

A csepregi római katolikus
egyházközség
2019. szeptember havi eseményei
Csütörtökönként az esti szentmisék elõtt fél
órai kezdéssel szentségimádást végzünk a Szent
Miklós templomban.
Szeptember 8. - szombat. Kisboldogasszony,
Szûz Mária Születésének ünnepe. A Szentkúti kápolna búcsúja. 09:30-kor a Szentkúti kápolnánál
az ünnepi szentmisét Molnár Árpád szombathelyi
kórházlelkész atya mutatja be. 15 órakor a Szentkúti kápolnánál litánia és imaóra kezdõdik.
Szeptember 9. hétfõtõl az esti szentmisék 18
órakor kezdõdnek a Szent Miklós templomban. A
Szent Katalin kápolnában a szentmisék rendje
nem változik.
Szeptember 12. – csütörtök. Szûz Mária Szent
nevének emléknapja. Az ünnepi szentmise 18
órakor kezdõdik a Szentkúti kápolnában.
Szeptember 13. - péntek. Fatimai imatalálkozó a Nagyboldogasszony kápolnánál. 17 órakor a temetõ melletti elsõ stációtól indulunk a
Boldogasszony kápolnához a hagyományos
fatimai imatalálkozó helyszínére. Közben a rózsafüzért imádkozva közösen elmélkedünk,
imádkozunk, énekelünk. 18 órakor kezdõdik a
koncereblált szentmise. A szentmisét követõen
gyertyás körmenet indul a kápolna körül. Mostoha idõjárás esetén a rózsafüzér elimádkozása és
a szentmise a Szent Miklós templomban lesz.
Szeptember 14. – szombat. A Csepregi Horvát Nap keretében 15 órakor a Boldogasszony
kápolnánál dr. Anton Kolic nyugalmazott plébános mutat be szentmisét.
Szeptember 21. – szombat. A bérmálkozásra készülõ fiatalok közösségi összejövetelei. Az
elsõ találkozás 9:30-kor kezdõdik a plébánián.
Szeptember 29. – Szentírás vasárnapja. A
szentmise 8 órakor kezdõdik a Szent Miklós
templomban.

A Büki MSK
2019. szeptemberi programjai
Szeptember 27. 18.00 11. Sok-szín Feszt.
Veritas Színpad (Adács) – Meseautó. Helyszín:
Büki MSK – Színházterem. Belépõ: 1.500.- Ft,

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.visitbuk.hu www.csepreg.hu
és a www.naturpark.hu honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
...
repcevidek.hu

20.30 Deák Bill Blues Band koncert. Helyszín:
Büki MSK – Atrium. Ingyenes!
Szeptember 28. 09.30 Szent Mihály-napi
Civil Forgatag és 11. Sok-szín Feszt. Részletes
program hamarosan: www.bukmsk.hu.
Helyszín: Büki MSK – Színházterem és Eötvös
utca. A részvétel minden programra ingyenes!
A programváltozás jogát fenntartjuk!

2019. szeptember IX. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

S Z E P T E M B E R

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

Szeptember 16-ig a Csepregi PSMSK-ban – a kiállító teremben
megtekinthetõ: A Szigeti család életmû kiállítása, – az egész hónapban pedig a városi könyvtárban: Sárváry Hajnalka kiállítása.
Szeptember 6 és 13-án, pénteken 16 órától, szept. 20, 27 és
október 4-én 15 órától Bükfürdõn, a Turinfo téren (a régi buszpályaudvar mellett): Termelõi piac.
Szeptember 8-án, vasárnap, 12 ó.: Répcevis–Fertõd, Sopronhorpács–Zsira, 13.30 ó. Répcevölgye Bõ–Keléd, 16.30 ó. AcsádMeszlen–Bucsu, 17 ó.: Egyházasfalu– Fertõrákos megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
Szeptember 14-én, vasárnap 16.30 ó. Bükön, a Sportpályán:
Büki TK–Lukácsháza, Csepregen, a Sportpályán: Csepreg–
Szarvaskend megyei I. o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 14-én, szombaton Csepregen Horvát Nap, 15
órakor a Boldogasszony kápolnában misével kezdõdõen
Szeptember 20-21-én Csepregen, a város utcáin és a Széchenyi téren: Szüreti fesztivál.
Szeptember 21-22. Kõszegen, Sopronban, Sopronkövesden,
Szombathelyen és sok más településen: Kulturális Örökség Napjai
2019. Megnyílnak az évszázados mûemlékek kapui - azok is, amelyek általában nem látogathatók + régészeti és természeti örökség
INGYENES bemutatása.
Szeptember 22-én, vasárnap, 10 ó.: Zsira–Fertõszéplak, 11
ó.: Répcevis–Balf, Sopronhorpács–Fertõd, 13 ó.: Simaság-Rábasömjén, 16 ó.: Egyházasfalu–Harka, Répcevölgye Bõ–Nagysimonyi, Acsád-Meszlen-Sorkifalud megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
Szeptember 27-29. Kõszegen: Kõszegi Szüret és Nemzetközi
Fúvószenekari Találkozó – csepregi szereplõkkel.

14

