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• Lócs
XXVII. LÓCSI FALUNAP
Lócs Községi Önkormányzat idén 27. alkalommal rendezte meg hagyományos nagy falunapját augusztus 13-án, mely kapcsolódik az
új kenyér ünnepéhez. A program délután Dr.
Szalai Gábor plébános celebrálta szentmisével
és kenyérszenteléssel vette kezdetét, majd a
magyar és német nyelvû polgármesteri köszön-

mekeket egész délután óriás dartsfoci, légvár,
csillámtetoválás, gyermek és felnõtt teke szórakoztatta. A falunapi program a vacsorával folytatódott, majd rázendített a Mega zenekar, fél
9-tõl meglepetésvendégként Berentei Péter
énekelt a mintegy 400 fõs közönségnek. Majd a
tombolasorsoláson sok apró nyeremény mellett
a Pócza család felajánlásában Lócs címerét
ábrázoló hatalmas torta és a Reiber család által készített rusztikus pad voltak a fõnyeremények, ezt követõen folytatódott az utcabál a
MEGA zenekarral. Ezúton is köszönjük minden
fellépõ színvonalas mûsorát, és a közremûködõk sok-sok segítségét, a felajánlásokat! RN

és elszármazottak találkozója Tompaládonyban
Kicsit felhõsen indult a nap augusztus 13-án
szombaton, de ez sem vette el a szervezõk és a fõzõversenyre érkezõk jókedvét. A nap elsõ fele
ugyanis a fõzõtudomány megmérettetésérõl szólt.
A kezdésre, nyolc órára már mind a hét csapatnál
ropogott a tûz a kondérok alatt. Az elkészítendõ
étel gulyásleves volt, melyhez a fõbb alapanyago-

kat az önkormányzat biztosította. Tíz órára a nap is
elõbújt, lassan benépesült a faluház udvara. A
csapatok egymást és a kilátogatókat is az otthonról hozott szívmelegítõvel és pogácsával kínálták.
Volt olyan is, aki komplett reggelire invitálta a jelenlévõket. A gyerekek birtokba vették a már felállított ugrálóvárakat és kipróbálhatták a felújított és
új játékokkal kibõvített játszóteret, amit az önkormányzat saját költségen csináltatott meg. Mindkettõ elnyerte a gyerkõcök tetszését. Dél körül aztán már mindenki izgatottan várta a négytagú zsûri – Tóth Edit volt polgármester, Szanyi Anikó, Bertha
László és Molnár Imre képviselõk – kóstolásának
eredményét. Az eredményhirdetésen elmondták,
minden étel nagyon ízlett a zsûrinek, de dönteni
kellett. Az elsõ helyen – így a vándorkupát is õk
kapták – Illés Miklós és testvére, Illés Zsolt végzett.
Gratulálunk nekik! Bárki fogyaszthatott a csapatok
által elkészített ételekbõl. A nap további része a falunapi programokról és az elszármazottak találkozójáról szólt. A helyi lakosokat és a meghívott elszármazottakat a Faluház kapujában pár kedves
szó és köszöntõ ital várta. Molnár Ildikó polgármester köszöntõjében elmondta: „A világjárvány okozta kényszerû bezártság után az emberi kapcsolatok, a személyes találkozások átértékelõdnek, új
minõséget kapnak. Megtanított bennünket a bezártság arra is, hogy igenis fontos egymás szeretete, megbecsülése. Éppen ezért a mai rendezvényünk is a kapcsolatok ápolásáról szóljon! Jó érzés
tölt el polgármesterként, hogy nagyon, nagyon
sok segítséget kapok a falu lakóitól.” Majd megköszönte Tóth Edit volt polgármester segítségét a II. elszármazottak találkozójának szervezése kapcsán –
a címek nagy részét tõle kaptuk – aki az elsõ ilyen
találkozót szervezte kilenc évvel ezelõtt. Köszönetet

mondott azoknak a faluból elszármazottaknak,
akik elfogadták az önkormányzat meghívását és
megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt. Továbbá
elmondta, hogy az év bármely napján szeretettel
és örömmel várja õket a falu „haza”. Majd felkérte
Pécsinger Éva lelkészasszonyt, hogy áldja meg a
felújított Faluházat, majd tartsa meg az istentiszteletet. Három óra körül megtisztelte jelenlétével rendezvényünket Ágh Péter, a térség országgyûlési képviselõje
és Gagyi Levente, a megyei közgyûlés tagja, így a felújított Faluház ünnepélyes átadása is megtörtént. Ezt követõen a Kemenesmagasi Citerazenekar mûsorát láthattuk-hallhattuk.
Majd Õket követte a gyõri színház
mûvészeibõl álló Kvint Operett társulata. Az ismert operettdalokat együtt
énekelte a közönség az énekesekkel.
A délután folyamán a gyerekeket
ugrálóvár, lufibohóc és arcfestõ várta
és ahogy láttam, a gyerekek sorban
álltak elõttük, nem sok pihenõjük volt.
Aztán már lehetett érezni az elkészült vacsora ínycsiklandó illatát. A finom pörkölt elkészítésérõl Mol-

nár Józsefné, Gizi néni vezényletével a megszokott
csapat gondoskodott. Este hét órakor megérkezett
Tóth Tünde énekes, aki fergeteges bulit csapott,
többször visszatapsolta a közönség. A tánctér
megtelt, együtt táncoltak kicsik és nagyok. Szerintem Tünde is meglepõdött kicsit, amikor a Nélküled
címû dalt 7-8 éves kislányok is vele együtt énekelték. Az esti bulit szinte pihenõ nélkül, a Wolfram
együttes zenélte végig. Tartalmas, jókedvû, remek
hangulatú napnak lehettünk részesei! Reméljük
mindenki jól érezte magát!
bvr
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tõt követõen kezdõdtek a kulturális mûsorok a
rendezvénysátorban. Ágh Péter országgyûlési
képviselõ is ellátogatott a jeles eseményre, köszöntötte a jelenlévõket, méltatta a folyamatban lévõ lócsi fejlesztéseket. A Galaxy Rock And
Roll Klub ifjú táncosai mutatták be tudásukat a
nagyérdemûnek Fülöp Vivien vezetésével,
majd vásári komédiát láthattunk a Hórihorgas
Hujákolóktól, gólyalábassal, óriásbábokkal. A
Pyroduett formáció – Papp Piroska és Robert
Gritto – könnyûzenét hozott a falunapra, melyre
táncra perdült a lelkes közönség. Vacsora elõtt
került sor a „Virágzó régiség 2022” címû helyi
faluszépítõ verseny díjainak átadására. A gyer-

Fõzõverseny, falunap
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Jótékonysági
falunap Gyalókán
Idén július 23-án került sor a falunap megrendezésére. A színes programok mellett fõ helyett kapott két beteg gyermek – Alizka és Dorottya – részére történõ adománygyûjtés is.

kat az óriás lufikkal együtt személyesen adtam
át a családoknak.
Varga Tamás
polgármester

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
w w w. r e p c e v i d e k . h u

„…Az elsõ, aki érkezik,
a nyár helyére költözik.
Azt mondják, szép szál ember,
úgy hívják, hogy szeptember…”
Juhász Katalin

Szeptember… mikor a gyermekek meghallják ezt a szót, rögtön elszomorodnak,
mert kezdõdik az iskola. De nincs miért szomorkodni, hiszen elõkerülnek az iskolatáskák,
tolltartók, szebbnél szebb füzetekbõl, írószerekbõl lehet válogatni a boltokban a tanévkezdés elõtt. Én mindig izgalommal tértem
be egy-egy boltba, ahol el lehetett veszni a
megannyi tanszer között. Az új, még sosem
használt írószerek, füzetek és könyvek egy kis
izgalmat rejtenek magukban, hogy a gyermekek jó kedvvel, örömmel menjenek iskolába. Gondoljunk csak bele, milyen érzés kinyitni egy új füzetet és papírra vetni az elsõ
sorokat. Aztán ott az elhatározás, hogy egész
évben szépen fogunk bele írni, de a második héten már el sem tudjuk olvasni, amit leírtunk. Milyen illatos tud lenni egy új könyv,
amibe bekötés közben mélyen beleszagolunk… És mennyi apróság van még, ami örömet tud okozni, ami belsõ nyugalommal tud
eltölteni és kellemes perceket okozni. Például az õszi táj. Sokan csak a borús napokat
látják az õszben, de ennek az évszaknak is
megvannak a maga varázsai. Képzeljük
csak el a sok színbe öltözött fákat, a levélhullást, a gesztenyeszedést, a szüretelést, a
gombaszedést, a tökfaragást, a kirándulásokat. Na, ugye nem csak szürke hétköznapok
jellemzik az õszi évszakot?! Ilyen szépségeket
és kellemes élményekkel teli napokat kívánok minden olvasónak!
Balogh-Igler Patrícia

Következõ megjelenés:
2022. október 5-én!
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A tavalyihoz hasonlóan a veterán motorosok és autósok találkozójával kezdõdött a mûsor, akik a Csepregbe vonulásuk elõtt a településen gyülekeztek, majd ide érkeztek vissza.
A balesetmentes lebonyolítást a rendõrség, a

polgárõrség és a Répcevisi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület segítette. Köszönet a munkájukért!
Délután, a köszöntõt követõen a Big Mouse
Band, majd az EmoZumba lépett színpadra.
A kora esti közös vacsora elfogyasztása
után Magyar Rózsa énekesnõ szórakoztatta a
közönséget.
Kis késéssel ugyan, de megérkeztek az este várva várt vendégei: a Két Zsivány. Fantasztikus hangulatot teremtettek! Ezt követõen az
est további részében a Zenezoli Music produkció gondoskodott a jelenlévõk mulattatásáról.
Köszönet illeti a támogatókat, a fõzést elvállalókat, a Partystartert a lufihajtogatásért, a
családsegítõket a palacsintasütésért, és
mindazokat, akik munkájukkal hozzájárultak a
nap sikeréhez!
Végül ezúton szeretném megköszönni a
két beteg gyermek javára felajánlott adományokat. Jó érzés volt látni, hogy milyen sokan
fogtak össze a gyógyulásukért. Az adományo-

Beharangozó
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• Mesterháza

Répceszentgyörgy
falunap képekben

KÉT KERÉKEN
IDÕUTAZÁS KUBÁBAN
Mesterházán a Faluház nagytermében
2022. augusztus 24-én a BDMK támogatásával egy nagyon érdekes elõadásnak lehettek
részesei. Nagy Tamás jóvoltából bepillantást
nyerhettünk az átlag kubaiak életébe. Négy
társával két keréken járta be a szigetországot.
A máig szocialista országban mintha az 50-es
években megállt volna az idõ, de ez az ottani embereknek nem furcsa – ez derült ki a történetekbõl, képekbõl, videókból –, mert õk
nem igazán ismernek más alternatívát. Az elõ-

adó magáról elmondta, hogy 70 országban
járt már, és mindenhova vitte a biciklijét.
Amúgy informatikusként és tûzoltóként dolgozik, amikor nem a világot járja. Néhányan,
akik kíváncsiak voltak Kubára, nem csalódtak, hisz egy lebilincselõ, szórakoztató elõadáson vehettek részt.
bvr

MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
További képek a repcevidek.hu weboldalon!
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Faluházavató és vigasság
dek alatt rengeteg közösségi programnak adott
otthont a faluház. Évekig a könyvtár és az ifjúsági klub is itt mûködött, valamint az önkormányzati hivatalnak is helyet adott a létesítmény. Sajnos
a 30 év alatt elhasználódtak a helyiségek és az

tást is lebonyolítottuk. Az idõjárás kissé megtréfálta falunk kiemelt napját, hiszen a forró nyári
napok után bõséges égi áldás érkezett térségünkre. Szerencsére csak a zenés ébresztõ és a
reggelre meghirdetett horgászverseny maradt
el, mert az esõs idõ ellenére a délelõtti sporteseményre több vállalkozó szellemû jelentkezõ is
akadt. A hivatalos ünnepség kezdetére már a
Nap bontogatta sugarait, hogy a késõbbi órákra bearanyozza összejövetelünket.
A rendszer váltás elõtt falunkban a
Mesterházy kastély adott otthont a különféle
rendezvényeknek. Az önkormányzatiság mûködésbe lépésével, az 1990-ben megválasztott elsõ képviselõ-testület úgy határozott, hogy a kastély felújítása helyett (amelyre nem lett volna
anyagi fedezet) inkább értékesíti azt és a befolyt
összegbõl egy új, korszerû közösségi házat építtet. Az épület közel egy év alatt elkészült, így 92ben sor kerülhetett az avatásra. Az elmúlt évtize-

energiatakarékosság szempontjából is kedvezõtlenné váltak a régi építészeti megoldások.
Több éves álmunk vált valóra azzal, hogy a
jubileumi évfordulóra a Magyar Falu program
segítségével egy megújult faluházban köszönthettük vendégeinket. Polgármester úr a szalag
átvágására Dr. Kondora Bálintot, a Vas Megyei

Közgyûlés alelnökét, Molnár Krisztián pályázatírót és a kivitelezõ FUJI-HOME Kft. ügyvezetõjét,
Fujász Balázst és a megvalósítást koordináló
Fujász Imrét kérte fel. Az egyházak képviselõi
megáldották az épületet, majd az emléknap alkalmából a faluházat ábrázoló plakettek kiosztása következett a projektben részt
vevõk részére.
Az ünnepség további részében a kitûnõ tanulók megajándékozásán túl az önkormányzat Béres Pétert, egykori
könyvtárost, hangtechnikust,
videóst és fotóst is emlékplakettel jutalmazta a 18 évig végzett kimagasló kulturális tevékenységéért. Az ünnepi ebédet követõen újabb meglepetéssel szolgáltak a képviselõ-testület tagjai a megjelenteknek. Kétszáz szeletes csokoládétortát készíttettek az eseményre,
amelyet szintén a felújított faluház fényképével
díszített a beledi Szupinger Cukrászda A hivatalos
ünnepség után zenés, táncos produkciókkal folytatódott a délután. Show tánc, operett, retró slágerek, citeraszó és népdalok színesítették a programot a sztárvendég érkezéséig. Baby Gabi közvetlenségével és remek mûsorával kivívta a közönség szeretetét. A nap bállal zárult, a késõi
órák fõleg az ifjabb korosztály számára biztosították a felhõtlen szórakozást.
A nap sikeréhez nagyban hozzájárultak a tereprendezõk, az ebéd alapanyagának elõkészítõi, a fõzésben részt vevõk és a felszolgáló lányok és asszonyok. Köszönjük a segítséget minden közremûködõnek!
Németh Lajosné
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Nagygeresd község életében jeles nap volt
július utolsó szombatja. A hagyományos falunapi rendezvényünk keretében megünnepeltük faluházunk fennállásának harmincadik évfordulóját, továbbá a felújítást követõ avatási szertar-
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• Csepreg
KOVÁSZOS HÁZIKENYEREK
VERSENYEZTEK CSEPREGEN
Szívvel és lélekkel készültek a II. Csepregi
Amatõr Kovászos Kenyérsütõ Versenyre érkezõ
házikenyerek. Elõzetes regisztrációt követõen
bárki nevezhetett a megmérettetésre.
A rendezvényre érkezõket friss kemencés
langalló, látványos mézeskalács-bemutató és
citeraszó várta.
A 4 kategóriába sorolt, elõzõ este megsütött kenyereket Soproni Attila, a Csepregi Pékség tulajdonosa, valamint Doktorics András, a

Virágzó régiségek Lócson
Az augusztus 13-i falunapon osztotta ki a „Virágzó régiségek 2022” címû helyi környezetszépítõ verseny díjait Horváth Ildikó, Lócs község
polgármester asszonya. 31 virágos kompozícióval neveztek a helybeliek, melyeket Bernáth
Andrea tompaládonyi kertészmérnök, Haller Imre, Sajtoskál polgármestere és Csontos Richárd

dik helyért járó díjat. Harmadik helyen szintén
holtversenyben
25-25
ponttal
végzett
Lanczkorné Csikor Borbála a „Tessék egy pillanatra megállni!” címû kompozícióval, amelyben
a magyar nemzeti színek dominálnak, valamint
még régi vasalók is helyet kaptak a magyaros
kompozícióban. Nagy Józsefné pedig a „Kavics

I. helyezett: Buús Judit: „Színezd újra Lócsot!”

Doktorics Pékség vezetõje kóstolást követõen
pontozólapon értékelte. A zsûrizés alatt a
Répce Party Country zenekar muzsikált.

ágyon nosztalgia” címû alkotással futott be a
bronzérmes helyre, akinek az egész portája
pompázik a virágoktól, a tornácon még egy létrát is kivirágozott. Nyereményük az oklevél mellett egy Jankovics Beáta által megálmodott
mézeskalácsplakett és értékes vásárlási utalvány. Továbbá minden résztvevõ emléklapot, kis
mézesplakettet és utalványt kapott a szorgalmáért. A helyi verseny a Virágos Magyarország Versenyben pluszpontokat jelent, így idén is a maximális pontot célozzuk ennél a bírálati szempontnál. Hamarosan érkezik a zsûri településünkre. Ezúton is köszönjük a lakók lelkes, példás
hozzáállását!
RN:
További nyertesek képei a
repcevidek.hu weboldalon!

Vasegerszeg falunap képekben

A fehér kenyér és a félbarna kategóriában
Módos Henriett, a barna kenyér kategóriában
Törökné Király Nikolett, az egyéb kategóriában pedig Ébenhart Adél kenyere bizonyult a
legjobbnak a zsûri döntése alapján. Különdíjban Horváth Adél részesült.
A díjátadót követõen a nevezett kenyereket a közönség is megkóstolhatta. A versenyen különleges ízvilággal is képviseltették
magukat a regisztrálók. A legextrábbnak a
sülthagymás, a kovászos uborkás, az aszalt
paradicsomos, valamint a csokis változat bizonyult.
Tájmelné Tóth Mária vezetésével a Csepregi Kovászolók szervezésében megvalósuló
rendezvényen részt vett Horváth Zoltán polgármester is. Kiemelte, hogy a kovászolás ismételt felfedezése sok embernek jelent örömöt a házikenyér-készítéssel együtt.
MIA

További képek a repcevidek.hu weboldalon!
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büki kertész zsûrizett. 28 ponttal elsõ helyezést ért
el Buús Judit a „Színezd újra Lócsot!” fantázianevû alkotással, melyben egy festõpalettát elevenített meg színes egynyári virágokkal, valamint
egy muskátliktól roskadozó régi kisszekeret helyezett az utcára. A második helyen négyes holtverseny alakult ki 26-26 ponttal: Dr. Antalovits
Miklós a „Virágfürdõ és Kocsmaporta” címû kreációkkal, utóbbival a Fõ u. 30. szám alatti egykori kocsmának állított méltó emléket. Gadovics
Hajnalka a „Virágkavalkád” címû alkotással érte
el a második helyezést, amelyben régi edényeket töltött meg egynyáriakkal, valamint új rózsákat és japán füzeket is ültetett egy új ágyásba a
ház elé. Marosán Ottóné az „Igán lógó muskátlikkal”, és Molnár Jánosné „A pajta-kamra kincsei” címû kompozícióval érdemelte ki a máso-
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Sajtoskáli falunap
gyei Közgyûlés alelnöke is megtisztelte. A hagyományos szalagátvágáson felül még hordógurítással is felavatták az utat. A hordóban lévõ
„nedûvel” a falunapon részt vevõknek kedves-

mutató volt, a Caribbean Carneval show, akik
felforrósították a hangulatot a jó zenével, falatnyi ruhájukkal és egzotikus táncukkal. A következõ fellépõ nem elõször volt vendég Sajtoskálon,

kedtek. Az avatás helyszínére kisvonat szállította
az érdeklõdõket, amely osztatlan sikert aratott,
nem csak a gyerekeknél. A programok sorát a
Kenyeri Rábamenti Citerazenekar színesítette,
majd Polgár Peti humorista szórakoztatta a közönséget. A következõ mûsorszám brazil táncbe-

a West Régió zenekar, és szerintem nem is utoljára. Hatalmas bulit csaptak. A tombolasorsolást
már mindenki nagyon várta, hisz
nyerni jó! Sok szép, értékes nyeremény várt és talált gazdára. Köszönjük a felajánlásokat! Az est
sztár vendége Laci Betyár, aki
nemcsak „megtáncoltatta” a közönséget, de még egy pálinkás
üveget is leadott a bulizóknak,
nem is akarták elengedni, többször visszatapsolták. A hajnalig tartó buliról DJ Marteen gondoskodott. A sokszínû programok között mindenki
megtalálhatta a neki tetszõt, reméljük mindenki
jól érezte magát! Köszönet az önkénteseknek és
a szervezõknek!
bvr
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A hagyományokhoz híven idén is augusztus
elsõ hétvégéjén került megrendezésre a falunap, bár rendhagyó is, mert az ide évben vasárnap helyett szombatra tette a testület ezt a
jeles napot. Rendhagyó azért is –
a közel negyven sajtkészítõnek kiküldött meghívóra csak négy pozitív viszszajelzés érkezett –, mert
idén is sajtfesztivál nélkül került
megrendezésre. 11 órakor ünnepi
szentmisével kezdõdött a falunap,
ahol Szabó Miklós plébános úr az
új kenyeret is megáldotta. Közben
három katlanban fõzte az összeszokott helyi csapat a marhapörköltet, újfent kitettek magukért. A
finom ebéd elfogyasztása után,
Csepreg város mazsorettjeinek
bemutatóját csodálhattuk. Ezt követõen mondta el ünnepi köszöntõjét Haller Imre polgármester úr,
aki elmondta: „A meghívón ugyan
nem szerepelt – nem tudtuk, hogy
elkészül-e –, de a mai nap ünnepélyesen is átadjuk a Metõc sétány felújított útját, melynek a mûszaki átadása a héten már megtörtént.” Az eddig kavicsos utat
aszfaltos út váltotta fel, amit a Magyar Kormány által támogatott Magyar Falu
program keretein belül – út, híd, kerékpár forgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása – a 2022 címû felhívásra pályázatot
adott be a falu, melyet nagy örömükre meg is
nyertek. A rendezvényt Dr. Kondora Bálint, a Me-
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Falunap Meszlenben
A hagyományokhoz híven, idén is augusztus
utolsó szombatján tartották Meszlenben a fõzõversennyel egybekötött falunapi rendezvényt.
A versenyhez csapatok jelentkezését várták.
A kötelezõ menü pincepörkölt és ízes palacsinta
volt. Az önkormányzat minden induló csapatnak

tik 3. szériájának gyõztese lett, illetve 2012-ben
az év fér fihangjává is választották. Vendégünk:
László Attila volt, aki igazi gyönyörû „míves” székely beszéde mellett csodás énekhangjával
kápráztatta el az érdeklõdõket.
Utána fergeteges hangulatot teremtve bemutatkozott a Sógorok zenekar. Citrom és Tamás
számos falunapon, rendezvényen és televíziós
csatornán is szórakoztatta már a közönséget.
Idén hozzánk is ellátogattak egy igazi interaktív
mulatós mûsorral, amelyben a közönséget is be-

vonták a produkcióba. Többen már ekkor táncra perdültek.
A rendezvény helyszíne újból megtelt a finomabbnál finomabb illatokkal. Az önkormányzat
gulyáslevessel és vadpörkölttel látta vendégül a
látógatókat.
18.15-tõl
egy
igazán
szórakoztató
showmûsort láthattunk Szép Bence humoristától.
Nézhettük már õt a tévéképernyõn stand up
mûsorokban, hallhattuk a rádiókabaréban és
most személyesen is – a színpadon találkozhattunk vele, aki különbözõ családi titkokba is beavatott minket.

Ezután számos latin táncstílussal, a brazil
szamba dinamizmusával és életérzésével kápráztattak el minket a Reinas del Ritmo táncosai.
A karneváli kosztümökbe bújt hölgyek és a brazil capoeiratáncosok látványos showmûsora
után a nézõtérrõl a közönséget invitálták salsát
tanulni és fotózkodni.
A rendezvény még itt se ért véget. Könnyûzenei dallamokkal és kirobbanó hangulattal vártak
mindenkit a Gráciák együttes tagjai. A színpadra
özönlöttek a táncosok és az énekesekkel együtt
dúdolták a jobbnál jobb slágereket.
A tombola és az esti bál sem maradhatott ki. A
talpalávalót hajnalig Bakos Roli zenész szolgáltatta, a még ilyenkor is lelkes táncos közönségnek.
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát! Köszönet az önkormányzatnak és Õri Zoltán
polgármester úrnak a színvonalas mûsorokért!
Balázs Anikó
Közmûvelõdési referens

Városi elismerések Csepregen
Augusztus 20-i ünnepségen Horváth Zoltán
polgármester elismeréseket adott át a következõ kategóriákban.

Ketten kaptak polgármesteri elismerõ oklevelet: • Csupor László a városgazdálkodás vezetõje kitartó, szorgalmas munkájáért • Csepregi

Sportegyesület A Vas megyei II. osztály „Északi”
csoportjának felnõtt labdarúgó-bajnokságának
1. helyezéséért.
6 fõ kapott Csepreg Város
Szolgálatáért díjat: • Bognárné Varga Erzsébet, a Csepreg városában elérhetõ
egészségügyi szolgáltatások
színvonalának • Kovács Károly Csaba, a Csepreg városában elérhetõ oktatási színvonal • Sági Ferenc, Csepreg
kulturális közélet • Steiner
Zsolt, Csepreg sportéletének
• Kovács András, Csepreg
biztonságának • Übelher Gyula, Csepreg gazdasági életének emeléséért.
yde
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biztosította az alapanyagokat. A desszertet a
zsûri elött kellett megsütni, ezzel is bizonyítva a
csapattagok rátermettségét. Ezen felül mindenki elkészíthetett egy szabadon választható ételt
is, ami külön díjazásra került.
A megmérettetésben 10 csapat indult. A
szakmai zsûrinek igazán nehéz dolga volt. Finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak. Majd
délutánra megszülettek az eredmények. A nap
igazi gyõztese a Répcevölgye Vadásztársaság,
akik bezsebelték az 1. helyet a kötelezõ menüvel, illetve a különdíjat is a választható ételükkel,
ami volt nem más, mint a sült õzgerinc kapros
mártással. A zsûri elnöke, Németh Ferenc úgy fogalmazott, hogy „bármelyik étteremben megállná a helyét”. A többieknek se volt oka szomorkodásra, hiszen egytõl egyig kiváló finomságokat
készítettek.
A falunapi rendezvényt Õri Zoltán polgármester ünnepi beszéde nyitotta meg.
14.00 órakor Szûcs Enikõ és partnere, Farkas
Zoltán, két Budapestrõl érkezett fiatal mûvész varázsolt el minket a musical és operett világába.
Csodálatos tehetségek mutatkoztak be ismét a

színpadon, ezzel megteremtve az igazán kellõ
és jó hangulatot a délután további részéhez.
15.00 órától is egy fiatal, ámde nagy tehetséget hallhattunk, aki már egészen kiskorában
érdeklõdött a zene iránt. 2011-ben a kitartása
meg is hozta neki a sikert, hiszen a Csillag szüle-
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Vas Megyei bajnokavató
Államalapításunk ünnepén, XIII. alkalommal került megrendezésre Nagygeresden az amatõr CAN-C kettes- fogathajtó
verseny. Az idei évben településünkön
dõlt el, hogy milyen sorrendben képviselik
megyénket az országos döntõbe jutott
hajtók Sárkeresztúron. A reggeli borongós

mény, amelyekhez szponzori felajánlásokból sikerült hozzájutnunk, másfél óra alatt
talált gazdára. A fõdíjat, egy chippel ellátott, lóútlevéllel rendelkezõ csõdörcsikót a
nap folyamán szolgálatot teljesítõ mentõsök nyerték. Az este hátralevõ részében
búcsúi bálban szórakozhattak a táncolni
vágyó vendégek. A sikeres rendezvény
nem jöhetett volna létre támogatóink nélkül. A nap folyamán többször felolvasásra
került a patronálók névsora. Ezúton is szeretné megköszönni segítségüket a szervezõ Ér ték és Örökség Hagyományõr zõ
Egyesület nevében Németh Lajos egyesületi elnök!
Németh Lajosné

Épít az Úr! Ez mindnyájunk közös élménye itt a NemeskérSzakonyi Társult Evangélikus Egyházközségben. 2022. július 2529-ig tartott egyházközségünkben az idei napközis hittantábor.
Hálatelt szívvel mondhatom, hogy egy stabil nyári gyülekezeti
hagyomány született tavaly, ugyanis az elsõ hivatalos hittantábort 2021 nyarán rendeztük meg. Az áldás nem maradt el! A tavalyi tábor után négy résztvevõ gyermek jelezte felém szüleikkel
együtt, hogy szeretnének megkeresztelkedni. A tavalyi tábor
megkoronázta a tavalyi évet, ugyanis ezen gyermekek 2020
szeptembere óta járnak hozzám hittanra. A tábor a gyülekezetek közös ügye! Felemelõ volt idén ismét megtapasztalni, hogy
a Testvérek mennyi erõfeszítést tettek velem együtt, hogy megvalósuljon az idei tábori hét! A szervezésben és lebonyolításban
segítségem volt Sztrókay Edit, Vers Andrásné Pacz Genovéva,

Bakay Péter és mellettük számos lelkes gyülekezeti tag az asszonyokkal és presbiterekkel együtt. Táboraink minden évben
tematikusak, így minden napnak van egy bibliai vezérigéje. A
tanulás, csoportfoglalkozás, megannyi közösségépítõ játék
mellett sor került a tábor keretében közös, gyülekezeti kirándulásra is. Örömmel láttuk, hogy idén több résztvevõnk volt, mint
tavaly. Nagyon remélem, hogy a növekvõ tendencia megmarad. Salamon király ezt írja a 127. zsoltárban: „Ha az ÚR nem
építi a házat, hiába fáradoznak az építõk.“ Ez valóban így van!
Jézus Krisztus erõt adó áldása nélkül nem lenne áldás sem a táboron, sem más tettünkön, de jó az Úr, mert mindeddig megáldotta kezeink munkáját! Így folytatja késõbb Salamon: „De akit
az ÚR szeret, annak álmában is ad eleget.“ Valóban az Õ áldásától függ minden! Mi ugyan nem aludtunk sokat a tábor hetében, az Úrban bízva szolgáltunk, aki meg is áldotta kezeink munkáját! Krisztus hatalmas!
Gömbös Tamás
evangélikus lelkész
Nemeskér-Szakonyi Társult Evangélikus Egyházközség
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idõt követõen kellemes idõben
zajlott az egész napos program A
fogatok érkezését követõen reggelivel vártuk a hajtókat és segítõiket. A verseny kezdete elõtt a
pálya felépítésével ismerkedtek
a fogatosok és az állatorvosi ellenõrzés is rendben lezajlott. A
megmérettetés az akadályhajtás
elsõ fordulójával kezdõdött,
amelyben három hibátlan eredmény született. A második forduló során ketten teljesítettek hibátlanul, így
közülük összevetéssel került ki a gyõztes.
Geröly Tibor, a Fõnix LE és Fülöp Zsolt, a
Gyõrsági Lovas Egyesület tagjai közt folyt
a versengés, amelyben az elõbbi gyõzedelmeskedett. Az összecsapás alatt, folyamatosan láttuk vendégül egy ebédre az
éppen pihenõidõt tartó hajtókat és kísérõiket. A délután folyamán Tóth Tünde énekesnõ érkezett az egyik fogatos kocsin a
pályára, hogy a verseny izgalmait megszakítva szórakoztassa a közönséget. Mûsora közben többször megénekeltette a
közönséget, sõt még az õt szállító fogatost
is dalra fakasztotta. A vadászhajtás már

csak kellemes idõtöltés és látványos bemutató volt, hiszen az akadályhajtás során eldõlt az országos döntõre készülõk
helyezési sorrendje. Elsõ helyezett lett Ifj.
Szájer József, a Katafai Lovas SE versenyzõje, második Geröly Tibor, a Fõnix LE versenyzõje, míg harmadik Novák Szabolcs,
a Savaria LSE hajtója. A program
ha gyo má nyo san
tom bo la sor so lás sal folytatódott,
melyre a szelvények nagyon rövid idõ alatt elfogytak. A rengeteg értékes nyere-

Épít az Úr!
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• Csepreg, Kõszeg
„ZÖLD” MÛVÉSZETTEL,
HUMORRAL A HULLADÉKMENTES
ÉS FENNTARTHATÓ JÖVÕÉRT!

Falunap Hegyfalun
Augusztus 12-én kezdõdött a falunapi programsorozat a szabadidõparkban a Rock-esttel,
melyen az Ndrew’s Acoustic, Red Rockets, Új
Nemzedék, APEX, Galeri, Lost Dreams formációk
léptek fel.

Az Írottkõ Natúrparkért Egyesület 2022. 09.
24-én szombaton tartja a Puregreen projekt
„Zöldmûvészet-Zöldhumor” címû rendezvényét Kõszegen a Természetvédelmi Látogatóközpontban. A projekt célja a környezettudatos gondolkodás és cselekvés népszerûsítése.
Az egyesület Zöldmûvészet-Zöldhumor pályázatot írt ki „Alkoss és hass, de ne gyarapítsd!” alcímmel. A pályázatban olyan mûvészeket, alkotókat kerestük, akik mûveikkel bemutatják, hogyan észleli a mûvész az emberi

Vasárnap reggel vette kezdetét a XlV. Vörös
Endre horgászemlékverseny, melyen az alábbi
eredmények születtek:
Gyermek kategóriában: I. helyezett: Bertha
Luca • II. helyezett: Hokker Dániel • III. helyezett:
Nagy Dóra lett.
Felnõtt kategóriában: I. helyezett: Nagy Csaba (és a legnagyobb hal kifogása) • II. helyezett: Nagy Sándor • III. helyezett: Nagy Krisztián
• IV. helyezett: Vadnai Árpád • V. helyezett: Csupor Gábor lett.
Minden résztvevõnek gratulálunk! További
képeket a repcevidek.hu weboldalon találnak.
Magyarné Kiss Éva

Völcsej falunap képekben
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és természeti környezetet elárasztó hulladék
problémáját, alkotásaival ezt meg tudja jeleníteni, inspiráló tud lenni a hulladékmentes
életmód irányában, illetve alkotásait hulladék
anyagok felhasználásával készíti.
Összesen 66 alkotótól érkezett be pályázat, 31 az irodalmi, 3 a zenei és 32 a tárgyalkotó mûvészeti kategóriában. A pályamûveket szándékosan nem rangsoroljuk, mert az
inspiráció, a téma szabad bemutatása volt a
cél, nem pedig a versengés. Minden pályázó
kap elismerést, hiszen a lényeg az alkotás folyamán érzett elmélyülés (a flow). Az alkotásokat elkezdtük feltölteni a projekt blogjára:
tisztazold.naturpark.hu.
A rendezvény alkalmával az irodalmi mûveket mûvészek olvassák fel. A rendezvényen dr.
Lelkes Orsolya Fenntartható hedonizmus címû
könyve kapcsán vendégünk lesz az írónõ, és
egy beszélgetõs könyvbemutatót is ajánlunk a
közönségnek. A képzõmûvészeti alkotásokat
Lékán (Lockenhaus) fogja kiállítani osztrák partnerünk a Geschriebenstein Naturpark. A megnyitó után kerekasztal beszélgetéssel zárul a nap
a „Zöldmûvészet-Zöldhumor” pályázat alkotóival. A programot a natúrpark hulladékmentesen
rendezi. Részvételi szándékukat, kérjük, a
tisztazold.naturpark@gmail.com címen jelezzék
legkésõbb szeptember 12-ig. Részletes programról késõbb tájékozódhatnak a blogon. HKZ

Szombat délutántól kicsik és nagyok választhattak a programok közül: a helyi óvodások fellépése után bábelõadás kezdõdött, a Csepregi
Fúvószenekart a nicki Fergeteg Néptáncegyüttes majd a sárvári Regõs Együttes mûsora
követte.
M. Varga Veronika és Társa operettrészletekkel
szórakoztatta a közönséget, majd a Potyautasok
elõadása következett. Kísérõprogramként légvár,

arcfestés és Czirók Bianka által biztosított lovaglási lehetõség volt a kicsik kedvence.
Helyi termelõk is bemutatkoztak: Kiss Csabánál többféle mézet lehetett megkóstolni, a Károlyi virág- és ajándékbolt pedig kitelepült a
helyszínre.
Vendégünk a faluprogram keretében a résztvevõk elfogyaszthatták a szerbiai pljeskavicát. Az
estét bál zárta le a Restart zenekarral.

OLVASS MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu
További képek a repcevidek.hu weboldalon!
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Falunap Górban
Augusztus 12-én megkezdõdtek az elõkészületek a falunapra. Segítõ kezek darabolták az
ebéd alapanyagául szolgáló szürkemarhát és a
zöldségeket. A felállított sátor szinte rekordidõ
alatt lett készen, hiszen ez már „rutinfeladat” a
gyakorlott lakók számára. És elérkezett augusztus 13. (szombat), a falunap. Kora délután min-

tén nagy sikere volt. Egyre több kézfejen, vállon, csuklón csodálhattuk meg a különbözõ
mintákat és az egyedi kívánságok megvalósulását. A napos idõnek hála, az ugrálóvár és a
vízifoci-aréna is folyamatosan használatban
volt. Elõbbi felõl hangos gyerekkacaj, míg a
vízifoci irányából hangos nevetések és nagy

csobbanások hangja hallatszott. Késõ délutántól még egy különös jármûvel is lehetett utazni,
melynek sofõre Szabó Feri volt. Sötétedéskor felavattuk a focipálya új fényeit, majd ettünk egy
kis gyümölcssalátát. Ezután következett a tánc.
Pájer Roland, a helyi Dj-nk vidám hangulatot
teremtett és teljesítette a zenei kívánságokat.

Vonatoztunk, limbóztunk és a tánc különbözõ
mûfajait jártuk el, mikor melyik passzolt a mai
sláger vagy a retró zene ritmusához.
Reméljük, mindenki jól érezte magát a rendezvényen! Köszönjük a felajánlásokat és azok
segítségét, akik bármilyen módon részt vettek a
lebonyolításban, ezzel szebbé és emlékezetesebbé varázsolva augusztus 13-át!
Németh Izabella Flóra
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denki a vendégünk volt egy finom gulyásra
vagy egy marhapörköltre. Közben aláfestésként ismerõs, vidám dallamok csendültek fel,
melyeket Kapolcsi Ottó citerán kísért. A süteményhez érve a Pyroduett elõadása következett, így a jókedv továbbra is garantált volt.
Mindeközben már mindenkit vártak a különbözõ kreatív programok. Alkalom nyílt belesni az
agyagozás fortélyaiba és egy saját tányérkát,
gyer tyatar tót vagy éppen vázát elkészíteni,
majd megfesteni. A nap folyamán szebbnél
szebb alkotások születtek, bár ezekben „mesterünk”, Udvardi Balázs keze nyoma is meglátszott. A kisebbek Fülöp Katalin, mesemondó izgalmas történeteit hallgatták és elõ is adtak be-

lõle részleteket. Az interaktív foglalkozásba a
szülõk is szívesen bekapcsolódtak. A délután folyamán Pikács Antónia hennázott, aminek szin-
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• Horvátzsidány
29. PERUSKA TÁBOR
A Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesülete 2022. augusztus 1-jén szentmisével nyitotta meg a Peruska Mária Tábort a
horvátzsidányi plébániatemplomban Dumovits István atya, a fõvédnök.
Mise után zarándoklatszerûn gyalogoltak
ki a kegyhelyhez a táborozók.
A tábor célja a hagyományok megismerése, az anyanyelv ápolása, a közösséghez tartozás érzésének mélyítése. Minden napot
reggeli imával és szentmisével kezdtek. De hittanórákra is sor került. Ez katolikus hitüket és
horvát gyökereiket erõsítette.

Egyházasfaluból
Az idei nyári hónapok forrósága mindannyiunkat megviselte. Sínylõdõ növények, árnyat keresõ állatok és enyhülésért esedezõ emberek
sóhajtottak az ég felé. Még a vízparton nyaralók
sem örülhettek egyértelmûen a különféle veszélyeket rejtõ kánikulának.

kora esti óráktól táncba hívták helyi zenészünk,
Galavics László kedves dallamai. Sztárvendégünk, Foky retró mulatós elõadó nótáival pedig
tetõfokára hágott a hangulat. Nemcsak táncoltak, hanem együtt énekeltek is a résztvevõk. A
fergeteges jókedvet még inkább fokozta az izgalmakban bõvelkedõ, hangulatos tombolázás, mely után még órákig mulattak közösen az
est vendégei.

Kis falunk azonban, ahogy a szólás is tartja,
„derekasan állta a sarat”. Sorra peregtek az események júliusban és augusztusban is. Július elején vakációt köszöntõ családi napot szervezett
önkormányzatunk, ahol kicsik és nagyok egyaránt összemérhették ügyességüket és bátorságukat a remekül összeállított, sportos jellegû versenyprogramokon. Az aktív résztvevõk és a szurkoló közönség nagyszerû jutalomban részesült záróeseményként, amikor felcsendültek a közimert,
kedvelt operettslágerek a Platán tér színpadán a
Kvint Operett társulat elõadásában.

Hagyományaikhoz híven a Szépkorúak szervezésében került sor idén is nemzetünk születésnapjának, augusztus 20-ának megünneplésére.
A vihart ígérõ idõjárás miatt óvatosságból helyszínváltásra volt szükség, ezért a biztonságot
nyújtó Platán térre esett a választás. A déli órákban, Szent István királyunk emléke elõtt tisztelegve, ünnepélyes keretek között szegték és kóstol-

Ugyancsak emlékezetes júliusi összejövetel
volt a Szépkorúak mezei piknikje, melynek helyszínéül a horvátzsidányi forrást választották. A
vendégbarát, hangulatos környezetben jóízûen
fogyasztották a helyben sütött szalonnát az otthonról hozott saját termesztésû paprikával és
paradicsommal. Majd finomabbnál finomabb
sütemények kerültek a tálcákra és jól behûtött
italok a poharakba. A legkeresettebb szomjoltó
azonban a folyton csobogó, hûs forrás tiszta vize volt. Természetesen nem maradt el a hagyományos, jókedvû nótázás sem, melyet még a
fákon pihenõ madarak is szívesen hallgattak.
Nagy sikerû augusztusi élményként élhettük
meg a Falufejlesztõ Egyesület hagyományos
batyus bálját is, ahol a szokásokhoz híven szívesen kínálták egymást a résztvevõk az otthonról
hozott, szeretettel készített finomságaikkal. A
szép számban megjelent báli közönséget már a

ták meg az ügyes kezek által házilag sütött, szép
formájú, finom új kenyeret a résztvevõk. Az új kenyérrel fogyasztott húsételeket pedig nagynagy lelkesedéssel készítették nyugdíjasaink,
már a kora délelõtti óráktól kezdõdõen. Az asztalokra került ízletes ebéd teljességgel igazolta a
ráillõ verssorokat, miszerint: „ez jó mulatság, fér fi
munka volt”. Ugyanis a Szépkorúak fõ szakácsai
ezúttal valóban a klub fér fi tagjai voltak.
„Bort, búzát, békességet!” – hangzik az ismert
magyar jókívánság. Sajnos idei szõlõ- és búzatermésünket érzékenyen érinti a kánikulai hõség,
de nincs hatalma a harmadik kívánság felett.
Mert a békesség bárhol és bármilyen körülmények között megteremthetõ, csak törekedni kell
rá. Egyházasfalu kánikulai frissítõ programjai a
közösségi összetartozás szép példáival dicséretesen szolgálták ezt a nemes célt.
Major Izabella
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Ottjártamkor a táborozók éppen ebéd
elõtti imát mondtak.
Az idén 53 általános iskolai tanuló jött el,
nemcsak Horvátzsidányból, hanem Szentpéterfáról, Jákról, Kõszegrõl és sok más településrõl is.
Nomád körülmények között éltek a táborban.
Sátorban aludtak, nem volt villany, sem vezetékes víz. A részvételhez nem volt feltétel a horvát
nyelvtudás, de aki jelentkezett, tudta, hogy horvátul mondják a szentmisét és az imákat, sõt
nyelvi foglalkozáson is részt kell vennie.
Gazdag programok vártak rájuk, többek
között kézmûves-foglalkozások, kirándulás,
filmvetítés agregátor segítségével, fürdõzés a
horvátzsidányi focipályán felállított medencében, sportrendezvények. Szabadidejükben
egymással ismerkedhettek, beszélgethettek.
A tábort évek óta vezetõ Steiner Mirjanának és lelkes önkéntes segítõinek (hajdani táborlakók) köszönhetõ a tábor sikere, az,
hogy felejthetetlen élményekkel, lelkileg feltöltõdve térhettek haza a résztvevõk.
Horváthné Pados Teréz

Kánikulai frissítõk
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Aikido hírek
gratulálunk!
Köszönjük a meghívott mestereknek, hogy 5. éve örömmel jönnek és
bepillantást adnak a különbözõ
harcmûvészetekbe: Fábián Balázs
brazil jiu-jitsu fekete öves mesternek,
Tölgyesi Zoltán 4 danos dzsúdómes-

tekintést a táborozók. A programnak
a VMSZC Nádasdy Tamás Technikum
és Kollégium tornaterme adott otthont, ahol a már ismerõs környezetben a felnõtt és gyermek résztvevõk
együtt edzettek. A hétfõ ismerkedéssel, játékos vetélkedõkkel indult, a
többi napon bemelegítõ futással nyitottunk, majd délelõtt kétórás, délután pedig másfél órás edzés következett. A tábor harmadik napján Kõszegen jártunk, ahol egy 12 km-es
erdei túrával erõsítettük kitartásunkat

ternek, Sziber János 5 danos aikidomesternek. Köszönjük a szülõk,
Póczáné Balogh Mónika, Kiss Dóra Tímea és Kovács Katalin támogatását.
Hálás köszönet az Andi vegyesboltnak és a csepregi fagyizónak is.
2022. augusztus 20-án aikidoszemináriumot tartott Günther Steger
6 danos osztrák mester Szombathelyen, ahol az edzést követõen
danvizsgára került sor. A csepregi
aikido dojóból Kardos Attila 4 danos
mester tanítványa, Horváth István

és akaraterõnket. Pénteken, az öszszes kihívás teljesítése után a résztvevõk – teljesítményük függvényében –
elismerõ oklevelet és ajándékcsomagot kaptak.
A tábor utolsó napján Németh
Márk és Ráth Péter az eséstechnikákból vizsgázott, amivel a 11. kyu (citromsárga öv) aikido gyerekfokozatot
érdemelték ki. A harcosok, kicsik és
nagyok, becsülettel küzdöttek a nyári melegben, minden résztvevõnek

egy szép vizsga keretében, kiérdemelten megkapta a fekete övet, az 1
danos (shodan) fokozatot. Gratulálunk a sikeres vizsgához!
Szeptember közepétõl, immár a
15. évaddal folytatódnak az aikidoedzések Csepregen kicsiknek és
nagyoknak, a dojo szeretettel várja a
régi tagokat és az új érdeklõdõket is.
Részletek az aikidocsepreg.hu honlapon olvashatók.
Kardos Attila

Az idei évben is három délutánt
töltöttek együtt a gyerekek és kísérõik Sajtoskálon a játszóházban. Az elsõ
délután augusztus 1-én hétfõn a kézmûves-foglalkozásoké volt a fõszerep, ahol Heni és Dorina volt a gyerekek segítségére szüleik, nagyszüleik
mellett. A délután folyamán elõkerültek a biciklik és a rollerek is, a gyerkõcök ügyességüket is megmutathatták. A kipirult arcú,
megéhezett gyerekek
jóízûen fogyasztották el
az uzsonnát, amit az elengedhetetlen dinynye
követett. Pár perc múlva
aztán újult erõvel vágtak
bele a játékba. Kedd
délután aztán tényleg
benépesült a kultúrház
udvara. Még a legapróbb gyerekek
is ellátogattak hozzánk, babakocsik
sorakoztak az árnyékban. A legkisebb baba nem volt 2 hónapos. 15
órakor kezdõdött az InciFinci Gyermekfoglalkoztató interaktív mûsora,
akik a felnõtteket is megmozgatták.
A babák is érdeklõdve figyelték a
nagyobbak „bolondozását”. Öröm
volt látni a piciket babusgató szülõket, akik nemrég még maguk is a játszóhéten vettek részt gyermekként. A
gyerekek ezen a napon is festhettek,
rajzolhattak, kézmûveskedhettek. Az
elengedhetetlen vízibomba is elõkerült, és a jó idõben nem kellett félni,

hogy ha eldurran, valaki megfázik. A
harmadik délutánon Horvátzsidányba mentünk, a Marton-szállásra. Lovas és íjászbemutatót láthattunk korhû jelmezekben. A bemutató után az
íjászatot is kipróbálhattuk, és természetesen lovagolni is lehetett. A gyerekek hihetetlen bátorsággal ültek a
lovak hátára nyereg nélkül, csak úgy
szõrén. A nap végén kipilledve ült le

mindenki és jó étvággyal fogyasztotta el a kemencében sült isteni langallót. Köszönjük az élményt Marton
Ágostonnak és csapatának! Köszönjük a lehetõséget az önkormányzatnak, hogy támogatta mind a három
délutánt és köszönjük Szabóné Kovács Robertának a rengeteg felajánlást, amivel a gyerekek pocakját meg tudtuk tölteni! Utoljára, de
nem utolsósorban, köszönet a gyerekeknek és szüleiknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt!
Tartalmas, örömteli, kellemes három
délutánt tudtunk együtt eltölteni!
bvr
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A BUDO SE csepregi aikido dojója
július utolsó hetében tartotta a már
hagyományos 5 napos BUDO harcmûvészeti táborát Csepregen.
A hét során az aikido, brazil jiujitsu és dzsúdó harcmûvészeti és
küzdõsportirányzatokba kaptak be-

Sajtoskáli játszóház
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Csepregi Nagyboldogasszony-zarándoklat
1ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP A BÉKÉÉRT AZ EGÉSZ MÁRIA-ÚTON

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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tették, de ehelyütt is köszönet illeti Horváth Istvánnét és családját, akik eddig
minden évben olyan szeretettel megvendégelték a zarándokokat.
Az Ablánc felõl, Pósfáról, Szelestérõl, Vátról érkezõ zarándokok elé a
csepregi hívek délben a Szent Mi-

klós-plébániatemplomtól indultak
Finta József helyi plébános úr áldásával. Találkozásukkor együtt jöttek
vissza a keresztútig.
A kálvária elsõ stációjától 17 órai
indulással összegyûltek a zarándokok és közösen vonultak végig a keresztúton a golgotakereszt mögött álló Nagyboldogasszony-kápolnáig.
Fennhangon Rózsafüzért mondtak,

megemlékezve a Fatimai Szûzanya
kérésérõl, hogy naponta imádkozzuk
el a világ békéjéért a Rózsafüzért.
Ebben az évben a zarándoklat egybeesett a fatimai megemlékezéssel.
A 18 órakor kezdõdõ szabadtéri
szentmisét Kelemen Imre ezüstmisés
atya mondta.
A zarándoknapot lezáró gyertyás
körmenet után a lelkes csepregi asszonyok agapéra hívták, megvendégelték a híveket.
A lelki élményeket gazdagító rendezvényt a hívek az
alábbi csepregi intézményeknek és
csepregi személyek,
rendszeres, önzetlen
támogatásának is
köszönhették.
Andi Vegyeskereskedés Csepreg, boros-gazdák,
Coop Üzletlánc, Csepreg-Hús Bt.,
Csepregi Pékség, Edy Marketing Bt.,
Horváth Istvánné és családja, Zalaco
Pékség és KÁVÉZÓ Csepreg.
„A zarándoklás olyan életforma,
mely lépésrõl lépésre közelebb visz
önmagunkhoz, embertársaink és Isten felé.”
Horváthné Pados Teréz

Akcióban a Tormásligeti

Szakonyi szüret
2022. szeptember 10. napján
szüreti felvonulás,
és zenés mulatság rendeztetik
Szakony településen,
minden kedves lakos meghívattatik!
Délután 14 órakor indul a menet a Felsõgyár utcától
a sportpályáig. 16 órakor a Nyugati Vármegye Vitézlõ
Rendje Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója. 16.45
órakor a Kanona band mûsora. 17.45 órakor Csepreg
város mazsorettcsoportjai. 18.30 órakor a Fit – világ SE
légtornász-bemutató. 19.30 órától Czene Balázs
zenéjére táncolhatunk. Az esemény ideje alatt játszóház
várja a gyermekeket. A rendezvényt Szakony Község
Önkormányzata, az Együtt Szakonyért Egyesület és a
Kistérségi Könyvtár Szakony szervezi. Esõ esetén a
felvonulás elmarad, a programok megrendezésre
kerülnek. Büfé üzemel.

Kreatív Csoport
2019-ben saját erõbõl készült el 3.360.000,- Ft-ért a település játszótere, ami egy bekerített, EU-szabványnak megfelelõ,
minden igényt kielégítõ játszótér.
Mára az idõjárás egy kicsit megkoptatta a játékok felületét.
Ezért a Tormásligeti Kreatív Csoport tagjaival gondoltunk egyet,
és 2022. augusztus 13-án lecsiszoltuk, lemostuk, lefestettük a játékokat, a környezetbõl kikapáltuk a gazokat.

OLVASS MINKET
ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Ez is egy módja a csapatépítésnek, a közösség összekovácsolásának. Jó hangulatban folyt a munka. Miután elkészültünk, a közösségi színtérben elfogyasztottuk a megrendelt pizzánkat, közben
beszélgettünk a következõ projektrõl, terveinkrõl.
B.Edus
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Edina, Galavics Adrienn, Haller Erzsébet,
Horváthné Pados Terézia, Igler Patrícia,
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Sági Ferenc, Sulics Boglárka,
Zsoldosné H. Kati

2022-ben már kilencedik alkalommal rendeztek egynapos zarándoklatokat Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából a Mariazelltõl
Csíksomlyóig húzódó Mária-út egyegy szakaszán. Idén augusztus 13ára tették a zarándoklatot, amelyet
most a békéért ajánlottak fel.
A zarándokok a békéért ajánlották fel imáikat, lépteiket.
A csepregi Nagyboldogasszonykápolnához három irányból indultak
csoportok, amelyekhez menet közben több településrõl is csatlakoztak.
A hívek Mária-énekeket zengtek és
hangosan imádkoztak az úton.
Az egyik csoport fél 9-kor Kõszegrõl, a Jézus szíve templom elõl indult
Sudár György vezetésével. Kõszegfalváról és más településekrõl szegõdtek hozzájuk.
Útvonaluk ez volt: Õz-kút – Belovits-kápolna – Mária-kápolna – Martonszállás – Peruska Mária-kápolna –
Szent Orbán, a csepregi hegy védõszentjének szobra – Csepreg, a keresztút 1. stációja – Nagyboldogasszony-kápolna.
A zarándokok másik csoportja
Répcevisrõl, Zsiráról, Szakonyból, Peresznyérõl, Sopronkövesdrõl érkezett.
Õket a Csepregi Lõtérnél helyi zarándokok fogadták és együtt folytatták az utat a keresztút 1. stációjáig.
A Szentkút-kápolnát most nem érin-
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