


2

2022. szeptem
ber XII. évfolyam

 9. szám
•

w
w

w
.repcevidek.hu

XXVII. LÓCSI FA LU NAP
Lócs Köz sé gi Ön kor mány zat idén 27. al ka -

lom mal ren dez te meg ha gyo má nyos nagy fa -
lu nap ját au gusz tus 13-án, mely kap cso ló dik az
új ke nyér ün ne pé hez. A prog ram dél után Dr.
Szalai Gá bor plé bá nos ce leb rál ta szent mi sé vel
és ke nyér szen te lés sel vet te kez de tét, majd a
ma gyar és né met nyel vû pol gár mes te ri kö szön -

tõt kö ve tõ en kez dõd tek a kul tu rá lis mû so rok a
ren dez vény sá tor ban. Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ is el lá to ga tott a je les ese mény re, kö -
szön töt te a je len lé võ ket, mél tat ta a fo lya mat -
ban lé võ lócsi fej lesz té se ket. A Galaxy Rock And
Roll Klub if jú tán co sai mu tat ták be tu dá su kat a
nagy ér de mû nek Fü löp Vi vi en ve ze té sé vel,
majd vá sá ri ko mé di át lát hat tunk a Hó ri hor gas
Hujákolóktól, gó lya lá bas sal, óri ás bá bok kal. A
Pyroduett for má ció – Papp Pi ros ka és Robert
Gritto – kön  nyû ze nét ho zott a fa lu nap ra, mely re
tánc ra per dült a lel kes kö zön ség. Va cso ra elõtt
ke rült sor a „Vi rág zó ré gi ség 2022” cí mû he lyi
fa lu szé pí tõ ver seny dí ja i nak át adá sá ra. A gyer -

me ke ket egész dél után óri ás dartsfoci, lég vár,
csil lám te to vá lás, gyer mek és fel nõtt te ke szó ra -
koz tat ta. A fa lu na pi prog ram a va cso rá val foly -
ta tó dott, majd rá zen dí tett a Mega ze ne kar, fél
9-tõl meg le pe tés ven dég ként Berentei Pé ter
éne kelt a mint egy 400 fõs kö zön ség nek. Majd a
tom bo lasor so lá son sok ap ró nye re mény mel lett
a Pócza csa lád fel aján lá sá ban Lócs cí me rét
áb rá zo ló ha tal mas tor ta és a Reiber csa lád ál -
tal ké szí tett rusz ti kus pad vol tak a fõ nye re mé -
nyek, ezt kö ve tõ en foly ta tó dott az ut ca bál a
MEGA ze ne kar ral. Ez úton is kö szön jük min den
fel lé põ szín vo na las mû so rát, és a köz re mû kö -
dõk sok-sok se gít sé gét, a fel aján lá so kat!      RN
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• Lócs

Ki csit fel hõ sen in dult a nap au gusz tus 13-án
szom ba ton, de ez sem vet te el a szer ve zõk és a fõ -
zõ ver seny re ér ke zõk jó kedv ét. A nap el sõ fe le
ugyan is a fõ zõ tu do mány meg mé ret te té sé rõl szólt.
A kez dés re, nyolc órá ra már mind a hét csa pat nál
ro po gott a tûz a kon dé rok alatt. Az el ké szí ten dõ
étel gu lyás le ves volt, mely hez a fõbb alap anya go -

kat az ön kor mány zat biz to sí tot ta. Tíz órá ra a nap is
elõ bújt, las san be né pe sült a fa lu ház ud va ra. A
csa pa tok egy mást és a ki lá to ga tó kat is az ott hon -
ról ho zott szív me le gí tõ vel és po gá csá val kí nál ták.
Volt olyan is, aki komp lett reg ge li re in vi tál ta a je -
len lé võ ket. A gye re kek bir tok ba vet ték a már fel ál -
lí tott ugrálóvárakat és ki pró bál hat ták a fel újí tott és
új já té kok kal ki bõ ví tett ját szó te ret, amit az ön kor -
mány zat sa ját költ sé gen csi nál ta tott meg. Mind -
ket tõ el nyer te a gyer kõ cök tet szé sét. Dél kö rül az -
tán már min den ki iz ga tot tan vár ta a négy ta gú zsû -
ri – Tóth Edit volt pol gár mes ter, Szanyi Ani kó, Bertha
Lász ló és Mol nár Im re kép vi se lõk – kós to lá sá nak
ered mé nyét. Az ered mény hir de té sen el mond ták,
min den étel na gyon íz lett a zsû ri nek, de dön te ni
kel lett. Az el sõ he lyen – így a ván dor ku pát is õk
kap ták – Il lés Mik lós és test vé re, Il lés Zsolt vég zett.
Gra tu lá lunk ne kik! Bár ki fo gyaszt ha tott a csa pa tok
ál tal el ké szí tett éte lek bõl. A nap to váb bi ré sze a fa -
lu na pi prog ra mok ról és az el szár ma zot tak ta lál ko -
zó já ról szólt. A he lyi la ko so kat és a meg hí vott el -
szár ma zot ta kat a Fa lu ház ka pu já ban pár ked ves
szó és kö szön tõ ital vár ta. Mol nár Il di kó pol gár mes -
ter kö szön tõ jé ben el mond ta: „A vi lág jár vány okoz -
ta kény sze rû be zárt ság után az em be ri kap cso la -
tok, a sze mé lyes ta lál ko zá sok át ér té ke lõd nek, új
mi nõ sé get kap nak. Meg ta ní tott ben nün ket a be -
zárt ság ar ra is, hogy igen is fon tos egy más sze re te -
te, meg be csü lé se. Ép pen ezért a mai ren dez vé -
nyünk is a kap cso la tok ápo lá sá ról szól jon!  Jó ér zés
tölt el pol gár mes ter ként, hogy na gyon, na gyon
sok se gít sé get ka pok a fa lu la kó i tól.” Majd meg kö -
szön te Tóth Edit volt pol gár mes ter se gít sé gét a II. el -
szár ma zot tak ta lál ko zó já nak szer ve zé se kap csán –
a cí mek nagy ré szét tõ le kap tuk – aki az el sõ ilyen
ta lál ko zót szer vez te ki lenc év vel ez elõtt. Kö szö ne tet

mon dott azok nak a fa lu ból el szár ma zot tak nak,
akik el fo gad ták az ön kor mány zat meg hí vá sát és
meg tisz tel ték je len lét ük kel a ren dez vényt. To váb bá
el mond ta, hogy az év bár mely nap ján sze re tet tel
és öröm mel vár ja õket a fa lu „ha za”. Majd fel kér te
Pécsinger Éva lel kész as  szonyt, hogy áld ja meg a
fel újí tott Fa lu há zat, majd tart sa meg az is ten tisz te -

le tet. Há rom óra kö rül meg tisz tel te je -
len lé té vel ren dez vé nyün ket Ágh Pé -
ter, a tér ség or szág gyû lé si kép vi se lõ je
és Gagyi Le ven te, a me gyei köz gyû -
lés tag ja, így a fel újí tott Fa lu ház ün ne -
pé lyes át adá sa is meg tör tént. Ezt kö -
ve tõ en a Kemenes ma gasi Ci te ra ze -
ne kar mû so rát lát hat tuk-hall hat tuk.
Majd Õket kö vet te a gyõ ri szín ház
mû vé sze i bõl ál ló Kvint Ope rett tár su -
la ta. Az is mert operettdalokat együtt
éne kel te a kö zön ség az éne ke sek kel.
A dél után fo lya mán a gye re ke ket
ugrálóvár, lufibohóc és arc fes tõ vár ta
és ahogy lát tam, a gye re kek sor ban
áll tak elõt tük, nem sok pi he nõ jük volt.

Az tán már le he tett érez ni az el ké szült va cso ra íny -
csik lan dó il la tát. A fi nom pör költ el ké szí té sé rõl Mol -

nár Józsefné, Gi zi né ni ve zény le té vel a meg szo kott
csa pat gon dos ko dott. Es te hét óra kor meg ér ke zett
Tóth Tün de éne kes, aki fer ge te ges bu lit csa pott,
több ször vissza tap sol ta a kö zön ség. A tánc tér
meg telt, együtt tán col tak ki csik és na gyok. Sze rin -
tem Tün de is meg le põ dött ki csit, ami kor a Nél kü led
cí mû dalt 7-8 éves kis lány ok is ve le együtt éne kel -
ték. Az es ti bu lit szin te pi he nõ nél kül, a Wolf ram
együt tes ze nél te vé gig. Tar tal mas, jóked vû, re mek
han gu la tú nap nak le het tünk ré sze sei! Re mél jük
min den ki jól érez te ma gát! bvr

Fõzõverseny, falunap 
és elszármazottak találkozója Tompaládonyban
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Beharangozó

Következõ megjelenés:
2022. október 5-én!

OLVASS MINKET ONLINE IS!
w w w . r e p c e v i d e k . h u

Idén jú li us 23-án ke rült sor a fa lu nap meg -
ren de zé sé re. A szí nes prog ra mok mel lett fõ he -
lyett ka pott két be teg gyer mek – Aliz ka és Do -
rot  tya – ré szé re tör té nõ ado mány gyûj tés is.

A ta va lyi hoz ha son ló an a ve te rán mo to ro -
sok és au tó sok ta lál ko zó já val kez dõ dött a mû -
sor, akik a Csepregbe vo nu lá suk elõtt a te le -
pü lé sen gyü le kez tek, majd ide ér kez tek vis  sza.
A bal eset men tes le bo nyo lí tást a rend õr ség, a

pol gár õr ség és a Répcevisi Ön kén tes Tûz ol tó
Egye sü let se gí tet te. Kö szö net a mun ká ju kért!

Dél után, a kö szön tõt kö ve tõ en a Big Mouse
Band, majd az EmoZumba lé pett szín pad ra.

A ko ra es ti kö zös va cso ra el fo gyasz tá sa
után Ma gyar Ró zsa éne kes nõ szó ra koz tat ta a
kö zön sé get.

Kis ké sés sel ugyan, de meg ér kez tek az es -
te vár va várt ven dé gei: a Két Zsi vány. Fan tasz -
ti kus han gu la tot te rem tet tek! Ezt kö ve tõ en az
est to váb bi ré szé ben a Zenezoli Music pro duk -
ció gon dos ko dott a je len lé võk mu lat ta tá sá ról.

Kö szö net il le ti a tá mo ga tó kat, a fõ zést el -
vál la ló kat, a Partystartert a lufihajtogatásért, a
csa lád se gí tõ ket a pa la csin ta sü té sért, és
mind azo kat, akik mun ká juk kal hoz zá já rul tak a
nap si ke ré hez!

Vé gül ez úton sze ret ném meg kö szön ni a
két be teg gyer mek ja vá ra fel aján lott ado má -
nyo kat. Jó ér zés volt lát ni, hogy mi lyen so kan
fog tak ös  sze a gyógy ulá su kért. Az ado má nyo -

kat az óri ás lu fik kal együtt sze mé lyesen ad tam
át a csa lá dok nak.

Var ga Ta más
pol gár mes ter

„…Az el sõ, aki ér ke zik,
a nyár he lyé re köl tö zik.
Azt mond ják, szép szál em ber, 
úgy hív ják, hogy szeptember…”

Ju hász Ka ta lin

Szeptember… mi kor a gyer me kek meg -
hall ják ezt a szót, rög tön el szo mo rod nak,
mert kez dõ dik az is ko la. De nincs mi ért szo -
mor kod ni, hi szen elõ ke rül nek az is ko la tás kák,
toll tar tók, szebb nél szebb fü ze tek bõl, író sze -
rek bõl le het vá lo gat ni a bol tok ban a tan év -
kez dés elõtt. Én min dig iz ga lom mal tér tem
be egy-egy bolt ba, ahol el le he tett vesz ni a
meg an  nyi tan szer kö zött. Az új, még so sem
hasz nált író sze rek, fü ze tek és köny vek egy kis
iz gal mat rej te nek ma guk ban, hogy a gyer -
me kek jó kedv vel, öröm mel men je nek is ko lá -
ba. Gon dol junk csak be le, mi lyen ér zés ki -
nyit ni egy új fü ze tet és pa pír ra vet ni az el sõ
so ro kat. Az tán ott az el ha tá ro zás, hogy egész
év ben szé pen fo gunk be le ír ni, de a má so -
dik hé ten már el sem tud juk ol vas ni, amit le -
ír tunk. Mi lyen il la tos tud len ni egy új könyv,
ami be be kö tés köz ben mé lyen bele sza go -
lunk… És men  nyi ap ró ság van még, ami örö -
met tud okoz ni, ami bel sõ nyu ga lom mal tud
el töl te ni és kel le mes per ce ket okoz ni. Pél dá -
ul az õszi táj. So kan csak a bo rús na po kat
lát ják az õsz ben, de en nek az év szak nak is
meg van nak a ma ga va rá zsai. Kép zel jük
csak el a sok szín be öl tö zött fá kat, a le vél hul -
lást, a gesz te nye sze dést, a szü re te lést, a
gom ba sze dést, a tök fa ra gást, a ki rán du lá so -
kat. Na, ugye nem csak szür ke hét köz nap ok
jel lem zik az õszi év sza kot?! Ilyen szép sé ge ket
és kel le mes él mé nyek kel te li na po kat kí vá -
nok min den ol va só nak!

Balogh-Igler Pat rí cia

Jótékonysági 
falunap Gyalókán
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• Mesterháza
KÉT KE RÉ KEN
IDÕ UTA ZÁS KU BÁ BAN
Mes ter há zán a Fa lu ház nagy ter mé ben

2022. au gusz tus 24-én a BDMK tá mo ga tá sá -
val egy na gyon ér de kes elõ adás nak le het tek
ré sze sei. Nagy Ta más jó vol tá ból be pil lan tást
nyer het tünk az át lag ku ba i ak éle té be. Négy
tár sá val két ke ré ken jár ta be a szi get or szá got.
A má ig szo ci a lis ta or szág ban mint ha az 50-es
évek ben meg állt vol na az idõ, de ez az ot ta -
ni em be rek nek nem fur csa – ez de rült ki a tör -
té ne tek bõl, ké pek bõl, vi de ók ból –, mert õk
nem iga zán is mer nek más al ter na tí vát. Az elõ -

adó ma gá ról el mond ta, hogy 70 or szág ban
járt már, és min den ho va vit te a bi cik li jét.
Amúgy in for ma ti kus ként és tûz ol tó ként dol go -
zik, ami kor nem a vi lá got jár ja. Né há nyan,
akik kí ván csi ak vol tak Ku bá ra, nem csa lód -
tak, hisz egy le bi lin cse lõ, szó ra koz ta tó elõ -
adá son ve het tek részt.                             bvr

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Répceszentgyörgy
falunap képekben

További képek a repcevidek.hu weboldalon!
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Nagygeresd köz ség éle té ben je les nap volt
jú li us utol só szom bat ja. A ha gyo má nyos fa lu na -
pi ren dez vé nyünk ke re té ben meg ün ne pel tük fa -
lu há zunk fenn ál lá sá nak har min ca dik év for du ló -
ját, to váb bá a fel újí tást kö ve tõ ava tá si szer tar -

tást is le bo nyo lí tot tuk. Az idõ já rás kis sé meg tré -
fál ta fa lunk ki emelt nap ját, hi szen a for ró nyá ri
na pok után bõ sé ges égi ál dás ér ke zett tér sé -
günk re. Sze ren csé re csak a ze nés éb resz tõ és a
reg gel re meg hir de tett hor gász ver seny ma radt
el, mert az esõs idõ el le né re a dél elõt ti sport ese -
mény re több vál lal ko zó szel le mû je lent ke zõ is
akadt. A hi va ta los ün nep ség kez de té re már a
Nap bon to gat ta su ga ra it, hogy a ké sõb bi órák -
ra be ara nyoz za ös  sze jö ve te lün ket.

A rend szer vál tás elõtt fa lunk ban a
Mesterházy kas tély adott ott hont a kü lön fé le
ren dez vé nyek nek. Az ön kor mány za ti ság mû kö -
dés be lé pé sé vel, az 1990-ben meg vá lasz tott el -
sõ kép vi se lõ-tes tü let úgy ha tá ro zott, hogy a kas -
tély fel újí tá sa he lyett (amely re nem lett vol na
anya gi fe de zet) in kább ér té ke sí ti azt és a be folyt
ös  szeg bõl egy új, kor sze rû kö zös sé gi há zat épít -
tet. Az épü let kö zel egy év alatt el ké szült, így 92-
ben sor ke rül he tett az ava tás ra. Az el múlt év ti ze -

dek alatt ren ge teg kö zös sé gi prog ram nak adott
ott hont a fa lu ház. Éve kig a könyv tár és az if jú sá -
gi klub is itt mû kö dött, va la mint az ön kor mány za -
ti hi va tal nak is he lyet adott a lé te sít mény. Saj nos
a 30 év alatt el hasz ná lód tak a he lyi sé gek és az

ener gia ta ka ré kos ság szem pont já ból is ked ve -
zõt len né vál tak a ré gi épí té sze ti meg ol dá sok.

Több éves ál munk vált va ló ra az zal, hogy a
ju bi le u mi év for du ló ra a Ma gyar Fa lu prog ram
se gít sé gé vel egy meg újult fa lu ház ban kö szönt -
het tük ven dé ge in ket. Pol gár mes ter úr a sza lag
át vá gá sá ra Dr. Kon do ra Bá lin tot, a Vas Me gyei

Köz gyû lés al el nök ét, Mol nár Krisz ti án pá lyá zat -
írót és a ki vi te le zõ FUJI-HOME Kft. ügy ve ze tõ jét,
Fujász Ba lázst és a meg va ló sí tást ko or di ná ló
Fujász Im rét kér te fel. Az egy há zak kép vi se lõi
meg ál dot ták az épü le tet, majd az em lék nap al -

kal má ból a fa lu há zat áb rá -
zo ló pla ket tek ki osz tá sa kö -
vet ke zett a pro jekt ben részt
ve võk ré szé re.

Az ün nep ség to váb bi ré -
szé ben a ki tû nõ ta nu lók meg -
aján dé ko zá sán túl az ön kor -
mány zat Bé res Pé tert, egy ko ri
könyv tá rost, hang tech ni kust,
vi de óst és fo tóst is em lék pla -

ket tel ju tal maz ta a 18 évig vég zett ki ma gas ló kul -
tu rá lis te vé keny sé gé ért. Az ün ne pi ebé det kö ve -
tõ en újabb meg le pe tés sel szol gál tak a kép vi se -
lõ-tes tü let tag jai a meg je len tek nek. Két száz sze le -
tes cso ko lá dé tor tát ké szít tet tek az ese mény re,
ame lyet szin tén a fel újí tott fa lu ház fény ké pé vel
dí szí tett a beledi Szupinger Cuk rász da A hi va ta los
ün nep ség után ze nés, tán cos pro duk ci ók kal foly -
ta tó dott a dél után. Show tánc, ope rett, retró slá -
ge rek, ci te ra szó és nép dal ok szí ne sí tet ték a prog -
ra mot a sztár ven dég ér ke zé sé ig. Baby Ga bi köz -
vet len sé gé vel és re mek mû so rá val ki vív ta a kö -
zön ség sze re te tét. A nap bál lal zá rult, a ké sõi
órák fõ leg az if jabb kor osz tály szá má ra biz to sí tot -
ták a fel hõt len szó ra ko zást.

A nap si ke ré hez nagy ban hoz zá já rul tak a te -
rep ren de zõk, az ebéd alap anya gá nak elõ ké szí -
tõi, a fõ zés ben részt ve võk és a fel szol gá ló lá -
nyok és as  szo nyok. Kö szön jük a se gít sé get min -
den köz re mû kö dõ nek!            Né meth Lajosné

Faluházavató és vi gas ság
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KO VÁ SZOS HÁ ZI KE NYE REK
VER SE NYEZ TEK CSEPREGEN

Szív vel és lé lek kel ké szül tek a II. Csepregi
Ama tõr Ko vá szos Ke nyér sü tõ Ver seny re ér ke zõ
há zi ke nye rek. Elõ ze tes re giszt rá ci ót kö ve tõ en
bár ki ne vez he tett a meg mé ret te tés re.

A ren dez vény re ér ke zõ ket friss ke men cés
lan gal ló, lát vá nyos mé zes ka lács-be mu ta tó és
ci te ra szó vár ta.

A 4 ka te gó ri á ba so rolt, elõ zõ es te meg sü -
tött ke nye re ket Sop ro ni At ti la, a Csepregi Pék -
ség tu laj do no sa, va la mint Doktorics And rás, a

Doktorics Pék ség ve ze tõ je kós to lást kö ve tõ en
pon to zó la pon ér té kel te. A zsû ri zés alatt a
Répce Party Country ze ne kar mu zsi kált.

A fe hér ke nyér és a fél bar na ka te gó ri á ban
Mó dos Hen ri ett, a bar na ke nyér ka te gó ri á ban
Törökné Ki rály Ni ko lett, az egyéb ka te gó ri á -
ban pe dig Ébenhart Adél ke nye re bi zo nyult a
leg jobb nak a zsû ri dön té se alap ján. Kü lön díj -
ban Hor váth Adél ré sze sült.

A díj áta dót kö ve tõ en a ne ve zett ke nye re -
ket a kö zön ség is meg kós tol hat ta. A ver se -
nyen kü lön le ges ízvilággal is kép vi sel tet ték
ma gu kat a re giszt rá lók. A leg ext rább nak a
sült hagy más, a ko vá szos ubor kás, az aszalt
pa ra di cso mos, va la mint a cso kis vál to zat bi -
zo nyult.

Tájmelné Tóth Má ria ve ze té sé vel a Csep -
regi Ko vá szo lók szer ve zé sé ben meg va ló su ló
ren dez vé nyen részt vett Hor váth Zol tán pol -
gár mes ter is. Ki emel te, hogy a ko vá szo lás is -
mé telt fel fe de zé se sok em ber nek je lent örö -
möt a há zi ke nyér-ké szí tés sel együtt.         MIA

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Az au gusz tus 13-i fa lu na pon osz tot ta ki a „Vi -

rág zó ré gi sé gek 2022” cí mû he lyi kör nye zet szé -
pí tõ ver seny dí ja it Hor váth Il di kó, Lócs köz ség
pol gár mes ter as  szo nya. 31 vi rá gos kom po zí ci ó -
val ne vez tek a hely be li ek, me lye ket Bernáth
And rea tompaládonyi ker tész mér nök, Haller Im -
re, Sajtoskál pol gár mes te re és Cson tos Ri chárd

bü ki ker tész zsû ri zett. 28 pont tal el sõ he lye zést ért
el Buús Ju dit a „Szí nezd új ra Lócsot!” fan tá zia ne -
vû al ko tás sal, mely ben egy fes tõ pa let tát ele ve -
ní tett meg szí nes egy nyá ri vi rá gok kal, va la mint
egy mus kát lik tól ros ka do zó ré gi kis sze ke ret he -
lye zett az ut cá ra. A má so dik he lyen né gyes holt -
ver seny ala kult ki 26-26 pont tal: Dr. Antalovits
Mik lós a „Vi rág für dõ és Kocs ma por ta” cí mû kre -
á ci ók kal, utób bi val a Fõ u. 30. szám alat ti egy -
ko ri kocs má nak ál lí tott mél tó em lé ket. Gadovics
Haj nal ka a „Virágkavalkád” cí mû al ko tás sal ér te
el a má so dik he lye zést, amely ben ré gi edé nye -
ket töl tött meg egynyáriakkal, va la mint új ró zsá -
kat és ja pán fü ze ket is ül te tett egy új ágyás ba a
ház elé. Ma ro sán Ottóné az „Igán ló gó mus kát -
lik kal”, és Mol nár Jánosné „A paj ta-kam ra kin -
csei” cí mû kom po zí ci ó val ér de mel te ki a má so -

dik he lyért já ró dí jat. Har ma dik he lyen szin tén
holt ver seny ben 25-25 pont tal vég zett
Lanczkorné Csikor Bor bá la a „Tes sék egy pil la -
nat ra meg áll ni!” cí mû kom po zí ci ó val, amely ben
a ma gyar nem ze ti szí nek do mi nál nak, va la mint
még ré gi va sa lók is he lyet kap tak a ma gya ros
kom po zí ci ó ban. Nagy Józsefné pe dig a „Ka vics

ágyon nosz tal gia” cí mû al ko tás sal fu tott be a
bronz ér mes hely re, aki nek az egész por tá ja
pom pá zik a vi rá gok tól, a tor ná con még egy lét -
rát is ki vi rá go zott. Nye re mé nyük az ok le vél mel -
lett egy Jankovics Be á ta ál tal meg ál mo dott
mézeskalácsplakett és ér té kes vá sár lá si utal -
vány. To váb bá min den részt ve võ em lék la pot, kis
mézesplakettet és utal ványt ka pott a szor gal má -
ért. A he lyi ver seny a Vi rá gos Ma gyar or szág Ver -
seny ben plusz pon to kat je lent, így idén is a ma -
xi má lis pon tot cé loz zuk en nél a bí rá la ti szem -
pont nál. Ha ma ro san ér ke zik a zsû ri te le pü lé -
sünk re. Ez úton is kö szön jük a la kók lel kes, pél dás
hoz zá ál lá sát!

RN:
To váb bi nyer te sek ké pei a

repcevidek.hu weboldalon!

Vasegerszeg falunap képekben

További képek a repcevidek.hu weboldalon!

Virágzó régiségek Lócson

I. he lye zett: Buús Ju dit: „Szí nezd új ra Lócsot!”
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A ha gyo má nyok hoz hí ven idén is au gusz tus
el sõ hét vé gé jén ke rült meg ren de zés re a fa lu -
nap, bár rend ha gyó is, mert az ide év ben va -
sár nap he lyett szom bat ra tet te a tes tü let ezt a
je les na pot. Rend ha gyó azért is –
a kö zel negy ven sajt ké szí tõ nek ki -
kül dött meg hí vó ra csak négy po zi -
tív visz  sza jel zés ér ke zett –, mert
idén is sajt fesz ti vál nél kül ke rült
meg ren de zés re.  11 óra kor ün ne pi
szent mi sé vel kez dõ dött a fa lu nap,
ahol Sza bó Mik lós plé bá nos úr az
új ke nye ret is meg ál dot ta. Köz ben
há rom kat lan ban fõz te az ös  sze -
szo kott he lyi csa pat a mar ha pör -
köl tet, új fent ki tet tek ma gu kért. A
fi nom ebéd el fo gyasz tá sa után,
Csepreg vá ros mazsorettjeinek
be mu ta tó ját cso dál hat tuk. Ezt kö -
ve tõ en mond ta el ün ne pi kö szön -
tõ jét Haller Im re pol gár mes ter úr,
aki el mond ta: „A meg hí vón ugyan
nem sze re pelt – nem tud tuk, hogy
el ké szül-e –, de a mai nap ün ne -
pé lye sen is át ad juk a Metõc sé -
tány fel újí tott út ját, mely nek a mû -
sza ki át adá sa a hé ten már meg -
tör tént.” Az ed dig ka vi csos utat
asz fal tos út vál tot ta fel, amit  a Ma -
gyar Kor mány ál tal tá mo ga tott Ma gyar Fa lu
prog ram ke re te in be lül – út, híd, ke rék pár for gal -
mi lé te sít mény, víz el ve ze tõ rend szer épí té se/fel -
újí tá sa – a 2022 cí mû fel hí vás ra pá lyá za tot
adott be a fa lu, me lyet nagy örö mük re meg is
nyer tek. A ren dez vényt Dr. Kon do ra Bá lint, a Me -

gyei Köz gyû lés al el nö ke is meg tisz tel te. A ha -
gyo má nyos sza lag át vá gá son felül még hor dó -
gu rí tás sal is fel avat ták az utat. A hor dó ban lé võ
„ne dû vel” a fa lu na pon részt ve võk nek ked ves -

ked tek. Az ava tás hely szí né re kis vo nat szál lí tot ta
az ér dek lõ dõ ket, amely osz tat lan si kert ara tott,
nem csak a gye re kek nél. A prog ra mok so rát a
Kenyeri Rábamenti Ci te ra ze ne kar szí ne sí tet te,
majd Pol gár Pe ti hu mo ris ta szó ra koz tat ta a kö -
zön sé get. A kö vet ke zõ mû sor szám bra zil tánc be -

mu ta tó volt, a Caribbean Carneval show, akik
fel for ró sí tot ták a han gu la tot a jó ze né vel, fa lat -
nyi ru há juk kal és eg zo ti kus tán cuk kal. A kö vet ke -
zõ fel lé põ nem elõ ször volt ven dég Sajtoskálon,

a West Ré gió ze ne kar, és sze rin -
tem nem is utol já ra. Ha tal mas bu -
lit csap tak. A tom bo la sor so lást
már min den ki na gyon vár ta, hisz
nyer ni jó! Sok szép, ér té kes nye re -
mény várt és ta lált gaz dá ra. Kö -
szön jük a fel aján lá so kat! Az est
sztár ven dé ge La ci Be tyár, aki
nem csak „meg tán col tat ta” a kö -
zön sé get, de még egy pá lin kás
üve get is le adott a bu li zók nak,

nem is akar ták el en ged ni, több ször vis  sza tap sol -
ták. A haj na lig tar tó bu li ról DJ Marteen gon dos -
ko dott. A sok szí nû prog ra mok kö zött min den ki
meg ta lál hat ta a ne ki tet szõt, re mél jük min den ki
jól érez te ma gát! Kö szö net az ön kén te sek nek és
a szer ve zõk nek!                                           bvr

Sajtoskáli falunap
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Au gusz tus 20-i ün nep sé gen Hor váth Zol tán
pol gár mes ter el is me ré se ket adott át a kö vet ke -
zõ ka te gó ri ák ban.

Ket ten kap tak pol gár mes te ri el is me rõ ok le -
ve let: • Csu por Lász ló a vá ros gaz dál ko dás ve ze -
tõ je ki tar tó, szor gal mas mun ká já ért • Csepregi

Sport egye sü let A Vas me gyei II. osz tály „Észa ki”
cso port já nak fel nõtt lab da rú gó-baj nok sá gá nak
1. he lye zé sé ért.

6 fõ ka pott Csepreg Vá ros
Szol gá la tá ért dí jat: • Bog nár -
né Var ga Er zsé bet, a Csep -
reg vá ro sá ban el ér he tõ
egész ség ügyi szol gál ta tá sok
szín vo na lá nak • Ko vács Ká -
roly Csa ba, a Csepreg vá ro -
sá ban el ér he tõ ok ta tá si szín -
vo nal • Sá gi Fe renc, Csepreg
kul tu rá lis köz élet • Steiner
Zsolt, Csepreg sportéle té nek
• Ko  vács And rás, Csepreg

biz ton sá gá nak • Übelher Gyu la, Csepreg gaz -
da sá gi éle té nek eme lé séért.

yde

A ha gyo má nyok hoz hí ven, idén is au gusz tus
utol só szom bat ján tar tot ták Meszlenben a fõ zõ -
ver sen  nyel egy be kö tött fa lu na pi ren dez vényt. 

A ver seny hez csa pa tok je lent ke zé sét vár ták.
A kö te le zõ me nü pin ce pör költ és ízes pa la csin ta
volt. Az ön kor mány zat min den in du ló csa pat nak

biz to sí tot ta az alap anya go kat. A des  szer tet a
zsû ri elött kel lett meg süt ni, ez zel is bi zo nyít va a
csa pat ta gok rá ter mett sé gét. Ezen felül min den -
ki el ké szít he tett egy sza ba don vá laszt ha tó ételt
is, ami kü lön dí ja zás ra ke rült.

A meg mé ret te tés ben 10 csa pat in dult. A
szak mai zsû ri nek iga zán ne héz dol ga volt. Fi no -
mabb nál fi no mabb éte le ket kós tol hat tak. Majd
dél után ra meg szü let tek az ered mé nyek. A nap
iga zi gyõz te se a Répcevölgye Va dász tár sa ság,
akik be zse bel ték az 1. he lyet a kö te le zõ me nü -
vel, il let ve a kü lön dí jat is a vá laszt ha tó éte lük kel,
ami volt nem más, mint a sült õz ge rinc kap ros
már tás sal. A zsû ri el nö ke, Né meth Fe renc úgy fo -
gal ma zott, hogy „bár me lyik ét te rem ben meg áll -
ná a he lyét”. A töb bi ek nek se volt oka szo mor ko -
dás ra, hi szen egy tõl egyig ki vá ló fi nom sá go kat
ké szí tet tek.

A fa lu na pi ren dez vényt Õri Zol tán pol gár -
mes ter ün ne pi be szé de nyi tot ta meg.

14.00 óra kor Szûcs Eni kõ és part ne re, Far kas
Zol tán, két Bu da pest rõl ér ke zett fi a tal mû vész va -
rá zsolt el min ket a mu si cal és ope rett vi lá gá ba.
Cso dá la tos te het sé gek mu tat koz tak be is mét a

szín pa don, ez zel meg te remt ve az iga zán kel lõ
és jó han gu la tot a dél után to váb bi ré szé hez.

15.00 órá tól is egy fi a tal, ám de nagy te het -
sé get hall hat tunk, aki már egé szen kis ko rá ban
ér dek lõ dött a ze ne iránt. 2011-ben a ki tar tá sa
meg is hoz ta ne ki a si kert, hi szen a Csil lag szü le -

tik 3. szé ri á já nak gyõz te se lett, il let ve 2012-ben
az év fér fi hang já vá is vá lasz tot ták. Ven dé günk:
Lász ló At ti la volt, aki iga zi gyö nyö rû „mí ves” szé -
kely be szé de mel lett cso dás ének hang já val
káp ráz tat ta el az ér dek lõ dõ ket.

Utá na fer ge te ges han gu la tot te remt ve be -
mu tat ko zott a Só go rok ze ne kar. Cit rom és Ta más
szá mos fa lu na pon, ren dez vé nyen és te le ví zi ós
csa tor nán is szó ra koz tat ta már a kö zön sé get.
Idén hoz zánk is el lá to gat tak egy iga zi in te rak tív
mu la tós mû sor ral, amely ben a kö zön sé get is be -

von ták a pro duk ci ó ba. Töb ben már ek kor tánc -
ra per dül tek.

A ren dez vény hely szí ne új ból meg telt a fi no -
mabb nál fi no mabb il la tok kal. Az ön kor mány zat
gu lyás le ves sel és vad pör költ tel lát ta ven dé gül a
látógatókat.

18.15-tõl egy iga zán szó ra koz ta tó
showmûsort lát hat tunk Szép Ben ce hu mo ris tá tól.
Néz het tük már õt a té vé kép er nyõn stand up
mû so rok ban, hall hat tuk a rá dió ka ba ré ban és
most sze mé lye sen is – a szín pa don ta lál koz hat -
tunk ve le, aki kü lön bö zõ csa lá di tit kok ba is be -
ava tott min ket.

Ez után szá mos la tin tánc stí lus sal, a bra zil
szam ba di na miz mu sá val és élet ér zé sé vel káp -
ráz tat tak el min ket a Reinas del Ritmo tán co sai.
A kar ne vá li kosz tü mök be bújt höl gyek és a bra -
zil capoeiratáncosok lát vá nyos showmûsora
után a né zõ tér rõl a kö zön sé get in vi tál ták salsát
ta nul ni és fotózkodni. 

A ren dez vény még itt se ért vé get. Kön  nyû ze -
nei dal la mok kal és ki rob ba nó han gu lat tal vár tak
min den kit a Grá ci ák együt tes tag jai. A szín pad ra
özön löt tek a tán co sok és az éne ke sek kel együtt
dú dol ták a jobb nál jobb slá ge re ket.

A tom bo la és az es ti bál sem ma rad ha tott ki. A
talp alá va lót haj na lig Ba kos Roli ze nész szol gál tat -
ta, a még ilyen kor is lel kes tán cos kö zön ség nek.

Re mél jük, min den ki na gyon jól érez te ma -
gát! Kö szö net az ön kor mány zat nak és Õri Zol tán
pol gár mes ter úr nak a szín vo na las mû so ro kért! 

Ba lázs Ani kó
Köz mû ve lõ dé si re fe rens

Vá ro si el is me ré sek Csepregen

Falunap Meszlenben
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Ál lam ala pí tá sunk ün ne pén, XIII. al ka -
lom mal ke rült meg ren de zés re Nagy ge res -
den az ama tõr CAN-C ket tes- fo gat haj tó
ver seny. Az idei év ben te le pü lé sün kön
dõlt el, hogy mi lyen sor rend ben kép vi se lik
me gyén ket az or szá gos dön tõ be ju tott
haj tók Sárkeresztúron. A reg ge li bo ron gós

idõt kö ve tõ en kel le mes idõ ben
zaj lott az egész na pos prog ram A
fo ga tok ér ke zé sét kö ve tõ en reg -
ge li vel vár tuk a haj tó kat és se gí -
tõ i ket. A ver seny kez de te elõtt a
pá lya fel épí té sé vel is mer ked tek
a fo ga to sok és az ál lat or vo si el -
len õr zés is rend ben le zaj lott. A
meg mé ret te tés az aka dály haj tás
el sõ for du ló já val kez dõ dött,
amely ben há rom hi bát lan ered -
mény szü le tett. A má so dik for du -
ló so rán ket ten tel je sí tet tek hi bát la nul, így
kö zü lük ös  sze ve tés sel ke rült ki a gyõz tes.
Geröly Ti bor, a Fõ nix LE és Fü löp Zsolt, a
Gyõrsági Lo vas Egye sü let tag jai közt folyt
a ver sen gés, amely ben az elõb bi gyõ ze -
del mes ke dett. Az ös  sze csa pás alatt, fo lya -
ma to san lát tuk ven dé gül egy ebéd re az
ép pen pi he nõ idõt tar tó haj tó kat és kí sé rõ -
i ket. A dél után fo lya mán Tóth Tün de éne -
kes nõ ér ke zett az egyik fo ga tos ko csin a
pá lyá ra, hogy a ver seny iz gal ma it meg -
sza kít va szó ra koz tas sa a kö zön sé get. Mû -
so ra köz ben több ször meg éne kel tet te a
kö zön sé get, sõt még az õt szál lí tó fo ga tost
is dal ra fa kasz tot ta. A va dász haj tás már

csak kel le mes idõ töl tés és lát vá nyos be -
mu ta tó volt, hi szen az aka dály haj tás so -
rán el dõlt az or szá gos dön tõ re ké szü lõk
he lye zé si sor rend je. El sõ he lye zett lett Ifj.
Szájer Jó zsef, a Katafai Lo vas SE ver seny -
zõ je, má so dik Geröly Ti bor, a Fõ nix LE ver -
seny zõ je, míg har ma dik Novák Sza bolcs,

a Savaria LSE haj -
tó ja. A prog ram
ha gyo má nyo san
tom bo la sor so lás -
sal foly ta tó dott,
mely re a szel vé -
nyek na gyon rö -
vid idõ alatt el -
fogy tak. A ren ge -
teg ér té kes nye re -

mény, ame lyek hez szpon zo ri fel aján lá sok -
ból si ke rült hoz zá jut nunk, más fél óra alatt
ta lált gaz dá ra. A fõ dí jat, egy chippel el lá -
tott, lóútlevéllel ren del ke zõ csõ dör csi kót a
nap fo lya mán szol gá la tot tel je sí tõ men tõ -
sök nyer ték. Az es te hát ra le võ ré szé ben
bú csúi bál ban szó ra koz hat tak a tán col ni
vá gyó ven dé gek. A si ke res ren dez vény
nem jö he tett vol na lét re tá mo ga tó ink nél -
kül. A nap fo lya mán több ször fel ol va sás ra
ke rült a pat ro ná lók név so ra. Ez úton is sze -
ret né meg kö szön ni se gít sé gü ket a szer ve -
zõ Ér ték és Örök ség Ha gyo mány õr zõ
Egye sü let ne vé ben Né meth La jos egye sü -
le ti el nök!                      Né meth Lajosné

Épít az Úr! Ez mind nyá junk kö zös él mé nye itt a Nemeskér-
Szakonyi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség ben. 2022. jú li us 25-
29-ig tar tott egy ház köz sé günk ben az idei nap kö zis hit tan tá bor.
Há la telt szív vel mond ha tom, hogy egy sta bil nyá ri gyü le ke ze ti
ha gyo mány szü le tett ta valy, ugyan is az el sõ hi va ta los hit tan tá -
bort 2021 nya rán ren dez tük meg. Az ál dás nem ma radt el! A ta -
va lyi tá bor után négy részt ve võ gyer mek je lez te fe lém szü le ik kel
együtt, hogy sze ret né nek meg ke resz tel ked ni. A ta va lyi tá bor
meg ko ro náz ta a ta va lyi évet, ugyan is ezen gyer me kek 2020
szep tem be re óta jár nak hoz zám hit tan ra. A tá bor a gyü le ke ze -
tek kö zös ügye! Fel eme lõ volt idén is mét meg ta pasz tal ni, hogy
a Test vé rek men  nyi erõ fe szí tést tet tek ve lem együtt, hogy meg -
va ló sul jon az idei tá bo ri hét! A szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban
se gít sé gem volt Sztrókay Edit, Vers Andrásné Pacz Ge no vé va,

Bakay Pé ter és mel let tük szá mos lel kes gyü le ke ze ti tag az as  szo -
nyok kal és pres bi te rek kel együtt. Tá bo ra ink min den év ben
tematikusak, így min den nap nak van egy bib li ai ve zér igé je. A
ta nu lás, cso port fog lal ko zás, meg an  nyi kö zös ség épí tõ já ték
mel lett sor ke rült a tá bor ke re té ben kö zös, gyü le ke ze ti ki rán du -
lás ra is. Öröm mel lát tuk, hogy idén több részt ve võnk volt, mint
ta valy. Na gyon re mé lem, hogy a nö vek võ ten den cia meg ma -
rad. Sa la mon ki rály ezt ír ja a 127. zsol tár ban: „Ha az ÚR nem
épí ti a há zat, hi á ba fá ra doz nak az építõk.“ Ez va ló ban így van!
Jé zus Krisz tus erõt adó ál dá sa nél kül nem len ne ál dás sem a tá -
bo ron, sem más tet tün kön, de jó az Úr, mert mind ed dig meg ál -
dot ta ke ze ink mun ká ját! Így foly tat ja ké sõbb Sa la mon: „De akit
az ÚR sze ret, an nak ál má ban is ad eleget.“ Va ló ban az Õ ál dá -
sá tól függ min den! Mi ugyan nem alud tunk so kat a tá bor he té -
ben, az Úr ban bíz va szol gál tunk, aki meg is ál dot ta ke ze ink mun -
ká ját! Krisz tus ha tal mas!

Göm bös Ta más
evan gé li kus lel kész

Nemeskér-Szakonyi Tár sult Evan gé li kus Egy ház köz ség

Épít az Úr!Vas Megyei bajnokavató
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg, Kõszeg
„ZÖLD” MÛ VÉ SZET TEL, 
HU MOR RAL A HUL LA DÉK MEN TES 
ÉS FENN TART HA TÓ JÖ VÕ ÉRT!

Az Írottkõ Na túr par kért Egye sü let 2022. 09.
24-én szom ba ton tart ja a Puregreen pro jekt
„Zöldmûvészet-Zöldhumor” cí mû ren dez vé -
nyét Kõ sze gen a Ter mé szet vé del mi Lá to ga tó -
köz pont ban. A pro jekt cél ja a kör nye zet tu da -
tos gon dol ko dás és cse lek vés nép sze rû sí té se.

Az egye sü let Zöldmûvészet-Zöldhumor pá -
lyá za tot írt ki „Al koss és hass, de ne gya ra -
pítsd!” al cím mel. A pá lyá zat ban olyan mû vé -
sze ket, al ko tó kat ke res tük, akik mû ve ik kel be -
mu tat ják, ho gyan ész le li a mû vész az em be ri

és ter mé sze ti kör nye ze tet el árasz tó hul la dék
prob lé má ját, al ko tá sa i val ezt meg tud ja je le -
ní te ni, ins pi rá ló tud len ni a hul la dék men tes
élet mód irá nyá ban, il let ve al ko tá sa it hul la dék
anya gok fel hasz ná lá sá val ké szí ti. 

Ös  sze sen 66 al ko tó tól ér ke zett be pá lyá -
zat, 31 az iro dal mi, 3 a ze nei és 32 a tárgy al -
ko tó mû vé sze ti ka te gó ri á ban. A pá lya mû ve -
ket szán dé ko san nem rang so rol juk, mert az
ins pi rá ció, a té ma sza bad be mu ta tá sa volt a
cél, nem pe dig a ver sen gés. Min den pá lyá zó
kap el is me rést, hi szen a lé nyeg az al ko tás fo -
lya mán ér zett el mé lyü lés (a flow). Az al ko tá so -
kat el kezd tük fel töl te ni a pro jekt blogjára:
tisztazold.naturpark.hu.  

A ren dez vény al kal má val az iro dal mi mû ve -
ket mû vé szek ol vas sák fel. A ren dez vé nyen dr.
Lel kes Or so lya Fenn tart ha tó he do niz mus cí mû
köny ve kap csán ven dé günk lesz az író nõ, és
egy be szél ge tõs könyv be mu ta tót is aján lunk a
kö zön ség nek. A kép zõ mû vé sze ti al ko tá so kat
Lékán (Lockenhaus) fog ja ki ál lí ta ni oszt rák part -
ne rünk a Geschriebenstein Naturpark.  A meg -
nyi tó után kerekasztal be szél ge tés sel zá rul a nap
a „Zöldmûvészet-Zöldhumor” pá lyá zat al ko tó i -
val. A prog ra mot a na túr park hul la dék men te sen
ren de zi. Rész vé te li szán dé ku kat, kér jük, a
tisztazold.naturpark@gmail.com cí men je lez zék
leg ké sõbb szep tem ber 12-ig. Rész le tes prog -
ram ról ké sõbb tá jé ko zód hat nak a blogon.  HKZ

Au gusz tus 12-én kez dõ dött a fa lu na pi prog -
ram so ro zat a sza bad idõ park ban a Rock-est tel,
me lyen az Ndrew’s Acoustic, Red Rockets, Új
Nem ze dék, APEX, Ga le ri, Lost Dreams for má ci ók
lép tek fel.

Szom bat dél után tól ki csik és na gyok vá laszt -
hat tak a prog ra mok kö zül: a he lyi óvo dá sok fel -
lé pé se után báb elõ adás kez dõ dött, a Csepregi
Fú vós ze ne kart a nicki Fer ge teg Nép tánc -
együttes majd a sár vá ri Reg õs Együt tes mû so ra
kö vet te.

M. Var ga Ve ro ni ka és Tár sa operett rész le tek kel
szó ra koz tat ta a kö zön sé get, majd a Po tya utas ok
elõ adá sa kö vet ke zett. Kí sé rõ prog ram ként lég vár,

arc fes tés és Czirók Bi an ka ál tal biz to sí tott lo vag lá -
si le he tõ ség volt a ki csik ked ven ce.

He lyi ter me lõk is be mu tat koz tak: Kiss Csa bá -
nál több fé le mé zet le he tett meg kós tol ni, a Ká -
rolyi vi rág- és aján dék bolt pe dig ki te le pült a
hely szín re.

Ven dé günk a fa lu prog ram ke re té ben a részt -
ve võk el fo gyaszt hat ták a szer bi ai pljeskavicát. Az
es tét bál zár ta le a Restart ze ne kar ral.

Va sár nap reg gel vet te kez de tét a XlV. Vö rös
End re hor gász em lék ver seny, me lyen az aláb bi
ered mé nyek szü let tek:

Gyer mek ka te gó ri á ban: I. he lye zett: Bertha
Lu ca • II. he lye zett: Hokker Dá ni el • III. he lye zett:
Nagy Dó ra lett.

Fel nõtt ka te gó ri á ban: I. he lye zett: Nagy Csa -
ba (és a leg na gyobb hal ki fo gá sa) • II. he lye -
zett: Nagy Sán dor • III. he lye zett: Nagy Krisz ti án
• IV. he lye zett: Vadnai Ár pád • V. he lye zett: Csu -
por Gá bor lett.

Min den részt ve võ nek gra tu lá lunk! To váb bi
ké pe ket a repcevidek.hu weboldalon ta lál nak.

Magyarné Kiss Éva

Völcsej falunap képekben

További képek a repcevidek.hu weboldalon!

OLVASS MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

Fa lu nap Hegy fa lun
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Au gusz tus 12-én meg kez dõd tek az elõ ké szü -
le tek a fa lu nap ra. Se gí tõ ke zek da ra bol ták az
ebéd alap anya gá ul szol gá ló szürkemarhát és a
zöld sé ge ket. A fel ál lí tott sá tor szin te re kord idõ
alatt lett ké szen, hi szen ez már „ru tin fel adat” a
gya kor lott la kók szá má ra. És el ér ke zett au gusz -
tus 13. (szom bat), a fa lu nap. Ko ra dél után min -

den ki a ven dé günk volt egy fi nom gu lyás ra
vagy egy mar ha pör költ re. Köz ben alá fes tés -
ként is me rõs, vi dám dal la mok csen dül tek fel,
me lye ket Kapolcsi Ot tó ci te rán kí sért. A sü te -
mény hez ér ve a Pyroduett elõ adá sa kö vet ke -
zett, így a jó kedv to vább ra is ga ran tált volt.
Mind eköz ben már min den kit vár tak a kü lön bö -
zõ kre a tív prog ra mok. Al ka lom nyílt be les ni az
agya go zás for té lya i ba és egy sa ját tá nyér kát,
gyer tya tar tót vagy ép pen vá zát el ké szí te ni,
majd meg fes te ni. A nap fo lya mán szebb nél
szebb al ko tá sok szü let tek, bár ezek ben „mes te -
rünk”, Udvardi Ba lázs ke ze nyo ma is meg lát -
szott. A ki seb bek Fü löp Ka ta lin, me se mon dó iz -
gal mas tör té ne te it hall gat ták és elõ is ad tak be -

lõ le rész le te ket. Az in te rak tív fog lal ko zás ba a
szü lõk is szí ve sen be kap cso lód tak. A dél után fo -
lya mán Pikács An tó nia hen ná zott, ami nek szin -

tén nagy si ke re volt. Egy re több kéz fe jen, vál -
lon, csuk lón cso dál hat tuk meg a kü lön bö zõ
min tá kat és az egye di kí ván sá gok meg va ló su -
lá sát. A na pos idõ nek há la, az ugrálóvár és a
ví zi fo ci-aré na is fo lya ma to san hasz ná lat ban
volt. Elõb bi fe lõl han gos gye rek ka caj, míg a
vízifoci irá nyá ból han gos ne ve té sek és nagy

csob ba ná sok hang ja hal lat szott. Ké sõ dél után -
tól még egy kü lö nös jár mû vel is le he tett utaz ni,
mely nek sofõre Sza bó Fe ri volt. Sö té te dés kor fel -
avat tuk a fo ci pá lya új fé nye it, majd et tünk egy
kis gyü mölcs sa lá tát. Ez után kö vet ke zett a tánc.
Pájer Ro land, a he lyi Dj-nk vi dám han gu la tot
te rem tett és tel je sí tet te a ze nei kí ván sá go kat.

Vo na toz tunk, limbóztunk és a tánc kü lön bö zõ
mû fa ja it jár tuk el, mi kor me lyik passzolt a mai
slá ger vagy a retró ze ne rit mu sá hoz. 

Re mél jük, min den ki jól érez te ma gát a ren -
dez vé nyen! Kö szön jük a fel aján lá so kat és azok
se gít sé gét, akik bár mi lyen mó don részt vet tek a
le bo nyo lí tás ban, ez zel szeb bé és em lé ke ze te -
seb bé va rá zsol va au gusz tus 13-át! 

Né meth Iza bel la Fló ra

Falunap Górban
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29. PERUSKA TÁ BOR
A Hor vát Ka to li kus If jú ság Val lá si és Kul tu rá -

lis Egye sü le te 2022. au gusz tus 1-jén szent mi -
sé vel nyi tot ta meg a Peruska Má ria Tá bort a
horvátzsidányi plé bá niatemp lom ban Du mo -
vits Ist ván atya, a fõ véd nök.

Mi se után za rán dok lat sze rûn gya lo gol tak
ki a kegy hely hez a tá bo ro zók.

A tá bor cél ja a ha gyo má nyok meg is me ré -
se, az anya nyelv ápo lá sa, a kö zös ség hez tar -
to zás ér zé sé nek mé lyí té se.  Min den na pot
reg ge li imá val és szent mi sé vel kezd tek. De hit -
tan órák ra is sor ke rült. Ez ka to li kus hi tü ket és
hor vát gyö ke re i ket erõ sí tet te.

Ottjártamkor a tá bo ro zók ép pen ebéd
elõt ti imát mond tak.

Az idén 53 ál ta lá nos is ko lai ta nu ló jött el,
nem csak Horvátzsidányból, ha nem Szent pé ter -
fáról, Jákról, Kõ szeg rõl és sok más te le pü lés rõl is.
No mád kö rül mé nyek kö zött él tek a tá bor ban.
Sá tor ban alud tak, nem volt vil lany, sem ve ze té -
kes víz. A rész vé tel hez nem volt fel té tel a hor vát
nyelv tu dás, de aki je lent ke zett, tud ta, hogy hor -
vá tul mond ják a szent mi sét és az imá kat, sõt
nyel vi fog lal ko zá son is részt kell ven nie.

Gaz dag prog ra mok vár tak rá juk, töb bek
kö zött kéz mû ves-fog lal ko zá sok, ki rán du lás,
film ve tí tés agregátor se gít sé gé vel, für dõ zés a
horvátzsidányi fo ci pá lyán fel ál lí tott me den cé -
ben, sport ren dez vé nyek. Sza bad ide jük ben
egy más sal is mer ked het tek, be szél get het tek.

A tá bort évek óta ve ze tõ Steiner Mir -
janának és lel kes ön kén tes se gí tõ i nek (haj da -
ni tá bor la kók) kö szön he tõ a tá bor si ke re, az,
hogy fe lejt he tet len él mé nyek kel, lel ki leg fel -
töl tõd ve tér het tek ha za a részt ve võk.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Horvátzsidány
Az idei nyá ri hó na pok for ró sá ga mind an  nyi -

un kat meg vi sel te. Síny lõ dõ nö vé nyek, ár nyat ke -
re sõ ál la tok és eny hü lé sért ese de zõ em be rek
só haj tot tak az ég fe lé. Még a víz par ton nya ra lók
sem örül het tek egy ér tel mû en a kü lön fé le ve szé -
lye ket rej tõ ká ni ku lá nak.

Kis fa lunk azon ban, ahogy a szó lás is tart ja,
„de re ka san áll ta a sa rat”. Sor ra pe reg tek az ese -
mé nyek jú li us ban és au gusz tus ban is. Jú li us ele -
jén va ká ci ót kö szön tõ csa lá di na pot szer ve zett
ön kor mány za tunk, ahol ki csik és na gyok egy -
aránt össze mér het ték ügyes sé gü ket és bá tor sá -
gu kat a re me kül ös  sze ál lí tott, spor tos jel le gû ver -
seny prog ra mo kon. Az ak tív részt ve võk és a szur ko -
ló kö zön ség nagy sze rû ju ta lom ban ré sze sült  zá -
ró ese mény ként, ami kor fel csen dül tek a közimert,
ked velt operettslágerek a Pla tán tér szín pa dán a
Kvint Ope rett tár su lat elõ adá sá ban.

Ugyan csak em lé ke ze tes jú li u si ös  sze jö ve tel
volt a Szép ko rú ak me zei pik nik je, mely nek hely -
szí né ül a horvátzsidányi for rást vá lasz tot ták. A
ven dég ba rát, han gu la tos kör nye zet ben jó ízû en
fo gyasz tot ták a hely ben sü tött sza lon nát az ott -
hon ról ho zott sa ját ter mesz té sû pap ri ká val és
pa ra di csom mal. Majd fi no mabb nál fi no mabb
sü te mé nyek ke rül tek a tál cák ra és jól be hû tött
ita lok a po ha rak ba. A leg ke re set tebb szomj ol tó
azon ban a foly ton cso bo gó, hûs for rás tisz ta vi -
ze volt. Ter mé sze te sen nem ma radt el a ha gyo -
má nyos, jó ked vû nó tá zás sem, me lyet még a
fá kon pi he nõ ma da rak is szí ve sen hall gat tak. 

Nagy si ke rû au gusz tu si él mény ként él het tük
meg a Fa lu fej lesz tõ Egye sü let ha gyo má nyos
ba tyus bál ját is, ahol a szo ká sok hoz hí ven szí ve -
sen kí nál ták egy mást a részt ve võk az ott hon ról
ho zott, sze re tet tel ké szí tett fi nom sá ga ik kal. A
szép szám ban meg je lent bá li kö zön sé get már a

ko ra es ti órák tól tánc ba hív ták he lyi ze né szünk,
Galavics Lász ló ked ves dal la mai. Sztár ven dé -
günk, Foky retró mu la tós elõ adó nó tá i val pe dig
te tõ fok ára há gott a han gu lat. Nem csak tán col -
tak, ha nem együtt éne kel tek is a részt ve võk. A
fer ge te ges jó ked vet még in kább fo koz ta az iz -
gal mak ban bõ vel ke dõ, han gu la tos tom bo lá -
zás, mely után még órá kig mu lat tak kö zö sen az
est ven dé gei.

Ha gyo má nya ik hoz hí ven a Szép ko rú ak szer -
ve zé sé ben ke rült sor idén is nem ze tünk szü le tés -
nap já nak, au gusz tus 20-ának meg ün nep lé sé re.
A vi hart ígé rõ idõ já rás mi att óva tos ság ból hely -
szín vál tás ra volt szük ség, ezért a biz ton sá got
nyúj tó Pla tán tér re esett a vá lasz tás. A dé li órák -
ban, Szent Ist ván ki rá lyunk em lé ke elõtt tisz te leg -
ve, ün ne pé lyes ke re tek kö zött szeg ték és kós tol -

ták meg az ügyes ke zek ál tal há zi lag sü tött, szép
for má jú, fi nom új ke nye ret a részt ve võk. Az új ke -
nyér rel fo gyasz tott hús éte le ket pe dig nagy-
nagy lel ke se dés sel ké szí tet ték nyug dí ja sa ink,
már a ko ra dél elõt ti órák tól kez dõ dõ en. Az asz -
ta lok ra ke rült íz le tes ebéd tel jes ség gel iga zol ta a
rá il lõ vers so ro kat, mi sze rint: „ez jó mu lat ság, fér fi
mun ka volt”. Ugyan is a Szép ko rú ak fõ sza ká csai
ez út tal va ló ban a klub fér fi tag jai vol tak.

„Bort, bú zát, bé kes sé get!” – hang zik az is mert
ma gyar jó kí ván ság. Saj nos idei szõ lõ- és bú za -
ter mé sün ket ér zé ke nyen érin ti a ká ni ku lai hõ ség,
de nincs ha tal ma a har ma dik kí ván ság fe lett.
Mert a bé kes ség bár hol és bár mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött meg te remt he tõ, csak tö re ked ni kell
rá. Egyházasfalu ká ni ku lai fris sí tõ prog ram jai a
kö zös sé gi ös  sze tar to zás szép pél dá i val di csé re -
te sen szol gál ták ezt a ne mes célt. 

Ma jor Iza bel la

Ká ni ku lai fris sí tõk 
Egyházasfaluból
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A BUDO SE csepregi aikido dojója
jú li us utol só he té ben tar tot ta a már
ha gyo má nyos 5 na pos BUDO harc -
mû vé sze ti tá bo rát Csep regen.

A hét so rán az aikido, bra zil jiu-
jitsu és dzsú dó harc mû vé sze ti és
küzdõsportirányzatokba kap tak be -

 te kin tést a tá bo ro zók. A prog ram nak
a VMSZC Nádasdy Ta más Tech ni kum
és Kol lé gi um tor na ter me adott ott -
hont, ahol a már is me rõs kör nye zet -
ben a fel nõtt és gyer mek részt ve võk
együtt edzet tek. A hét fõ is mer ke dés -
sel, já té kos ve tél ke dõk kel in dult, a
töb bi na pon be me le gí tõ fu tás sal nyi -
tot tunk, majd dél elõtt két órás, dél -
után pe dig más fél órás edzés kö vet -
ke zett. A tá bor har ma dik nap ján Kõ -
sze gen jár tunk, ahol egy 12 km-es
er dei tú rá val erõ sí tet tük ki tar tá sun kat

és aka rat erõn ket. Pén te ken, az ösz -
 szes ki hí vás tel je sí té se után a részt ve -
võk – tel je sít mé nyük függ vé nyé ben –
el is me rõ ok le ve let és aján dék cso -
ma got kap tak.

A tá bor utol só nap ján Né meth
Márk és Ráth Pé ter az esés tech ni kák -
ból vizs gá zott, ami vel a 11. kyu (cit -
rom sár ga öv) aikido gye rek fo ko za tot
ér de mel ték ki. A har co sok, ki csik és
na gyok, be csü let tel küz döt tek a nyá -
ri me leg ben, min den részt ve võ nek

gra tu lá lunk!
Kö szön jük a meg hí vott mes te rek -

nek, hogy 5. éve öröm mel jön nek és
be pil lan tást ad nak a kü lön bö zõ
harc mû vé sze tek be: Fá bi án Ba lázs
bra zil jiu-jitsu fe ke te öves mes ter nek,
Töl gye si Zol tán 4 danos dzsúdó mes -

ternek, Sziber Já nos 5 danos aikido -
mesternek. Kö szön jük a szü lõk,
Póczá né Ba logh Mó ni ka, Kiss Dó ra Tí -
mea és Ko vács Ka ta lin tá mo ga tá sát.
Há lás kö szö net az An di ve gyes bolt -
nak és a csepregi fagyizónak is. 

2022. au gusz tus 20-án aiki do -
szemináriumot tar tott Günther Steger
6 danos oszt rák mes ter Szom bat he -
lyen, ahol az edzést kö ve tõ en
danvizsgára ke rült sor. A csepregi
aikido dojóból Kar dos At ti la 4 danos
mes ter ta nít vá nya, Hor váth Ist ván

egy szép vizs ga ke re té ben, ki ér de -
mel ten meg kap ta a fe ke te övet, az 1
danos (shodan) fo ko za tot. Gra tu lá -
lunk a si ke res vizs gá hoz!

Szep tem ber kö ze pé tõl, im már a
15. évad dal foly ta tód nak az aiki -
doedzések Csepregen ki csik nek és
na gyok nak, a dojo sze re tet tel vár ja a
ré gi ta go kat és az új ér dek lõ dõ ket is.
Rész le tek az aikidocsepreg.hu hon -
la pon ol vas ha tók.       

Kar dos At ti la

Az idei év ben is há rom dél utánt
töl töt tek együtt a gye re kek és kí sé rõ -
ik Sajtoskálon a ját szó ház ban. Az el sõ
dél után au gusz tus 1-én hét fõn a kéz -
mû ves-fog lal ko zá so ké volt a fõ sze -
rep, ahol He ni és Dorina volt a gye re -
kek se gít sé gé re szü le ik, nagy szü le ik
mel lett. A dél után fo lya mán elõ ke rül -
tek a bi cik lik és a rol le rek is, a gyer -
kõ cök ügyes sé gü ket is meg mu tat -
hat ták. A ki pi rult ar cú,
meg éhe zett gye re kek
jó ízû en fo gyasz tot ták el
az uzson nát, amit az el -
en ged he tet len diny  nye
kö ve tett. Pár perc múl va
az tán újult erõ vel vág tak
be le a já ték ba. Kedd
dél után az tán tény leg
be né pe sült a kul túr ház
ud va ra. Még a leg ap róbb gye re kek
is el lá to gat tak hoz zánk, ba ba ko csik
so ra koz tak az ár nyék ban. A leg ki -
sebb ba ba nem volt 2 hó na pos. 15
óra kor kez dõ dött az InciFinci Gyer -
mek fog lal koz ta tó in te rak tív mû so ra,
akik a fel nõt te ket is meg moz gat ták.
A ba bák is ér dek lõd ve fi gyel ték a
na gyob bak „bo lon do zá sát”. Öröm
volt lát ni a pi ci ket ba bus ga tó szü lõ -
ket, akik nem rég még ma guk is a ját -
szó hé ten vet tek részt gyer mek ként. A
gye re kek ezen a na pon is fest het tek,
raj zol hat tak, kézmûveskedhettek. Az
el en ged he tet len ví zi bom ba is elõ ke -
rült, és a jó idõ ben nem kel lett fél ni,

hogy ha el dur ran, va la ki meg fá zik. A
har ma dik dél utá non Horvát zs i dány -
ba men tünk, a Mar ton-szál lás ra. Lo -
vas és íjász be mu ta tót lát hat tunk kor -
hû jel me zek ben. A be mu ta tó után az
íjá sza tot is ki pró bál hat tuk, és ter mé -
sze te sen lo va gol ni is le he tett. A gye -
re kek hi he tet len bá tor ság gal ül tek a
lo vak há tá ra nye reg nél kül, csak úgy
szõ rén. A nap vé gén ki pil led ve ült le

min den ki és jó ét vág  gyal fo gyasz tot -
ta el a ke men cé ben sült is te ni lan -
gal lót. Kö szön jük az él ményt Mar ton
Ágos ton nak és csa pa tá nak! Kö szön -
jük a le he tõ sé get az ön kor mány zat -
nak, hogy tá mo gat ta mind a há rom
dél utánt és kö szön jük Szabóné Ko -
vács Ro ber tá nak a ren ge teg fel -
aján lást, ami vel a gye re kek po cak -
ját meg tud tuk töl te ni! Utol já ra, de
nem utol só sor ban, kö szö net a gye re -
kek nek és szü le ik nek, hogy meg tisz -
tel ték je len lét ük kel a ren dez vényt!
Tar tal mas, öröm te li, kel le mes há rom
dél utánt tud tunk együtt el töl te ni!

bvr

Aikido hí rek Sajtoskáli ját szó ház
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Készenlét és ügyelet 
a térségben
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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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés után
a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell hív ni te -
le fo non, s a be je lent ke zést kö ve tõ en 25
per cen be lül je lent kez ni fog.)

Központi 
orvosi ügyelet

• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig 
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
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•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)

Alapító: Horváth Erzsébet ev. 
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó: 
Edy Marketing Bt. 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu

mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség: 

9735 Csepreg, Taksony köz 17.

Szerkesztõbizottság: 
Baloghné Simon Erika, Baloghné Varga
Rita, Barasics Edina, Fallerné Torda

Edina, Galavics Adrienn, Haller Erzsébet,
Horváthné Pados Terézia, Igler Patrícia,

Kissné Szabó Ágota, Mittl Attila, 
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Reichardt Nikoletta,

Sági Ferenc, Sulics Boglárka, 
Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
EDS Zrínyi Zrt. 

2600 Vác, Nádas utca 8.
Felelõs vezetõ: 

Vágó Attila vezérigazgató
ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: Mittl Attila

Terjesztés:
6400 példányban

postaládás terjesztéssel

Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,

Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,

Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,

Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,

Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget

nem vállalunk! 

I m p r e s s z u m

[ ]GYÓGYSZERTÁR

2022-ben már ki len ce dik al ka -
lom mal ren dez tek egy na pos za rán -
dok la to kat Nagyboldogasszony ün -
ne pe al kal má ból a Mariazelltõl
Csíksomlyóig hú zó dó Má ria-út egy-
egy sza ka szán. Idén au gusz tus 13-
ára tet ték a za rán dok la tot, ame lyet
most a bé ké ért aján lot tak fel.

A za rán do kok a bé ké ért aján lot -
ták fel imá i kat, lép te i ket.

A csepregi Nagyboldogasszony-
kápolnához há rom irány ból in dul tak
cso por tok, ame lyek hez me net köz -
ben több te le pü lés rõl is csat la koz tak.
A hí vek Má ria-éne ke ket zeng tek és
han go san imád koz tak az úton.

Az egyik cso port fél 9-kor Kõ szeg -
rõl, a Jé zus szí ve temp lom elõl in dult
Su dár György ve ze té sé vel. Kõszeg -
fal váról és más te le pü lé sek rõl sze -
gõd tek hoz zá juk.

Út vo na luk ez volt: Õz-kút – Be lo -
vits-kápolna – Má ria-ká pol na – Mar -
ton szállás – Peruska Má ria-ká pol na –
Szent Or bán, a csepregi hegy vé dõ -
szent jé nek szob ra – Csepreg, a ke -
reszt út 1. stá ci ó ja – Nagy bol dog -
asszony-kápolna.

A za rán do kok má sik cso port ja
Répcevisrõl, Zsiráról, Szakonyból, Pe -
resz nyérõl, Sopronkövesdrõl ér ke zett.

Õket a Csepregi Lõ tér nél he lyi za -
rán do kok fo gad ták és együtt foly tat -
ták az utat a ke reszt út 1. stá ci ó já ig.

A Szent kút-ká pol nát most nem érin -

tet ték, de ehe lyütt is kö szö net il le ti Hor -
váth Istvánnét és csa lád ját, akik ed dig
min den év ben olyan sze re tet tel meg -
ven dé gel ték a za rán do ko kat.

Az Ablánc fe lõl, Pósfáról, Sze les té -
rõl, Vátról ér ke zõ za rán do kok elé a
csep regi hí vek dél ben a Szent Mi -

klós-plé bá nia temp lom tól in dul tak
Finta Jó zsef he lyi plé bá nos úr ál dá -
sá val. Ta lál ko zá suk kor együtt jöt tek
vis  sza a ke reszt útig.

A kál vá ria el sõ stá ci ó já tól 17 órai
in du lás sal ös  sze gyûl tek a za rán do -
kok és kö zö sen vo nul tak vé gig a ke -
reszt úton a gol go ta ke reszt mö gött ál -
ló Nagyboldogasszony-kápolnáig.
Fenn han gon Ró zsa fü zért mond tak,

meg em lé kez ve a Fa ti mai Szûz anya
ké ré sé rõl, hogy na pon ta imád koz zuk
el a vi lág bé ké jé ért a Ró zsa fü zért.
Eb ben az év ben a za rán dok lat egy -
be esett a fatimai meg em lé ke zés sel.

A 18 óra kor kez dõ dõ sza bad té ri
szent mi sét Ke le men Im re ezüst mi sés

atya mond ta.
A za rán dok na -

pot le zá ró gyer tyás
kör me net után a lel -
kes csepregi as  szo -
nyok agapéra hív -
ták, meg ven dé gel -
ték a hí ve ket.

A lel ki él mé nye -
ket gaz da gí tó ren -
dez vényt a hí vek az
aláb bi csepregi in -
téz mé nyek nek és
csepregi sze mé lyek,
rend sze res, ön zet len
tá mo ga tá sá nak is
kö szön het ték.

An di Ve gyes ke -
res ke dés Csepreg, bo ros-gaz dák,
Coop Üz let lánc, Csepreg-Hús Bt.,
Csepregi Pék ség, Edy Mar ke ting Bt.,
Hor váth Istvánné és csa lád ja, Zalaco
Pék ség és KÁ VÉ ZÓ Csepreg.

„A za rán dok lás olyan élet for ma,
mely lé pés rõl lé pés re kö ze lebb visz
ön ma gunk hoz, em ber tár sa ink és Is -
ten fe lé.”

Horváthné Pa dos Te réz

2019-ben sa ját erõ bõl ké szült el 3.360.000,- Ft-ért a te le pü -
lés ját szó te re, ami egy be ke rí tett, EU-szabványnak meg fe le lõ,
min den igényt ki elé gí tõ ját szó tér.  

Má ra az idõ já rás egy ki csit meg kop tat ta a já té kok fe lü le tét.
Ezért a Tor más li ge ti Kre a tív Cso port tag ja i val gon dol tunk egyet,
és 2022. au gusz tus 13-án le csi szol tuk, le mos tuk, le fes tet tük a já -
té ko kat, a kör nye zet bõl ki ka pál tuk a ga zo kat.

Ez is egy mód ja a csa pat épí tés nek, a kö zös ség ös  sze ko vá cso -
lá sá nak. Jó han gu lat ban folyt a mun ka. Mi u tán el ké szül tünk, a kö -
zös sé gi szín tér ben el fo gyasz tot tuk a meg ren delt piz zán kat, köz ben
be szél get tünk a kö vet ke zõ pro jekt rõl, ter ve ink rõl.                B.Edus

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.

Ak ci ó ban a Tor más li ge ti 
Kre a tív Cso port
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Csepregi Nagyboldogasszony-zarándoklat 
1ÚTON NEM ZET KÖ ZI ZA RÁN DOK NAP  A BÉ KÉ ÉRT AZ EGÉSZ MÁ RIA-ÚTON






