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Püs pö ki szent mi sé vel ün ne pel tek Górban

A ré gi ka to li kus nap tár há rom Szent ke reszt-
ün ne pet tar tott szá mon. A ka to li kus egy ház a
szent ke reszt fel ma gasz ta lá sát szep tem ber 14-
én ün nep li. A je les na pot meg elõ zõ leg va sár -
nap tar tot ták Górban a temp lom bú csú ját. A
temp lom a XVIII. szá zad ban épült, a fa lak õr -
zik az egy ko ri ró mai ko ri kö vek ma rad vá nya it.
Az ol tár lép csõ jé be egy ró mai elõ ke lõ ség I.

szá zad ból szár ma zó sír kö vét épí tet ték be. A
temp lom a XVIII. szá za di ba rokk át épí tés után
kap ta meg je len le gi for má ját.  2014. au gusz -
tus 23-án új ra szen tel ték a kül sõ leg fel újí tott

temp lo mot. A ha ran gok a bú csúi püs pö ki
szent mi sé re hív ták a köz ség la kó it.  Dr. Ve res
And rás me gyés püs pö köt Bokos Mik lós, a góri
Plé bá ni ai Ta nács adó Tes tü let vi lá gi el nö ke kö -
szön töt te. A püs pök úr nak aján dé ko zott fest -
mény özv. Kámpel Józsefné, Adél né ni fel -
aján lá sa volt és  a kép hez a ke re tet Adél né -
ni nem rég el hunyt fér je, Kámpel Jó zsef asz ta -
los ké szí tet te még. A szent be széd ben a püs -
pök atya a ke resz tek je len tõ sé gét hang sú lyoz -
ta ki. A ke reszt vi lág szer te szim bó lum, amely -
nek kü lö nö sen val lá si és kul tu rá lis je len tõ sé ge
ki emel ke dõ. Né ha azon ban a ke reszt je ink rõl
meg fe led ke zünk. Szep tem ber 14-én, a Szent
Ke reszt fel ma gasz ta lá sá nak ün ne pén Eu ró pa-
szer te en gesz te lõ ima na pot tar tot tak a vi lág
bé ké ért imád koz va. A szent mi se után a hí vek
Né meth Bé la, góri szü le té sû plé bá nos em lé -
ké re ül tet te fá nál kö zös imád ság gal em lé kez -
tek a lel ki pász tor ra.

SulicsHeni
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• Gór
A pandémia mi att két évet ké sett a

Csepregi Vegyeskar Egye sü let meg ala ku lá sa
30. év for du ló já nak meg ün nep lé se. Vé gül az
Em be ri Erõ for rás ok Mi nisz té ri u má nak pá lyá za ta
és 52 he lyi és kör nyék be li vál lal ko zó, ön kor -
mány zat, in téz mény és ma gán sze mély tá mo ga -
tá sá val az au gusz tu si ün ne pi hét vé gén meg va -

ló sul ha tott a vár va várt ju bi le u mi öröm ün nep.
Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ cso port ha -

tal mas re per to ár já ból elõ ször a Szent Mi klós-
temp lom ban, a 20-ai ün -
ne pi szent mi sén nyúj tott fe -
led he tet len él ményt a részt -
ve võk nek.

Más nap gyö nyö rû dísz -
 le tek kö zött a mû ve lõ dé si
ház szín ház ter mé ben – telt
ház elõtt – foly ta tó dott a
ren dez vény so ro zat. A fer -
ge te ges mû sor el sõ ré szé -
ben Szent Ist ván ki rály em -
lé ké re hall hat tunk és lát hat -
tunk egy szín vo na las ös  sze -
ál lí tást „A ha za min den
elõtt” je gyé ben, fõ leg az Itt
él ned, hal nod kell mu si cal -
bõl, a Hon fog la lás és az Ist ván, a ki rály rock ope -
ra da la i ból. A tö ké le tes hang zás mel lett a fi a ta -
lok szín pa di pro duk ci ó ja és a fény tech ni ka is ré -
sze volt a nagy si ker nek. 

A szü net ben a kó rus hölgy tag jai át öl töz tek, s
a kö zön ség meg cso dál hat ta a pá lyá za ti pénz -
bõl ké szít te tett, sö tét kék csip ke ru há ju kat, va la -
mint a fér fi kar ezüst szí nû mellényegyüttesét. A
mû sor má so dik ré szé ben em lé kez tek meg az
elõ zõ év ti ze dek rõl. (A szín ház te rem mel let ti fo lyo -
són fo tó ki ál lí tás is meg te kint he tõ a leg fon to sabb
ese mé nyek rõl.) A rö vid szö veg ré szek kö zött elõ -
ször klas  szi kus ze ne mû vek gyöngy sze me i bõl ösz -
 sze ál lí tott vá lo ga tás mû sor szá mai csen dül tek fel.
A vegyeskar mû vé sze ti ve ze tõ je, Kan csó
Zoltánné Ke be lei Ibo lya el mond ta, hogy az el sõ
csa pat az 1990. évi au gusz tus 20-i ren dez vény -
re állt ös  sze a Him nusz el ének lé sé re. Majd
együtt ma rad tak, s lét szá muk is fo lya ma to san
emel ke dett. Cél juk Csepreg és a kör nyék ze nei
kul tú rá já nak éb ren tar tá sa, a ha gyo má nyok
ápo lá sa, hang ver se nyek, ün nep sé gek szer ve zé -
se.  Fel lé pé se ik re rend sze res pró bá kon ké szül -
nek fel. Az ala ku lás évé tõl kezd ve – a két
covidos évet le szá mít va – min den ad vent ben
óri á si si ke rû ka rá cso nyi hang ver senyt ren dez tek.
Csepreg ün nep sé ge in, ki emelt ren dez vé nye in

vál to za tos mû so rok kal sze re pel tek. 1997-tõl
vesz nek részt kó rus ta lál ko zó kon. Mû so ra ik kal el -
ju tot tak a tér ség köz sé ge i be, több va si vá ros ba,
Gyõr be, Pécs re és a szom szé dos or szá gok né -
hány te le pü lé sé re is. Bü kön sta tisz ta kó rus ként
nagy si ker rel be kap cso lód tak Mo zart Va rázs fu -
vo la c. ope rá ja és Kacsóh – Pe tõ fi: Já nos vi téz c.
dal já ték elõ adá sá ba. Több ször sze re pel tek jó té -
kony cé lú ren dez vé nye ken. Az ez red for du lón
CD-le mezt ad tak ki. Az év ti ze dek so rán a kó rus
és ve ze tõ je több he lyi és me gyei el is me rés ben
ré sze sült, 2004-ben pe dig a Kóta zsû ri jé tõl
Hang ver seny kó rus cí met és Arany mi nõ sí tést
kap tak di csé ret tel. Ezt a szín vo na lat az óta is tart -
ják – fé nye sen iga zol ták ezt a mos ta ni hang ver -
se nyek. Pe dig a ta gok kö zül idõ köz ben hat sze -
mélyt is el ve szí tet tek és az évek so rán az idõ seb -
bek he lyét kö zép ko rú ak és fi a ta lok vet ték át. A
kó ru son be lül a fi a ta lok ból meg szer vez ték a
Vocal Spiritet, mely lát vá nyos moz gás sal, tánc -
cal, fi a ta los len dü let tel új szint ad mû so ra ik nak.
A Ko dály-mód szer ha tá ra it ki tá gít va, a kó rus mu -
zsi ka és a nép dal ok mel lett nyi tot tak a mu si cal -

da lok és az igé nyes kön  nyû ze ne fe lé a ma guk
és a kö zön ség nagy örö mé re. Elõ ad tak két Ab -
ba-slá gert is, mel  lyel to vább fo koz ták a jól meg -
kom po nált est han gu la tát. A há lás kö zön ség
vas taps sal ju tal maz ta a re mek elõ adást. A si ker -
ben osz to zott a vegyeskarral az egyes mû sor szá -
mo kat zon go rán kí sé rõ Mészárosné Len gyel Sza -
bi na, il let ve a Mirage Salon Quartet Lipi Ta más
ve ze té sé vel. A mû sor köz lõ most is Hor váth Ka ta -
lin ta nár nõ volt.

A kö szön tõ sza vak sem ma rad tak el. Gra tu -
lál tak és to váb bi jó mun kát kí ván tak a kis vá ros
együtt mû kö dõ ci vil szer ve ze te i nek, in téz mé nye i -
nek ve ze tõi. Hor váth Zol tán pol gár mes ter úr pe -
dig az ön kor mány zat ne vé ben mon dott kö szö -
ne tet a kó rus nak és ve ze tõ jé nek az ér ték- és kö -
zös ség te rem tõ mun ká ért. Kö szö ne tü ket fe jez ték
ki a vegyeskar egye sü let ve ze tõi és tag jai is a
kar ve ze tõ nek a szív vel, lé lek kel és nagy szak mai
hoz zá ér tés sel vég zett mun ká já ért. Ibo lya vi szont
csa lád tag jai óri á si tá mo ga tá sát, a kó rus ta gok
nagy sze rû hoz zá ál lá sát, a tá mo ga tók se gít sé gét
és a kö zön ség sze re te tét nyug táz ta el is me rõ sza -
vak kal. Vé gül el hang zott az utol só dal: a „Mit ér
egy hang?” ref rén jét a lel kes kö zön ség is együtt
éne kel te a kó rus sal.

SF

30+2
ÉNEKKARI JUBILEUM CSEPREGEN
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Októberi

Következõ megjelenés:
2022. november 2-án!

El jött szep tem ber, az õsz, az is ko la és óvo -
da kez dés ide je. El telt egy újabb év, hogy ha -
gyo mány te rem tés cél já ból
is mét meg ren dez hes sük a
csa lá di na pi ös  sze jö ve te -
lün ket.

Szep tem ber 10-én szom -
 bat dél után fel hõk gyü  le -
kez tek. Az õsz kezd te meg -
mu tat ni iga zi ar cát! Ez nem
ri asz tott vis  sza min ket a ké -
szü lés ben. Ki ke rül tek a pa -
dok a tér re, ugrálóvár a
gyer me kek nek, lu fik fel ag -
gat va, tûzrakóhely is gon -
do san el ké szít ve. Ze né vel is
ké szül tünk, ha va la ki tánc ra
sze ret ne per dül ni. (Ezt ké -
sõbb a gyer me kek meg is
tették…)

Las san ér kez tek a csa lá dok, gye re kek, ki -
csik és na gyob bak. Ke rül tek elõ a ko sa rak ból
a fi nom fa la tok, min den ki ked ves ke dett egy
ki csit a má sik nak: kis há zi sü te mén  nyel vagy
más egyéb bel. 

Elõ ke rül tek a nyár sak, a fi nom rop pa nós
sült virs lik. Az iga zi ház tá ji sült sza lon na il la ta és

a jó kedv, ne ve tés, az ön fe ledt be szél ge tés be -
jár ta a te ret.

Jó volt új ra egy nagy csa lád ként, jó han -
gu lat ban el töl te ni pár órát… 

„Mert együtt len ni jó!”
tSz

gon do la tok

Ok tó ber az év ti ze dik
hó  nap ja a Ger gely-nap tár ban. A la -
tin octo szó ból szár ma zik, mely nek je len té -
se nyolc: utal va ar ra, hogy ere de ti leg ez volt
a nyol ca dik hó nap a ró mai nap tár ban, mi e -
lõtt a ja nu ár és feb ru ár hó na po kat hoz zá ad -
ták az év hez. 

A 18. szá za di nyelv újí tók sze rint az ok tó -
ber: mustonos. A ka to li kus egy ház ok tó bert
a ró zsa fü zér hó nap já nak te kin ti. A né pi ka -
len dá ri um Mind szent ha vá nak ne ve zi, a pro -
tes tán sok pe dig gyak ran a re for má ció hó -
nap já nak (mi vel Ma gyar or szá gon ok tó ber
31-én tart ják a re for má ció ün ne pét).

Mi ért szép az ok tó ber? – kér dez het nénk, a
vá lasz pe dig egy sze rû: a ter mé szet ezer szín -
ben pom pá zik, s nincs két egy for ma ár nya lat,
ami is mét lõd ne! A vad gesz te nyék, a fa le ve lek
õszi szí nek ben pom páz nak, a friss al mák, a szõ -
lõ és a dió il la ta a le ve gõ ben szár nyal.  

Em lé ke zünk elõ de ink re is, akik éle tü ket
ál doz ták a szebb jö võ ért. 6-án az ara di vér -
ta núk, 23-án pe dig az 56-os for ra da lom
már tír jai elõtt tisz tel günk. So kan szok ták mon -
da ni, hogy az õsz az el mú lás idõ sza ka, és
va ló ban, ilyen kor a ter mé szet szép las san el -
szun  nyad, s ta vas  szal, mint Csip ke ró zsi kát,
csak vár juk, hogy mi kor éb red már fel új ra.

Él vez zük ki ezt a cso dás év sza kot, gyö -
nyör köd jünk a ter mé szet vál to zá sá ban, ül -
jünk le egy csé sze te át in ni, vagy egy po hár
fi nom bort, süs sünk al más pi tét, töl tõd jünk!
Szív juk ma gunk ba az utol só nap su ga rak me -
le gét, s ve gyük ész re, hogy mi az, amit nem
sza bad el mu lasz ta nunk eb ben a hó nap ban.
Le gyen na gyon szép ok tó be rünk! 

Kissné Sza bó Ágo ta

II. Répceszentgyörgyi 
Családi nap és batyus piknik
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• Tompaládony
Báb elõ adás Tompaládonyban

Kö szön jük a Ber zse nyi Dá ni el Me gyei
Könyv tár nak, hogy szep tem ber 17-én szom -
ba ton  le he tõ sé get biz to sí tott, hogy ré sze sei
le gyünk a szom bat he lyi Pap ri ka Jan csi Báb -
szín ház elõ adá sá nak! Czirók Ta más báb elõ -

adó szen zá ci ós já té ká val meg ne vet te tett ki -
csi ket és na gyo kat. Pap ri ka Jan csi fi gu rá ja,
ame lyen an  nyi nem ze dék fel nõtt, még ma is
idõ sze rû, és a mai gyer kõ cök ked ven cei kö -
zött is ott van a rajz film fi gu rák mel lett. 

bvr

OLVASS
MINKET ONLINE IS!

www.repcevidek.hu

A kor mány idén is tá mo gat ta a tisz ta és fenn -
tart ha tó köz le ke dés nép sze rû sí té sét. Te le pü lé -
sünk is mét az idei 190 je lent ke zõ kö zött volt, akik
részt vet tek a prog ram so ro zat ban.

„Mo zogj és brin gázz ve lünk!” fel hí vás sal for -
dul tunk a la kos ság hoz. Az el sõ na pon egy 15 ki -
lo mé te res ke rék pár tú rán vet tek részt az ér dek lõ -
dõk, amely so rán né hány emel ke dõs sza kasz las -
sí tot ta az elõ re ha la dást. Vi dám han gu lat ban, ze -
ne hall ga tás és szto riz ga tás mel lett nö vel tük a tá -
vot. Fél úton fris sí tõ ket fo gyasz tot tunk, be szél get -
tünk, majd is mét brin gá ra ül tünk, hogy vég re hajt -
suk az ere de ti cél ki tû zést. Az ak tív ki rán du lá son
több 70 év fe let ti részt ve võ is volt, akik a fi a ta lab -
bak kal azo nos tem pó ban tel je sí tet ték a tá vot. A
má so dik nap elõ ke rül tek a sport esz kö zök, fo ci- és
ko sár lab dák, rol le rek, len gõ te ke. Min den ki ta lált
ma gá nak meg fe le lõ moz gás for mát. A sport pá -
lyán ka pu ra rú gás ra és he tes rú gás ra ne vez het -
tek a fo ci ra jon gók, míg a fa lu ház ud va rán
zumbabemutatóba kap cso lód hat tak be a tán -
col ni vá gyók. A köz le ke dé si alap is me re te ket is
fel fris sít het ték az ér dek lõ dõk egy gya kor ló teszt -
lap ki töl té sé vel. A sok moz gás után min den ki nek
jól esett egy ki adós va cso ra, ami az üst ben for -
tyog va már íny csik lan do zó il la tá val ci ró gat ta az

or ro kat. A meg gyúj tott tûz fé nye be vi lá gí tot ta a
kö zel gõ szür kü le tet, mi köz ben a nyár sa kon pi rult
az íz le tes virs li és sza lon na. A mar ha pör költ és a
sül tek el fo gyasz tá sa után még fo ciz tak és ki do -

bóz tak a fá rad ha tat lan fi a ta lok, míg az idõ seb -
bek egy szomj ol tó itó ka mel lett tár sa log tak sö té -
te dé sig. Kö szö net a szer ve zõk nek és a kony ha -
mes te rek nek a mun ká ju kért, és kö szö net a részt -
ve võk nek, hogy meg je le né sük kel hoz zá já rul tak a
mo bi li tá si prog ram cél já hoz, ami az egész ség
meg õr zé sén és az élet mi nõ ség ja ví tá sán túl egy
moz gal mas kö zös sé gi ren dez vény lét re ho zá sa és
le bo nyo lí tá sa volt. 

Né meth Lajosné

Mo bi li tá si na pok 
Nagygeresden



Szep tem ber 3-án is mét el lep ték a
trak to rok Sopronhorpácsot. He te dik éve
ke rül meg ren de zés re a ha gyo má nyos

traktorosnap. Az idei
év re kord dön tõ év is
volt, hi szen az ed di -
gi ek nél több, 84
trak tor vo nult fel és
je lent meg a ren dez -
vé nyen. Mint ed dig
is, a nap a fel vo nu -
lás sal kez dõ dött,
majd a dél elõtt a
ver se nyek kel telt. Az
ered mény hir de tés
után a részt ve võk a
bü fé ben fi no mabb nál fi no mabb fa la tok -
kal töm het ték meg éhes gyom ru kat. Idén
a quadosok is szó ra koz hat tak ki csit, egy

pá lya rész ne kik is el lett kü lö nít ve gö dör -
rel és dom bok kal, hogy még iz gal ma -
sabb le gyen a köz le ke dés. A hor dó vo -

na to zás és a John
Deere-vezetés sem
ma rad ha tott ki, to -
váb bá a ki seb bek
szó ra koz ta tá sá ra ug -
rá lóvár és rodeóbika
is szol gált az edzõ pá -
lyán. Dél után a fa lu -
nap kö vet ke zett kul -
túr mû sor ok kal. Fel lé -
pett Var ga Mik lós,
Desperado feat. Ré -
ka, Rony, az Ivá ni Dal -

kör, majd a Tremor Tánc egye sü let. Az es -
tét pe dig a West bu li ja zár ta.

Balogh-Igler Pat rí cia
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Trak to ros- és fa lu nap 
Sopronhorpácson
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A ren dez vényt a há zi gaz da, Var jú Gá bor
atya (hegy fa lui plé bá nos) az atyá hoz tar to zó
hat filiák (Hegy fa lu, Vasegerszeg, Pósfa,
Répceszentgyörgy, Chernelházadamonya,

Szeleste) la kos sá gá nak ös  sze ko vá cso lá sa cél já -
ból szer vez te meg el sõ ként 2022. 09. 17-én
Szelestén „Csa lá di nap” cím mel. Gá bor atya el -
kép ze lé se, hogy ha gyo mány jel leg gel a Csa lá di
nap más-más te le pü lé sen jö võ ben is mé tel ten
meg ren de zés re ke rül jön. Ter mé sze te sen a Csa -
lá di na pon bár mely te le pü lés rõl részt le he tett
ven ni, és le het majd a jö võ ben is. Szamkóné
Bernáth Ni ko let ta a programok szervezõje,
nagy részt ötletadója és levezényloje. A Csa lá di
nap reg gel 9 óra kor öröm fõ zés sel kezd te meg

prog ram ja it. A zsû ri nek nem volt egy sze rû fel -
ada ta a fi no mabb nál fi no mabb éte lek pon to -
zá sá ban, de vé gül si ke re sen meg szü le tett a
vég ered mény. A Nagy-Ma gyar or szág dí jat a

Vaj da ság ból Szelestére köl tö zött Milom At ti la
kap ta. A Fa ka nál dí jat a Török–Varga csa pat,
akik ha lász lét ké szí tet tek. A min dent vi võ Kö zön -
ség dí jat az is te ni lán gos kap ta. A 3. he lye -
zett Muskátli-Gulyás csa pa ta lett Szelestérõl. A 2.
he lye zést Hegy fa lu ról a Vad ka nok kap ták. Két
el sõ he lye zett lett, a Csányi Hood 2019 Kft. és a
Bur kon csa lád. 

El fo gyott 250 adag gu lyás, 15 kg liszt bõl ké -
szült lán gos és a fõ zõ ver seny ben részt ve võ csa -
pa tok ál tal ké szült éte lek. A gye re kek és a szü -

lõk kö zöt ti ver seny zés is iz gal ma san zaj lott. Szo -
ros volt a küz de lem, de a gye re kek nyer ték vé -
gül. A Non Recuso Egye sü let mint 350. szá mú
Szent Már ton cser kész csa pat jó vol tá ból pe dig
ólom fi gu rá kat le he tett ön te ni. To váb bá kü lön fé -
le kéz mû ves-fog lal ko zá sok vol tak, ahol ró zsa fü -
zér-kar kö tõ, filc bõl ké szült tár gyak, csont ból fa -

ra gott kar kö tõ ké szí té sét, szí ne zést, gyöngy fû zést
le he tett ki pró bál ni. Ki csik tõl a na gyo kig le he tett
fel hõt le nül ug rál ni a lég vá rak ban. Min den ki vá -
laszt ha tott a több fé le lufifigura kö zül, a kard nak
és a ka ti ca bo gár-kar kö tõ nek volt nagy si ke re a
gye re kek kö zött, de a fel nõt tek sem ma rad tak
ki, a höl gyek vi rá got kap tak, a fér fi ak ál lat fi gu -
rát. A csil lám te to vá lás nak is nagy si ke re volt a
gye rekek és a fel nõt tek kö ré ben is. A ze nei han -
gu lat ról a Ta risz nyá sok ne vû együt tes szó ra koz -
tat ta a részt ve võ ket. Min den ki nek kö szön jük a
ren ge teg se gít sé get, hoz zá já ru lást. Vé gül, de
ter mé sze te sen nem utol só sor ban a Csa lá di nap -
ra kü lön bö zõ te le pü lés rõl ér ke zõ ven dé gek nek
is kö szön jük a rész vé telt.

Szamkóné Bernáth Ni ko let ta

Családi nap
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Feb ru ár ban ír tunk Meszlen leg idõ sebb la ko -
sá ról, Hegedüs Jós ka bá csi ról, aki ak kor töl töt te
be 90. élet év ét. Nagy örö münk re szol gált, hogy
a mai nap ked ves fe le sé gét, szü le -
tett Tö rök An nát kö szönt het tük. Té li
lá to ga tá sunk so rán, ami kor meg je -
gyez tük, hogy õs  szel õt is ugyan -
eb bõl az ap ro pó ból lá to gat juk
majd meg, An ci né ni úgy fo gal -
ma zott: „meg is kell azt él ni.” És
lám, ke gyes volt a sors. Õ és fér je
is ki tû nõ egész sé gi és men tá lis ál -
la pot nak ör ven de nek. 

Õri Zol tán, Meszlen Köz ség pol -
gár mes te re és dr. Ba ra nyai Lász ló,
a Nemesbõdi Kö zös Ön kor mány -
za ti Hi va tal al jegy zõ je kö szön töt ték
jó kí ván sá ga ik kal, egy ha tal mas
cso kor vi rág gal és a sa ját ré szük re ki ál lí tott,
szép ko rú ak nak já ró em lék lap pal. A há zas pár
iga zi szív erõ sí tõ vel és fi nom sü te mé nyek kel lá tott
ven dé gül min ket. 

A kö tet len be szél ge tés so rán szó esett a rég -
múlt dol ga i ról, a meszleni szo ká sok ról és ter mé -
sze te sen nem utol só sor ban a csa lád ról. Sze rel -

mü ket 1960-ban pe csé tel ték meg há zas ság kö -
tés ük kel. 2 gyer mek kel, 3 uno ká val és 3 déd -
uno ká val büsz kél ked het nek. A leg ki sebb déd -
uno ka még csak 10 hó na pos. A ju bi le u mi na pot

is egy más kö ré ben ün ne pel ték egy bü ki ven -
dég lá tó egy ség ben. Vol tak, akik saj nos nem tud -
tak részt ven ni ezen az öröm te li na pon, mert kül -
föld ön él nek. Õk a kö zös sé gi mé di án ke resz tül
és egy pos tán ér ke zett óri á si ké pes lap pal, ben -
ne a gye re kek ál tal al ko tott raj zok kal kö szön töt -
ték a dédimamát. Ka rá csony kor õk is ha za lá to -
gat nak majd. An ci né ni nek könny szö kött a sze -
me sar ká ba és azt mond ta: „A csa lád nál fon to -
sabb nincs. Hi szen az mo ti vál ja az egész éle tet.”
Iga zán meg ha tó gon do la tok ezek, mint ahogy
az is, aho gyan õk él nek. Bé kes ség ben, sze re tet -
ben, együtt im má ron 62 éve egy mást tá mo gat -
va. Az õ pél dá ju kon is lát va: a sze re tet vég te len
és ha tár ta lan, so ha el nem mú lik.  Nem is kí ván -
hat nánk ne kik en nél job bat, hogy érez zék kör -
nye ze tük fi gyel mét és csa lád juk sze re te tét. 

Ked ves An ci né ni és Jós ka bá csi! Az egész fa lu
ne vé ben kí vá nunk Önök nek na gyon jó egész sé -
get és még hos  szú na gyon bol dog éle tet!

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

Aranyosi Ervin: 

A nagyszülõk
szeretete

A nagyszülõk szeretetét
felülmúlni nem lehet!
Bölcsességük jóra tanít 
minden apró gyereket.

Szeretettel pátyolgatja,
van ideje játszani,
felnõttnek már igazából 
Õ sem akar látszani.

Tanult régi hibáiból,
s jóvá tenni van oka,
gyakorlatban érlelt tudást 
kap tõle az unoka.

Sokan hiszik, – elkényeztet – 
pedig életre tanít,
s nem akarja, más élje meg,
rég elvesztett álmait.

Így hát, amit Õk adhatnak,
felülmúlni nem lehet.
Kincset adnak a jövõnek: 
úgy hívják, hogy SZERETET!

Szép ko rút kö szön töt tek Meszlenben

OLVASS
MINKET

ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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El bú csúz tat tuk a nya rat!

Bár a nyár nak vé ge, a for ró nyá ri na po kat,
a kel le me sen hû vös éj sza ká kat a bo ron gós
õsz fe led te ti ve lünk, a gye re kek fel hõt len pi -
he né sét az is ko lai és óvo dai fel ada tok vál tot -
ták fel, mind ezek elõtt még egy szer ös  sze gyûl -
tünk egy vi dám dél után ra a fa lu ren dez vény -
te rén, hogy együtt el bú csúz tas suk az év leg -
me le gebb év sza kát.

Au gusz tus utol só szom bat ján meg ren de -
zés re ke rült nyár bú csúz ta tón is mét ös  sze gyûl -
tünk, a kép vi se lõ-tes tü let és a mû ve lõ dés szer -
ve zõnk igye kez tek min den ki ked vé ben jár ni,
hogy a fa lu ap ra ja és nagy ja meg ta lál ja a
ne ki tet szõ el fog lalt sá got ez út tal is.

A fel hõt len ki kap cso ló dást sor já té kok
kezd ték, ahol a gye re kek meg mu tat hat ták
ügyes sé gü ket.

Két csa pat tá vált a gye rek tár sa ság, és töb -
bek kö zött kü lön le ges sza bá lyok sze rint mó do -
sult kõ-papír-olló já ték kal, ping pong ladba ka -
ná lon va ló egyen sú lyo zá sá val, vagy a nagy
nép sze rû ség nek ör ven dõ „Si mon mond ja” já -
ték kal mér het ték ös  sze tu dá sun kat.

Ez után a csa pat já ték ok ke rül tek sor ra,
ame lyek kö zül a ki do bós lab da já ték an  nyi ra
nép sze rû volt, hogy a lel kes fel nõt tek is öröm -
mel vet tek részt ben ne.

A sza lon na sü tés idén sem ma radt el. Tár -
csán sült az íz le tes ko lozs vá ri sza lon na és virs -
li, mel lé friss ke nye ret és zöld sé ge ket tá lal tak
a kép vi se lõ as  szo nyok és az ön kor mány zat
dol go zói. A jó han gu lat ról Rubóczki Lász ló és
Né meth Ta más gon dos ko dott, vi dám mu la -
tós ze né ket ad tak elõ. A jó idõ egé szen a
nyár bú csúz ta tó vé gé ig ki tar tott, az esõ csak
az utol só per cek ben kez dett es ni. A nyár bú -
csúz ta tó jól si ke rült, a szó ra koz ni vá gyók ösz -
 sze gyûl het tek a nyár utol só sza bad té ri ren -
dez vé nyén. Kö szö net ér te a szer ve zõk nek és
se gí tõ ik nek!

Fábián-Bencsik Gab ri el la

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Nemesládony
Mint már évek óta, az ide év ben is, Sajtoskál

ön kor mány za ta fa lu ki rán du lást szer ve zett. Szep -
tem ber 10-én az ön kor mány zat épü le te elõtt
volt a gyü le ke zõ, majd 7 óra kor az in du lás. Az
úticél Auszt ria fõ vá ro sa, Bécs volt. Elõ ször
Kópházán áll tunk meg egy fris sí tõ ká vé ere jé ig.
A kö vet ke zõ meg ál ló már schönbrunni kas tély

volt, a Habs bur gok nyá ri re zi den ci á ja. Az épü -
let együt tes szin te Bécs fö lé emel ke dik, mint ha át
akar ná ölel ni a vá rost. A gyö nyö rû bel sõ te rek
mel lett sze met gyö nyör köd te tõ a kas tély park ja,
cso dá la tos a ró zsa kert. A kas tély ud va rá ról már
rá lát ni a Neptun-kútra, a dom bon ál ló Gloriette
ki lá tó ra. A pa vi lon hoz kis vo nat tal men tünk fel,
ahon nan káp rá za tos ki lá tás nyílt vá ros ra. A
prog ram kö vet ke zõ meg ál ló ja Bécs bel vá ro sa
volt. Sze mer ké lõ esõ ben fo gyasz tot tuk el ká vén -

kat, majd utunk a Stephansdomhoz (Szent Ist -
ván-szé kes egy ház), Bécs egyik jel kép éhez ve ze -
tett, ami ural ja a vá ros ké pet. A temp lom bel se -
jé ben sok szép kö zép ko ri em lé ket lát hat tunk. Sé -
tánk köz ben meg néz tük – igaz, csak kí vül rõl –
töb bek kö zött a csá szá ri pa lo tát, a Sissi Mú ze u -
mot, a Hundertwasser-házat (or ga ni kus tár sas -

ház). És ott vol tak még a Bécs re úgy jel lem zõ fi -
á ke rek, ame lyek nél kül az oszt rák fõ vá ros el kép -
zel he tet len.  Kel lõ en el fá rad va, él mé nyek kel tel -
ve in dul tunk a bu szunk hoz, majd Ma gyar or szág
fe lé vet tük az irányt. Sopronhorpácson a Kiss Ét -
te rem ben, kel le mes be szél ge tés köz ben fo -
gyasz tot tuk el a fi nom, ki adós va cso rát. Kö szö -
net az ön kor mány zat nak, hogy új fent egy re -
mek, ese mény dús ki rán du lást szer vez tek a
sajtoskáliaknak!                                           bvr
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Kirándultak a sajtoskáliak
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Au gusz tus 27-én szom ba ton, a nyár utol só
hét vé gé jén ke rült meg ren de zés re im már so ka -
dik al ka lom mal a ha gyo má nyos fa lu na pi ren -
dez vény Répceszentgyörgyön. Az el ne ve zés is
hir de ti, nem csak a he lyi csa lá do kat vár juk sze re -
tet tel, ha nem az el szár ma zott gyer me ke ket,
uno ká kat, uno ka test vé re ket is szí ve sen lát juk. 

Gon dos elõ ké szü le tek elõz ték meg az ese -
ményt, hogy a reg ge li órák ban már ro tyog has -
son a kon dé rok ban a vad pör költ és a ha lász lé. 

Var jú Gá bor plé bá nos úr ün ne pi szentmiséjévél
kez dõ dött a ko ra dél után, me lyet Kovácsné Ke le -
men Gert rúd ün ne pé lyes kö szö nõ je kö ve tett.

Ko ra dél után az ugrálóvárat már bir tok ba
ve het ték a gyer me kek, fel nõt tek nek pe dig in -
dul tak a szí nes prog ra mok. Idén el sõ al ka lom -
mal lá to ga tott el hoz zánk a kõszegszerdahelyi
Ka mé le on Színjátszókör. Hu mo ros, ze nés elõ -

adá suk és az egye sü let le hen ger lõ egyé ni sé ge
meg ala poz ta a jó han gu la tot. 

Ezt kö ve tõ en Szilágyi-Varga Di á na és ének -
együt te se a Girls! Csak csa jok lép tek a
répceszentgyörgyi szín pad ra. Kül föl di és ma -
gyar da lok kal tar kí tott mû so ruk ban min den kor -
osz tály meg ta lál ta a ne ki va lót.

A Csöngei Vad ró zsák for má ció szin tén elõ -
ször és re mél jük, nem utol já ra lé pett fel a fa lu na -
pi ren dez vé nyün kön. Ze nés, tán cos, ener gi kus
pro duk ci ó ju kat a he lyi zumbacsoport mû so ra
kö vet te. Barasics Edi na és lá nyok im már több

mint egy éve al kot nak egy kö zös sé get, és most
ide va rá zsol ták az órák han gu la tát a né zõ kö zön -
ség elé.

A dél után fo lya mán a gyer me kek és na -
gyob bak ki pró bál hat ták, mi lyen ló há ton, Czirók
Bi an ka jó vol tá ból. Ked ves ked tünk még a fi a ta -
lok nak csillámtetkóval, és volt le he tõ ség vat ta -

cu kor, jég ká sa és hot dog vá sár lá sá ra is. Mi köz -
ben a va cso rát min den ki fo gyasz tot ta, kez dõd -
he tett a tom bo la sor so lás. A ha tal mas tom bo la -
men  nyi ség bõl szin te nem akadt olyan, aki nem
nyert va la mit. Ez úton is kö szön jük a sok-sok ked -

ves fel aján lást!
A hegyfalusi Apex ze ne kar ho zott

egy új színt az idei prog ram so ro zat -
ba. Az egy ko ron rockrajongó fi a ta -
lok ból ala kult együt tes új já a la kult
ze ne kar ral lé pett fel a szín pad ra,
hogy hoz za nak va la mit a ré gi han -
gu lat ból egy kis új akusz ti kus rock
vo nal lal tar kít va.

Az ese ményt a ha gyo má nyos fa lu -
na pi bál zár ta. Kö szön jük Galavics
Lász ló nak és a mu la toz ni vá gyók nak,
hogy az idõ el le né re ki tar tot tak!

Kö szön jük min den ki nek, aki ki vet te a ré szét a
szer ve zés ben és le bo nyo lí tás ban! Kö szön jük a
fel aján lá so kat!

Re mél jük, min den ki na gyon jól érez te ma -
gát, más kor is el lá to gat hoz zánk, és elterjesztik
kis falunk hírét!

tSz

„Répceszentgyörgy ha za vár”



10

2022. október XII. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Tömörd
ITT VAN AZ ÕSZ ÚJ RA

Aho gyan õsz be for dul a ter mé szet és ezer
szín ben pom pá zik az Al pok al ja, úgy je len nek
meg a te le pü lé se ken az õszi de ko rá ci ók, így
Tömördön is. Köz sé gün ket jel zõ táb lá nál, a ré -
gi-új busz meg ál ló nál ma gas ku ko ri ca szár-asz -
 szony ság kelt fel tû nést szí nes ka val kád já val.
Bi zo nyá ra so ka kat meg ál lít majd, vagy se bes -
ség csök ken tés re kész tet!

A busz for du ló nál, a pusz tá ban a fi a tal úr
mel lé le is ül he tünk, biz tos mo soly ra fa ka dunk!
Sep rû úr és Sep rû as  szony ság fi gye li a must tól
pi cit pi tyó kás bor ba rá tot. Kör nye ze tük bõl itt

sem hi á nyoz hat nak az õsz ter mé sei, pl. a kü -
lön fé le ala kú tö kök, a ku ko ri ca stb.

Biz to san so kan ké szí te nek majd szelfiket!
Sé tál junk nyi tott szem mel, cso dál koz zunk

rá a ter mé szet mel lett te le pü lé sünk ügyes ke -
zû, öt let gaz dag de ko ra tõ re i re (Bódizsné Ta -
kács Er zsé bet, Borbás Ani kó és Má tyás Gá bor
csa pa ta), akik gon dos kod tak, s gon dos kod -
nak jó ked vünk rõl! Kö szön jük!                 KSzÁ

Ilyen kor, szep tem ber vé gén, ok tó ber ele jén
meg élén kül az élet a csepregi he gyen is. Vi -
dám ne ve tés tõl és szõ lõ vel meg ra kott trak to -
rok tól han gos a hegy, mert kez dõ dik a szü ret.
A szü ret az egyik leg fon to sabb ese mény a he -

gyen. Eh hez az ese mény hez kap cso lód nak kü -
lön bö zõ ha gyo má nyok Csepregen is, mint a
szü re ti fel vo nu lás, szü re ti bál.

Eb ben az év ben
2022. szep tem ber 17-
én tar tot ták vá ro sunk -
ban ezt a je les ün ne -
pet. Sok volt az ér dek -
lõ dõ a hû vös idõ el le -
né re. A Hor vát test vér -
vá ros is kép vi sel tet te
ma gát. Szü re ti jel ké -
pek kel, fel dí szí tett trak -
to rok kal, jár mû vek kel
vo nul tak Csepreg vá -
ros ut cá in a kü lön bö zõ
ci vil szer ve ze tek, in téz -
mé nyek kép vi se lõi.  Lo -

va sok nél kül nincs szü re ti fel vo nu lás. Há tas lo vak -
kal, pó ni ló val, hin tók kal, fo ga tok kal vet tek részt
a fel vo nu lá son. Az ut cá kon több he lyen al má -
val, bor ral, szõ lõ vel kí nál ták a fel vo nu ló kat.

A Csepregi Bor ba rát Höl gyek ve zet ték a sort,
az õ fel dí szí tett trak tor ju kon vo nul tak a Kõ sze gi

Bor höl gyek is. Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra és
a Deb re ce ni Ze ne de If jú sá gi Fú vós ze ne ka ra
han gu la tos ze nét játsz va vo nul tak vé gig
Csepreg Vá ros ut cá in, nagy si kert arat va. A Fõ
tér re be ér ke zõ fel vo nu ló kat Ziembiczki Er zsé bet,

a Mû ve lõ dé si Ház igaz ga tó nõ je kö szön töt te,
majd a Csepregi Bor höl gyek és borosgazdák
lép tek szín pad ra. Hor váth Edi na, a Csepregi Bor -

ba rát Höl gyek Egye sü le té nek ve ze tõ je és Tóth
Mar cell, a Csepregi Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye -
sü let ve ze tõ je kö szön töt te az egy be gyûl te ket,
át ad ták Hor váth Zol tán pol gár mes ter úr nak a
ter mény ko sa rat, és ha gyo má nyos mó don en -
ge dély kér tek a szü ret meg kez dé sé re.

A pol gár mes ter úr kö szön tõ je után szín pa di
prog ra mok kö vet kez tek: töb bek közt a Fér fi Dal kör,
Far kas Sán dor Egy let, Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü -
let – Du nán tú li bor dal ok, Ci te ra szók, va la mint a
Vas vá ri Szín kör vá sá ri ko mé di á ja. Csepreg Vá ros
Fú vós ze ne ka ra és a mazsorettek mû so ra után Kiss
Gy. Lász ló – Lel kes And rás – Áren dás Pé ter kon cert -
jét is ér dek lõd ve fi gyel ték. A Deb re ce ni Ze ne de If -
jú sá gi Fú vós ze ne ka ra ifj. Sár vá ri Jó zsef ve ze té sé vel
fer ge te ges kon cer tet adott. Big Mouse Band nél kül
sincs szü re ti fesz ti vál, most operettklasszikusokkal
káp ráz tat ták el a kö zön sé get.

Egész dél után fi nom bo ra i kat kí nál ták a
csepregi gaz dák, mert bor nél kül sincs szü re ti
fel vo nu lás. Kéz mû ves vá sár, fi nom éte lek, vi dám
for ga tag töl töt te be az egész Fõ te ret. Szõ lõ, bor,
kö zös ség, kul tú ra, ha gyo mány volt eb ben a dél -
után ban.

Horváthné Pa dos Te réz

Csepregi Szü ret 2022
SZÕ LÕ – BOR – KÖ ZÖS SÉG – KUL TÚ RA – HA GYO MÁNY
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A ta va lyi tan év ben saj nos a rossz idõ mi att nem
tud tuk meg va ló sí ta ni a ter mé szet vé del mi na pun -
kon jól sze re pelt ta nu ló ink szá má ra a be ígért bi cik -
li tú rát. Vi szont hogy ne ves  sze nek kár ba a jó tel je -
sít mé nyek, el ha tá roz tuk, hogy most szep tem ber -
ben sort ke rí tünk rá. Domnánics Má ria (is ko lánk
pe da gó gi ai as  szisz ten se) és Far kas Ist ván szak ta -
nár ve ze té sé vel 15 volt s je len le gi di á kunk ke re ke -
dett fel az ide á lis tú ra idõ ben, hogy meg va ló sít sa
az el kép ze lést.

A Tég la gyá ri út ká tyú it ne héz ke sen le küzd ve
ha mar a Bene-kúthoz ér kez tünk, s szo mo rú an lát -
tuk, hogy már ez a for rás is el apadt a csepregi ha -
tár ban. Meg áll tunk pi hen ni Szt. Or bán szob rá nál,
amely a borosgazdák vé dõ szent je ként õr kö dik a
csepregi szõ lõ hegy be já ra tá nál. A dim bes-dom -

bos er dei utat le küzd ve 1 óra múl va el is ér kez tünk
cé lunk hoz, a Peruska Má ria-za rán dok hely hez a

horvátzsidányi ha tár ban. Ko szo rút he lyez tünk el is -
ko lánk ne vé ben a pe da gó gu sok vé dõ szent jé nek,

Szent Gel lért püs pök nek a szob rá nál, majd ki csit
meg pi hen tünk. Sze ren csék re épp ott tar tóz ko dott

Dumovits Ist ván plé bá ni ai kor -
mány zó, aki an nak ide jén az
em lék he lyet meg ál mod ta, s
meg va ló sí tot ta. Sza va i ra min -
den di ák s fel nõtt oda fi gyelt, s
bú csú zó ul ál dás ban is ré sze sí -
tett ben nünk a vis  sza út ra.

Ha za fe lé meg pi hen tünk
a kiszsidányi for rás nál, pa -
lack ja ink ba ke rült hû sí tõ vi ze.
S vis  sza ér ve a te le pü lés re már
töb ben fel ve tet ték a részt ve -

võk kö zül, hogy gyak rab ban kel le ne ilyen ki rán -
du lá so kat tar ta ni.                         Far kas Ist ván

Kerékpártúra a Péruskához
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VASEGERSZEGI FA LU NAP

Min den év ben au gusz tus utol só szom bat -
ján ke rül meg ren de zés re a vasegerszegi fa lu -
nap. Idén is szép szám mal el jöt tek, hogy részt
ve gye nek a ren dez vé nyen. Jó szo kás sze rint
a he lyi as  szo nyok fi nom ebéd del vár ták a
ven dé ge ket. Ebéd után fel hang zott a ma -
gyar him nusz, je lez vén a meg nyi tó ün nep ség
kez de tét. Var ga Árpádné al pol gár mes ter asz -
 szony kö szön töt te a je len lé võ ket, majd pe dig

Né meth Jó zsef pol gár mes ter úr mond ta el ün -
ne pi be szé dét. Ez után kü lön bö zõ dí jak át -
adá sá ra ke rült sor az idén szü le tett cse cse -
mõk nek, az is ko lá ban ki tû nõ ta nu lók nak, és
az idõ sek ott ho ná nak meg ala ku lá sá nak 25.

év for du ló ja al kal má val. Az ün ne pé lyes meg -
nyi tó után Var ga Fe ri és Ba lá zsi Bet ti pá ro sa
nyi tot ta meg a mû so rok kal szí ne sí tett dél utá ni
prog ra mot. Õket kö ve tõ en Straub De zsõ ze -
nés, hu mo ros fel lé pé sét néz het te meg a kö -
zön ség, majd Lui Magic bû vész mû so ra kö -
vet ke zett. A mu tat vá nyok köz ben a kö zön sé -
get is be le von ta a mû sor szám ok ba, fi a talt,
idõ set egy aránt, ami vel még szó ra koz ta tób -
bá vált a pro duk ció. Ez után az Eldorado
együt tes lé pett szín pad ra ze nés mû so ruk kal.
A sá tor ban a prog ra mo kat a vasegerszegi
gyer me kek és as  szo nyok zár ták, éne kes és
tán cos elõ adá suk kal. Ez után a ren dez vény
foly ta tó dott a kö zös sé gi ház ban, ahol a fa lu -
nap le zá rá sa ként egy bált ren dez tünk Ká dár
Ti bor ze nész köz re mû kö dé sé vel.

Né meth Ta más

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Vasegerszeg

Szep tem ber 10-én új ra vi dám fel vo nu lók tól
volt han gos Szakony Fõ ut cá ja. 

A te le pü lés ön kor mány za ta, az Együtt
Szakonyért Egye sü let és a he lyi Kis tér sé gi Könyv -
tár szer ve zé sé ben a fa lu ap ra ja-nagy ja vett
részt a fel vo nu lá son, s az azt kö ve tõ prog ra mo -
kon és bá lon. A fel vo nu ló kat több he lyen gaz -
dag meg ven dé ge lés vár ta. Az ön kor mány zat
épü le te elõtt Göm bös Ta más evan gé li kus lel kész
ál dot ta meg az ese ményt s a részt ve võ ket. A
dél utánt a Nyu ga ti Vár me gye Vi téz lõ Rend je
Ha gyo mány õr zõ Egye sü let be mu ta tó ja nyi tot ta.
Õket a sár vá ri Kanona Band kon cert je kö vet te.

A Csepreg Vá ros Kis vi rág és Ró zsa szi rom
Mazsorett Cso port ja után lát vá nyos be mu ta tót
adott a Fit-Világ Sport egye sü let. Az est bá li han -
gu la tát Czene Ba lázs szol gál tat ta.

A ren dez vény ide je alatt mo bil ját szó ház vár -
ta a gye re ke ket. A dél után fo lya mán min den

sze rep lõt, lá to ga tót fi nom pör költ tel ven dé gelt
meg az Együtt Szakonyért Egye sü let. 

A szü re ti ren dez vény si ke res le bo nyo lí tá sá hoz
so kan já rul tak hoz zá. Kö szö net min den ki nek, aki
fel aján lás sal, szer ve zõi mun ká val tá mo gat ta az
ese ményt.                                                 ada

Szüreti felvonulás
Szakonyban
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A kis te le pü lé sen min den év ben prog ra -
mok ban gaz dag az õszi idõ szak. Idén szep -
tem ber 10-én Hor váth Il di kó pol gár mes ter asz -

 szony ve ze té sé vel 45 fõs cso port in dult út nak
fel fe dez ni a Ba kony ne ve ze tes sé ge it, elõ ször a
He ren di Por ce lán ma nu fak tú rát, ahol a gyár tás
fo lya ma tá ba is be pil lant hat tunk. Majd Zir cen

a Cisz ter ci Apát sá got, Bakonybélen a Szent
Mauríciusz Mo nos tort és a Pan non Csil lag dát
lá to gat tuk meg, ahol ala pos be te kin tést nyer -

tünk a csil la gok és boly gók vi lá gá ba. Ha za fe -
le egy va cso rá val egy be kö tött be szél ge tés sel
zár ta a tar tal mas na pot a szép szá mú ki rán du -
ló cso port. 

Az õsz kö szön tõ ün nep a ha gyo má nyos nak
mond ha tó ter mény ál dás sal vet te kez de tét, dr.
Szalai Gá bor atya ál dot ta meg az idei ter mé -
nyek bõl ös  sze ál lí tott bõ ség tá lat, majd Schimmer
At ti la he lyi elõ adó szó ra koz tat ta a ma gyar és
né met aj kú kö zön sé get. Retró va cso rá val, sa ját
ké szí té sû sü te mé nyek kel, te á val, bor ral, ba rá ti
han gu la tú be szél ge té sek kel, vi dám ság gal és
tánc cal telt az es te, amely hez a talp alá va lót
Tóth Kár oly húz ta. A kép vi se lõ-tes tü let a ren dez -
vé nyen kö szön töt te a leg ré geb ben, 30 éve be -
te le pült oszt rák há zas párt.

Az idõ sek vi lág nap já hoz kap cso lód va a
kép vi se lõ-tes tü let idén ok tó ber 9-én tart ja a
nyug dí jas es tet. Majd az õszi szü net ben a ma -
dár ba rát min ta pro jekt gya kor la ti meg va ló sí tá sa
kö vet ke zik, tan ös vény és ma dár od vak te le pí té -
sé vel, elõ adás sal, mely re a gye re ke ket és csa -
lá do kat vár juk. Nem utol só sor ban a Róci Egye -
sü let Tesco pá lyá za ton el nyert 100.000 Ft ös  sze -
gû tá mo ga tá sá ból pe dig fá kat ül te tünk.       RN

Fa lu ki rán du lás és õsz kö szön tõ Lócson
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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

(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,

ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a. 

(a mentõállomás mellett)
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Au gusz tus 27-én Szakonyban ke -
rült meg ren de zés re a 43. Répce ku -
pa tûz ol tóver seny. Az al kal mon hét
fel nõtt csa pat, két fiú gye rek csa pat

és a szakonyi senior csa pat vett részt.
A ver se nyen be szé det mon dott Far -
kas Gyu la, a Szakonyi Ön kén tes Tûz -
ol tó Egye sü let el nö ke, aki nem csak

sza vak kal, de ok le vél és aján dék át -
adá sá val is meg kö szön te az ed di gi
pa rancs no kok mun ká ját. A ren dez -
vény za var ta la nul, jó han gu lat ban

telt, s még az idõ já rás is ki tar tott a
dél után fo lya mán. A meg hí vott ven -
dé gek kel több kí sé rõ is ér ke zett, il let -
ve a he lyi ek is szép szám mal ki lá to -

gat tak a ver seny re. Az el sõ he lyen
Répcevis csa pa ta vég zett. Zsi nór -
ban har mad szor áll ha tott a do bo gó
leg fel sõ fo ká ra, így jog gal vi het te

ha za a ván dor ser le get. A ver seny
mel lett ju tott szó ra ko zás ra le he tõ ség
a gye re kek szá má ra is, hi szen
ugrálóvárban játsz hat tak, az undi

tûz ol tók nak kö szön he tõ en habpartin
ve het tek részt. A kö zön ség a csep re -
gi és a peresznyei tûz ol tók fe szí tõ vá -
gós be mu ta tó ját, il let ve a rép ce vi -

siek és horvátzsidányiak ol tá si ak ci ó -
ját is megtekithették, mely iga zi lát -
vá nyos sá ga ezek nek a ren dez vé -
nyek nek.

A he lyi egye sü let ez úton is kö szö -
ni a csa pa tok rész vé tel ét, sport sze rû
ver seny zé sét, és a ba rát sá got. 2023-
ban Zsira ren de zi a ver senyt, mely
egye sü le tük meg ala ku lá sá nak 125.
év for du ló ja is lesz egy ben.  

Bü ki Ákos

Tûzoltóverseny Szakonyban
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A Bat thyá ny -kas tély és kert je adott eb ben az
év ben is he lyet a Me gyei Va dász nap nak, ame -
lyet 2022. szep tem ber 3-án tar tot tak.

Va dász kür tös tér ze ne, Vas Me gyei Va dá szok
zász ló já nak fo ga dá sa, kö szön tõ be szé dek, Hu -
ber tus mi se, if jú va dá szok fo ga da lom té te le, ki -

tün te té sek át adá sa után vál to za tos prog ra mok
kö zül le he tett vá lo gat ni: pl. tró fea ki ál lí tás, va -
dász fes tõk ki ál lí tá sa, agár be mu ta tó, ter mé szet -

fo tó-ki ál lí tás, soly mász be mu ta tó, vir tu á lis lö vé -
szet, he lyi kul tu rá lis egye sü le tek bemutatói…

A szép, ko ra õszi idõ is ked ve zett a sza bad té ri
prog ra mok nak. Kü lön bö zõ ver seny ki írá sok ra is
le he tett je lent kez ni. A Csepregi Répcevölgye VT.
tag jai is több ka te gó ri á ban meg mé ret tet ték
ma gu kat. Szép ered mé nyek szü let tek, úgy lát -
szik, a sze ren cse is hoz zá juk sze gõ dött.

A vadételfõzõ ver seny ben, ahol 17 va dász -
tár sa ság mu tat hat ta be a fõ zõ tu do má nyát, 2.
he lye zést ér tek el a Csepregi Répcevölgye Va -
dász tár sa ság kuk tái. Az ál ta luk el ké szí tett me nü
a kö vet ke zõk bõl állt: Acsádi örvösgalambleves,
Bü ki tatárbifsztek, Ba con ba te kert szar vas bor jú -

ge rinc cukkinis tócs nival, ka por már tás sal és
flambírozott var gá nyá val.

Akik  az éte lek ké szí té sé ben részt vet tek:
Ipkovich Ákos, Ipkovich Dá vid, Hegedüs Er vin,
Kon tó Sándorné, Mersics Ti bor, Tóth Sán dor, Sze -
le Dominik. A pá lin kák ver se nyé ben is ki tet tek
ma gu kért a va dá szok. A Vas Me gyei Va dá szok
Pá lin ká ja cí met eb ben az év ben Hegedüs Er vin

kap ta, Irsai Oli vér pá lin ká já ért. Ber ke nye pá lin -
ká ja is arany mi nõ sí tést ka pott. Desits And rás
Zöldveltelinibõl ké szült pá lin ká ja szin tén arany
mi nõ sí tést ka pott. Ezüst mi nõ sí tést ka pott Kon tó
Sán dor Mayer Ber ta lan pá lin ká ja.

A „Va dá szok bo ra, bo rok va dá sza” ver se -
nyen a 2022. Vas Me gyei Va dá szok Bo ra cí met
Mol nár Sán dor kap ta 2021-es Zöldveltelini bo rá -
ért. Ezen kí vül több csepregi va dász bo ra ka pott
arany és ezüst mi nõ sí tést.

Mol nár Er nõ az Or szá gos Ma gyar Va dász ka -
ma ra Ér dem ér mét ve het te át a va dá sza tért és a
va dá szo kért vég zett ki emel ke dõ mun ká já ért.

Desits And rás csepregi if jú va dász pe dig fo -
ga dal mat tett ezen a na pon, hogy a ma gyar
va dá szok tár sa dal má nak mél tó tag ja kí ván len -
ni, vé di a ter mé sze tet és a ben ne élõ va dat. A
Sop ro ni Egye tem emeritus rek to rá tól, prof. dr. Fa -
ra gó Sán dor tól kap tak út ra va lót a fris sen ava tott
if jú va dá szok.

Gra tu lá lunk a nyer te sek nek, a ki tün te tett nek.
Akik el jöt tek Kör mend re, szép él mé nyek kel tér -
het tek ha za.

Horváthné Pa dos Te réz

Iklanberényi búcsú

Megyei Vadásznap Körmenden
A CSEPREGI RÉPCEVÖLGYE VT. TAGJAINAK SIKEREI A MEGYEI VADÁSZNAPON

A temp lom bú csú a temp lom cí mé nek vagy
vé dõ szent jé nek ün ne pe, ezt ne ve zik ál ta lá ban
bú csú nak. Is mert a kis bú csú ki fe je zés is, amely
a temp lom fel szen te lé sé nek em lék nap ja, év for -
du ló ja. A bú csú la tin meg ne ve zé sé nek je len té -
se: el en ge dés. Ez azt je len ti, hogy Is ten az egy -

ház ál tal el en ge di a bün te tést. A ma gyar bú csú
ki fe je zés ar ra utal, hogy az em ber bú csút vesz a
rá vá ró bün te tés tõl. Ré gen az ilyen ün ne pet
nem csak az egy ház ban ün ne pel ték, ha nem a
te le pü lé se ken is. Má ra ezt fel vál tot ta a fa lu nap.
Iklan be rény ben a ká pol na bú csú ja szep tem ber

12-én, a Bol dog sá gos Szûz Má ria ne ve nap ján
van. E je les nap al kal má ból dr. Szalai Gá bor plé -
bá nos ven dég atyát hí vott, hogy emel tebb ke re -
tek kö zött ün ne pel jük a bú csút. A nemesszalóki
plé bá nos, Árus-Kovács Gá bor a bú csúk je len tõ -
sé gé rõl be szélt.                               SulicsHeni




