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• Szakony

Bronzérmes a csepregi 
babusgatós, kézmûves, teljes kiõrlésû kenyér
Im má ron ha to dik al ka lom mal ren dez ték

meg a Ke nyér lel ke fesz ti vált Bu da pes ten, a
MOM Kul tu rá lis Köz pont ban. A ver seny min dig
au gusz tus 20-án, Szent Ist ván ki rá lyunk és az új
ke nyér ün ne pé nek nap ján, két na pos szer ve zés -
ben ke rül meg ren de zés re. A Csepregi Pék ség
Sop ro ni At ti la kép vi se le té ben már ötöd ször re in -
dul a meg mé ret te té sen. Az idei év ben au gusz -
tus 19-én és 20-án volt a fesz ti vál. A ver seny re
pék ség ként és ma gán sze mély ként is le he tõ ség
van ne vez ni. Az el múlt évek ben a ver seny zõk -
nek a meg adott idõ pont ra kel lett meg ér kez ni ük
a hely szín re az ott hon el ké szí tett ter mé kek kel, il -
let ve azok ös  sze te võ i nek és a ké szí tés mód já nak
le írá sá val, il let ve ke nyér ese tén a ko vász egy kis
ré szé vel is. A ta va lyi, va la mint az idei év an  nyi -
ban kü lön bö zött a töb bi év tõl, hogy eze ken az
éve ken már ott, a hely szí nen kel lett el ké szí te ni a
ter mé ke ket. 

Egye dül a ko vászt le he tett ott hon ról vin ni, a
töb bi alap anya got és kel lé ket a szer ve zõk biz to -
sí tot ták a ver seny zõk szá má ra. Pék sé gek szá má -
ra öt ka te gó ria áll ren del ke zés re, amely ben sze -
re pel tet ni le het a ter mé ke ket. A ka te gó ri ák a kö -
vet ke zõk: fe hér-fél bar na, tel jes ki õr lé sû, bagett,
croissant; az ötö dik ka te gó ria pe dig min den év -
ben más. Idén a ken der ma gos ke nyér ka te gó ri -
á ját hir det ték meg. 2017-ben a Csepregi Pék -
ség má so dik lett a fe hér-fél bar na ka te gó ri á ban,
2018-ban má so dik a fe hér-fél bar na és tel jes ki -
õr lé sû ben, 2019-ben saj nos nem ér tek el he lye -
zést. Az idei év ben két ka te gó ri á ban (fe hér-fél -
bar na, tel jes ki õr lé sû) in dul tak. Au gusz tus 19-én
ér kez tek meg a hely szín re, ahol ös  sze kel lett ál lí -
ta ni a ke nye re ket, me lye ket dél kö rül kezd tek el
da gasz ta ni. Es te 18-19 órá ra le is vol tak for máz -
va. Es té re sza kaj tó ba tet ték õket, azo kat pe dig
ke nyér hû tõ be. Más nap, 20-án dé lig ki kel lett
süt ni a ter mé ke ket, dél ben pe dig le ad ni a nem -
zet kö zi zsû ri nek. 

A zsû ri tag jai ko moly szak te kin tél  lyel ren del -
ke zõ gaszt ro nó mi ai szak em be rek, kéz mû ves
sztár pé kek, szá mos or szág ból. Ma gyar or szág ról

is a leg ne ve sebb sztár sé fek kép vi sel te tik ma gu -
kat. A zsû ri pon to kat ad a ki né zet re, il lat ra, ta pin -
tás ra, szer ke zet re (ál lag ra), héj ra és íz re vo nat ko -
zó an is. A pon to kat a ver seny vé gén je len tik be.
A Csepregi Pék ség kü lön le ges, Ba bus ga tós kéz -

mû ves ke nye ré nek tel jes ki õr lé sû vál to za ta el ér -
te az elõ ke lõ har ma dik he lye zést! A ter mék ed -
dig még nem volt for ga lom ban, a ver seny ide je
alatt volt tesz te lés alatt. Az óta azon ban a vá sár -
lók már meg tud ják vá sá rol ni 500 gram mos ki -
sze re lés ben! Ér de kes ség, hogy ez zel a tech no ló -
gi á val, ter mé sze tes ko vás  szal, min den fé le ada -
lék nél kül, élesz tõ nél kül ke ve sen süt nek, mert
kö zel két na pig tart a ke nyér sü tés fo lya ma ta.
Ezért hív ják Ba bus ga tós ke nyér nek, mert az át -
lag hoz ké pest több a rá for dí tott idõ, ener gia. A
Ke nyér lel ke fesz ti vál szá mos szó ra ko zá si le he tõ -
sé get nyújt, kü lön bö zõ gaszt ro nó mi ai és ze nei kí -
sé rõ prog ra mok kal kar ölt ve min den ér dek lõ dõ
szá má ra. A leg fon to sabb, hogy ez a ver seny
nem egy más el len, ha nem egy más sal kar ölt ve
zaj lik, a köl csö nös el fo ga dás és sze re tet je gyé -
ben. A ver seny zõk tisz te le tet ad nak egy más nak
és az ál ta luk el ké szí tett ke nyér nek. Gra tu lá lunk a
Pék ség si ke ré hez, to váb bi ered mé nyes mun kát
kí vá nunk!

Igler Pat rí cia

Szü re ti fel vo nu lás Szakonyban

Szep tem ber 12-én, szom bat dél után fel -
pezs dült a te le pü lés. Cso dá la tos nap sü tés ben
gyü le kez tek a fel vo nu lók, hogy jóked vû en kö -
szönt ség a szü re ti idõ sza kot. A sort a kis bí ró

nyi tot ta. Õt a Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra
és Mazsorett Cso port ja kö vet te. Ki csik és na -
gyok vo nul tak vé gig a fa lun. A ven dég lá tás
sem ma radt el, hi szen sok ház elõtt meg te rí tett
asz tal vár ta a vi dám se re get.

A vég ál lo más a fo ci pá lya volt, ahol a
mazsorettesek és a fú vós ze ne kar mû so rát lát -
hat ta és hall hat ta a kö zön ség. Tóth Tün de
éne kes fer ge te ges elõ adá sá ra so kan tánc ra
pat tan tak. Szkanderbemutatót lát hat tak az ér -
dek lõ dõk. A bát rak ama tõr ver se nyen ve het -
tek részt a Dóró Te am szer ve zé sé ben. A na pot
a Ruboydee „Retró DJ” ze né je zár ta.

ADA
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Következõ megjelenés: 2020. november 4.

„...s szép, mint 
mindig, énnekem”

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Tormásligeten történt
2020. 08. 22-én fa lu na pot tar -

tot tunk. 10 óra kor köz le ke dés biz -
ton sá gi-ügyes sé gi prog ram ra ke -
rült sor a kõ sze gi rend õr ség se gít sé -
gé vel, ame lyen na gyon sok gyer -
mek vett részt. 

13 órá tól in dult a mû sor, ame -
lyen hét fel lé põ sze re pelt, szín vo -
na las elõ adá sok kal. A dél után fo -
lya mán meg tisz tel te ren dez vé -
nyün ket Ágh Pé ter or szág gyû lé si
kép vi se lõ úr, aki hi va ta lo san át ad -
ta a 2019 Ma gyar Fa lu prog ram
pá lyá za tán 1.430.927 Ft ér ték ben

nyert or vo si mû sze re ket, majd be -
je len tet te, hogy 2020-ban a te le -
pü lés 1.495.290 Ft pá lyá za ti pénzt
nyert köz te rü let kar ban tar tá sát
szol gá ló esz kö zök re, vé gül em lék -
la pot adott át a te le pü lés nek, min -
den la kó nak meg kö szön ve a ko ro -
na ví rus okoz ta vész hely zet ide jén ta -
nú sí tott helyt ál lá sát, majd kö szön tõ -
jét az zal fe jez te be, hogy vi gyáz -
zunk egy más ra és Tor más li get re.

A mû sor után va cso ra kö vet ke -
zett, majd éj jel 2-ig bál zár ta le a
ren dez vényt.

Sze ret ném meg kö szön ni min -
den ki nek, aki bár mi lyen mó don
se gí tett, te vé ke nyen részt vett ab -
ban, hogy a ren dez vény si ke res le -
gyen! Kö szö nöm a fel lé põk nek,
hogy je len lét ük kel emel ték a ren -
dez vény szín vo na lát! Kö szö nöm
Ágh Pé ter kép vi se lõ úr nak, hogy
meg tisz tel te ren dez vé nyün ket! Kö -
szö nöm Né meth Ist ván nak és csa -
pa tá nak a fi nom va cso rát!

Fá jó pont, hogy a ví rus mi att ma -
rad tak el ren dez vé nyek, köz tük a
nyug dí jas nap, de már van nak el -
kép ze lé sek, hogy mi lyen mó don
pró bál juk meg va la men  nyi re kár pó -
tol ni a te le pü lé sen élõ nyug dí ja so -
kat. To vább ra is tá mo gat juk a ta nu -
ló kat be is ko lá zá si se gél  lyel, és a
fel sõ fo kú ta nu ló kat Bursa Hun -
garica te le pü lé si ösz tön díj jal.

MÁF

So kak szá má ra az õsz az el mú lást, a ked vet len sé get, a bo ron -
gós idõ já rást je len ti. Fon tos azon ban, hogy mind ezek mel lett, amik
az év szak jel lem zõi, meg ta lál juk a szép sé get, az örö met eb ben az
idõ szak ban is. Dí szes ru hát öl te nek az er dõk, a me zõk, sze met gyö -
nyör köd te tõ lát vány a ki rán du lók szá má ra. A te le pü lé sek ut cái is vi -
dám õszi dí szek be öl töz nek a szor gos fa lu szé pí tõk ke zei ál tal. Örül -
nünk kell a ter més nek, me lyet be ta ka rít ha tunk a kis ker tek bõl, a
szán tó föl dek rõl. Gon dol junk csak a szü re te lõk vi dám han gu la tá ra,
éne ké re is, a ter mé sek bõl ki for ró fi nom ne dû re, mely a té li idõ szak -
ban is öröm mel tölt el min ket. Ün ne pek ben, vi lág nap ok ban is gaz -
dag ez a hó nap. Rög tön az el sõ nap ján a Ze ne vi lág nap ját ün ne -
pel jük. 1975 óta ezen a na pon hang ver se nyek kel, da los ta lál ko zók -
kal kö szön tik szer te a vi lág ban a ze nét, és hir de tik: „Min de nik em -
ber nek a lel ké ben dal van”! Ok tó ber el sõ nap ja az Idõ sek vi lág -
nap ja is. Nyug dí ja sok ta lál koz nak, ün nep lik õket a te le pü lé se ken.
Azon ban fon tos üze net a fi a ta lok szá má ra, hogy min den nap egy -
for mán kell fi gyel nünk idõs csa lád tag ja ink ra, la kó tár sa ink ra. Ok tó -
ber 4-én az ál la tok vi lág nap ján az ál la tok gon do zá sá ra, sze re te té -
re szen te lünk több fi gyel met Szent Fe renc pél dá ját kö vet ve. Ok tó -
ber 6-án, a nem ze ti gyász na pon az Ara don ki vég zett 13 tá bor nok -
ra em lé ke zünk, akik nek pél dá ja örök ké em lé künk ben él. Nem ze ti
ün ne pün kön, ok tó ber 23-án az 1956-os bu da pes ti ese mé nye ket
idéz zük fel, te le pü lé sen ként más-más mó don ün ne pel ve. A ka to li kus
egy ház a ró zsa fü zér hó nap já nak szen te li a hó na pot, kér jük a Ró zsa -
fü zér Ki rály nõ jé nek ol tal mát. 

Azon ban nem me he tünk el szót la nul az or szág ban lé võ jár vány -
hely zet mel lett, hi szen a fel so rolt vi lág nap ok, em lék na pok meg ün -
nep lé se je len hely zet ben szo li dan, a ho mo gén kö zös sé gek re, szin te
a csa lá dok ra kor lá to zó dik a ren del ke zé sek ér tel mé ben. Ha ez az
ára a jár vány meg fé ke zé sé nek, tart suk be a sza bá lyo kat, ün ne pel -
jünk sze ré nyen, de tisz te let tel! Bíz zunk, hogy ha ma ro san új ra tel jes
le het az éle tünk, az örö me ink fel té tel nél kü li ek le het nek. Min den
ked ves Ol va só nak jó egész ség ben töl tött õszt kí vá nok! 

Baloghné Si mon Eri ka



4

2020. október X. évfolyam
 10. szám

•
w

w
w
.repcevidek.hu

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Gyalóka

• Mesterháza

Gyalóka vá lasz tott

Pol gár mes ter-vá lasz tást tar tot tak Gyalókán
2020. szep tem ber 6-án. Vá lasz tás ra jo go sult

66 fõ, mely bõl meg je lent 35 fõ. 29-en ad tak
le ér vé nyes sza va za tot. A sza va za tok ös  sze -
szám lá lá sa után Var ga Ta más lett Gyalóka új
pol gár mes te re. Gra tu lá lunk.                    yde

Nyug dí ja sok kö szön té se Mes ter há zán

Idén is ven dé gül lát ta a te le pü lés nyug dí -
jas la kó it az ön kor mány zat. Az au gusz tus 29-i
ren dez vé nyen szép szám mal je len tek meg a
ven dé gek. Do hi Zsolt pol gár mes ter kö szön tõ je
után örök zöld da lo kat hall hat tak a meg hí vott
együt tes tõl. A fi nom va cso rát a bõi Ernhardt

ét te rem biz to sí tot ta. A prog ram ze nés mu la to -
zás sal foly ta tó dott.                                   yde

Le tér ve a 84-es fõ út ról egy han gu la tos, szé -
pen ren de zett, vi rá gok kal bo rí tott kis fa lucs ka fo -
gad ja az ar ra já rót. Nemesládony az a kö zel
170 fõs köz ség, aho va eb ben a hó nap ban lá to -
gat tam. Rubóczkiné Börczy Vik tó ria – ki sza bad -
ide jé ben há rom gyer me kes édes anya – mu tat ta
be a te le pü lés éle tét. Pol gár mes ter as  szony itt
szü le tett, itt nõtt fel, így még in kább a szí vén vi -
se li a fa lu sor sát. 2019-tõl fõ ál lás ban lát ja el a
te le pü lés fel ada ta it. Szá má ra ez a hi va tás nem
egy ki vált ság, ha nem egy alá za tos szol gá lat, hi -
szen na gyon fon tos nak tart ja azt, hogy se gí te ni
tud jon a fa lu nak, hoz zá tud jon já rul ni ah hoz,
hogy fej lõd hes se nek. Min den na pos te en dõ i ben
nagy se gít sé get nyújt a kép vi se lõ-tes tü let, me -
lyet szin tén nõk al kot nak. 

A de cem be ri köz meg hall ga tá son pe dig a fa -
lu la kos sá gá nak se gít sé gé vel ki vá lasz tás ra ke rült
a két je lent ke zõ kö zül a fa lu gond nok, ki ugyan -
csak nõ lett. Így szü le tett meg a nõk al kot ta csa -
pat, kik nagy gon dos ság gal, sze re tet tel lát ják el
ezt a nem ke vés idõt és ener gi át meg kö ve te lõ hi -
va tást. A fa lu gond nok mun ká ját könnyít ve, a Ma -
gyar Fa lu prog ram ál tal ka pott tá mo ga tást a te -
le pü lés egy kis busz vá sár lá sá ra fordította, mel  lyel
nagy se gít sé get nyújt hat nak a la kos ság nak (be -
vá sár lás, gyógy szer ki vál tás, vizs gá lat ra szál lí tás,
gyer mek szál lí tás). Tá mo ga tást kap tak még a Ma -
gyar Fa lu prog ram ke re te in be lül te me tõ fej lesz -
tés re is. Eb ben a for má ban is kö szö net jár a Ma -
gyar Ál lam nak a tá mo ga tá so kért! A kis busz nak
az Ön kor mány zat ön erõ bõl lé te sí tett egy mo bil
ga rázst, hogy az idõ já rás vi szon tag sá ga i tól óv ják
a min den na pos fel ada to kat el lá tó jár mû vet. A
cik lus kez de te óta szá mos ren dez vény meg va ló -
sult már Pol gár mes ter asszony irá nyí tá sá val, me -
lye ket ér de mes meg em lí te ni. Az év vé gi ese mé -
nyek kö zött sze re pelt az ad ven ti gyer tya gyúj tás –
mely re Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ és
Gagyi Le ven te me gyei kép vi se lõ is el lá to ga tott –,
a Mi ku lás-ün nep ség, a nyug dí jas-ta lál ko zó és a
szil vesz te ri ba tyus bu li, me lyek rõl ko ráb bi szá ma -
ink ban ol vas hat tak. Az idei év ben is ma guk mö -
gött tud hat nak egy-két ese ményt. Még a far san -
gi mu lat sá got si ke re sen meg tart hat ták, mi e lõtt a
ko ro na ví rus meg ér ke zett or szá gunk ba is, vi szont a
nõ na pi kö szön té se ket már a vi rá gok ház hoz szál -
lí tá sá val tud ták meg ol da ni. Így tör tént az anyák
és az el sõ apák nap ja al kal má val is. Anyák nap -

ján egy kis vi de ó val és vers sel ked ves ke dett a
kép vi se lõ-tes tü let az édes anyák nak, apák nap ja
al kal má val pe dig a gyer me kek ké szül tek egy kis
meg le pe tés sel az édes ap juk, nagy pa pá juk szá -
má ra, il let ve a kép vi se lõ-tes tü let is üd vö zöl te az
ün ne pel te ket. A ví rus hely zet alatt saj nos más
prog ram nem volt, vi szont a hely zet eny hü lé se
után az Er zsé bet-tá bort már si ke re sen meg tart -
hat ták, il let ve a ven dég ét kez te tés is meg in dul ha -
tott au gusz tus ban. Egy si ke res Leader ér ték lel tár

pá lyá zat kap csán ke rült meg va ló sí tás ra egy ren -
dez vény, mely rõl eb ben az új ság ban ol vas hat -
nak. Ter ve ik kö zött sze re pelt még au gusz tus 29-én
egy nyár  bú csúz ta tó ese mény, mely már évek óta
ha gyo mány Nemesládonyban. A nyug dí jas na -
pot pe dig szep tem ber-ok tó ber kör nyé ké re sze ret -
nék elõ re hoz ni. 

Hogy ne csak a szó ra ko zás ról me sél jünk,
nem ha nya gol hat juk el azt a sok-sok te vé keny
órát, ami kor a te le pü lés ve ze tõ sé ge és la ko sai
szor gos kod nak a kör nyék szé pí té se ér de ké ben.

Nemesládony, 
a nõk ve zet te te le pü lés
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Az el múlt idõ szak ok ban szá mos fa lu ren de zé si
mun ka folyt tár sa dal mi mun ka ke re té ben. A vi -
rág gal bo rí tott te rü le tek szá ma nö vek szik, a
meg lé võ fa fe lü le tek, dí szí té sek új meg je le nést
kap nak, a ré gi anya gok fel hasz ná lás ra ke rül -
nek. Így ve he tõ ész re az a ha tal mas vál to zás,
ami a fa lu ba be té rõ lá to ga tó sze me elé tá rul. A

szor gos ke zek idõt és ener gi át nem saj nál va dol -
goz nak fo lya ma to san azon, hogy ez a kis fa lu
szebb ké pet kap has son. A nõi ke zek mel lett ter -
mé sze te sen a fér fi erõk is nagy se gít sé get nyúj ta -
nak, le gyen szó bár mi lyen mun ká ról. Azo kat,
akik a tár sa dal mi mun ka ke re te in be lül bár -
mennyit is, de hoz zá tet tek a köz ség szé pí té sé -
hez, fej lõ dé sé hez, az ér ték lel tár ren dez vé nyen
el is me rõ em lék lap pal ju tal maz ta az Ön kor -
mány zat. Eh hez kap cso ló dó an az idei év ben
meg ala kult a Nemesládonyért Egye sü let (NÉRT),

mely nek cél ja a he lyi ér ték vé de lem, ha gyo -
mány õr zés, a kör nye zet ren de zé se, prog ra mok
szer ve zé se a te le pü lés né pes ség meg tar tó ere jé -
nek nö ve lé se ér de ké ben. Így az Egye sü let ál tal
még in kább tud ják vál lal ni a fa lu kül sõ ké pé nek
for má lá sát, szé pí té sét. A ví rus alat ti idõ sza kot is
na gyon fon tos nak tart juk meg em lí te ni, hi szen

szá mos fel aján lás sal (maszk, szap -
pan) tud ták biz to sí ta ni a la ko sok
szá má ra a ne héz hely zet biz ton sá -
gos át vé sze lé sét. Ez úton is kö szö -
net mind azok nak, akik se gít sé get
nyúj tot tak, és a la kos ság nak is
nagy há la, ami ért min den ki fe -
gyel me zet ten át vé szel te ezt az
idõ sza kot! 

A múlt és je len mel lett a jö võ be -
ni cé lo kat sem fe led het jük. A jö võ -
ben meg va ló sí ta ni kí vánt fej lesz té -
sek kö zé so rol hat juk a ra va ta lo zó
épü le té nek fel újí tá sát, az or vo si ren -
de lõ akadálymentesítést, szenny víz
be ve ze té sét, mû ve lõ dé si ház fû tés -
kor sze rû sí té sét, ját szó tér fel újí tá sát,
va la mint a ren dez vény épü let szeb -
bé va rá zso lá sát. Egy ilyen kis te le -
pü lés nek még in kább fon tos, hogy
mi nél több em bert ide csa lo gas sa -

nak, hogy az üre sen ál ló há zak is új ra é led je nek. És
hogy a bõ vü lõ la kos sá got is ös  sze tart sák, a kö zös -
sé gi prog ra mok ra, ren dez vé nyek re kell össz pon to -
sí ta ni, hogy egy ös  sze ko vá cso ló dott kö zös sé get
ala kít has sa nak ki. 

Rubóczkiné Börczy Vik tó ria sza va it idéz ve:
„Cé lunk, hogy erõ sít sük egy más ban a jót, el fo -
gad juk egy mást azért, hogy együtt tud junk él ni.”

Kö szö nöm szé pen, hogy be mu tat tad ne kem kis
kö zös sé ge te ket, to váb bi si ke res éve ket kí vá nok!

Igler Pat rí cia

2020. au gusz tus 29-én ren dez te meg
Tömörd a ha gyo má nyok kal ren del ke zõ fa lu nap -
ját. A prog ra mot Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi -
se lõ nyi tot ta meg a fel újí tott or vo si ren de lõ át -
adá sá val. 

A Fa lu ház nál Kollárits Gá bor pol gár mes ter
tar tott ün ne pi be szé det, mely ben fel vá zol ta az
elõ zõ egy év ese mé nye it és a jö võ be ni ter ve ket.

A nagy si ke rû ren dez vé nyen gyer mekprog -
ra mok, lab da rú gó tor na, íjá szat, dottó és
langallókostoló vár ta a ven dé ge ket. A je len lé -
võk Ihos Jó zsef ka ba ré mû so rát és Delhusa Gjon
elõ adá sát hall gat hat ták. Kollárits Gá bor pol gár -
mes ter vi rág cso kor ral és egy üveg bor ral kö -
szön töt te Hor váth La jost és ne jét, Poór An nát,
akik e na pon ün ne pel ték 50 éves há zas sá gi év -
for du ló ju kat, arany la ko dal mu kat. Az ön kor -
mány zat min den kit meg ven dé gelt egy tál vad -
pör költ tel és a sop ro ni Dö mö tö ri Cuk rá szat sü te -
mé nyé vel. A na pot ut ca bál zár ta.

Öröm lát ni, hogy a he lyi ek és az el szár ma zot tak
egy ilyen ös  sze tar tó kö zös sé get al kot nak.          PB

Fa lu nap
Tömördön
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Hegyfalu
Hegy fa lu 2020 nya rán...

Az idén a jár vány ve szély mi att el ma radt a
fa lu nap ná lunk, de azért nem állt meg az
élet. A Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben nyert
tá mo ga tás sal tel jes egé szé ben új asz falt bur -
ko la tot ka pott a Pe tõ fi Sán dor ut ca. A he lyi
hor gász egye sü let meg ren dez te l. ver se nyét a
hegy fa lui hor gász ta von. Au gusz tus ele jén kör -
ze tünk ben hét gyer mek lett el sõ ál do zó a he lyi
plé bá nos fel ké szí té sé nek kö szön he tõ en. Szep -
tem ber 19-én – temp lo mi bú csúnk elõnapján
– el lá to ga tott hoz zánk dr. Szé kely Já nos me -

gyés püs pök, és meg ál dot ta a kül sõ leg fel újí -
tott temp lo mun kat, me lyet 1815-ben épí tet -
tek, és a Szent Ke reszt Fel ma gasz ta lá sa ne vet
vi se li. A he lyi ének kar is köz re mû kö dött az ün -

nep sé gen. Re mél jük, hogy az el kö vet ke zõ
évek ben a bel sõ fel újí tá si mun ká la tok ra is lesz
ele gen dõ anya gi tá mo ga tás. Tíz év után új ra
sor ke rült bér mál ko zás ra: ta valy õs  szel hoz -
zánk ér ke zett Haller Lász ló plé bá nos, a kör -
nye zõ öt fa lu bér mál koz ni szán dé ko zó fi a tal ja -
it fel ké szí tet te a bér mál ko zás ra, és temp lo -
munk meg ál dá sa után ti zen hét fi a talt bér mált
meg dr. Szé kely Já nos. A fa lu szé pí tõk sem tét -
len ked tek a nyár fo lya mán: ke rí tést fes tet tek,
õszi de ko rá ci ót ké szí tet tek, és vi rá go sí tot tak.

Magyarné Kiss Éva

A ha gyo má nyok hoz hí ven au gusz tus 22-én
ke rült meg ren de zés re a fa lu nap „Répce szent -
györgy ha za vár” mot tó val. A ren dez vény ke re té -
ben ke rült be mu ta tás ra a he lyi ér ték tár is. 

A prog ra mot Kovácsné Ke le men Gert rúd
pol gár mes ter nyi tot ta meg, ün ne pi be széd é ben
ös  sze fog lal ta és ér té kel te az el múlt év ese mé -
nye it, ered mé nye it. Majd át adás ra ke rül tek a
Ma gyar Fa lu prog ram ke re té ben meg va ló sult
be ru há zá sok, így a Volks wa gen Transporter tí pu -

sú gép jár mû, az el sõ se gély cso mag és a fa lu -
gond no ki ke rék pár. Az ün nep sé gen be szé det
mon dott Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ úr,
aki át adott egy dísz ok le ve let is, ez zel meg kö -
szön ve a te le pü lé sen élõk ví rus hely zet hez va ló
hoz zá ál lá sát. Az át adott jár mû vet meg ál dott
Haller Lász ló, te le pü lé sünk plé bá no sa. Az áta dó
ün nep sé get szent mi sé vel foly tat tuk a Ren dez -
vény té ren.

Ezt kö ve tõ en kez de tét vet te a kul tu rá lis és
szó ra koz ta tó prog ram cso kor, mely nek ke re té -
ben fel lé pett fa lunk ban Ódor Fe renc nó ta éne -
kes, akit Mar ton Já nos, a Ha la dás Öreg fi úk csa -
pa tá nak har mo ni ká sa kí sért. A Far kas Sán dor

Egy let Bo ra né ni meg ja vul cí mû ko mé di á ján
együtt szó ra ko zott a fa lu ap ra ja nagy ja. A kul tú -
rá ról az Ungaresca Tánc együt tes és a Bog lya
Után pót lás Nép ze nei Együt tes prog ram ja gon -
dos ko dott, majd a Big Mouse Band ope -
rettmûsora meg ala poz ta a jó han gu la tot. A dél -

utá ni prog ra mok alatt a gyer me ke ket lég vár és
óri ás csúsz da vár ta, va la mint Ági, a lufibohóc
szó ra koz tat ta. Az es te kü lön le ges prog ram ja a
Tûz tán co sok pro duk ci ó ja volt, me lyet a haj na lig
tar tó fa lu na pi bál kö ve tett Galavics Lász ló és
Kiss Ta más köz re mû kö dé sé vel. 

Ös  szes sé gé ben el mond hat juk, hogy egy
nagy sze rû na pot töl töt tünk együtt. Kü lön örö -
münk re szol gál, hogy mi köz ben a prog ram al -
kal mat kí nál a fa lu la kó i nak a ki kap cso ló dá s -
ra, egyben le he tõ sé get te remt a tar tal mas
idõ töl tés re az el szár ma zott gyer me kek, uno -
kák, nya ra lók és ba rá tok szá má ra is. Ta lál koz -
zunk jö võ re is!

Rácz Anett

„Répceszentgyörgy 
ha za vár” Fa lu nap
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Szin te még csak most kez dõd tek a nyá ri
hó na pok, ame lyek gyor san el is il lan tak. A
gyer me kek bá na tá ra el ér ke zett a nyár vé -
ge, ami egyet je lent az is ko la kez dés sel.
Nemesládony köz ség kép vi se lõ-tes tü le te
úgy gon dol ta, hogy pró bál ja fe lejt he tet len -
né va rá zsol ni ezt az au gusz tu si na pot. A fa lu

la kó i ra ér de kes prog ra mok vár tak. Ki-ki ta -
lál ha tott ked vé re va lót. 

Dél után 3 óra kor a Ber zse nyi Dá ni el
Könyv tár mun ka tár sa it kö szönt het tük a szín -
pa don. Két me sét hall hat tunk az elõ adá suk -
ban. Ki csik és na gyok egy aránt fe szül ten fi -
gyel ték a tör té ne te ket. Majd egy kéz mû ves
fog lal ko zás ra hív ták a bar ká csol ni vá gyó -
kat. WC-pa pír-gu ri gá ból ké szí tet tek bé kát. A
se gí tõk lé pés rõl lé pés re be mu tat ták, hogy
lesz bé ka a WC-pa pír-gu ri gá ból. Na gyon
szép al ko tá sok szü let tek.

Si ma ság ról ér ke zett hoz zánk Tö rök Jó zsef
lo vas ko csi já val, és le he tõ ség nyílt, hogy ki-
ki utaz zon ez zel a ma már nem min den na pi
jár mû vel. A gye re kek na gyon örül tek, volt

olyan, aki még nem pró bál ta az uta zás nak
ezt a faj tá ját. A lo vak nak al mát, sár ga ré pát
ad tak ju tal mul a kel le mes ki kap cso ló dá sért.

A Sár vá ri Ha gyo mány õr zõ és Íjász Egye -
sü let is el lá to ga tott hoz zánk. Le he tõ sé get
ad tak e sport ki pró bá lá sá ra. Az egye sü let fõ
cél ja: a ma gyar kul tú ra meg õr zé se, ápo lá -

sa, be mu ta tá sa, a mi nél szé le -
sebb kör ben va ló meg is mer te -
té se, ki emelt fi gyel met for dít va
az egye dül ál ló ma gyar íjász -
ha gyo má nyok ra, az után pót -
lás ne ve lé sé re, íjász ver se nye -
ken va ló rész vé tel re és ver se -
nyek szer ve zé sé re.

A ren dez vény ide je alatt
arc- és kö röm fes tés, va la mint
csillámtetkó-készítés vár ta a ki -
csi ket és na gyo kat egy aránt.

Az ital pult nál kü lön bö zõ ízû ször pök és
zöld fû sze rek kel ké szült li mo ná dék vár ták a
ven dé ge ket. Es te tá bor tü zet, sza lon na- és
kol bász sü tést szer vez tünk, mely hez zöld sé -
ge ket kí nál tunk. A hir te len jött zi va tar mi att
saj nos so kan me ne kü lõ re fog ták. Re mél jük,
jö võ re a tá bor tûz kö rü li ének lés sem ma rad
el. A bát rab bak az es tét ze nés mu lat ság gal
zár ták. Bí zunk ben ne, hogy min den ki jól szó -
ra ko zott, és ren ge teg él mén  nyel tért ha za.

A szep tem be ri is ko la kez dés hez erõt,
egész sé get és ki tar tást kí vá nok min den ked -
ves di ák nak és szü le ik nek. Re mél jük, ez a
tan év is mét a ha gyo má nyos ke re tek közt
zaj lik majd!

Pietrowskiné Végh And rea

Czupy Bá lint-em lék-
 ün nep ség Völcsejen

Czupy Bá lint szü le té sé nek 120. és ha lá lá nak 45. év for -
du ló ja al kal má ból tar tott az agyagosszergényi Kö zi Hor váth
Jó zsef Nép fõ is ko la em lék táb la-ava tó val és kiad vány -
bemutatóval egy be kö tött em lék ün nep sé get szep tem ber
20-án, Völcsejen.

Kö szön tõt Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ mon dott,
aki fel idéz te az egy ko ri nem zet gyû lé si kép vi se lõ élet út ját, és
meg kö szön te a he lyi ek nek és a szer ve zõk nek, hogy él te tik
Czupy Bá lint em lé két. Bá lint gaz da alak ját me nye, özv.
Czupy Józsefné Bátkay Éva as  szony idéz te meg. „Bá lint Pa -
pa, ahogy ott hon hív tuk, egy sze re tet re mél tó, ki egyen sú -
lyo zott em ber volt, aki böl csen szer vez te éle tét, össz hang -
ban csa lád já val, hí võ ka to li kus el kö te le zett ség gel és ha za -
sze re tet tel” – kezd te vis  sza em lé ke zé sét, majd egy sze mé lyes
tör té ne tet is meg osz tott a je len lé võk kel: „Christoph fi unk szü -
le té se kor õ volt az el sõ, aki meg lá to ga tott. Óri á si pi ros ró zsa -
cso kor ral kö szön tött. Mi vel édes apám már nem élt, azt
mond ta: »Édesapádnak il le ne most itt áll nia, így az õ ne vé -
ben kö szön te lek Ben ne te ket. Mély sze re te tet és sok örö möt
kí vá nok en nek az ara nyos csöpp ség nek a fel ne ve lé sé hez,
és a Szûz anya ol tal má ba aján lok Benneteket!« Bá lint Pa pa,
apó som, a sze mem bõl ol vas ta ki lel ki ál la po to mat, ész re vet -
te örö mö met, de bá na to mat is, amit egy me leg öle lés sel ol -
da ni is tu dott.”

Gyürü Fe renc plé bá nos úr ál dot ta meg az em lék táb lát,
me lyen a kö vet ke zõ szö veg ol vas ha tó:

E há zat épí tet te, s itt élt 1934–1947 kö zött „a még öreg
ko rá ban is dél ceg ter me tû, éles eszû, me leg szí vû, ízig-vé -
rig ma gyar és ke resz tény fér fi” CZUPY BÁ LINT, 1900–1975,
kis gaz da po li ti kus, nem zet gyû lé si kép vi se lõ, a Sza bad Eu ró -
pa Rá dió „Bá lint gaz dá ja”, aki szív ügy ének te kin tet te a
KALOT ál tal szer ve zett nép fõ is ko lák tá mo ga tá sát.

A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Vé get ért a nyár
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Lo va sok há la adó
szent mi sé je a horvátzsidányi 
Peruska Má ria-kegy he lyen

2020. szep tem ber 5-én lo va sok, ló tu laj do -
nos ok, ló tar tók, lókedvelõk há la adás ra gyûl -
tek ös  sze a tör té nel mi za rán dok he lyen, hogy
ál dást kér je nek ma guk ra és lo va ik ra is. Ez a
za rán dok mi se Kisboldogasszony ün nep hez
kap cso ló dik, hi szen ez ked velt bú csú já ró nap.

Ez a kez de mé nye zés Mar ton Ágos ton ne -
vé hez fû zõ dik. Több te le pü lés rõl ér kez tek:
Zsiráról, Bozsokról, Velembõl, Szer da hely rõl,
va la mint csepregi lo va sok és fo gat haj tók is
kép vi sel tet ték ma gu kat. A ha rang szó ra a lo -
va sok, fo ga tok be vo nul tak a ká pol na elé. A
szent mi sét az idén arany mi sés és 80 éves
horvátzsidányi plé bá ni ai kor mány zó,
Dumovits Ist ván, és a rõt fal vi Johann Ghinani
plé bá nos ce leb rál ták. Dumovits atya szent be -
széd ében hall hat tunk az ál la tok vi lág nap já -
ról, ami ok tó ber 4-én lesz, és a lo va sok vé dõ -
szent jé hez, Szent Már ton nap já hoz kap cso ló -
dó nép szo kás ok ról is. Szent Már tont sok szor lo -
vas ként is áb rá zol ták. A mi se vé gén a rõt fal vi
plé bá nos egyen ként meg ál dot ta a lo va kat,
lo va sa i kat és a ló fo ga to kat is. Dumovits Atya
pe dig arany mi sés ál dást osz tott a je len lé võk -
re. A szer tar tás sze re tet ven dég ség gel zá rult a
Mar ton Szál lá son. Kö szö net a szer ve zõk nek.

Horváthné Pa dos Te réz

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Horvátzsidány Sajtoskál sem volt ki vé tel, a köz ség ben is el
kel lett ha lasz ta ni több ren dez vényt a je len le gi
egész ség ügyi hely zet mi att. Ilyen volt pél dá ul a
má jus 1-jei hor gász ver seny és a fa lu leg ne ve -
sebb ese mé nye: a Fa lu nap pal egy be kö tött Sajt -
fesz ti vál- és Vá sár. Sajtoskál ön kor mány za ta az
eny hí té sek után úgy dön tött, hogy ked ves ke dik a
fa lu la kó i nak egy kis prog ram mal, így 2020. au -
gusz tus 29-én szom ba ton egy úgy ne ve zett
Sajtoskáli Nyár bú csúz ta tó ren dez vényt tar tott. 

Ma ga a prog ram reg gel hat óra után kez dõ -
dött a sajtoskáli hor gász ta von. Elõ ször Haller Im -
re pol gár mes ter úr kö szön töt te a ver seny zõ ket, s
kí vánt min den ki nek ered mé nyes hor gá sza tot.
Sze ren csé re az idõ já rás dél elõtt ked ve zett a
hor gá szok nak, így a sor so lást kö ve tõ en egy bõl
el is fog lal ták a he lyü ket, majd hét óra kor el kez -
dõ dött a ver seny. Az elõ zõ évek hez ké pest idén
ke ve sebb ka pás volt. 11 óra kor vé get ért a
meg mé ret te tés, és kö vet ke zett a mér le ge lés,
ahol ki de rült, hogy ki lett idén a leg ügye sebb
hor gász. Dél ben pe dig grill par ti vár ta a ki me rült
ver seny zõ ket, szur ko ló kat és a ren dez vény re lá -
to ga tó kat egy aránt. 

Ebéd után egy kis pi he nõ kö vet ke zett, majd
a prog ram foly ta tó dott, im már a Sajtoskáli Mû -
ve lõ dé si Ház ud va rán fel ál lí tott ren dez vény sá tor -
ban. Öt óra kor Haller Im re pol gár mes ter úr kö -
szön töt te a ren dez vény re ér ke zõ ket, majd ki hir -
det te a dél elõt ti hor gász ver seny ered mé nye it.
Har ma dik he lyen vég zett Gurbács Sán dor, a

má so dik hely Hoós Sán dort il let te, el sõ he lyen
pe dig Haller Ro land vég zett. Idén is ki osz tás ra
ke rült a leg na gyobb ha lat fo gó hor gász ki tün te -
té se, aki nem más volt, mint a má so dik he lye zést
be zse be lõ Hoós Sán dor. 

Az ered mény hir de tés után az ön kor mány zat
ven dé gül lát ta a fa lu la kó it va cso rá ra. Mi u tán
min den ki el fo gyasz tot ta a mar ha pör köl tet, ér -

kez tek is a fel lé põk. Elõ ször a
Dalkommandó ze nés mû so ra kö -
vet ke zett, ahol a trió kü lön bö zõ
fel dol go zá sok kal szó ra koz tat ta a
kö zön sé get. Tóth Vá sár he lyi Ilo na,
Var ga Lász ló és Pe tõ Fe renc, a trió
tag jai Szom bat hely rõl ér kez tek
Sajtoskálra. Utá nuk Haj ba And rás
rockabilly-duettmûsora kö vet ke -
zett. Sze kér An ná val a Hun gá ria
együt tes da la it dol goz ták fel. A
két éne kes kel lõ en fel pör get te a
han gu la tot a partisátorban, így

Zsugonics Ar nold nak már kön  nyebb dol ga volt
az es ti bál be in dí tá sá val. A mu la to zás és a jó -
kedv haj na lig tar tott.

A dél utá ni ha tal mas zi va tar sem ront hat ta el a
je len lé võk han gu la tát, hi szen így is re me kül zaj lott
a Sajtoskáli Nyár bú csúz ta tó ren dez vény. 

KV

Sajtoskáli Nyárbúcsúztató
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Szep tem ber 5-én, reg gel 5.30-kor in dul tunk
a sajtoskáli ön kor mány zat épü le te elõl. Idén is
el ké nyez te tett min ket a he lyi ve ze tés a ki tû nõ
úticél ki vá lasz tá sá val, ez út tal Bu da pest irá nyá -
ba vet tük utun kat.

Ez év ben jó val ke -
ve seb ben jöt tek el, de
en nek el le né re a han -
gu lat ugyan olyan jó
volt, mint az el múlt
évek ben. Na gyon jó
volt ta lál koz ni a he lyi
la ko sok kal új ra. A bu -
szon min den ki be szél -
ge tett és vic celt, be -
pó tol va az éves le ma -
ra dást. Volt mi rõl be -
szél get nünk, hi szen
nem kön  nyû évet
hagy tunk ma gunk
mö gött. Pol gár mes te -
rünk, Haller Im re rög tön tá jé koz ta tott a nap rész -
le tes prog ram ja i ról, így min den ki tud ta, mi vár
ránk. Egy rö vid ká vé- és cigiszünet után foly tat -
tuk utun kat Bu da pest fe lé.

El sõ ál lo má sunk az Er zsé bet híd kö ze lé ben
lé võ ha jó ál lo más hoz ve ze tett. Min den ki na gyon
fe gyel me zet ten so ra ko zott, hogy fel száll junk a
sé ta ha jó ra. Az idõ cso dá la tos volt, így Bu da pest
iga zi gyöngy sze mei, mint a Lánc híd, a Par la -
ment, a Ha lász bás tya és a MÜPA épü le te iga zán
tün dö köl tek a nap sü tés ben.

A han gu la tos sé ta ha jó zást kö vet ve rö vid
busz uta zás után meg ér kez tünk az Al kot mány ut -
cá ba, ahol rö vid sé ta után tel jes pom pá já ban

él vez het tük a Par la ment neo gó ti kus épü le tét.
Min den ki nagy iz ga lom mal vár ta az or szág gyû -
lé si kép vi se lõnk kel, Ágh Pé ter rel va ló ta lál ko zást,
aki fel ad ta sza bad nap ját és ren del ke zé sünk re

állt, hogy egy ma gas szín vo na lú ide gen ve ze tés
ke re té ben el mond ja a Par la ment tör té ne tét,
ere de ti tör té nel mi té nyek kel és anek do ták kal fû -

sze rez ve. Lá to ga tá sun kat a ve le va ló cso por tos
fényképezkedés és egy ok le vél át adá sa tet te
meg hit té. Ezt pol gár mes te rünk vet te át, mel  lyel
meg kö szön te köz sé günk helyt ál lá sát a ví rus el sõ
sza ka szá ban. Ez után gyors sé ta ke re té ben rót tuk
le tisz te le tü ket az idén át adott új Tri a no ni Em lék -
mû elõtt. Rö vid ebéd szü net után foly tat tuk utun -
kat a gö döl lõi kas tély ba. Kü lön meg tisz tel te tés
volt, hogy lát hat tuk or szá gunk leg na gyobb ba -
rokk kas té lyát. Lel kes ide gen ve ze tõk rész le tes
tár lat ve ze té se kö ze pet te ecse tel ték a kas tély
sok szí nû és rend kí vül ér de kes tör té nel mét. A kas -
tély ko moly res ta u rá ci ón esett át az el múlt 20
év ben. Szo bá i kat íz lé se sen és kor hû en ren dez -
ték be, szin te ré sze sei le het tünk gaz dag tör té -
nel mé nek.

Sé tánk vé gén pol gár mes te rünk meg hí vott
min ket egy fagy lal to zás ra, il let ve üdí tõ ital el fo -
gyasz tá sá ra. Min den ki jól esõ en fog lal ta el a he -
lyét a bu szon, hogy to vább foly tas suk utun kat

Csor na fe lé.
Es te 8-ra vol tunk hi va ta lo -

sak a he lyi Sár kány ét te rem -
be, ahol fris sen sült va cso ra
várt min ket. Idén is min den ki
ked vé re tán col ha tott.

Ez úton sze ret nénk kö szö -
ne tet mon da ni az ön kor -
mány zat nak és min den ki nek,
aki le he tõ vé tet te, hogy idén
is egy fe lejt he tet len na pot
tölt het tünk együtt. Egy újabb

si ke res ki rán du lás, ami re min den részt ve võ
sajtoskáli büsz kén gon dol majd vis  sza.

P.K.

Sajtoskáli falukirándulás
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Ke rék pár tú ra

A jár vány ügyi hely zet kö vet kez té ben be -
ve ze tett di gi tá lis ok ta tás le he tet len né tet te a
szo kott ke re tek ben va ló meg ren de zé sét ter -
mé szet vé del mi na punk nak. Vi szont hogy
még se ma rad jon el tel je sen eb ben a ta va lyi
tan év ben, Far kas Ist ván, a szer ve zés sel meg -
bí zott pe da gó gus ki ta lál ta, hogy a fel sõ ta go -
za tos ta nu lók ön kén tes ala pon tölt se nek ki
egy fel adat la pot a ma da rak és fák nap já val,

il let ve Csepreg és kör nyé ké nek ter mé sze ti ér -
té ke i vel kap cso la tos fel adat sor ral, s a leg jobb
meg ol dá sok be kül dõi részt ve hes se nek egy
õszi ju ta lom ki rán du lá son. 

19 di ák és 3 kí sé rõ pe da gó gus (Tol vaj And -
rea, Far kas Ist ván és Ludván Já nos) ke re ked tek
fel egy szép szep tem be ri dél után, hogy tel je sít -
sék a 22 ki lo mé te res tá vot. Az utunk Szakonyon
és Gyalókán ke resz tül ve ze tett, majd Zsira érin -
té sé vel meg pi hen tünk a répcevisi volt bak ter -
ház nál ki ala kí tott pi he nõ he lyen. To vább in dul -
tunk a peresznyei tó hoz, ahol hely be li di á kok
me sél tek a fa lu ne ve ze tes sé ge i rõl, il let ve iga zí -
tot tak út ba ben nünk, hogy a szõ lõ he gyen ke -
resz tül ho gyan jut ha tunk to vább ter ve zett utun -
kon. A kiszsidányi for rás hûs vi zét iszo gat va tel -
je sen fel üdült az el pil ledt csa pat, s leg na -
gyobb meg le pe té sünk re a fa lu ban élõ kol lé -
ga nõnk, Bartha Bog lár ka is meg lá to ga tott ben -
nünk a fér jé vel, Bá nó Zol tán nal. Õ me sélt ne -
künk egy hely be li nép szo kás ról, a For rás kút-rá -
mo lás ha gyo má nyá ról, kis csa pa tunk ér dek -
lõd ve hall gat ta. 

Meg fá rad va, de él mé nyek kel te lve ér kez -
tünk vis  sza Csepregre, s ál la pí tot ta meg a részt -
ve võk több sé ge, hogy más kor is jó len ne ha son -
ló ki rán du lá so kat szer vez ni az is ko lá ban. 

Far kas Ist ván

[         ]RÖVID

H Í R E K

• Csepreg
Az el múlt idõ szak is moz gal mas volt a te le pü -

lé sen. A Ma gyar Fa lu prog ram ban Iklanberény
még 2019-ben si ke re sen pá lyá zott a te me tõ ke -
rí té sé nek fel újí tá sá ra. En nek az át adá sá ra ke rült
sor au gusz tus 26-án, mely nek ter ve zõ je Ka rá -
csony Sá ra, ki vi te le zõ je Kiss Csa ba bü ki vál lal ko -
zó volt. Iklanberény Köz sé gi Ön kor mány za ta a
meg hir de tett pá lyá zat ke re té ben a meg lé võ és

mû kö dõ te me tõ ke rí té sét kí ván ta új já é pí te ni a
meg lé võ nyom vo nal alap ján. Az új já épí tés cél -
ja, hogy a je len leg rossz ál la gú fa ke rí tés he lyett
egy tar tó sabb és funk ci ó ját job ban el lá tó ke rí -
tés épül jön, amely il lesz ke dik a te me tõ már
meg lé võ épít mé nye i hez. Az áta dón Ágh Pé ter
or szág gyû lé si kép vi se lõ adott tá jé koz ta tást a
Ma gyar Fa lu prog ram ról.  Jász Lász ló plé bá nos
meg ál dot ta az új ke rí tést, majd az ál ló fo ga dá -
son ke rült sor an nak az ok le vél nek az át adá sá -
ra, me lyet az or szág gyû lé si kép vi se lõ ala pí tott
és min den hoz zá tar to zó te le pü lés meg kap a jár -
vány ban nyúj tott pél da mu ta tó ma ga tar tá sért,
helyt ál lá sát, amit a ko ro na ví rus okoz ta ve szély -
hely zet ide jén ta nú sí tott.

Meg kez dõ dött a ká pol na fel újí tá sa és a
kondipark ki ala kí tá sa. Ezen kí vül szep tem ber utol -
só pén te kén a fa lu la kói el bú csúz tat ták a nya rat.
A fi nom ebéd alatt, mely re az ön kor mány zat vár -

ta a ven dé ge ket, a Pan non Ci gány ze ne kar 4
tag ja szolgáltatta  ze nét. Õket Berentei Pé ter éne -
kes kö vet te, aki a Tánc dal fesz ti vált idéz te meg,
be von va a kül föl di la ko so kat is. A dél után zá rá sa -

ként Pin tér Ani kó és Hujber Fe renc nép dal ok kal
szó ra koz tat ta a te le pü lés la kó it. A jól si ke rült dél -
utánt még az esõ sem be fo lyá sol ta.

Au gusz tus ban is mét gya ra po dott a te le pü lés
la kos sá ga. Meg szü le tett Hor váth Benett Jó zsef. Az

ön kor mány zat még ta valy el in dí tott egy szo kást:
akár hány szor új pol gá ra szü le tik a te le pü lés nek, el -
ül tet nek egy fát. Ta valy Pazicsák Pan na ka pott fát,
idén Benett szü lei ül tet ték el a cse me té jük fá ját. Az
ön kor mány zat a fa ül te tés mel lett aján dék kár tyá val
és vi rág gal is kö szön töt te a csa lá dot. A kis le gény
na gyon jól bír ta az ün nep sé get, vé gig alud ta az
egé szet. 

S.Heni és Bo gi

Iklanberényi hí rek
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Az idei év ben a ko ro na ví rus-jár vány jócs kán
fe lül ír ta a prog ra mok szer ve zé sét, nem kis fej fá -
jást okoz va ez zel a te le pü lé sek prog ram szer ve -
zõ i nek. Ez Zsirán sem volt más képp. Mi vel so ká -
ig nem tud tuk, hogy mi kor és mi lyen fel té te lek kel
ren dez he tünk prog ra mot, ezért még a ta vasz fo -

lya mán a fa lu na pi ren dez vény el ha lasz tá sa
mel let dön töt tünk. Azon ban a la kos ság ré szé rõl
an  nyi an ke res tek ben nün ket a ren dez vény mi -
att, il let ve biz tat tak ben nün ket, hogy szer vez zük
meg, és ne ma rad jon el idén sem, hogy a szep -
tem be ri szer ve zés mel lett dön töt tünk. Vi szont ar -
ra is gon dol tunk, hogy ha ok tó ber tõl szi go rí tá so -
kat ve zet né nek be, ak kor a Tök Jó na pi ren dez -
vé nyünk is el ma rad na. S ezért ar ra az el ha tá ro -

zás ra ju tot tunk, hogy a két prog ra mot „ös  sze -
mos suk”, és egy prog ram ke re té ben, Tök Jó
Zsirai Nap né ven, szep tem ber 19-én, szom ba ton
bo nyo lí tot tuk le. A dél elõtt fo lya mán fõ zõ ver -
senyt tar tot tunk 8 csa pat
rész vé te lé vel. Fan tasz ti ku san
jó idõ ben, na gyon jó han gu -
lat ban zaj lott a ver seny. Az
el ké szült éte le ket az ér dek lõ -
dõk is meg kós tol hat ták. A
pa cal pör költ tõl a töl tött pap -
ri kán át egé szen a bras sói
ap ró pe cse nyé ig vál to za tos
volt a kí ná lat. Ez per sze azt is
je len tet te, hogy a zsû ri nek is
ko moly fel ada tot adott a há -
rom he lye zett ki vá lasz tá sa.

Aki evett-ivott, an nak le -
he tõ sé ge volt részt ven ni a
ba se ball baj nok sá gon a fü -
ves pá lyán, vagy egy kis
agy tor ná val be kap cso lód ni
a ma lom ver seny be.

A dél utá ni prog ra mok a
kul túr ház ban a Holleanyó
Szín ház elõ adá sá val, az
Arany szõ rû bá rány me se da -
rab bal foly ta tód tak.

Ven dé ge ink vol tak az
egyházasfalusi A&B Aerial Fitness Lég tánc cso -
port tag jai Szanati Ad ri enn ve ze té sé vel. Mint
min den év ben, idén is ké szül tek ze nés pro duk ci -
ó val a zsirai ének kar tag jai. A va cso rát kö ve tõ en
meg tud hattuk Tor má si At ti lá tól, hogy mi lyen az,
ha Öreg fiú 20 éves már nem le het. A prog ra mok

zá ró ele me egy slágerpartymix volt Walter At ti la
tol má cso lá sá ban. Vé gül az es tét retro disco zár -
ta. Örü lünk, hogy a kez de ti bi zony ta lan ság után
vé gül még is a meg ren de zés mel lett dön töt tünk.

Bár vol tak fé lel me ink a ví rus mi att, de a rész vé tel
azt bi zo nyí tot ta, hogy a la kos ság nak igé nye van
a szó ra ko zás ra. Sze ret nénk min den ki nek kö szö -
ne tet mon da ni a se gít sé gért, ami vel a prog ram
si ke res meg ren de zé sét tá mo gat ták!

NPK

Tök Jó Zsirai Nap
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[         ]RÖVID

H Í R E K

• Sopronhorpács
Au tó men tes vi lág nap 
a sopronhorpácsi óvo dá ban

Szep tem ber 22-én az au tó men tes vi lág -
nap al kal má ból a sopronhorpácsi óvo dá sok
bi cik li vel, fu tó bi cik li vel, rol ler rel, kis mo tor ral,
trak tor ral men tek óvo dá ba, és az óvó né nik,
daj ka né nik is bi cik li vel ér kez tek. Örö kös zöld

óvo da ként fon tos nak tart ják kör nye ze tünk
óvá sát, er re gyer me ke ink fi gyel mét is rá irá -
nyít ják az ilyen prog ra mo kon va ló rész vé tel lel.
A nap leg iz gal ma sabb ré sze volt az óvo dá tól
a tûz ol tó szer tá rig va ló vo nu lás, ahol már az
egyik óvo dás rend õr apu ká ja vár ta két kol lé -
gá já val a gyer me ke ket, kik a he lyes bi cik lis
köz le ke dést gya ko rol hat ták, il let ve ügyes sé gi
pá lyán me het tek vé gig, köz le ke dé si táb lák kal
is mer ked het tek. 

Igler Pat rí cia

Õszi díszítés a sopronhorpácsi
faluközpontban a faluszépítõk
jóvoltából.

Már-már min den kör nyék be li tu da tá ban el ter -
jedt nek szá mít a sopronhorpácsi trak to ros nap,
mely idén is na gyon nép sze rû nek bi zo nyult. Im -
má ron ötö dik al ka lom mal, egy két na pos fa lu -
nap pal kar ölt ve ke rült meg ren de zés re ez az
egye dül ál ló ren dez vény Sopron hor pá cson szep -

tem ber 5-én és 6-án. Az el múlt évek hez ha son ló -
an idén is vá ra ko zás sal te li iz ga lom mal ké szült
min den ki er re a nagy nap ra.  Több mint 50, nem -
ze ti szí nû zász ló val fel dí szí tett jár mû in dult el reg -
gel 9 óra kor a fa lu szin te min den ut cá ját érin tõ
fel vo nu lás nak. A sport pá lyá ra vis  sza ér ve a ha -
gyo má nyok hoz hí ven a ló erõ ké volt a fõ sze rep,
meg kez dõd tek a fu ta mok. Az in du lók ügyes sé gi,
erõ hú zó és gyor su lá si ver se nyen, több ka te gó ri á -
ban mér ték ös  sze gé pe i ket és tu dá su kat. A pá lya
mel lett ha tal mas szur ko ló tá bor – ki csik és na gyok
egy aránt – biz tat ta a ver seny zõ ket. 

A ver se nyek után ter mé sze te sen idén is le he tõ -
ség volt ki pró bál ni a trak to ro kat, sõt még
quadokat is! A sport pá lya má sik fe lén pe dig fõ zõ -
csa pa tok so ra koz tak fel, kik fi no mabb nál fi no -
mabb éte le ket ké szí tet tek a lá to ga tók szá má ra. A
fõtt étel mel lett a he lyi la ko sok ál tal fel aján lott pa -
la csin tá kat is le he tett fo gyasz ta ni. A gyer me kek is
szá mos szó ra ko zá si le he tõ ség kö zül vá laszt hat tak;
volt lég vár, csil lám te to vá lás, arc fes tés, haj fo nás,
tár sas já ték és go kart is. A szom ba ti na pon is mét
meg te kint het ték a lá to ga tók a sopronkövesdi Fû -

rész Má nia csa pa tá nak rend kí vü li al ko tá sa it! A
trak to ros ver seny ered mény hir de tés ét kö ve tõ en
egy rö vid ebéd szü net után tom bo la sor so lás vár ta
a lá to ga tó kat, ame lyen sok ér té kes nye re ményt le -
he tett nyer ni. A tom bo la sor so lás után a sport pá -
lyán néz het ték meg a né zõk a Sopronhorpácsi SE
– Zsira SE után pót lás mér kõ zé sét. A dél utá ni ese -
mé nyek fény pont ja volt a Fra di Öreg fi úk – Sop -

ronhorpácsi SE ba rát sá gos mér kõ zé se. A fo cis tá kat
az után pót lás fo cis tái és a Sopronhorpácsi
mazsorettcsoport tag jai ve zet ték fel. A mazsorett -
csoport a mér kõ zés fél ide jé ben egy szó ra koz ta tó
mû sort is elõ a dott a nagy ér de mû szá má ra. Az es -
te egy West-bállal zá rult. 

A va sár na p 11 óra kor a Sopron hor pácsi SE –
Újkér FC ered mé nyes mér kõ zé sé vel kez dõ dött.
A dél utá ni prog ram pe dig 14 órá tól vet te kez de -
tét egy tá bo ri szent mi sé vel a ren dez vény sá tor -
ban. A szent mi se után az A&B Aerial Fitness te -
het sé ges fel lé põ i nek mû so rát te kint het ték meg
a lá to ga tók. A legnagyobb tömeget vonzó két
fellépõ kétség kívül Pol gár Pe ti és Bu nyós Pi tyu
volt. A szó ra koz ta tó mû so rok után egy rend kí vül
fer ge te ges han gu la tot szol gál ta tott Ujvári Ti mi és
a Hot Stuff ze ne kar, kik a retró és mai slá ge rek
vá lo ga tá sá val szó ra koz tat ták és tán col tat ták
meg a kö zön sé get! A két na pos ese ményt a
Dra zsé Duó bál ja zár ta. 

Idén is ren ge teg po zi tív vis  sza jel zést kap tunk,
és év rõl év re be bi zo nyo so dik szá munk ra, hogy
igen is ér de mes foly tat ni ezt a ha gyo mányt. Re -
mél jük, hogy to vább ra is biz to sí ta ni tud juk ezt a
prog ra mot a lá to ga tók szá má ra, és igyek szünk
min dig va la mi újat ki ta lál ni, hogy még több em -
bert meg tud junk moz dí ta ni! Kö szö net tel tar to -
zunk min den ki nek, aki bár mi lyen for má ban hoz -
zá já rul évek óta ah hoz, hogy si ke re sen meg va -
ló sul has son ez az ese mény! Vá runk min den kit jö -
võ re is sze re tet tel!                       Igler Pat rí cia

Traktoros nap 
és falunap Sopronhorpácson
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Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ szá molt
be la punk nak az Észak-Vas me gyét, ben ne a
Répce vi dé két is érin tõ új kor mány ren de let rõl. 

Ágh Pé ter rá mu ta tott: ha a ko ro na ví rus
vég re majd el mú lik, fon tos, hogy a ma gyar tu -
riz mus ban be töl tött he lyün ket meg tud juk õriz -
ni. Eh hez se gít het min ket hoz zá a kor mány
újabb dön té se. A Ma gyar Köz löny ben meg je -
lent kor mány ren de let önál ló tu risz ti kai tér ség -
ként ne ve sí ti a Répcevidék több te le pü lé sét
Bük és Sár vár vi dé kén.  Ko ráb ban Vas me gyé -
bõl csak Bük sze re pelt ilyen be so ro lás ban a
sop ro ni ré sze ként. 

Észak-Vas me gyé bõl, vá lasz tó ke rü le tünk bõl
a kö vet ke zõ te le pü lé sek tar toz nak eh hez:
Bozsok, Bõ, Bük, Cák, Cell dö mölk, Csepreg,
Gencsapáti, Horvátzsidány, Kemenessömjén,
Kõ szeg, Kõszegdoroszló, Kõszegszerdahely,
Lukácsháza, Mes te ri, Perenye, Sár vár, Ve lem és
Vép. A sop ro ni tér ség nél pe dig meg ta lál hat juk
Si ma ság ne vét is. 

A tu riz mus jö võ je szem pont já ból ez a kor -
mány ha tá ro zat kulcs fon tos sá gú lé pés. Az el múlt
évek ben Észak-Vas me gyé ben so kak kal együtt -
mû köd ve ke mé nyen dol goz tunk ezen dön tés
meg szü le té sé ért. Alap kon cep ci ónk ab ból adó -
dott, hogy Bük és Sár vár gyógy für dõ jük ré vén a
ma gyar tu riz mus ki emel ke dõ je len tõ sé gû sze rep -
lõi. E két vá ros a ke res ke del mi szál lás he lye ken re -
giszt rált ven dég éj sza kák szá ma sze rint év rõl év re
a tíz leg nép sze rûbb te le pü lés kö zött sze re pel. Bü -
kön 7-800 ezer, Sár vá ron 500 ezer kö rü li volt ez a
szám, ez zel az or szág leg több me gye szék hely ét
meg elõ zik. Ki vé te les ered mény ez, hi szen ilyen
ki csi te rü le ten ilyen ma gas szám kép zõ dik. E
gyógy he lyek re lá to ga tók vi szont rö vid idõt töl te -
nek itt, és tar tóz ko dá suk jó részt a vi zes lé te sít mé -
nyek re kor lá to zó dik. Ha egy sé ges deszti ná -
cióként te kin tünk a Kõ szeg tõl Bü kön és Sár vá ron
át Cell dö möl kig tar tó tér ség re, és hos  szú tá vú in -
téz ke dé sek tör tén nek, ak kor el ér he tõ vé vál hat
az, hogy vonz erõn ket fenn tart suk. Az itt ta lál ha tó
für dõk ad ják te hát eh hez az ala pot, az Al pok al -
já tól a Ság-he gyig tar tó tá jak, te le pü lé sek és mû -
em lé kek pe dig a to váb bi ki tö ré si le he tõ sé ge in -
ket hor doz zák. Kö szö nöm a kor mány nak és a
Ma gyar Tu risz ti kai Ügy nök ség nek, hogy tá mo gat -
ták Bük és Sár vár tér sé gét!

Kö szö nöm min den ki nek, aki ed dig is dol -
go zott azért, hogy a mi tér sé günk von zó és
uta zás ra csá bí tó vi dék le hes sen. Bí zom ab ban,
hogy kö zös mun kánk ré vén so kan fog ják fel fe -
dez ni a jö võ ben is Észak-Vas me gyét, ahol für -
dõk, kas té lyok, vá rak és cso dá la tos kör nye zet
vár ja a lá to ga tó kat!                                  yde

Meg újult a Piéta
Szep tem ber 15-én ked den dél után ke rült át -

adás ra a meg újult ba rokk Piéta szo bor Zsirán. A
salamonfai te le pü lés ré szen, mû em lé ki vé de lem
alatt ál ló szob rot a Ráttky csa lád ál lít tat ta 1687-
ben. A múlt ban több ször fel újí tot ták már, de az el -
múlt évek ben je len tõ sen rom lott az ál la po ta. Egy
Bük vá ros sal kon zor ci um ban be adott pá lyá zat se -
gít sé gé vel Zsira 2 mil lió fo rint tá mo ga tás hoz ju tott,
me lyet a fel újí tás ra for dí tot tak. En nek kö szön he tõ -
en egy tel je sen meg szé pült szob rot tud hat nak
ma gu ké nak a zsiraiak, és va ló szí nû leg az er re ke -
re ke zõk is öröm mel áll nak majd meg a szo bor nál.

A szob rot az át adás kor Ko vács Pál atya ál dot ta
meg. Barcza At ti la or szág gyû lé si kép vi se lõ szin tén
részt vett az ün nep sé gen, ahol ki fe jez te az örö mét
a meg újult szo bor mi att, va la mint em lí tést tett a
kö zel múlt ban Zsirán meg va ló sult fej lesz té sek rõl.
Ugyan csak be szé det mon dott Nagy Fer di nánd,
Zsira köz ség pol gár mes te re, to váb bá meg je lent
dr. Né meth Sán dor, Bük pol gár mes te re is. Az ün -
nep ség után az egy ház köz ség kép vi se lõi sze re tet -
ven dég sé get ren dez tek, me lyen ven dé gül lát ták
az ün nep ség részt ve võ it.                               NPK

Bük és Sár vár vi dé ke
önál ló tu risz ti kai tér ség lett
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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)

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, Galavics Adrienn,
Haller Erzsébet, Horváthné Pados Terézia,
Igler Patrícia, Kincse Anda, Kissné Szabó

Ágota, Kovács Vivien, Mittl Attila, 
Major Izabella, Nagyné Polgár Katalin,
Németh Lajosné, Sági Ferenc, Sulics

Boglárka, Zsoldosné H. Kati

Nyomda: 
Ipress Center Central Europe Zrt. 

Felelõs vezetõ: 
Lakatos Imre ügyvezetõ

ISSN: 2062-5138

Hirdetés: 
Edy Marketing Bt.

20/911-3596
edy@edymarketing.hu 

Tördelés: 
Mittlné Polgár Ildikó

Terjesztés:
6200 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
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Új szak mai 
egye sü let ala kult
Csepregen
2020. augusztus 26-án az Ottó Kem -

ping volt az ala ku ló köz gyû lés hely szí ne.
A köz gyû lé sen 32 fõ – ala pí tó tag ként – a
hely szí nen ki mond ta az egye sü let meg -
ala ku lá sát. (szõ lé szek, bo rá szok, tu riz mus -
ban dol go zók, szim pa ti zán sok, Csep -
 regért ten ni aka rók). 

Az új egye sü let el ne ve zé se: Csepregi
Bor ba rát és Tu risz ti kai Egye sü let.

El fo gad ták az alap sza bályt, meg vá -
lasz tot ták az el nök sé get és az el len õr zõ
bi zott sá got, man dá tu muk 5 év re szól. 

Az egye sü let el nö ke: Tóth Mar cell. 
Az el nök ség tag jai: Né meth Ár pád,

Mol nár Sán dor, Tafferner Krisz ti na, Tóth
Bé la. 

A felügyelõbizottság tag jai: Dr. Duby
Hel ga, Tóth Ág nes, Ko vács And rás.

Az egye sü let alap ve tõ cél ja: Fel tár ja
a bor és a tu riz mus köl csön ha tá sá nak le -
he tõ sé ge it, tö mö rí ti mind azo kat, akik te -
vé ke nyen részt kí ván nak ven ni Csepreg
bo rá sza tá nak, bor tu riz mu sá nak és ide -
gen for gal má nak meg va ló sí tá sá ban és
fej lesz té sé ben. 

Az egye sü let cél ja to váb bá a
Csepreg vá ro sá ba irá nyu ló tu riz mus és
bor tu riz mus fel len dí té se, fej lõ dé sé nek
elõ se gí té se, ko or di ná lá sa és inf rast ruk tu -
rá lis fel tét ele i nek meg te rem té se, a he lyi
ter mé sze ti ér té kek meg õr zé se, vé del me
a komp lett „tu risz ti kai él mény” át adá sa
ér de ké ben, az zal a cél lal, hogy a tu ris ta
a desztináció leg fon to sabb rek lám hor -
do zó já vá vál jon.

Az egye sü let se gít sé get nyújt tag ja i -
nak a szak mai fej lõ dés hez, erõ sí ti tu da -
tos gon dol ko dá su kat, cé lul ki tûz ve,
hogy kö zö sen te gye nek Csepregért, az
it te ni sa já tos bo ro kért, a ma gyar bor hír -
ne vé ért, a kul tu rált bor fo gyasz tá sért, a
ha gyo má nyok õr zé sé ért.

A köz gyû lés ki mond ta to váb bá: az
egye sü let po li ti ka men tes, nyi tott, és
együtt mû kö dik Csepreg Vá ros Ön kor -
mány za tá val.

Fon tos meg je gyez ni, hogy az egye -
sü let mind azo kat vár ja tag jai so rá ba,
akik az alap sza bályt meg is me rik és el fo -
gad ják.

Egy je lent ke zé si ûr lap se gít sé gé vel
kér he ti bár ki fel vé tel ét a ta gok so rá ba.
(Az ûr lap igé nyel he tõ az el nök tõl.)

Tóth Bé la

(Ter ve zett) 

Ren dez vé nyek, ese mé nyek
Ok tó ber 5–11. kö zött Bü kön, Csepregen és más te le pü lé se ken: Könyv -

tá rak az em be rért – ren dez vény so ro zat.
Ok tó ber 5. – november 30-ig Csepregen a PSMSK-ban: 65 év – 65

fo tó – ki ál lí tás az in téz mény éle té rõl.
Ok tó ber 9-én és 16-án Bük für dõn (Ter mál krt. 32.): TER ME LÕI PI AC.
Ok tó ber 10-én, szom ba ton dél után Csepregen: Szü re ti gesz te nye tú ra

a rámoki er dõ ben. 
Ok tó ber 11-én, va sár nap 12 ó. Sopronhorpács-Mészáros SE –

Pereszteg SE. 13.30 ó. Bõ ben, a sport pá lyán: Répcevölgye SK Bõ – Jákfa
SE me gyei III. o., 15 ó. Csepregi SE – Schott Lukácsháza SE me gyei I. o.,
Répcevis FC – TITA-Agyagosszergény SE, Zsira TSK – Fertõszéplak-Áder Bau
me gyei III. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 17–18. Kõ sze gen: A Na túr park ízei. Gaszt ro nó mi ai fesz ti vál.
Ok tó ber 17-én, szom ba ton 15 ó. Bü kön, a Sport te le pen (Szé che nyi u.

26.): Bü ki TK – Kõ sze gi LGyFC me gyei I. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés. 16
ó. Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt vös u. 13.): Bü ki TK – Cell dö möl ki VSE – NB
II-es nõi baj no ki kézilabda-mérk.

Ok tó ber 18-án, va sár nap 15 ó. Si ma ság SE – Répcevölgye SK Bõ, Acsád-
Meszlen SE – Balogunyom SE me gyei III. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 22–23. Bü kön, a Sport csar nok ban (Eöt vös u. 13.): XVIII. Szi vár -
vány Gyer mek Néptáncfesztivál.

Ok tó ber 22-én, csü tör tö kön 18 ó. Csepregen a PSMSK-ban: Jobst Ág -
nes: Csepreg a 20. szá za di tör té ne lem vi ha rá ban 1900–1960. c. köny vé -
nek be mu ta tá sa.

Ok tó ber 22-én, 23-án te le pü lé se in ken: Ün ne pi meg em lé ke zé sek az
1956-os for ra da lom és sza bad ság harc 64. év for du ló ja al kal má ból.

Ok tó ber 24-én, szom ba ton 11 ó.: Répcevis FC – Balf SE me gyei III. o.
baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 24-én, szom ba ton 13 ó. Csepregen, a Bene-kúttól: Õszi tú ra
Tömördre és vis  sza.

Ok tó ber 25-én, va sár nap 11.30 ó. Bõ ben, a sport pá lyán:
Répcevölgye SK Bõ – Ostffyasszonyfa SE, 14 ó.: Zsira TSK – Peresztegi SE me -
gyei III. o., 14.30 ó. Csepregi SE – Rábapatyi KSK me gyei I. o. baj no ki lab -
da rú gó-mér kõ zés.

Ok tó ber 31-én, szom ba ton 13.30 ó. Bü ki TK – Csepregi SE me gyei I.
o., Acsád-Meszlen SE – Telekes Medosz SE, Si ma ság SE – Kenyeri CsSE, me -
gyei III. o. baj no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

No vem ber 1-én, va sár nap, 11 óra: Sopronhorpács-Mészáros
SE–Répcevis FC, 14 ó.: Egyházasfalu SE – Fer tõ rá kos SE me gyei III. o. baj -
no ki lab da rú gó-mér kõ zés.

A rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/ 
és a http://www.naturpark.hu/ hon la po kon. A ren de zõ szer vek az idõ pont- és a mû sor vál toz ta tás

jo gát – a ve szély hely zet ren del ke zé se it is fi gye lem be vé ve – fenn tart ják.

A Bü ki Mû ve lõ dé si
és Sport köz pont, Könyv tár
2020. ok tó be ri prog ram jai

Ok tó ber 7. 17.00 Ol va só szem üveg. Steigervald Krisz ti án (ge ne rá -
ció ku ta tó) Ge ne rá ci ók har ca cí mû elõ adá sa. In gye nes! Hely szín: Bü -
ki MSK – Klub te rem

Ok tó ber 22–23. XVIII. Szi vár vány Gyer mek Néptáncfesztivál. A
ren dez vény a Tán co ló, ének lõ or szág prog ram ré sze ként ke rül meg -
ren de zés re! Hely szín: Bü ki MSK – Sport csar nok, Atrium

Ok tó ber 23. 10.00 Ün ne pi meg em lé ke zés az 1956-os for ra da lom
és sza bad ság harc 64. év for du ló ja al kal má ból. Him nusz. Szép sze rel -
mem, Ma gyar or szág – Nemcsák Kár oly és Tolcsvay Bé la mû so ra. Ko -
szo rú zás. Szó zat. Hely szín: Vá ros há za park ja, rossz idõ ese tén Vá ros há -
za (9737 Bük, Szé che nyi u. 44.)






