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• Szakony
Szüreti felvonulás Szakonyban
Szeptember 12-én, szombat délután felpezsdült a település. Csodálatos napsütésben
gyülekeztek a felvonulók, hogy jókedvûen köszöntség a szüreti idõszakot. A sort a kisbíró

nyitotta. Õt a Csepreg Város Fúvószenekara
és Mazsorett Csoportja követte. Kicsik és nagyok vonultak végig a falun. A vendéglátás
sem maradt el, hiszen sok ház elõtt megterített
asztal várta a vidám sereget.

babusgatós, kézmûves, teljes kiõrlésû kenyér
Immáron hatodik alkalommal rendezték
meg a Kenyérlelke fesztivált Budapesten, a
MOM Kulturális Központban. A verseny mindig
augusztus 20-án, Szent István királyunk és az új
kenyér ünnepének napján, kétnapos szervezésben kerül megrendezésre. A Csepregi Pékség
Soproni Attila képviseletében már ötödszörre indul a megmérettetésen. Az idei évben augusztus 19-én és 20-án volt a fesztivál. A versenyre
pékségként és magánszemélyként is lehetõség
van nevezni. Az elmúlt években a versenyzõknek a megadott idõpontra kellett megérkezniük
a helyszínre az otthon elkészített termékekkel, illetve azok összetevõinek és a készítés módjának
leírásával, illetve kenyér esetén a kovász egy kis
részével is. A tavalyi, valamint az idei év annyiban különbözött a többi évtõl, hogy ezeken az
éveken már ott, a helyszínen kellett elkészíteni a
termékeket.
Egyedül a kovászt lehetett otthonról vinni, a
többi alapanyagot és kelléket a szervezõk biztosították a versenyzõk számára. Pékségek számára öt kategória áll rendelkezésre, amelyben szerepeltetni lehet a termékeket. A kategóriák a következõk: fehér-félbarna, teljes kiõrlésû, bagett,
croissant; az ötödik kategória pedig minden évben más. Idén a kendermagos kenyér kategóriáját hirdették meg. 2017-ben a Csepregi Pékség második lett a fehér-félbarna kategóriában,
2018-ban második a fehér-félbarna és teljes kiõrlésûben, 2019-ben sajnos nem értek el helyezést. Az idei évben két kategóriában (fehér-félbarna, teljes kiõrlésû) indultak. Augusztus 19-én
érkeztek meg a helyszínre, ahol össze kellett állítani a kenyereket, melyeket dél körül kezdtek el
dagasztani. Este 18-19 órára le is voltak formázva. Estére szakajtóba tették õket, azokat pedig
kenyérhûtõbe. Másnap, 20-án délig ki kellett
sütni a termékeket, délben pedig leadni a nemzetközi zsûrinek.
A zsûri tagjai komoly szaktekintéllyel rendelkezõ gasztronómiai szakemberek, kézmûves
sztárpékek, számos országból. Magyarországról

is a legnevesebb sztárséfek képviseltetik magukat. A zsûri pontokat ad a kinézetre, illatra, tapintásra, szerkezetre (állagra), héjra és ízre vonatkozóan is. A pontokat a verseny végén jelentik be.
A Csepregi Pékség különleges, Babusgatós kéz-

mûves kenyerének teljes kiõrlésû változata elérte az elõkelõ harmadik helyezést! A termék eddig még nem volt forgalomban, a verseny ideje
alatt volt tesztelés alatt. Azóta azonban a vásárlók már meg tudják vásárolni 500 grammos kiszerelésben! Érdekesség, hogy ezzel a technológiával, természetes kovásszal, mindenféle adalék nélkül, élesztõ nélkül kevesen sütnek, mert
közel két napig tart a kenyérsütés folyamata.
Ezért hívják Babusgatós kenyérnek, mert az átlaghoz képest több a ráfordított idõ, energia. A
Kenyérlelke fesztivál számos szórakozási lehetõséget nyújt, különbözõ gasztronómiai és zenei kísérõprogramokkal karöltve minden érdeklõdõ
számára. A legfontosabb, hogy ez a verseny
nem egymás ellen, hanem egymással karöltve
zajlik, a kölcsönös elfogadás és szeretet jegyében. A versenyzõk tiszteletet adnak egymásnak
és az általuk elkészített kenyérnek. Gratulálunk a
Pékség sikeréhez, további eredményes munkát
kívánunk!
Igler Patrícia
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A végállomás a focipálya volt, ahol a
mazsorettesek és a fúvószenekar mûsorát láthatta és hallhatta a közönség. Tóth Tünde
énekes fergeteges elõadására sokan táncra
pattantak. Szkanderbemutatót láthattak az érdeklõdõk. A bátrak amatõr versenyen vehettek részt a Dóró Team szervezésében. A napot
a Ruboydee „Retró DJ” zenéje zárta.
ADA

Bronzérmes a csepregi
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Tormásligeten történt
A mûsor után vacsora következett, majd éjjel 2-ig bál zárta le a
rendezvényt.
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki bármilyen módon
segített, tevékenyen részt vett abban, hogy a rendezvény sikeres legyen! Köszönöm a fellépõknek,
hogy jelenlétükkel emelték a rendezvény színvonalát! Köszönöm
Ágh Péter képviselõ úrnak, hogy
megtisztelte rendezvényünket! Köszönöm Németh Istvánnak és csapatának a finom vacsorát!

nyert orvosi mûszereket, majd bejelentette, hogy 2020-ban a település 1.495.290 Ft pályázati pénzt
nyert közterület karbantar tását
szolgáló eszközökre, végül emléklapot adott át a településnek, minden lakónak megköszönve a koronavírus okozta vészhelyzet idején tanúsított helytállását, majd köszöntõjét azzal fejezte be, hogy vigyázzunk egymásra és Tormásligetre.

Fájó pont, hogy a vírus miatt maradtak el rendezvények, köztük a
nyugdíjas nap, de már vannak elképzelések, hogy milyen módon
próbáljuk meg valamennyire kárpótolni a településen élõ nyugdíjasokat. Továbbra is támogatjuk a tanulókat beiskolázási segéllyel, és a
felsõfokú tanulókat Bursa Hungarica települési ösztöndíjjal.
MÁF

Következõ megjelenés: 2020. november 4.

Sokak számára az õsz az elmúlást, a kedvetlenséget, a borongós idõjárást jelenti. Fontos azonban, hogy mindezek mellett, amik
az évszak jellemzõi, megtaláljuk a szépséget, az örömet ebben az
idõszakban is. Díszes ruhát öltenek az erdõk, a mezõk, szemet gyönyörködtetõ látvány a kirándulók számára. A települések utcái is vidám õszi díszekbe öltöznek a szorgos faluszépítõk kezei által. Örülnünk kell a termésnek, melyet betakaríthatunk a kiskertekbõl, a
szántóföldekrõl. Gondoljunk csak a szüretelõk vidám hangulatára,
énekére is, a termésekbõl kiforró finom nedûre, mely a téli idõszakban is örömmel tölt el minket. Ünnepekben, világnapokban is gazdag ez a hónap. Rögtön az elsõ napján a Zene világnapját ünnepeljük. 1975 óta ezen a napon hangversenyekkel, dalos találkozókkal köszöntik szerte a világban a zenét, és hirdetik: „Mindenik embernek a lelkében dal van”! Október elsõ napja az Idõsek világnapja is. Nyugdíjasok találkoznak, ünneplik õket a településeken.
Azonban fontos üzenet a fiatalok számára, hogy minden nap egyformán kell figyelnünk idõs családtagjainkra, lakótársainkra. Október 4-én az állatok világnapján az állatok gondozására, szeretetére szentelünk több figyelmet Szent Ferenc példáját követve. Október 6-án, a nemzeti gyásznapon az Aradon kivégzett 13 tábornokra emlékezünk, akiknek példája örökké emlékünkben él. Nemzeti
ünnepünkön, október 23-án az 1956-os budapesti eseményeket
idézzük fel, településenként más-más módon ünnepelve. A katolikus
egyház a rózsafüzér hónapjának szenteli a hónapot, kérjük a Rózsafüzér Királynõjének oltalmát.
Azonban nem mehetünk el szótlanul az országban lévõ járványhelyzet mellett, hiszen a felsorolt világnapok, emléknapok megünneplése jelen helyzetben szolidan, a homogén közösségekre, szinte
a családokra korlátozódik a rendelkezések értelmében. Ha ez az
ára a járvány megfékezésének, tartsuk be a szabályokat, ünnepeljünk szerényen, de tisztelettel! Bízzunk, hogy hamarosan újra teljes
lehet az életünk, az örömeink feltétel nélküliek lehetnek. Minden
kedves Olvasónak jó egészségben töltött õszt kívánok!
Baloghné Simon Erika

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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2020. 08. 22-én falunapot tartottunk. 10 órakor közlekedésbiztonsági-ügyességi programra került sor a kõszegi rendõrség segítségével, amelyen nagyon sok gyermek vett részt.
13 órától indult a mûsor, amelyen hét fellépõ szerepelt, színvonalas elõadásokkal. A délután folyamán megtisztelte rendezvényünket Ágh Péter országgyûlési
képviselõ úr, aki hivatalosan átadta a 2019 Magyar Falu program
pályázatán 1.430.927 Ft értékben

„...s szép, mint
mindig, énnekem”
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• Gyalóka
Gyalóka választott
Polgármester-választást tartottak Gyalókán
2020. szeptember 6-án. Választásra jogosult

66 fõ, melybõl megjelent 35 fõ. 29-en adtak
le érvényes szavazatot. A szavazatok összeszámlálása után Varga Tamás lett Gyalóka új
polgármestere. Gratulálunk.
yde

• Mesterháza
Nyugdíjasok köszöntése Mesterházán

étterem biztosította. A program zenés mulatozással folytatódott.
yde

a nõk vezette település
Letérve a 84-es fõútról egy hangulatos, szépen rendezett, virágokkal borított kis falucska fogadja az arra járót. Nemesládony az a közel
170 fõs község, ahova ebben a hónapban látogattam. Rubóczkiné Börczy Viktória – ki szabadidejében háromgyermekes édesanya – mutatta
be a település életét. Polgármester asszony itt
született, itt nõtt fel, így még inkább a szívén viseli a falu sorsát. 2019-tõl fõállásban látja el a
település feladatait. Számára ez a hivatás nem
egy kiváltság, hanem egy alázatos szolgálat, hiszen nagyon fontosnak tartja azt, hogy segíteni
tudjon a falunak, hozzá tudjon járulni ahhoz,
hogy fejlõdhessenek. Mindennapos teendõiben
nagy segítséget nyújt a képviselõ-testület, melyet szintén nõk alkotnak.
A decemberi közmeghallgatáson pedig a falu lakosságának segítségével kiválasztásra került
a két jelentkezõ közül a falugondnok, ki ugyancsak nõ lett. Így született meg a nõk alkotta csapat, kik nagy gondossággal, szeretettel látják el
ezt a nem kevés idõt és energiát megkövetelõ hivatást. A falugondnok munkáját könnyítve, a Magyar Falu program által kapott támogatást a település egy kisbusz vásárlására fordította, mellyel
nagy segítséget nyújthatnak a lakosságnak (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, vizsgálatra szállítás,
gyermekszállítás). Támogatást kaptak még a Magyar Falu program keretein belül temetõ fejlesztésre is. Ebben a formában is köszönet jár a Magyar Államnak a támogatásokért! A kisbusznak
az Önkormányzat önerõbõl létesített egy mobil
garázst, hogy az idõjárás viszontagságaitól óvják
a mindennapos feladatokat ellátó jármûvet. A
ciklus kezdete óta számos rendezvény megvalósult már Polgármester asszony irányításával, melyeket érdemes megemlíteni. Az év végi események között szerepelt az adventi gyertyagyújtás –
melyre Ágh Péter országgyûlési képviselõ és
Gagyi Levente megyei képviselõ is ellátogatott –,
a Mikulás-ünnepség, a nyugdíjas-találkozó és a
szilveszteri batyus buli, melyekrõl korábbi számainkban olvashattak. Az idei évben is maguk mögött tudhatnak egy-két eseményt. Még a farsangi mulatságot sikeresen megtarthatták, mielõtt a
koronavírus megérkezett országunkba is, viszont a
nõnapi köszöntéseket már a virágok házhoz szállításával tudták megoldani. Így történt az anyák
és az elsõ apák napja alkalmával is. Anyák nap-

ján egy kis videóval és verssel kedveskedett a
képviselõ-testület az édesanyáknak, apák napja
alkalmával pedig a gyermekek készültek egy kis
meglepetéssel az édesapjuk, nagypapájuk számára, illetve a képviselõ-testület is üdvözölte az
ünnepelteket. A vírushelyzet alatt sajnos más
program nem volt, viszont a helyzet enyhülése
után az Erzsébet-tábort már sikeresen megtarthatták, illetve a vendégétkeztetés is megindulhatott augusztusban. Egy sikeres Leader értékleltár

pályázat kapcsán került megvalósításra egy rendezvény, melyrõl ebben az újságban olvashatnak. Terveik között szerepelt még augusztus 29-én
egy nyárbúcsúztató esemény, mely már évek óta
hagyomány Nemesládonyban. A nyugdíjasnapot pedig szeptember-október környékére szeretnék elõrehozni.
Hogy ne csak a szórakozásról meséljünk,
nem hanyagolhatjuk el azt a sok-sok tevékeny
órát, amikor a település vezetõsége és lakosai
szorgoskodnak a környék szépítése érdekében.
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Idén is vendégül látta a település nyugdíjas lakóit az önkormányzat. Az augusztus 29-i
rendezvényen szép számmal jelentek meg a
vendégek. Dohi Zsolt polgármester köszöntõje
után örökzöld dalokat hallhattak a meghívott
együttestõl. A finom vacsorát a bõi Ernhardt

Nemesládony,
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Az elmúlt idõszakokban számos falurendezési
munka folyt társadalmi munka keretében. A virággal borított területek száma növekszik, a
meglévõ fafelületek, díszítések új megjelenést
kapnak, a régi anyagok felhasználásra kerülnek. Így vehetõ észre az a hatalmas változás,
ami a faluba betérõ látogató szeme elé tárul. A

szorgos kezek idõt és energiát nem sajnálva dolgoznak folyamatosan azon, hogy ez a kis falu
szebb képet kaphasson. A nõi kezek mellett természetesen a fér fierõk is nagy segítséget nyújtanak, legyen szó bármilyen munkáról. Azokat,
akik a társadalmi munka keretein belül bármennyit is, de hozzátettek a község szépítéséhez, fejlõdéséhez, az értékleltár rendezvényen
elismerõ emléklappal jutalmazta az Önkormányzat. Ehhez kapcsolódóan az idei évben
megalakult a Nemesládonyért Egyesület (NÉRT),

melynek célja a helyi értékvédelem, hagyományõrzés, a környezet rendezése, programok
szervezése a település népességmegtartó erejének növelése érdekében. Így az Egyesület által
még inkább tudják vállalni a falu külsõ képének
formálását, szépítését. A vírus alatti idõszakot is
nagyon fontosnak tartjuk megemlíteni, hiszen
számos felajánlással (maszk, szappan) tudták biztosítani a lakosok
számára a nehéz helyzet biztonságos átvészelését. Ezúton is köszönet mindazoknak, akik segítséget
nyújtottak, és a lakosságnak is
nagy hála, amiért mindenki fegyelmezetten átvészelte ezt az
idõszakot!
A múlt és jelen mellett a jövõbeni célokat sem feledhetjük. A jövõben megvalósítani kívánt fejlesztések közé sorolhatjuk a ravatalozó
épületének felújítását, az orvosi rendelõ akadálymentesítést, szennyvíz
bevezetését, mûvelõdési ház fûtéskorszerûsítését, játszótér felújítását,
valamint a rendezvényépület szebbé varázsolását. Egy ilyen kis településnek még inkább fontos, hogy
minél több embert idecsalogassanak, hogy az üresen álló házak is újraéledjenek. És
hogy a bõvülõ lakosságot is összetartsák, a közösségi programokra, rendezvényekre kell összpontosítani, hogy egy összekovácsolódott közösséget
alakíthassanak ki.
Rubóczkiné Börczy Viktória szavait idézve:
„Célunk, hogy erõsítsük egymásban a jót, elfogadjuk egymást azért, hogy együtt tudjunk élni.”
Köszönöm szépen, hogy bemutattad nekem kis
közösségeteket, további sikeres éveket kívánok!
Igler Patrícia

Falunap
Tömördön

2020. augusztus 29-én rendezte meg
Tömörd a hagyományokkal rendelkezõ falunapját. A programot Ágh Péter országgyûlési képviselõ nyitotta meg a felújított orvosi rendelõ átadásával.

A Faluháznál Kollárits Gábor polgármester
tartott ünnepi beszédet, melyben felvázolta az
elõzõ egy év eseményeit és a jövõbeni terveket.
A nagy sikerû rendezvényen gyermekprogramok, labdarúgótorna, íjászat, dottó és
langallókostoló várta a vendégeket. A jelenlévõk Ihos József kabarémûsorát és Delhusa Gjon
elõadását hallgathatták. Kollárits Gábor polgármester virágcsokorral és egy üveg borral köszöntötte Horváth Lajost és nejét, Poór Annát,
akik e napon ünnepelték 50 éves házassági évfordulójukat, aranylakodalmukat. Az önkormányzat mindenkit megvendégelt egy tál vadpörkölttel és a soproni Dömötöri Cukrászat süteményével. A napot utcabál zárta.
Öröm látni, hogy a helyiek és az elszármazottak
egy ilyen összetartó közösséget alkotnak.
PB
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• Hegyfalu

„Répceszentgyörgy
hazavár” Falunap

Hegyfalu 2020 nyarán...
Az idén a járványveszély miatt elmaradt a
falunap nálunk, de azért nem állt meg az
élet. A Magyar Falu program keretében nyert
támogatással teljes egészében új aszfaltburkolatot kapott a Petõfi Sándor utca. A helyi
horgászegyesület megrendezte l. versenyét a
hegyfalui horgásztavon. Augusztus elején körzetünkben hét gyermek lett elsõáldozó a helyi
plébános felkészítésének köszönhetõen. Szeptember 19-én – templomi búcsúnk elõnapján
– ellátogatott hozzánk dr. Székely János me-

A hagyományokhoz híven augusztus 22-én
került megrendezésre a falunap „Répceszentgyörgy hazavár” mottóval. A rendezvény keretében került bemutatásra a helyi értéktár is.

A programot Kovácsné Kelemen Gertrúd
polgármester nyitotta meg, ünnepi beszédében
összefoglalta és értékelte az elmúlt év eseményeit, eredményeit. Majd átadásra kerültek a
Magyar Falu program keretében megvalósult
beruházások, így a Volkswagen Transporter típugyéspüspök, és megáldotta a külsõleg felújított templomunkat, melyet 1815-ben építettek, és a Szent Kereszt Felmagasztalása nevet
viseli. A helyi énekkar is közremûködött az ün-

utáni programok alatt a gyermekeket légvár és
óriáscsúszda várta, valamint Ági, a lufibohóc
szórakoztatta. Az este különleges programja a
Tûztáncosok produkciója volt, melyet a hajnalig
tartó falunapi bál követett Galavics László és
Kiss Tamás közremûködésével.

Összességében elmondhatjuk, hogy egy
nagyszerû napot töltöttünk együtt. Külön örömünkre szolgál, hogy miközben a program alkalmat kínál a falu lakóinak a kikapcsolódásra, egyben lehetõséget teremt a tar talmas
idõtöltésre az elszármazott gyermekek, unokák, nyaralók és barátok számára is. Találkozzunk jövõre is!
Rácz Anett
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nepségen. Reméljük, hogy az elkövetkezõ
években a belsõ felújítási munkálatokra is lesz
elegendõ anyagi támogatás. Tíz év után újra
sor került bérmálkozásra: tavaly õsszel hozzánk érkezett Haller László plébános, a környezõ öt falu bérmálkozni szándékozó fiataljait felkészítette a bérmálkozásra, és templomunk megáldása után tizenhét fiatalt bérmált
meg dr. Székely János. A faluszépítõk sem tétlenkedtek a nyár folyamán: kerítést festettek,
õszi dekorációt készítettek, és virágosítottak.
Magyarné Kiss Éva

sú gépjármû, az elsõsegélycsomag és a falugondnoki kerékpár. Az ünnepségen beszédet
mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr,
aki átadott egy díszoklevelet is, ezzel megköszönve a településen élõk vírushelyzethez való
hozzáállását. Az átadott jármûvet megáldott
Haller László, településünk plébánosa. Az átadó
ünnepséget szentmisével folytattuk a Rendezvénytéren.
Ezt követõen kezdetét vette a kulturális és
szórakoztató programcsokor, melynek keretében fellépett falunkban Ódor Ferenc nótaénekes, akit Marton János, a Haladás Öregfiúk csapatának harmonikása kísért. A Farkas Sándor

Egylet Bora néni megjavul címû komédiáján
együtt szórakozott a falu apraja nagyja. A kultúráról az Ungaresca Táncegyüttes és a Boglya
Utánpótlás Népzenei Együttes programja gondoskodott, majd a Big Mouse Band operettmûsora megalapozta a jó hangulatot. A dél-
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Véget ért a nyár
Szinte még csak most kezdõdtek a nyári
hónapok, amelyek gyorsan el is illantak. A
gyermekek bánatára elérkezett a nyár vége, ami egyet jelent az iskolakezdéssel.
Nemesládony község képviselõ-testülete
úgy gondolta, hogy próbálja felejthetetlenné varázsolni ezt az augusztusi napot. A falu

lakóira érdekes programok vártak. Ki-ki találhatott kedvére valót.
Délután 3 órakor a Berzsenyi Dániel
Könyvtár munkatársait köszönthettük a színpadon. Két mesét hallhattunk az elõadásukban. Kicsik és nagyok egyaránt feszülten figyelték a történeteket. Majd egy kézmûves
foglalkozásra hívták a barkácsolni vágyókat. WC-papír-gurigából készítettek békát. A
segítõk lépésrõl lépésre bemutatták, hogy
lesz béka a WC-papír-gurigából. Nagyon
szép alkotások születtek.
Simaságról érkezett hozzánk Török József
lovas kocsijával, és lehetõség nyílt, hogy kiki utazzon ezzel a ma már nem mindennapi
jármûvel. A gyerekek nagyon örültek, volt

olyan, aki még nem próbálta az utazásnak
ezt a fajtáját. A lovaknak almát, sárgarépát
adtak jutalmul a kellemes kikapcsolódásért.
A Sárvári Hagyományõrzõ és Íjász Egyesület is ellátogatott hozzánk. Lehetõséget
adtak e sport kipróbálására. Az egyesület fõ
célja: a magyar kultúra megõrzése, ápolása, bemutatása, a minél szélesebb körben való megismertetése, kiemelt figyelmet fordítva
az egyedülálló magyar íjászhagyományokra, az utánpótlás nevelésére, íjászversenyeken való részvételre és versenyek szervezésére.
A rendezvény ideje alatt
arc- és körömfestés, valamint
csillámtetkó-készítés várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Az italpultnál különbözõ ízû szörpök és
zöldfûszerekkel készült limonádék várták a
vendégeket. Este tábortüzet, szalonna- és
kolbászsütést szerveztünk, melyhez zöldségeket kínáltunk. A hirtelen jött zivatar miatt
sajnos sokan menekülõre fogták. Reméljük,
jövõre a tábortûz körüli éneklés sem marad
el. A bátrabbak az estét zenés mulatsággal
zárták. Bízunk benne, hogy mindenki jól szórakozott, és rengeteg élménnyel tért haza.
A szeptemberi iskolakezdéshez erõt,
egészséget és kitartást kívánok minden kedves diáknak és szüleiknek. Reméljük, ez a
tanév ismét a hagyományos keretek közt
zajlik majd!
Pietrowskiné Végh Andrea

Czupy Bálint-emlékünnepség Völcsejen
Czupy Bálint születésének 120. és halálának 45. évfordulója alkalmából tartott az agyagosszergényi Közi Horváth
József Népfõiskola emléktábla-avatóval és kiadványbemutatóval egybekötött emlékünnepséget szeptember
20-án, Völcsejen.
Köszöntõt Barcza Attila országgyûlési képviselõ mondott,
aki felidézte az egykori nemzetgyûlési képviselõ életútját, és
megköszönte a helyieknek és a szervezõknek, hogy éltetik
Czupy Bálint emlékét. Bálint gazda alakját menye, özv.
Czupy Józsefné Bátkay Éva asszony idézte meg. „Bálint Papa, ahogy otthon hívtuk, egy szeretetre méltó, kiegyensúlyozott ember volt, aki bölcsen szervezte életét, összhangban családjával, hívõ katolikus elkötelezettséggel és hazaszeretettel” – kezdte visszaemlékezését, majd egy személyes
történetet is megosztott a jelenlévõkkel: „Christoph fiunk születésekor õ volt az elsõ, aki meglátogatott. Óriási piros rózsacsokorral köszöntött. Mivel édesapám már nem élt, azt
mondta: »Édesapádnak illene most itt állnia, így az õ nevében köszöntelek Benneteket. Mély szeretetet és sok örömöt
kívánok ennek az aranyos csöppségnek a felneveléséhez,
és a Szûzanya oltalmába ajánlok Benneteket!« Bálint Papa,
apósom, a szemembõl olvasta ki lelkiállapotomat, észrevette örömömet, de bánatomat is, amit egy meleg öleléssel oldani is tudott.”
Gyürü Ferenc plébános úr áldotta meg az emléktáblát,
melyen a következõ szöveg olvasható:
E házat építette, s itt élt 1934–1947 között „a még öreg
korában is délceg termetû, éles eszû, melegszívû, ízig-vérig magyar és keresztény férfi” CZUPY BÁLINT, 1900–1975,
kisgazda politikus, nemzetgyûlési képviselõ, a Szabad Európa Rádió „Bálint gazdája”, aki szívügyének tekintette a
KALOT által szervezett népfõiskolák támogatását.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!
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• Horvátzsidány
Lovasok hálaadó
szentmiséje a horvátzsidányi
Peruska Mária-kegyhelyen
2020. szeptember 5-én lovasok, lótulajdonosok, lótartók, lókedvelõk hálaadásra gyûltek össze a történelmi zarándokhelyen, hogy
áldást kérjenek magukra és lovaikra is. Ez a
zarándokmise Kisboldogasszony ünnephez
kapcsolódik, hiszen ez kedvelt búcsújáró nap.

Sajtoskál sem volt kivétel, a községben is el
kellett halasztani több rendezvényt a jelenlegi
egészségügyi helyzet miatt. Ilyen volt például a
május 1-jei horgászverseny és a falu legnevesebb eseménye: a Falunappal egybekötött Sajtfesztivál- és Vásár. Sajtoskál önkormányzata az
enyhítések után úgy döntött, hogy kedveskedik a
falu lakóinak egy kis programmal, így 2020. augusztus 29-én szombaton egy úgynevezett
Sajtoskáli Nyárbúcsúztató rendezvényt tartott.
Maga a program reggel hat óra után kezdõdött a sajtoskáli horgásztavon. Elõször Haller Imre polgármester úr köszöntötte a versenyzõket, s
kívánt mindenkinek eredményes horgászatot.
Szerencsére az idõjárás délelõtt kedvezett a
horgászoknak, így a sorsolást követõen egybõl
el is foglalták a helyüket, majd hét órakor elkezdõdött a verseny. Az elõzõ évekhez képest idén
kevesebb kapás volt. 11 órakor véget ért a
megmérettetés, és következett a mérlegelés,
ahol kiderült, hogy ki lett idén a legügyesebb
horgász. Délben pedig grillparti várta a kimerült
versenyzõket, szurkolókat és a rendezvényre látogatókat egyaránt.

Ebéd után egy kis pihenõ következett, majd
a program folytatódott, immár a Sajtoskáli Mûvelõdési Ház udvarán felállított rendezvénysátorban. Öt órakor Haller Imre polgármester úr köszöntötte a rendezvényre érkezõket, majd kihirdette a délelõtti horgászverseny eredményeit.
Harmadik helyen végzett Gurbács Sándor, a

második hely Hoós Sándort illette, elsõ helyen
pedig Haller Roland végzett. Idén is kiosztásra
került a legnagyobb halat fogó horgász kitüntetése, aki nem más volt, mint a második helyezést
bezsebelõ Hoós Sándor.

Az eredményhirdetés után az önkormányzat
vendégül látta a falu lakóit vacsorára. Miután
mindenki elfogyasztotta a marhapörköltet, érkeztek is a fellépõk. Elõször a
Dalkommandó zenés mûsora következett, ahol a trió különbözõ
feldolgozásokkal szórakoztatta a
közönséget. Tóth Vásárhelyi Ilona,
Varga László és Petõ Ferenc, a trió
tagjai Szombathelyrõl érkeztek
Sajtoskálra. Utánuk Hajba András
rockabilly-duettmûsora következett. Szekér Annával a Hungária
együttes dalait dolgozták fel. A
két énekes kellõen felpörgette a
hangulatot a partisátorban, így
Zsugonics Arnoldnak már könnyebb dolga volt
az esti bál beindításával. A mulatozás és a jókedv hajnalig tartott.
A délutáni hatalmas zivatar sem ronthatta el a
jelenlévõk hangulatát, hiszen így is remekül zajlott
a Sajtoskáli Nyárbúcsúztató rendezvény.
KV
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Ez a kezdeményezés Marton Ágoston nevéhez fûzõdik. Több településrõl érkeztek:
Zsiráról, Bozsokról, Velembõl, Szerdahelyrõl,
valamint csepregi lovasok és fogathajtók is
képviseltették magukat. A harangszóra a lovasok, fogatok bevonultak a kápolna elé. A
szentmisét az idén aranymisés és 80 éves
horvátzsidányi
plébániai
kormányzó,
Dumovits István, és a rõtfalvi Johann Ghinani
plébános celebrálták. Dumovits atya szentbeszédében hallhattunk az állatok világnapjáról, ami október 4-én lesz, és a lovasok védõszentjéhez, Szent Márton napjához kapcsolódó népszokásokról is. Szent Mártont sokszor lovasként is ábrázolták. A mise végén a rõtfalvi
plébános egyenként megáldotta a lovakat,
lovasaikat és a lófogatokat is. Dumovits Atya
pedig aranymisés áldást osztott a jelenlévõkre. A szertartás szeretetvendégséggel zárult a
Marton Szálláson. Köszönet a szervezõknek.
Horváthné Pados Teréz

Sajtoskáli Nyárbúcsúztató

8

Sajtoskáli falukirándulás
Szeptember 5-én, reggel 5.30-kor indultunk
a sajtoskáli önkormányzat épülete elõl. Idén is
elkényeztetett minket a helyi vezetés a kitûnõ
úticél kiválasztásával, ezúttal Budapest irányába vettük utunkat.
Ez évben jóval kevesebben jöttek el, de
ennek ellenére a hangulat ugyanolyan jó
volt, mint az elmúlt
években. Nagyon jó
volt találkozni a helyi
lakosokkal újra. A buszon mindenki beszélgetett és viccelt, bepótolva az éves lemaradást. Volt mirõl beszélgetnünk, hiszen
nem könnyû évet
hagytunk
magunk
mögött. Polgármesterünk, Haller Imre rögtön tájékoztatott a nap részletes programjairól, így mindenki tudta, mi vár
ránk. Egy rövid kávé- és cigiszünet után folytattuk utunkat Budapest felé.
Elsõ állomásunk az Erzsébet híd közelében
lévõ hajóállomáshoz vezetett. Mindenki nagyon
fegyelmezetten sorakozott, hogy felszálljunk a
sétahajóra. Az idõ csodálatos volt, így Budapest
igazi gyöngyszemei, mint a Lánchíd, a Parlament, a Halászbástya és a MÜPA épülete igazán
tündököltek a napsütésben.
A hangulatos sétahajózást követve rövid
busz utazás után megérkeztünk az Alkotmány utcába, ahol rövid séta után teljes pompájában

élvezhettük a Parlament neogótikus épületét.
Mindenki nagy izgalommal várta az országgyûlési képviselõnkkel, Ágh Péterrel való találkozást,
aki feladta szabadnapját és rendelkezésünkre

állt, hogy egy magas színvonalú idegenvezetés
keretében elmondja a Parlament történetét,
eredeti történelmi tényekkel és anekdotákkal fû-

szerezve. Látogatásunkat a vele való csoportos
fényképezkedés és egy oklevél átadása tette
meghitté. Ezt polgármesterünk vette át, mellyel
megköszönte községünk helytállását a vírus elsõ
szakaszában. Ezután gyors séta keretében róttuk
le tiszteletüket az idén átadott új Trianoni Emlékmû elõtt. Rövid ebédszünet után folytattuk utunkat a gödöllõi kastélyba. Külön megtiszteltetés
volt, hogy láthattuk országunk legnagyobb barokk kastélyát. Lelkes idegenvezetõk részletes
tárlatvezetése közepette ecsetelték a kastély
sokszínû és rendkívül érdekes történelmét. A kastély komoly restauráción esett át az elmúlt 20
évben. Szobáikat ízlésesen és korhûen rendezték be, szinte részesei lehettünk gazdag történelmének.
Sétánk végén polgármesterünk meghívott
minket egy fagylaltozásra, illetve üdítõital elfogyasztására. Mindenki jólesõen foglalta el a helyét a buszon, hogy tovább folytassuk utunkat
Csorna felé.
Este 8-ra voltunk hivatalosak a helyi Sárkány étterembe, ahol frissen sült vacsora
várt minket. Idén is mindenki
kedvére táncolhatott.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak és mindenkinek,
aki lehetõvé tette, hogy idén
is egy felejthetetlen napot
tölthettünk együtt. Egy újabb
sikeres kirándulás, amire minden részt vevõ
sajtoskáli büszkén gondol majd vissza.
P.K.

2020. október X. évfolyam 10. szám • www.repcevidek.hu

9

[

RÖVID

HÍREK

]

• Csepreg
Kerékpártúra
A járványügyi helyzet következtében bevezetett digitális oktatás lehetetlenné tette a
szokott keretekben való megrendezését természetvédelmi napunknak. Viszont hogy
mégse maradjon el teljesen ebben a tavalyi
tanévben, Farkas István, a szervezéssel megbízott pedagógus kitalálta, hogy a felsõ tagozatos tanulók önkéntes alapon töltsenek ki
egy feladatlapot a madarak és fák napjával,

Iklanberényi hírek
Az elmúlt idõszak is mozgalmas volt a településen. A Magyar Falu programban Iklanberény
még 2019-ben sikeresen pályázott a temetõ kerítésének felújítására. Ennek az átadására került
sor augusztus 26-án, melynek tervezõje Karácsony Sára, kivitelezõje Kiss Csaba büki vállalkozó volt. Iklanberény Községi Önkormányzata a
meghirdetett pályázat keretében a meglévõ és

ta a vendégeket, a Pannon Cigányzenekar 4
tagja szolgáltatta zenét. Õket Berentei Péter énekes követte, aki a Táncdalfesztivált idézte meg,
bevonva a külföldi lakosokat is. A délután zárása-

ként Pintér Anikó és Hujber Ferenc népdalokkal
szórakoztatta a település lakóit. A jól sikerült délutánt még az esõ sem befolyásolta.
Augusztusban ismét gyarapodott a település
lakossága. Megszületett Horváth Benett József. Az

illetve Csepreg és környékének természeti értékeivel kapcsolatos feladatsorral, s a legjobb
megoldások beküldõi részt vehessenek egy
õszi jutalomkiránduláson.
19 diák és 3 kísérõ pedagógus (Tolvaj Andrea, Farkas István és Ludván János) kerekedtek
fel egy szép szeptemberi délután, hogy teljesítsék a 22 kilométeres távot. Az utunk Szakonyon
és Gyalókán keresztül vezetett, majd Zsira érintésével megpihentünk a répcevisi volt bakterháznál kialakított pihenõhelyen. Továbbindultunk a peresznyei tóhoz, ahol helybeli diákok
meséltek a falu nevezetességeirõl, illetve igazítottak útba bennünk, hogy a szõlõhegyen keresztül hogyan juthatunk tovább tervezett utunkon. A kiszsidányi forrás hûs vizét iszogatva teljesen felüdült az elpilledt csapat, s legnagyobb meglepetésünkre a faluban élõ kolléganõnk, Bartha Boglárka is meglátogatott bennünk a férjével, Bánó Zoltánnal. Õ mesélt nekünk egy helybeli népszokásról, a Forráskút-rámolás hagyományáról, kis csapatunk érdeklõdve hallgatta.
Megfáradva, de élményekkel telve érkeztünk vissza Csepregre, s állapította meg a résztvevõk többsége, hogy máskor is jó lenne hasonló kirándulásokat szervezni az iskolában.
Farkas István

Megkezdõdött a kápolna felújítása és a
kondipark kialakítása. Ezenkívül szeptember utolsó péntekén a falu lakói elbúcsúztatták a nyarat.
A finom ebéd alatt, melyre az önkormányzat vár-

önkormányzat még tavaly elindított egy szokást:
akárhányszor új polgára születik a településnek, elültetnek egy fát. Tavaly Pazicsák Panna kapott fát,
idén Benett szülei ültették el a csemetéjük fáját. Az
önkormányzat a faültetés mellett ajándékkártyával
és virággal is köszöntötte a családot. A kislegény
nagyon jól bírta az ünnepséget, végigaludta az
egészet.
S.Heni és Bogi
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mûködõ temetõ kerítését kívánta újjáépíteni a
meglévõ nyomvonal alapján. Az újjáépítés célja, hogy a jelenleg rossz állagú fakerítés helyett
egy tartósabb és funkcióját jobban ellátó kerítés épüljön, amely illeszkedik a temetõ már
meglévõ építményeihez. Az átadón Ágh Péter
országgyûlési képviselõ adott tájékoztatást a
Magyar Falu programról. Jász László plébános
megáldotta az új kerítést, majd az állófogadáson került sor annak az oklevélnek az átadására, melyet az országgyûlési képviselõ alapított
és minden hozzátartozó település megkap a járványban nyújtott példamutató magatartásért,
helytállását, amit a koronavírus okozta veszélyhelyzet idején tanúsított.
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Tök Jó Zsirai Nap
Az idei évben a koronavírus-járvány jócskán
felülírta a programok szervezését, nem kis fejfájást okozva ezzel a települések programszervezõinek. Ez Zsirán sem volt másképp. Mivel sokáig nem tudtuk, hogy mikor és milyen feltételekkel
rendezhetünk programot, ezért még a tavasz fo-

lyamán a falunapi rendezvény elhalasztása
mellet döntöttünk. Azonban a lakosság részérõl
annyian kerestek bennünket a rendezvény miatt, illetve biztattak bennünket, hogy szervezzük
meg, és ne maradjon el idén sem, hogy a szeptemberi szervezés mellett döntöttünk. Viszont arra is gondoltunk, hogy ha októbertõl szigorításokat vezetnének be, akkor a Tök Jó napi rendezvényünk is elmaradna. S ezért arra az elhatáro-

zásra jutottunk, hogy a két programot „összemossuk”, és egy program keretében, Tök Jó
Zsirai Nap néven, szeptember 19-én, szombaton
bonyolítottuk le. A délelõtt folyamán fõzõversenyt tar tottunk 8 csapat
részvételével. Fantasztikusan
jó idõben, nagyon jó hangulatban zajlott a verseny. Az
elkészült ételeket az érdeklõdõk is megkóstolhatták. A
pacalpörkölttõl a töltött paprikán át egészen a brassói
aprópecsenyéig változatos
volt a kínálat. Ez persze azt is
jelentette, hogy a zsûrinek is
komoly feladatot adott a három helyezett kiválasztása.
Aki evett-ivott, annak lehetõsége volt részt venni a
baseballbajnokságon a füves pályán, vagy egy kis
agytornával bekapcsolódni
a malomversenybe.
A délutáni programok a
kultúrházban a Holleanyó
Színház elõadásával, az
Aranyszõrû bárány mesedarabbal folytatódtak.
Vendégeink voltak az
egyházasfalusi A&B Aerial Fitness Légtánccsoport tagjai Szanati Adrienn vezetésével. Mint
minden évben, idén is készültek zenés produkcióval a zsirai énekkar tagjai. A vacsorát követõen
megtudhattuk Tormási Attilától, hogy milyen az,
ha Öregfiú 20 éves már nem lehet. A programok

záró eleme egy slágerpartymix volt Walter Attila
tolmácsolásában. Végül az estét retro disco zárta. Örülünk, hogy a kezdeti bizonytalanság után
végül mégis a megrendezés mellett döntöttünk.

Bár voltak félelmeink a vírus miatt, de a részvétel
azt bizonyította, hogy a lakosságnak igénye van
a szórakozásra. Szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani a segítségért, amivel a program
sikeres megrendezését támogatták!
NPK
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• Sopronhorpács
Autómentes világnap
a sopronhorpácsi óvodában
Szeptember 22-én az autómentes világnap alkalmából a sopronhorpácsi óvodások
biciklivel, futóbiciklivel, rollerrel, kismotorral,
traktorral mentek óvodába, és az óvó nénik,
dajka nénik is biciklivel érkeztek. Örökös zöld

Traktoros nap
és falunap Sopronhorpácson

óvodaként fontosnak tartják környezetünk
óvását, erre gyermekeink figyelmét is ráirányítják az ilyen programokon való részvétellel.
A nap legizgalmasabb része volt az óvodától
a tûzoltószertárig való vonulás, ahol már az
egyik óvodás rendõr apukája várta két kollégájával a gyermekeket, kik a helyes biciklis
közlekedést gyakorolhatták, illetve ügyességi
pályán mehettek végig, közlekedési táblákkal
ismerkedhettek.
Igler Patrícia

Már-már minden környékbeli tudatában elterjedtnek számít a sopronhorpácsi traktoros nap,
mely idén is nagyon népszerûnek bizonyult. Immáron ötödik alkalommal, egy kétnapos falunappal karöltve került megrendezésre ez az
egyedülálló rendezvény Sopronhorpácson szep-

rész Mánia csapatának rendkívüli alkotásait! A
traktoros verseny eredményhirdetését követõen
egy rövid ebédszünet után tombolasorsolás várta
a látogatókat, amelyen sok értékes nyereményt lehetett nyerni. A tombolasorsolás után a sportpályán nézhették meg a nézõk a Sopronhorpácsi SE
– Zsira SE utánpótlás mérkõzését. A délutáni események fénypontja volt a Fradi Öregfiúk – Sop-

Õszi díszítés a sopronhorpácsi
faluközpontban a faluszépítõk
jóvoltából.
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tember 5-én és 6-án. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várakozással teli izgalommal készült
mindenki erre a nagy napra. Több mint 50, nemzeti színû zászlóval feldíszített jármû indult el reggel 9 órakor a falu szinte minden utcáját érintõ
felvonulásnak. A sportpályára visszaérve a hagyományokhoz híven a lóerõké volt a fõszerep,
megkezdõdtek a futamok. Az indulók ügyességi,
erõhúzó és gyorsulási versenyen, több kategóriában mérték össze gépeiket és tudásukat. A pálya
mellett hatalmas szurkolótábor – kicsik és nagyok
egyaránt – biztatta a versenyzõket.
A versenyek után természetesen idén is lehetõség volt kipróbálni a traktorokat, sõt még
quadokat is! A sportpálya másik felén pedig fõzõcsapatok sorakoztak fel, kik finomabbnál finomabb ételeket készítettek a látogatók számára. A
fõtt étel mellett a helyi lakosok által felajánlott palacsintákat is lehetett fogyasztani. A gyermekek is
számos szórakozási lehetõség közül választhattak;
volt légvár, csillámtetoválás, arcfestés, hajfonás,
társasjáték és gokart is. A szombati napon ismét
megtekinthették a látogatók a sopronkövesdi Fû-

ronhorpácsi SE barátságos mérkõzése. A focistákat
az utánpótlás focistái és a Sopronhorpácsi
mazsorettcsoport tagjai vezették fel. A mazsorettcsoport a mérkõzés félidejében egy szórakoztató
mûsort is elõadott a nagyérdemû számára. Az este egy West-bállal zárult.
A vasárnap 11 órakor a Sopronhorpácsi SE –
Újkér FC eredményes mérkõzésével kezdõdött.
A délutáni program pedig 14 órától vette kezdetét egy tábori szentmisével a rendezvénysátorban. A szentmise után az A&B Aerial Fitness tehetséges fellépõinek mûsorát tekinthették meg
a látogatók. A legnagyobb tömeget vonzó két
fellépõ kétség kívül Polgár Peti és Bunyós Pityu
volt. A szórakoztató mûsorok után egy rendkívül
fergeteges hangulatot szolgáltatott Ujvári Timi és
a Hot Stuff zenekar, kik a retró és mai slágerek
válogatásával szórakoztatták és táncoltatták
meg a közönséget! A két napos eseményt a
Drazsé Duó bálja zárta.
Idén is rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk,
és évrõl évre bebizonyosodik számunkra, hogy
igenis érdemes folytatni ezt a hagyományt. Reméljük, hogy továbbra is biztosítani tudjuk ezt a
programot a látogatók számára, és igyekszünk
mindig valami újat kitalálni, hogy még több embert meg tudjunk mozdítani! Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárul évek óta ahhoz, hogy sikeresen megvalósulhasson ez az esemény! Várunk mindenkit jövõre is szeretettel!
Igler Patrícia
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Bük és Sárvár vidéke
önálló turisztikai térség lett
Ágh Péter országgyûlési képviselõ számolt
be lapunknak az Észak-Vas megyét, benne a
Répce vidékét is érintõ új kormányrendeletrõl.

Ágh Péter rámutatott: ha a koronavírus
végre majd elmúlik, fontos, hogy a magyar turizmusban betöltött helyünket meg tudjuk õrizni. Ehhez segíthet minket hozzá a kormány
újabb döntése. A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet önálló turisztikai térségként nevesíti a Répcevidék több települését
Bük és Sárvár vidékén. Korábban Vas megyébõl csak Bük szerepelt ilyen besorolásban a
soproni részeként.
Észak-Vas megyébõl, választókerületünkbõl
a következõ települések tar toznak ehhez:
Bozsok, Bõ, Bük, Cák, Celldömölk, Csepreg,
Gencsapáti, Horvátzsidány, Kemenessömjén,
Kõszeg, Kõszegdoroszló, Kõszegszerdahely,
Lukácsháza, Mesteri, Perenye, Sárvár, Velem és
Vép. A soproni térségnél pedig megtalálhatjuk
Simaság nevét is.

A turizmus jövõje szempontjából ez a kormányhatározat kulcsfontosságú lépés. Az elmúlt
években Észak-Vas megyében sokakkal együttmûködve keményen dolgoztunk ezen döntés
megszületéséért. Alapkoncepciónk abból adódott, hogy Bük és Sárvár gyógyfürdõjük révén a
magyar turizmus kiemelkedõ jelentõségû szereplõi. E két város a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák száma szerint évrõl évre
a tíz legnépszerûbb település között szerepel. Bükön 7-800 ezer, Sárváron 500 ezer körüli volt ez a
szám, ezzel az ország legtöbb megyeszékhelyét
megelõzik. Kivételes eredmény ez, hiszen ilyen
kicsi területen ilyen magas szám képzõdik. E
gyógyhelyekre látogatók viszont rövid idõt töltenek itt, és tartózkodásuk jórészt a vizes létesítményekre korlátozódik. Ha egységes desztinációként tekintünk a Kõszegtõl Bükön és Sárváron
át Celldömölkig tartó térségre, és hosszú távú intézkedések történnek, akkor elérhetõvé válhat
az, hogy vonzerõnket fenntartsuk. Az itt található
fürdõk adják tehát ehhez az alapot, az Alpokaljától a Ság-hegyig tartó tájak, települések és mûemlékek pedig a további kitörési lehetõségeinket hordozzák. Köszönöm a kormánynak és a
Magyar Turisztikai Ügynökségnek, hogy támogatták Bük és Sárvár térségét!
Köszönöm mindenkinek, aki eddig is dolgozott azért, hogy a mi térségünk vonzó és
utazásra csábító vidék lehessen. Bízom abban,
hogy közös munkánk révén sokan fogják felfedezni a jövõben is Észak-Vas megyét, ahol fürdõk, kastélyok, várak és csodálatos környezet
várja a látogatókat!
yde

Megújult a Piéta
Szeptember 15-én kedden délután került átadásra a megújult barokk Piéta szobor Zsirán. A
salamonfai településrészen, mûemléki védelem
alatt álló szobrot a Ráttky család állíttatta 1687ben. A múltban többször felújították már, de az elmúlt években jelentõsen romlott az állapota. Egy
Bük várossal konzorciumban beadott pályázat segítségével Zsira 2 millió forint támogatáshoz jutott,
melyet a felújításra fordítottak. Ennek köszönhetõen egy teljesen megszépült szobrot tudhatnak
magukénak a zsiraiak, és valószínûleg az erre kerekezõk is örömmel állnak majd meg a szobornál.

A szobrot az átadáskor Kovács Pál atya áldotta
meg. Barcza Attila országgyûlési képviselõ szintén
részt vett az ünnepségen, ahol kifejezte az örömét
a megújult szobor miatt, valamint említést tett a
közelmúltban Zsirán megvalósult fejlesztésekrõl.
Ugyancsak beszédet mondott Nagy Ferdinánd,
Zsira község polgármestere, továbbá megjelent
dr. Németh Sándor, Bük polgármestere is. Az ünnepség után az egyházközség képviselõi szeretetvendégséget rendeztek, melyen vendégül látták
NPK
az ünnepség résztvevõit.
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Szt. Péter
Sajtoskál, Rákóczi u. 40.
Tel.: 94/388-168

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048
(Készenlét esetén, ha a becsengetés után
a gyógyszerész nem jön ki, fel kell hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25
percen belül jelentkezni fog.)

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00–7.00-ig
• Pénteken 13.00–7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00–7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)
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2020. augusztus 26-án az Ottó Kemping volt az alakuló közgyûlés helyszíne.
A közgyûlésen 32 fõ – alapító tagként – a
helyszínen kimondta az egyesület megalakulását. (szõlészek, borászok, turizmusban dolgozók, szimpatizánsok, Csepregért tenni akarók).
Az új egyesület elnevezése: Csepregi
Borbarát és Turisztikai Egyesület.
Elfogadták az alapszabályt, megválasztották az elnökséget és az ellenõrzõ
bizottságot, mandátumuk 5 évre szól.
Az egyesület elnöke: Tóth Marcell.
Az elnökség tagjai: Németh Árpád,
Molnár Sándor, Tafferner Krisztina, Tóth
Béla.
A felügyelõbizottság tagjai: Dr. Duby
Helga, Tóth Ágnes, Kovács András.
Az egyesület alapvetõ célja: Feltárja
a bor és a turizmus kölcsönhatásának lehetõségeit, tömöríti mindazokat, akik tevékenyen részt kívánnak venni Csepreg
borászatának, borturizmusának és idegenforgalmának megvalósításában és
fejlesztésében.
Az egyesület célja továbbá a
Csepreg városába irányuló turizmus és
borturizmus fellendítése, fejlõdésének
elõsegítése, koordinálása és infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi
természeti értékek megõrzése, védelme
a komplett „turisztikai élmény” átadása
érdekében, azzal a céllal, hogy a turista
a desztináció legfontosabb reklámhordozójává váljon.
Az egyesület segítséget nyújt tagjainak a szakmai fejlõdéshez, erõsíti tudatos gondolkodásukat, célul kitûzve,
hogy közösen tegyenek Csepregért, az
itteni sajátos borokért, a magyar bor hírnevéért, a kulturált bor fogyasztásért, a
hagyományok õrzéséért.
A közgyûlés kimondta továbbá: az
egyesület politikamentes, nyitott, és
együttmûködik Csepreg Város Önkormányzatával.
Fontos megjegyezni, hogy az egyesület mindazokat várja tagjai sorába,
akik az alapszabályt megismerik és elfogadják.
Egy jelentkezési ûrlap segítségével
kérheti bárki felvételét a tagok sorába.
(Az ûrlap igényelhetõ az elnöktõl.)
Tóth Béla

A Büki Mûvelõdési
és Sportközpont, Könyvtár
2020. októberi programjai
Október 7. 17.00 Olvasószemüveg. Steigervald Krisztián (generációkutató) Generációk harca címû elõadása. Ingyenes! Helyszín: Büki MSK – Klubterem
Október 22–23. XVIII. Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál. A
rendezvény a Táncoló, éneklõ ország program részeként kerül megrendezésre! Helyszín: Büki MSK – Sportcsarnok, Atrium
Október 23. 10.00 Ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalom
és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából. Himnusz. Szép szerelmem, Magyarország – Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla mûsora. Koszorúzás. Szózat. Helyszín: Városháza parkja, rossz idõ esetén Városháza (9737 Bük, Széchenyi u. 44.)

(Tervezett)

Rendezvények, események

www.repcevidek.hu

Október 5–11. között Bükön, Csepregen és más településeken: Könyvtárak az emberért – rendezvénysorozat.
Október 5. – november 30-ig Csepregen a PSMSK-ban: 65 év – 65
fotó – kiállítás az intézmény életérõl.
Október 9-én és 16-án Bükfürdõn (Termál krt. 32.): TERMELÕI PIAC.
Október 10-én, szombaton délután Csepregen: Szüreti gesztenyetúra
a rámoki erdõben.
Október 11-én, vasárnap 12 ó. Sopronhorpács-Mészáros SE –
Pereszteg SE. 13.30 ó. Bõben, a sportpályán: Répcevölgye SK Bõ – Jákfa
SE megyei III. o., 15 ó. Csepregi SE – Schott Lukácsháza SE megyei I. o.,
Répcevis FC – TITA-Agyagosszergény SE, Zsira TSK – Fertõszéplak-Áder Bau
megyei III. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
Október 17–18. Kõszegen: A Natúrpark ízei. Gasztronómiai fesztivál.
Október 17-én, szombaton 15 ó. Bükön, a Sporttelepen (Széchenyi u.
26.): Büki TK – Kõszegi LGyFC megyei I. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés. 16
ó. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.): Büki TK – Celldömölki VSE – NB
II-es nõi bajnoki kézilabda-mérk.
Október 18-án, vasárnap 15 ó. Simaság SE – Répcevölgye SK Bõ, AcsádMeszlen SE – Balogunyom SE megyei III. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
Október 22–23. Bükön, a Sportcsarnokban (Eötvös u. 13.): XVIII. Szivárvány Gyermek Néptáncfesztivál.
Október 22-én, csütörtökön 18 ó. Csepregen a PSMSK-ban: Jobst Ágnes: Csepreg a 20. századi történelem viharában 1900–1960. c. könyvének bemutatása.
Október 22-én, 23-án településeinken: Ünnepi megemlékezések az
1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából.
Október 24-én, szombaton 11 ó.: Répcevis FC – Balf SE megyei III. o.
bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
Október 24-én, szombaton 13 ó. Csepregen, a Bene-kúttól: Õszi túra
Tömördre és vissza.
Október 25-én, vasárnap 11.30 ó. Bõben, a sportpályán:
Répcevölgye SK Bõ – Ostffyasszonyfa SE, 14 ó.: Zsira TSK – Peresztegi SE megyei III. o., 14.30 ó. Csepregi SE – Rábapatyi KSK megyei I. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
Október 31-én, szombaton 13.30 ó. Büki TK – Csepregi SE megyei I.
o., Acsád-Meszlen SE – Telekes Medosz SE, Simaság SE – Kenyeri CsSE, megyei III. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
November 1-én, vasárnap, 11 óra: Sopronhorpács-Mészáros
SE–Répcevis FC, 14 ó.: Egyházasfalu SE – Fertõrákos SE megyei III. o. bajnoki labdarúgó-mérkõzés.
A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a http://www.visitbuk.hu/, a http://www.csepreg.hu/
és a http://www.naturpark.hu/ honlapokon. A rendezõ szervek az idõpont- és a mûsorváltoztatás
jogát – a veszélyhelyzet rendelkezéseit is figyelembe véve – fenntartják.
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