[

RÖVID

HÍREK

]

• Csepreg
Lógunk a szeren – megújult
a Rottermann-kert Csepregen
Lovag Rottermann Rudolf gondos erdõgazda és szenvedélyes vadász volt. A szõlõhegy felett elterülõ erdõket is õ birtokolta. Jelenleg a
Szombathelyi Zrt. gondozza ezt a területet.
A Bene-hegyen kb. 5 katasztrális holdnyi
szõlõbirtoka is volt, melyhez présház és kút is
tartozott.

25 ÉVES A CSEPREGI RÉPCEVÖLGYE VADÁSZTÁRSASÁG
A negyedszázados évforduló megünneplésére a Répcevölgye Vt. 2021. aug. 14-én bált
szervezett a Fürdõ Étteremben.
Az étterem bejáratánál a vadásztársaság
vezetõi köszöntötték az érkezõket. A Vadászhimnusz elhangzása után Király Lajos, a Vadásztár-

minden évben fõszervezõként a Répcevölgye
Vt. bonyolította le, Dumovits István plébános úrral karöltve. A családi napok megszervezése is
mindig jól sikerült.
Sok szép közös élmény köti össze a vadásztársakat. Megemlékeztek azokról is, akik már

saság elnöke köszöntötte a vendégeket, majd
Kontó Sándor alapító tag beszédében visszaemlékezett a 25 évre.
Megalakuláskor a répcevisi Horváth József
volt az elnök. Õt követte Dr. Nikl János, majd
Mayer Bertalan, a mai napig pedig Király Lajos
az elnök. A vadászatok mellett a társaság aktívan részt vett a környezõ települések társadalmi
és kulturális életében: falunapokon, megyei vadásznapokon, trófeakiállításokon, vadászmisén
és egyéb rendezvényeken. A vadászmisét szinte

nem lehetnek köztünk. Az idei báli vacsora elõtt
Dumovits István plébános úr mondott asztali áldást. A finomabbnál finomabb ételekrõl
Pereznyák Zoltán és csapata gondoskodott. A jó
zene mellett a bálon a tombola sem maradhatott el. A szerencsések értékes tárgyakat vihettek
haza. A kitartók hajnalig ropták a táncot a Fürdõ Étterem vadásztermében.
„Szent a családi tûzhely, mint hitem és hazám
Hozzájuk húz a vágyam magányos éjszakán.”
Horváthné Pados Teréz

O LV A S S M I N K E T O N L I N E I S !
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Szakképzett vincellér mûvelte szõlõjét. A
róla elnevezett pihenõhely, a Rottermann-kert
a szõlõhegy felett 2005-ben lett kialakítva a
fenntartó erdészet jóváhagyásával. A Forrástól-forrásig sétaút kedvelt pihenõhelye.
Ez év júliusában felújították az elhasználódott asztalokat, padokat és a játszóteret is.
A turisták és a gyerekek örömmel vették újra birtokukba.
Horváthné Pados Teréz

Bállal ünnepeltek
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Díszpolgáravatás Bükön
Az augusztus 20-ai ünnepség alkalmából Bük Város Önkormányzata díszpolgári címmel jutalmazta a Szent Kelemen-templom kántorát, a templomi szolgálatot 65. éve végzõ Loibl Miklósné, Eta nénit.
1937. december 23-án született Zsirán, az ötgyermekes család negyedik sarjaként. 4 éves korában a család Bükre költözött. Édesanyja révén szerette meg az éneklést. Énektehetsége korán kitûnt a
templomba járók körében is. 1955-ben a nyarat a településen töltõ

az iskola- és óvodakezdés…
Hamarosan vége a nyári szünetnek, és ha minden
jól megy, és a járványhelyzet sem indokol szigorításokat, akkor szeptemberben újra iskolapadba ülnek a diákok, megkezdik az óvodát a kisgyermekek. A legtöbb iskolában a nyári szünet utolsó heteiben osztják
ki a tankönyveket, jellemzõen augusztus 27–31. között.
A 2021/2022-es tanév rendjérõl szóló kormányrendelet alapján az iskolai év szeptember 1-én szerdán kezdõdik, így egy rövid héttel indul és
2022. június 15-ig, szerdáig tart.
Egyelõre jelenléti oktatásra készülhetünk, de hogy mi lesz utána, az
még teljesen bizonytalan. Sok kisgyermekes szülõ fél okkal, hogy ideére a negyedik hullám, és az milyen intézkedésekkel jár majd. Maruzsa
Zoltán oktatási államtitkár elmondása szerint a tanárok átoltottsága kilencven százalék feletti, így egész tantestületek megfertõzõdésétõl nem
kell majd tartanunk. Azt is hozzátette, hogy felkészültek arra, hogy lehetnek egyedi esetek, de azt remélik, jóval kevesebb intézkedést és korlátozást kell majd végrehajtani, mint az elmúlt tanévben.
Akárhogy is van, a szükséges eszközök beszerzését nem lehet megúszni, ami egy vagy akár több gyermek esetén is megterhelõ lehet. Kutatások szerint egy átlagos kétgyermekes család összesen 40–80 ezer
forintot költ ebben az idõszakban, de az elsõ osztályt kezdõknek még az
otthoni irodabútorok, a számítástechnikai eszközök megvásárlása további, jelentõsebb kiadást is jelenthet.
Jó tudni azonban, hogy már több település és munkahely is támogatja ezt az idõszakot. A kérelmet a tanévkezdési támogatásra az illetékes település önkormányzatánál vagy az adott munkahelyen kell leadni.
Ami még sok kérdést vett fel, az az általános iskolások koronavírus elleni oltása. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 688,5 ezer diák
tartozik a 12–18 éves korosztályba. A 16–18 éves középiskolásokok május óta regisztrálhatnak, mellettük 400 ezer 12–15 éves diák van, akik
most elõször kaphatnak majd Pfizert. Az operatív törzs egy hónappal ezelõtti jelentése szerint 59 ezer diákot regisztráltak oltásra, vagyis a korosztály mindössze 14,75 százalékát.
Sok szülõ nem tudja, mivel tenne jót, mivel tudhatná biztonságban
és egészségben a gyermekét. Mit hoz majd a jövõ, hogy alakul az elõttünk álló év. Milliónyi kérdéssel, összeszorult gyomorral állunk a következõ idõszak elõtt. A nyár alatt talán sikerült mindenkinek egy kicsit feltölteni a D-vitamin-raktárokat és testi-lelki egészségét!
Én mindenkinek kívánok jó egészséget és sikeres elõttünk álló idõszakot!
Balázs Anikó (Meszlen)

Következõ megjelenés: 2021. október 6.
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szeminarista kispap, Schermann Rudolf kezdte el megtanítani az orgonálásra. Az õ segítségével jelentkezhetett Sopronba a kántorképzõbe. Eta néninek azonban alig néhány hónapot követõen nem
hosszabbították meg a városban való tartózkodását a határsávrendelet miatt. Emiatt arra kényszerült, hogy magánúton folytassa a tanulmányait, melyet jeles osztályzattal teljesített 1956-ban.
Hangi adottságai okán szerették volna elcsábítani a tehetséges fiatalt Bükrõl, õ azonban nem akarta elhagyni az otthonát. 1958-ban
elindította a templomi felnõtt énekkart, majd az 1960-as években
egymás után kétszer gyermekkórust is szervezett. Idestova 65 éves
szolgálata alatt nemcsak az alázatos éneklési és zenei szolgálatból
vette ki a részét, hanem õ szervezte hosszú idõn keresztül a plébániai
zarándokutakat, 41 éven át segédkezett az éves egyházi hozzájárulás beszedésében, valamint vezette a Rózsafüzér Társulatot. 70 éves
koráig pedig tagja volt a Plébániai Tanácsadó Testületnek is. Bár 55
évesen nyugdíjba vonult, Eta néni a mai napig hûségesen látja el a
kántori szolgálatot.
Isten áldja Eta nénit, és tartsa meg közöttünk, sokáig jó erõben,
egészségben, hogy énekével és orgonajátékával még sokunk lelki
üdvére szolgálhasson!
Sulics Heni

Újra itt a szeptember,
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• Hegyfalu
Horgászverseny Hegyfalun
Augusztus 15-én került megrendezésre a
XIII. Vörös Endre Emlékverseny immár második
alkalommal a hegyfalui horgásztavon. 18 nevezõ összesen 82 kg halat fogott.
Elsõ helyezett: Hargitai László 15,6 kg. Második helyezett: Nagy Krisztián 11,2 kg. Harmadik
helyezett: Nagy Csaba 9,65 kg kifogásával.

Egy év kihagyás után, idén augusztus 14-én
tartottuk Górban a falunapot. 13 órakor Németh
László polgármester úr nyitóbeszédével kezdetét
vette az estig tartó mulatság. Az ebédet Mesterházi Dénes készítette, a marhapörkölt és a babgulyás kicsik és nagyok körében is sikert aratott.
Így már mindenki tele hassal várta az Operett

Színház fiatal mûvészét, Kabai Alexet, aki régi
magyar slágerekkel alapozta meg a hangulatot
a folytatáshoz. A Büki Fér fikar mûsorát szeretetettel fogadta a közönség, majd Kapolcsi Ottó ci-

terakíséretével pár lelkes asszony népdalokat
énekelt. A fülbemászó dalokat a hallgatóság is
szívesen dalolta.
A szervezõk által meghirdetett házi sütésû süteményversenyre 13 édességgel neveztek az
amatõr cukrászok. A sorszámmal kihelyezett süteményeket mindenki megkóstolhatta és szavazhatott a legfinomabbra. A legtöbb szavazatot Marcel Wissmer svájci „Hexenkuchen” édessége kapta. Második helyen Kampel Istvánné
Teri néni kókuszkockája, míg harmadik helyen
Németh Izabella Flóra triplacsokis finomsága
végzett. Az elsõ három helyezett értékes nyere-

ményekkel lett gazdagabb.
A fiatalok a vízifoci-arénában, a kisebbek az
ugrálóvárakban vezették le felesleges energiájukat. A délután folyamán lehetõség volt a falu
focipályáján egy kis lovaglásra is, melyhez
Czirók Bianka biztosította a lovakat. Az este zenés-táncos mulatsággal ért véget.
A forró délutánon mindenki jól érezte magát!
Ezúton is köszönjük mindenki segítségét, aki bármilyen módon részt vett a szervezésben, az elõkészületekben, a falunap lebonyolításában,
vagy éppen felajánlásokkal járult hozzá a rendezvény sikeréhez!
Lovasi-Pócza Katalin

OLVASS MINKET ONLINE IS! www.repcevidek.hu
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A jó hangulatban telt verseny és eredményhirdetés után a horgászegyesület tagjai
ebéddel látták vendégül a résztvevõket.
A szabadidõparkunkban található horgásztó és játszótér rövid idõ alatt nagy kedvence lett minden korosztálynak, a nyári estéken pezseg itt az élet.
A nyertes pályázatoknak köszönhetõen
padok és új játékok kerültek kihelyezésre, így
közkedvelt találkozóhelyévé vált falunk apraja-nagyjának.
Magyarné Kiss Éva

Falunap Górban
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Az államalapítás ünnepe kisvárosainkban
A Répce-sík két szomszédos kisvárosában –
más településeinkhez hasonlóan – idén is megemlékeztek Szent István királyról, megáldották és
megszegték az új kenyeret.
Bükön az ünnep elõtti napon a hagyományoknak megfelelõen, ünnepi önkormányzati
képviselõ-testületi ülés keretében zajlott a megemlékezés. Dr. Németh Sándor polgármester
megnyitója után az Ipro zenekar mûsorának el-

munk a külsõ viharokat is kiállta. Minden Szent
István-ünnep önvizsgálat is. Elsõ királyunk törvényei és fiához intézett intelmei ma is megszívlelendõek. Hagyományainknak megfelelõen ma
is megtörtént az idei búzából készült új kenyér
megáldása. Augusztus 20-a a közösség ünnepe
is. Településünket az összetartás, a szorgalom és
a fejlõdés jellemzi. Egymás támogatásával
gyorsabban tudunk haladni „életünk házának”
építésén. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy
Csepreg értékrendje, szellemisége, arculata és
kiállása alapján egy büszke és vonzó úticél, az
itt lakóknak pedig igazi otthona legyen.
A képviselõtestület határozata alapján
Csepreg Város Szolgálatáért Díjat oktatási tagozatban: Bodorics Ernõné tanítónõ, ifjúsági tagozatban: Dosztálné Ambrus Anna Melinda tanítónõ, egészségügyi tagozatban Koószné Márk
Tünde háziorvosi asszisztens, kulturális tagozatban Szele Tamás, a fúvószenekar egyesület elnöke kapta több évtizedes, példaértékû munkájáért. Polgármesteri elismerõ oklevélben Balikó
Gábor részesült kiváló polgárõri szolgálatáért.
Az ünnepi gondolatok után Csepreg Város
Fúvószenekara játszott magas színvonalon, közben pedig Csepreg Város mazsorett csoportjai
ragadtatták tapsra a vendégeket. A mûsor végén itt is megkóstolhattuk a felszeletelt új kenye-

ret és pereceket, s leöblíthettük a Tóth–Néber és
Molnár Sándor pincészetének boraival.
Az esti mûsorban a csornai Romungro Cipsy
Band és a helyi Répce Party Country együttesek
szórakoztatták a közönséget színvonalas mûsorukkal. Majd retro diszkóval ért véget a rendezvénysorozat.
SF
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sõ része történelmi visszatekintést adott a honfoglalásról. Ünnepi beszéde elején Szabó Tibor
Jászai Mari-díjas színész, a Weöres Sándor Színház igazgatója korunk fontos kérdéseit vetette
fel. Ezekre a választ Szent István öröksége adja
meg, ahogy az elõ idõszakokban is útmutatásul
szolgált. Túl kell lépnünk a széthúzáson, a magyarság összetartása, nyelvünk, kultúránk, hagyományaink megõrzése a megmaradásunk
záloga. Szavait megerõsítette az Ipro zenekar,
mely Szent István intelmeire felfûzve, mûsorának
második részével is elvarázsolta a közönséget.
A kitüntetések átadása az új büki díszpolgár,
Loibl Miklósné Göcsei Etelka köszöntésével kezdõdött, aki már 65 éve látja el a büki római katolikus egyházközség kántori szolgálatát. (Õt lapunkban külön be fogjuk mutatni.)
Bük város kitüntetõ ifjúsági oklevelét Ambrus
Viktória Csilla sportoló vehette át. Nevezett óvodás korától birkózik a Büki Birkózó Club versenyzõjeként. „Arra emlékszem, hogy a versenyek
nagy részét megnyertem, a fiúkat is elverve” –
nyilatkozta Viki a kezdeti évekrõl. „Ahogy nõttem, úgy erõsödtem, és egyszer csak bajnok lettem.” Ez a 2013. évi diákolimpia volt. A következõ évek korosztályos országos bajnokságain is 2.
vagy 3. helyezéseket ért el. Több mint öt éve a

boksszal is megismerkedett. „A sikerek gyorsan
jöttek, az elsõ magyar bajnokságomat rögtön
megnyertem. Azóta pedig egymást követik a
hazai és a nemzetközi versenyek, az egyre jobb
eredmények” – emlékezett az ökölvívásban elért
sikerekre. A korosztályos hazai versenyeken hatszor 1. és négyszer 2. helyezést ért el. Az ifjúsági
Európa-bajnokságokon egy-egy 2., 3. és 5., a
2018. évi Ifjúsági Világbajnokságon 5. helyezést
ért el. Idén már beválogatták a felnõtt olimpiai keretbe is. „Az az álmom, hogy egy olimpián képviselhessem a hazámat” – nyilatkozta az
élsportoló.
A kitüntetések átadása után
Bakay Péter evangélikus lelkész
megáldotta, dr. Szalai Gábor katolikus plébános pedig megszentelte
az új kenyeret, melyet most is Pukler
Emil sütött otthoni kemencéjében.
Dr. Németh Sándor polgármester
pedig felszelte, és megkínálták vele
az ünnepség résztvevõit.
A 20-i büki ünnepi szentmisét a
város szülötte, dr. Csóka Gáspár
bencés atya mutatta be pappá szentelésének
és büki újmiséjének 60. évfordulója alkalmából.
Csepregen az ünnep reggelén a Szent Miklós-templomban Finta
József plébános szentelte meg az új kenyeret, melyet a Soproni és
Társa Pékségben sütöttek. Az Ottó Kempingben kenyér-, majd pereckészítéssel és sütéssel, ezzel párhuzamosan pedig játszóházi
kézmûves foglalkozásokkal folytatódtak a
rendezvények.
Délután a Mesebolt
Bábszínház mutatta be
a Királyok könyve címû
elõadását. Majd folytatódott a játszóház. A fúvós és mazsorett ráhangoló után kezdõdött a városi ünnepség. Horváth
Zoltán polgármester ünnepi köszöntõjében felidézte az elmúlt öt évezredet, melynek során jöttek-mentek a különbözõ népcsoportok a Kárpát-medencében, de csak a magyarság tudott
itt megmaradni. A Szent István alapította álla-
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• Sopronhorpács
Nyári fejlesztések, területrendezések
Augusztusban elkészült a ravatalozóban régóta tervezett kihangosítás felszerelése, melyet a
községnek Dr. Varga Zoltán adományozott. Hálás köszönet érte! A ravatalozó melletti területek
kicsinosításra kerültek, a József Attila utcában lévõ hídkorlát javítása, festése, „kivirágzása” is
megtörtént. A László-kert karbantartása folyamatos, mely meg is látható a gyönyörû füvön és
virágokon. Az idei évben is kannavirágok kerültek a játszótérhez, a Kislédeci emlékmû pedig
egy szép kavicsos alapot kapott. Az éveken át

kis közössége
Chernelházadamonya Sárvártól északnyugatra, Szombathelytõl északkeletre, Büktõl délkeletre fekvõ zsáktelepülés. Annak ellenére,
hogy egy kis falucskáról van szó, megfelelõ életszínvonalon élnek. A Magyar Falu programnak
köszönhetõen olyan beruházásokat is végre tudtak hajtani, amik saját forrásból nem tudtak volna megvalósulni. Az
egyik legjelentõsebb pályázati lehetõség a falugondnoki busz vásárlása
volt, mely a lakosok mindennapi életét a mai napig teljes mértékben kiszolgálja. A falugondnok
segít a bevásárlásban,
gyógyszerkiváltásban, viszi a lakosságot vizsgálatra, oltásra. Augusztus
közepén érkezett a támogató döntés a legutóbb benyújtott pályázatukhoz, melynek keretén belül egy közterület karbantartó kistraktort és
kaszát tud vásárolni a község. A jövõben a temetõ kerítését, környékét, illetve szilárd burkolatú utakat kívánnak rendbe tenni pályázati forrás
igénybevételével. Amennyire lehetõségeik engedik, saját forrásból is igyekeznek fejleszteni a
falut. Augusztusban például a játszótér környékét tették rendbe.
A falu elejében lévõ régi postaépület átalakítása is megtörtént, ahol egy Ifjúsági Ház került
kialakításra baba-mama szobával kiegészülve,
amely egy találkozási, kikapcsolódási lehetõségeket lesz hivatott nyújtani kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Társadalmi munkával a Chernelházi falurészen lévõ Jézus Szíve-búcsúhely szobrait és azoknak a kerületét rakták rendbe. A
nemrégiben összefogással megvalósított, felszerelt kamerarendszer szép lassan beváltja a hozzá fûzött reményeket. Ugyan visszaszorítani még

nem tudták a faluhatárnál lévõ szemetelést, de
jelentõsen lecsökkentették.
A település vezetõsége fontosnak tartja a lakosság támogatását is Bursa programmal, Arany
János Tehetséggondozó Programmal, iskolakezdési támogatással, segélyekkel vagy a népességszám megtartásának, illetve növelésének ér-

dekében a településre költözõ fiatal családok,
kisgyermekes családok számára több százezres
támogatással. Programokban is bõvelkedik
Chernelházadamonya. Minden nyáron van egy
alkalom, amikor megmozdul a falu, és együtt
szórakozik. Az idei évben augusztus 15-én került
megrendezésre a családi nap, melyen gyermek, felnõtt egyaránt talált magának kikapcsolódási lehetõséget. Az idõsek napja is egy a hagyományos programok közül, valamint a Mikulás is minden év decemberében ellátogat a
gyerekekhez. Tavaly a vírushelyzet miatt házrólházra járt, hogy otthonaikban keresse fel a kis
lakókat. A könyvtári szolgáltatáson belül is számos lehetõséget nyújtanak a lakosságnak. Ezek
a lehetõségek és programok mindenki számára
egy megfelelõ életet teremtenek ebben a kis
községben.
Igler Patrícia
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tartó általános munkálatok meghozzák a végeredményt, hiszen rendezett területek várják a
falu lakóit, illetve az ide látogatókat. Köszönjük
szépen mindenkinek, akik akár csapatban vagy
egyénileg hozzájárulnak a falu szépítéséhez és
fejlõdéséhez. Kérjük a falu lakosságát, hogy saját környezetük rendben tartásával járuljanak
hozzá községünk vonzó látványához!
Igler Patrícia

Chernelházadamonya
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Jubileumi nagygeresdi falunap
Nagygeresd Község Önkormányzata 25. alkalommal szervezett falunapot a település lakóinak, az elszármazottaknak és a környezõ falvakból érkezõ vendégeknek. A szép nyári nap
zenés ébresztõvel indult, bár a horgászverseny
résztvevõit már a horgásztó partján érte a korai
napsugár. A délelõtti sportprogramok után ün-

nepélyes megnyitóval folytatódott a rendezvény. Németh Lajos polgármester úr beszámolt
a pandémia alatt végzett saját költségvetésû
fejlesztésekrõl, valamint a pályázatokon nyert
pénzösszegek felhasználásáról. Vendégünk volt
a környezõ települések polgármesterein kívül
Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr, aki felszólalásában biztatta falunk vezetõit a további kormányzati lehetõségek kiaknázására.
A hivatalos részt követen ünnepélyes keretek
között díjazták a délelõtt zajló versenyek nyerteseit, a legjobb tanulók pedig könyvjutalomban részesültek. A közös ebéd elfogyasztása után, különféle zenés, táncos, énekes produkciók szórakoztatták a szép számú közönséget. Elsõként a Magánnyomozók címû népszerû sorozat fõszereplõje, Buch Tibor lépett színpadra zenés mûsorával. A

mûvész úr remek hangjával és sármjával sok nõi
szívet megdobogtatott, miközben a hölgyek asztalához ülve közös nótázásra kérte õket. A Szárföldi Hagyományõrzõ Egyesület lendületes bajor sör-

rés, melyet a bátor önként jelentkezõ hölgyeken
próbáltak ki. A nap utolsó két fellépõje a hazai zenecsatornák népszerû vendégei közé sorolhatók.
Saját dalaikkal és feldolgozott slágerekkel érkez-

táncát nagy tapssal fogadta a hallgatóság. A Pápai Musical Stúdió tagjai már szinte hazajárnak
Nagygeresdre, most is fergeteges slágercsokorral
kedveskedtek a jelenlévõknek. A következõ órában a néptáncé volt a fõszerep a Nicki Fergeteg
közremûködésével. A meleg ellenére kitartóan
ropták a táncot a különféle koreográfiákra. Mûsoruk különleges színfoltja volt az ostoros asszonyve-

tek a szórakoztatásunkra. Rajongóik a színpad
elõtt tapsolva, táncolva énekelték kedvenc melódiáikat. Derûs, örömteli két órát tölthettünk sztárvendégeinkkel, Éder Gabee-val és Bunyós Pityuval. A tartalmas nap bállal zárult, ahol még egy
megszöktetett menyasszonyt is körbetáncolhattak
a fürgelábú bálozók.
Németh Lajosné
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Falunap Lócson
újra, ha megfakulna címû alkotásáért és Horváth Máté részére a Lócsi vacsi nevû kompozícióért, továbbá minden résztvevõ emléklapot és
mézes plakettet kapott emlékül.
A falunapi program a fúvósok és mazsorettek
mûsorával folytatódott a színpadon, majd a Lélekmadár Énekegyüttest, a toronyi Aranypatak Asszonykórust, a nicki Fergeteg Néptánc Együttest
halhatta, láthatta az egyre növekvõ közönség. A
gyermekeket egész délután óriás trambulin, légvár, csillámtetoválás, lovas kocsikázás, gyermek
és felnõtt teke szórakoztatta. Ágh Péter országgyûlési képviselõ is megtisztelte a rendezvényt és
örömmel számolt be a közös munka eredményeirõl, a Lócsra érkezõ közel 44 millió forint támogatásról. A vacsorához a Pannon Cigányzenekar
húzta a nótát, majd a tombola sorsoláson sok apró nyeremény mellett a Lócs címerét ábrázoló hatalmas torta és Reiber Lajos helyi asztalosmester
által készített kerti pad voltak a fõnyeremények,
ezt követõen falunapi utcabál vette kezdetét a
MEGA zenekarral. Sötétedéskor a már évek óta
visszatérõ BE-JÓ Együttes érkezett, a fekete ruhás
lányok tûztánca váltotta ki a közönség legnagyobb tapsát.
Ezúton is köszönjük minden fellépõ színvonalas
mûsorát, és a közremûködõk sok-sok segítségét, az
összehangolt munkát! Jövõre folytatjuk.
RN
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Lócs Községi Önkormányzat idén 26. alkalommal rendezte meg hagyományos nagy falunapját augusztus 14-én. A program délután a
lovakkal húzott lócsi kézi hajtású tûzoltó kocsi felvonulásával vette kezdetét, melyet Csepreg Város Fúvószenekara és Mazsorett Csoportja kísért.
Majd a magyar és német nyelvû polgármesteri
köszöntõ után a „Virágzó régiség 2021” címû
helyi faluszépítõ verseny díjainak átadása következett. 33 virágos kompozícióval neveztek a
helybeliek, melyeket Bernáth Andrea kertészmérnök, Haller Imre Sajtoskál polgármestere és
Csontos Richárd kertész zsûrizett. 28-28 ponttal
megosztott elsõ helyezést ért el a Sárga cseppek fantázianevû alkotással Jekatyerina Vakurova, és Lanczkorné Csikor Borbála a Srágla nemzeti színekben címû kompozícióval, nyereményük az oklevél mellett egy mézeskalács plakett,
és 15 ezer forint értékû vásárlási utalvány. Megosztott második helyezést ért el 27-27 ponttal
Molnár Jánosné a Szekérkerék a szakajtóval kifogó virágokkal címû alkotással, valamint Sissy
Frank a Humor és divat címû kompozícióval,
nyereményük az oklevél és mézes plakett mellett 10 ezer forint értékû vásárlási utalvány. A további pontszámok nagyon szorosan alakultak,
sok azonos pontszámmal, így harmadik helyezést nem osztott ki a zsûri. Az önkormányzat két
különdíjat ítélt oda Windisch Szabolcsné Színezd
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I. Fiatal Gazda Találkozó és Családi Nap
résztvevõket. A köszöntõbeszédek után az idei évben fennállásuk 90. évfordulóját ünneplõ Szanyi
Bokréta Néptáncegyüttes mûsora következett.
Õket követték a falubeli légtornászok, akik légies
könnyedséggel mutattak be akrobatikus gyakorlatokat. Végül, de nem utolsósorban a Trial Show fantasztikus produkcióját láthatta a közönség.
Akik kicsit komolyabb és szakmaibb programokra vágytak, ez idõ alatt részt vehettek a

szakába húzódó rendezvényt színes programok,
szakmai kerekasztal-beszélgetések tarkították.
Mindenki megtalálhatta a maga korosztályának
és érdeklõdésének megfelelõ programot. A
gyerekeknek ugrálóvár, csillámtetoválás és szalmalabirintus állt egész nap rendelkezésükre.
Szelfipont is készült, amit sokan kihasználtak és
fotózkodtak a háttérben álló traktorokkal.
Elsõként a falu polgármestere, Sándor József
mondott köszöntõbeszédet. Õt követte Németh
Gergely, a NAK elnöke és a MAGOSZ megyei alelnöke, majd a nap házigazdája és fõszervezõje,
Derdák Gábor, a NAK megyei alelnöke, a MAGOSZ
ifjú gazda tagozat megyei elnöke köszöntötte a

kerekasztal beszélgetéseken is. Dr. Kalmár Sándor a mosonmagyaróvári Széchenyi István
Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának egyetemi docense beszélt a generációváltásról, aktualitásokról és pályázati lehetõségekrõl. A vacsora elõtt még felszólalt Barcza
Attila országgyûlési képviselõ úr és Jakab István,
a Magyar Országgyûlés Alelnöke és a MAGOSZ
elnöke is. Kovács Pál, a falu plébánosa pedig
asztali áldást mondott. Az Óvári Dalárda körnek
köszönhetõen jó hangulatúra sikeredett vacsora
során a megjelentek különbözõ ételeket kóstolhattak, amiket a fõzõcsapatok készítettek a nap
folyamán. Rengeteg adag készült, amibõl a

megmaradt pörköltek és kenyerek sem vesztek
kárba. Ezeket a rászorulók asztalára juttattuk el,
többek között a Sopron és Környéke Család- és
Gyermekjóléti Ellátás Intézetében, akik örömmel
fogadták a felajánlást.

Az egész rendezvény ideje alatt volt lehetõség tombolavásárlásra, amit a vacsora után ki is
sorsoltak. Az este jó hangulatáról pedig
Galavics László gondoskodott. Összeségében
elmondható, hogy az elsõ gazdatalálkozó igazán jól sikerült, és reméljük, a jövõben is megrendezésre kerülhet az esemény.
Marton-Gazdag Rita
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Közel 400 fõ részvételével lezajlott az I. Fiatal
Gazda Találkozó és Családi Nap Egyházasfaluban. A rendezvény jellegébõl adódóan sok korosztályt megmozgatott. Nemcsak a faluból, hanem környezõ településekrõl is sokan kilátogattak a rendkívüli meleg ellenére is.
9 fõzõcsapat mérettette meg fõzõtudását a
szombati napon. Közülük 3 csapatot díjazott is a
háromtagú zsûri. Az egész délutánt felölelõ és éj-
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• Bük
dr. Szalai Gábor bemutatása
2021. augusztus 1-tõl dr. Szalai Gábor plébános került a büki Szent Kelemen Plébániára. Mellé megkapta a bõi, góri, lócsi és iklanberényi filiákat. 2000-ben szentelték pappá a
gyõri Székesegyházban, a gyõri egyházmegye szolgálatára. Ebben az egyházmegyében teljesített eddig szolgálatot. Káplán és
egyetemi lelkész volt Gyõrben, majd Tatán és

A táborozók a Peruskakápolna köré gyûltek

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Nagy élmény volt a strandnap. A hor vátzsidányi focipályán felállított nagy medencében csobbanhattak a gyerekek. Megválasztották az idén a tábor arcát is. A lángosozás,
koktélozás és a habparti sem maradhatott el.
Augusztus 1-én a rendezvény kétnyelvû (magyar–horvát) szentmisével ért véget. A szentmisén celebrált: Dumovits István atya és Dr. Anton
Kolic nyugalmazott plébános.
A fiatalok tamburával kísért éneke még felemelõbbé tette a szentmisét.
Dumovits István atya Steiner Mirjanának és
lelkes csapatának megköszönte az ifjúsági lelkigyakorlat szervezését, hiszen nélkülük ez nem jöhetett volna létre.
Jól sikerült a tábor, ami számtalan segítõnek
és adakozónak köszönhetõ. A gyerekek pedig
egy közös dallal búcsúztak a tábortól és egymástól. Felejthetetlen élményekkel térhettek haza.
Horváthné Pados Teréz
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környékén, Sopronkövesd és Nagycenk mellett Bõben, Mesterházán és Iklanberényben
látta el a plébánosi teendõket. Ezt követõen
Ács és Bábolna környékén, és egy rövidebb
ideig Sopronban és Kapuváron szolgált. Hiszi,
hogy aki papi hivatást kap a katolikus egyházban, az valóban annyira a jó Istenre és
arra az illetõre személyre tartozik, hogy ezt
szavakkal nem is tudják kifelé megosztani.
Valószínû, hogy már a világra jövetele elõtt
eltervezte az Isten, hogy ez legyen az atya
földi útja. Fontosnak tartja a helyi közösségek
megismerését, felmérni, hogy milyen hagyományok vannak, milyen tradíciók voltak,
hogy a Krisztus követésnek milyen formáit tudja megélni. Alighogy átvette a szolgálatot,
máris egy hittantáborba csöppent, ahol a
gyerekek nagy lelkesedéssel fogadták, illetve
a megkezdõdött a plébánia tisztasági festése, megújult a honlap. Ebben az egy hónapban bõven akadt munkája, így a települések
lakói megismerhették Gábor atya alázatos
szolgálatát.
Sulics Heni

A Peruska Mária ifjúsági nomád tábort a
horvátzsidányi kegyhelyen az idén 28. alkalommal rendeztek meg. Július 26-án kezdõdött
Dumovits István atya fõvédnökségével.
A „Peruska-dal” így hívogatta a kápolna köré a 8–16 éves korú gyerekeket:
„Gyûljünk a Peruska-kápolna köré,
Terjeszd ki kezed imáddal, repülj a felhõk fölé!
Emeld fel szíved, és nyiss új ablakot,
hagyj a földön minden bút, bánatot.”
Össze is gyûlt 65 horvátzsidányi és környékbeli fiatal a Peruska-kápolnánál és sátrat vert.
Ilyen sokan még nem voltak a táborban, mint az
idén. A táborozók lelki feltöltõdésérõl Dumovits
István atya mellett Császár István és Dömötör
László atya gondoskodott.
A programok között szerepeltek pl. vallási töltetû beszélgetések, a horvát nyelvet és kultúrát ismertetõ elõadások. A sport és a játék sem maradhatott el. Katonák érdekes bemutatókat tartottak.
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Hat fiatal alkotó,
egy kiállítás
Szobrászat, fotómûvészet, grafika, de még textilmunka is került a
csepregi Petõfi Sándor Mûvelõdési,
Sportház és Könyvtár kiállítótermébe, ahol a Mozaik Képzõmûvész
Kör legfiatalabb alkotói mutatkoznak be. Október közepéig látható
a válogatás.

lításnyitón egyenként mutatta be és
méltatta a hat tanítványt. Van, aki
éppen nem a képzõmûvészet mentén helyezkedett el, és olyan alkotó
is, aki majd szeptemberben kezdi
tanulmányait a szombathelyi képzõmûvészeti középiskolában. Grafikák,
festmények, fotók kerültek a falakra,

Aratóbandák
jubileuma
a bemutató. A csapatok bebizonyították, hogy egy év kihagyás után
sem felejtették el a kézi aratószerszámok használatát. Rendvágók,
kötélteregetõk, marokszedõk és kö-

Az alapító tagok közül Ágoston
Gáborné Ilike néni és Takács Katalin Kati néni az idén is részt vett a
rendezvényen. A szokásokhoz híven, aratómisével kezdõdött a
program, amelyet az ünnepélyes
megnyitó követett. Rendhagyó módon a megnyitónak és a kulturális
programoknak az Átrium rendezvénytér adott otthont. A bandák felvonulását követõen kezdetét vette

tözõk dala szállt a meleg júliusi szélben, miközben minden kaszasuhintással közelebb értek a kijelölt búzatábla végéhez.
Rengeteg fotó és videó készült a
jubileumi kézi aratás kitartó résztvevõirõl, amelyek jól tükrözik, hogy a
gépesítések elõtt a mindennapi kenyér mennyi munka és verejték
árán került az asztalokra.
Németh Lajosné

Szakonyiak megmérettetése

Gaján Petra, Radics Eliza, Szabó
Emese, Vlaszinich Veronika, Keresztes Brigitta és Gácsi Bianka munkái
kerültek a csepregi kiállítóterembe
az idei augusztusi tárlatra. A hat alkotót a Triola Alapfokú Mûvészeti Iskola köti össze csepregi kötõdésükön felül. A tanítványok címet kapta
a tárlat, hiszen mind a hat képzõmûvész Hetyésy Katalin tanítványa volt.
A 25 éves Mozaik Képzõmûvészeti
Kör vezetõje a rendkívül népes kiál-

jórészt tanulmányok. Bordó bársony
emeli ki a terem közepén és sarkában a gipszbõl készült szobrokat.
Ahogy Ziembicki Erzsébet, a Petõfi
Sándor Mûvelõdési, Sportház és
Könyvtár vezetõje a megnyitón fogalmazott: szentélyt varázsolt a kiállítás anyaga a terembe. A szentély
még nem zárt be, hiszen az augusztusi tárlat október 15-ig látható
Csepregen.
Bakos Ágnes

Július 4-én, vasárnap Répcevisen rendezték meg a már hagyománnyá vált kispályás focibajnokságot. A megmérettetésen 18 csapat 3 csoportban mérte össze tudását, ügyességét. Szakony is in-

én, immár 42. alkalommal megrendezésre kerülõ Répcekupa Tûzoltóversenyre. Szokványos módon zajlott a verseny, mely egy staféta-váltófutásból és egy kismotorfecskendõ-szerelésbõl állt.

dult a versenyen, ahol sikeresen
vette az akadályokat, s a II. helyezést szerezték meg csoportjukban.
A csapat tagjai voltak: Schrott Péter, Németh Gergõ, Hanis Tamás,
Bognár Tamás, Hor váth István,
Kövesi Erik, Balogh Erik, Kövesi Alex,
Gosztom Csabi.
Az Ö.T.E. Szakony csapata benevezett a Peresznyén augusztus 14-

Az idei évben 4 új taggal is bõvült az egyesület, mely tagok részt is
vettek mindkét versenyszámban. A
baráti
hangulatú
versenyen
Szakony csapata a negyedik helyezést érte el: Büki Ákos, Hanis Balázs, Ézsöl István, Németh Gergõ,
Schrott Péter, Hanis Tamás, Bogán
Károly, Domnánics Balázs.
Büki Ákos
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Harmincadik alkalommal fogtak kaszát a kézi aratás hagyományát ápoló csoportok. Nagygeresd
község a kezdetek óta képviselteti
magát a bemutatókon.
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• Völcsej
Pályázati hírek
2021. augusztus 16-án ünnepélyes keretek
között átadták a csapadékvízelvezetõ-rendszert Völcsejen.
Az ünnepélyes átadáson Németh Zoltán, a
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Közgyûlés elnöke,
Barcza Attila, Sopron és térsége országgyûlési
képviselõje és Szõke Attila, Völcsej polgármestere mondott beszédet. A rendszer kiépítésére 25
millió forint támogatást kapott, az önkormányzati
önerõ 4,7 millió forint volt. A tervezõ és mûszaki

A tavalyi évvel ellentétben idén megrendezésre került augusztus elsõ vasárnapján a hagyományos falunap, bár a képviselõ-testület,
hogy a járványügyi elõírásoknak megfeleljenek, a sajtvásárt az idei évben sem rendezte
meg. Így a falunap délután kezdõdött ünnepi

szentmisével, ahol Szabó
Miklós plébános úr a szertartás keretében megáldotta az
új kenyeret is.
A hivatalos rész Haller Imre úr, Sajtoskál polgármesterének ünnepi köszöntõjével
kezdõdött. Beszélt a járvány
negatív hatásairól, a falu öszszetartó lakóiról, és büszkén
mondta el, hogy a település
a Magyar Falu program 2020
kereteiben meghirdetett pályázaton két ízben is sikert könyvelhetett el. Falubusszal gazdagodott a település, megkönnyítve
ezzel a falu lakóinak életét. A másik nagy beruházás a közösségi tér átalakítása és felújítása
volt. A nagyterem kibõvült, megújult a faluház
homlokzata, tetõszerkezete és udvara is. Beszédében kiemelte a pontos, gyors és szakszerû
munkát, majd köszönetét fejezte ki a közremûködõknek.
A polgármester köszöntõje után Ágh Péter
úr, a falu országgyûlési képviselõje köszöntötte a
megjelenteket. Õt követte Plájer János úr, aki a
sajtvásárok megrendezésének oszlopos tagja.
Sajnálatát fejezte ki, hogy idén sem tudták megrendezni a vásárt, mert pontosan 600 éve an-

nak, hogy Luxenburgi Zsigmond vásártartására
vonatkozó jogot adományozott Kaalnak. Leginkább sajtvásárairól volt híres, innen is kapta mai
nevét. A Faluház falán elhelyezett emléktábla
tanúskodik errõl. A beszédeket követõen Miklós
atya megáldotta és felszentelte az újjáépített,
felújított közösségi teret, majd Ágh Péter országgyûlési képviselõ, Haller Imre polgármester és
Horváth Ervin alpolgármester a nemzeti színû
szalag átvágásával átadta a közösségi teret a
falu lakóinak.
A falunapi program a gyõri Kvintoperett
mûsorával folytatódott, akik az esõs idõ ellenére is jó kedvre derítették a megjelenteket. A közönség együtt énekelte az ismert operetteket a
mûvészekkel. Õket követte Poór Péter énekes
mû so ra, aki ugyancsak
megmozgatta a közönséget.
A vacsora elfogyasztása közben megkezdte mûsorát a
szombathelyi West Régió zenekar. Klasszikus könnyûzenei dalokat játszottak a közönség nagy örömére. Az este sztár vendége Bunyós Pityu
volt, a közönség együtt énekelt és táncolt vele. A több
hónapnyi „bezártság” után
önfeledt bulizás kezdõdött, a

jó hangulatról a Mega együttes gondoskodott.
Jövõre ugyanekkor ugyanitt, reméljük, már
sajtvásárral!
bvr

Sikeres pályázatok Szakonynak
A Magyar Falu program keretében egyházi közösségi terek fejlesztésére a Szakonyi Római Katolikus Egyházközség 8 millió forint támogatást nyert.
Az Együtt Szakonyért Egyesület közel 1 millió forint pályázati összeget nyert közösségi programok

megszervezésére, faluszépítésre, szintén a Magyar
Falu program keretébõl. Régi vágya teljesül az itt
élõknek, hiszen eddig nem volt játszótere a településnek. A Magyar Falu program keretén belül sikeres pályázattal hamarosan közterületi játszótér kialakítása kezdõdhet meg Szakonyban.
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ellenõr személyében Petri Bélának, a kivitelezõi
munkáért Varga Józsefnek mondott köszönetet
Szõke Attila. Jelenleg a rendszer kiépítésébõl
750 méter valósult meg.
Polgármester úr kitért továbbá 2 sikeres
Magyar Falu program lezárására is.
A Horgászegyesület 999.900 Ft-ot nyert
eszközbeszerzésre, melybõl egy önjáró fûnyíró
traktort vásároltak. Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület 5.196.563 Ft-ot nyert szertárbõvítésre.
A 2018-ban kezdõdõ járda felújítási program lassan a végéhez ér. A 4 km hosszúságú
járdából mintegy 300 méter maradt hátra,
ami az idén befejezésre kerül.
Az évvége felé szintén Magyar Falu program segítségével a Tavirózsa utca mintegy 12
millió forint értékben murvás, pormentesített
felületet kap.
yde

Sajtoskál falunap
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Falunap Tömördön
Kultúra, sport és gasztronómia találkozott a település falunapján
2021. július 17-én. Immár hagyomány, hogy Önkormányzatunk képviselõ-testülete július harmadik hétvégéjére várja a falubelieket, az elszármazottakat és a kedves vendégeket
e jeles eseményre. A gyereknapot leszámítva ez volt az elsõ alkalom,
hogy a pandémia után összegyûlt a
falu apraja-nagyja.

Ha július utolsó hete, akkor játszóház Sajtoskálon. Idén sem volt ez
másképp. Szerdai napon kezdõdött
kézmûves-foglalkozással, ahol Heni
és Merci segített gyerekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek a megálmodott repülõk, tündérek elkészítésé-

nik is ugyan olyan lelkesen vettek
részt a játékban, mint a gyerekek. A
fagyizás és az uzsonna után újra a
vízibombáé volt a fõszerep. Talán a
harmadik napot várták a legjobban
a gyerekek. Ikervárra mentek Horváth Szabolcshoz és családjához lo-

ben. Volt aki csak színezett vagy rajzolt, de a vízfesték is a kedvencek közé tartozott. A nagy „munkát” dinnyeevés és uzsonnázás szakította csak
félbe. A vízibomba idén is a kedvencek közé tartozott, önfeledt gyermekkacagás szakította meg a madárcsicsergést.
A legkisebbek a játszótéren homokoztak, hintáztak, közben a szülõk
az élet nagy dolgairól beszélgettek.
Kicsit elcsendesedek a gyerekek a
mesefilm vetítése alatt, de utána újra hangos kergetõzésbe kezdtek. A
második napon a büki InciFinci
Gyermekfoglalkoztató volt a vendég. A szülõk, nagyszülõk, nagyné-

vagolni. Félelmet nem ismerve állták
körbe a hatalmas lovakat, mindegyik gyerkõc egyszerre szeretett
volna a hátukra ülni.
Egész délután egymást váltva lovagoltak. Egy-két vállalkozó szellemû szülõ is felpattant a lovak hátára.
Kicsit elpilledve majszolták a gyerekek a tárcsán sütött virslit, de pár
perc múlva már újra labdáztak kergetõztek. Vidám és tartalmas volt a
három nap. Köszönet a felajánlásokért, köszönet Sajtoskál önkormányzatának, Horváth Szabolcsnak és
családjának, a szülõknek és természetesen a gyerekeknek is!
bvr
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Délelõtt még mindenki aggódott, mi lesz délután, akkor is esik
majd, hiszen megjött a várva várt
égi áldás, s közel 50 milliméter esõ
áztatta a kiszáradt földeket. 15.00
órára, mire a meghívó szólt, már kisütött a nap, s indulhattak a programok. Volt légvár, arcfestés, kézmûves foglalkozás az ifjaknak, a
szabadtéri kemencében finom langalló készült. Lehetett utazni s a helyi értékekeket megcsodálni a büki
dottóval, a kisvonattal.
Kollarits Gábor polgármester úr
14.45-kor köszöntötte az egybegyûlteket, majd Ágh Péter képviselõ úr
szólt a jelenlévõkhöz. Mindketten kiemelték, hogy a falu szépen fejlõdik,
s az utóbbi években több pályázatot
is elnyert. Tavaly elkészült a felújított
orvosi rendelõ és a konditerem.
Az idei évben már elkészült a
Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Kon-

strukció keretében a Szálláshely színvonalának emelése Tömördön A Kék Túra útvonal Vendégházának modernizálására 3
000 000 Ft-ot nyert az Önkormányzat. A projekt keretében három tevékenység valósul meg: belsõ festés, eszközbeszerzés és kültéri beruházás. Korszerû konyhai és takarítást megkönnyítõ professzionális
eszközökkel szerelték fel, valamint
új LED-tv, a vendégek még magasabb kényelmét szolgáló ágykeretek, matracok, kanapék kerültek
beszerzésre mindhárom szobába.
Kültéri beruházás keretében pedig
egy kerti fedett kiülõ épült a vendégház udvarára.
Az idén megújul templomunk
tetõszerkezete is közel 15 millió forintból, illetve az Ady utca és a
Schwarcz köz úthálózata 36 millió
forintból szépülhet meg.
A falunapokhoz hozzátartozik a
gasztronómia is. A rendezvény sztárvendége Buday Péter sztárszakács
volt, aki sok hasznos információval
gazdagította a fõzés kedvelõit, s
hogy még hatásosabb legyen a
bemutató, az elkészített ételeket a
jelenlévõk meg is kóstolhatták.
Liu, a bûvész az illúzió világában
vezethette be a megjelenteket, hallgathattunk operettrészleteket és vidám melódiákat is, a csepregi Farkas Sándor Egylet tagjai egy vidám
mûsorral lepték meg a jelenlévõket.
Közben elkészült a vacsora is: egy tál
vadpörköltre, egy italra és egy szelet
tortára mindenki az önkormányzat
vendége lehetett. A vacsorát követõen elkezdõdött az utcabál, melyet a
21.30 órakor a várva várt tombola
szakított meg, majd folytatódott a
tánc, a bálozás.
Mindenki megtalálhatta a nap
folyamán a neki megfelelõ legérdekesebb, legjobb programokat!
Köszönjük a felajánlásokat, a
szervezõk, az önkéntesek és a fellépõk munkáját!
KSzÁ

Játszóház Sajtiban
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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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események
Augusztus 6. – október
15. Csepregen, a Petõfi S. Mûvelõdési, Sportház és Könyvtárban: Augusztusi tárlat: A tanítványok – a MOZAIK Képzõmûvészkörhöz kapcsolódó fiatalok kiállítása. Megtekinthetõ az intézmény nyitvatartási idejében.
Szeptember 3., 10., 17.,
24. és október 1., péntek
16–20 ó. Bükfürdõn, a Pavilon
soron: TERMELÕI PIAC.
Szeptember 4–5. Ólmodon, a tóparton és a közösségi
házban: Ólmodi Kulturális Napok.
Szeptember 5-én, vasárnap 16.30 ó. Bõben, a Sportpályán: Répcevölgye SK, Bõ–Torony KSK megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Szeptember 11-én, szombaton 16.30 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK–Szentgotthárd
VSE megyei I. o. labdarúgómérkõzés.
Szeptember 12-én, vasárnap 13.30 ó. Acsádon, a
sportpályán: Acsád-Meszlen
SE–Balogunyom SE megyei III. o.
labdarúgó-mérkõzés.
Szeptember 18-án, szombaton 14 órától Csepreg utcáin
és a Széchenyi téren: Szüret
2021 – fúvóstalálkozóval, s más
civil szervezetek és a lakosság
közremûködésével.
Szeptember 19-én, vasárnap 13 ó. Bõben, a Sportpályán:
Répcevölgye SK, Bõ–Cák SKE; 16
ó. Acsád-Meszlen SE– Rábahidvég KSK megyei III. o., 16 ó. Csepregen, a Sportpályán: Csepreg
SE–Merseváti SE megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
Szeptember 24–26. Kõszeg utcáin és terein: Kõszegi
Szüret 2021.
Szeptember 25-én, szombaton 16 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK–Vasvár VSE megyei
I. o. labdarúgó-mérkõzés.
Szeptember 26-án, vasárnap 16 ó. Simaságon, a
sportpályán: Simaság SE – Ikervári megyei III. o. labdarúgómérkõzés.
Október 2-án, szombaton
15 ó. Bükön, a sporttelepen: Büki TK–Vép VSE megyei I. o. labdarúgó-mérkõzés.
Október 3-án, vasárnap
12 ó. Bõben, a Sportpályán:
Répcevölgye SK, Bõ–Nemeskolta SK; 15 ó. Acsád-Meszlen
SE–Torony KSK megyei III. o., 15
ó. Csepregen: Csepreg SE–Újperinti SE megyei II. o. labdarúgó-mérkõzés.
A részletek olvashatók a
plakátokon, illetve a visitbuk.hu,
a csepreg.hu, és a naturpark.hu
honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.

Kovászos kenyerek versenye
Kovászoljunk és kovácsolódjunk címmel az amatõr hobbisütõk körében szervezett versenyt a csepregi kovászolók kisebb csoportja. Az esemény célja meg-

mutatni, hogy mennyi embert megmozgat és összeköt ez a teremtõ alkotás, a
természet adta kinccsel való élni tudás.
Az ötlet az egyik tag, Tájmelné Tóth
Mária fejébõl pattant ki, aki tavaly hasonló rendezvényen vett részt és hozta el a
fõdíjat. A megmérettetésre nemcsak helyiek és környékbeliek vállalkoztak, hanem jöttek Sopronból, Gyõrbõl, de még
Ausztriából is.
A két kategóriába összesen 18 nevezés érkezett, de 22 kenyeret kellett „rangsorolni”. A zsûrinek, Soproni Attilának és
Soproni Zoltánnak nem volt könnyû a dolga, mert különleges, egyedi ízekben sorakoztak a szebbnél szebb kenyerek. A

Csepregi Pékség tulajdonosai négy szempontot vizsgáltak: íz, illat, küllem, bélzet.
Az összesítés alapján legjobbnak ítélt alkotásokat értékes díjakkal jutalmazták.
A végeredmény: 1. Gyõri-Varga
Nóra, 2. Muráncsik Beáta, 3. Borbás
Adrienn.
Különdíjasok: Novák Alíz, Sudár
Eszter Katalin, Tájmel Péterné, Babos János, Fodor Magdolna, Tóth
Szávár Ildikó.
A szervezõk elmondása szerint
legszívesebben senkit nem enged-

tek volna haza üres kézzel, hiszen mindenki szívvel-lélekkel készült az eseményre. A
valódi fõnyeremény viszont az a tudás és
tapasztalat, aminek felhasználásával szeretteink asztalára kerülhet mindennapi kenyerünk.
Pék Ildikó

A csepregi Boldogasszonykápolnához is zarándokoltak
„1 ÚTON NEMZETKÖZI ZARÁNDOKNAP
A CSALÁD FELELÕS FÉRFITAGJAIÉRT” A MÁRIA-ÚTON
A Mária-zarándokutak célja, hogy
megerõsítsék a térség mélyen gyökerezõ
Szûz Mária-tiszteletet, a Mária-kegyhelyek
rendkívüliségét felfedeztessék a világgal.
A csepregi Boldogasszony-kápolna a
környékbeli települések hagyományos zarándokhelye. Nagyboldogasszony vagy

Nagyboldogasszony-kápolna.
A Szent kút-kápolnánál csatlakoztak a
Peresznye, Zsira, Zsira felõl érkezõk. Itt már
a babakocsis édesanyák is csatlakozhattak. Ott megvendégelték a zarándokokat,
akik aztán folytatták az utat a Nagyboldogasszony-kápolnához. Itt találkoztak a

Mária mennybevétele a katolikus egyház
legnagyobb Mária-ünnepe.
Idén 2021. aug. 14-én, az ünnep elõtti
napon Nagyboldogasszony tiszteletére a
Mária-út Kõszeg–Csepreg szakaszán szerveztek zarándoklatot. A zarándokok reggel fél kilenckor indultak Kõszegrõl Sudár
György búcsúvezetõvel.
Az út során imádkoztak és Mária-énekeket énekelve tették meg az utat: Õz-kút
– Belovits-kápolna – Mária-kápolna –
Martonszállás – Peruska Mária-kápolna –
Szent Orbán szobra (a csepregi hegy védõszentje) – csepregi Szent kút-kápolna –

harmadik irányból Bõ, Pósfa, Szeleste,
Acsád, Bük felõl érkezõkkel. A kápolna
elõtt mindnyájan ünnepélyes szabadtéri
zarándok szentmisén vettek részt. Majd
agapéra hívták a híveket.
Másnap, aug. 15-én, Nagyboldogasszony napján itt a Csepreg város búcsúját ünnepelték, misét celebrált Simon Dávid atya. Akik részt vettek elmélyedve az
úton, közelebb kerültek magukhoz is. Lelkileg feltöltõdve mehettek haza. Hiszen „A
zarándok olyan utazó, akinek az úticélja
szellemi-spirituális.” (Hooly Goldberg Sloan)
Horváthné Pados Teréz
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