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• Csepreg
Szorgos kezek a csepregi szõlõhegyen
2022. május 14-én a Csepregi Borhölgyek
és a Csepregi borosgazdák a hegyen gyülekeztek, hogy az aktuális tavaszi feladatokat elvégezzék. Ennek a társadalmi munkának
most már sokéves hagyománya van. Elõkerültek a kapák, metszõollók, gereblyék, seprûk,
bozótvágó és más takarítóeszközök. Voltak,

akik az Orbán-szobor környékét szépítették,
de a Sajbók-forrást és a Bene-kúti forrást is tisztították. A Hanga-kapunál padok, asztal és
tábla festésére is sor került. Az ösvényeket is
fûnyírózták. A szorgos kezek az eldobált szemetet is zsákokba rakták. A közös munka
meghozta gyümölcsét. Megszépült a táj.
Jó volt látni a szorgoskodó, vidám embereket.
Horváthné Pados Teréz

MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

a csepregi szõlõhegyen
Határszemle Csepregen a szép hagyomány
felelevenítését õrzõ gyepütiprást minden évben
Orbán-nap táján szervezik, mert Szent Orbán a
csepregi hegy védõszentje.
Ebben az évben
2022. május 21-én
tar tották a gazdák
ezt a legfontosabb
tavaszi
ünnepet.
Ilyenkor a gazdák
megszemlélik a hajtásokat és megkóstolják egymás borait. Finta József plébános úr megszentelte
a bort, megáldotta
a szõlõben dolgozókat, Szent Orbán érdemeirõl is beszélt.
Meg em lé kez tek
a nem rég el hunyt
borosgazdáról, Hor váth Antalról is. Tóth Marcell a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület
vezetõje köszöntötte az egybegyûlteket, majd
ér tékelte az elmúlt idõszak eseményeit. Hor vát
Gábor alpolgármester beszámolt a fejlesztésekrõl.
Majd a XXXIX. Borverseny díjkiosztója következett. A díjakat Tóth Marcell, az Egyesület vezetõje, Balogh László, Csepreg város jegyzõje és

Zsolnai Balázs, a Borverseny zsûrijének elnöke
adták át. Szép eredmények születtek. A Város
Bora díját Tóth Marcell vehette át. Az Év Borásza
Tóth Béla lett. Gratulálunk a gazdáknak.

A Csepregi Fér fi Dalkör és a csepregi Szent
Miklós-templom kórusának énekei még ünnepélyesebbé tették az alkalmat. Az ünnepség végén a gazdák mindenkit megkínáltak a megszentelt borból, majd elindultak a Rúzsa-hegy
irányába gyepût taposni. A program zárásaként
Tóth Béla és családja fogadta vacsorával a vendégeket.
Horváthné Pados Teréz

90 éves lett
Bõben 90. születésnapját ünnepelte április 28-án Fenyvesi Ferencné Ilus néni.
Családja, rokonai és a Táncsics utca lakói mellett Hajós Attila polgármester úr köszöntötte virágcsokorral és ajándékkosárral, és átvehette Orbán Viktor miniszterelnök
oklevelét.
Gertrúd
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Anyák napi köszöntés,
májusfaállítás, virágültetés Lócson
Anyák napja alkalmából a képviselõ-testület
nevében Horváth Ildikó polgármester asszony
két szorgos segítõjével, Horváth Dávid Zsomborral és Várkonyi Márkkal együtt felkereste az ösz-

Júniust a népi kalendárium Szent Iván
havának nevezi. Nagyon sok jeles nap
tartozik ehhez a hónaphoz. Június 4. a
magyar fájdalom napja, a trianoni békeszer zõdés
(1920),

aláírásának

emléknapja

a nemzeti összetartozás napja

2010 óta és az erõszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja 1982 óta. Június
8. Szent Medárd ünnepe, melyhez idõjárási hiedelem tartozik. Ha ezen a napon
esik, akkor negyven napig esik. Június
21. körül van a csillagászati nyári napforduló, ugyanis elõfordulhat, hogy ez 20-ra
vagy 22-re esik. Ekkor van Földünk északi
féltekéjén a nyári napforduló, a déli féltekén a téli napforduló. Június 24. Keresztelõ Szent János napja, Szentivánéj –
Szent Iván (Keresztelõ Szent János) napjának elõestéje, a június 23-áról 24-re virradó éjszaka évszázadok óta a nyári napforduló ünnepe. Június 29. Péter-Pál napja, az aratás kezdete. Ebben a hónapban fejezõdik be a tanítás az iskolákban,
és rengeteg gyerek várja a vakáció kezdetét. Idén már korlátozások nélkül táborozhatunk, nyaralhatunk akár idehaza
vagy akár külföldön. Azonban a nyaralás
alatt is figyeljünk oda magunkra, családunkra és a környezetünkre. Mindenkinek
kellemes kikapcsolódást, jó pihenést és
rengeteg élményt kívánok a szerkesztõ

muskátli ültetés szép idõben, kellemes hangulatban, zsíros kenyerezéssel zárult. Ezúton is köszönjük az aktív részvételt, a virágokat pedig Csontos
Richárd büki kertésznek!
A Közösségek Hete programsorozatunk június
3-án a májusfakitáncolással és gyermekdélutánnal, tábortûz mellett szalonnasütéssel zárul majd.
RN

valamennyi munkatársa nevében!
Sulics Bogi

Következõ megjelenés
2022. július 6-án!
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szes édesanyát, és egy cserepes szegfûvel, mézeskalács-szívecskével és üdvözlõlappal fejezték ki jókívánságaikat.
A Közösségek Hete 2022 országos felhíváshoz kapcsolódva egész programsorozatot hirdetett az önkormányzat, melybe bekapcsolódott a RÓCI Egyesület is.
A Közösségek Hete program a közösségi
értékeket, a közösség összetartó és megtartó erejét, az önkéntességet helyezi középpontba. Mi már április 30-án elkezdtük a programsorozatunkat, felállítottuk
Róci közösség májusfáját a Polgármesteri
Hivatal és Könyvtár elõtt. Mindenki hozott
magával egy színes szalagot, melyre felírta, hogy
melyik lócsi rendezvény a legkedvesebb, legfontosabb számára, ezután felkötötték a szalagokat.
Majd a tavalyi májusfaállításról készült videót vetítettük le, ezután az önkormányzat kihirdette a Közösségek hete többi felhívását, így a „Virágzó régiség 2022” helyi környezetszépítõ versenyt és a „Rózsás pompa” címû fotópályázatot.

A programsorozat május 14-én egy közösségi virágültetéssel folytatódott, amely a Rózsafalu
Civil Egyesület és az önkormányzat közös akciója. A Falusi Civil Alap 2021 pályázaton elnyert
támogatást az önkormányzat kiegészítette, így
összesen160 tõ futó muskátlit, 40 tõ álló muskátlit
és számos egynyári virágot ültettünk el a közterek
és középületek díszítésére.
Az önkormányzat minden
érdeklõdõ lakosnak 6 tõ
egynyári virágot osztott ki,
hogy ezzel is az utcafrontokat díszítsék, készülve a
virágos megmérettetésre,
hiszen a települést idén is
beneveztük a Virágos Magyarország versenybe. A

Júniusi
beharangozó
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• Iklanberény
Idén is állítottak májusfát
az iklanbrényiek

kreatív nagypéntek
A közösségi színtér udvarán, idén elsõ alkalommal összegyûltünk a húsvétváró kreatív
nagypéntek alkalmából. Végre ismét nevetés,
móka és játék töltötte be a teret. Kis riadalmat
ugyan keltett bennünk a délelõtti esõ és a felhõk

A program folytatásaként egy közös sétára
invitáltuk a csapatot, ugyanis lehetõséget kaptunk, hogy meglátogassunk egy báránycsaládot. A bátrabbak és persze ügyesebbek meg is
etethették a kis állatokat.
Útunk visszavezetett a
közösségi térre, ahol nagy
meglepetés fogadott bennünket, idõközben minden
fészek telis-tele volt csokival és finomsággal. Kezdõdhetett a fészkek kizsákmányolása.
Ezután kezdõdött a
nap kreatív része. Volt, aki
tojást festett és matricázott. Megismerkedhettek a
hagyományos hagymahéjas tojásfestés fortélyai-

gyülekezete, de ez sem tántorította el a „nagyfülût”, hogy végre ellátogasson a répceszentgyörgyi gyerekekhez.

Mire mindenki megérkezett, verõfényes napsütés várta a kicsiket és nagyokat és nem utolsósorban az a két nyuszi is, akiket kedvükre simogathattak a gyerekek.

val is a gyerekek. Volt, aki színezett és festett.
Gondosan készültek a csodás, egyedi liszt gyurmából készített díszek, melyek a nap végén felkerültek az ez napra készített tojás fákra.
Szerencsére az idõjárás kegyes volt hozzánk,
kitartott nekünk. Reméljük, hogy mindenki jól
érezte magát és jövõre ismét együtt várhatjuk a
szentgyörgyi nyuszit!
tsz
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Több éves hagyománya van az iklanberényi majálisnak. Minden évben a helyi
fér fi csapat felállítja a falu közepén a májusfát, amit különféle programok kisérnek. A
májusfa felállításának legjellemzõbb, hagyomány szerinti idõpontja a május 1-ét
megelõzõ nap délután/este volt. Így volt ez
Iklanberényben is.
A délutánt a
büki Sok-SzínPad Társulat mûsora kezdte. Móricz Zsigmond
KVITT címû komédiája került
színpadra. Ezután a falu
hölgy lakói kötötték fel a színes
szalagokat
a
májusfára, melyet aztán a fér fiak a falu Fõ terén állítottak fel.
A májusfa a
természet újjászületésének
szimbóluma. A májusfát csoportba szervezõdve állították a legények a lányoknak, akiknek
ez nagy megtiszteltetés volt. Ez a szokás egyes
falvakban még napjainkban is élõ hagyományként van jelen. Némely településeken
hagyományõrzõ rendezvényként éledt újjá a
rendszerváltást követõ idõszakban egy közös,
községi fa felállításával.
Nem maradt el a hagyományos majálisi
étek sem. Virslivel és debrecenivel készült az önkormányzat a falu lakóinak és a vendégeknek.
SulicsHeni

Répceszentgyörgyi
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Jeles nap Iklanberényben
Május 14-én nem mindennapi
ünnepre gyûltek össze az egyházközség hívei. Két gyermek, GécziGábor Réka és testvére, Balázs elõször vette magához az Oltáriszentséget. Az idõsebbektõl megtudtuk,
hogy bár volt már keresztelõ, bérmálás és esküvõ a településen, de

elsõáldozás most volt elõször. Bár
Réka és Balázs nem iklanberényi
lakos, de ide járnak szentmisére. Dr.
Szalai Gábor atya itt szolgáltatta ki
e szentséget, és nagyon szép ünnepet varázsolt az imaház falai közé. Isten tartsa meg hitükben a
gyermekeket.
SulicsHeni

Megújult az orvosi
rendelõ Nemesládonyban
ben hangsúlyozta, hogy a vidéki
élet népszerûsítését, a kistelepülések támogatását, illetve fejlesztését
nagyon fontosnak tartja. A Magyar
Falu program ehhez nyújt segítséget, hiszen a falvak ezeket a beruházásokat önerõbõl nem, vagy
csak nagyon nehezen tudnák
megvalósítani.
Az épületet Pécsinger Éva lelkész asszony és Szabó Miklós plébános úr áldotta meg.

vosi rendelõ felújításával. Ennek keretein belül megvalósulhatott a teljes akadálymentesítés, külsõ és
belsõ szigetelés, festés. A korszerûsítés részeként napelemeket szereltek fel, illetve új víz- és áramhálózatot alakítottak ki.
Ágh Péter, Észak-Vas megye országgyûlési képviselõje is tiszteletét
tette. A polgármester asszony köszöntõje után elmondott beszédé-

A nemzeti színû szalag átvágásában a képviselõ úr és a polgármester asszony mellett dr. Bencsik
István háziorvos is részt vett.
A sikeres pályázatnak, az így
kapott támogatásnak köszönhetõen most már a nemesládonyi lakosok is megfelelõ színvonalon vehetik igénybe az egészségügyi alapellátásokat.
Fábián-Bencsik Gabriella
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Március végén került átadásra
a felújított orvosi rendelõ.
A tavalyi évben a község egy, a
Magyar Falu program által kiírt pályázaton közel 30 millió forintot
nyert. Ennek köszönhetõen került
sor az épület külsõ-belsõ rendbetételére.
Az átadáson mondott beszédében Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester asszony kihangsúlyozta,
hogy régi álmunk vált valóra az or-
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• Gyalóka
Gyalókai szépkorút köszönthetünk
Húsvéthétfõn ünnepelte 90. születésnapját
Lukács József. Leánya csepregi otthonában
köszöntötte õt Horváth Zoltán, a város vezetõje, és átadta neki Orbán Viktor miniszterelnök

Egy nap népviseletben
– A kenyérmûhelymunkán
„Annyi mindennek teremtünk hagyományt,
miért ne lehetne a népviseletnek is egy napja?
Legyünk büszkék ér tékeinkre, mutassuk meg a
világnak, hogy nem csak táncházakban és
elõadásokon lehet ezekkel a ruhákkal találkoz-

ni, a mindennapokban is megállják a helyüket.” Én alázattal, büszkén viselem minden
egyes darabját hát, csaljunk mosolyt mások
arcára, mi pedig legyünk büszkék értékeinkre,
örökségünkre.
Tájmel Tóth Mária

Anyák napi ünnepség
Nemesládonyban
személyre szóló emléklapját. A gyalókaiak nevében Varga Tamás polgármester az önkormányzat ajándékával kívánt boldog születésnapot az ünnepeltnek.
Ezúton kívánunk jó egészséget és még sok
boldog, szerettei körében eltöltött évet!
Kedves Jóska bácsi, Isten éltesse sokáig!
Fallerné Edina

Nyugdíjastalálkozó Mesterházán
Április utolsó szombatján a Mesterházi Önkormányzat találkozóra hívta a falu nyugdíjasait. A testület tagjai és az önkéntesek nagy
gonddal készültek a délutánra, hogy a település legidõsebb tagjai érezzék a megbecsülésüket. A polgármesteri köszöntõ után a helyi
iskolások verseikkel és zongorajátékukkal lep-

ték meg a megjelenteket. Nagy tapssal jutalmazták a meghívottak a gyerekek mûsorát. A
vacsorát követõen a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar szórakoztatta a nyugdíjasokat, akik
a mûsor második felében már együtt énekeltek a fellépõkkel. Színvonalas mûsornak lehettünk részesei. Vidám, önfeledt hangulat uralkodott a találkozón.
bvr

hetekkel korábban elkezdte velük a felkészülést,
hogy a köszöntésük méltó legyen. A gyermekek
verseiken, dalaikon keresztül fejezték ki hálájukat

édesanyjuk, nagymamájuk felé a sok szeretetért, mindazért, amit értük tettek, illetve tesznek.
Végezetül virággal kedveskedtek a láthatóan meghatódott, könnyes szemmel mosolygó
közönségüknek. Szeretnénk kifejezni köszönetünket minden, az ünnepséget jelenlétével megtisztelõ édesanyának, nagymamának!
Fábián-Bencsik Gabriella
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• Mesterháza

Május elsõ vasárnapján az édesanyákat ünnepeljük. Nemesládonyban ezúttal az ezt megelõzõ nap délutánján került sor a köszöntésükre.
Mivel az elmúlt 2 évben a
pandémia miatt
nem volt lehetõség arra, hogy
ilyen formában
együtt lehessünk, ezért még
nagyobb izgalom és várakozás elõzte meg
kis ünnepségünket. A mûsort Rubóczkiné Börczy Viktória polgármester asszony nyitotta meg. Szívhezszólóan beszélt édesanya és gyermeke örökké tartó kötelékérõl, az anyák családot összetartó erejérõl. Végül
meghatódva olvasta fel Kurczina Terézia Anyai tûnõdés címû versét.
A folytatásban a gyermekek mûsora következett. Németh Tamás mûvelõdésszervezõ már
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Ha én nagy leszek, te kicsi...
Május 1. idén nem elsõsorban a
munka ünnepe miatt volt emlékezetes Répceszentgyörgyön. Anyák
napja az év legszebb ünnepei közé
tartozik. Egy nap, melyen csodálatosan lehet kifejezni szeretetünket és
hálánkat édesanyáink, nagymamáink és dédmamáink iránt.

A délutáni órákban megtelt a
közösségi színtér az izguló kicsikkel
és nagyokkal, és az ünneplõ közönséggel. Az ismert dalok bejárták
a teret: Koncz Zsuzsa, Halász
Judit… és még lehetne folytatni a
sort. Feltörtek bennem is a régi emlékek, mikor még mi voltunk picik.
Az óvodás évek, mikor még mi álltunk a színpadon remegõ lábakkal,
hogy kis versünkkel köszönthessük
azt a személyt, akit a világon a legjobban szeretünk.

Alpolgármesterünk, Kiss Jenõ
köszöntötte az egybegyûlteket és
konferálta fel a mûsort adó gyermekeinket.
Elsõként a bõi óvoda Csõrike csoportja lépett színpadra. Rövid kis mûsoruk melegséggel öntötte el mindenki szívét. Ezúton is köszönjük Kriszti

néninek és Szilvi néninek a fáradozásukat, hogy idén elõször megvalósulhatott a kis ovisaink szereplése.
A kicsik után természetesen a
nagyok sem voltak restek. Általános iskolás diákjaink egytõl egyig
verssel köszöntötték anyukájukat és
nagymamájukat.
A mûsorok után pedig csillogó
szemekkel adták át a virágot és az
ajándékot, melyeket mindenki gondosan maga készített el a kézmûvesfoglalkozáson.
Tóth Szabina

Csepreg Téglagyári
és Tiloserdei külterületi utak felújítása
Mindösszesen 298.241.514,- forint összegû támogatással valósulhat meg Csepreg régi vágya, a
Téglagyári és Tiloserdei külterületi
utak felújítása.
Horváth Zoltán polgármester úr
elmondta, hogy bár természetesen
maga is tisztában volt a várost a
közeli szõlõheggyel,
tóval összekötõ út állapotával, felújításának fontosságával,
de a lakosság részérõl
is régóta kapott megkereséseket e tárgyban. Ez az útszakasz
turisztikai szempontból
is kiemelt jelentõséggel bír, ugyanakkor mindennapos keserûséget
okoz a borosgazdáknak, helyi lakóknak is. Állapota vitán felül rossz,
annak ellenére is, hogy idõrõl idõre az önkormányzat és a helyi
borosgazdák is próbálták kavicsozással, kisebb léptékû javításokkal
enyhíteni a problémát. Minderre
tekintettel polgármester úr hatalmas eredményként értékeli, hogy
ez a régóta fennálló probléma –
amelynek orvoslása sajnos bõven
túlmutat a város saját költségvetésén – most korszerû, átfogó technológiával és teljesen alapjaiban oldódhat meg.

A felújításra kerülõ szakasz a Hunyadi utca végétõl kezdõdik külterületen és a Rotterman kerthez vezetõ útkeresztezõdésnél ér véget a
csepregi zártkerti területek és a
csepregi erdõ határán. A tervek
szerint hidegremixes eljárással stabil alapréteg kerül kialakítása,

amelyet követõen közel 2 km-en 4
méter szélességben 3,5 cm kötõ és
3,5 cm kopó aszfaltréteg fogja biztosítani a biztonságos közlekedést
az útszakasz környezetében élõk az
itt gazdálkodók és a turisztikai céllal
idelátogatók számára egyaránt. A
projekt keretében a csapadékvíz
elvezetése is megoldásra kerül.
Polgármester úr ez alkalommal
is köszönetet mondott Ágh Péter országgyûlési képviselõnek, aki minden megkereséséhez, kezdeményezéséhez segítõkészen állt hozzá
és aki nélkül nem jöhetett volna létre a fenti újabb pályázati siker.
Csepreg Város Önkormányzata
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• Sopronhorpács

6. Ovi-Röpi Kupa Szombathelyen
2022. május 5-én került megrendezésre a
szombathelyi Arena Savariában a 6. Ovi-Röpi

A lövõi oviolimpián
a sopronhorpácsi óvodások

Kupa. Az eseményen 18 óvoda 318 óvodással
vett részt. A Magyar Röplabda Szövetség az ele-

jétõl kezdve nagy hangsúlyt fektet abba, hogy
már az óvodás korosztályt is bevonja ebbe a
sportágba. A verseny idén rekordot döntött, hiszen még egyik évben sem volt ennyi résztvevõje az eseménynek. A 18 óvodából az egyik a
Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda volt;
rajtuk kívül még egy vidéki óvoda volt, a többi
mind szombathelyi (a versenysorozat egyébként
6 versenybõl állt idén, melyet az ország különbözõ pontjain rendeztek meg; az ötödik állomás
volt Szombathely). A horpácsi ovisok két csapattal neveztek a versenyre, ahol zsinórlabda-mérkõzéseket játszottak az ellenfél csapatokkal. A
versenyek alatt és között különbözõ röplabdás
ügyességi feladatokat próbálhattak ki a gyerkõcök. Ellátogatott a versenyre a gyerekek nagy
kedvence is, a Röpi Nyuszi, akivel jókat szórakoztak és fotózkodtak. A résztvevõk ajándékcsomagokkal és sok szép élménnyel tértek haza.
Balogh-Igler Patrícia

Ismét áll a májusfánk...

Madarak és fák napi kirándulás
a sopronhorpácsi óvodában

Csoportba verõdve érkeztek a fiatal legények
a lányos ház elé, közös erõvel cipeltek a helyszínre egy magasabb fát, melyet csaknem teljesen
lombtalanítottak, és beásták
a földbe. Volt, hogy a kerítéshez rögzítették, hogy ne dõljön el. Tarka szalagok mellett
finom csemegékkel dekorálták a házban lakó lánynak.
Így készült el a májusfa.
Napjainkban településünkön a buszfordulóban áll
évrõl évre a község májusfája. Az idei évben is Kollárits
Gábor polgármester úr és
segítõi 30-án késõ délután
hozták s állították fel a környék egyik legmagasabb s
legszebb májusfáját a tömördiek és az átutazók
örömére. Köszönjük!
KSzÁ
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Hazánkban és Európa-szerte szokás volt,
hogy május elsején színes szalagokkal díszített
májusfát állítottak. Sok helyütt ma is õrzik a hagyományt, így Tömördön is.
A májusfa a fiatalság, az újjászületés és a szerelem szimbóluma. Jakab-fának is nevezik, mivel Szent Jakab vértanú
napján állítják. A szép népszokásról a 15. századból valók az
elsõ feljegyzések, ám ennél valószínûleg sokkal régebbre
nyúlik vissza a története.
A hagyomány szerint a májusfát április 30-ról május 1-re
virradóra, az éj leple alatt vagy
kora hajnalban díszítették a fiúk, fér fiak. Voltak kisebbek és
nagyobbak is, de általában mindegyikre színes
szalagokat kötöztek.
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Májusfaállítás
Nemesládonyban
Az elsõ tavaszi közös ünnepünk május 1., a
májusfa állításának ideje. Nemesládonyban immár második alkalommal elevenedett meg ez a
szép néphagyomány.
Április utolsó napján, szombat délután szép
számmal összegyûlt falunk apraja és nagyja.
Az elõzetesen kivágott vörösfenyõ oldalágait, kérgét az erõs kezû fér fiak lehántolták. A
természet újjászületését jelképezõ zöld ágait a

„Énekelj az erdõben”
A madarak és fák napja alkalmából országos erdei dalos találkozót szervezett 2022. május 6-án az Erdõ Ajándéka Erdei Iskola és Alapítvány. Az Énekelj az Erdõben élménynap az
éneklés élményével köti össze az embereket a
természettel. Több mint 27 ezren regisztráltak az
eseményre határon innen és túl, köztük a

Sopronhorpácsi Napközi Otthonos Óvoda is. Az
ovisok a közös daloláshoz a Széchenyi-kastély
parkját választották helyszínül. Az esemény mottója volt: „Legyen a mi ajándékunk az erdõ felé
a szívbõl jövõ énekszó, köszönetképpen az éltetõ forrásvízért, a tiszta levegõért, a gyógyító növényekért.”
Balogh-Igler Patrícia

Természetvédelmi nap
az általános iskolában

programnak, kellemes és mérsékelten meleg tavaszi napra ébredtünk. A 6 csoport 8 állomásnál
ismerkedhetett meg vizes élõhelyekkel kapcso-

latos tudnivalókkal. Megvizsgálhatták többek
között a Répce-víz kémhatását, hallhattak a

Répce 1965-ös áradásáról egy
szemtanútól, a településen megvalósult ár vízi védekezésrõl,
Csepreg és környékének ivóvízellátásáról, s még egy horgászbemutatón is részt vehettek. Visszaérve az iskolába az útközben hallottakról egy feladatlapot töltöttek ki. Azok a diákok pedig, akik
útközben a legjobban odafigyeltek, az utolsó tanítási hét délelõttjén egy biciklitúrán vehetnek majd részt.
Farka István
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lányok, asszonyok színes szalagokkal díszítették, valamint egy üveg pezsgõ is felkerült a
májusfára.
Ezután került sor a májusfa felállítására,
amely nem kis kihívás volt, de a falubeli fér fiak
ezzel is megbirkóztak. A lelkes közönség biztató
szavai is nagyban hozzájárultak a májusfaállítás
sikerességéhez. Az idõjárás is kedvezõ volt, kora
estig a rendezvénytéren tudtak beszélgetni a
rendezvényt jelenlétükkel és szorgos munkájukkal megtisztelõ lakosok.
A tavaszköszöntés remekül sikerült, Nemesládony májusfája büszkén magasodik a rendezvénytér mellett.
Fábián-Bencsik Gabriella

Az idei madarak és fák napja ünneplésekor
visszatértünk a koronavírus elõtti hagyományokhoz. Ennek a napnak a célja
szokott lenni a tanulókat
megismertetni szûkebb környezetükkel, természeti látnivalókkal, az õket körülvevõ világgal, hogy természetközeli
élményt szerezzenek. A már
jól bevált Répce-parti programot bonyolítottuk le 2022.
május 10-én. Szerencsére az
idõjárás is kedvezett a kinti
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• Lócs
Templomfelújítás Lócson

Fotók: Büki Evangélikus Egyházközség

Elkészült a büki anyagyülekezethez tartozó
lócsi evangélikus templom felújításának elsõ
üteme. Megújult a tetõszerkezet: sor került a
meglévõ ácsszerkezet szükséges javításaira,
majd korszerû héjazatot és bádogozást kapott. Továbbá megszépült a templom toronysüvege és keresztdísze, kifestésre került a belsõ templomtér.

Horgászverseny Sajtoskálon
Két év kihagyás után ismét megtarthatták
Sajtoskálon a tavaszi horgászversenyt. A hagyományokhoz híven május 1-én, így a verseny elõtt
a résztvevõk közös erõvel állították fel a falu színes szalagokkal díszített májusfáját. A
horgászhelyek kihúzása után
mindenki elfoglalta a helyét,
és elkezdõdött a verseny egészen reggel 7 órától délelõtt
11 óráig. Tizennyolc fõ nevezett a versenyre, ebbõl öt horgásznak lett kapása a megmérettetés alatt. Összesen tizenhárom halat fogtak, melynek súlya meghaladta a 29
kg-ot. A verseny harmadik helyezettje Hoós Sándor lett 6,21 kg-mal, második helyen végzett
Böröndi József 6,92 kg-mal, kiélezett küzdelemben az elsõ helyet Dancs Dániel 7,05 kg-mal

szerezte meg. A legnagyobb hal kifogásáért járó különdíjat Gurbács Sándor nyerte, a hal súlya
3,67 kg volt. Az eredményhirdetés után a ver-

senyre kilátogatók finom ebédet fogyaszthattak
el – halászlé és pörkölt közül választhattak –, melyet a sajtoskáli hölgyek fõztek. Remek hangulatban telt ez a rendezvény is.
bvr

Ébredezõ Tormásliget
Kreatív napok Tormásligeten címmel színes
programsorozat indult az önkormányzat támogatásával március végén a településen: közösségiszíntér-díszítés, húsvéti kézmûves-foglalkoA munkálatok összesen 4.326.645 Ft-ba
kerültek. A projekt költségeire a Vasi Evangélikus Egyházmegye 2.000.000 Ft, Lócs Községi
Önkormányzat 1.000.000 Ft támogatást biztosított, a lócsi lakosság részérõl 815.500 Ft adomány érkezett, az istentiszteleti perselyado-

zás, húsvéti tojáskeresés, anyák napi kézmûvesfoglalkozás. Ez utóbbi programunkon nem csak
ajándékot készítettünk a gyerekekkel az anyukáknak, nagymamáknak, de készült egy videó
is, melyben nemcsak gyerkõcök énekeltek és
szavaltak, de Mester Árpád polgármester és a
Kreatív Csoport néhány tagja is elmondott egy-

részt vehet a feladatokban a gyerkõccel. A lényeg, hogy közös, csapatmunka legyen. Ezen
kívül lesz még csillámtetoválás, arcfestés,
pónilovaglás és légvár.

egy verset. Egy kedves és megható köszöntõ készült az elõadásokból.
A Kreatív napok lezajlottak, de programokkal
továbbra is várjuk a település lakóit. 1. Tormásli-

Június elején köszöntjük az idõseket, június
18-ára közlekedésbiztonsági napot és egy pikniket tervezünk. Július 9-én Falunapot tartunk.
Edina
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mányokból 136.600 Ft gyûlt össze, és a büki
anyagyülekezet tagjai további 161.000 Ft értékû pénz- és természetbeni adománnyal segítették a felújítást. Különösen nagy eredmény ez a lócsiak számára, hiszen a községben mindössze 4 fõ evangélikus él, de a havonta tartott istentiszteleteken ennél többen is
összejönnek.
Az ügy mellé álltak az elszármazott evangélikusok, a katolikus hívek egyaránt, és a
Lócson élõ külföldi lakosok is gyûjtést szerveztek, így sikerülhetett elérni ezt a részeredményt, hiszen vallásra való tekintet nélkül közös célunk a szakrális értékeink megóvása,
megõrzése.
A felújítás második ütemében tervezett a
külsõ homlokzat felújítása is, amelyre elõbb
forrást kell teremteni, az Egyházközség igyekszik pályázat útján támogatáshoz jutni. A Büki
Evangélikus Egyházközség és a lócsi közösség
egyaránt hálásan köszöni az eddigi támogatást, az adományokat.
RN

geti Családi Nap címmel, május 28-án fél háromtól az Angol Parkban interaktív játékokkal készülünk nem csak a gyerekeknek. Az állomásokon a szülõvel közösen elvégzett feladatok után
pecsétet adunk egy kis füzetbe. Összegyûjtve a
pecséteket ajándékot adunk a résztvevõknek.
Apa, anya, de akár a bevállalós nagyszülõ is
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Élhetõ-Fenntartható
Komplex Városfejlesztés Csepregen
600 millió forint összegû újabb támogatás érkezik Csepregre a fenti elnevezésû pályázat keretében. A projekt meglehetõsen összetett, számos területen fog fejlõdést hozni a településnek.
A támogatásnak hála megvalósulhat a Petõfi Sándor Mûvelõdési Sportház és Könyvtár teljes
belsõ felújítása, külön tekintettel annak színház-

termére, a könyvtár akadálymentesítésére, a
belsõ terek burkolatainak felújítására, belsõ terek kialakításának újragondolására. Figyelembe
véve azt, hogy ez az épület meghatározó szerepet játszik Csepreg közösségi életében, kultúrájában, külön sajnálatos, hogy az egykori impozáns járásbírósági épület régóta nem esett át érdemi felújításon.
A hétköznapok során már egyre gyakrabban tapasztalható kis városunkban is a parkolási probléma. Ennek enyhítésére is lehetõség
nyílt: A Kossuth utcában kétoldali párhuzamos
parkoló kerül kialakítása 150 méter hosszúságban a Széchenyi köz és a Kossuth utca kereszte-

zõdésétõl kezdõdõen. Ezen túlmenõen néhány
további közlekedési fejlesztés is betervezésre került: a Kossuth utcában az Egészségház és a Hivatal között gyalogos átkelési lehetõség kialakítása. A csepregi Nádasdy utcában az óvodát,
általános iskolát és az újonnan épülõ bölcsõdét
védve 2 db forgalmi küszöb kialakítása.
Teljes felújításon esik át a Kossuth
utcai park is, amely tervezése során
– figyelembe véve az önkormányzat
által végzett közvéleménykutatást
és a Területi Gondozás Központ közelségét – a rekreációs célok élveztek prioritást. Ebben a témakörben
érdemes kitérni arra is, hogy a Malomkert területén futópályát alakíthat ki a város, a terület által meglévõ szabadidõs tevékenységek bõvítéséként. A Széchenyi téren úgynevezett okospadok kerülnek kihelyezésre, továbbá a Széchenyi tér kamerarendszere is fejlõdni, bõvülni fog.
Nem utolsósorban a pályázat lényeges eleme egy útfelújítási elem is csapadékvízelvezetés-rekonstrukcióval, amelyre 110.000.000 forint került elkülönítésre.
Hor váth Zoltán polgármester elmondta,
hogy nagyon örül a fenti pályázati sikernek, és
köszönetet mondott Ágh Péter országgyûlési
képviselõnek a kitartó, közös elõkészítõ munkában betöltött szerepvállalásáért, hathatós közbenjárásáért, amely lehetõvé tette a fenti fejlesztéseket.
Csepreg Város Önkormányzata

„Nyitnikék” rajzpályázat

I. helyezett
A Fertõ-Hanság Nemzeti Park rajzpályázatot
hirdetett áprilisban óvodás és 1–4. osztályos gyermekek számára. A téma a Madarak és Fák nap-

jához köthetõ: a téli nyugalmából ébredõ, átalakuló természet megannyi szépsége, a megújulás,
a tavaszi zsongás megjelenítése volt személyes
élmények által. A rajzpályázatra számos kreatív
pályamû érkezett, melyek közül Pintér Kristóf undi
lakos, Sopronhorpácsra járó óvodás érte el az
óvodások közül az elsõ helyezést. Ezúton is szívbõl
gratulálunk neki!
Balogh-Igler Patrícia
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• Nagygeresd
Tavaszutó Nagygeresden
A tavasz legszebb havának kezdetét közösen ünnepelték településünk lakói. Az önkormányzat jóvoltából májusfaállításra és az azt követõ gulyáspartira voltak hivatalosak. A szép szál
fenyõfa ágait színes szalagokkal díszítették a jelen lévõ hölgyek, majd pár izmos férfiember segítségével szokásos helyére került a falu májusfája. A faluház udvarán terített asztal várta a
résztvevõket, miközben ínycsiklandó illatok szálltak a levegõben. Kötetlen beszélgetés mellett
zajlott a jóízû falatozás.
Vacsora után a gyermekek fociztak, „cicáztak”, egyszerûen jól érezték magukat egymás
társaságában. Az utolsó vendégek jócskán
naplemente után tértek nyugovóra. A képviselõtestület néhány tagja és segítõik az éj leple alatt,

Anyák napi ünnepség Sajtoskálon
Május 1-én délután került sor a sajtoskáli kultúrház nagytermében az anyák napi ünnepségre. Az esemény megnyitásaként az önkormányzat nevében Kovács György képviselõ köszöntötte a megjelenteket. Köszöntõjében kiemelte
az édesanyák feltétel nélküli szeretetét; az édesanyák szeretete az egyetlen a világon, ami pótolhatatlan. Beszéde végén kérte a megjelent
édesanyákat: „Legyenek büszkék gyermekikre
és gyönyörködjenek unokáikban!” Majd az óvo-

dások és iskolások köszöntötték édesanyjukat és
nagymamáikat. Kicsit meghatódva ugyan, de
annál nagyobb szeretettel mondták a verseket
és énekelték a dalokat. Boldogan adták át a virágokat a könnyes szemû anyukáknak, nagymamáknak, akik méltán lehettek büszkék gyermekükre. A falu önkormányzata süteménnyel és
üdítõvel vendégelte meg a megjelenteket az
esemény zárásaként.
bvr

Májusfát állítottak Tompaládonyban
30-án a délutáni órákban gyerekek és anyukák
lelkesen díszítették színes szalagokkal, majd a

Tompaládony központját. A faluház udvarán
„várakozó” májusfának szánt, kivágott fát április

segítõk – fõleg apukák – a helyére állították. Köszönet minden segítõnek!
bvr

Tompaládonyi anyák napja
Május 1-én délután mosolygós arcokkal telt
meg a község faluháza, hiszen ekkor tartották az

édesanyák, nagymamák köszöntésére szervezett anyák napi ünnepséget. Az eseményt Mol-

nár Ildikó polgármester asszony nyitotta meg köszöntõjével. A gyerekek hosszas elõkészületek és
próbák után ma végre elmondhatták verseiket, elénekelhették
kedves dalaikat, valamint zongorajáték is hirdette e nap fontosságát. Az édesanyák és a
nagymamák könnyes szemmel
hallgatták gyermekeik elõadását, majd vették át a szeretet jeléül átadott virágokat. A hagyományokhoz híven az ünnepség
méltó zárásaként sütemény és
pogácsa várta a megjelenteket, melyeket vidáman fogyasztottak gyerekekfelnõttek egyaránt.
bvr
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Vasegerszegre a Közös Önkormányzati Hivatalhoz is állítottak egy májusfát a hivatalban dolgozó hölgyek tiszteletére. Az elmúlt években a járvány miatt az egyik legkedveltebb közösségi
programunk, a színházlátogatás is elmaradt. Az
idei évben végre megszervezhettük újra ezt a
népszerû esti elfoglaltságot. Zalaegerszegen a
Hevesi Sándor Színházban tekinthettük meg A feleség negyvennél kezdõdik címû vígjátékot. A
darab fergeteges humorú párbeszédekbõl és
szituációkból áll, a rekeszizmaink nem pihentek
a bõ kétórás elõadás alatt. Az elmúlt években
18 alkalommal vettünk részt az önkormányzat
szervezésében színházi elõadáson, többek között már Zalaegerszegre is szinte hazajárunk. A
kõszínházi bemutatókon túl a nyári darabokra is
készülünk, idén július elsején látogatunk Egervárra. A nyári hónapokra készülve, falunk virágládáiba az évszak egyik legkedveltebb virágára,
muskátlira cseréltük a téli növényeket. Néhány
szorgos asszonyi kéz több mint száz virágtõ elhelyezésérõl gondoskodott. Május végén a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából kirándulást
szerveztünk a szombathelyi Kalandvárosba. Településünk fiataljai felfedezhették és kipróbálhatták az ország egyik legnagyobb játszóterének játékait. Az önfeledt játékot csak egy kis falatozás szakította meg, majd a nap végét
fagyizással zárta a társaság. Németh Lajosné

Két év kihagyás után újra a tavaszt, a természet újjászületését szimbolizáló májusfa díszíti
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Mintagazdaság bemutató
Egyházasfaluban folytatódott a
mintagazdaságokat
bemutató
programsorozat, amely a Digitális
Agrárakadémia együttmûködésével került megrendezésre 2022. április 22-én. A sorozat újabb állomása Derdák Gábor
családi gazdaságát
mutatta be. Az eseményen szép számmal vettek részt többek között a kõszegi
mezõgazdasági középiskola diákjai. Az
eseményt dr. Milics
Gábor, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem docense
nyitotta meg. Köszöntõjébe belefoglalta, hogy különösen örül az itt lévõ fiatal generációnak, mert a jövõ mezõgazdászai
számára már elengedhetetlenek
lesznek a precíziós megoldások.
Ezután dr. Vona Viktória tápanyag-gazdálkodási és talajtani

használata segít kiküszöbölni a felesleges mûveleteket.” Végezetül a
házigazda,
Derdák
Gábor
növényorvosi és precíziós szakmérnök mutatta be a családi gazdaságát, aki 70 hektáron gazdálkodik,

szakértõ vette át a szót. Elõadásában kihangsúlyozta, hogy elõször
meg kell ismerni a talajt, hogy minél
egészségesebben tudjon fejlõdni
az adott növény. Véleménye szerint
a jó termés 60%-a a földnek köszönhetõ. Farkasdi Márk az Andest
Kft. képviseletében a költséghatékonyságra hívta fel a figyelmet.
„Egy modern, precíziós munkagép

lesztés. „A hozamunk nem nõtt jelentõsen, viszont sokkal költséghatékonyabban tudunk dolgozni, és
fenntarthatóbbá vált a gazdaság,
miközben lényegesen kevesebb
idõt töltünk a szántóföldön.” Az
egyházasfalui mintagazdaság jó
példa arra, hogy kis pénzbõl is lehet nagy focit csinálni.
Marton-Gazdag Rita

100 hektáron „integrál” gazdákat,
emellett még ser téshizlalással is
foglalkozik. A digitális technológiákat lépésrõl lépésre vezette be a
mintagazdaságba. Az elsõ precíziós munkagépet 2019-ben vásárolta, azóta pedig folyamatos a fej-
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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)

Impresszum
Alapító: Horváth Erzsébet ev.
Nyilvántartási szám: 20494446

Kiadó:
Edy Marketing Bt.
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
e-mail: info@repcevidek.hu
mobil: 20/911-3596

www.repcevidek.hu
Szerkesztõség:
9735 Csepreg, Taksony köz 17.
Szerkesztõbizottság:
Baloghné Simon Erika, Baloghné Varga
Rita, Barasics Edina, Fallerné Torda
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Egy érdekes felhívást olvashatott az egyik legnagyobb közösségi oldalon bárki, aki a
Zöld Kalandok – Borostyánkõ
Természetbarát SE oldala eseményeire rátalált. 2022. 05. 21én, szombaton túrára hívták az
érdeklõdõket.
Útvonala: Kiindulópontunk a tömördi
Szent Ilona-templom
(Tömörd, Fõ utca
41.) mellõl lesz, ahol
van a Kék túrának is
a pecsételõ pontja,
valamint pihenõhely.
Itt az lesz az elsõ teendõnk,
hogy közösen elültetjük az általunk beszer zett levendulákat,
melyeket a méhek világnapja
alkalmából és a méhek védelme érdekében teszszük. Innét
vezet utunk a kék sávjelzésen
Kõszeg irányába, majd mikor
elérjük túránknak kb. a felét, letérünk jobbra egy jelzetlen útra, s bevesszük magunkat a Tiltott Rengetegbe. Ha innét kijutunk élve, akkor egy szép mezõs részen fogunk haladni,
érintjük az egykori Nyakas majort, itt rátérünk egy aszfaltozott
útra, s ezt követve visszajutunk
Tömördre, a Fõ utcára, s így

lesz teljes a körünk.
A Fõ utcán meglátogatjuk
Marton Béla méhészetét, aki a
méhekkel foglalkozik, s ott eltöltünk egy kis idõt, mivel bemutatja zárt dobozban a méheket, ezekrõl a csodálatos élõlé-

nyekrõl hallhatunk egy kis elõadást, valamint a velük kapcsolatos dolgokról. Lehet mézet
vásárolni is. Ha itt végeztünk,
akkor indulunk a kiinduló pontunkra.
Elõre láthatólag a túra rossz
idõ esetén is meg lesz tartva,
de ebben még történhet változás. Ha mégis le kellene mondani a túrát, akkor mindenki
idõben értesítve lesz. A túrán
fényképek készülnek. Túravezetõ: Jusits Gergely.
Köszönjük, hogy ellátogattak hozzánk! Reméljük, jól érezték magukat!
KSzÁ

Kommunális eszközök
átadása Sopronhorpácson

Rendezvények,
események
Állandó kiállítás Csepregen, a Városi
Könyvtárban: Szalkayné Sárváry Hajnalka
kiállítása.
Június 4-5. településeinken: A Nemzeti
Összetartozás Napja rendezvényei.
Június 4-én, szombaton 13 órától a
csepregi szõlõhegyeken: NYITOTT PINCÉK
NAPJA.
Június 4-én, szombaton 17 ó.
Acsádon, a sportpályán: Acsád-Meszlen SE
– Sorkifalud-Gyanógeregye SK megyei III. o.
labdarúgó-mérkõzés.
Június 8-12. több településünkön: A
93. Ünnepi Könyvhét rendezvényei.
Június 12-én, vasárnap 17 ó. Simaságon, a sportpályán: Simaság SE – Boba SE
megyei III. o. labdarúgó-mérkõzés.
Június 18-án, szombaton 8.30 ó.: A
Horpácsi erdõ szentképei túra. Rajt/Cél:
Sopronkövesd vasútállomás. Útvonal: Fehér
Csárda > Kiliti Dániel határõr emlékköve >
Kotecs (Szent László kápolna) > Vasfüggöny
túraút > Máriakép > Égettfa > Pásztorkép
> völcseji szõlõhegy > Fájdalmas Szûzanya
szobor > Hajlás-erdõ > ledõlt kõkereszt >
Kolics-kápolna > Lövõ > Szeplõtelen Boldogasszony szobor > lövõi várhely >
Sopronkövesd. Táv: 22,9 km. Szintemelkedés: 160 m.
Július 1-én, pénteken 19 ó. a Csepregi
Promenádon: Zenei kalandozás I. koncert:
MIRAGE SZALON QUARTETT.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják. A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a
visitbuk.hu, a csepreg.hu, programturizmus.hu és a
koszegivarszinhaz.hu honlapokon.

2600 Vác, Nádas utca 8.

Felelõs vezetõ:
Vágó Attila vezérigazgató
ISSN: 2062-5138
Hirdetés:
Edy Marketing Bt.
20/911-3596
edy@edymarketing.hu

Sopronhorpács Község Önkormányzata 2021-ben sikeresen pályázott kommunális esz-

Tördelés: Mittl Attila
Terjesztés:
6400 példányban
postaládás terjesztéssel
Bõ, Bük, Csáfordjánosfa,
Chernelházadamonya, Csepreg,
Egyházasfalu, Gór, Gyalóka, Hegyfalu,
Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Lócs,
Mesterháza, Meszlen, Nagygeresd,
Nemesládony, Ólmod, Peresznye,
Répceszentgyörgy, Répcevis, Sajtoskál,
Simaság, Sopronhorpács, Szakony, Tömörd,
Tompaládony, Tormásliget, Und,
Vasegerszeg, Völcsej, Zsira.
Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!

közök beszerzésére a Magyar
Falu program keretein belül. A
pályázat által a településnek
különbözõ közterület karbantartására alkalmas eszközöket

adódott lehetõsége vásárolni,
például: ágdaráló, fûnyírótraktor, motor fûrész, szegélynyíró,
stb. Az eszközöket
2022. május 20-án,
pénteken szerény
keretek között Barcza Attila országgyûlési képviselõ és
Talabér Jenõ polgármester a meghívott vendégek
elõtt avatta fel.
Köszönjük a támogatást
Magyarország Kormányának
és Barcza Attila országgyûlési
képviselõnek!
Balogh-Igler Patrícia

Az Irottkõ Natúrpark > Alpannónia könynyebb túráiból a 2. és az 5-7., a nehezebb
túráiból pedig a 3-4. kapcsolódik vidékünkhöz. A részletes ismertetetõ az alábbi lapon
olvasható a többi jelvényszerzõ útvonallal
együtt: naturpark.hu.

Sakkbajnokság
Csepregen
Ismét megrendezésre került a sakkbajnokság
Csepregen, 2022. május 14-én a Taverna vendéglátó egységben. A versenyen 17 fõ vett részt, akik

OLVASS
MINKET ONLINE
IS!
www.repcevidek.hu

Mesterházáról, Bõbõl, Bükrõl és Csepregbõl érkeztek. 1. helyezett: Roman Liviu Valeriu, 2. helyezett:
Tompa Ádám, 3. helyezett: Néveri Tibor.
yde
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