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• Lócs
Gyermek délután
és májusfa-kitáncolás Lócson
Június 3-án verõfényes napsütésben kitáncoltuk a májusfát a Polgármesteri Hivatal elõtt, a
megírt szalagokat elraktuk emlékbe. Majd átsétáltunk az Arany János utcába, ahol egy mini
exatlonpálya várta a gyerekeket. Négy- és ötfõs, piros és kék csapat versengett, a pályán volt

zsákban ugrálás, talicska tolás, szökdelés, labdadobálás, karikadobáló, piros és kék henger
alakú dobozokból kirakott piramis ledobása. Végül 24 pontot gyûjtve a kék csapat nyerte meg
a versengést, a pirosak 19 pontot szereztek, de
minden gyerek egyforma jutalmazásban részesült: frizbit, buborékfújót, kislabdát, cukorkákat
kaptak. A piramisdobálás olyan népszerû lett,
hogy a végén a nagymamák, apukák is beálltak egy körre. A napot a patakparton, az idei elsõ tábortûzzel és szalonnasütögetéssel zártuk,
ahol a felnõttek is szép számmal összegyûltek.
Jókat beszélgettünk, sütögettünk, ettünk, ittunk,
mindenki jól érezte magát.
RN

Helyesbítés

MEGINT TALÁLKOZTAK A BERÉNYIEK
Idén XXVI. alkalommal került megrendezésre a
Berény nevû települések találkozója. A házigazda
a Tolna megye középsõ részén fekvõ Diósberény
volt. A település másodszor adott otthon az összejövetelnek június 18-án. Iklanberényt egy kisbusznyi társaság képviselte. A köszöntõ után a polgármestereknek volt egy kerekasztal-megbeszélés,
hol minden település vezetõje elmondta az egy év
alatt történteket, fejlesztéseket, nehézségeket. Ezalatt a küldöttségek többi tagja megnézhette a település nevezetességeit. Ezt követõen került sor az
ebédre, majd a kulturális mûsorokra. A nagyobb

települések hoztak táncos, dalos bemutatót. A jó
hangulat mellett lehetõség volt a rég nem látott
ismerõsõkkel ismét egy jót beszélgetni. A jövõ évi
találkozónak Balatonalmádi-Vörösberény fog
heyet adni 2023. júliúsában.
ZSÁMBÉKI KIRÁNDULÁS
Június 11-én falu és egyházközségi kiránduláson voltak Zsámbékon. A premontrei nõvérek, már
jártak Gábor atya meghívására a településünkön.
A viszont meghívásának eleget téve kerestük fel ezt
a kis ékszerdobozt. A találkozás után Gertrúd nõvér
idegenvezetésével megnéztük a Premontrei kolostorrom háromhajós premontrei bazilika és kolostor
maradványait. Épült a 13. században (1220-34)
késõ román stílusban. A 15. században leégett,
majd a pálosokhoz került, akik kora gótikus stílusban építették át.[18] 1763-ban a nagy komáromi
földrengés rombolta le. Jelenleg a rom belsõ területe is látogatható. A hajdani kolostor dongaboltozatos termében kõtár tekinthetõ meg. Mûemlék.
Ezt követõen dr. Szalai Gábor atya mutatta be a

szentmisét. Ezután a rendházban fogyasztottuk el a
nagyon finom ebédet. Délután megtekintettük a
híres Lámpamúzeumot. Borus Ferenc 1979-ben
megnyitott magángyûjteményében az 1750-es
évektõl látható mintegy 1200 világítóeszköz; a mécsesektõl jó néhány világhírû porcelángyár petró-

leumlámpáiig. A gyûjtemény 1995-ben bekerült a
Guinness Rekordok Könyvébe. Ott jártunkkor Bodza-fesztivál volt, így a szabad program keretében
mindenki megtalálta a kedvére való szórakozást. A
nõvérektõl való elköszönés után még megtekintettük a helyi tûzoltó múzeumot, ahol sok érdekes dolgot láttunk, hallottunk. A vacsorát Kónyban fogyasztottuk el. A jól sikerült kirándulás után már készülünk a jülius 23-i falunapra.
ISMÉT NYERT A PÁLYÁZAT
A Magyar Falu Program keretében a képviselõ
testület pályázatot nyújtott be kommunális eszközök beszerzésére. Ennek keretében 3.663.950 forint értékben a következõ gépeket sikerült beszerezni: benzines fûkasza, benzines fûnyíró, benzines
fóvó/szívógép, benzines sövényvágó, benzines
láncfûrész, ágdaráló, ütvefúrógép, komposztáló és
áramfejlesztõ. A megújult géppark nagy segítségre lesz a falugondnok mindennapjaiban, hiszen a
régi gépek kezdenek elavulni, javításuk is költséges. A pályázat sikeres elbírálását köszönjük országgyûlési képviselõnknek, Ágh Péternek is.
SulicsHeni
PROGRAM AJÁNLÓ: 2022. július 23. Falunap! Fellépnek a Sok-Szín Padosok, légtáncosok, meglepetés vendég,, vacsora, majd az est
zárásaként a Big Mouse Band.
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Júniusi számunkban a „Gyepütiprás a
csepregi szõlõhegyen” címû cikkünkben pontatlanul fogalmaztunk. Helyesen így szól a
mondat: A program zárásaként Tóth Béla és
családja fogadta vacsorával a vendégeket,
melynek költségeit a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület és a Csepregi
Borbarát Hölgyek Egyesülete állta.

Iklanberényi hírek
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Újabb pályázatok
Lócson
A Rózsafalu Civil Egyesület idén újra benyújtotta pályázatát a Tesco „Ön választ, mi segítünk”
programjában, a projektünk címe ezúttal „Ültess
egy fát Lócson!” Célunk a közterületek díszítése
virágzó fákkal, díszfákkal, másodsorban az árnyékolást is szeretnénk szolgálni általuk. Ha sikerül bekerülni a vásárlói szavazásba, akkor nyáron ismét
gyûjtjük a zsetonokat az áruházakban július 11. és
augusztus 7. között.

Következõ megjelenés
2022. augusztus 3-án!

Éljen a vakáció! Hurrá nyaralunk, irány a
Balaton! – hangzanak szinte országos kórusként
a boldog felkiáltások a gyerekek ajkáról.
És így igaz. Július beköszöntével valóban elérkezett a nyári örömök ideje. Az idei július kétszeresen is örömszerzõ, hiszen a járvány kezdete óta ez a nyár tûnik a vírustól leginkább mentesnek, ezáltal leggondtalanabbnak, amikor
félelem nélkül, önfeledten kikapcsolódhatunk
és dolgozhatunk.
A gyermekek életében is minden eddiginél több alkalom nyílik a szabadidõ tartalmas
eltöltésére. A családi nyaralások mellett ezúttal rekordszámú táborozási lehetõség várja
õket a Balaton partján, s az ország más kedvelt tájain. Az õ jókedvük a felnõttekre is átragad, így a munka könnyebben halad, a mezõgazdász is szívesebben arat, s aki csak teheti, pihenni megy, nyaral, mert „nyáron élni
jó” – tapasztaljuk mindennapjainkban a közismert sláger igazát.
A kellemes idõtöltés mellett azonban
nem feledkezhetünk meg nevezetes egyházi
és történelmi ünnepeinkrõl sem. Júliusban

két alkalommal is köszönthetjük Szûz Anyánkat, a
Sarlós illetve a Kármel-hegyi Boldogasszony
napján. Hazafias ünnepként 22-én hálásan
emlékezünk Hunyadi János törökök felett
aratott nándor fehérvári gyõzelmére, melynek tiszteletére azóta is minden délben megkondulnak templomainkban a harangok.
Emellett ebben a hónapban emeljük magasra szívünkben Semmelweis Ignácnak, az
anyák megmentõjének emlékét is.
A felsorolt tartalmak tükrében csak rajtunk
múlik, hogy mennyire telik kellemesen július 31
napja. Tervezzük meg körültekintõen programjainkat, hogy a nyári szabadság nyújtotta lehetõségekkel élve, minél több testi-lelki felüdülést
adó élményben legyen részünk:
„Ujjong a Föld!
Érett a kalász,
Fák lombján
zöld öröm ragyog,
s a júliusi nap melege
mindenkit átkarol.”
Major Izabella

Fotóstúdió nyílt Csepregen
2022. május 2-án hivatalosan is megnyitotta
kapuit a Happiness Photo Studio Csepregen.
A stúdió a régi varroda helyén, a Múzeummal szemben, egy 150 négyzetméteres teremben várja vendégeit, akik különbözõ témájú fotózásokra tudnak idõpontot foglalni.
Színes, vidám, gyerekeknek tervezett díszlettel, meglepetésekkel, ajándék üdvözlõ itallal és
halk zenével várunk minden családot.
A fotózásra érkezõ gyerekek a játszósarokban kedvükre játszhatnak, rajzolhatnak, amíg a
szülõkkel elkészültek a képek.
Várunk mindenkit sok szeretettel, örökítsük meg
együtt a családi élet legszebb pillanatait!
(x)
Tóth Adrienn
Happiness Photo Studio
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Az önkormányzat két pályázatot is benyújtott
júniusban, egyik a Virágos Magyarország Verseny, ahol a települési díj mellett a civil összefogás díjra is neveztünk. Készülünk a bíráló bizottság érkezésére, új információs táblákat készíttetünk, festéssel, újrahasznosítással, Virágzó régiség
helyi környezetszépítõ versennyel készülünk az
idei megmérettetésre. Továbbá pályáztunk a Magyar Madártani Egyesület által kiírt madárbarát
település mintaprojektre, melynek keretében az
õszi szünetben gyerekprogrammal, madáretetõkkel, odvakkal, tanösvénnyel gazdagodhat Lócs.
Várjuk az eredményeket, bízunk benne, hogy
mindegyik pályázat sikeres lesz.
RN

Július, az örömszerzõ
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• Sajtoskál
Nyugdíjastalálkozó Sajtokálon

Családi nap az Angol kertben
2022. május 28-án szombaton az önkormányzat támogatásával a Tormásligeti Kreatív
csoport egy vidám, játékos délutánra invitálta a
családokat. A csapat 4 állomásból álló feladatsort állított össze, melyben volt ugróiskola, lab-

Két év kihagyás után június 4-re hívta találkozóra nyugdíjas lakóit az Önkormányzat
Sajtoskálon. A Kultúrház bejáratánál a képviselõtestület tagjai fogadták azokat, akik a meghívást elfogadták. Haller Imre polgármester köszöntõje után a testület tagjai felszolgálták az
ebédet, melyet egy zenés mûsor követett. A jól
ismert slágereket a résztvevõk együtt énekelték
a fellépõkkel, páran táncra is perdültek. Igazán

jó hangulat kerekedett. A mûsor után kávét és
sütit szolgáltak fel a testület tagjai. Az Önkormányzat mindent megtett, hogy a nyugdíjasok
jól érezzék magukat. A nap hátralévõ részében
volt, aki beszélgetett, volt, aki énekelt a zenésszel és olyan is volt, aki tánccal múlatta az
idõt. Kedves kis közösség él Sajtoskálon! Ez a találkozón is megmutatkozott, csupa mosolygós
arcot láthattunk.
bvr

MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

lyen kreatív módon és innovatív eszközökkel készültetek idén a gyermeknapra. És persze azt is,
hogy milyen fogadtatásra talált!” Beküldési határidõ 2022. június 7 volt.
Az 1. Tormásligeti Családi Napról készült videós élménybeszámoló, országos szinten elsõ
helyezést ért el. A település 100 db-os kifestõcsomagot nyert.
BEdus

Közlekedésbiztonsági nap Tormásligeten
2022. június 18-án a Kõszegi Rendõrkapitányság
jóvoltából közlekedésbiztonsági napot szerveztünk,
nem csak a gyerekeknek, a tormásligeti buszfordulóban. A nagy meleg sem zavarta a jelenlévõket abban, hogy többször végigmenjenek a pályán. A rend
õrei megmutatták, milyen az, amikor ujjlenyomatot
vesznek. Ezen kívül megengedték azt is, hogy bárki
beülhessen a rendõrautóba. (Nagyon kényelmes.
Legalábbis a vezetõülés.) Ajándékot is hoztak, egy
foszforeszkálós karkötõt és egy matricát.
BEdus
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OLVASS

dakergetés, dobozokra dobálás, tekézés, célba
dobás, kirakózás. Gyereknek és felnõttnek a saját szintjén. Minden állomáson 3-3 feladat várta
a gyerkõcöket és szüleiket. Amint sikeresen elvégezték a kihívásokat egy kis füzetbe pecsétet
kaptak. Ezt a „központi” állomáson bemutatva,
egy buborékfújót és egy kifestõt kapott az aprónép, a szülõ pedig egy „1. Tormásligeti Családi
Nap” logóval ellátott hûtõmágnest.
A szervezõk saját maguk által készített limonádéval is kínálták a megszomjazott résztvevõket.
Ezután lehetett birtokba venni az indián ugráló várat, volt csillámtetoválás, arcfestés és mini póni, melyre felülhettek a gyermekek.
24 család vett részt az eseményen. A résztvevõk fáradtan, csillogó szemmel, vidáman tértek
haza a három órás program után.

A nap csúcspontja talán az volt, (mielõtt leeresztették volna), mikor a szervezõk is végig
mehettek az ugrálóvár akadálypályáján.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet 2022. május
26-án felhívást intézett: „Ha gyermeknapot szerveztek településeteken, küldjétek be az eseményrõl szóló videós beszámolót a JóGyakorlatON felületen keresztül! A kisfilm hossza maximum
5 perces legyen, amelyben megmutatjátok mi-
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Falunap Mesterházán
Az idei évben újra nyár elején –
június 18-án – tartották a Falunapot
Mesterházán. Délután kezdõdtek a
programok, Dohi Zsolt polgármester
köszöntõje után. Elsõ mûsorszám a
sárvári néptáncosok voltak. Ámulva
néztük táncukat. Õket követte „Márió, a harmonikás”. A nézõtéren már
nemcsak mesterháziakat lehetett fel-

rolás! Sok szép és értékes nyeremény
talált gazdára. Köszönjük a felajánlásokat! Közben lufibohóc hajtogatott
kívánságra figurákat, és arcfestõ is
festett, na, nem csak kicsiknek, de
nagyok arcára is gyönyörû alkotásokat. Ha egy fincsi vattacukorra vágytunk, vagy pattogatott kukoricára,
azt is tudtunk vásárolni. Már minden-

fedezni, más településrõl is érkeztek
érdeklõdõk. Márió jó hangulatot varázsolt, többen táncra is perdültek. A
Két szoknya, egy nadrág társulata
következett, akik a hangulatot szinten
tudták tartani. Az ismert operettdalokat még a fiatalok is együtt énekelték velük. A Faluház nagytermében
az elmúlt évtizedek tárgyaiból egy
„Retró” kiállítást tekinthetett meg bárki a nap folyamán. Elgondolkodtató,
hogy egy mai tízévesnek a videókazetta és -lejátszó is már retrónak
számít. A vacsorát ismét az Ernhardt
Panzió és Étterem fõzte, finom babgulyást fogyaszthattunk. És következett az elengedhetetlen tombolaso-

ki várta a következõ fellépõt, a visszatérõ sztárvendéget, Tóth Tündét.
Megkoronázta a napot az elõadásával! Mûsora alatt megtelt a táncparkett. Gyerekek és felnõttek együtt
táncoltak. Az esti bál jó hangulatáról
az Adrenalin Retró- és Bulizenekar
gondoskodott. Hajnalig „húzta” a
talpalávalót. Az elõzõ napi jól sikerült
futóverseny után az Önkormányzat
remélte, hogy ez a rendezvény is elnyeri mindenki tetszését. És így is lett.
Egy jó hangulatú, pörgõs, bulis nap
részesei lehettünk!
További képek a
repcevidek.hu weboldalon!
bvr

2022. június 11-én, szombaton
gyermeknap került megrendezésre
a faluháznál. Elõször Galambos Bernadett író és Bujtás Ervin zenész repítette el a közönséget a mesék, manók Vas megyei világába. A gyerekek közösen énekelhettek, zenéltek.

nyásztak, horgásztak a feneketlen
tóból, átvergõdtek a fekete pókok
birodalmán, virágot gyûjtöttek a tündérek tisztásán, megismerkedtek a
barátságos hódokkal, majd végül sikeresen ásták elõ a föld alól a
kincsesládát, ami telis-tele volt kincs-

A tartalmas, interaktív mûsor után limonádéval, zsíros kenyérrel, palacsintával pótoltuk (többszörösen) az
elveszített kalóriákat. 5 óra után
újabb kalandra hívtuk a kicsiket.
Csapatokba állva indultunk megkeresni Indiana Jones által soha meg
nem talált tömördi kincseket. A résztvevõk térkép alapján tájékozódva a
kastélyparkban számos akadályt sikeresen teljesítettek. Kincset bá-

édességekkel. A nagy izgalmak
után jó volt megpihenni a színezõk
és különféle kreatív asztali játékok fölött. Légváraztunk, arcot festettünk,
csillámtetkóztunk, célba dobtunk
kézzel meg lábbal, csirkét etettünk,
autóversenyeztünk, másztunk dobozalagútban. A délutánt a lufidartsszal zártuk. Köszönjük, hogy eljöttetek és egy vidám délutánt tölthettünk együtt.
Borbás Anikó
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• Sopronhorpács
Pénzügyi témanap a Sopronhorpácsi
Általános Iskolában

Június második szombatján a község rendezvénytere három ünnepségnek is helyt adott:
gyermeknap, apák napja és nyárköszöntõ megünneplésére, megrendezésére gyûltek össze a
falu lakói. A tartalmas programok sorozata délután 2 órakor vette kezdetét. Rubóczkiné Börczy
Viktória polgármester asszony elõször a falu ifjúságát köszöntötte. Van okunk büszkének lenni,
községünkben 39 gyermeket
számolhatunk, akik aktív részesei
kis közösségünk életének! Nemesládonyban már hagyomány,
hogy – ahogy az édesanyákat
májusban – az apák napját is
megünnepeljük.
Az ifjúság felkészítését Németh Tamás mûvelõdésszervezõ
már hetekkel a rendezvény elõtt
elkezdte. A gyermekek verssel és
ajándékkal köszöntötték édesapjukat, nagypapájukat, akik meghatódva, sõt néhányan könynyes szemmel fogadták a kedves szavakat, illetve a kis meglepetéseket.
Az ünnepélyes megnyitó után kezdetét vehette az önfeledt játék az ugrálóvárban, az élõ
csocsó pedig – akárcsak az elõzõ évben – szintén nagyon népszerûnek bizonyult. A fiatalok
legnagyobb örömére megérkezett a fagylaltoskocsi. Nemesládony község Önkormányzatának
jóvoltából minden gyermek 1 gombócot kapott
ajándékba a hûsítõ finomságból. A programokat arcfestés színesítette. A gyermekek türelme-

sen kivárták a sorukat, hogy végre nyuszivá, pillangóvá, tigrissé vagy éppen cicává változhassanak az arcfestés által. A tinilányok körében
pedig a virágmotívum volt kedvelt. A rendezvényen kézmûves foglalkozás várta a kicsiket és
nagyokat, valamint egy bohóc is érkezett, aki
lufihajtogatással bûvölte el a gyerekeket. A lecke fel volt adva: többek között pingvint, turbékoKép: Rubóczki Réka

2022. június 3-án délelõtt Pénzügyi témanapot tartottak az iskolában. A tematika vázát
a felsõs évfolyamokon a tanórákon szereplõ
gazdasági és pénzügyi ismeretek témakör

Családi nap Nemesládonyban

ló gerlepárt, kutyát, cicát, kisautót kértek a gyerekek, és az ügyes kezû bohóc egytõl-egyig
megvalósította az óhajokat. A tartalmas programok közben igencsak megéhezetek a résztvevõk. A bográcsban rotyogott a finom sertéspörkölt, amit a vendégek nem gyõztek dicsérni. Köszönet érte Bögöthy Endrének, aki az idei évben
is vállalta az étel elkészítését. A jó hangulat érdekében önkéntes alapon Rubóczki László és
Németh Tamás duóvá összeálltak és mulatós slágerekkel szórakoztatták közönségüket. A családi
nap jól sikerült, a mulatság kora estig tartott.
Fábián-Bencsik Gabriella

„Elhozta az Isten piros pünkösd napját…”
Pünkösd vasárnapján a tömördieknek és a szerencsés átutazóknak, kirándulóknak nagyon szép
élményben lehetett részük: láthatták a pünkösdi királynéjárás hagyományát községünkben.
Nikl Rebeka, Mátyás Bettina, Sándor Borbála,
Szalai Regina és a királykisasszony, Szalai Emese
ajándékozott meg bennünket e szép szokással.
Köszönjük, hogy még éltetik és õrzik ezt a régi értékünket!
KSzÁ
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tananyaga adta, melynek a témanapon történõ közös feldolgozása erõsítette az egyes
tantárgyak közötti koncentrációt, az összefüggések megláttatását, s a gyakorlatias szemléletmód fejlesztését. Az alsósok pedig játékos
feladatokat oldottak meg. Köszönjük a közremûködést Molnár-Balogh Natáliának!
Balogh-Igler Patrícia
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Kihívás Napja Górban
Május 26-án (szerdán) a sporté volt a fõszerep
falunkban. Reggel 9 órakor Németh László vezetésével bemelegítéssel indítottuk a napot, hogy felvegyük a ritmust és hogy elkerüljük a sérülést a késõbbiekben. Ezt asztalitenisz-bemutató követte dr.
Galiotti Csaba és Galiotti Dávid közremûködésével. Persze mi is összemérhettük tudásunkat ebben
a sportágban. Ezután a vívás alapjaival ismerkedtünk
meg szintén Galiotti Csaba
segítségével, aki korábban
komoly szinten ûzte ezt a
sportot. Bár párbajokat
nem rendeztünk, kipróbáltuk, milyen nehéz is a vívás
valójában. A délelõtt folyamán sor került még futásra
a falutábláig és vissza,
lábtengóra és röplabdára.
A csapatjátékok mellett mindenki kipróbálhatta a
súlyemelés technikáit az egykori súlyemelõ, Németh György vezetésével. Természetesen nem a
hatalmas súly megemelése volt a cél, hanem a
beállás, a szakítás és a lökés fortélyainak a gyakorlása. 13:00 órakor megebédeltünk, hogy pótoljuk
a sok-sok elégetett kalóriát és maradjon energiánk
délutánra. Itt is volt választék: lehetett különbözõ
pizzákból választani, amelyek a Lõkkös Borozóból
érkeztek frissen sütve, melegen. A húskedvelõk falatozhattak a hústálakról, amelyeket Simon András
ajánlott fel. És hogy az egészséges életmódot népszerûsítsük, ezt követõen gyümölcssalátát kaptak a
résztvevõk finomabbnál finomabb gyümölcsökbõl. Ezt ezúton is köszönjük Gergácz Róbertnek.
Közben egyre többen lettünk és lassan már alig

fértünk el a téren. A sok góri résztvevõ, valamint a
bõi és a káldi iskolából érkezõ gyerekek hamar
megtöltötték a közösségi teret. Újból nekiláttunk a
kalóriák ledolgozásának és az önfeledt sportolásnak. Kosárlabda, tollaslabda, amerikai futball és
focimeccs következett. Bebizonyosodott, hogy a
csapatsport mennyi motivációt és csapatszellemet

biztosít, hiszen az amerikai foci majdnem vérre menõ küzdelem lett. A foci, mint az egyik legnépszerûbb sportág, nagy sikert aratott a fiatalok, gyerekek körében. És még csak ezután következett a
meglepetés sztárfellépõ, Somhegyi Krisztián, aki stílusosan egy sportos motoron érkezett. Mesélt nekünk exatlonos és egyéb sportélményeirõl. Lehetett vele közös szelfit, fényképet készíteni és névre
szóló autogramot kérni. Ekkor érkeztünk el a sportnap csúcspontjához, ami a létszámból is egyértelmûen látszott. Krisztián közvetlenségét és kedvességét tükrözi továbbá, hogy a beszámoló után beállt
velünk tengózni, edzeni. Késõ délután, bár eleredt
az esõ, ez sem riasztott el minket a sportolástól.
Csatlakozni lehetett TRX erõsítõ edzésre, Peach
Aerobicra, és akinek még maradt ereje „elpattog-

fejezte ki a Sopronhorpácsi Általános Iskola
a kislábnyomos életmód iránti elkötelezettségét
A GreenDependent Intézet küldetése a fenntartható életformák,
termelési módszerek és fogyasztási
szokások kutatása, kialakítása és terjesztése, az egyik legfontosabb célcsoportja pedig a lakosság. Az Inté-

zet már eddig is számos nemzetközi
projektben vett részt, amelyek
energiamegtakarításra, életmódváltásra fókuszálnak. Az elmúlt években
pedig egyre nagyobb teret nyert a
karbonlábnyom-számítás és az annak ellentételezéséhez kapcsolódó faültetés. Az Intézet a jelentkezõ

intézményeknek, szervezeteknek biztosít õshonos gyümölcsfákat, miután
kiszámolta azok karbonlábnyomát,
és azt, hogy ez a kibocsátás, vagyis
az éghajlatváltozásra gyakorolt negatív hatás hány fa elültetésével
kompenzálható. A
GreenDependent
már mintegy tíz
éve szervez rendszeresen faültetési
akciókat, nagyrészt
saját, illetve másokkal
közösen
szervezett rendezvényeik lábnyomának semlegesítésére. Az ültetésre jelentkezett a Sopronhorpácsi Általános Iskola is, mellyel együtt az iskola
közössége vállalta az intézet által
biztosított, befogadott fák elültetését, gondozását.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!
Balogh-Igler Patrícia

közremûködését és Somhegyi Krisztiánnak, hogy
elfogadta a meghívást! Gazdagodhattunk
egyenpólóval, és reméljük, minél több embert
tudtunk sportra ösztönözni, hogy a továbbiakban megtalálja azt a mozgásformát, amiben
igazán jól érzi magát! Az egészség megõrzése
mellett pedig a sport igazi csapatszellemet teremt, az ellenfél tiszteletét és kitartást, aminek az
életben nagy hasznát vehetjük.
Németh Izabella Flóra
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Õshonos gyümölcsfák ültetésével

hatta” a nagyszerû koreográfiát kangoo-cipõben.
19.00-kor karatéra került a sor Nagy Ákos vezetésével. A hangulat nagyon jó volt: számoltunk japánul, ismerkedtünk a különbözõ jelzésekkel, rúgásokkal, fogásokkal, majd párban megpróbálhattuk kiszabadítani magunkat a társunk fogásából. A
napot egy túrával zártuk a Répce irányába, ez volt
a levezetés. A sportnap folyamán továbbá lehetõség nyílt sakkozásra, billiárdra és csocsóra.
Egy igazán mozgalmas, sportos és élményekben gazdag napot tölthettünk együtt,
amelyre szerintem mindenki emlékezni fog. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat, az oktatók
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• Mesterháza
Futottak Mesterházán
Június 17-én immár harmadik éve rendezték meg Mesterházán a Mesterházy István Emlékfutóversenyt, melyre évrõl évre egyre többen látogatnak el. A falunap elõtti péntek
délután benépesedett a faluház udvara, a
megmérettetésre érkezett indulókkal, családtagjaikkal, szurkolókkal. 26 fõ nevezett be a

A kereszténység e jeles napjához több népszokás is köthetõ. Településünkön két év kihagyás
után újra magára ölthette ünnepi ruháját a lelkes
kis lánycsapat, hogy pünkösdi királynéjárással köszöntsék a lakosságot. Pünkösdvasárnap délután-

ján izgatottan gyülekeztek, hogy a falut végigjárva, táncolva és énekelve fejezzék ki jókívánságaikat az ünnep alkalmából. A legtöbb helyen szívélyesen fogadták a hagyományõrzõ lánykákat, akiket sütivel, cukorkával, fagyival és üdítõ itallal vendégeltek meg a kedves háziak. Pünkösdhétfõn tovább folytatódtak az ünnepi események. Ritkán
adódik olyan alkalom, hogy különbözõ felekezetek tagjai kötetlen formában találkozzanak és kö-

zösen ünnepeljék a szentlélek eljövetelét. Falunk
evangélikus templomában már második alkalommal, nagyszabású, több települést érintõ ökumenikus találkozót szerveztünk. A több százéves épület
falai között, már 1833-ban evangélikus-református
zsinati ülést tartottak a két felekezet együttmûködésének tisztázására. Napjainkban a
római katolikus és az evangélikus egyház
tagjai élnek egy közösségként Nagygeresden. A találkozó nagyjából 150 vendég
részvételével zajlott. Az ünnepi istentiszteleten egyházi és világi énekeket adott elõ a
Bükrõl érkezett Répcementi Férfikar, örömteli
perceket szerezve a hallgatóságnak. Pünkösdi áldást osztott Pécsinger Éva lelkészaszszony és Szabó Miklós plébános úr. Az ünnepség szeretetvendégséggel, agapéval folytatódott. Az önkormányzat által biztosított sátrak alatt
került felszolgálásra a finom gulyás. Magánszemélyek felajánlásából készült az étel, adományból érkezett az ital, továbbá sok finom házi sütemény került az asztalokra. A hosszúra nyúlt délután derûs
hangvételû beszélgetésekkel folytatódott. A támogatóknak és közremûködõknek köszönjük az
együttmûködést!
Németh Lajosné

Úthálózat felújítása Tömördön
Tömörd Község Önkormányzata Képviselõtestületének fontos a helybeliek biztonságos,
komfortos közlekedéséhez szükséges körülmények biztosítása, ezért nyújtott be pályázatot a
Magyar Falu programban. Elsõ ízben az Ady utca
és a Schwarcz köz rossz állapotban lévõ szakaszát célozták meg meleg aszfaltos felújítással. A
benyújtott pályázat sikeresnek bizonyult. Tömörd
Község Önkormányzata 35 653 936 Ft vissza nem
térítendõ támogatásban részesült az Út, híd, kerékpár forgalmi létesítmény építése/felújítása –
2021 címû alprogramban. A projekt keretében a
ter veknek megfelelõen az Ady utca és a
Schwarcz köz felújítatlan szakaszai kerültek aszfaltozásra. Az Ady utca útburkolata 943 m2-en, míg
a Schwarcz köz 623 m2-en újult meg. A kivitelezést a Cell-Road Kft. végezte. A munkálatok júni-

usban be is fejezõdtek. Az ünnepélyes átadóra a
július 16-i falunapon kerül sor.
Ugyanebben az alprogramban a 2022. évi kiírásban is eredményesen pályázott az önkormány-

zat, folytatva az útfelújításokat, ezúttal a Dózsa utca aszfaltozására nyert el 30 694 466 Ft vissza nem
térítendõ támogatást. A kivitelezés azonban várhatóan 2023 tavaszán valósul meg.
Niki
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versenyre, hogy teljesítse a számára kiírt távot.
Az idei évben külön kategóriában indulhattak
a gyerekek, nekik 1 km-t kellett teljesíteni. A
nõi és fér fi indulóknak a teljesítendõ táv 5 km
maradt. Tíz gyerkõc nevezett be a versenyre,
közülük, mint a tavalyi évben is, Schmidt László az 5 km-et futotta le. Szép teljesítmény! A
gyerekeknél a rendezõk a sport és a futás szeretetét díjazták, egyforma ajándékot kaptak.
A hölgyeknél elsõ helyezett Horváth Nikoletta,
a második Kelemen Tünde, a harmadik Takács Nikoletta lett. A fér fi kategóriában Gorza
István futott be elsõnek, a második helyen Benyes Péter, a harmadik helyen Hoós György
ért a célba. Az eredményhirdetés után az Önkormányzat zsíros kenyérrel vendégelte meg
a jelenlévõket. Köszönet a sikeres rendezvényért a szervezõknek, a helyi önkénteseknek,
az Önkormányzatnak és nem utolsósorban a
versenyzõknek!
bvr

Pünkösdi események Nagygeresden
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Kiállításmegnyitó, játszótérátadás,

Szentgyörgyi

májusfa-kitáncolás Szakonyban

Gyermeknap

Május 29-én vasárnap, változatos, eseménydús délutánra voltak hivatalosak a település lakói. Az elmúlt év folyamán a Nemzeti Mûvelõdési Intézet meghirdette a Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért felhívást, melynek célja mûvelõdõ közösségek létrejöttének támogatása.
Szakony is élt ezzel a lehetõséggel, s megalakult

a Hímzõkör. Az ötfõs szakkör munkájához alapanyagokat, eszközöket biztosítottak. A tavaly októberben induló szakkör munkáiból állt össze az
a kiállítási anyag, mely ezen a napon nyílt meg.
Az alkalmon magyar népdalok csendültek fel citerakísérettel, s elhangzott Kristófné Vidók Margit
Hímzõnõk címû verse. Hanisné Somogyi Erzsébet
szakkör vezetõ köszöntötte a megjelenteket,
Csenár Mátyás polgármester méltatta a szorgos
kezek munkáját, s nyitotta meg a kiállítást.
Ezt követõen gyerekek álma vált valóra, amikor Barcza Attila országgyûlési képviselõ ünne-

pélyes keretek között átadta a település elsõ játszóterét. Köszöntõjében elmondta, hogy az állami támogatással létrejött játszótér öröm mindenki számára, hiszen gyerekek és felnõttek közösen
tölthetnek itt minõségi idõt. Csenár Mátyás polgármester kiemelte, hogy a településen tizenöt
évvel ezelõtt megszûnt az óvoda, így a gyerekek közötti kapcsolat meglazult.
Képviselõtársaival együtt bízik abban, hogy a felnövekvõ nemzedék
a játszótérrel új lehetõséget kap,
hogy jobban megismerjék egymást. Elmondta továbbá, hogy az
ötmillió forintos támogatással megépített játszótér tovább bõvül,
mászófallal, fitneszelemekkel és interaktív táblával. A játszótér kialakításában aktívan részt vettek az
Együtt Szakonyért Egyesület tagjai.
A tereprendezés, parkosítás mellett
padokat és szeméttárolót helyeztek
el a játszótéren pályázati összegbõl.
A délután további részében gyermeknapi és
majális programok zajlottak az Együtt Szakonyért
Egyesület szervezésében. Az elõzõ évben nyert
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap Együtt
Szakonyért támogatásából a Nicki Fergeteg
Néptáncegyüttessel közösen táncolták ki a májusfát a helyiek. Ezt követõen Nagy Jonathan
bûvész szórakoztatta a közönséget. Az egyesület
pályázati forrásból vásárolt népi fajátékokkal is
meglepte a gyerekeket, melyeket örömmel vettek birtokba.
ada

Idén is május utolsó hétvégéjén tartottuk a
gyermeknapot Répceszentgyörgyön.
14:00-kor kezdõdött a készülõdés. A sörpadok a helyükre kerültek. Felállítottuk a két
ugrálóvárat, egyet a kisebbeknek, egyet a na-

gyobbaknak. Készült a finom palacsinta és a
sok szendvics. 15:00-ra a lufikkal tarkított udvar
és zene várta az érkezõket. Lassan jöttek kicsik
és nagyok, nagymamák és unokáik. Aki épp
nem a játékot választotta, annak csillámtetoválás készült.
A délután folyamán a kisebbek dalos, zenés
foglalkozáson vehettek részt, melyrõl Gerbert Judit gondoskodott.
Ismét gyermekkacagástól és játéktól volt
hangos a tér, mely estig tartott.
Köszönjük az együtt töltött délutánt. Jövõre
újra találkozunk!
Tóth Szabina

OLVASS MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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• Tömörd
A Chernel-park megújult szobrai
A tömördi régi Chernel-kastély parkját
2020-ban kitisztították, rendbe tették, elkezdték a kastély felújítását is.
Az idõsebb korosztályból többen emlékezhetnek rá, hogy a régi húsvéti körmenetek eddig jöttek el, itt fordultak vissza a hívek. A kastély késõbbi élete hányattatottá vált, így a
park is, mely növényfajokban gazdag, és a

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Tömörd Község Önkormányzata egy nagyon
érdekes kirándulásra hívta településünk jelenlegi lakóit éppúgy, mind az elszármazottakat, az
újonnan beköltözõket és az érdeklõdõket.
Célunk a tömördi szõlõhegy és környékének
meglátogatása volt.
2022. 06. 12-én 11 órakor találkoztunk a
buszmegállónál, ahol Kollárits Gábor polgármester úr stílusosan, teljes úszó-menetfelszerelésben fogadta a kirándulásra jelentkezõket. Utalva arra, lehet, hogy úszhatunk a tóban…
Idegenvezetõnk, Sándor Attila volt, aki felvázolta nekünk a kb. 5 km-es útvonalat, s mesélt a területrõl. A Fõ úton átkelve, a Sisak-közön haladva
értünk el tóig, ami a fõútról is látható. Napjainkban magánkézben van, s természetvédelmi terü-

let. A tó és az Ablánc-patak között haladva sok
érdekes ismeretet tudtunk meg a hódokról. Bódizs
Tiborné, Takács Erzsébet mesélt váraikról, a területen élõ több családról, láthattuk, hogy milyen
munkát végeznek ezek a szorgalmas emlõsök.
A patakot hátrahagyva a szigorúan védett
lápos részhez értünk, természetesen „messzirõl”
vettük szemügyre, átkelni rajta nagyon veszélyes
lett volna. Egy nyuszika figyelt bennünket, furcsán nézett ránk, vajon mit keresünk az õ birodalmában. Végül úgy döntött, nem ismerkedik
velünk, inkább továbbáll, s elszaladt…
Tovább indulva úticélunk felé elõször egy erdõs rész következett, majd ligetes részen játunk,

végül egy tágas rétre értünk ki, a célállomásunkra: Koledits István erdei házikójához. Már
vártak bennünket, hiszen Bódizs Tibor és Nikl Balázs elkészítette a vadpörköltet, István pedig
gondoskodott a szomjoltásról.
Széna és pörkölt illata szállt a levegõben.
Csend, béke, nyugalom vett körül bennünket. A
két gyönyörû vadcseresznyefa alatt az asztalok
mellett fogyaszthattuk el a finom ebédet. A
csendet csak mi törtük meg, hiszen beszélgettünk, felelevenítettük a régi, gyerekkori élményeket.
Attila egy meglepetéssel is készült: vajban pirított vargányát kóstoltatott meg velünk, ami nagyon finom volt és különleges, köszönjük!
A közös csoportkép elkészülte után a régi
tömördi szõlõhegy felé
vettük az útirányt. Beszélgettünk arról, kinek volt
itt-ott szõlõje, hogyan jöttünk fel szüleikkel, nagyszüleikkel azokat gondozni, milyen volt a szüret
itt fenn.
Visszaemlékeztünk a
számháborúk világára,
amit alsó tagozatosként
éltünk át itt. Többen közülünk szénát is gyûjtöttünk ezen a részen.
Visszatérve a kiindulási
pontunkra, útközben láthattuk az elhagyott Homokbányát, hova a falu lakói jártak homokért.
Mi, kik még ízelítõt kaptunk szüleik, nagyszüleik mezõgazdasági életébõl, rácsodálkozhattunk, mennyit fordult a világ napjainkra.
Köszönjük ezt a nagyon érdekes és élményekben gazdag kirándulást!
Gyönyörû táj, ahol élünk. Legyünk tenni akaró, szorgos munkát végzõk, tömördiek, mint elõdeink voltak!
A kirándulásról Gyõrfi Szabina készített fotókat, melyeket a facebook.com/tomord.hu honlapon nézhetnek meg.
KSzÁ
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park díszei is. 4 szobor díszítette hajdanán a
parkot, melyek megújultak, s mindenki örömére visszakerültek eredeti környezetükbe.
A Nepomuki Szent Jánost és a Páduai
Szent Antalt ábrázoló szobrok talapzatán az
1721-es évszám olvasható. A jelenlegi kastélyt
1809-ben a Chernel család építette. 1770-tõl
a XX. század elsõ feléig õk voltak a tulajdonosok. A tömördi Chernelek reformátusok voltak,
a református egyházban különféle tisztségeket is betöltöttek. Kizárt, hogy a „katolikus témájú” alkotások az õ idejükben kerültek volna
a parkba. Tehát a szobrok – bár lehet, hogy
nem pontosan a mostani helyükön – valószínûleg már korábban is itt voltak.
A mostani kastély elõdjét valószínûleg az
Alsó-Ausztriából származó Ponz von Engelshofen család építtette. A szobrok közül legalább kettõ az õ idejükben készült. Tömörd
tõlük a felsõbüki Nagy családhoz került. Õk
a közeli Felsõbükön a kastélyuk építésekor
(1696) több mûvészt is foglalkoztattak, így
többek között Pietro Antonio Conti luganói
születésû szobrászt és stukkátort, Eisenkölbl
Lõrinc és Johann Unger (Unger János) soproni szobrászokat. Conti 1717-ben meghalt,
de Eisenkölbl és Unger 1721-ben is „aktív”
volt. Valószínû, hogy a tömördi szobrok készítõi is ebbõl a körbõl kerültek ki.
A régi ismertetõk alapján Szent Ferenc és
Nep. Szt. János szobra között középkori oszlopon Piéta, elõtte a Holdsarlós Boldogasszony
szobra állt. Ezek az alkotások késõbb készültek. Velük kapcsolatos információkra majd
visszatérünk.
Köszönjük a renoválást! Nagyon szépek
lettek!
KSzÁ

Közösségi kirándulás Tömördön
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50 éve érettségiztünk
Csepregen

1968–1972 IV. b

2022. június 18-án 50 éves
érettségi találkozót tar tottunk
Csepregen. Az iskola udvarán
gyülekeztünk.
Régen találkoztunk, nagyon
örültünk egymásnak. Akkor még
Gimnázium és Mezõgazdasági
Szakközépiskola volt a neve, a mi
osztályunk a mezõgazdasági
szakon végzett.

A gyülekezõ után itt az iskola
udvarán lévõ kopjafánál koszorúzással és mécsesgyújtással emlékeztünk elhunyt tanárainkra,
majd Taródi Lajos osztálytársunk
felolvasta Reményik Sándor Mindenki megy… c. versét.
A kopjafát is õ, Taródi Lajos
faragta az iskola fennállásának
50. évfordulójára.

Horváth József osztálytársunk,
aki nemcsak diák volt itt, de tanított is ebben az iskolában, beszélt az iskolában történt fejlesztésekrõl, változásokról.
Majd az õ meghívására a
csepregi szõlõhegybe mentünk.
A szép nyári idõ kedvezett a szabadtéri programnak. A bográcsban fõtt ebéd elfogyasztása

után folytattuk a beszélgetést, az
emlékek felidézését, visszaemlékeztünk az elmúlt 50 évre, a szép
diákévekre. Fájó szívvel gondoltunk azokra az osztálytársainkra,
akik sajnos már nem lehetnek
köztünk.
Alma materünket és tanárainkat sohasem felejtjük el.
Fenyvesi Ilona

Május Csáfordjánosfán
A jó idõ beköszöntével elkezdõdtek a programok Csáfordjánosfán is.
Az elsõ a májusfaállítás volt, amelyben nagy részben az Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai segítettek. Ezt a
hagyományt évrõl évre próbáljuk feleleveníteni, hogy megõrizzük az utókornak. Az este jó hangulatban telt, a

nap végén kis eszem-iszommal, beszélgetéssel zárták a napot. Május
14-én ismét megtelt jó hangulattal a
Tõzike Tér! A Kézenfogva Csáfordjánosfáért Civil Egyesület éves rendezvényét tartották. Az egyesület tagjai
házi süteményekkel készültek a rendezvényre. A megnyitó után az ovisok mûsora következett. Az Ümmögõ
Néptáncegyüttes is remek hangulatot varázsolt ide a vendégeknek.
A délután további részében Horváth Rezsõ harmonikás szórakoztatta
a közönséget, majd következtek a
helyi amatõr színjátszók, az Amatõzikék, akik sokat készülve a rendezvényre mindent megtettek azért,

hogy mosolyt csaljanak minden
résztvevõ arcára. Mûsorukat hálás
tapssal köszönte meg a közönség. Az
est sztárvendége Tóth Tünde énekesnõ volt, aki örökzöld slágerekkel és új
saját dalokkal hívta táncra a falubelieket és a kedves vendégeket. Remek hangulatban zárult az este Csáfordjánosfán. A
rendezvények sora nem ért véget
itt még ebben a
hónapban, következett a gyermeknap! A hónap
utolsó szombatján
az idõ is kedvezett a falu gyerkõceinek. Az önkormányzat színes programokkal várta a
kicsiket és nagyokat. A rendezvény
14 órakor kezdõdött az Inci-Finci
Gyermekfoglalkoztató interaktív mûsorával, akik megmozgatták a jelenlévõ felnõtteket is. Utána légvár, kosárkörhinta, fagyizás, csillámtetkózás
várta a gyerekeket, A legnagyobb sikere a kishordó vonatozásnak volt. A
kis jármû egész délután fáradhatatlanul szállította a kis utasokat a faluban. A tûzoltóautó is nagy siker volt,
sokan kipróbálták azt is. A napot tábortûz zárta, ahol mindenki talált magának sütnivalót. Reméljük, mindenki
jól érezte magát.
NA
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• Egyházasfalu
Májusfától a falufutásig

INTERJÚ TALABÉR RITÁVAL
– Mi is az az AMTS, mit lehet róla tudni?
– Az AMTS az AutoMobil és Tuning Show rövidítése, mely Közép-Kelet-Európa legnagyobb
élményközpontú autókiállítása. Ez egy évrõl évre növekvõ esemény, amely egyre több kiállítónak és különbözõ látnivalónak ad otthont. A kiállított autókon kívül a látogatókat roncsderbi,
driftelés és crossmotoros bemutatók is szórakoztatják. 2006-ban indult a kezdeményezés Szegeden, akkor még
Carstyling Sportautó
és Tuning Show néven. 2 év után áthelyezték a szervezést a
Hungexpóba Budapestre, mivel már akkor kinõtte magát az
egész. 2012-ben pedig a név is megváltozott, Autó-Motor-Tuning Show lett, hogy
motorokat is ki lehessen állítani. Ez egészen
2017-ig volt így, akkor lett 100%-osan újra csak
az autóké a fõszerep, így kapta az AutoMobil és
Tuning Show nevet. Számos országból érkeznek
ilyenkor kiállító klubok, cégek.
– Jártál már korábban is a kiállításon?
– Igen, legelõször általános iskolás koromban a
családdal látogattunk el az eseményre, azóta pedig szinte minden évben eljutottam.
– Hogyan jött a lehetõség, hogy kiállítsd
az autódat?
– Hat éve vettem egy Volkswagen Scirocco
1.4 Tsi (160 LE) autót; már akkor úgy gondoltam,
hogy egyszer szeretném én is kiállítani az AMTSen. Viszont ahhoz, hogy valakinek legyen esélye
kiállítani, komoly követelményeknek kell megfelelni. Így akkoriban még esélyem sem lett volna
bekerülni. Négy éve kezdtem el az autóm átalakítását: fóliázás került rá, hogy egyedi legyen a
színe, ültetõrugókat szereltettem be, illetve felniket vettem rá. Ezzel meg is álltam kicsit a folyamatban, hiszen jöttek más kiadások is, így egy
darabig nem foglalkoztam tovább az átalakítással. Eltelt két év, és úgy gondoltam, most jött
el az ideje annak, hogy befejezzem, amit elkezdtem, idén ki szeretném állítani az autót.
– De azért jól gondolom, hogy csak úgy
nem viheti oda bárki az autóját?
– Valóban jól gondolod, ahhoz vagy valamilyen klubhoz, céghez kell tartozni, vagy ismeretség
kell hozzá.
– Neked hogyan sikerült bekerülni ebbe a
körbe?
– Sopronban mûködik egy cég, a LowFabrik,
ami állítható és AirRide (légrugós) futómûvekkel, alkatrészekkel, felnikkel és fóliázással foglalkozik.
Õket egy korábbi AMTS-en ismertem meg egy barátom által. Õk fóliázták akkoriban a kocsimat. Ez a
cég már évek óta mutat be autókat a kiállításon,
így a cég vezetõje, Olah Dávid felajánlotta, ha felkészítem az autómat úgy, hogy megfeleljen az
esemény követelményeinek, akkor az õ csapatukkal én is kiállíthatom a Sciroccómat.
– Többször is említetted már a szigorú követelményeket, amiknek meg kell felelnie
egy autónak. Mik azok pontosan?

– Az alap, és elsõdleges egy komoly ültetés.
Fontos még a nagy felni és nem utolsósorban a
szép külsõ (hibátlan állapot).
– Milyen feladatok vártak még az autódra
a kiállításig?
– A fóliázásom sajnos már nem volt olyan szép
(4 éve csináltattam), és mindenképpen fényeztetni is kellett az autót, ezért úgy döntöttem, hogy a
fényezéssel együtt kap egy egyedi színt is. Ez a szín,

ahogy a képen is látszik, az új Mercedes E osztály
bordó színe lett. A felnik fényezése is hátra volt
még, mert korábban ezüst színû volt, de az nem
ment volna az autó új színéhez, így belül az Audi
sötétszürke színére lett fújva, kívül pedig a küllõk lettek felpolírozva és lakkozva. A fényezéseken túl a
LowFabrik által egy állítható futómûvet, illetve az
elejére egy Maxton koptatót kapott még.
– Milyen volt nem nézõként, hanem kiállítóként érkezni az eseményre?
– Sokkal izgatottabban vártam, mint bármelyik
évben, ráadásul idén elõször úgy volt, hogy márciusban szervezik meg, de aztán elmaradt a vírus
miatt. Elkezdtem bánkódni, hogy idén lecsúszok
róla, de végül áttették májusra. Végig izgultam,
nehogy a vírus megint közbeszóljon, és le kelljen
fújni az egészet, de szerencsére nem akadályozta
semmi a szervezést. Az idei évben tehát így május
27-tõl 29-ig került megrendezésre. Nekünk, kiállítóknak már egy nappal korábban kellett érkezni,
kialakítani a standot, kipakolni, autókat beállítani a
helyükre stb., 27-étõl pedig jöhettek a látogatók.
Több száz autó több csarnokban került kiállításra a
Hungexpo területén (idén egyébként volt néhány
motor is, de továbbra is csak autókról szól az esemény). A LowFabrik 11 autót állított ki, melyek között fellelhetõ volt Porsche, Audi, Volkswagen, BMW,
Skoda, Ford és Infiniti. Mi autótulajdonosok szinte
végig ott voltunk a standnál, oda jöttek a látogatók megcsodálni az autókat és érdeklõdni róluk. A
rendezvényen számtalan szép autó megtalálható
volt, egészen a veteránoktól a legújabb
Lamborginiig, de az én abszolút kedvencem a
Svédországból érkezett egyedi Dodge Charger
RTR volt, ami a világ egyik legismertebb épített autója. Ezt a modellt most elõször lehetett Magyarországon megcsodálni. Összességében elmondható, hogy az AMTS egyre csak népszerûbb lesz. Büszkeséggel tölt el, hogy én is részese lehettem a másik oldalról is.
– Köszönöm, hogy válaszoltál a kérdéseimre, ezúton is gratulálok ehhez a nem mindennapi dologhoz, valóban méltó helye volt
az autódnak a többi kiállított darab között!
– Én köszönöm a lehetõséget!
Balogh-Igler Patrícia
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Hagyományteremtõ sürgés-forgás jellemezte az április végi napokat kis falunkban,
örömmel készülõdve a falu májusfájának állítására.
A Falufejlesztõ Egyesület és a Szépkorúak
Klubja kezdeményezésére, az Önkormányzattal, s a Tûzoltó Egyesülettel karöltve zajlott a
nem kis munkát igénylõ szervezés. A közösségek fér fi tagjai gondoskodtak a kiválasztott fa
Platán térre való szállításáról, az asszonyok
pedig szorgosan vágták méretre a színes, díszítõ szalagokat, melyre minden család felírhatta nevét, majd saját kezûleg ékesítette vele a még várakozó májusfát.
Április 30-án a szép számmal összegyûlt falubeliek biztatása mellett tûzoltóink szakszerû
irányításával és a fér fi lakosok segítségével
este 18 órára már helyére került a színes szalagok sokaságától pompázó fa a községháza
elõkertjében, készen állva az elsõ májusi reggel köszöntésére.
A hónap folyamán sok csodálója akadt a
dekoratív májusfának, amely olyan sziklaszilárdan bírta az idõjárás viszontagságait, mintha földbe gyökerezett volna.
Az április végi sürgés-forgás májusban is
folytatódott, készülõdve a májusfa ünnepélyes kitáncolására, melyre a hónap utolsó estjén került sor egy kellemes hangulatú összejövetel keretében. Elõször óvodásaink kedves
kis táncos mûsorának, majd a Szépkorúak vidám csárdásának tapsolt lelkesen a közönség. A májusfa hangulatos kitáncolása és sikeres kivétele után a tábortûz mellé telepedtek a résztvevõk, örömmel fogyasztva a nyugdíjasaink által készített finomságokat, majd a
jól végzett munka örömével koccintottak egymással, hosszasan beszélgetve.
A hagyományteremtés mellett természetesen hûségesek vagyunk hagyományõr zõ
programjainkhoz. Így került sor Szent Iván
napjához kapcsolódóan a daganatos betegségben szenvedõ embertársainkkal szolidáris
falufutásra.
A hónap utolsó szombatjára szervezett eseményen minden a tervezettek szerint történt. A
keresztényi templomtól induló szép számmal
megjelent résztvevõ elsõsorban kerékpárral tette
meg a közel 6 km-es távot, de akadtak azonban olyanok is, akik a futást vállalták lelkesen és
kitartóan. Sõt a gyerekek nagy örömére még
lovaskocsis utazásra is volt lehetõség.
Az indulási helyszínre visszaérkezett résztvevõket idén is Hollósi János vendéglõs várta legendásan finom vacsorakínálatával, melynek
ízvilága ezúttal is igazi magyaros receptkönyvbe illõ volt. Elismerõ köszönet érte!
Az estet betöltõ hangulatos zene mellett
nagyon kellemesen telt az idõ, többen táncra
is perdültek.
Egyházasfalu 2022-es szolidáris falufutása
ismét hitet tett amellett, hogy „jónak lenni jó.”
Major Izabella

AMTS-látogatóból kiállító
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Imára hív

a kápolna harangja
VADÁSZMISE A TÖRTÉNELMI
ZARÁNDOKHELYEN
A horvátzsidányi Egyházközség, Vadásztársaságok és Erdészeti társaságok szervezésében 2022. május 29-én Szent Hubertus és
Szûz Mária tiszteletére vadászmisét tartottak a
Peruska Mária-kápolnánál.
A zarándokok a környezõ településekrõl
érkeztek. A kétnyelvû (horvát–magyar) szentmisén celebrált Dr. Anton Kolic, Hurgai Sándor. Sajnos balesete miatt Dumovits Atya nem
tudott részt venni, de telefonon üzent a híveknek, hogy lélekben velük van és július 3-án a
Fegyveres Erõk zarándoklatán a pedagógusok védõszentjének, Szent Gellért szobrának
felszentelésekor már együtt lesz a hívekkel.
A hívek imádkoztak gyógyulásáért. A
szent beszédben Jézus mennybemenetelérõl is hallhattunk. A Peruska Mária Kórus
éneke és a vadászkürtök felhangzása most
is, mint minden évben, a vadászmisét még
felemelõbbé tette.
A szentmise után a celebráló plébános
urak megáldották a gépjármûveket, hogy
biztonságosan közlekedjenek. „Õseidnek
szent hitéhez, nemzetednek gyökeréhez,
testvér, ne légy hûtlen soha!” Ezzel a Wass Albert-idézettel díszített Emlékfánál koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek, tisztelegtek az elhunyt vadászokra, erdészekre. A
Vadászhimnusz eléneklésével ért véget az
ünnepség.
Horváthné Pados Teréz

„Piros pünkösd napján vártam visszatérted”
NYITOTT PINCÉK CSEPREGEN PÜNKÖSDKOR
A Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület
szervezésében 2022. június 4-én a hagyományoknak megfelelõen pünkösd szombatján a
Csepregi Borosgazdák várták a látogatók viszszatértét a hegyre. Elsõsorban finom borokkal,
„Hiszen az élet túlságosa rövid ahhoz, hogy rossz
borokat igyunk” – mondja a szólás. Itt a hegyen
a finom borokat meg is kóstolhatták.

A borok mellé finom borkorcsolyákat is kínáltak. 11 pince volt nyitva. Jöttek is a hívószóra
nemcsak a közeli településekrõl, hanem az ország távolabbi részérõl is, pl. Budapestrõl, Kecskemétrõl, Kiskunmajsáról...
Az idõ is nagyon kegyes volt, hiszen kellemes
nyári idõben lehetett részünk. Bent a városban
volt délután egy nyári zápor, de a hegyen nem.
Viszont a szivárványban gyönyörködhettünk. Ismerõsök, barátok jöttek, hogy együtt menjenek
végig a borúton. Sokan már többször jártak itt.
Aki ügyes volt, minden pincéhez eljutott. A
kiskunmajsaiak már több éve járnak vissza a bo-

ros túráinkra. Az idei évben egyenpóló volt rajtuk Csepregi Bor felirattal. Újra itt volt a nagy
csapat. Azt mondták, azért szeretnek itt, mert az
emberek itt kedvesek, vendégszeretõk és nagyon szép a táj. Egyházasfaluból is egy baráti
társaság mindig visszatér a rendezvényeinkre,
és jól érzik magukat. Az újperintiek csoportja
most sem hiányzott. Hozták magukkal a jókedvet, vidámságot. Nótázgattak mindenki örömére.
A Csepregi Fúvósok tovább fokozták a jó hangulatot. Minden Nyitott Pincét meglátogattak, és vidám, hangulatos zenével
kápráztatták el a túrázó
vendégeket. Az egyik pincénél eljátszották a háziasszonynak a Piros pünkösd napján címû nótát is,
nagy sikert aratva. Lovas
hintók is járták a hegyet
ezen a délután, a túrázók örömére. Nagyon sokan megcsodálták a szép lovakat.
A „csepregi szõlõ közepébe megérett a ropogós cseresznye” a gyerekek nagy örömére.
Aki akarta, meg is kóstolhatta. Hiszen a szülõkkel
gyerekek is voltak és vidáman futkostak, játszottak a lankákon.
Aki eljött, szép élményekkel mehetett haza.
Köszönet mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Jövõre szeretettel mindenkit várunk vissza.
Horváthné Pados Teréz
További képek a repcevidek.hu
weboldalon!
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[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Rendezvények,
események
Állandó kiállítás Csepregen, a
Városi Könyvtárban: Szalkayné Sárváry Hajnalka kiállítása.

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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A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás
jogát fenntartják. A részletek olvashatók
a plakátokon, illetve a visitbuk.hu és a
csepreg.hu honlapokon.
A mozogni vágyóknak szíves figyelmükbe
ajánljuk a büki idegenforgalmi szakemberek által kidogozott túraútvonalakat, melyek megtalálhatók a visitbuk.hu weblapon. Az Irottkõ Natúrpark > Alpannónia könnyebb 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.

Május hónapban a sopronhorpácsi röplabdás gyerekeknek lehetõsége nyílt több helyszínen is megmérettetni magukat. Szülõi támogatással a hétvégék a Magyar Röplabda Szövetség nagy sikerû Vollé
programjában való részvétellel teltek. Két-három csapattal érkeztek a
versenyzõk a különbözõ helyszínekre. Balatonfüreden a pálya nagysága megrettentette a játékosokat, de
érezhetõ volt, hogy a gyerekek
meccsrõl meccsre fokozatosan

számomra, amikor betaláltak a nyitások, de ennél többet jelentett, mikor a csapattagok együttes erõvel
küzdöttek. Egyesek a pályán, mások pedig a szurkolással mutatták
meg, hogy bárhol is vannak értékes
tagjai a csapatnak. Mindkét helyen
fel kellett, hogy találják magukat,
csak így szerezhetett pontot a csapat. Köszönet a szülõknek a folyamatos támogatásért mind az edzések, mind a versenyek alatt. Köszönet, hogy sokan az egész családdal

kezdték egyre kényelmesebben
érezni magukat. Ikrény hatalmas
csarnokában már jobban tudtak a
pontos játékra figyelni. Budapesten
könnyedséggel és rutinnal álltak ki a
pályára. Lehetett látni a gyerekek
teljesítményén is, hogy már érzik a
röplabdát. Elkezdtek taktikázni és
egyre bátrabban játszottak. Az utolsó budapesti helyszínen, az UTE
strandröplabdapályáin pedig élvezhették a homok elõnyeit is. Az
események alatt lépésrõl lépésre
haladva kibontakoztak a játékukban. Öröm volt nézni, ahogy újabb
és újabb kihívást kerestek, szépen
megtalálták a helyüket a pályán. A
legkisebbek szombathelyi zsinórlabdás szereplése után a legnagyobbakkal is lehetõségük nyílt a szombathelyi SZOSI U15-ös korosztályú
csapatával barátságos edzõmeccset játszani. Zombóné Czipetits Ildikó edzõ nyilatkozta: „Örömteli volt

részt vettek az eseményeken. Köszönet Talabér Jenõ polgármester úrnak a falubuszért, Molnár Zsoltnak,
az egyesület elnökének a szervezési
és
logisztikai
megoldásokért,
Duschanek Máténak a logisztikai és
csapattámogatásért, Ágostonné
Farkas Gabriellának, Vörös Tamásnak, Mészégetõ Gábornak és Flasár
Antalnak a gyerekek szállításáért.
Köszönet Molnár-Balogh Nataliának
és Vargáné Kiss Mónikának a versenyek alatti figyelmes és támogató
segítségért. Köszönet a kultúrban lévõ foglalkozások vezetõinek a rugalmasságért a felkészülési idõszak
alatt. Augusztusban terveink között
szerepel a röplabdás tábor, amit
már mindannyian várunk, majd
szeptemberben folytatjuk az edzéseket! Kellemes nyári szünetet kívánok a gyerekeknek és az egész családnak! Hajrá SHO-SE!”
Balogh-Igler Patrícia
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Nyomda:
EDS Zrínyi Zrt.
2600 Vác, Nádas utca 8.

Július 8-án, 15-én és 22-én,
pénteken 9 órától Bükön, a Piroska
Hoteltõl indul: A Büki Mesevonat a
Szamóca Színházzal.
Július 8-án, 15-én, 22-én és
29-én, pénteken 16–20 ó. a Bükfürdõ Parkban (az Apartman Hotel parkolója melletti füves területen, a Termál körút közelében): Termelõi piac.
Július 9-én, szombaton Tormásligeten: Falunap.
Július 9-én, szombaton 14 órától Bükön: XXXI. Aratóünnep.
Július 9-én, szombaton 16 órától Csepregen, a Malomkertben:
Nemzetközi Fúvóstalálkozó. Közremûködõk: Kõszeg Város Koncertfúvószenekara, Kühne Koncert Fúvószenekar, Mosonmagyaróvár, Sárvár Város Koncertfúvószenekara,
Weinviertler Hauerkapelle, Mailberg, Csepreg Város Fúvószenekara és mazsorettcsoportjai.
Július 16-án, szombaton Bükön, a Horgásztónál (Széchenyi u.):
Jótékonysági fõzést (nem csak halételekkel) szervez a Büki Horgász
Egyesület az Együtt Ábel Egészségéért Alapítvány javára.
Július 23-án, szombaton Csepregen: A 140 éves a Csepregi Önkéntes Tûzoltó Egyesület jubileumi
rendezvényei. 14 órától a csepregi
tûzoltószer tárnál: Veterán autók,
motorok bemutatója, majd civil
programok.
Augusztus 6-án Sajtoskáli falunap.

Májusi „röpiesõ”
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Bajnok lett a Csepreg SE
Mivel Csepregen hagyományosan jogos elvárás
a helyi sportegyesület eredményes szereplése, ezért
a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság megnyerése, az elsõ osztályba való feljutás kiharcolása
volt az egyesület ez évre kitûzött legfontosabb célja.

Elvárásunknak megfelelõen ezt a csapat magabiztosan teljesítette. Tavaly õsszel néhány tehetséges,
saját nevelésû csepregi fiatallal kiegészülve, de lényegében évek óta együtt játszó, változatlan összetételû csapat kezdte meg a bajnokságot. Sorozatos
gyõzelmeivel már a bajnokság elején a mezõny élére álltunk, és vezetõ pozíciónkat végig meg is tartottuk. Az osztályban a legtöbb gólt rúgtuk, a legkevesebbet kaptuk, miközben Pócza András személyében mi adtuk a csoport gólkirályát is. Az eredményesség szem elõtt tartása mellett végig látványos
támadó szellemû játékot játszottunk, ezzel is kiszolgálva lelkes szurkolóinkat.
Biztató a jövõre nézve, hogy felnõtt és korosztályos csapatainkban is zömmel csepregi, vagy a városhoz kötõdõ játékosok játszanak. Ideális a felnõtt
keretünk átlag életkora, hiszen mindössze 24,9 év,
valamint az utánpótláscsapatainkban is számos tehetséges és szorgalmas játékos található.

Jelenleg a malomkerti létesítményünk átalakítási-fejlesztési munkái zajlanak. A több évtizedes lemaradást próbáljuk nagyon rövid idõ alatt itt is ledolgozni. Átalakítjuk a régi elavult épületrészt, és egy
közel 150 m2-es új épülettel bõvítünk, amiben helyet
kap egy minden
igényt kielégítõ
öltözõ vizesblokkal, és a gépeinkjármûveink is fedél alá kerülhetnek. A lelátót is
átépítjük, világítás, hangosítás
és 180 mûanyag
szék kerül a felújított tribünre, amely így multifunkcióssá válik, azaz alkalmas lesz kisebb nyári színházi, zenei program
megrendezésére, de a szabadtéri városi programoknak is új lehetõséget kínál!
A 60 millió forintot meghaladó beruházást nem a
város költségvetésébõl, hanem teljes egészében
több pályázati forrás elnyerésével elõteremtett pénzbõl és némi önerõbõl finanszírozzuk, amelyekbõl kiemelkednek a TAO kereteken túl a Leader Vidékfejlesztési és Magyar Falu támogatási programok, aminek odaítélését ezúton is megköszönjük Ágh Péter
képviselõ úrnak!
A beruházással a város egy újabb korszerû és
szép létesítménnyel gazdagodik, amit az ez évi
csepregi búcsú alkalmával szeretnénk ünnepélyesen sportolóink és a nagyközönség részére átadni.
Igy a Csepreg SE számára minden személyi és tárgyi
feltétel adott lesz a megyei I. osztályban való jó szerepléshez.
Pócza Antal

Igazi ünnep
2022. június 5-én sor került a Nemeskér–Szakonyi Társult Evangélikus Egyházközség Szakonyi Társegyházában az idei konfirmációra. Az idei ünnepen, akárcsak tavaly,
kettõ csepregi fiatal lépett be a nagykorú
evangélikus keresztyének sorába. Ez a második éve, hogy helyben lakó, állandó lelkészként szolgálok az egyházközségben, és igen
nagy öröm számomra, hogy tavaly is és idén
is ünnepelhettünk konfirmációt Szakonyban

és Nemeskéren egyaránt. Konfirmációi ünnepünkhöz minden évben kapcsolódik a jubiláns konfirmandusok köszöntése, s az idei ünnep e tekintetben is különleges volt, hiszen az
idei szakonyi jubiláns konfirmandusok között
többen vannak, akik presbiterként és gyülekezeti munkatársként szolgálnak. A tanúvallomás folytatódik! Jézus Krisztus Urunk bûn és
halál fölött aratott gyõzelmének örömhírét át
kell adnunk a következõ generációk számára!
Az Úr áldása és segítõ karja vezessen bennünket ezután is!
Gömbös Tamás
evangélikus lelkész

