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• Gór
Püspöki szentmisével ünnepeltek Górban
A régi katolikus naptár három Szentkeresztünnepet tartott számon. A katolikus egyház a
szent kereszt felmagasztalását szeptember 14én ünnepli. A jeles napot megelõzõleg vasárnap tartották Górban a templom búcsúját. A
templom a XVIII. században épült, a falak õrzik az egykori római kori kövek maradványait.
Az oltár lépcsõjébe egy római elõkelõség I.

századból származó sírkövét építették be. A
templom a XVIII. századi barokk átépítés után
kapta meg jelenlegi formáját. 2014. augusztus 23-án újraszentelték a külsõleg felújított

ÉNEKKARI JUBILEUM CSEPREGEN
A pandémia miatt két évet késett a
Csepregi Vegyeskar Egyesület megalakulása
30. évfordulójának megünneplése. Végül az
Emberi Erõforrások Minisztériumának pályázata
és 52 helyi és környékbeli vállalkozó, önkormányzat, intézmény és magánszemély támogatásával az augusztusi ünnepi hétvégén megva-

lósulhatott a várva várt jubileumi örömünnep.
Az egyesületi formában mûködõ csoport hatalmas repertoárjából elõször a Szent Miklóstemplomban, a 20-ai ünnepi szentmisén nyújtott feledhetetlen élményt a résztvevõknek.
Másnap gyönyörû díszletek között a mûvelõdési
ház színháztermében – telt
ház elõtt – folytatódott a
rendezvénysorozat. A fergeteges mûsor elsõ részében Szent István király emlékére hallhattunk és láthattunk egy színvonalas összeállítást „A haza minden
elõtt” jegyében, fõleg az Itt
élned, halnod kell musicalbõl, a Honfoglalás és az István, a király rockopera dalaiból. A tökéletes hangzás mellett a fiatalok színpadi produkciója és a fénytechnika is része volt a nagy sikernek.
A szünetben a kórus hölgytagjai átöltöztek, s
a közönség megcsodálhatta a pályázati pénzbõl készíttetett, sötétkék csipkeruhájukat, valamint a fér fikar ezüst színû mellényegyüttesét. A
mûsor második részében emlékeztek meg az
elõzõ évtizedekrõl. (A színházterem melletti folyosón fotókiállítás is megtekinthetõ a legfontosabb
eseményekrõl.) A rövid szövegrészek között elõször klasszikus zenemûvek gyöngyszemeibõl öszszeállított válogatás mûsorszámai csendültek fel.
A vegyeskar mûvészeti vezetõje, Kancsó
Zoltánné Kebelei Ibolya elmondta, hogy az elsõ
csapat az 1990. évi augusztus 20-i rendezvényre állt össze a Himnusz eléneklésére. Majd
együtt maradtak, s létszámuk is folyamatosan
emelkedett. Céljuk Csepreg és a környék zenei
kultúrájának ébrentar tása, a hagyományok
ápolása, hangversenyek, ünnepségek szervezése. Fellépéseikre rendszeres próbákon készülnek fel. Az alakulás évétõl kezdve – a két
covidos évet leszámítva – minden adventben
óriási sikerû karácsonyi hangversenyt rendeztek.
Csepreg ünnepségein, kiemelt rendezvényein

változatos mûsorokkal szerepeltek. 1997-tõl
vesznek részt kórustalálkozókon. Mûsoraikkal eljutottak a térség községeibe, több vasi városba,
Gyõrbe, Pécsre és a szomszédos országok néhány településére is. Bükön statisztakórusként
nagy sikerrel bekapcsolódtak Mozart Varázsfuvola c. operája és Kacsóh – Petõfi: János vitéz c.
daljáték elõadásába. Többször szerepeltek jótékony célú rendezvényeken. Az ezredfordulón
CD-lemezt adtak ki. Az évtizedek során a kórus
és vezetõje több helyi és megyei elismerésben
részesült, 2004-ben pedig a Kóta zsûrijétõl
Hangversenykórus címet és Arany minõsítést
kaptak dicsérettel. Ezt a színvonalat azóta is tartják – fényesen igazolták ezt a mostani hangversenyek. Pedig a tagok közül idõközben hat személyt is elveszítettek és az évek során az idõsebbek helyét középkorúak és fiatalok vették át. A
kóruson belül a fiatalokból megszervezték a
Vocal Spiritet, mely látványos mozgással, tánccal, fiatalos lendülettel új szint ad mûsoraiknak.
A Kodály-módszer határait kitágítva, a kórusmuzsika és a népdalok mellett nyitottak a musical-

dalok és az igényes könnyûzene felé a maguk
és a közönség nagy örömére. Elõ adtak két Abba-slágert is, mellyel tovább fokozták a jól megkomponált est hangulatát. A hálás közönség
vastapssal jutalmazta a remek elõadást. A sikerben osztozott a vegyeskarral az egyes mûsorszámokat zongorán kísérõ Mészárosné Lengyel Szabina, illetve a Mirage Salon Quartet Lipi Tamás
vezetésével. A mûsorközlõ most is Horváth Katalin tanárnõ volt.
A köszöntõ szavak sem maradtak el. Gratuláltak és további jó munkát kívántak a kisváros
együttmûködõ civil szervezeteinek, intézményeinek vezetõi. Horváth Zoltán polgármester úr pedig az önkormányzat nevében mondott köszönetet a kórusnak és vezetõjének az érték- és közösségteremtõ munkáért. Köszönetüket fejezték
ki a vegyeskar egyesület vezetõi és tagjai is a
karvezetõnek a szívvel, lélekkel és nagy szakmai
hozzáértéssel végzett munkájáért. Ibolya viszont
családtagjai óriási támogatását, a kórustagok
nagyszerû hozzáállását, a támogatók segítségét
és a közönség szeretetét nyugtázta elismerõ szavakkal. Végül elhangzott az utolsó dal: a „Mit ér
egy hang?” refrénjét a lelkes közönség is együtt
énekelte a kórussal.
SF
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templomot. A harangok a búcsúi püspöki
szentmisére hívták a község lakóit. Dr. Veres
András megyés püspököt Bokos Miklós, a góri
Plébániai Tanácsadó Testület világi elnöke köszöntötte. A püspök úrnak ajándékozott festmény özv. Kámpel Józsefné, Adél néni felajánlása volt és a képhez a keretet Adél néni nemrég elhunyt férje, Kámpel József asztalos készítette még. A szentbeszédben a püspök atya a keresztek jelentõségét hangsúlyozta ki. A kereszt világszerte szimbólum, amelynek különösen vallási és kulturális jelentõsége
kiemelkedõ. Néha azonban a keresztjeinkrõl
megfeledkezünk. Szeptember 14-én, a Szent
Kereszt felmagasztalásának ünnepén Európaszerte engesztelõ imanapot tartottak a világ
békéért imádkozva. A szentmise után a hívek
Németh Béla, góri születésû plébános emlékére ültette fánál közös imádsággal emlékeztek a lelkipásztorra.
SulicsHeni
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Októberi
gondolatok

II. Répceszentgyörgyi
Családi nap és batyus piknik
Elõkerültek a nyársak, a finom roppanós
sült virslik. Az igazi háztáji sült szalonna illata és

a jókedv, nevetés, az önfeledt beszélgetés bejárta a teret.
Jó volt újra egy nagy családként, jó hangulatban eltölteni pár órát…
„Mert együtt lenni jó!”
tSz

Következõ megjelenés:
2022. november 2-án!
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Eljött szeptember, az õsz, az iskola és óvoda kezdés ideje. Eltelt egy újabb év, hogy hagyományteremtés céljából
ismét megrendezhessük a
családi napi összejövetelünket.
Szeptember 10-én szombat délután felhõk gyülekeztek. Az õsz kezdte megmutatni igazi arcát! Ez nem
riasztott vissza minket a készülésben. Kikerültek a padok a térre, ugrálóvár a
gyermekeknek, lufik felaggatva, tûzrakóhely is gondosan elkészítve. Zenével is
készültünk, ha valaki táncra
szeretne perdülni. (Ezt késõbb a gyermekek meg is
tették…)
Lassan érkeztek a családok, gyerekek, kicsik és nagyobbak. Kerültek elõ a kosarakból
a finom falatok, mindenki kedveskedett egy
kicsit a másiknak: kis házi süteménnyel vagy
más egyébbel.

Október az év tizedik
hónapja a Gergely-naptárban. A latin octo szóból származik, melynek jelentése nyolc: utalva arra, hogy eredetileg ez volt
a nyolcadik hónap a római naptárban, mielõtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez.
A 18. századi nyelvújítók szerint az október: mustonos. A katolikus egyház októbert
a rózsafüzér hónapjának tekinti. A népi kalendárium Mindszent havának nevezi, a protestánsok pedig gyakran a reformáció hónapjának (mivel Magyarországon október
31-én tartják a reformáció ünnepét).
Miért szép az október? – kérdezhetnénk, a
válasz pedig egyszerû: a természet ezer színben pompázik, s nincs két egyforma árnyalat,
ami ismétlõdne! A vadgesztenyék, a falevelek
õszi színekben pompáznak, a friss almák, a szõlõ és a dió illata a levegõben szárnyal.
Emlékezünk elõdeinkre is, akik életüket
áldozták a szebb jövõért. 6-án az aradi vértanúk, 23-án pedig az 56-os forradalom
mártírjai elõtt tisztelgünk. Sokan szokták mondani, hogy az õsz az elmúlás idõszaka, és
valóban, ilyenkor a természet szép lassan elszunnyad, s tavasszal, mint Csipkerózsikát,
csak várjuk, hogy mikor ébred már fel újra.
Élvezzük ki ezt a csodás évszakot, gyönyörködjünk a természet változásában, üljünk le egy csésze teát inni, vagy egy pohár
finom bort, süssünk almás pitét, töltõdjünk!
Szívjuk magunkba az utolsó napsugarak melegét, s vegyük észre, hogy mi az, amit nem
szabad elmulasztanunk ebben a hónapban.
Legyen nagyon szép októberünk!
Kissné Szabó Ágota
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• Tompaládony
Bábelõadás Tompaládonyban
Köszönjük a Ber zsenyi Dániel Megyei
Könyvtárnak, hogy szeptember 17-én szombaton lehetõséget biztosított, hogy részesei
legyünk a szombathelyi Paprika Jancsi Bábszínház elõadásának! Czirók Tamás bábelõ-

adó szenzációs játékával megnevettetett kicsiket és nagyokat. Paprika Jancsi figurája,
amelyen annyi nemzedék felnõtt, még ma is
idõszerû, és a mai gyerkõcök kedvencei között is ott van a rajzfilmfigurák mellett.
bvr

MINKET ONLINE IS!
www.repcevidek.hu

Nagygeresden

A kormány idén is támogatta a tiszta és fenntartható közlekedés népszerûsítését. Településünk ismét az idei 190 jelentkezõ között volt, akik
részt vettek a programsorozatban.

orrokat. A meggyújtott tûz fénye bevilágította a
közelgõ szürkületet, miközben a nyársakon pirult
az ízletes virsli és szalonna. A marhapörkölt és a
sültek elfogyasztása után még fociztak és kido-

„Mozogj és bringázz velünk!” felhívással fordultunk a lakossághoz. Az elsõ napon egy 15 kilométeres kerékpártúrán vettek részt az érdeklõdõk, amely során néhány emelkedõs szakasz lassította az elõrehaladást. Vidám hangulatban, zenehallgatás és sztorizgatás mellett növeltük a távot. Félúton frissítõket fogyasztottunk, beszélgettünk, majd ismét bringára ültünk, hogy végrehajtsuk az eredeti célkitûzést. Az aktív kiránduláson
több 70 év feletti részt vevõ is volt, akik a fiatalabbakkal azonos tempóban teljesítették a távot. A
második nap elõkerültek a sporteszközök, foci- és
kosárlabdák, rollerek, lengõteke. Mindenki talált
magának megfelelõ mozgásformát. A sportpályán kapura rúgásra és hetes rúgásra nevezhettek a focirajongók, míg a faluház udvarán
zumbabemutatóba kapcsolódhattak be a táncolni vágyók. A közlekedési alapismereteket is
felfrissíthették az érdeklõdõk egy gyakorló tesztlap kitöltésével. A sok mozgás után mindenkinek
jól esett egy kiadós vacsora, ami az üstben fortyogva már ínycsiklandozó illatával cirógatta az

bóztak a fáradhatatlan fiatalok, míg az idõsebbek egy szomjoltó itóka mellett társalogtak sötétedésig. Köszönet a szervezõknek és a konyhamestereknek a munkájukért, és köszönet a résztvevõknek, hogy megjelenésükkel hozzájárultak a
mobilitási program céljához, ami az egészség
megõrzésén és az életminõség javításán túl egy
mozgalmas közösségi rendezvény létrehozása és
lebonyolítása volt.
Németh Lajosné
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OLVASS

Mobilitási napok
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Traktoros- és falunap
Sopronhorpácson
Szeptember 3-án ismét ellepték a
traktorok Sopronhorpácsot. Hetedik éve
kerül megrendezésre a hagyományos

traktorosnap. Az idei
év rekorddöntõ év is
volt, hiszen az eddigieknél több, 84
traktor vonult fel és
jelent meg a rendezvényen. Mint eddig
is, a nap a felvonulással
kezdõdött,
majd a délelõtt a
versenyekkel telt. Az
ered mény hir de tés
után a résztvevõk a
büfében finomabbnál finomabb falatokkal tömhették meg éhes gyomrukat. Idén
a quadosok is szórakozhattak kicsit, egy

pályarész nekik is el lett különítve gödörrel és dombokkal, hogy még izgalmasabb legyen a közlekedés. A hordó vonatozás és a John
Deere-vezetés sem
maradhatott ki, továbbá a kisebbek
szórakoztatására ugrálóvár és rodeóbika
is szolgált az edzõpályán. Délután a falunap következett kultúrmûsorokkal. Fellépett Varga Miklós,
Desperado feat. Réka, Rony, az Iváni Dal-

kör, majd a Tremor Táncegyesület. Az estét pedig a West bulija zárta.
Balogh-Igler Patrícia
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Családi nap
A rendezvényt a házigazda, Varjú Gábor
atya (hegyfalui plébános) az atyához tartozó
hat filiák (Hegyfalu, Vasegerszeg, Pósfa,
Répceszentgyörgy,
Chernelházadamonya,

Vajdaságból Szelestére költözött Milom Attila
kapta. A Fakanál díjat a Török–Varga csapat,
akik halászlét készítettek. A mindent vivõ Közönségdíjat az isteni lángos kapta. A 3. helyezett Muskátli-Gulyás csapata lett Szelestérõl. A 2.
helyezést Hegyfaluról a Vadkanok kapták. Két
elsõ helyezett lett, a Csányi Hood 2019 Kft. és a
Burkon család.
Elfogyott 250 adag gulyás, 15 kg lisztbõl készült lángos és a fõzõversenyben részt vevõ csapatok által készült ételek. A gyerekek és a szü-

lõk közötti versenyzés is izgalmasan zajlott. Szoros volt a küzdelem, de a gyerekek nyerték végül. A Non Recuso Egyesület mint 350. számú
Szent Márton cserkészcsapat jóvoltából pedig
ólomfigurákat lehetett önteni. Továbbá különféle kézmûves-foglalkozások voltak, ahol rózsafüzér-karkötõ, filcbõl készült tárgyak, csontból fa-

ragott karkötõ készítését, színezést, gyöngyfûzést
lehetett kipróbálni. Kicsiktõl a nagyokig lehetett
felhõtlenül ugrálni a légvárakban. Mindenki választhatott a többféle lufifigura közül, a kardnak
és a katicabogár-karkötõnek volt nagy sikere a
gyerekek között, de a felnõttek sem maradtak
ki, a hölgyek virágot kaptak, a fér fiak állatfigurát. A csillámtetoválásnak is nagy sikere volt a
gyerekek és a felnõttek körében is. A zenei hangulatról a Tarisznyások nevû együttes szórakoztatta a résztvevõket. Mindenkinek köszönjük a
rengeteg segítséget, hozzájárulást. Végül, de
természetesen nem utolsósorban a Családi napra különbözõ településrõl érkezõ vendégeknek
is köszönjük a részvételt.
Szamkóné Bernáth Nikoletta
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Szeleste) lakosságának összekovácsolása céljából szervezte meg elsõként 2022. 09. 17-én
Szelestén „Családi nap” címmel. Gábor atya elképzelése, hogy hagyományjelleggel a Családi
nap más-más településen jövõben ismételten
megrendezésre kerüljön. Természetesen a Családi napon bármely településrõl részt lehetett
venni, és lehet majd a jövõben is. Szamkóné
Bernáth Nikoletta a programok szervezõje,
nagyrészt ötletadója és levezényloje. A Családi
nap reggel 9 órakor örömfõzéssel kezdte meg

programjait. A zsûrinek nem volt egyszerû feladata a finomabbnál finomabb ételek pontozásában, de végül sikeresen megszületett a
végeredmény. A Nagy-Magyarország díjat a
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Szépkorút köszöntöttek Meszlenben
Februárban írtunk Meszlen legidõsebb lakosáról, Hegedüs Jóska bácsiról, aki akkor töltötte
be 90. életévét. Nagy örömünkre szolgált, hogy
a mai nap kedves feleségét, született Török Annát köszönthettük. Téli
látogatásunk során, amikor megjegyeztük, hogy õsszel õt is ugyanebbõl az apropóból látogatjuk
majd meg, Anci néni úgy fogalmazott: „meg is kell azt élni.” És
lám, kegyes volt a sors. Õ és férje
is kitûnõ egészségi és mentális állapotnak örvendenek.
Õri Zoltán, Meszlen Község polgármestere és dr. Baranyai László,
a Nemesbõdi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzõje köszöntötték
jókívánságaikkal, egy hatalmas
csokor virággal és a saját részükre kiállított,
szépkorúaknak járó emléklappal. A házaspár
igazi szíverõsítõvel és finom süteményekkel látott
vendégül minket.

A kötetlen beszélgetés során szó esett a régmúlt dolgairól, a meszleni szokásokról és természetesen nem utolsósorban a családról. Szerel-

müket 1960-ban pecsételték meg házasságkötésükkel. 2 gyermekkel, 3 unokával és 3 dédunokával büszkélkedhetnek. A legkisebb dédunoka még csak 10 hónapos. A jubileumi napot

is egymás körében ünnepelték egy büki vendéglátóegységben. Voltak, akik sajnos nem tudtak részt venni ezen az örömteli napon, mert külföldön élnek. Õk a közösségi médián keresztül
és egy postán érkezett óriási képeslappal, benne a gyerekek által alkotott rajzokkal köszöntötték a dédimamát. Karácsonykor õk is hazalátogatnak majd. Anci néninek könny szökött a szeme sarkába és azt mondta: „A családnál fontosabb nincs. Hiszen az motiválja az egész életet.”
Igazán megható gondolatok ezek, mint ahogy
az is, ahogyan õk élnek. Békességben, szeretetben, együtt immáron 62 éve egymást támogatva. Az õ példájukon is látva: a szeretet végtelen
és határtalan, soha el nem múlik. Nem is kívánhatnánk nekik ennél jobbat, hogy érezzék környezetük figyelmét és családjuk szeretetét.
Kedves Anci néni és Jóska bácsi! Az egész falu
nevében kívánunk Önöknek nagyon jó egészséget és még hosszú nagyon boldog életet!
Balázs Anikó
közmûvelõdési referens

Aranyosi Ervin:

A nagyszülõk
szeretete
A nagyszülõk szeretetét
felülmúlni nem lehet!
Bölcsességük jóra tanít
minden apró gyereket.

Tanult régi hibáiból,
s jóvá tenni van oka,
gyakorlatban érlelt tudást
kap tõle az unoka.
Sokan hiszik, – elkényeztet –
pedig életre tanít,
s nem akarja, más élje meg,
rég elvesztett álmait.
Így hát, amit Õk adhatnak,
felülmúlni nem lehet.
Kincset adnak a jövõnek:
úgy hívják, hogy SZERETET!

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.repcevidek.hu
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Szeretettel pátyolgatja,
van ideje játszani,
felnõttnek már igazából
Õ sem akar látszani.
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• Nemesládony
Elbúcsúztattuk a nyarat!

Ezután a csapatjátékok kerültek sorra,
amelyek közül a kidobós labdajáték annyira
népszerû volt, hogy a lelkes felnõttek is örömmel vettek részt benne.
A szalonnasütés idén sem maradt el. Tárcsán sült az ízletes kolozsvári szalonna és virsli, mellé friss kenyeret és zöldségeket tálaltak
a képviselõ asszonyok és az önkormányzat
dolgozói. A jó hangulatról Rubóczki László és
Németh Tamás gondoskodott, vidám mulatós zenéket adtak elõ. A jó idõ egészen a
nyárbúcsúztató végéig kitar tott, az esõ csak
az utolsó percekben kezdett esni. A nyárbúcsúztató jól sikerült, a szórakozni vágyók öszszegyûlhettek a nyár utolsó szabadtéri rendezvényén. Köszönet ér te a szer vezõknek és
segítõiknek!
Fábián-Bencsik Gabriella

Mint már évek óta, az ide évben is, Sajtoskál
önkormányzata falukirándulást szervezett. Szeptember 10-én az önkormányzat épülete elõtt
volt a gyülekezõ, majd 7 órakor az indulás. Az
úticél Ausztria fõvárosa, Bécs volt. Elõször
Kópházán álltunk meg egy frissítõ kávé erejéig.
A következõ megálló már schönbrunni kastély

kat, majd utunk a Stephansdomhoz (Szent István-székesegyház), Bécs egyik jelképéhez vezetett, ami uralja a városképet. A templom belsejében sok szép középkori emléket láthattunk. Sétánk közben megnéztük – igaz, csak kívülrõl –
többek között a császári palotát, a Sissi Múzeumot, a Hundertwasser-házat (organikus társas-

volt, a Habsburgok nyári rezidenciája. Az épületegyüttes szinte Bécs fölé emelkedik, mintha át
akarná ölelni a várost. A gyönyörû belsõ terek
mellett szemet gyönyörködtetõ a kastély parkja,
csodálatos a rózsakert. A kastély udvaráról már
rálátni a Neptun-kútra, a dombon álló Gloriette
kilátóra. A pavilonhoz kisvonattal mentünk fel,
ahonnan káprázatos kilátás nyílt városra. A
program következõ megállója Bécs belvárosa
volt. Szemerkélõ esõben fogyasztottuk el kávén-

ház). És ott voltak még a Bécsre úgy jellemzõ fiákerek, amelyek nélkül az osztrák fõváros elképzelhetetlen. Kellõen elfáradva, élményekkel telve indultunk a buszunkhoz, majd Magyarország
felé vettük az irányt. Sopronhorpácson a Kiss Étteremben, kellemes beszélgetés közben fogyasztottuk el a finom, kiadós vacsorát. Köszönet az önkormányzatnak, hogy újfent egy remek, eseménydús kirándulást szer veztek a
sajtoskáliaknak!
bvr
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fotó: Rubóczkiné Börczy Viktória

Bár a nyárnak vége, a forró nyári napokat,
a kellemesen hûvös éjszakákat a borongós
õsz feledteti velünk, a gyerekek felhõtlen pihenését az iskolai és óvodai feladatok váltották fel, mindezek elõtt még egyszer összegyûltünk egy vidám délutánra a falu rendezvényterén, hogy együtt elbúcsúztassuk az év legmelegebb évszakát.
Augusztus utolsó szombatján megrendezésre került nyárbúcsúztatón ismét összegyûltünk, a képviselõ-testület és a mûvelõdésszervezõnk igyekeztek mindenki kedvében járni,
hogy a falu apraja és nagyja megtalálja a
neki tetszõ elfoglaltságot ezúttal is.
A felhõtlen kikapcsolódást sorjátékok
kezdték, ahol a gyerekek megmutathatták
ügyességüket.
Két csapattá vált a gyerektársaság, és többek között különleges szabályok szerint módosult kõ-papír-olló játékkal, ping pong ladba kanálon való egyensúlyozásával, vagy a nagy
népszerûségnek örvendõ „Simon mondja” játékkal mérhették össze tudásunkat.

Kirándultak a sajtoskáliak
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„Répceszentgyörgy hazavár”
Augusztus 27-én szombaton, a nyár utolsó
hétvégéjén került megrendezésre immár sokadik alkalommal a hagyományos falunapi rendezvény Répceszentgyörgyön. Az elnevezés is
hirdeti, nemcsak a helyi családokat várjuk szeretettel, hanem az elszármazott gyermekeket,
unokákat, unokatestvéreket is szívesen látjuk.
Gondos elõkészületek elõzték meg az eseményt, hogy a reggeli órákban már rotyoghasson a kondérokban a vadpörkölt és a halászlé.
Varjú Gábor plébános úr ünnepi szentmiséjévél
kezdõdött a kora délután, melyet Kovácsné Kelemen Gertrúd ünnepélyes köszönõje követett.
Kora délután az ugrálóvárat már birtokba
vehették a gyermekek, felnõtteknek pedig indultak a színes programok. Idén elsõ alkalommal látogatott el hozzánk a kõszegszerdahelyi
Kaméleon Színjátszókör. Humoros, zenés elõ-

A Csöngei Vadrózsák formáció szintén elõször és reméljük, nem utoljára lépett fel a falunapi rendezvényünkön. Zenés, táncos, energikus
produkciójukat a helyi zumbacsoport mûsora
követte. Barasics Edina és lányok immár több

cukor, jégkása és hot dog vásárlására is. Miközben a vacsorát mindenki fogyasztotta, kezdõdhetett a tombolasorsolás. A hatalmas tombolamennyiségbõl szinte nem akadt olyan, aki nem
nyert valamit. Ezúton is köszönjük a sok-sok kedves felajánlást!
A hegyfalusi Apex zenekar hozott
egy új színt az idei programsorozatba. Az egykoron rockrajongó fiatalokból alakult együttes újjáalakult
zenekarral lépett fel a színpadra,
hogy hozzanak valamit a régi hangulatból egy kis új akusztikus rock
vonallal tarkítva.
Az eseményt a hagyományos falunapi bál zárta. Köszönjük Galavics
Lászlónak és a mulatozni vágyóknak,
hogy az idõ ellenére kitartottak!

adásuk és az egyesület lehengerlõ egyénisége
megalapozta a jó hangulatot.
Ezt követõen Szilágyi-Varga Diána és énekegyüttese a Girls! Csak csajok léptek a
répceszentgyörgyi színpadra. Külföldi és magyar dalokkal tarkított mûsorukban minden korosztály megtalálta a neki valót.

mint egy éve alkotnak egy közösséget, és most
idevarázsolták az órák hangulatát a nézõközönség elé.
A délután folyamán a gyermekek és nagyobbak kipróbálhatták, milyen lóháton, Czirók
Bianka jóvoltából. Kedveskedtünk még a fiataloknak csillámtetkóval, és volt lehetõség vatta-

Köszönjük mindenkinek, aki kivette a részét a
szervezésben és lebonyolításban! Köszönjük a
felajánlásokat!
Reméljük, mindenki nagyon jól érezte magát, máskor is ellátogat hozzánk, és elterjesztik
kis falunk hírét!
tSz
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• Tömörd
ITT VAN AZ ÕSZ ÚJRA
Ahogyan õszbe fordul a természet és ezer
színben pompázik az Alpokalja, úgy jelennek
meg a településeken az õszi dekorációk, így
Tömördön is. Községünket jelzõ táblánál, a régi-új buszmegállónál magas kukoricaszár-aszszonyság kelt feltûnést színes kavalkádjával.
Bizonyára sokakat megállít majd, vagy sebességcsökkentésre késztet!
A buszfordulónál, a pusztában a fiatalúr
mellé le is ülhetünk, biztos mosolyra fakadunk!
Seprû úr és Seprû asszonyság figyeli a musttól
picit pityókás borbarátot. Környezetükbõl itt

SZÕLÕ – BOR – KÖZÖSSÉG – KULTÚRA – HAGYOMÁNY
Ilyenkor, szeptember végén, október elején
megélénkül az élet a csepregi hegyen is. Vidám nevetéstõl és szõlõvel megrakott traktoroktól hangos a hegy, mert kezdõdik a szüret.
A szüret az egyik legfontosabb esemény a he-

Borhölgyek is. Csepreg Város Fúvószenekara és
a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekara
hangulatos zenét játszva vonultak végig
Csepreg Város utcáin, nagy sikert aratva. A Fõ
térre beérkezõ felvonulókat Ziembiczki Erzsébet,

gyen. Ehhez az eseményhez kapcsolódnak különbözõ hagyományok Csepregen is, mint a
szüreti felvonulás, szüreti bál.
Ebben az évben
2022. szeptember 17én tartották városunkban ezt a jeles ünnepet. Sok volt az érdeklõdõ a hûvös idõ ellenére. A Horvát testvérváros is képviseltette
magát. Szüreti jelképekkel, feldíszített traktorokkal, jármûvekkel
vonultak Csepreg város utcáin a különbözõ
civil szervezetek, intézmények képviselõi. Lo-

a Mûvelõdési Ház igazgatónõje köszöntötte,
majd a Csepregi Borhölgyek és borosgazdák
léptek színpadra. Horváth Edina, a Csepregi Bor-

vasok nélkül nincs szüreti felvonulás. Hátaslovakkal, pónilóval, hintókkal, fogatokkal vettek részt
a felvonuláson. Az utcákon több helyen almával, borral, szõlõvel kínálták a felvonulókat.
A Csepregi Borbarát Hölgyek vezették a sort,
az õ feldíszített traktorjukon vonultak a Kõszegi

barát Hölgyek Egyesületének vezetõje és Tóth
Marcell, a Csepregi Borbarát és Turisztikai Egyesület vezetõje köszöntötte az egybegyûlteket,
átadták Horváth Zoltán polgármester úrnak a
terménykosarat, és hagyományos módon engedély kértek a szüret megkezdésére.
A polgármester úr köszöntõje után színpadi
programok következtek: többek közt a Férfi Dalkör,
Farkas Sándor Egylet, Borbarát és Turisztikai Egyesület – Dunántúli bordalok, Citeraszók, valamint a
Vasvári Színkör vásári komédiája. Csepreg Város
Fúvószenekara és a mazsorettek mûsora után Kiss
Gy. László – Lelkes András – Árendás Péter koncertjét is érdeklõdve figyelték. A Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekara ifj. Sárvári József vezetésével
fergeteges koncertet adott. Big Mouse Band nélkül
sincs szüreti fesztivál, most operettklasszikusokkal
kápráztatták el a közönséget.
Egész délután finom boraikat kínálták a
csepregi gazdák, mert bor nélkül sincs szüreti
felvonulás. Kézmûves vásár, finom ételek, vidám
forgatag töltötte be az egész Fõ teret. Szõlõ, bor,
közösség, kultúra, hagyomány volt ebben a délutánban.
Horváthné Pados Teréz
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sem hiányozhatnak az õsz termései, pl. a különféle alakú tökök, a kukorica stb.
Biztosan sokan készítenek majd szelfiket!
Sétáljunk nyitott szemmel, csodálkozzunk
rá a természet mellett településünk ügyes kezû, ötletgazdag dekoratõreire (Bódizsné Takács Erzsébet, Borbás Anikó és Mátyás Gábor
csapata), akik gondoskodtak, s gondoskodnak jókedvünkrõl! Köszönjük!
KSzÁ

Csepregi Szüret 2022
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Kerékpártúra a Péruskához
A tavalyi tanévben sajnos a rossz idõ miatt nem
tudtuk megvalósítani a természetvédelmi napunkon jól szerepelt tanulóink számára a beígért biciklitúrát. Viszont hogy ne vesszenek kárba a jó teljesítmények, elhatároztuk, hogy most szeptemberben sort kerítünk rá. Domnánics Mária (iskolánk
pedagógiai asszisztense) és Farkas István szaktanár vezetésével 15 volt s jelenlegi diákunk kerekedett fel az ideális túraidõben, hogy megvalósítsa
az elképzelést.
A Téglagyári út kátyúit nehézkesen leküzdve
hamar a Bene-kúthoz érkeztünk, s szomorúan láttuk, hogy már ez a forrás is elapadt a csepregi határban. Megálltunk pihenni Szt. Orbán szobránál,
amely a borosgazdák védõszentjeként õrködik a
csepregi szõlõhegy bejáratánál. A dimbes-dom-

bos erdei utat leküzdve 1 óra múlva el is érkeztünk
célunkhoz, a Peruska Mária-zarándokhelyhez a

horvátzsidányi határban. Koszorút helyeztünk el iskolánk nevében a pedagógusok védõszentjének,

Szent Gellért püspöknek a szobránál, majd kicsit
megpihentünk. Szerencsékre épp ott tartózkodott
Dumovits István plébániai kormányzó, aki annak idején az
emlékhelyet megálmodta, s
megvalósította. Szavaira minden diák s felnõtt odafigyelt, s
búcsúzóul áldásban is részesített bennünk a visszaútra.
Hazafelé megpihentünk
a kiszsidányi forrásnál, palackjainkba került hûsítõ vize.
S visszaérve a településre már
többen felvetették a résztvevõk közül, hogy gyakrabban kellene ilyen kirándulásokat tartani.
Farkas István
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• Vasegerszeg
VASEGERSZEGI FALUNAP
Minden évben augusztus utolsó szombatján kerül megrendezésre a vasegerszegi falunap. Idén is szép számmal eljöttek, hogy részt
vegyenek a rendezvényen. Jó szokás szerint
a helyi asszonyok finom ebéddel várták a
vendégeket. Ebéd után felhangzott a magyar himnusz, jelezvén a megnyitó ünnepség
kezdetét. Varga Árpádné alpolgármester aszszony köszöntötte a jelenlévõket, majd pedig

Szüreti felvonulás
Szakonyban
Szeptember 10-én újra vidám felvonulóktól
volt hangos Szakony Fõ utcája.
A település önkormányzata, az Együtt
Szakonyért Egyesület és a helyi Kistérségi Könyvtár szervezésében a falu apraja-nagyja vett
részt a felvonuláson, s az azt követõ programokon és bálon. A felvonulókat több helyen gazdag megvendégelés várta. Az önkormányzat
épülete elõtt Gömbös Tamás evangélikus lelkész
áldotta meg az eseményt s a résztvevõket. A
délutánt a Nyugati Vármegye Vitézlõ Rendje
Hagyományõrzõ Egyesület bemutatója nyitotta.
Õket a sárvári Kanona Band koncertje követte.

évfordulója alkalmával. Az ünnepélyes megnyitó után Varga Feri és Balázsi Betti párosa
nyitotta meg a mûsorokkal színesített délutáni
programot. Õket követõen Straub Dezsõ zenés, humoros fellépését nézhette meg a közönség, majd Lui Magic bûvész mûsora következett. A mutatványok közben a közönséget is belevonta a mûsorszámokba, fiatalt,
idõset egyaránt, amivel még szórakoztatóbbá vált a produkció. Ezután az Eldorado
együttes lépett színpadra zenés mûsorukkal.
A sátorban a programokat a vasegerszegi
gyermekek és asszonyok zárták, énekes és
táncos elõadásukkal. Ezután a rendezvény
folytatódott a közösségi házban, ahol a falunap lezárásaként egy bált rendeztünk Kádár
Tibor zenész közremûködésével.
Németh Tamás

A Csepreg Város Kisvirág és Rózsaszirom
Mazsorett Csoportja után látványos bemutatót
adott a Fit-Világ Sportegyesület. Az est báli hangulatát Czene Balázs szolgáltatta.
A rendezvény ideje alatt mobil játszóház várta a gyerekeket. A délután folyamán minden

szereplõt, látogatót finom pörkölttel vendégelt
meg az Együtt Szakonyért Egyesület.
A szüreti rendezvény sikeres lebonyolításához
sokan járultak hozzá. Köszönet mindenkinek, aki
felajánlással, szervezõi munkával támogatta az
eseményt.
ada
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Németh József polgármester úr mondta el ünnepi beszédét. Ezután különbözõ díjak átadására került sor az idén született csecsemõknek, az iskolában kitûnõ tanulóknak, és
az idõsek otthonának megalakulásának 25.
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Falukirándulás és õszköszöntõ Lócson
A kis településen minden évben programokban gazdag az õszi idõszak. Idén szeptember 10-én Hor váth Ildikó polgármester asz-

szony vezetésével 45 fõs csoport indult útnak
felfedezni a Bakony nevezetességeit, elõször a
Herendi Porcelánmanufaktúrát, ahol a gyár tás
folyamatába is bepillanthattunk. Majd Zircen

a Ciszterci Apátságot, Bakonybélen a Szent
Mauríciusz Monostort és a Pannon Csillagdát
látogattuk meg, ahol alapos betekintést nyer -

tünk a csillagok és bolygók világába. Hazafele egy vacsorával egybekötött beszélgetéssel
zár ta a tar talmas napot a szép számú kiránduló csoport.

Az õszköszöntõ ünnep a hagyományosnak
mondható terményáldással vette kezdetét, dr.
Szalai Gábor atya áldotta meg az idei terményekbõl összeállított bõségtálat, majd Schimmer
Attila helyi elõadó szórakoztatta a magyar és
német ajkú közönséget. Retró vacsorával, saját
készítésû süteményekkel, teával, borral, baráti
hangulatú beszélgetésekkel, vidámsággal és
tánccal telt az este, amelyhez a talpalávalót
Tóth Károly húzta. A képviselõ-testület a rendezvényen köszöntötte a legrégebben, 30 éve betelepült osztrák házaspárt.

Az idõsek világnapjához kapcsolódva a
képviselõ-testület idén október 9-én tartja a
nyugdíjas estet. Majd az õszi szünetben a madárbarát mintaprojekt gyakorlati megvalósítása
következik, tanösvény és madárodvak telepítésével, elõadással, melyre a gyerekeket és családokat várjuk. Nem utolsó sorban a Róci Egyesület Tesco pályázaton elnyert 100.000 Ft összegû támogatásából pedig fákat ültetünk.
RN

2022. október XII. évfolyam 10. szám • www.repcevidek.hu

13

[ GYÓGYSZERTÁR ]
Készenlét és ügyelet
a térségben
Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

Tûzoltóverseny Szakonyban
Augusztus 27-én Szakonyban került megrendezésre a 43. Répce kupa tûzoltóverseny. Az alkalmon hét
felnõtt csapat, két fiú gyerekcsapat

telt, s még az idõjárás is kitartott a
délután folyamán. A meghívott vendégekkel több kísérõ is érkezett, illetve a helyiek is szép számmal kiláto-

és a szakonyi senior csapat vett részt.
A versenyen beszédet mondott Farkas Gyula, a Szakonyi Önkéntes Tûzoltó Egyesület elnöke, aki nem csak

gattak a versenyre. Az elsõ helyen
Répcevis csapata végzett. Zsinórban harmadszor állhatott a dobogó
legfelsõ fokára, így joggal vihette

tûzoltóknak köszönhetõen habpartin
vehettek részt. A közönség a csepregi és a peresznyei tûzoltók feszítõvágós bemutatóját, illetve a répcevi-

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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szavakkal, de oklevél és ajándék átadásával is megköszönte az eddigi
parancsnokok munkáját. A rendezvény zavartalanul, jó hangulatban

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.

OLVASS
MINKET
ONLINE IS!
www.r e p c e v i d e k . h u

haza a vándorserleget. A verseny
mellett jutott szórakozásra lehetõség
a gyerekek számára is, hiszen
ugrálóvárban játszhattak, az undi

siek és horvátzsidányiak oltási akcióját is megtekithették, mely igazi látványossága ezeknek a rendezvényeknek.
A helyi egyesület ezúton is köszöni a csapatok részvételét, sportszerû
versenyzését, és a barátságot. 2023ban Zsira rendezi a versenyt, mely
egyesületük megalakulásának 125.
évfordulója is lesz egyben.
Büki Ákos
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Horváthné Pados Terézia, Igler Patrícia,

Hirdetések tartalmáért, valamint
esetleges nyomdai hibákért felelõsséget
nem vállalunk!
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Megyei Vadásznap Körmenden
A CSEPREGI RÉPCEVÖLGYE VT. TAGJAINAK SIKEREI A MEGYEI VADÁSZNAPON
A Batthyány-kastély és kertje adott ebben az
évben is helyet a Megyei Vadásznapnak, amelyet 2022. szeptember 3-án tartottak.

fotó-kiállítás, solymászbemutató, virtuális lövészet, helyi kulturális egyesületek bemutatói…
A szép, kora õszi idõ is kedvezett a szabadtéri
programoknak. Különbözõ versenykiírásokra is
lehetett jelentkezni. A Csepregi Répcevölgye VT.
tagjai is több kategóriában megmérettették
magukat. Szép eredmények születtek, úgy látszik, a szerencse is hozzájuk szegõdött.

gerinc cukkinis tócsnival, kapormártással és
flambírozott vargányával.
Akik az ételek készítésében részt vettek:
Ipkovich Ákos, Ipkovich Dávid, Hegedüs Ervin,
Kontó Sándorné, Mersics Tibor, Tóth Sándor, Szele Dominik. A pálinkák versenyében is kitettek
magukért a vadászok. A Vas Megyei Vadászok
Pálinkája címet ebben az évben Hegedüs Ervin

A vadételfõzõ versenyben, ahol 17 vadásztársaság mutathatta be a fõzõtudományát, 2.
helyezést értek el a Csepregi Répcevölgye Vadásztársaság kuktái. Az általuk elkészített menü
a következõkbõl állt: Acsádi örvösgalambleves,
Büki tatárbifsztek, Baconba tekert szarvasborjú-

kapta, Irsai Olivér pálinkájáért. Berkenyepálinkája is arany minõsítést kapott. Desits András
Zöldveltelinibõl készült pálinkája szintén arany
minõsítést kapott. Ezüst minõsítést kapott Kontó
Sándor Mayer Bertalan pálinkája.
A „Vadászok bora, borok vadásza” versenyen a 2022. Vas Megyei Vadászok Bora címet
Molnár Sándor kapta 2021-es Zöldveltelini boráért. Ezenkívül több csepregi vadász bora kapott
arany és ezüst minõsítést.
Molnár Ernõ az Országos Magyar Vadászkamara Érdemérmét vehette át a vadászatért és a
vadászokért végzett kiemelkedõ munkájáért.
Desits András csepregi ifjú vadász pedig fogadalmat tett ezen a napon, hogy a magyar
vadászok társadalmának méltó tagja kíván lenni, védi a természetet és a benne élõ vadat. A
Soproni Egyetem emeritus rektorától, prof. dr. Faragó Sándortól kaptak útravalót a frissen avatott
ifjú vadászok.
Gratulálunk a nyerteseknek, a kitüntetettnek.
Akik eljöttek Körmendre, szép élményekkel térhettek haza.
Horváthné Pados Teréz

Vadászkürtös térzene, Vas Megyei Vadászok
zászlójának fogadása, köszöntõbeszédek, Hubertus mise, ifjú vadászok fogadalomtétele, ki-

Iklanberényi búcsú
A templombúcsú a templom címének vagy
védõszentjének ünnepe, ezt nevezik általában
búcsúnak. Ismert a kis búcsú kifejezés is, amely
a templom felszentelésének emléknapja, évfordulója. A búcsú latin megnevezésének jelentése: elengedés. Ez azt jelenti, hogy Isten az egy-

ház által elengedi a büntetést. A magyar búcsú
kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a
rá váró büntetéstõl. Régen az ilyen ünnepet
nemcsak az egyházban ünnepelték, hanem a
településeken is. Mára ezt felváltotta a falunap.
Iklanberényben a kápolna búcsúja szeptember

12-én, a Boldogságos Szûz Mária neve napján
van. E jeles nap alkalmából dr. Szalai Gábor plébános vendégatyát hívott, hogy emeltebb keretek között ünnepeljük a búcsút. A nemesszalóki
plébános, Árus-Kovács Gábor a búcsúk jelentõségérõl beszélt.
SulicsHeni
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tüntetések átadása után változatos programok
közül lehetett válogatni: pl. trófeakiállítás, vadászfestõk kiállítása, agárbemutató, természet-
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