Rövid hírek
• Bõ
Sertések pusztultak
a bõi istálló tûzben
A lángok eloltása után nem sokkal a helyszínen jártunk és a telep tulajdonosától érdeklõdtünk a történtekrõl. A tûz augusztus 20-án
hajnali fél kettõ körül keletkezett eddig isme-

retlen okokból. A csepregi, sárvári és szombathelyi tûzoltók vonultak nagy erõkkel a
helyszínre és fékezték meg a lángokat. Az oltást nehezítette a rengeteg szalmabála,
ugyanis azok is lángra kaptak. Reggel 7 óra
körül sikerült befejezni az oltást. A tûzoltóknak
nagy segítséget jelentett a tûzivíz-tározó, az
oltóvíz jelentõs részét felhasználták a lángok
megfékezéséhez. A kár jelentõs, 12 sertés elpusztult, valamint az épület több mint 40 százaléka, nyilatkozta lapunknak Simon András a
telep tulajdonosa.
yde

Szebb lett és jobban látszik
– MEGÚJULT AZ ÓLMODI TEMPLOM
Ólmod – Két éve vált biztossá, hogy nem
halogatható tovább az ólmodi templom renoválása. Pályázatok helyett példás összefogás eredménye: megszépült az épület.
– Köszönjük azoknak, akik bármilyen formában részt vettek a felújításban – mondta köszöntõjében Ólmod polgármestere, Hergovich Vince. Ugyanis elszármazottak, más adományozók
és a Gyõri Egyházmegye támogatásából szépült és újult meg kívül és belül is az ólmodi Szent
Márton-templom.
A templom elõtt kialakított új téren celebrálta a templomavató szentmisét dr. Pápai Lajos,
nyugalmazott gyõri püspök augusztus
14-én vasárnap. Olyan sokan voltak,
hogy be sem fértek volna az aprócska templomba. Már a középkorban is
állt itt templom, és írásos dokumentumok ugyan nem támasztják alá, de
az egyházközségben úgy tartják, a
középkori elõd alapjain áll a mostani
egyhajós kis épület – ismer tette
Mersich Mátyás egyházközségi világi
elnök az avatási ceremónia világi
programján. Felidézte a templom építésének történetét: 1772-ben készült
a szentélyhez barokk stílusú hajó,
majd a klasszicizáló bejárat. 1925-ben lett kész
a karzat és a kórusfeljáró. Folyamatosan renoválták, újították a templomot, de 2014-ben már
látszott, hogy elkerülhetetlen a teljes felújítás.
Szakaszos építkezést határoztak el: elõbb a tetõ
és a torony újult meg, majd a falak vizesedését

oldották meg, és a homlokzatot újították fel kívül
és belül. Pályázati forrás nem segítette a terveket: – Háromszor is pályáztunk az Emberi Erõforrások Minisztériumánál, de mindhárom alkalommal elutasították forráshiány miatt. Nem adtuk
fel, az egyházmegyéhez fordultunk – számolt be
Mersich Mátyás. Két ütemben kapott támogatást az ólmodi terv: egyszer 5 millió, másodszor
11 millió forintot. A Szent Márton-templom mellõl
kivágták a hatalmas, szinte az egész épületet eltakaró fát – de van utánpótlás, csak az nem takarja el az épületet, ugyanis egy csemete került
a fa helyére. Térkövezték a templom elõtti teret
– így szolgálta az avatómisét. Ivókutat állítottak

fel, ez a hõségben és ragyogó napsütésben tartott ünnepélyes avatón máris jól jött. Út is van
már a templomhoz és füvesítik a körülötte lévõ
területet, látszanak a kikelõ fõmagok. Dumovits
István plébános azt mondta, a területrendezésre is megvan már a forrás.
yde
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Élõ történelem

és tûzijáték a lócsi falunapon

Augusztus 13-án, szombaton tartották a gyönyörû rózsákkal díszített
kis település ünnepét. A hagyományokhoz hûen ünnepi szentmisével
kezdõdött a délután, melynek keretében Szalai Gábor atya
megszentelte az új kenyeret.
Horváth István polgármester
ünnepi köszöntõje után színes
mûsorok szórakoztatták a népes vendégsereget. Elsõként
a Kõszegi Darabontok mutatták be a török kori ruhákat,
fegyvereket, igazi XVI. századi hangulatot varázsoltak a térre. Aztán az operett világába cseppentek
a nézõk a csepregi Big Mouse Band
zenekarral, akik fergeteges hangulatot teremtettek. Ezt fokozta még a
gencsapáti néptánccsoport és zenekara. Vacsora elõtt mutatkozott be
a Fekete sereg, akik a Mátyás király
kori ruhákat, fegyvereket és korhû
életet mutatták be. A felszereléseket
a nap folyamán a bátrabbak fel is
próbálhattak, ki is próbálhattak. A

gyerekek egész délután szórakozhattak az ugrálóvárban, a felnõttek pedig összemérhettek ügyességüket a
tekepályán. Vacsora után kezdõdött
a Mega együttessel az utcabál. Sö-

tétedéskor a BE-JÓ együttes tûztáncosai kápráztatták el a bálozókat. A
tûztánc után a tombolasorsoláson az
idén is sok szép ajándékot lehetett
nyerni. A sorsolás után pedig jött a
meglepetés, ami egy csodálatos tûzijáték volt. A falunap hajnalig tartó
bulival zárult. A képviselõ-testület köszönetét fejezi ki mindenkinek a munkáját és támogatását, mert az összefogás nélkül nem jöhetett volna létre
ez a jól sikerült falunap.
Bse
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„Szeptember a legelsõ iskolai hónap, munka a diáknak, meg a tanítónak. Vissza-visszatér még egy-egy kedves emlék, s távolinak látszik,
noha most volt nem rég.”
Errõl a hónapról kicsinek, nagynak legelõször az iskolakezdés jut
eszébe. Szeptember: tele várakozással, izgalommal. A diákok újra találkozhatnak az osztálytársakkal, élményeiket elmesélik egymásnak.
Vajon milyen lesz az új tanév? Megannyi kérdés fogalmazódik meg
bennük.
Szeptember az év kilencedik hónapja, az õsz elsõ hónapja. Szent
Mihály havának is nevezik. Szeptember még a nyár és már az õsz is. A
mezõgazdaságban ez a hónap a betakarítás ideje. Szeptember nemcsak a szüret, de a szüreti bálok idõszaka is. A meteorológusok Õszelõként tartják számon. Most még nem sárga és bordó színben pompáznak a fák, de megérkezik az õsz a maga sajátságos hangulatával.
Több jeles nap is van ebben a hónapban.
Szeptember 1. Egyed napja, õszkezdõ nap. Sok helyütt ekkor kezdték meg a búza és a rozs vetését. Ha esett az esõ ezen a napon, akkor
esõs õszre számíthatunk. Szeptember 5. Lõrinc napja, úgy nevezett
„rontónap”. Lõrinc sok kárt csinál, például megrontja a vizeket. E nap
után már a dinnye is élvezhetetlen lesz. Szeptember 8. Kisasszony napja. Szûz Mária születésének napja. Magyarországon kedvelt búcsúnap.
Szeptember 29. Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint
Mihály a túlvilágra költözõ lelkek kísérõje. Általában kezében karddal
és mérleggel ábrázolják. Gyakorlatilag az idõjárás hidegre fordulását
hozta az õ napja. „Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkõztet.” Úgy
tartották, hogy Mihály kezdve a fû nem nõ. Az õ napja volt a „kisfarsang” kezdete, azaz a lakodalmak idõszaka, mely egészen Katalin napig tartott.
Köszöntünk szeptember! Kíváncsian állunk eléd.
Horváthné Pados Teréz
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Következõ lapszámunk 2016. október 6-án jelenik meg!

Aranylakodalom Iklanberényben
Ötven év az bizony ötven év:
ennyi ideje házas Firtl Ferenc és
felesége Teréz asszony. Az aranylakodalmukat sokan ünnepelték
velük Iklanberényben: a családtagok, rokonok, barátok mellett a
település részérõl Berényi Pál polgármester, és Mészárosné Nagy
Mária alpolgármester is köszöntöt-

te a jubiláló párt. Még egyszer is jó
erõt, egészséget és boldogságot
kívánunk!
SulicsBogi
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Rövid hírek
• Csepreg
Születésnapi koncert

ünnepe kisvárosainkban
A Répce-sík két szomszédos városában, más
vasi kisvárosokhoz hasonlóan, az ünnep elõtti
napon emlékeztek meg Szent István királyról, áldották és szegték meg az új kenyeret.
Bükön, a hagyományoknak megfelelõen,
ünnepi önkormányzati képviselõ-testületi ülés
keretében zajlott a megemlékezés. Dr. Németh
Sándor polgármester megnyitója után dr.
Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Kormányhivatal
Kõszegi Járási Hivatalának vezetõje mondott ünnepi beszédet.

Szent István kiemelkedik a többi magyar
uralkodó közül, hiszen a sorsfordulón jól döntött,
és a nyugati kereszténységhez kapcsolta hazánkat – hangsúlyozta beszédében a hivatalvezetõ. Az elsõ királyunktól kapott hittel és erkölcscsel a magyar nép a következõ évszázadokban
képes volt felülemelkedni a történelmi nehézségeken, többször védte nyugatot a keletrõl támadókkal szemben. Máskor viszont a híd szerepét
töltötte be Európa két fele között. Szent Istvánnak fontos szerepe volt a közösségi jog megszilárdításában, törvényei erkölcsi alapját adják
mai alkotmányunknak is.
Az ünnepi beszédet követõen a Répcementi
Fér fikar dalt énekelt Szent István királyról, majd a
Magyarság Világhimnuszát adták elõ.
A következõ napirend az önkormányzat által
alapított Bük Városért Kitüntetõ Oklevél átnyújtá-

sa volt. A díjat idén Galambos Ferencné tanár,
az iskola nyugalmazott igazgatója kapta. Kiemelkedõ pedagógiai munkája mellett jelentõs
a közéleti tevékenysége is. Alapító tagja a Büki
Nõi Karnak, és a Büki Újság szerkesztõbizottságában is a kezdetektõl tevékenykedik. 3 cikluson
keresztül tagja volt az önkormányzati képviselõtestületnek. Szép magyar beszédével szívesen
konferál a különbözõ rendezvényeken.
Horváth Máté és Pataki Laura, a Sok-Szín-Pad
társulat tagjai Szent István intelmeibõl olvastak
fel. Majd a Büki Nõi Kar Egyesület színvonalas
mûsora következett.
Végül Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia evangélikus lelkész megáldotta, Jász
László katolikus plébános pedig megszentelte az
új kenyeret. Dr. Németh Sándor polgármester és

Baranyai Róbert alpolgármester pedig felszelte,
és megkínálták vele a részt vevõket.
Az ünnepi testületi ülés után Felsõbüki Nagy Pál
felújított síremlékének avatására került sor. Az ünnepi beszédet Melkovics Tamás történész, az ELTE
doktorandusza tartotta, aki könyvet is írt a nagy
politikusról. Szent István után 800 évvel új sorsfordulóhoz érkezett a magyarság: a feudalizmusból
a polgárosodás útjára kellett vezetni az országot –
kezdte beszédét a fiatal kutató. Felnõtt egy olyan
generáció, mely néhány évtized alatt vér nélkül
végigvitte a forradalmi átalakulást. Ennek volt tag-
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Az elmúlt öt év munkájának gyümölcsét,
korábbi, de vadonatúj mûsorszámokat is láthatott, hallhatott a Vocal Spirit jubileumi koncertjére összesereglett lelkes, tetszését és rajongását többször viharos tapssal kifejezõ közönség. Az igényes könnyûzenét feldolgozó,
változatos zenei utazás egyik hangulatból a
másikba repítette a jelenlevõket.
Az öt évvel ezelõtt elõször bemutatott nyitószám nem vesztett hatásából. Aztán következett a 1920-as évek „bûnben gazdag” Chicagója, a jazzkorszak virágkora. hamisíthatatlan miliõjének élethû, ötletekben gazdag
megjelenítése, majd a füstös lokálok, összesimuló párok világát idézte a már többször,
nagyszerû énekléssel elõadott népszerû sláger. A második részben megszólalt a country,
végül a forró latin éjszakák, lüktetõ táncos forgataga zárta a programot.
Nagy közönségsikert arattak a szólisták is,
akik már klasszikusnak számító, közismert dalo kat ad tak elõ. Kö zö sen éne kel te a
Csepregi Vegyeskar, a Csicsergõk gyermekkórus és a Vocal Spirit a Magyarország címû
dalt, ami kettõs ér telemben is az összetar tozást szimbolizálta, hiszen a jubileumi koncer ten is együtt ünnepelt a város dalosainak
nagy családja. A Vocal Spirit koncertje színvonalas, látványos bemutató volt, amelyben
az amatõr együttes a szó nemes ér telmében
vett profi elemeket csillogtatott meg hangban, a lányok táncában, színpadi mozgásában, ötletgazdagságban.
S.Z.

Az államalapítás
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ja Felsõbüki Nagy Pál, aki már az 1807-es országgyûlésen a jobbágyok terheinek csökkentésérõl
beszélt. Nem véletlenül látható bronzba öntve
Széchenyi István mellett az MTA falán, hiszen kezdeményezõje volt a Magyar Tudós Társaság megalapításának. Az 1832-1836. évi országgyûlésen is
kitartott elvei mellett, s a leghatásosabb szónokla-

tot mondta el az önkéntes örökválság ügyében.
Hosszú politikai pályafutása végén, az 1840-ben
kezdõdött országgyûlésen már korelnök volt, s kifejtette, hogy a társadalmi állástól független magyar nemzet fontosabb a megreformálásra érett
rendi alkotmánynál. Beszédét Horatius szavaival
zárta a történész: „aki megkezdte - felét elvégezte a munkának.”
Az eredeti formában megújított síremléket elborították az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek
koszorúi.
Csepregen délután játszóházi kézmûves foglalkozásokkal kezdõdtek a rendezvények. A
résztvevõ gyerekek és szüleik gyertyát öntöttek,
gyöngyöt fûztek, gyógynövényeket válogattak
és játszhattak is.
Az egykori népfrontos és répcementi termékbemutatók hagyományát folytatva Horváth József és felesége Horváthné Pados Teréz gyümöl-

csöt, bort, zöldségféléket, fûszernövényeket és
szõlõmagõrleményt, Tóth Marcell és Keszõcze
János zöldségféléket, Horváth Károlyné baracklekvárt állított ki.
Az ünnepi megemlékezés a Himnusz eléneklése után a Répce Citerabarátok Köre hangulatos mûsorával kezdõdött. Az ünnepi szónok
Hárominé Orbán Erika alpolgármester volt. Beszédében
foglalkozott az ünnepek jelentõségével, méltatta Szent István
király munkásságát, hagyatékát. Tevékenységének köszönhetõ, hogy több mint ezer éve
létezik Magyarország Európa
közepén. Majd fiához, az
ugyancsak szentté avatott Imre
herceghez írt intelmeibõl idézett olyan részleteket, melyek a
ma embere számára is útmutatóul szolgálnak.
Gratuláltak a TRIÓ TV-tõl nyugállományba
került Fillinger Lajosnak, akinek Csepreg Város
Önkormányzata odaítélte az egyéni Csepreg
kultúrájáért díjat. (A kitüntetett a búcsúi díjátadó
idején Korondon vendégszerepelt a fúvósokkal.)
Csepreg Város Fúvószenekara és a Kisvirág
mazsorett csoport mûsorát követõen Finta József
plébános szentelte meg az új kenyeret, melyet a
Soproni és Társa Pékségben sütöttek.
A mûsor további részében Csepreg Város Fúvószenekara játszott, közben pedig a Csillagfény és a Rózsaszirom mazsorett csoport ragadtatta tapsra a vendégeket. A mûsor végén itt is
megkóstolhattuk a felszeletelt új kenyeret, s leöblíthettük a Tóth-Néber pincészet vörösborával.
Az est zárásaként tûzijátékra került sor, melynek költségeit Király Árpád, Kovács András, Rabi
Imre és Ziembicki Erzsébet képviselõk viselték.
igás

TEMPLOMI ÁLMOK
– Különleges csend
Idén harmadik alkalommal gyûltek össze
a gyerekek Sopronhorpácson, hogy együtt
töltsenek egy éjszakát a helyi templomban. A
kezdeményezés megálmodója Kovács Pál
atya volt. Ki ne lenne kíváncsi, hogy mi történik a templomban, amikor már vége a szentmiséknek? Amikor kiürül, ellepi a csend.
2014-ben egy éjszakára beköltöztek a gyerekek az atyával a templom falai közé, és ott
aludtak. Ez annyira tetszett, hogy azóta min-

den év augusztus végén, még a tanév kezdete elõtt beköltöznek egy éjszakára, s egy
egész programsor kapcsolódik a különleges
templomi álmokhoz. Kora este egy kis sportos
vetélkedõvel kezdtek idén is, játékkal, melyet
Horváth Bogi vezényelt le. Ezt követte a szentmise majd a vacsora, ami helyi készítésû pizza volt, finom teával. Idén is rengetek adomány érkezett a gyerekek részére. A vacsora
után a templom történetébõl volt egy kis totó, majd felvetítéssel készültek az alvásra. A
nyugodt álmokra a lelkes szülõk vigyáztak. A
folytatás reményében köszönik a sok segítséget a gyerekek és szervezõk.
SulicsBogi
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Rövid hírek
• Kõszeg
A hölgyek is helytálltak
– Sakk is volt a kõszegi ostromon

Fotó: Gódor József

Jubilált, hiszen tizedik alkalommal rendezték meg az Ostrom Kupa sakkversenyt Kõszegen. A viadal hétfordulós, úgynevezett svájci
rendszerben zajlott, kétszer 15 perc plusz 5
másodperc bónusz idõvel rendezték. Összesen 18-an versengtek két megyébõl. GyõrMoson-Sopronból Lövõrõl és Fertõszentmiklósról jöttek, Vas megyébõl büki, kõszegi és
szombathelyi versenyzõk játszottak.

– ÜNNEPELT SAJTOSKÁL
Sajtoskál községben immáron 12. alkalommal került megrendezésre a Falunappal egybekötött Sajtfesztivál és -vásár. Idén elsõként Haller
Imre polgármester úr köszöntötte a meghívott
vendégeket, a látogatókat, és nem utolsó sorban a falu lakóit. – Augusztus elsõ vasárnapja
Sajtoskáli Falunap – emelte ki beszédében a
polgármester, utalva a már felépített hagyományra. A köszöntõ szavak után Ágh Péter országgyûlési képviselõ mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi szentmisén Szabó Miklós plébános úr megáldotta az új kenyeret, melybõl a
szentmisét követõen sokaknak jutott egy-egy jó
falat. A Sajtlovagok bevonulásával, és megnyitójával kezdetét vette a sajtvásár, melyre az érdeklõdõ vendégek és sajtkedvelõk mellett számos sajtkészítõ mester érkezett, hogy bemutathassa, megismertethesse a vendégekkel a sajtkülönlegességeket, amiket amatõr és szakértõ
bírák zsûriztek. Ezt követte a díjátadó ünnepség,
ahol az önkormányzat képviselõ-testülete, és a
Magyar Sajtlovagrend díjjal jutalmazta a legjobbnak ítélt sajtokat. Idén elsõ alkalommal a
Sajtmûvész díjat is átadták. Délben a vendégeket és a helyszínre látogatókat finom ebéd várta, melyhez a Német Tûzoltózenekar zenéje adta meg a kellemes hangulatot. A délután a kulturális programoké volt. A színes programsorozatban kicsik, és nagyok egyaránt megtalálhat-

ták a számukra megfelelõ mûsort. Fellépõk színes palettája szórakoztatta a közönséget: a
Palinta Társulat zenés interaktív gyermekmûsora,
Éles István humorista, a Fergeteg Néptánccsoport elõadása, a Jaffa Slágercsoport mûsora, a

Mozgalmas korondi kirándulás
– Csepregi fúvósok Erdélyben

Az erdélyi Korondon vendégeskedett Csepreg város fúvószenekara augusztus 11. és 14.
között. A Korondi Ifjúsági Fúvószenekar 2015
õszén látogatta meg a csepregi zenészeket. Ez
alatt a találkozás alatt szoros barátság alakult ki
a bandák között, majd meghívást kapott az itthoni zenekar a korondiaktól, miszerint 2016 nyarán szívesen várják õket Erdélybe. Augusztus 10én, szerdán éjjel indultak Csepregbõl a hosszú
útra. Az utazás elsõ megállója Kolozsvár volt.
A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!
SulicsBogi

Tajtiboy együttes. A tombolasorsoláson értékes
nyeremények találtak gazdára. Az este sztárvendége Csepregi Éva énekesnõ volt, aki nagyszerû koncertjével tovább fokozta a jó hangulatot. Ahogy besötétedett, a vendégek megcsodálhatták a Be-Jó tûztáncosok mûsorát, majd az
utcabálhoz és a tánchoz a Csiszár Duó zenekar
és Kriszta játszotta a talp alá valót. Az idei évben
is sokan ellátogattak Sajtoskálra, reméljük mindenki szívesen emlékezik vissza az idei Falunapra, és mindenki pozitív élményekkel gazdagodva tért haza községünkbõl.
BB.
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A sakk-ostrom végsõ gyõztese az Arborétum színeiben szerepelt Szalay István lett 6
ponttal. A második helyet csapattársa, Foki
Róbert szerezte meg 5,5 ponttal. A harmadik
hely az Aranykorúak SE sakkozójáé, Petneházy
Istváné lett, aki 5 pontot ért el.
Három különdíjast is elismertek a jubileumi
sakkversenyen. A legjobb senior versenyzõ a
Büki TK színeiben szerepelt Néveri Tibor lett, a
legjobb nõi versenyzõ pedig a Lövõ SE-t erõsítõ Balogh Anett. A fér fiak „felköthetik a sakkkészleteiket”, hiszen a torna legjobb ifjúsági
versenyzõje a gyengébbik nem képviselõ, a
Sportiskolát képviselõ Varga Gréta lett.
Babos Zsolt

Volt sok sajt és még több zene
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Kultúra, sport, zene és tánc
Idén sem maradhatott el a falunap Bõben, július 23-án kerítettünk rá sort. A tikkasztó meleg ellenére is sportprogramokkal indítottuk rendezvénysorozatunkat, mégpedig
kispályás focival. Rúgták a bõrt a gyerekek,
az asszonyok, az öregfiúk, és a Bõi SE sportolói. A mérkõzések után a kulturális programoké volt a fõszerepe. A csinos hölgyekbõl álló

Zumba ladyk foglalták el a színpadot, színes
koreográfiával hoztak jókedvet, csaltak mosolyt a jelenlévõk arcára.
Õket követték a falu apró kis táncos lábú néptáncosai: a bõi óvoda csoportja. Az
apróságok vidáman osztották meg tudásukat, s büszkélkedhettek azzal, hogy minden
egyes rendezvényen jelen lehetnek, bemutathatják a legújabban tanult tánclépéseiket. S hogy kicsit minden korosztálynak kedveskedjünk egy röpke húszperces kikapcsolódásra, egy lovas bemutatóban részesítettük a jelenlévõket, a gyerekek lovagolhat-

Zarándokok a csepregi

– ILYEN VOLT A BÕI FALUNAP

Boldogasszony-kápolnánál

tak is. S ha már a gyerekeknél tartunk: a
mûsorszámok ideje alatt csillámtetoválást
készíttethettek, ugrálóvárban múlathatták
az idõt, a lufibohóc pedig kedvük szerint
hajtogatta a kívánt mesefigurákat. Ismeretterjesztésre is volt alkalom és lehetõség:
mintegy másfél órán át állt az érdeklõdõk
rendelkezésére egy mentõ- és egy tûzoltó
autó. Bárki megismerkedhetett az olykor
életmentõ jármûvekkel és felszereléseikkel.
A felnõttekrõl sem feledkezhetünk meg: településünkön elsõ alkalommal lépett fel
Novák Elemér, aki operett slágereket énekelt. Õt követték a Sárvári Néptánckör Kulturális Egyesülete, Hámori Balázs vezetésével
– ezt a programot a Berzsenyi Dániel Könyvtárnak köszönhettük.
Ez idõ alatt elkészült a vacsora, amivel
minden fellépõt és fogyasztani vágyót
megvendégeltek a „szakácsok”. Az alaphangulatot a vacsora alatt a Just for Fun
Country Linedance fokozta egy country
táncokból összeállított elõadással. Az est
utolsó fellépõi a Big Mouse Band volt, akik
már több mint 250 fellépésen vannak túl,
örökzöld slágerekkel színesítették meg az
esténket. A délutáni mozgalmas programsort utcabállal zártuk, a jókedvrõl s önfeledt
szórakozásról Galavics László gondoskodott. Szünet nélkül énekelt s zenés kívánságokat teljesített a mulatozók kedve szerint.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak (bármi módon) a falunap megvalósulásához.
Jákó Melinda (IKSZT munkatárs)

Három zarándokcsoport érkezett az egyik csepregi
kegykápolnához augusztus 27-én, szombaton. A közös úti
cél azért éppen ez a kápolna volt, mert nemrégen, augusztus 15-én volt a búcsúja, hiszen Nagyboldogasszonynak
szentelték. A zarándokutak kiemelkedõ jelentõségûek világunkban. A keresztény kultúrkörben sok 10 millió embert
vonzanak évente. A Csepreg határában álló kápolnához
érkezõ búcsújárók a Mária Út egy-egy kisebb szakaszát járták be. A Mária Út olyan Közép-Európai zarándokút, mely az ausztriai
Máriazelltõl indulva, Magyarországon
átívelve, a székelyföldi Csíksomlyóig
vezet. Közben mintegy 60 kegyhelyet
érint. Az út elsõdleges célja, hogy erõsítse a térség történelmében mélyen
gyökerezõ Szûz Mária-tiszteletet. Célja
az is, hogy az arra járók felfedezzék az
érintett kegyhelyek rendkívüliségét és
új ismereteik révén Mária üzenetét tolmácsolják. Az úton és közvetlen közelében találkozhatnak a zarándokok
több más szakrális és világi kulturális értékkel is. Augusztus
27-én az egyik csoport a horvátzsidányi Peruska Mária
kegyhelytõl indult, a másik csoport a Répcevis felõl érkezõket fogta össze, õk a csepregi Szentkút-kápolnánál találkoztak másokkal is és együtt indultak tovább, fennhangon
imádkozva és énekelve. A harmadik csoport a zömében
Ölbõrõl és Szelestérõl jövõ zarándokokat fogta össze az
Ablánci részen. A Boldogasszony kápolnában a három csoport 18 órakor közösen szentmisét hallgatott, amelyet a
gyermekáldásért ajánlottak fel. Utána a hívek egy része
agapéval fogadta a résztvevõket.
Köszönet illeti a szép elõkészítésért rendezésért mindhárom csoport szervezõit, vezetõit! Horváthné Pados Teréz
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Rövid hírek
• Csepreg
Folytatódik a bérlakás
felújítási program
Az idei évben is ütemezetten haladnak a
munkálatok, melyek során folyamatosan megújulhatnak Csepreg Város hosszú évek óta elhanyagolt bérlakásai.
A tavalyi évben kezdõdött el az felújítás a
Széchenyi tér 26. szám alatt lévõ Czigli házon,
mely évtizedek óta a Város egyik legrosszabb
állapotú önkormányzati tulajdonú ingatlanja.
A lakosság hosszú éveken keresztül jelezte a
problémát a ház leromlott állapotával kapcsolatosan, de eredménytelenül. A kérést a jelenlegi városvezetés meghallgatva megtette a kezdõ
lépéseket.

– TÛZOLTÓ-JUBILEUM ÉS SPORTPÁLYAAVATÓ IS VOLT
A péntek esti hatalmas vihar után, augusztus 6án szombaton reggel borús idõre és egy különleges eseményre ébredhettek kis falunk lakói. Megkezdõdött az I. Sopronhorpácsi Traktoros Nap. A
községben hosszú évek óta nem volt jelentõs rendezvény, így várakozással teli izgalommal készültünk a nagy napra. Nagyon sok traktoros eljött,
mintegy 50, nemzeti színû zászlóval feldíszített jármûvel indultunk neki a falu szinte minden utcáját
érintõ felvonulásnak. A sportpályára visszaérve, a
szomszédos szántóföldön kialakított „ringben” már
a lóerõké volt a fõszerep, megkezdõdtek a futamok. Ekkorra már az idõjárás is kedvezõen alakult,
nyári napsütésben folyhatott a viadal. Az indulók
ügyességi, erõhúzó és gyorsulási versenyen, több
kategóriákban mérték össze gépeiket és tudásukat. Sopronhorpács, Egyházasfalu, Csepreg, Und,
Pinnye, Répcevis, Völcsej, Zsira, Lövõ, Fertõszentmiklós és Csólyospálos is képviseltette magát. A
Szeged melletti Csólyospálos településsel évek
óta baráti viszonyt ápolunk, ami egy IFA tûzoltóautó adásvételével kezdõdött. A Traktoros Nap ötlete is tõlük származik, ott már 6. éve szervezik meg
a versenyt. Nagy érdeklõdés kísérte az elsõ
sopronhorpácsi traktorversenyt, mintegy félszázan
szurkoltak a pálya szélérõl. Közben a felnõttek és
gyerekek együtt próbálhatták ki a traktorokat, ülhettek sok más mellett MTZ-ben, Zetorban, hatalmas és villámgyors John Deere-ben, az osztrák
Horitschon-Neckenmarkt Oldtimer Traktor Club patinás erõgépeiben, és gyönyörködhettek a szombathelyi Oldtimer Autó-Motor Club Hungary veterán motorjaiban. A verseny eredményhirdetését
követõen egy rövid ebédszünet után a Sopronhorpácsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület kezdte meg
ünnepi mûsorát, amit fennállásuk 120. évfordulója alkalmából tartottak. Tavalyi több milliós költségvetéssel felújított sportpálya ünnepi átadása
Major Ferenc, a Sopronhorpács Mészáros SE

egyesületi elnökének beszámolójával kezdõdött,
majd Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyûlési képviselõjének ünnepi beszédével folytatódott. A délutáni események fénypontja volt a Fradi Öregfiúk – SHSE barátságos mérkõzés. Este az
Unikum Bulizenekar szolgáltatta a zenét, éjfél után
pedig az Irigy Hónaljmirigy is fellépett a rendez-

vénysátor színpadán. Vasárnap délután már a falunappal folytatódott a program. A tábori szentmise után a Veszkényi Dalkör nótáit saját zenekar kíséretében, majd a Fókusz Együttes elõadásában
a 80-as 90-es évek és napjaink popslágereit hallgathatták az érdeklõdõk. A nap legnagyobb tömeget vonzó fellépõje kétség kívül Peter Srámek
volt, aki – mondhatjuk – telt házas koncertet adott.
A vasárnap sem múlt el foci nélkül: a Sopronhorpács Mészáros SE játszott a Zsira SK-val a
Keglovich László Megyei Kupa elsõ fordulójában,
a hazaiak 3-0-ás gyõzelemmel örvendeztették
meg a nézõket. A kétnapos esemény után rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, sokan készülnek,
hogy jövõre részt vehessenek a felvonuláson és a
versenyen is. Reméljük, hogy egy év múlva még
több embert meg tudunk mozdítani, és hagyományt teremthetünk a Traktoros Nappal.
Zsoldosné H. Kati

TOVÁBBI INFÓK ÉS KÉPGALÉRIA: www.repcevidek.hu

Mindent vittek a zsiraiak – Barokk konyhában lefõzhetetlenek
Polgármesterek a Csárdában – ezzel a címmel
indult fõzõverseny a Sopron-Fertõdi Kistérségi polgármesterek részvételével Fertõdön a IV. Eszterházy
Barokk Ételfõzõ Fesztivál keretében augusztus 12én pénteken. A versenyt a Téma Alapítvány írta ki
a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség, a
Szabadtûzi Lovagrend és a Magyar Grillszövetség
szakmai támogatásával. A cél egy olyan hagyo-

mány megteremtése volt, amely jó alkalmat ad a
Sopron-Fertõd Kistérség gasztronómiai életének
felélénkítésére. Ezen a napon a térség polgármesteri és csapatai mérhették össze fõzési tudásukat,
mutathatták meg, hogy mennyire rátermettek a
konyhában.
N.P.K.
A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!
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Az átfogó felújítási program elsõ két ütemében megtörtént az ereszcsatornák cseréje és a
lábazat bepucolása.
Idén júniusban helyi vállalkozó bevonásával
kicserélésre kerültek a fõépület nyílászárói.
A mocsári tölgy színû nyílászárókkal végrehajtott energetikai korszerûsítés így nem csak
esztétikailag javított az épület képén, de jelentõs
fûtési költség csökkenést is eredményez majd a
téli idõszakban s az eredeti állapotot is hûen tükrözi. A nyílászárók cseréjét követõen kezdõdött
el a tetõszerkezet felújítása. A felméréseket követõen, - mely során a szakemberek a tetõszerkezetet teljesen átvizsgálták – a páraáteresztõ, vízzáró alátétfólia elhelyezését végezték el, majd
új megerõsített lécekkel látták el az épületet.
Az épület felújításakor az Önkormányzat
gondosan ügyelt arra, hogy az új épületkép a
városképbe illõ legyen. A szembetûnõ felújítások
mellett zajlanak az egyeztetések a belsõ átalakításokról, hiszen vizesblokkok kialakítására van
szükség, mert egyes lakrészekben ez a funkció
egyáltalán nem biztosított.
A munkálatok itt még korántsem érnek véget, hiszen a ciklusokon átnyúló fejlesztési tervek
szerint minden egyes önkormányzati ingatlan
felújítására sor kerül.
HZ

Traktoros és Falunap Sopronhorpácson
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Civil és Tûzoltó

Nap Csepregen

Az 5. civil és a sokadik tûzoltó napra
került sor a kisvárosban augusztus elsõ
szombatján. A csepregi önkéntes tûzoltók
régóta baráti kapcsolatot ápolnak a balatongyöröki egyesülettel. Általában az
évente rendezett találkozóikhoz kapcsolódva kerültek megszervezésre az eddigi
csepregi civil napok.
A mostaniról hiányoztak a
györökiek, ugyanis az elõzõ esti
balatoni szélvihart követõ katasztrófa-védelmi feladataik miatt otthon kellett maradniuk. Megérkeztek viszont a szlovéniai Krplivnik
(Kapornak) önkéntes tûzoltói, s különbözõ idõpontokban a civil
szervezetek itthon tartózkodó tagjai. (A fúvósok Kõszegen szerepeltek, mások pedig ekkor üdültek.)
A délelõtti fõzõversenyre hat csapat
nevezett be. A zsûri értékelése alapján: I. a
Csepregi Nyugdíjas Egyesület bio házinyúlból készített nyúlpörköltje, II. a borkedvelõk (borbarát hölgyek és szõlõsgazdák)
szõlõtõkén sült lecsós csirkéje,III. a
csepregi tûzoltók körömpörköltje krumplis
tésztával.
A délutáni programban a Nyugdíjas
Egyesület tagjai besztercei szilvafát ültettek a tavalyi almafa közelében. A felnõttekkel kilátogató gyerekeket ugráló vár és
játékok fogadták. Öt csapat nevezett be
a kocsifecskendõ-szerelõ versenybe. A vetélkedést a csepregi felnõtt tûzoltók nyer-

ték meg, a borkedvelõk és az ifjúsági tûzoltók elõtt.
A délutáni program rövid mûsorokkal
folytatódott. Elõször a Csepregi Olvasókör
tagjai olvasták fel Bencze Imre: Édes, ékes
apanyelvünk c. tréfás költeményét. Majd
a nyelvújításkor keletkezett, újmagyarított

szavak mai megfelelõjét kellett kitalálni a
különbözõ csoportok tagjainak. Pukler Zoltán, a Nyugdíjas Egyesület elnöke az
Open Stage: Aranka szeretlek c. dalszövegét mondta el. Az énekkar tagjai
Waikiki: Aloa Ohe c. dalával szórakoztatták a jelenlevõket. Végül a Nyugdíjas
Egyesület nemrég alakult Férfi Dalköre
mutatkozott be mulatós nótacsorral, Tóth
Marcell vezetésével és harmonika kíséretével. A dalok egy részét a jelenlevõk zöme együtt énekelte a „fiúkkal”.
Késõ délután fergeteges karaoke
party kerekedett. Este pedig tûzijátékkal
zárult a jó hangulatú, idei civil és tûzoltó
nap.
SF

Emléktáblát kapott
vitéz Horváth Sándor
Augusztus 6-án avatták fel vitéz Horváth Sándor emléktábláját
Simaságon, a temetõben lévõ emlékfalnál. A község önkormányzata és lakossága így adózott egy hõs katona emlékének.
Vitéz Horváth Sándor Simaházán született 1915-ben. A II. világháborúban az orosz frontra került, s olyan hõstetteket hajtott végre, melyekkel örökre beírta nevét a magyar hadi krónikákba. Szerepel annak a huszonkét katonatisztnek a listáján, akik hõs cselekedeteikért megkapták a Magyar Tiszti Arany Vitézségi Érmet. A
háború végén az oroszok elfogták, nyolc év hadifogság után került haza 1953-ban. 1957-ben hunyt el a Gulágon szerzett tüdõbetegsége következtében.
Az emléktábla avatásán részt vett vitéz Horváth Sándor leánya, Kapus Borbála. Az emlékeztetõ beszédet Ferge László õrnagy, az MH Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetõje
mondta. A meghatóan szép ünnepségen Molnár Barbara Ady
Endre: Imádság háború után címû versét szavalta el, Udvardy Zita pedig Marlene Dietrich: Hová tûnt a sok virág címû világhírû
dalát énekelte el gitárkísérettel.
Az emléktáblát a község polgármestere és Kapus Borbála
leplezte le, Hegedûs Attila evangélikus lelkész áldotta meg. Ezt
követték a koszorúzások, melyben szervezetek és civilek is részt
vettek. Simaság község önkormányzata mellett koszorúzott a visegrádi Szent György Lovagrend, a 350.számú Szent Márton
cserkészcsapat, a Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület. A Honvédelmi
Minisztérium képviseletében a Társadalmi Kapcsolatok fõelõadója, Horváth Szilárd koszorúzott. A díszõrséget a gyõri
12.számú Arrabona Légvédelmi Rakétaezred katonái adták,
akik szintén elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúját. Az ünnepség után a Gróf Festetics György mûvelõdési házban Kelemen Csaba sopronkövesdi amatõr gyûjtõ háborús relikviáiból,
fegyverekbõl, korabeli katonai felszerelésekbõl, ruhákból, használati eszközökbõl láthattak kiállítást az érdeklõdõk. Képek megtekinthetõk a www.simasag.hu honlapon.
Haller Erzsébet
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Rövid hírek
• Csepreg
VI. „Rúgd a bõrt”
Nyári Focitábor Csepregen
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület és
a Csepregi Sportegyesület, hatodik alkalommal rendezte meg az egy hetes nyári focitáborát. A tábor augusztus 1-5. között várta a 516 éves fiúkat, lányokat egyaránt.
A spor tos hétnek a Malomker ti Sportlétesítmény adott otthont, azonban két nap a kirán du lás ról szólt. Míg ked den a sár vá ri
Gyógy- és Wellnessfürdõbe látogattak a

fogathajtó verseny Nagygeresden

A 8. Nagygeresdi Kettesfogathajtó Verseny a
Vas Megyei C kategóriás Fogathajtó Bajnokság
4. futamaként szerepelt az idei versenynaptárban. Augusztus 20-án rendezték a nagygeresdi
futamot, s a Vas Megyei Lovas Szövetség, az augusztus 7-i, viszáki C kategóriás versenyt törölte
a naptárból.
A nagygeresdi eseményt
a szokásos helyen, a focipályán tartották szép számú nézõsereg elõtt. Az elõzõ évektõl eltérõen, idén az idõjárás
sem zavarta meg a futamokat. Végig szép, napsütéses
idõben zajlott a verseny,
melynek Makai Anita volt a
vezetõ bírója. Tíz kettes-, és
két egyesfogat vett részt, látványos, technikás pályán
mérhették össze erejüket – a
pályát építõ Szabó Zoltán jóvoltából.
Az akadályhajtás elsõ futama után Németh
Lajos polgármester úr üdvözölte a versenyzõket
és a közönséget. Ezt követte a második futam,
végül két fogat részvételével összevetésben dõlt
el az elsõ és második hely sorsa. Így az akadályhajtásban a Katafai Lovas SE versenyzõje, ifjú
Szájer József lett az elsõ, a második helyet a
Csornai Lovas Klub színeiben indult Király Imre
szerezte meg, a harmadik hely pedig Varga Szilárdnak, a Skublics Imre LK hajtójának jutott.
Az egyesfogatok versenyét a Skublics Imre LK
versenyzõje, Görög Gábor nyerte, a második

helyen csapattársa, Tamási Éva végzett. A szünetben a Gyõri Nemzeti Színház két mûvésze,
Csikó Teodóra és Takács Zoltán ismert
operettdalokkal szórakoztatta a közönséget. A
zenei blokk után következett a vadászhajtás. Itt
már a gyorsaságé volt a fõszerep. Kevesebb

akadályt kellett leküzdeni a hajtóknak, így lendületesebb, látványosabb hajtást láthattak a
nézõk. Ebben a versenyszámban 7 fogat vett
részt. Az elsõ hely a Fõnix SE versenyzõjéé,
Geröly Tiboré lett, a második Lócsi Miklóshoz került, aki a Kapuvári Lóbarátok Köre színeiben versenyzett. A harmadik helyet Varga Szilárd, a
Skublics Imre LK hajtója szerezte meg.
Az eredményhirdetés után polgármesterünk
zárta le az eseményt, megköszönve a versenyzõknek, támogatóknak, segítõknek, és végül, de
nem utolsó sorban a közönségnek is a részvételt.
Béres P.
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gyerekek, addig csütör tökön Felcsútra látogattak a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára.
Az egyedülálló Pancho Aréna megtekintése mellett, Dudás József kollégium vezetõ
jóvoltából a tábor résztvevõi betekintést
nyerhettek az Akadémia életébe, profizmusába, s láthatták, milyen komoly fegyelem
és kemény munka zajlik az intézmény falai
között. Az élményekkel teli napot a VálVölgyi kisvasutazás zár ta.
Pénteken Illés Béla egykori válogatott
labdarúgó látogatott a táborba, ahol pályafutásának fõbb állomásait elevenítette
fel a gyermekekkel. Az egykori Haladás,
Kispest-Honvéd és az MTK játékosa meghívta a tábor résztvevõit a nevét viselõ Illés
Akadémiára.
A táborban 32 gyermek vett részt, akik közül Radasics Kevin Alex a tábor ideje alatt ünnepelte 13. születésnapját. A boldog születésnapost Illés Béla, Kocsis Imre Gábor és Vlasich
Krisztián egyesületi vezetõk közösen köszöntöttek egy születésnapi tortával.
OT

Nyolcadszor volt
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„A zene az kell, mert körül ölel”
– JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY SZAKONYBAN
Felemelõ és szívhez szóló hangversenyt hallhattak, akik elfogadták a Szakonyi Plébánia
Gyermekkórusa meghívását. A jótékonysági
koncertet a helyi római katolikus templomban
rendeztek augusztus 28-án, vasárnap este.
„Felkelt a napunk, István a mi urunk, Árad a
kegyelem fénye ránk…” – ez a dallam hangzott
fel elsõként az István a király rockoperából, tisztelegve ezzel a templom névadója elõtt. A szép
számban megjelenteket Kovács Pál atya köszöntötte. Bevezetõjében elmondta, nagyon
örül annak, hogy ebben a kis gyülekezetben
megalakulhatott ez a kórus. A közel egy éve tevékenykedõ kis csapat már több plébánián is
bemutatkozott. Januárban istentiszteleteken
szolgáltak, a szomszédos plébániákon hangversenyeket adtak. Az atya kiemelte: nem szereplésrõl, hanem szolgálatról van szó, Isten szolgálatáról, dicséretérõl. Így az idei év búcsújának
ünnepi alkalmain is a kórus tagjai énekeltek, a
koncert pedig méltó zárása a búcsúi körnek.
Az általános iskolásokból alakult együttes
csodálatra méltó kitartással, töretlen szorgalommal tevékenykedik, hogy a kitûzött céljaikat elérjék, feladataikat megvalósítsák – mutatta be a
csoportot Molnár Henrietta, az est háziasszonya.
A kórus lelkes tagjai: Kluk Eszter, Koczán Dorka,
Németh Laura, Galavics Gergõ, Galavics Máté,
Kluk László, vezetõjük pedig Hanis Petra. Az est
folyamán elhangzott dallamokból a szeretet, a
hit, a remény sugárzott, melynek legcsodálatosabb megfogalmazója Szent Pál. Mintegy hitvallásuk kifejezéseként hangzott fel Pál apostol Szeretet Himnusza. Majd Jézus iránti gyermeki szere-

tetüket a Teljesen a Tiéd címû dallal tolmácsolták a közönség felé. Ezt követõen felcsendült
Cohen Halleluja címû mûve. Ezzel a dallal
mondtak köszönetet azokért a pillanatokért, melyek szebbé teszik napjainkat. A mosolyért, a
kedvességért, a jó szóért, melyet Isten ajándékozott nekünk. A refrén közös éneklésével kapcsolódott be a hallgatóság a hálaadó dalba.

Hogy mennyire fontos a mindennapok apró
örömeit észrevenni, értékelni, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy vannak fájdalmas pillanatok életünkben, melyeket sokszor nagyon nehéz
átvészelni. De a kilátástalannak tûnõ helyzetekben a szeretet, a hit, hogy Isten mindig velünk
van és felemel, erõt kell, hogy adjon valamenynyiünk számára. Ezt tolmácsolták Graham Te felemelsz címû dalával.
A könnyûzene világába kalandozva elõször
a fiúk hozták el a csodálatos napfényt az ’O sole
mio világslágerrel, nagy sikert aratva a közön-

ség körében. Ezt követõen felcsendült Beyonce
Ave Maria dala, Horváth Henrietta elõadásában. Majd ismét a vidám pillanatoké lett a fõszerep. A lányok Az Apácashow címû nagy sikerû film ismert betétdalával léptek fel, Hanis Petra
közremûködésével. Nagy tapssal jutalmazta
õket a hallgatóság. A keresztény ifjúság körében
is nagyon kedvelt énekkel a Ne félj, mert megváltottalak kezdetû énekkel
folytatódott a koncert. Az est
háziasszonya köszönetet mondott a szülõknek, hiszen az õ kitar tó és lelkes támogatásuk
nélkül nem szolgálhatna a gyerekek kórusa. A Szeressétek
egymást címû dallal fejezték ki
hálájukat. Majd Hanis Petra, a
kis csoport lelkes motorja, vastaps kíséretében vehette át a
köszönet virágait.
Kovács Pál atya szintén köszönetet szavai hangzottak el,
a csodálatos együtt töltött alkalomért. Ajándékot kaptak a szereplõk, de Pál atya ajándékkal
készült a meghívottaknak is. Útravalóként minden jelen levõ a Szentírásból vett idézettel vált
gazdagabbá. A hangverseny utolsó számaként
az a dal csendült fel, mely minden korra, helyre,
emberre igaz és örök érvényû kell, hogy legyen.
A Valahol Európában musicalbõl, A zene az kell
címû dal zárta az ünnepi alkalmat.
„Ami fontos az, hogy úgy legyen, az, hogy
mindenki más milyen, a zene is csak ettõl igaz, s
a dal csak így lesz szép!” Köszönjük!
ada
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11

Rövid hírek
• Csepreg
Tovább épülnek
a járdák Csepregen
A lakók folyamatos kéréseit meghallgatva
tovább folytatódik a járdafelújítás Csepreg
Városában. Korábban az Ady utca kritikus sza-

Tényleg nem fog már sírni
az angyal a csepregi temetõben?
Mire utal ez a cím? Egy cikkem címére,
amely a Répcevidék elõdjében, a Csepregi Promenádban látott napvilágot. Az volt az elsõ
megjelent írásom a hajdani csepregi uradalom
hor vát-magyar bir tokosaival, a Daruvári
Jankovics (hivatalosabban Jankovich) családdal kapcsolatban. Az egyik Jankovics földesúr,
Izidor 1813-tól egészen az 1857-ben bekövetkezett haláláig birtokolta a csepregi határ legna-

kaszát, majd a Területi Gondozási Központ
elõtt lévõ, kápolna felé vezetõ járdaszakaszt
újították fel a Városgazdálkodás szakemberei.
Jelenleg a Vörösmarty utca páros oldalán
zajlanak a munkálatok, ahol házról házra haladnak elõre a járda feltörésével és újrabetonozásával.
HZ

Ezután már nem fog sírni az angyal
Markovics Kálmánka sírkövén? Lehet, hogy
mégis. De akkor az öröm és a hála könnyeit fogja hullatni.
Balogh Jánosné Horváth Terézia
(Budapest)
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fotó: Katharina Witetschka (Bécsújhely)

gyobb részét, de jószágai voltak a környéken is.
Négy gyermeke közül Eleonóra kötõdött a legjobban kis városunkhoz, noha a házasságkötése
(1847) után évekig a szlavóniai
cserneki uradalomban lakott.
Izidor 1857 februárjában meghalt. Feltehetõleg az után költözött
Eleonóra családostól Csepregbe, miután apai örökségképpen megkapta Medgyes és Szentkirály majorokat.
Mindenesetre 1857. december 17én már itt halt meg hatéves fiúk, Kálmán. Lakhelyük az 5. számú ház volt.
Egy ott állt régi építmény helyére feltételezhetõen 1857 és 1881 között
építették azt a csak részben egyemeletes épületet, amely késõbbi tulajdonosa
után a Rottermann-kastély nevet kapta. Késõbb
az Állami Gazdaságot szolgálta a ház. Újabban
üresen áll, hagyják tönkre menni.
A csepregi temetõben három földesúri nyughely maradt fenn, egy külön kis sírkertben.

Ahogy közeledünk a temetõ fõkapuja irányából,
balról az elsõben a jótékonyságáról híres Daruvári Jankovics Eleonóra (Sopron, 1818–Csepreg,
1885) fekszik. Középsõben egyik fia, (Cserneki)
Markovics Kálmán (1851?–Csepreg, 1857). A
harmadik síremlék az apáé, Cserneki Markovics
Istváné (1818–Csepreg, 1870).
Markovics Kálmánkáé az az elszomorító állapotban talált sír, amelyrõl 2001-ben így írtam:
„Sír az angyalfej Markovics Katalin (helyesbítve:
Kálmán) sírkövén, könnyei lemosták, elmállasztották már a feliratot, alig lehet kiböngészni.”
A kisfiú síremléke a legkorábbi. Ezt gyengébb minõségû homokkõbõl faragták, amelyet
a Fertõvidéknek azon a vidékén bányásztak,
ami ma Ausztriához tartozik. Az obeliszk elõtt álló kõkoporsó kivitele puritán. Szülei síremlékét
jobb minõségû, fertõhomoki homokkõbõl faragtak. Az elõttük álló kõkoporsó díszesen kiképzett.
Az anya sírkövének felsõ része leborult a helyérõl, a kis sírkert vasrács kerítésén kívül hevert a
földön egészen a közelmúltig.
A XXI. század eleje óta is egyre jobban az
enyészet vette birtokába a kihalt Jankovicscsalád sírjait. Kissné Krály Mária, a Csepregi Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnökének több
évi tervezõ és elõkészítõ munkája eredményeként idén tetették rendbe ezt a három sírkövet a
horvát önkormányzat támogatásából. Október 1jén, az idei horvát-napi ünnepi rendezvény keretében lesz a megújult temetõi egység átadása.
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Csepregi Búcsú
– ÜNNEPLÕ KÖZÖSSÉG
Az idei esztendõben is méltó módon megünneplésre került a csepregi búcsú, melynek keretében került sor Csepreg Város Díjainak és az újonnan aszfaltozott Csokonai utca átadására is.

Szombaton este Retro Discoval várta a Malomkert a 80-as 90-es évek zenéinek szerelmeseit,
majd vasárnap délután megkezdõdtek az ünnepi
programok.

JÁTÉKOS LÁNYKÉRÉS ÉS CUKORÁGYÚ IS VOLT A TOMPALÁDONYI FALUNAPON
„Legyen ez a nap örömteli, vidám, jókedvbõl,
nevetésbõl ne legyen hiány.” – ezzel a mottóval
vette kezdetét augusztus 13-án a közösségi nap
Tompaládonyban. A délelõtt folyamán a fõzõverseny adott örömteli munkát a résztvevõknek, lelkesen készültek a finomabbnál finomabb ételek. A
csábító illatok bejárták a faluház udvarát. Mellette
focimérkõzések, ügyességi játékok várták a kilátogatókat. A délután ünnepélyes megnyitóval indult.
Polgármesterünk köszöntõjében a közösségi munka kapcsán két fantasztikus ember nevét emelte ki, akik sajnos már nem lehettek velünk. Az egyik Szanyi
Sándorné Ildi néni, a másik pedig Németh Zsuzsanna, az Õszirózsa Klub alapító tagja. Köszönetét és tiszteletét fejezte ki az önkormányzat nevében a két
személy áldozatos munkájáért. Rengeteget tettek a falu életéért, rájuk mindig
számíthattunk. Õk méltón megmutatták
azt az utat, amit követnünk kell ahhoz, hogy egy
csapat jól tudjon mûködni. Köszönjük!
A kulturális mûsorok sorát a bõi óvoda apróságai nyitották meg: kedves táncokkal, énekekkel
érkeztek hozzánk. Köszönjük az óvónéniknek, a
gyerekeknek, és persze a szüleiknek is, hogy a
nyári szünet ellenére is összeszervezték a csoportot. A legszebb pillanatok egyike, amikor kisgyermekeket látunk szerepelni, ilyenkor kicsit mindanynyiunk szíve megrezzen, és jó érzés járja át lelkünket. A következõ fellépõ Novák Elemér volt Nickrõl,
õ ismert, örök slágerekkel szórakoztatott minket. Az
operett után a színházi életbe nyerhettünk betekintést a Rába(P)ART Társulat elõadásai által. Vidám népi komédiákat láthattunk tõlük, amelyek
igazi, vérbeli falusi mindennapokat mutattak be.
Az elõadások záró fellépõi a helyi fiatalok voltak.
A Tompaládonyi Fiatalok Társulata megmutatta,
hogy hogyan is szurkoltak a magyar csapatok-

nak, a magyar versenyzõknek akár az olimpián
akár az Európa- bajnokságon. Betekintést nyerhettünk a legkisebbek által arra is, hogy hogyan is
történik a lánykérés. A vacsora elfogyasztása elõtt
Ágh Péter országgyûlési képviselõ köszöntötte a
lakosságot. Kihangsúlyozta, hogy milyen meghatározó a települések életében az, amikor összejön
a falu apraja nagyja és együtt ünnepel, s együtt
tölt el egy kellemes délutánt. Az est folyamán
sztárvendégünk a Balance Band volt, akik igazi

bulit csináltak, idevarázsolták a mi kis falunkba is
a Muzsika Tv-bõl is ismert fergeteges hangulatot.
Nagy sikert aratott gyermekeink körében a mentõ-, tûzoltó- és rendõrautó bemutató. A másik kedvenc pedig a cukorágyú volt, ami a legváratlanabb pillanatban lõtte ki a finom édességeket.
Sokan éltek a vérnyomás,- és vércukorszint ellenõrzés lehetõségével is, s tettek egy apró lépést
egészségük megõrzése érdekében.
Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni
a segítséget, a támogatást, amivel hozzájárultak a
rendezvény megvalósulásához, legyen az szereplés, részvétel a fõzésben, a fõzõversenyen, a fociban, a játékokban vagy a háttérmunkákban. Köszönjük a különbözõ felajánlásokat, a tombolatárgyakat. „Amit teszünk azt a lakóhelyünkért, családunkért, jövõnkért és gyermekeinkért tesszük. Fontos, hogy mindenki jól érezze magát lakóhelyén,
és valójában sajátjának érezze azt.” H. H. R.

Az elfogadás a cél – Másodszor volt roma nap
Csepreg Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata rendezte a Csepregi Roma napokat, immár második alkalommal. A rendezvény célja, megismertetni a roma kultúrát, a
roma hagyományokat a többségi társadalommal. Azért,
hogy közelebb kerüljenek az emberek egymáshoz, elfogadva és tisztelve a másikat.
A rendezvényre ellátogatott a Vas Megyei Területi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselõje, Németh Tiborné.
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A megnyitón Hárominé Orbán Erika Alpolgármester és Gagyi Levente Bizottsági Elnök mondott
köszöntõ beszédet az összefogás és közös siker
gondolatkörében. A délután a Kereplõ Színház Ludas Matyi elõadása nyitotta, majd a Vocal Spirit
varázsolt fergeteges hangulatot a rendezvénysátorban. A Fergeteg Néptánc egyesület mûsorát követõen kerültek átadásra Csepreg Város Díjai.
Big Mouse Band és Fillinger Lajos Csepreg Város Kultúrájáért Díjat, Horváth Katalin Csepreg Város Ifjúságáért Díjat vehetett át.
Polgármesteri elismerésben részesült Ambrus
Anna, de a város vezetõje, Németh Jenõné Piroska nénit is köszöntötte, aki az idei esztendõben ünnepli gyémánt diplomáját. A SalsAmentes és Mira
Orient Art látványos elõadását követõen este Szûcs
Judit kedveskedett a búcsúi forgatag közönségének, majd a szárfellépõ Kis Grofót követõen az Unikum zenekar hajnalig húzta a talpalávalót.
A színvonalas és színes programok mellett körhinta, dodzsem, céllövölde és rengeteg árus is várta a kilátogatókat.
OT
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Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

Üdvözítõ
Csepreg, Kossuth u. 4.
Tel.: 94/565-048

SZEPTEMBER

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést követõen 25 percen belül jelentkezni fog.)

ZSIRAI ÕSZI NAPOK
eseményeire.
Helyszín: Zsira, Rákóczi F. u. 12.
szeptember 6. kedd
„Hogy ne csak legyenek, hanem éljenek is” Szakmai tanácskozás
szeptember 7. szerda
XXIV. Homokszobrász Fesztivál
szeptember 8. csütörtök
Találkozás a mûvészetek jegyében II.
Nemzetközi Néptánctalálkozó
szeptember 9. péntek
Nyitott Kapuk Napja
65 éves a Zsirai Fogyatékosok Otthona
szeptember 11. vasárnap
Magyar Dal Napja
szeptember 12. hétfõ
Egészség és sport nap

Ostffyasszonyfa SE – Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések. 16.30 ó. Csepregen, a labdarúgó pályán: Csepregi SE-Pecöl KMSE – Megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.

Szeptember 10. 19.00 Büki Mûvelõdési és Sportközpont, Könyvtár –
Atrium a Pannon Cigányzenekar 10 éves jubileumi koncertje.
Vendégmûvészek: A „Felvidéki Nótapáros” - Dóka Zsuzsa és Bõsi Szabó László - a
magyar nóta és az operett elismert népszerûsítõi határon innen és túl, Ifj. Berki László: A
100 Tagú Cigányzenekar Koncertmestere, a Magyar Köztársaság Ezüst érdemkeresztjével
kitüntetett és Nívó díjas prímás, Szigeti Ferenc: Nóta és cigánydal énekes, a Nótasztár
döntõse, What“sUpCi: kópházi Horvát Tamburzenekar, Batyi Dániel: A ManDala Folk Art
Band énekese. A rendezvény fõvédnökei: Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés
elnöke és Dr. Németh Sándor, Bük Város polgármestere. Belépõ: elõvételben: 2.000.- Ft,
helyszínen: 2.500.- Ft. Jegyelõvétel: Büki MSK (9737 Bük, Eötvös u. 11., tel.: 94/558-409).

Szeptember 1. Csütörtök Dr. Nagy Gábor • 2. Péntek Dr. Bencsik István
• 3. Szombat Dr. Sudár Zsuzsanna • 4. Vasárnap Dr. Nagy Gábor • 5. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 6. Kedd Dr. Földi Sándor • 7. Szerda Dr. Bencsik István
• 8. Csütörtök Dr. Szilasi Imre • 9. Péntek Dr. Szilasi Imre • 10. Szombat Dr.
Szilasi Imre • 11. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 12. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 13.
Kedd Dr. Szirmai László • 14. Szerda Dr. Müller András • 15. Csütörtök Dr.
Sudár Zsuzsanna • 16. Péntek Dr. Nagy Gábor • 17. Szombat Dr. Petro Andor • 18. Vasárnap Dr. Petro Andor • 19. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 20. Kedd
Dr. Szirmai László • 21. Szerda Dr. Müller András • 22. Csütörtök Dr. Szilasi
Imre • 23. Péntek Dr. Szilasi Imre • 24. Szombat Dr. Szilasi Imre • 25. Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 26. Hétfõ Dr. Kator Miklós • 27. Kedd Dr. Szirmai László • 28. Szerda Dr. Nagy Gábor • 29. Csütörtök Dr. Sudár Zsuzsanna • 30.
Péntek Dr. Földi Sándor

2016. szeptember VI. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

01. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
02. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
03. Sanitas 9–13.00 NYITVA
04. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
07. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
08. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
09. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 9–13.00 NYITVA
11. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 17–20.00 készenlét
14. Sanitas 17–20.00 készenlét
15. Sanitas 17–20.00 készenlét
16. Sanitas 17–20.00 készenlét
17. Sanitas 9–13.00 NYITVA
18. Sanitas 9–14.00 ügyelet
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
21. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
22. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
23. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
24. Sanitas 9–13.00 NYITVA
25. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
28. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
29. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
30. Sz. Péter 17–20.00 készenlét

(a mentõállomás mellett)

Sanitas

mazsorett csoport (Szlovákia). Kb. 17
órától: Utcabál meglepetéssel.
Szeptember 18-án, vasárnap
14 ó. Simaság SE-Répcevölgye SK Bõ,
16 óra: Egyházasfalu–Nagylózs,
Répcevis–Pereszteg és Und–Balf – Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések.
Szeptember 25-én, vasárnap 16
ó. Sopronkövesd – Egyházasfalu,
Sopronhorpács – Répcevis és Zsira –
SFAC II, 16.30 ó. Répcevölgye SK BõSzergény SE – Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések. 16.30 ó. Büki TKJákfai SE – Megyei II. o. labdarúgó
mérkõzés.
Szeptember 27-én, kedden, a
Bükfürdõi Gyógy- és Élménycentrumban: A turizmus világ napja – változatos programokkal.
Október 2-án, vasárnap 16 ó.
Egyházasfalu – Ágfalva, Répcevis –
Fertõrákos, Und – Agyagosszergény
és Újkér – Zsira, 16.30 ó. Simaság SE-

• 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.

Készenlét és ügyelet
a térségben

Központi
orvosi ügyelet

Gyógyszertár

Szeptember 30-ig Csepregen,
a Petõfi S. Mûv.-Sportház és Kvt.ban: Éder Vilmos: A Napba öltözött
asszony kiállítása és a MOZAIK Képzõmûvészkör 2016. évi tárlata. Megtekinthetõ: 10 – 19 ó. a nyitvatar tási
napokon.
Október 7-ig minden pénteken
16.00 - 20.00 óra között Bükfürdõn:
Termelõi piac.
Szeptember 9-10. Bükön: Mister
Classic – Oldtimer találkozó és Szuperkupa™ futam.
Szeptember 11-én, vasárnap,
16 ó. Egyházasfalun, a labdarúgó
pályán: Egyházasfalu–Csapod, Bõben 17 ó.: Répcevölgye SK Bõ- Boba
SE –Megyei III. o. labdarúgó mérkõzések, 17. ó. Bükön, a labdarúgó pályán: Büki TK-Csepregi SE – Megyei II.
o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 15-17. Csepreg
Feszt.
15-én, csütörtökön de. az óvodában, du. az általános iskolában:
Kézmûves foglalkozások és régi játékok.
16-án, pénteken 19 ó. A Promenádon: Petõfi Sándor: A helység kalapácsa – a Farkas Sándor Egylet
megújított elõadásában. A pösei sárkány legendája – a Gyöngyösfalui
Szt. Márton templom kórusa bemutatója. Bordalok a Csepregi Nyugdíjas
Énekkar elõadásában.
17-én, szombaton 14 órától: Szüreti Felvonulás és Nemzetközi Fúvószenei Találkozó. Vendég együttesek:
Da Capo fúvószenekar (Lengyelország), Nemesócsai fúvószenekar és

A Fogyatékosok Otthona Zsira szeretettel meghívja Önt a

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukmsk.hu/,
http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu honlapokon. A rendezõszervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják

PROGRAMAJÁNLÓ
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szeptember 10. 19.00

Büki Művelődési és
Sportközpont, Könyvtár
– Atrium
A Pannon
Cigányzenekar 10 éves

jubileumi koncertje
vendégművészek:
A „Felvidéki
Nótapáros” - Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó
László - a magyar nóta

és az operett elismert
népszerűsítői határon
innen és túl
Ifj. Berki László: A 100
Tagú Cigányzenekar
Koncertmestere, a
Magyar Köztársaság

