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• Bõ
Ser té sek pusz tul tak
a bõi is tál ló tûz ben

A lán gok el ol tá sa után nem sok kal a hely -
szí nen jár tunk és a te lep tu laj do no sá tól ér dek -
lõd tünk a tör tén tek rõl. A tûz au gusz tus 20-án
haj na li fél ket tõ kö rül ke let ke zett ed dig is me -

ret len okok ból. A csepregi, sár vá ri és szom -
bat he lyi tûz ol tók vo nul tak nagy erõk kel a
hely szín re és fé kez ték meg a lán go kat. Az ol -
tást ne he zí tet te a ren ge teg szal ma bá la,
ugyan is azok is láng ra kap tak. Reg gel 7 óra
kö rül si ke rült be fe jez ni az ol tást. A tûz ol tók nak
nagy se gít sé get je len tett a tûzivíz-tározó, az
ol tó víz je len tõs ré szét fel hasz nál ták a lán gok
meg fé ke zé sé hez. A kár je len tõs, 12 ser tés el -
pusz tult, va la mint az épü let több mint 40 szá -
za lé ka, nyi lat koz ta la punk nak Si mon And rás a
te lep tu laj do no sa.

yde

Rövid hírek

Ól mod – Két éve vált biz tos sá, hogy nem
ha lo gat ha tó to vább az ólmodi temp lom re -
no vá lá sa. Pá lyá za tok he lyett pél dás ös  sze -
fo gás ered mé nye: meg szé pült az épü let. 

– Kö szön jük azok nak, akik bár mi lyen for má -
ban részt vet tek a fel újí tás ban – mond ta kö szön -
tõ jé ben Ól mod pol gár mes te re, Hergovich Vin -
ce. Ugyan is el szár ma zot tak, más ado má nyo zók
és a Gyõ ri Egy ház me gye tá mo ga tá sá ból szé -
pült és újult meg kí vül és be lül is az ólmodi Szent
Már ton-temp lom.

A temp lom elõtt ki ala kí tott új té ren ce leb rál -
ta a temp lom ava tó szent mi sét dr. Pá pai La jos,
nyu gal ma zott gyõ ri püs pök au gusz tus
14-én va sár nap. Olyan so kan vol tak,
hogy be sem fér tek vol na az ap rócs -
ka temp lom ba. Már a kö zép kor ban is
állt itt temp lom, és írá sos do ku men tu -
mok ugyan nem tá maszt ják alá, de
az egy ház köz ség ben úgy tart ják, a
kö zép ko ri elõd alap ja in áll a mos ta ni
egy ha jós kis épü let – is mer tet te
Mersich Má tyás egy ház köz sé gi vi lá gi
el nök az ava tá si ce re mó nia vi lá gi
prog ram ján. Fel idéz te a temp lom épí -
té sé nek tör té ne tét: 1772-ben ké szült
a szen tély hez ba rokk stí lu sú ha jó,
majd a klas  szi ci zá ló be já rat. 1925-ben lett kész
a kar zat és a kó rus fel já ró. Fo lya ma to san re no -
vál ták, újí tot ták a temp lo mot, de 2014-ben már
lát szott, hogy el ke rül he tet len a tel jes fel újí tás.
Sza ka szos épít ke zést ha tá roz tak el: elõbb a te tõ
és a to rony újult meg, majd a fa lak vi ze se dé sét

ol dot ták meg, és a hom lok za tot újí tot ták fel kí vül
és be lül. Pá lyá za ti for rás nem se gí tet te a ter ve -
ket: – Há rom szor is pá lyáz tunk az Em be ri Erõ for -
rás ok Mi nisz té ri u má nál, de mind há rom al ka lom -
mal el uta sí tot ták for rás hi ány mi att. Nem ad tuk
fel, az egy ház me gyé hez for dul tunk – szá molt be
Mersich Má tyás. Két ütem ben ka pott tá mo ga -
tást az ólmodi terv: egy szer 5 mil lió, má sod szor
11 mil lió fo rin tot. A Szent Már ton-temp lom mel lõl
ki vág ták a ha tal mas, szin te az egész épü le tet el -
ta ka ró fát – de van után pót lás, csak az nem ta -
kar ja el az épü le tet, ugyan is egy cse me te ke rült
a fa he lyé re. Tér kö vez ték a temp lom elõt ti te ret
– így szol gál ta az ava tó mi sét. Ivókutat ál lí tot tak

fel, ez a hõ ség ben és ra gyo gó nap sü tés ben tar -
tott ün ne pé lyes ava tón már is jól jött. Út is van
már a temp lom hoz és fü ve sí tik a kö rü löt te lé võ
te rü le tet, lát sza nak a ki ke lõ fõ ma gok. Dumovits
Ist ván plé bá nos azt mond ta, a te rü let ren de zés -
re is meg van már a for rás.                                yde

Szebb lett és jobban látszik
– MEGÚJULT AZ ÓLMODI TEMPLOM
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I m p r e s s z u m

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! 

„Szep tem ber a leg el sõ is ko lai hó nap, mun ka a di ák nak, meg a ta -
ní tó nak. Vis  sza-vis  sza tér még egy-egy ked ves em lék, s tá vo li nak lát szik,
no ha most volt nem rég.” 

Er rõl a hó nap ról ki csi nek, nagy nak leg elõ ször az is ko la kez dés jut
eszé be. Szep tem ber: te le vá ra ko zás sal, iz ga lom mal. A di á kok új ra ta -
lál koz hat nak az osz tály tár sak kal, él mé nye i ket el me sé lik egy más nak.
Va jon mi lyen lesz az új tan év? Meg an  nyi kér dés fo gal ma zó dik meg
ben nük. 

Szep tem ber az év ki len ce dik hó nap ja, az õsz el sõ hó nap ja. Szent
Mi hály ha vá nak is ne ve zik. Szep tem ber még a nyár és már az õsz is. A
me zõ gaz da ság ban ez a hó nap a be ta ka rí tás ide je. Szep tem ber nem -
csak a szü ret, de a szü re ti bá lok idõ sza ka is. A me te o ro ló gu sok Õsz elõ -
ként tart ják szá mon. Most még nem sár ga és bor dó szín ben pom páz -
nak a fák, de meg ér ke zik az õsz a ma ga sa ját sá gos han gu la tá val. 

Több je les nap is van eb ben a hó nap ban. 
Szep tem ber 1. Egyed nap ja, õsz kez dõ nap. Sok he lyütt ek kor kezd -

ték meg a bú za és a rozs ve té sét. Ha esett az esõ ezen a na pon, ak kor
esõs õsz re szá mít ha tunk. Szep tem ber 5. Lõ rinc nap ja, úgy ne ve zett
„ron tó nap”. Lõ rinc sok kárt csi nál, pél dá ul meg ront ja a vi ze ket. E nap
után már a din  nye is él vez he tet len lesz. Szep tem ber 8. Kis as  szony nap -
ja. Szûz Má ria szü le té sé nek nap ja. Ma gyar or szá gon ked velt bú csú nap.
Szep tem ber 29. Szent Mi hály ark an gyal ün ne pe. A ha gyo mány sze rint
Mi hály a túl vi lág ra köl tö zõ lel kek kí sé rõ je. Ál ta lá ban ke zé ben kard dal
és mér leg gel áb rá zol ják. Gya kor la ti lag az idõ já rás hi deg re for du lá sát
hoz ta az õ nap ja. „Szent Mi hály öl töz tet, Szent György vet kõz tet.” Úgy
tar tot ták, hogy Mi hály kezd ve a fû nem nõ. Az õ nap ja volt a „kis far -
sang” kez de te, az az a la ko dal mak idõ sza ka, mely egé szen Ka ta lin na -
pig tar tott.

Kö szön tünk szep tem ber! Kí ván csi an ál lunk eléd.
Horváthné Pa dos Te réz

Következõ lapszámunk 2016. október 6-án jelenik meg!

Évnyitó és õsznyitó szeptember

Öt ven év az bi zony öt ven év:
en  nyi ide je há zas Firtl Fe renc és
fe le sé ge Te réz as  szony. Az arany -
la ko dal mu kat so kan ün ne pel ték
ve lük Iklanberényben: a csa lád -
tag ok, ro ko nok, ba rá tok mel lett a
te le pü lés ré szé rõl Berényi Pál pol -
gár mes ter, és Mészárosné Nagy
Má ria al pol gár mes ter is kö szön töt -

te a ju bi lá ló párt. Még egy szer is jó
erõt, egész sé get és bol dog sá got
kí vá nunk!                     SulicsBogi

Arany la ko da lom Iklanberényben

Au gusz tus 13-án, szom ba ton tar -
tot ták a gyö nyö rû ró zsák kal dí szí tett
kis te le pü lés ün ne pét. A ha gyo má -
nyok hoz hû en ün ne pi szent mi sé vel
kez dõ dött a dél után, mely nek ke re -
té ben Szalai Gá bor atya
meg szen tel te az új ke nye ret.
Hor váth Ist ván pol gár mes ter
ün ne pi kö szön tõ je után szí nes
mû so rok szó ra koz tat ták a né -
pes ven dég se re get. El sõ ként
a Kõ sze gi Da ra bon tok mu tat -
ták be a tö rök ko ri ru há kat,
fegy ve re ket, iga zi XVI. szá za -
di han gu la tot va rá zsol tak a tér re. Az -
tán az ope rett vi lá gá ba csep pen tek
a né zõk a csepregi Big Mouse Band
ze ne kar ral, akik fer ge te ges han gu la -
tot te rem tet tek. Ezt fo koz ta még a
gencsapáti nép tánc cso port és ze -
ne ka ra. Va cso ra elõtt mu tat ko zott be
a Fe ke te se reg, akik a Má tyás ki rály
ko ri ru há kat, fegy ve re ket és kor hû
éle tet mu tat ták be. A fel sze re lé se ket
a nap fo lya mán a bát rab bak fel is
pró bál hat tak, ki is pró bál hat tak. A

gye re kek egész dél után szó ra koz hat -
tak az ugráló várban, a fel nõt tek pe -
dig ös  sze mér het tek ügyes sé gü ket a
te ke pá lyán. Va cso ra után kez dõ dött
a Mega együt tes sel az ut ca bál. Sö -

té te dés kor a BE-JÓ együt tes tûz tán -
co sai káp ráz tat ták el a bá lo zó kat. A
tûz tánc után a tom bo la sor so lá son az
idén is sok szép aján dé kot le he tett
nyer ni. A sor so lás után pe dig jött a
meg le pe tés, ami egy cso dá la tos tû -
zi já ték volt. A fa lu nap haj na lig tar tó
bu li val zá rult. A kép vi se lõ-tes tü let kö -
szö ne tét fe je zi ki min den ki nek a mun -
ká ját és tá mo ga tá sát, mert az ös  sze -
fo gás nél kül nem jö he tett vol na lét re
ez a jól si ke rült fa lu nap.               Bse

Élõ történelem 
és tûzijáték a lócsi falunapon
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Szü le tés na pi kon cert

Az el múlt öt év mun ká já nak gyü möl csét,
ko ráb bi, de va do na túj mû sor szá mo kat is lát -
ha tott, hall ha tott a Vocal Spirit ju bi le u mi kon -
cert jé re ös  sze se reg lett lel kes, tet szé sét és ra -
jon gá sát több ször vi ha ros taps sal ki fe je zõ kö -
zön ség. Az igé nyes kön  nyû ze nét fel dol go zó,
vál to za tos ze nei uta zás egyik han gu lat ból a
má sik ba re pí tet te a je len le võ ket.

Az öt év vel ez elõtt elõ ször be mu ta tott nyi -
tó szám nem vesz tett ha tá sá ból. Az tán kö vet -
ke zett a 1920-as évek „bûn ben gaz dag” Chi -
ca gó ja, a jazz kor szak vi rág ko ra. ha mi sít ha tat -
lan mi li õ jé nek élet hû, öt le tek ben gaz dag
meg je le ní té se, majd a füs tös lo ká lok, ös  sze si -
mu ló pá rok vi lá gát idéz te a már több ször,
nagy sze rû ének lés sel elõ a dott nép sze rû slá -
ger. A má so dik rész ben meg szó lalt a country,
vé gül a for ró la tin éj sza kák, lük te tõ tán cos for -
ga ta ga zár ta a prog ra mot. 

Nagy kö zön ség si kert arat tak a szó lis ták is,
akik már klas  szi kus nak szá mí tó, köz is mert da -
lo kat ad tak elõ. Kö zö sen éne kel te a
Csepregi Vegyeskar, a Csi cser gõk gyer mek -
kó rus és a Vocal Spirit a Ma gyar or szág cí mû
dalt, ami ket tõs ér te lem ben is az ös  sze tar to -
zást szim bo li zál ta, hi szen a ju bi le u mi kon cer -
ten is együtt ün ne pelt a vá ros da lo sa i nak
nagy csa lád ja. A Vocal Spirit kon cert je szín -
vo na las, lát vá nyos be mu ta tó volt, amely ben
az ama tõr együt tes a szó ne mes ér tel mé ben
vett pro fi ele me ket csil log ta tott meg hang -
ban, a lá nyok tán cá ban, szín pa di moz gá sá -
ban, öt let gaz dag ság ban.

S.Z.

A Répce-sík két szom szé dos vá ro sá ban, más
va si kis vá ros ok hoz ha son ló an, az ün nep elõt ti
na pon em lé kez tek meg Szent Ist ván ki rály ról, ál -
dot ták és szeg ték meg az új ke nye ret. 

Bü kön, a ha gyo má nyok nak meg fe le lõ en,
ün ne pi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü le ti ülés
ke re té ben zaj lott a meg em lé ke zés. Dr. Né meth
Sán dor pol gár mes ter meg nyi tó ja után dr.
Kapiller Sa rol ta, a Vas Me gyei Kor mány hi va tal
Kõ sze gi Já rá si Hi va ta lá nak ve ze tõ je mon dott ün -
ne pi be szé det.

Szent Ist ván ki emel ke dik a töb bi ma gyar
ural ko dó kö zül, hi szen a sors for du lón jól dön tött,
és a nyu ga ti ke resz tény ség hez kap csol ta ha -
zán kat – hang sú lyoz ta be szé dé ben a hi va tal ve -
ze tõ. Az el sõ ki rá lyunk tól ka pott hit tel és er kölcs -
 csel a ma gyar nép a kö vet ke zõ év szá zad ok ban
ké pes volt fe lül emel ked ni a tör té nel mi ne héz sé -
ge ken, több ször véd te nyu ga tot a ke let rõl tá ma -
dók kal szem ben. Más kor vi szont a híd sze re pét
töl töt te be Eu ró pa két fe le kö zött. Szent Ist ván -
nak fon tos sze re pe volt a kö zös sé gi jog meg szi -
lár dí tá sá ban, tör vé nyei er köl csi alap ját ad ják
mai al kot má nyunk nak is.

Az ün ne pi be szé det kö ve tõ en a Répcementi
Fér fi kar dalt éne kelt Szent Ist ván ki rály ról, majd a
Ma gyar ság Vi lág him nu szát ad ták elõ. 

A kö vet ke zõ na pi rend az ön kor mány zat ál tal
ala pí tott Bük Vá ro sért Ki tün te tõ Ok le vél át nyúj tá -

sa volt. A dí jat idén Ga lam bos Ferencné ta nár,
az is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó ja kap ta. Ki -
emel ke dõ pe da gó gi ai mun ká ja mel lett je len tõs
a köz éle ti te vé keny sé ge is. Ala pí tó tag ja a Bü ki
Nõi Kar nak, és a Bü ki Új ság szer kesz tõ bi zott sá gá -
ban is a kez de tek tõl te vé keny ke dik. 3 cik lu son
ke resz tül tag ja volt az ön kor mány za ti kép vi se lõ-
tes tü let nek. Szép ma gyar be szé dé vel szí ve sen
kon fe rál a kü lön bö zõ ren dez vé nye ken.

Hor váth Má té és Pa ta ki La u ra, a Sok-Szín-Pad
tár su lat tag jai Szent Ist ván in tel me i bõl ol vas tak
fel. Majd a Bü ki Nõi Kar Egye sü let szín vo na las
mû so ra kö vet ke zett.

Vé gül Blatniczkyné Hammersberg-Gancz -
stuckh Jú lia evan gé li kus lel kész meg ál dot ta, Jász
Lász ló ka to li kus plé bá nos pe dig meg szen tel te az
új ke nye ret. Dr. Né meth Sán dor pol gár mes ter és

Ba ra nyai Ró bert al pol gár mes ter pe dig fel szel te,
és meg kí nál ták ve le a részt ve võ ket. 

Az ün ne pi tes tü le ti ülés után Felsõbüki Nagy Pál
fel újí tott sír em lék ének ava tá sá ra ke rült sor. Az ün -
ne pi be szé det Melkovics Ta más tör té nész, az EL TE
doktorandusza tar tot ta, aki köny vet is írt a nagy
po li ti kus ról. Szent Ist ván után 800 év vel új sors for -
du ló hoz ér ke zett a ma gyar ság: a fe u da liz mus ból
a pol gá ro so dás út já ra kel lett ve zet ni az or szá got –
kezd te be szé dét a fi a tal ku ta tó. Fel nõtt egy olyan
ge ne rá ció, mely né hány év ti zed alatt vér nél kül
vé gig vit te a for ra dal mi át ala ku lást. En nek volt tag -

Az ál lam ala pí tás
ün ne pe kis vá ro sa ink ban
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ja Felsõbüki Nagy Pál, aki már az 1807-es or szág -
gyû lé sen a job bá gyok ter he i nek csök ken té sé rõl
be szélt. Nem vé let le nül lát ha tó bronz ba önt ve
Szé che nyi Ist ván mel lett az MTA fa lán, hi szen kez -
de mé nye zõ je volt a Ma gyar Tu dós Tár sa ság meg -
ala pí tá sá nak. Az 1832-1836. évi or szág gyû lé sen is
ki tar tott el vei mel lett, s a leg ha tá so sabb szó nok la -

tot mond ta el az ön kén tes örök vál ság ügyé ben.
Hos  szú po li ti kai pá lya fu tá sa vé gén, az 1840-ben
kez dõ dött or szág gyû lé sen már kor el nök volt, s ki -
fej tet te, hogy a tár sa dal mi ál lás tól füg get len ma -
gyar nem zet fon to sabb a meg re for má lás ra érett
ren di al kot mány nál. Be szé dét Ho ra ti us sza va i val
zár ta a tör té nész: „aki meg kezd te - fe lét el vé gez -
te a mun ká nak.”

Az ere de ti for má ban meg újí tott sír em lé ket el -
bo rí tot ták az ön kor mány zat, a nem ze ti sé gi ön -
kor mány zat ok, in téz mé nyek és ci vil szer ve ze tek
ko szo rúi.

Csepregen dél után ját szó há zi kéz mû ves fog -
lal ko zá sok kal kez dõd tek a ren dez vé nyek. A
részt ve võ gye re kek és szü le ik gyer tyát ön töt tek,
gyön gyöt fûz tek, gyógy nö vé nye ket vá lo gat tak
és játsz hat tak is.

Az egy ko ri nép fron tos és répcementi ter mék -
be mu ta tók ha gyo má nyát foly tat va Hor váth Jó -
zsef és fe le sé ge Horváthné Pa dos Te réz gyü möl -

csöt, bort, zöld ség fé lé ket, fû szer nö vé nye ket és
szõlõmagõrleményt, Tóth Mar cell és Keszõcze
Já nos zöld ség fé lé ket, Hor váth Károlyné ba rack -
lek várt ál lí tott ki.

Az ün ne pi meg em lé ke zés a Him nusz el ének -
lé se után a Répce Ci te ra ba rá tok Kö re han gu la -
tos mû so rá val kez dõ dött. Az ün ne pi szó nok

Hárominé Or bán Eri ka al pol -
gár mes ter volt. Be szé dé ben
fog lal ko zott az ün ne pek je len -
tõ sé gé vel, mél tat ta Szent Ist ván
ki rály mun kás sá gát, ha gya té -
kát. Te vé keny sé gé nek kö szön -
he tõ, hogy több mint ezer éve
lé te zik Ma gyar or szág Eu ró pa
kö ze pén. Majd fi á hoz, az
ugyan csak szent té ava tott Im re
her ceg hez írt in tel me i bõl idé -
zett olyan rész le te ket, me lyek a

ma em be re szá má ra is út mu ta tó ul szol gál nak.
Gra tu lál tak a TRIÓ TV-tõl nyug ál lo mány ba

ke rült Fillinger La jos nak, aki nek Csepreg Vá ros
Ön kor mány za ta odaítél te az egyé ni Csepreg
kul tú rá já ért dí jat. (A ki tün te tett a bú csúi díj áta dó
ide jén Korondon ven dég sze re pelt a fú vó sok kal.)

Csepreg Vá ros Fú vós ze ne ka ra és a Kis vi rág
mazsorett cso port mû so rát kö ve tõ en Finta Jó zsef
plé bá nos szen tel te meg az új ke nye ret, me lyet a
Sop ro ni és Tár sa Pék ség ben sü töt tek.

A mû sor to váb bi ré szé ben Csepreg Vá ros Fú -
vós ze ne ka ra ját szott, köz ben pe dig a Csil lag -
fény és a Ró zsa szi rom mazsorett cso port ra gad -
tat ta taps ra a ven dé ge ket. A mû sor vé gén itt is
meg kós tol hat tuk a fel sze le telt új ke nye ret, s le -
öb lít het tük a Tóth-Néber pin cé szet vö rös bo rá val.

Az est zá rá sa ként tû zi já ték ra ke rült sor, mely -
nek költ sé ge it Ki rály Ár pád, Ko vács And rás, Ra bi
Im re és Ziembicki Er zsé bet kép vi se lõk vi sel ték.

igás

TEMP LO MI ÁL MOK 
– Kü lön le ges csend

Idén har ma dik al ka lom mal gyûl tek össze
a gye re kek Sopronhorpácson, hogy együtt
tölt se nek egy éj sza kát a he lyi temp lom ban. A
kez de mé nye zés meg ál mo dó ja Ko vács Pál
atya volt. Ki ne len ne kí ván csi, hogy mi tör té -
nik a temp lom ban, ami kor már vé ge a szent -
mi sék nek? Ami kor ki ürül, el le pi a csend.
2014-ben egy éj sza ká ra be köl töz tek a gye -
re kek az atyá val a temp lom fa lai kö zé, és ott
alud tak. Ez an  nyi ra tet szett, hogy az óta min -

den év au gusz tus vé gén, még a tan év kez -
de te elõtt be köl töz nek egy éj sza ká ra, s egy
egész prog ram sor kap cso ló dik a kü lön le ges
temp lo mi ál mok hoz. Ko ra es te egy kis spor tos
ve tél ke dõ vel kezd tek idén is, já ték kal, me lyet
Hor váth Bo gi ve zé nyelt le. Ezt kö vet te a szent -
mi se majd a va cso ra, ami he lyi ké szí té sû piz -
za volt, fi nom te á val. Idén is ren ge tek ado -
mány ér ke zett a gye re kek ré szé re. A va cso ra
után a temp lom tör té ne té bõl volt egy kis to -
tó, majd fel ve tí tés sel ké szül tek az al vás ra. A
nyu godt ál mok ra a lel kes szü lõk vi gyáz tak. A
foly ta tás re mé nyé ben kö szö nik a sok se gít sé -
get a gye re kek és szer ve zõk.         SulicsBogi
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A höl gyek is helyt áll tak 
– Sakk is volt a kõ sze gi ost ro mon 

Ju bi lált, hi szen ti ze dik al ka lom mal ren dez -
ték meg az Ost rom Ku pa sakk ver senyt Kõ sze -
gen. A vi a dal hét for du lós, úgy ne ve zett sváj ci
rend szer ben zaj lott, két szer 15 perc plusz 5
má sod perc bónusz idõ vel ren dez ték. Ös  sze -
sen 18-an ver seng tek két me gyé bõl. Gyõr-
Moson-Sopronból Lö võ rõl és Fertõ szent mik lós -
ról jöt tek, Vas me gyé bõl bü ki, kõ sze gi és
szom bat he lyi ver seny zõk ját szot tak. 

A sakk-ost rom vég sõ gyõz te se az Ar bo ré -
tum szí ne i ben sze re pelt Szalay Ist ván lett 6
pont tal. A má so dik he lyet csa pat tár sa, Fo ki
Ró bert sze rez te meg 5,5 pont tal. A har ma dik
hely az Arany ko rú ak SE sak ko zó jáé, Petneházy
Ist vá né lett, aki 5 pon tot ért el. 

Há rom kü lön dí jast is el is mer tek a ju bi le u mi
sakk ver se nyen. A leg jobb senior ver seny zõ a
Bü ki TK szí ne i ben sze re pelt Néveri Ti bor lett, a
leg jobb nõi ver seny zõ pe dig a Lö võ SE-t erõ -
sí tõ Ba logh Anett. A fér fi ak „fel köt he tik a sakk-
kész le te i ket”, hi szen a tor na leg jobb if jú sá gi
ver seny zõ je a gyen géb bik nem kép vi se lõ, a
Sport is ko lát kép vi se lõ Var ga Gréta lett. 

Ba bos Zsolt

Rövid hírek
Fo

 tó
: G

ód
or

 J
ó z

se
f

Sajtoskál köz ség ben im má ron 12. al ka lom -
mal ke rült meg ren de zés re a Fa lu nap pal egy be -
kö tött Sajt fesz ti vál és -vásár. Idén el sõ ként Haller
Im re pol gár mes ter úr kö szön töt te a meg hí vott
ven dé ge ket, a lá to ga tó kat, és nem utol só sor -
ban a fa lu la kó it. – Au gusz tus el sõ va sár nap ja
Sajtoskáli Fa lu nap – emel te ki be szé dé ben a
pol gár mes ter, utal va a már fel épí tett ha gyo -
mány ra. A kö szön tõ sza vak után Ágh Pé ter or -
szág gyû lé si kép vi se lõ mon dott ün ne pi be szé -
det. Az ün ne pi szent mi sén Sza bó Mik lós plé bá -
nos úr meg ál dot ta az új ke nye ret, mely bõl a
szent mi sét kö ve tõ en so kak nak ju tott egy-egy jó
fa lat. A Sajt lo va gok be vo nu lá sá val, és meg nyi -
tó já val kez de tét vet te a sajt vá sár, mely re az ér -
dek lõ dõ ven dé gek és sajt ked ve lõk mel lett szá -
mos sajt ké szí tõ mes ter ér ke zett, hogy be mu tat -
has sa, meg is mer tet hes se a ven dé gek kel a sajt -
kü lön le ges sé ge ket, ami ket ama tõr és szak ér tõ
bí rák zsû riz tek. Ezt kö vet te a díj áta dó ün nep ség,
ahol az ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te, és a
Ma gyar Sajt lo vag rend díj jal ju tal maz ta a leg -
jobb nak ítélt saj to kat. Idén el sõ al ka lom mal a
Sajt mû vész dí jat is át ad ták. Dél ben a ven dé ge -
ket és a hely szín re lá to ga tó kat fi nom ebéd vár -
ta, mely hez a Né met Tûz ol tó ze ne kar ze né je ad -
ta meg a kel le mes han gu la tot. A dél után a kul -
tu rá lis prog ra mo ké volt. A szí nes prog ram so ro -
zat ban ki csik, és na gyok egy aránt meg ta lál hat -

ták a szá muk ra meg fe le lõ mû sort. Fel lé põk szí -
nes pa let tá ja szó ra koz tat ta a kö zön sé get: a
Palinta Tár su lat ze nés in te rak tív gyer mek mû so ra,
Éles Ist ván hu mo ris ta, a Fer ge teg Nép tánc cso -
port elõ adá sa, a Jaffa Slá ger cso port mû so ra, a

Tajtiboy együt tes. A tom bo la sor so lá son ér té kes
nye re mé nyek ta lál tak gaz dá ra. Az es te sztár -
ven dé ge Csepregi Éva éne kes nõ volt, aki nagy -
sze rû kon cert jé vel to vább fo koz ta a jó han gu la -
tot. Ahogy be sö té te dett, a ven dé gek meg cso -
dál hat ták a Be-Jó tûz tán co sok mû so rát, majd az
ut ca bál hoz és a tánc hoz a Csi szár Duó ze ne kar
és Krisz ta ját szot ta a talp alá va lót. Az idei év ben
is so kan el lá to gat tak Sajtoskálra, re mél jük min -
den ki szí ve sen em lé ke zik vis  sza az idei Fa lu nap -
ra, és min den ki po zi tív él mé nyek kel gaz da god -
va tért ha za köz sé günk bõl.                          BB.

Az er dé lyi Korondon ven dé ges ke dett Csep -
reg vá ros fú vós ze ne ka ra au gusz tus 11. és 14.
kö zött. A Korondi If jú sá gi Fú vós ze ne kar 2015
õszén lá to gat ta meg a csepregi ze né sze ket. Ez
alatt a ta lál ko zás alatt szo ros ba rát ság ala kult ki
a ban dák kö zött, majd meg hí vást ka pott az itt -
ho ni ze ne kar a korondiaktól, mi sze rint 2016 nya -
rán szí ve sen vár ják õket Er dély be. Au gusz tus 10-
én, szer dán éj jel in dul tak Csepregbõl a hos  szú
út ra. Az uta zás el sõ meg ál ló ja Ko lozs vár volt. 

A cikk folytatása 
a www.repcevidek.hu oldalon!

SulicsBogi

Volt sok sajt és még több zene
– ÜNNEPELT SAJTOSKÁL

Mozgalmas korondi kirándulás
– Csepregi fúvósok Erdélyben
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Za rán do kok a csepregi 
Bol dog as  szony-ká pol ná nál

Há rom za rán dok cso port ér ke zett az egyik csepregi
kegy ká pol ná hoz au gusz tus 27-én, szom ba ton. A kö zös úti
cél azért ép pen ez a ká pol na volt, mert nem ré gen, au gusz -
tus 15-én volt a bú csú ja, hi szen Nagyboldog asszonynak
szen tel ték. A za rán dok utak ki emel ke dõ je len tõ sé gû ek vi lá -
gunk ban. A ke resz tény kul túr kör ben sok 10 mil lió em bert
von za nak éven te. A Csepreg ha tá rá ban ál ló ká pol ná hoz
ér ke zõ bú csú já rók a Má ria Út egy-egy ki sebb sza ka szát jár -
ták be. A Má ria Út olyan Kö zép-Eu ró -
pai za rán dok út, mely az auszt ri ai
Máriazelltõl in dul va, Ma gyar or szá gon
át ível ve, a szé kely föl di Csíksomlyóig
ve zet. Köz ben mint egy 60 kegy he lyet
érint. Az út el sõd le ges cél ja, hogy erõ -
sít se a tér ség tör té nel mé ben mé lyen
gyö ke re zõ Szûz Má ria-tisz te le tet. Cél ja
az is, hogy az ar ra já rók fel fe dez zék az
érin tett kegy he lyek rend kí vü li sé gét és
új is me re te ik ré vén Má ria üze ne tét tol -
má csol ják. Az úton és köz vet len kö ze -
lé ben ta lál koz hat nak a za rán do kok
több más szak rá lis és vi lá gi kul tu rá lis ér ték kel is. Au gusz tus
27-én az egyik cso port a horvátzsi dányi Peruska Má ria
kegy hely tõl in dult, a má sik cso port a Répcevis fe lõl ér ke zõ -
ket fog ta össze, õk a csepregi Szent kút-ká pol ná nál ta lál koz -
tak má sok kal is és együtt in dul tak to vább, fenn han gon
imád koz va és éne kel ve. A har ma dik cso port a zö mé ben
Ölbõrõl és Szelestérõl jö võ za rán do ko kat fog ta ös  sze az
Ablánci ré szen. A Bol dog as  szony ká pol ná ban a há rom cso -
port 18 óra kor kö zö sen szent mi sét hall ga tott, ame lyet a
gyer mek ál dás ért aján lot tak fel. Utá na a hí vek egy ré sze
agapéval fo gad ta a részt ve võ ket.

Kö szö net il le ti a szép elõ ké szí té sért ren de zé sért mind há -
rom cso port szer ve zõ it, ve ze tõ it!    Horváthné Pa dos Te réz

Idén sem ma rad ha tott el a fa lu nap Bõ -
ben, jú li us 23-án ke rí tet tünk rá sort. A tik kasz -
tó me leg el le né re is sport prog ra mok kal in dí -
tot tuk ren dez vény so ro za tun kat, még pe dig
kis pá lyás fo ci val. Rúg ták a bõrt a gye re kek,
az as  szo nyok, az öreg fi úk, és a Bõi SE spor to -
lói. A mér kõ zé sek után a kul tu rá lis prog ra mo -
ké volt a fõ sze re pe. A csi nos höl gyek bõl ál ló

Zumba la dyk fog lal ták el a szín pa dot, szí nes
ko re og rá fi á val hoz tak jó ked vet, csal tak mo -
solyt a je len lé võk ar cá ra. 

Õket kö vet ték a fa lu ap ró kis tán cos lá -
bú nép tán co sai: a bõi óvo da cso port ja. Az
ap ró sá gok vi dá man osz tot ták meg tu dá su -
kat, s büsz kél ked het tek az zal, hogy min den
egyes ren dez vé nyen je len le het nek, be mu -
tat hat ják a leg újab ban ta nult tánc lé pé se i -
ket. S hogy ki csit min den kor osz tály nak ked -
ves ked jünk egy röp ke húsz per ces ki kap cso -
ló dás ra, egy lo vas be mu ta tó ban ré sze sí tet -
tük a je len lé võ ket, a gye re kek lo va gol hat -

tak is. S ha már a gye re kek nél tar tunk: a
mû sor szám ok ide je alatt csil lám te to vá lást
ké szít tet het tek, ugrálóvárban mú lat hat ták
az idõt, a lufibohóc pe dig ked vük sze rint
haj to gat ta a kí vánt me se fi gu rá kat. Is me ret -
ter jesz tés re is volt al ka lom és le he tõ ség:
mint egy más fél órán át állt az ér dek lõ dõk
ren del ke zé sé re egy men tõ- és egy tûz ol tó
au tó. Bár ki meg is mer ked he tett az oly kor
élet men tõ jár mû vek kel és fel sze re lé se ik kel.
A fel nõt tek rõl sem fe led kez he tünk meg: te -
le pü lé sün kön el sõ al ka lom mal lé pett fel
Novák Elem ér, aki ope rett slá ge re ket éne -
kelt. Õt kö vet ték a Sár vá ri Néptánckör Kul tu -
rá lis Egye sü le te, Há mo ri Ba lázs ve ze té sé vel
– ezt a prog ra mot a Ber zse nyi Dá ni el Könyv -
tár nak kö szön het tük. 

Ez idõ alatt el ké szült a va cso ra, ami vel
min den fel lé põt és fo gyasz ta ni vá gyót
meg ven dé gel tek a „sza ká csok”. Az alap -
han gu la tot a va cso ra alatt a Just for Fun
Country Linedance fo koz ta egy country
tán cok ból össze ál lí tott elõ adás sal. Az est
utol só fel lé põi a Big Mouse Band volt, akik
már több mint 250 fel lé pé sen van nak túl,
örök zöld slá ge rek kel szí ne sí tet ték meg az
es tén ket. A dél utá ni moz gal mas prog ram -
sort ut ca bál lal zár tuk, a jó kedv rõl s ön fe ledt
szó ra ko zás ról Galavics Lász ló gon dos ko -
dott. Szü net nél kül éne kelt s ze nés kí ván sá -
go kat tel je sí tett a mu la to zók ked ve sze rint.

Ez úton sze ret nék kö szö ne tet mon da ni
mind azok nak, akik hoz zá já rul tak (bár mi mó -
don) a fa lu nap meg va ló su lá sá hoz.

Jákó Me lin da (IKSZT mun ka társ)

Kul tú ra, sport, ze ne és tánc
– ILYEN VOLT A BÕI FA LU NAP 
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Rövid hírek

Foly ta tó dik a bér la kás
fel újí tá si prog ram
Az idei év ben is üte me zet ten ha lad nak a

mun ká la tok, me lyek so rán fo lya ma to san meg -
újul hat nak Csepreg Vá ros hos  szú évek óta el ha -
nya golt bér la ká sai.

A ta va lyi év ben kez dõ dött el az fel újí tás a
Szé che nyi tér 26. szám alatt lé võ Czigli há zon,
mely év ti ze dek óta a Vá ros egyik leg ros  szabb
ál la po tú ön kor mány za ti tu laj do nú in gat lan ja.

A la kos ság hos  szú éve ken ke resz tül je lez te a
prob lé mát a ház le rom lott ál la po tá val kap cso -
la to san, de ered mény te le nül. A ké rést a je len le -
gi vá ros ve ze tés meg hall gat va meg tet te a kez dõ
lé pé se ket.

Az át fo gó fel újí tá si prog ram el sõ két üte mé -
ben meg tör tént az eresz csa tor nák cse ré je és a
lá ba zat be pu co lá sa.

Idén jú ni us ban he lyi vál lal ko zó be vo ná sá val
ki cse ré lés re ke rül tek a fõ épü let nyí lás zá rói.

A mo csá ri tölgy szí nû nyí lás zá rók kal vég re -
haj tott ener ge ti kai kor sze rû sí tés így nem csak
esz té ti ka i lag ja ví tott az épü let ké pén, de je len tõs
fû té si költ ség csök ke nést is ered mé nyez majd a
té li idõ szak ban s az ere de ti ál la po tot is hû en tük -
rö zi. A nyí lás zá rók cse ré jét kö ve tõ en kez dõ dött
el a te tõ szer ke zet fel újí tá sa. A fel mé ré se ket kö ve -
tõ en, - mely so rán a szak em be rek a te tõ szer ke -
ze tet tel je sen át vizs gál ták – a pá ra át eresz tõ, víz -
zá ró alá tét fó lia el he lye zé sét vé gez ték el, majd
új meg erõ sí tett lé cek kel lát ták el az épü le tet.

Az épü let fel újí tá sa kor az Ön kor mány zat
gon do san ügyelt ar ra, hogy az új épü let kép a
vá ros kép be il lõ le gyen. A szem be tû nõ fel újí tá sok
mel lett zaj la nak az egyez te té sek a bel sõ át ala -
kí tá sok ról, hi szen vi zes blokk ok ki ala kí tá sá ra van
szük ség, mert egyes lak ré szek ben ez a funk ció
egy ál ta lán nem biz to sí tott. 

A mun ká la tok itt még ko ránt sem ér nek vé -
get, hi szen a cik lu so kon át nyú ló fej lesz té si ter vek
sze rint min den egyes ön kor mány za ti in gat lan
fel újí tá sá ra sor ke rül.                                     HZ

A pén tek es ti ha tal mas vi har után, au gusz tus 6-
án szom ba ton reg gel bo rús idõ re és egy kü lön le -
ges ese mény re éb red het tek kis fa lunk la kói. Meg -
kez dõ dött az I. Sopronhorpácsi Trak to ros Nap. A
köz ség ben hos  szú évek óta nem volt je len tõs ren -
dez vény, így vá ra ko zás sal te li iz ga lom mal ké szül -
tünk a nagy nap ra. Na gyon sok trak to ros el jött,
mint egy 50, nem ze ti szí nû zász ló val fel dí szí tett jár -
mû vel in dul tunk ne ki a fa lu szin te min den ut cá ját
érin tõ fel vo nu lás nak. A sport pá lyá ra vis  sza ér ve, a
szom szé dos szán tó föld ön ki ala kí tott „ring ben” már
a ló erõ ké volt a fõ sze rep, meg kez dõd tek a fu ta -
mok. Ek kor ra már az idõ já rás is ked ve zõ en ala kult,
nyá ri nap sü tés ben foly ha tott a vi a dal. Az in du lók
ügyes sé gi, erõ hú zó és gyor su lá si ver se nyen, több
ka te gó ri ák ban mér ték ös  sze gé pe i ket és tu dá su -
kat. Sopronhorpács, Egyházasfalu, Csepreg, Und,
Pinnye, Répcevis, Völcsej, Zsira, Lö võ, Fertõ szent -
miklós és Csólyospálos is kép vi sel tet te ma gát. A
Sze ged mel let ti Csólyospálos te le pü lés sel évek
óta ba rá ti vi szonyt ápo lunk, ami egy IFA tûz ol tó au -
tó adás vé te lé vel kez dõ dött. A Trak to ros Nap öt le -
te is tõ lük szár ma zik, ott már 6. éve szer ve zik meg
a ver senyt. Nagy ér dek lõ dés kí sér te az el sõ
sopron horpácsi trak tor ver senyt, mint egy fél szá zan
szur kol tak a pá lya szé lé rõl. Köz ben a fel nõt tek és
gye re kek együtt pró bál hat ták ki a trak to ro kat, ül -
het tek sok más mel lett MTZ-ben, Zetorban, ha tal -
mas és vil lám gyors John Deere-ben, az oszt rák
Horitschon-Neckenmarkt Oldtimer Trak tor Club pa -
ti nás erõ gé pe i ben, és gyö nyör köd het tek a szom -
bat he lyi Oldtimer Au tó-Mo tor Club Hun ga ry ve te -
rán mo tor ja i ban. A ver seny ered mény hir de tés ét
kö ve tõ en egy rö vid ebéd szü net után a Sopron -
horpácsi Ön kén tes Tûz ol tó Egye sü let kezd te meg
ün ne pi mû so rát, amit fenn ál lá suk 120. év for du ló -
ja al kal má ból tar tot tak. Ta va lyi több mil li ós költ -
ség ve tés sel fel újí tott sport pá lya ün ne pi át adá sa
Ma jor Fe renc, a Sopronhorpács Mé szá ros SE

egye sü le ti el nö ké nek be szá mo ló já val kez dõ dött,
majd Firtl Má tyás, Sop ron és kör nyé ke or szág gyû -
lé si kép vi se lõ jé nek ün ne pi be szé dé vel foly ta tó -
dott. A dél utá ni ese mé nyek fény pont ja volt a Fra -
di Öreg fi úk – SHSE ba rát sá gos mér kõ zés. Es te az
Uni kum Bulizenekar szol gál tat ta a ze nét, éj fél után
pe dig az Irigy Hón alj mi rigy is fel lé pett a ren dez -

vény sá tor szín pa dán. Va sár nap dél után már a fa -
lu nap pal foly ta tó dott a prog ram. A tá bo ri szent mi -
se után a Veszkényi Dal kör nó tá it sa ját ze ne kar kí -
sé re té ben, majd a Fó kusz Együt tes elõ adá sá ban
a 80-as 90-es évek és nap ja ink pop slá ge re it hall -
gat hat ták az ér dek lõ dõk. A nap leg na gyobb tö -
me get von zó fel lé põ je két ség kí vül Peter Srámek
volt, aki – mond hat juk – telt há zas kon cer tet adott.
A va sár nap sem múlt el fo ci nél kül: a Sopron -
horpács Mé szá ros SE ját szott a Zsira SK-val a
Keglovich Lász ló Me gyei Ku pa el sõ for du ló já ban,
a ha za i ak 3-0-ás gyõ ze lem mel ör ven dez tet ték
meg a né zõ ket. A két na pos ese mény után ren ge -
teg po zi tív vis  sza jel zést kap tunk, so kan ké szül nek,
hogy jö võ re részt ve hes se nek a fel vo nu lá son és a
ver se nyen is. Re mél jük, hogy egy év múl va még
több em bert meg tu dunk moz dí ta ni, és ha gyo -
mányt te remt he tünk a Trak to ros Nap pal.

Zsoldosné H. Ka ti

Pol gár mes te rek a Csár dá ban – ez zel a cím mel
in dult fõ zõ ver seny a Sopron-Fertõdi Kis tér sé gi pol -
gár mes te rek rész vé te lé vel Fer tõ dön a IV. Eszterházy
Ba rokk Étel fõ zõ Fesz ti vál ke re té ben au gusz tus 12-
én pén te ken. A ver senyt a Té ma Ala pít vány ír ta ki
a Ma gyar Nem ze ti Gaszt ro nó mi ai Szö vet ség, a
Sza bad tû zi Lo vag rend és a Ma gyar Grill szö vet ség
szak mai tá mo ga tá sá val. A cél egy olyan ha gyo -

mány meg te rem té se volt, amely jó al kal mat ad a
Sop ron-Fer tõd Kis tér ség gaszt ro nó mi ai éle té nek
fel élén kí té sé re. Ezen a na pon a tér ség pol gár mes -
te ri és csa pa tai mér het ték ös  sze fõ zé si tu dá su kat,
mu tat hat ták meg, hogy men  nyi re rá ter met tek a
kony há ban.                                                  N.P.K.

A cikk folytatása
a www.repcevidek.hu oldalon!

Trak to ros és Fa lu nap Sopronhorpácson
– TÛZ OL TÓ-JU BI LE UM ÉS SPORT PÁ LYA AVA TÓ IS VOLT

TO VÁB BI INFÓK ÉS KÉP GA LÉ RIA: www.repcevidek.hu

Mindent vittek a zsiraiak – Barokk konyhában lefõzhetetlenek 
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Az 5. ci vil és a so ka dik tûz ol tó nap ra
ke rült sor a kis vá ros ban au gusz tus el sõ
szom bat ján. A csepregi ön kén tes tûz ol tók
rég óta ba rá ti kap cso la tot ápol nak a ba -
la ton gyö rö ki egye sü let tel. Ál ta lá ban az
éven te ren de zett ta lál ko zó ik hoz kap cso -
lód va ke rül tek meg szer ve zés re az ed di gi
csepregi ci vil na pok. 

A mos ta ni ról hi á nyoz tak a
györökiek, ugyan is az elõ zõ es ti
ba la to ni szél vi hart kö ve tõ ka taszt -
ró fa-vé del mi fel ada ta ik mi att ott -
hon kel lett ma rad ni uk. Meg ér kez -
tek vi szont a szlo vé ni ai Krplivnik
(Ka por nak) ön kén tes tûz ol tói, s kü -
lön bö zõ idõ pont ok ban a ci vil
szer ve ze tek itt hon tar tóz ko dó tag -
jai. (A fú vó sok Kõ sze gen sze re pel -
tek, má sok pe dig ek kor üdül tek.) 

A dél elõt ti fõ zõ ver seny re hat csa pat
ne ve zett be. A zsû ri ér té ke lé se alap ján: I. a
Csepregi Nyug dí jas Egye sü let bio há zi -
nyúl ból ké szí tett nyúl pör költ je, II. a bor ked -
ve lõk (bor ba rát höl gyek és szõ lõs gaz dák)
szõ lõ tõ kén sült le csós csirkéje,III. a
csepregi tûz ol tók kö röm pör költ je krump lis
tész tá val.

A dél utá ni prog ram ban a Nyug dí jas
Egye sü let tag jai besz ter cei szil va fát ül tet -
tek a ta va lyi al ma fa kö ze lé ben. A fel nõt -
tek kel ki lá to ga tó gye re ke ket ug rá ló vár és
já té kok fo gad ták. Öt csa pat ne ve zett be
a ko csi fecs ken dõ-sze re lõ ver seny be. A ve -
tél ke dést a csepregi fel nõtt tûz ol tók nyer -

ték meg, a bor ked ve lõk és az if jú sá gi tûz -
ol tók elõtt.

A dél utá ni prog ram rö vid mû so rok kal
foly ta tó dott. Elõ ször a Csepregi Ol va só kör
tag jai ol vas ták fel Bencze Im re: Édes, ékes
apa nyel vünk c. tré fás köl te mé nyét. Majd
a nyelv újí tás kor ke let ke zett, új ma gya rí tott

sza vak mai meg fe le lõ jét kel lett ki ta lál ni a
kü lön bö zõ cso por tok tag ja i nak. Pukler Zol -
tán, a Nyug dí jas Egye sü let el nö ke az
Open Stage: Aran ka sze ret lek c. dal szö -
veg ét mond ta el. Az ének kar tag jai
Waikiki: Aloa Ohe c. da lá val szó ra koz tat -
ták a je len le võ ket. Vé gül a Nyug dí jas
Egye sü let nem rég ala kult Fér fi Dal kö re
mu tat ko zott be mu la tós nótacsorral, Tóth
Mar cell ve ze té sé vel és har mo ni ka kí sé re -
té vel. A da lok egy ré szét a je len le võk zö -
me együtt éne kel te a „fi úk kal”.

Ké sõ dél után fer ge te ges kara oke
party ke re ke dett. Es te pe dig tû zi já ték kal
zá rult a jó han gu la tú, idei ci vil és tûz ol tó
nap.                                                 SF

Civil és Tûzoltó
Nap Csepregen

Em lék táb lát ka pott
vi téz Hor váth Sán dor 

Au gusz tus 6-án avat ták fel vi téz Hor váth Sán dor em lék táb lá ját
Si ma sá gon, a te me tõ ben lé võ em lék fal nál. A köz ség ön kor mány -
za ta és la kos sá ga így adó zott egy hõs ka to na em lé ké nek.

Vi téz Hor váth Sán dor Si ma há zán szü le tett 1915-ben. A II. vi lág -
há bo rú ban az orosz front ra ke rült, s olyan hõs tet te ket haj tott vég -
re, me lyek kel örök re be ír ta ne vét a ma gyar ha di kró ni kák ba. Sze -
re pel an nak a hu szon két ka to na tiszt nek a lis tá ján, akik hõs cse le -
ke de te i kért meg kap ták a Ma gyar Tisz ti Arany Vi téz sé gi Ér met. A
há bo rú vé gén az oro szok el fog ták, nyolc év ha di fog ság után ke -
rült ha za 1953-ban. 1957-ben hunyt el a Gulágon szer zett tü dõ -
be teg sé ge kö vet kez té ben.

Az em lék táb la ava tá sán részt vett vi téz Hor váth Sán dor le á -
nya, Ka pus Bor bá la. Az em lé kez te tõ be szé det Ferge Lász ló õr -
nagy, az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Ér dek vé del mi Iro da ve ze tõ je
mond ta. A meg ha tó an szép ün nep sé gen Mol nár Bar ba ra Ady
End re: Imád ság há bo rú után cí mû ver sét sza val ta el, Udvardy Zi -
ta pe dig Marlene Dietrich: Ho vá tûnt a sok vi rág cí mû vi lág hí rû
da lát éne kel te el gi tár kí sé ret tel.

Az em lék táb lát a köz ség pol gár mes te re és Ka pus Bor bá la
lep lez te le, He ge dûs At ti la evan gé li kus lel kész ál dot ta meg. Ezt
kö vet ték a ko szo rú zá sok, mely ben szer ve ze tek és ci vi lek is részt
vet tek. Si ma ság köz ség ön kor mány za ta mel lett ko szo rú zott a vi -
seg rá di Szent György Lo vag rend, a 350.számú Szent Már ton
cser kész csa pat, a Va si Hon véd Baj tár si Egye sü let. A Hon vé del mi
Mi nisz té ri um kép vi se le té ben a Tár sa dal mi Kap cso la tok fõ elõ -
adó ja, Hor váth Szi lárd ko szo rú zott. A dísz õr sé get a gyõ ri
12.számú Arrabona Lég vé del mi Ra ké ta ez red ka to nái ad ták,
akik szin tén el he lyez ték a tisz te let és em lé ke zés ko szo rú ját. Az ün -
nep ség után a Gróf Fes te tics György mû ve lõ dé si ház ban Ke le -
men Csa ba sopronkövesdi ama tõr gyûj tõ há bo rús re lik vi á i ból,
fegy ve rek bõl, ko ra be li ka to nai fel sze re lé sek bõl, ru hák ból, hasz -
ná la ti esz kö zök bõl lát hat tak ki ál lí tást az ér dek lõ dõk. Ké pek meg -
te kint he tõk a www.simasag.hu hon la pon.        Haller Er zsé bet
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• Csepreg
VI. „Rúgd a bõrt” 
Nyá ri Fo ci tá bor Csepregen

A Szebb Hol na pért Köz hasz nú Egye sü let és
a Csepregi Sport egye sü let, ha to dik al ka lom -
mal ren dez te meg az egy he tes nyá ri fo ci tá -
bo rát. A tá bor au gusz tus 1-5. kö zött vár ta a 5-
16 éves fi ú kat, lá nyo kat egy aránt.

A spor tos hét nek a Ma lom ker ti Sport lé te -
sít mény adott ott hont, azon ban két nap a ki -
rán du lás ról szólt. Míg ked den a sár vá ri
Gyógy- és Wellnessfürdõbe lá to gat tak a

gye re kek, ad dig csü tör tö kön Felcsútra lá to -
gat tak a Pus kás Fe renc Lab da rú gó Aka dé -
mi á ra. 

Az egye dül ál ló Pancho Aré na meg te kin -
té se mel lett, Du dás Jó zsef kol lé gi um ve ze tõ
jó vol tá ból a tá bor részt ve või be te kin tést
nyer het tek az Aka dé mia éle té be, prof iz mu -
sá ba, s lát hat ták, mi lyen ko moly fe gye lem
és ke mény mun ka zaj lik az in téz mény fa lai
kö zött. Az él mé nyek kel te li na pot a Vál-
Völgyi kis va su ta zás zár ta.

Pén te ken Il lés Bé la egy ko ri vá lo ga tott
lab da rú gó lá to ga tott a tá bor ba, ahol pá -
lya fu tá sá nak fõbb ál lo má sa it ele ve ní tet te
fel a gyer me kek kel. Az egy ko ri Ha la dás,
Kispest-Honvéd és az MTK já té ko sa meg hív -
ta a tá bor részt ve võ it a ne vét vi se lõ Il lés
Aka dé mi á ra.

A tá bor ban 32 gyer mek vett részt, akik kö -
zül Radasics Kevin Alex a tá bor ide je alatt ün -
ne pel te 13. szü le tés nap ját. A bol dog szü le tés -
na post Il lés Bé la, Ko csis Im re Gá bor és Vlasich
Krisz ti án egye sü le ti ve ze tõk kö zö sen kö szön -
töt tek egy szü le tés na pi tor tá val.                 OT

Rövid hírek

A 8. Nagygeresdi Kettesfogathajtó Ver seny a
Vas Me gyei C ka te gó ri ás Fo gat haj tó Baj nok ság
4. fu ta ma ként sze re pelt az idei ver seny nap tár -
ban. Au gusz tus 20-án ren dez ték a nagygeresdi
fu ta mot, s a Vas Me gyei Lo vas Szö vet ség, az au -
gusz tus 7-i, viszáki C ka te gó ri ás ver senyt tö röl te
a nap tár ból.

A nagygeresdi ese ményt
a szo ká sos he lyen, a fo ci pá -
lyán tar tot ták szép szá mú né -
zõ se reg elõtt. Az elõ zõ évek -
tõl el té rõ en, idén az idõ já rás
sem za var ta meg a fu ta mo -
kat. Vé gig szép, nap sü té ses
idõ ben zaj lott a ver seny,
mely nek Makai Ani ta volt a
ve ze tõ bí ró ja. Tíz ket tes-, és
két egyesfogat vett részt, lát -
vá nyos, tech ni kás pá lyán
mér het ték ös  sze ere jü ket – a
pá lyát épí tõ Sza bó Zol tán  jó vol tá ból. 

Az aka dály haj tás el sõ fu ta ma után Né meth
La jos pol gár mes ter úr üd vö zöl te a ver seny zõ ket
és a kö zön sé get. Ezt kö vet te a má so dik fu tam,
vé gül két fo gat rész vé te lé vel ös  sze ve tés ben dõlt
el az el sõ és má so dik hely sor sa. Így az aka dály -
haj tás ban a Katafai Lo vas SE ver seny zõ je, if jú
Szájer Jó zsef lett az el sõ, a má so dik he lyet a
Csor nai Lo vas Klub szí ne i ben in dult Ki rály Im re
sze rez te meg, a har ma dik hely pe dig Var ga Szi -
lárd nak, a Skublics Im re LK haj tó já nak ju tott.

Az egyesfogatok ver se nyét a Skublics Im re LK
ver seny zõ je, Gö rög Gá bor nyer te, a má so dik

he lyen csa pat tár sa, Ta má si Éva vég zett. A szü -
net ben a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház két mû vé sze,
Csi kó Te o dó ra és Ta kács Zol tán is mert
operettdalokkal szó ra koz tat ta a kö zön sé get. A
ze nei blokk után kö vet ke zett a va dász haj tás. Itt
már a gyor sa sá gé volt a fõ sze rep. Ke ve sebb

aka dályt kel lett le küz de ni a haj tók nak, így len -
dü le te sebb, lát vá nyo sabb haj tást lát hat tak a
né zõk. Eb ben a ver seny szám ban 7 fo gat vett
részt. Az el sõ hely a Fõ nix SE ver seny zõ jéé,
Geröly Ti bo ré lett, a má so dik Lócsi Mik lós hoz ke -
rült, aki a Ka pu vá ri Lóbarátok Kö re szí ne i ben ver -
seny zett. A har ma dik he lyet Var ga Szi lárd, a
Skublics Im re LK haj tó ja sze rez te meg.

Az ered mény hir de tés után pol gár mes te rünk
zár ta le az ese ményt, meg kö szön ve a ver seny -
zõk nek, tá mo ga tók nak, se gí tõk nek, és vé gül, de
nem utol só sor ban a kö zön ség nek is a rész vé telt.

Bé res P.

Nyolcadszor volt
fogathajtó verseny Nagygeresden
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Fel eme lõ és szív hez szó ló hang ver senyt hall -
hat tak, akik el fo gad ták a Szakonyi Plé bá nia
Gyer mek kó ru sa meg hí vá sát. A jó té kony sá gi
kon cer tet a he lyi ró mai ka to li kus temp lom ban
ren dez tek au gusz tus 28-án, va sár nap es te.

„Fel kelt a na punk, Ist ván a mi urunk, Árad a
ke gye lem fé nye ránk…” – ez a dal lam hang zott
fel el sõ ként az Ist ván a ki rály rock ope rá ból, tisz -
te leg ve ez zel a temp lom név adó ja elõtt. A szép
szám ban meg je len te ket Ko vács Pál atya kö -
szön töt te. Be ve ze tõ jé ben el mond ta, na gyon
örül an nak, hogy eb ben a kis gyü le ke zet ben
meg ala kul ha tott ez a kó rus. A kö zel egy éve te -
vé keny ke dõ kis csa pat már több plé bá ni án is
be mu tat ko zott. Ja nu ár ban is ten tisz te le te ken
szol gál tak, a szom szé dos plé bá ni á kon hang ver -
se nye ket ad tak. Az atya ki emel te: nem sze rep -
lés rõl, ha nem szol gá lat ról van szó, Is ten szol gá -
la tá ról, di csé re té rõl. Így az idei év bú csú já nak
ün ne pi al kal ma in is a kó rus tag jai éne kel tek, a
kon cert pe dig mél tó zá rá sa a bú csúi kör nek. 

Az ál ta lá nos is ko lá sok ból ala kult együt tes
cso dá lat ra mél tó ki tar tás sal, tö ret len szor ga lom -
mal te vé keny ke dik, hogy a ki tû zött cél ja i kat el -
ér jék, fel ada ta i kat meg va ló sít sák – mu tat ta be a
cso por tot Mol nár Hen ri et ta, az est há zi as  szo nya.
A kó rus lel kes tag jai: Kluk Esz ter, Koczán Dor ka,
Né meth La u ra, Galavics Ger gõ, Galavics Má té,
Kluk Lász ló, ve ze tõ jük pe dig Hanis Pet ra. Az est
fo lya mán el hang zott dal la mok ból a sze re tet, a
hit, a re mény su gár zott, mely nek leg cso dá la to -
sabb meg fo gal ma zó ja Szent Pál. Mint egy hit val -
lá suk ki fe je zé se ként hang zott fel Pál apos tol Sze -
re tet Him nu sza. Majd Jé zus irán ti gyer me ki sze re -

te tü ket a Tel je sen a Ti éd cí mû dal lal tol má csol -
ták a kö zön ség fe lé. Ezt kö ve tõ en fel csen dült
Cohen Hal le lu ja cí mû mû ve. Ez zel a dal lal
mond tak kö szö ne tet azo kért a pil la na to kért, me -
lyek szeb bé te szik nap ja in kat. A mo so lyért, a
ked ves sé gért, a jó szó ért, me lyet Is ten aján dé -
ko zott ne künk. A ref rén kö zös ének lé sé vel kap -
cso ló dott be a hall ga tó ság a há la adó dal ba.

Hogy men  nyi re fon tos a min den nap ok ap ró
örö me it ész re ven ni, ér té kel ni, azt mi sem bi zo -
nyít ja job ban, hogy van nak fáj dal mas pil la na -
tok éle tünk ben, me lye ket sok szor na gyon ne héz
át vé szel ni. De a ki lá tás ta lan nak tû nõ hely ze tek -
ben a sze re tet, a hit, hogy Is ten min dig ve lünk
van és fel emel, erõt kell, hogy ad jon va la meny -
 nyi ünk szá má ra. Ezt tol má csol ták Graham Te fel -
emelsz cí mû da lá val.

A kön  nyû ze ne vi lá gá ba ka lan doz va elõ ször
a fi úk hoz ták el a cso dá la tos nap fényt az ’O sole
mio vi lág slá ger rel, nagy si kert arat va a kö zön -

ség kö ré ben. Ezt kö ve tõ en fel csen dült Beyonce
Ave Maria da la, Hor váth Hen ri et ta elõ adá sá -
ban. Majd is mét a vi dám pil la na to ké lett a fõ -
sze rep. A lá nyok Az Apácashow cí mû nagy si ke -
rû film is mert be tét da lá val lép tek fel, Hanis Pet ra
köz re mû kö dé sé vel. Nagy taps sal ju tal maz ta
õket a hall ga tó ság. A ke resz tény if jú ság kö ré ben
is na gyon ked velt ének kel a Ne félj, mert meg -

vál tot ta lak kez de tû ének kel
foly ta tó dott a kon cert. Az est
há zi as  szo nya kö szö ne tet mon -
dott a szü lõk nek, hi szen az õ ki -
tar tó és lel kes tá mo ga tá suk
nél kül nem szol gál hat na a gye -
re kek kó ru sa. A Sze res sé tek
egy mást cí mû dal lal fe jez ték ki
há lá ju kat. Majd Hanis Pet ra, a
kis cso port lel kes mo tor ja, vas -
taps kí sé re té ben ve het te át a
kö szö net vi rá ga it.

Ko vács Pál atya szin tén kö -
szö ne tet sza vai hang zot tak el,

a cso dá la tos együtt töl tött al ka lo mért. Aján dé -
kot kap tak a sze rep lõk, de Pál atya aján dék kal
ké szült a meg hí vot tak nak is. Út ra va ló ként min -
den je len le võ a Szent írás ból vett idé zet tel vált
gaz da gab bá. A hang ver seny utol só szá ma ként
az a dal csen dült fel, mely min den kor ra, hely re,
em ber re igaz és örök ér vé nyû kell, hogy le gyen.
A Va la hol Eu ró pá ban mu si cal bõl, A ze ne az kell
cí mû dal zár ta az ün ne pi al kal mat.

„Ami fon tos az, hogy úgy le gyen, az, hogy
min den ki más mi lyen, a ze ne is csak et tõl igaz, s
a dal csak így lesz szép!” Kö szön jük!             ada

„A zene az kell, mert körül ölel” 
– JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY SZAKONYBAN
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To vább épül nek
a jár dák Csepregen

A la kók fo lya ma tos ké ré se it meg hall gat va
to vább foly ta tó dik a jár da fel újí tás Csepreg
Vá ro sá ban. Ko ráb ban az Ady ut ca kri ti kus sza -

ka szát, majd a Te rü le ti Gon do zá si Köz pont
elõtt lé võ, ká pol na fe lé ve ze tõ jár da sza kaszt
újí tot ták fel a Vá ros gaz dál ko dás szak em be rei.

Je len leg a Vö rös mar ty ut ca pá ros ol da lán
zaj la nak a mun ká la tok, ahol ház ról ház ra ha -
lad nak elõ re a jár da fel tö ré sé vel és új ra be to -
no zá sá val.                                              HZ

Rövid hírek
Mi re utal ez a cím? Egy cik kem cí mé re,

amely a Répcevidék elõd jé ben, a Csepregi Pro -
me nád ban lá tott nap vi lá got. Az volt az el sõ
meg je lent írá som a haj da ni csepregi ura da lom
hor vát-ma gyar bir to ko sa i val, a Da ru vá ri
Jankovics (hi va ta lo sab ban Jankovich) csa lád -
dal kap cso lat ban. Az egyik Jankovics föl des úr,
Izi dor 1813-tól egé szen az 1857-ben be kö vet ke -
zett ha lá lá ig bir to kol ta a csepregi ha tár leg na -

gyobb ré szét, de jó szá gai vol tak a kör nyé ken is.
Négy gyer me ke kö zül Ele o nó ra kö tõ dött a leg -
job ban kis vá ro sunk hoz, no ha a há zas ság kö té se
(1847) után éve kig a szla vó ni ai
cserneki ura da lom ban la kott. 

Izi dor 1857 feb ru ár já ban meg -
halt. Fel te he tõ leg az után köl tö zött
Ele o nó ra csa lá dos tól Csepregbe, mi -
u tán apai örök ség kép pen meg kap -
ta Medgyes és Szent ki rály ma jo ro kat.
Min den eset re 1857. de cem ber 17-
én már itt halt meg hat éves fi úk, Kál -
mán. Lak hely ük az 5. szá mú ház volt.
Egy ott állt ré gi épít mény he lyé re fel -
té te lez he tõ en 1857 és 1881 kö zött
épí tet ték azt a csak rész ben egy -
eme le tes épü le tet, amely ké sõb bi tu laj do no sa
után a Rottermann-kastély ne vet kap ta. Ké sõbb
az Ál la mi Gaz da sá got szol gál ta a ház. Újab ban
üre sen áll, hagy ják tönk re men ni.

A csepregi te me tõ ben há rom föl des úri nyug -
hely ma radt fenn, egy kü lön kis sír kert ben.

Ahogy kö ze le dünk a te me tõ fõ ka pu ja irá nyá ból,
bal ról az el sõ ben a jó té kony sá gá ról hí res Da ru -
vá ri Jankovics Ele o nó ra (Sop ron, 1818–Csepreg,
1885) fek szik. Kö zép sõ ben egyik fia, (Cserneki)
Markovics Kál mán (1851?–Csepreg, 1857). A
har ma dik sír em lék az apáé, Cserneki Markovics
Ist vá né (1818–Csepreg, 1870).

Markovics Kál mán káé az az el szo mo rí tó ál la -
pot ban ta lált sír, amely rõl 2001-ben így ír tam:
„Sír az an gyal fej Markovics Ka ta lin (he lyes bít ve:
Kál mán) sír kö vén, kön  nyei le mos ták, el mál lasz -
tot ták már a fel ira tot, alig le het ki bön gész ni.” 

A kis fiú sír em lé ke a leg ko ráb bi. Ezt gyen -
gébb mi nõ sé gû ho mok kõ bõl fa rag ták, ame lyet
a Fer tõ vi dék nek azon a vi dé kén bá nyász tak,
ami ma Auszt ri á hoz tar to zik. Az obe liszk elõtt ál -
ló kõ ko por só ki vi te le pu ri tán. Szü lei sír em lék ét
jobb mi nõ sé gû, fer tõ ho mo ki ho mok kõ bõl fa rag -
tak. Az elõt tük ál ló kõ ko por só dí sze sen ki kép zett.
Az anya sír kö vé nek fel sõ ré sze le bo rult a he lyé -
rõl, a kis sír kert vas rács ke rí té sén kí vül he vert a
föl dön egé szen a kö zel múl tig.

A XXI. szá zad ele je óta is egy re job ban az
enyé szet vet te bir to ká ba a ki halt Jankovics-
család sír ja it. Kissné Krály Má ria, a Csepregi Hor -
vát Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat el nö ké nek több
évi ter ve zõ és elõ ké szí tõ mun ká ja ered mé nye -
ként idén te tet ték rend be ezt a há rom sír kö vet a
hor vát ön kor mány zat tá mo ga tá sá ból. Ok tó ber 1-
jén, az idei hor vát-na pi ün ne pi ren dez vény ke re -
té ben lesz a meg újult te me tõi egy ség át adá sa.

Ez után már nem fog sír ni az an gyal
Markovics Kál mán ka sír kö vén? Le het, hogy
még is. De ak kor az öröm és a há la kön  nye it fog -
ja hul lat ni. 

Ba logh Jánosné Hor váth Te ré zia
(Bu da pest)

Tényleg nem fog már sírni 
az angyal a csepregi temetõben?
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„Le gyen ez a nap öröm te li, vi dám, jó kedv bõl,
ne ve tés bõl ne le gyen hi ány.” – ez zel a mot tó val
vet te kez de tét au gusz tus 13-án a kö zös sé gi nap
Tompaládonyban. A dél elõtt fo lya mán a fõ zõ ver -
seny adott öröm te li mun kát a részt ve võk nek, lel ke -
sen ké szül tek a fi no mabb nál fi no mabb éte lek. A
csá bí tó il la tok be jár ták a fa lu ház ud va rát. Mel let te
fo ci mér kõ zé sek, ügyes sé gi já té kok vár ták a ki lá to -
ga tó kat. A dél után ün ne pé lyes meg nyi tó val in dult.
Pol gár mes te rünk kö szön tõ jé ben a kö zös sé gi mun -
ka kap csán két fan tasz ti kus em ber ne -
vét emel te ki, akik saj nos már nem le -
het tek ve lünk. Az egyik Szanyi
Sándorné Il di né ni, a má sik pe dig Né -
meth Zsu zsan na, az Õszi ró zsa Klub ala -
pí tó tag ja. Kö szö ne tét és tisz te le tét fe -
jez te ki az ön kor mány zat ne vé ben a két
sze mély ál do za tos mun ká já ért. Ren ge -
te get tet tek a fa lu éle té ért, rá juk min dig
szá mít hat tunk. Õk mél tón meg mu tat ták
azt az utat, amit kö vet nünk kell ah hoz, hogy egy
csa pat jól tud jon mû köd ni. Kö szön jük!

A kul tu rá lis mû so rok so rát a bõi óvo da ap ró sá -
gai nyi tot ták meg: ked ves tán cok kal, éne kek kel
ér kez tek hoz zánk. Kö szön jük az óvónéniknek, a
gye re kek nek, és per sze a szü le ik nek is, hogy a
nyá ri szü net el le né re is ös  sze szer vez ték a cso por -
tot. A leg szebb pil la na tok egyi ke, ami kor kis gyer -
me ke ket lá tunk sze re pel ni, ilyen kor ki csit mind any -
 nyi unk szí ve meg rez zen, és jó ér zés jár ja át lel kün -
ket. A kö vet ke zõ fel lé põ Novák Elem ér volt Nickrõl,
õ is mert, örök slá ge rek kel szó ra koz ta tott min ket. Az
ope rett után a szín há zi élet be nyer het tünk be te -
kin tést a Rába(P)ART Tár su lat elõ adá sai ál tal. Vi -
dám né pi ko mé di á kat lát hat tunk tõ lük, ame lyek
iga zi, vér be li fa lu si min den na po kat mu tat tak be.
Az elõ adá sok zá ró fel lé põi a he lyi fi a ta lok vol tak.
A Tompaládonyi Fi a ta lok Tár su la ta meg mu tat ta,
hogy ho gyan is szur kol tak a ma gyar csa pa tok -

nak, a ma gyar ver seny zõk nek akár az olim pi án
akár az Eu ró pa- baj nok sá gon. Be te kin tést nyer -
het tünk a leg ki seb bek ál tal ar ra is, hogy ho gyan is
tör té nik a lány ké rés. A va cso ra el fo gyasz tá sa elõtt
Ágh Pé ter or szág gyû lé si kép vi se lõ kö szön töt te a
la kos sá got. Ki hang sú lyoz ta, hogy mi lyen meg ha -
tá ro zó a te le pü lé sek éle té ben az, ami kor ös  sze jön
a fa lu ap ra ja nagy ja és együtt ün ne pel, s együtt
tölt el egy kel le mes dél utánt. Az est fo lya mán
sztár ven dé günk a Balance Band volt, akik iga zi

bu lit csi nál tak, ide va rá zsol ták a mi kis fa lunk ba is
a Mu zsi ka Tv-bõl is is mert fer ge te ges han gu la tot.
Nagy si kert ara tott gyer me ke ink kö ré ben a men -
tõ-, tûz ol tó- és rend õr au tó be mu ta tó. A má sik ked -
venc pe dig a cu kor ágyú volt, ami a leg vá rat la -
nabb pil la nat ban lõt te ki a fi nom édes sé ge ket.
So kan él tek a vérnyomás,- és vér cu kor szint el len -
õr zés le he tõ sé gé vel is, s tet tek egy ap ró lé pést
egész sé gük meg õr zé se ér de ké ben.

Ez úton is sze ret nénk min den ki nek meg kö szön ni
a se gít sé get, a tá mo ga tást, ami vel hoz zá já rul tak a
ren dez vény meg va ló su lá sá hoz, le gyen az sze rep -
lés, rész vé tel a fõ zés ben, a fõ zõ ver se nyen, a fo ci -
ban, a já té kok ban vagy a hát tér mun kák ban. Kö -
szön jük a kü lön bö zõ fel aján lá so kat, a tom bo la tár -
gya kat. „Amit te szünk azt a la kó he lyün kért, csa lá -
dun kért, jö võn kért és gyer me ke in kért tesszük. Fon -
tos, hogy min den ki jól érez ze ma gát la kó he lyén,
és va ló já ban sa ját já nak érez ze azt.”   H. H. R.

Csepregi Bú csú
– ÜN NEP LÕ KÖ ZÖS SÉG

Az idei esz ten dõ ben is mél tó mó don meg ün -
nep lés re ke rült a csepregi bú csú, mely nek ke re té -
ben ke rült sor Csepreg Vá ros Dí ja i nak és az újon -
nan asz fal to zott Cso ko nai ut ca át adá sá ra is.

Szom ba ton es te Retro Discoval vár ta a Ma lom -
kert a 80-as 90-es évek ze né i nek sze rel me se it,
majd va sár nap dél után meg kez dõd tek az ün ne pi
prog ra mok.

A meg nyi tón Hárominé Or bán Eri ka Al pol gár -
mes ter és Gagyi Le ven te Bi zott sá gi El nök mon dott
kö szön tõ be szé det az ös  sze fo gás és kö zös si ker
gon do lat kör ében. A dél után a Ke rep lõ Szín ház Lu -
das Ma tyi elõ adá sa nyi tot ta, majd a Vocal Spirit
va rá zsolt fer ge te ges han gu la tot a ren dez vény sá -
tor ban. A Fer ge teg Nép tánc egye sü let mû so rát kö -
ve tõ en ke rül tek át adás ra Csepreg Vá ros Dí jai.

Big Mouse Band és Fillinger La jos Csepreg Vá -
ros Kul tú rá já ért Dí jat, Hor váth Ka ta lin Csepreg Vá -
ros If jú sá gá ért Dí jat ve he tett át.

Pol gár mes te ri el is me rés ben ré sze sült Amb rus
An na, de a vá ros ve ze tõ je, Né meth Jenõné Pi ros -
ka né nit is kö szön töt te, aki az idei esz ten dõ ben ün -
nep li gyé mánt dip lo má ját. A SalsAmentes és Mira
Orient Art lát vá nyos elõ adá sát kö ve tõ en es te Szûcs
Ju dit ked ves ke dett a bú csúi for ga tag kö zön sé gé -
nek, majd a szár fel lé põ Kis Grofót kö ve tõ en az Uni -
kum ze ne kar haj na lig húz ta a talp alá va lót. 

A szín vo na las és szí nes prog ra mok mel lett kör -
hin ta, do dzsem, cél lö völ de és ren ge teg árus is vár -
ta a ki lá to ga tó kat.                                            OT

Csepreg Vá ros Ro ma Nem ze ti sé gi Ön kor mány za ta ren -
dez te a Csepregi Ro ma na po kat, im már má so dik al ka lom -
mal. A ren dez vény cél ja, meg is mer tet ni a ro ma kul tú rát, a
ro ma ha gyo má nyo kat a több sé gi tár sa da lom mal. Azért,
hogy kö ze lebb ke rül je nek az em be rek egy más hoz, el fo -
gad va és tisz tel ve a má si kat.  

A ren dez vény re el lá to ga tott a Vas Me gyei Te rü le ti Ro ma
Nem ze ti sé gi Ön kor mány zat kép vi se lõ je, Né meth Tiborné.

Az elfogadás a cél – Másodszor volt roma nap 

„Le gyen ez a nap öröm te li” 
JÁ TÉ KOS LÁNY KÉ RÉS ÉS CU KOR ÁGYÚ IS VOLT A TOMPALÁDONYI FA LU NA PON 
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Készenlét és ügyelet 
a térségben

Gyógyszertár

Sanitas
Bük, Eötvös u. 6. Tel.: 94/558-399

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

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

(Ké szen lét ese tén, ha a be csen ge tés
után a gyógy sze rész nem jön ki, fel kell
hív ni te le fo non, s a be je lent ke zést kö ve -
tõ en 25 per cen be lül je lent kez ni fog.)
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P R O G R A M A J Á N L Ó
Szep tem ber 30-ig Csepregen,

a Pe tõ fi S. Mûv.-Sportház és Kvt.-
ban: Éder Vil mos: A Nap ba öl tö zött
as  szony ki ál lí tá sa és a MO ZA IK Kép -
zõ mû vész kör 2016. évi tár la ta. Meg -
te kint he tõ: 10 – 19 ó. a nyit va tar tá si
na po kon.

Ok tó ber 7-ig min den pén te ken
16.00 - 20.00 óra kö zött Bük für dõn:
Ter me lõi pi ac.

Szep tem ber 9-10. Bü kön: Mis ter
Classic – Oldtimer ta lál ko zó és Szu -
per ku pa™ fu tam.

Szep tem ber 11-én, va sár nap,
16 ó. Egyházasfalun, a lab da rú gó
pá lyán: Egyházasfalu–Csapod, Bõ -
ben 17 ó.:  Répcevölgye SK Bõ- Boba
SE  –Megyei III. o. lab da rú gó mér kõ -
zé sek, 17. ó. Bü kön, a lab da rú gó pá -
lyán: Bü ki TK-Csepregi SE – Me gyei II.
o. lab da rú gó mér kõ zés.

Szep tem ber 15-17. Csepreg
Feszt.

15-én, csü tör tö kön de. az óvo -
dá ban, du. az ál ta lá nos is ko lá ban:
Kéz mû ves fog lal ko zá sok és ré gi já té -
kok.

16-án, pén te ken 19 ó. A Pro me -
ná don: Pe tõ fi Sán dor: A hely ség ka -
la pá csa – a Far kas Sán dor Egy let
meg újí tott elõ adá sá ban. A pösei sár -
kány le gen dá ja – a Gyöngyösfalui
Szt. Már ton temp lom kó ru sa be mu ta -
tó ja. Bor dal ok a Csepregi Nyug dí jas
Ének kar elõ adá sá ban.

17-én, szom ba ton 14 órá tól: Szü -
re ti Fel vo nu lás és Nem zet kö zi Fú vós -
ze nei Ta lál ko zó. Ven dég együt te sek:
Da Capo fú vós ze ne kar (Len gyel or -
szág), Nemesócsai fú vós ze ne kar és

mazsorett cso port (Szlo vá kia). Kb. 17
órá tól: Ut ca bál meg le pe tés sel.

Szep tem ber 18-án, va sár nap
14 ó. Si ma ság SE-Répcevölgye SK Bõ,
16 óra: Egyházasfalu–Nagylózs,
Répce vis–Pereszteg és Und–Balf – Me -
gyei III. o. lab da rú gó mér kõ zé sek.

Szep tem ber 25-én, va sár nap 16
ó. Sopron kövesd – Egyházasfalu,
Sopron horpács – Répcevis és Zsira –
SFAC II, 16.30 ó. Répcevölgye SK Bõ-
Szergény SE – Me gyei III. o. lab da rú -
gó mér kõ zé sek. 16.30 ó. Bü ki TK-
Jákfai SE – Me gyei II. o. lab da rú gó
mér kõ zés.

Szep tem ber 27-én, ked den, a
Bük für dõi Gyógy- és Él mény cent rum -
ban: A tu riz mus vi lág nap ja – vál to za -
tos prog ra mok kal.

Ok tó ber 2-án, va sár nap 16 ó.
Egy há zasfalu – Ágfalva, Répcevis –
Fer tõ  rá kos, Und – Agyagosszergény
és Új kér – Zsira, 16.30 ó. Si ma ság SE-

Ostffy asszony  fa SE – Me gyei III. o. lab -
da rú gó mér  kõ zé sek. 16.30 ó. Csep -
regen, a lab da rú gó pá lyán: Csep -
regi SE-Pecöl KMSE – Me gyei II. o. lab -
da rú gó mér kõ zés.
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tt) Szep tem ber 1. Csü tör tök Dr. Nagy Gá bor • 2. Pén tek Dr. Bencsik Ist ván
• 3. Szom bat Dr. Su dár Zsu zsan na • 4. Va sár nap Dr. Nagy Gá bor • 5. Hét -
fõ Dr. Kator Mik lós • 6. Kedd Dr. Föl di Sán dor • 7. Szer da Dr. Bencsik Ist ván
• 8. Csü tör tök Dr. Szilasi Im re • 9. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 10. Szom bat Dr.
Szilasi Im re • 11. Va sár nap Dr. Szilasi Im re • 12. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 13.
Kedd Dr. Szir mai Lász ló • 14. Szer da Dr. Müller And rás • 15. Csü tör tök Dr.
Su dár Zsu zsan na • 16. Pén tek Dr. Nagy Gá bor • 17. Szom bat Dr. Petro An -
dor • 18. Va sár nap Dr. Petro An dor • 19. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 20. Kedd
Dr. Szir mai Lász ló • 21. Szer da Dr. Müller And rás • 22. Csü tör tök Dr. Szilasi
Im re • 23. Pén tek Dr. Szilasi Im re • 24. Szom bat Dr. Szilasi Im re • 25. Va sár -
nap Dr. Szilasi Im re • 26. Hét fõ Dr. Kator Mik lós • 27. Kedd Dr. Szir mai Lász -
ló • 28. Szer da Dr. Nagy Gá bor • 29. Csü tör tök Dr. Su dár Zsu zsan na • 30.
Pén tek Dr. Föl di Sán dor

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 rész le tek ol vas ha tók a pla ká to kon, il let ve a www.bo.hu, http://www.visitbuk.hu/, http://bukm
sk.hu/, 

http://www.csepregikultura.hu/ és a www.gae.hu hon la po kon. A rendezõszervek a m
ûsorváltoztatás jogát fenntartják

A Fo gya té ko sok Ott ho na Zsira sze re tet -
tel meg hív ja Önt a 

ZSIRAI ÕSZI NA POK
ese mé nye i re.

Hely szín: Zsira, Rá kó czi F. u. 12.

szep tem ber 6. kedd
„Hogy ne csak le gye nek, ha nem él je -

nek is” Szak mai ta nács ko zás

szep tem ber 7. szer da
XXIV. Ho mok szob rász Fesz ti vál

szep tem ber 8. csü tör tök
Ta lál ko zás a mû vé sze tek je gyé ben II.

Nem zet kö zi Néptánctalálkozó

szep tem ber 9. pén tek
Nyi tott Ka puk Nap ja

65 éves a Zsirai Fo gya té ko sok Ott ho na

szep tem ber 11. va sár nap
Ma gyar Dal Nap ja

szep tem ber 12. hét fõ
Egész ség és sport nap

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).
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