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BUDO TÁBOR CSEPREGEN
A szombathelyi BUDO SE aikido szakosztályának csepregi dojoja elsõ alkalommal szervezett nyári harcmûvészeti gyerektábort. A
dojo edzõje, Kardos Attila (4 dan aikido, lila öv
BJJ) irányításával a tábor résztvevõi különbözõ
küzdõsportokkal ismerkedhettek meg a hét folyamán.
Hétfõn Sziber János (5 dan aikido) mester
tartott edzéseket, melyen az aikidokák gyakorolhatták és tovább bõvíthették az eddig
megismert technikákat. A nagy meleg ellenére a gyerekek kitartóak voltak és hõsiesen küzdöttek. A két edzés között, pihenésképpen,
Iliás Violetta segítségével a japán kalligráfia
alapjaival ismerkedhettek meg.

jókedv a Répce mentén
Önfeledt szórakozás, kötetlen beszélgetések és érdekes rendezvények biztosították a
kellemes kikapcsolódást a nyári hónapokban
Nagygeresden. Önkormányzatunk az idei évben is, több különbözõ korosztály és célközönség számára kínálta programjait. Nyárindító
összejövetelünk a 6. alakalommal megszer vezett parasztolimpia volt. A hagyományokhoz híven négy csapat mér te össze tudását és erejét
a délután folyamán.

A rendezvény a térségre jellemzõ helyi hagyományokat elevenítette fel, a gyökerekig nyúlt viszsza, hiszen a falusi múltat idézõ, tréfás, ügyességi
feladatok leküzdésében vettek részt a versenyzõ
csapatok. Az elméleti feladványok is a régi falusi
élethez, a gazdaasszonyok és gazdák házkörüli teendõihez kapcsolódott. A férfiak és nõk foglalatosságai régen teljesen elkülönültek. A résztvevõknek
rejtvényekbõl kellett kikeresni az asszonyi tevékenységeket, mint például marokszedés, ételhordás,
vízhordás, illetve a férfimunkát, mint a kosárfonás,
szántás, favágás. Képek alapján kellett felismerni a
kenyérsütés eszközeit, és különbözõ népszokásokat, többek között a pünkösdi királynéjárást, mely
ma is élõ hagyomány falunkban. A szórakoztató
feladatok mellett a gasztronómiában is jeleskedni
kellett egy falusias, paraszti étel elkészítésével,
amely nem volt más, mint a füstölt csülkös babgulyás. Az alapfûszereken kívül, minden csapat a saját ízlésének megfelelõen adagolta a különféle pikáns ízesítõket. Az üstökben rotyogott az étel, szálltak az ínycsiklandozó illatok, és a nap megkoronázásaként elkészültek a remekmûvek a csapattársak nagy örömére. A vacsora után ünnepélyes

eredményhirdetés keretében köszöntöttük az új
bajnokcsapatot. Az oklevelek mellé, minden társaság kapott egy tortát, melyet évek óta Takács Kati
néni készít erre az alkalomra. Céljainkat sikerült
megvalósítani a játékos feladatok kapcsán, miszerint a parasztolimpia szervezése azt a célt szolgálja, hogy a résztvevõk felelevenítsék azokat a tevékenységeket, szokásokat, amelyeket õseink, nagyszüleink napról-napra végeztek. Nyárköszöntõ
programunkból az idén sem maradt el egy szabadtéri színházi elõadás megtekintése.
Szokásunkhoz híven Egervárra látogattunk,
ahol a Kastélyszínházban az Indul a bakterház címû színdarab volt mûsoron, többek között Mikó István, Nemcsák Károly, és Tóth Judit fõszereplésével.
Sajnos, aznap a nyár a hûvösebb arcát mutatta,
így rétegesen felöltözve vártuk a színjáték kezdetét. A kacagtató vidám jelenetek és a mulatságos
párbeszédek végül feledtették a zord idõjárás szül-

te kellemetlenségeket. Július elsõ hétvégéjén ismét
tiszteletünket tettük a büki kézi kaszás arató bemutatón. Két csapattal, a jelenlegi teljes létszámmal
vettünk részt a hagyományõrzõ programon, mely
az idén is sok érdeklõdõt vonzott a búzatáblára. Az
ünnepélyes megnyitón külön kiemelték, hogy településünk a kezdetek óta részese eme nagy múltú
rendezvénynek. A ragyogó napsütésben suhantak
a kaszák, szálltak a búzaszálak, hogy végül kévébe rakva elszunnyadjanak. A bemutató után az
aratóeszközök pihenõre tértek, és a jól végzett
munka megérdemelt jutalmaként elõkerült a parasztsonka, a házilag készített pogácsa és hájas
tészta, valamint az aratópálinka. A nap koncerttel
és bállal zárult.
Németh Lajosné

Nemesládony Zalakarosi kalandja
Már-már hagyománynak számít, hogy a képviselõ-testület kirándulást szervez a falu lakói számára augusztus hónapban. Az idén 19 fõ jelentkezett
az augusztus 4-re meghirdetett programra, felnõttek és gyermekek egyaránt. Az indulás reggel 7
órakor volt, az úticél pedig a Zalakarosi Fürdõ. A
Jóisten csodálatos strandidõvel ajándékozott meg
minket. A közel két órás út, megállás nélkül hosszú
volt ugyan, de mindenki minél elõbb a fürdõn belül szeretett volna lenni. A képviselõ testület teljes
egészében finanszírozta a fürdõbelépõket, az utazást és az esti vacsorát. A strandon, ki-ki a saját
kedvére szórakozhatott. A gyerekek csúszdáztak,
birtokba vették a játszóteret, pancsoltak a gyer-

mek paradicsomnak is mondható fürdõn. A felnõttek, a strand és élmény medencéken kívül a
gyógyvizes medencéket is kipróbálták és erõt merítettek a természet csodáiból. Sajnos 18:30-kor búcsút vettünk ugyan a Fürdõtõl, de tudjuk, Zalakaros
még visszavár minket. A vacsorát a Gyöngyösi Betyárcsárdában fogyasztottuk el, ahol 4 féle fõételbõl választhattunk, ízlésünknek megfelelõen. A finom estebédet cigányzene kísérte. A gyermekek
a játszótéren múlatták az idõt, míg a felnõttek hûsítõ italokkal fokozták a hangulatot, így csak 22 óra
környékén értünk haza. Köszönet a szép napért a
képviselõ-testületnek!
Pietrowskiné Végh Andrea
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A kedd a brazil jiu-jitsu napja volt. Fábián
Balázs barna öves szombathelyi oktató vezetésével a kis harcosok álló küzdelemben használatos földreviteleket és folytásokat gyakoroltak. A technikák közötti álló küzdelmeket és
földharcokat a gyerekek különösen élvezték.
Szerdán a táborozók a horvátzsidányi Marton szállásra látogattak, ahol a házigazda, Marton Ágoston és csapata lovasíjász bemutatóval
várta a vendégeket, majd lovaglas és izgalmas
számháború következett a szomszédos erdõ árnyas fái alatt. Az asztalra délben frissen sült langalló került, a nap zárásaként pedig kicsik és
nagyok is kipróbálhatták az íjászatot. A melegtõl kitikkadva, elfáradva, de maradandó élményekkel tértek haza a gyerekek.
A negyedik nap Tölgyesi Zoltán (4. dan judo) érkezett Szombathelyrõl, aki kemény erõnléti edzés után folytásokat és kar feszítéseket
mutatott és tanított.
A délutáni pihenõ idõben a gyerekek
origamiztak, ninja csillagot és szamuráj sisakot
hajtogattak.
Pénteken Kardos Attila vezetésével ismét
aikido volt a program, délután pedig a tábor
résztvevõi két csapatot alkotva játékos sport
és ügyességi vetélkedõben küzdöttek meg
egymással. A hét és a tábor zárásaként torta
került az asztalra, hiszen a tábor megrendezésének ötletét a csepregi dojo fennállásának
10 éves jubileuma adta.
Az iskolakezdésig még van egy kis pihenõ,
de az edzések szeptemberben újra indulnak
Csepregen. A régi és új érdeklõdõk további információkat a aikidocsepreg.blogspot.com oldalon vagy az egyesület honlapján (budose.hu)
olvashatnak.
kadu

Napsütés, nyár,
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Falunap Ólmodon
Augusztus 12-én tartották a hagyományos falunapot Ólmodon,
amely az Országgyûlés 2014-es
döntése óta büszkén viseli a „Communitas Fidelissima”, azaz a „leghûségesebb falu” címet, hiszen hat

másik Vas megyei településsel
együtt 1921-ben fegyveres küzdelemmel kényszerítették ki, hogy a trianoni békediktátumban foglaltak ellenére továbbra is Magyarországhoz
tartozhassanak. Ólmod értékeit Dumovits István plébános is méltatta a
falunap kezdetén tartott Szentmisén,
amelyet a szombathelyi Szent Cecília énekkar tett ünnepélyesebbé. Ezt
követõen felszentelték a kormányzati

támogatásból felújított ravatalozót.
Hergovich Vince polgármester elmondta: a felújítás során teljesen átépítették a ravatalozó épületét, s térkõvel burkolták az oda vezetõ utat.
Emellett megújították a temetõt körülvevõ tujasort is, a
templom pedig díszkivilágítást kapott. Az ólmodiak
megkoszorúzták a Galéria és Alkotóház oldalán
Mersich Máté gradistyei
horvát plébános, a gradistyeiek nagy költõjének
emléktábláját. A községházánál Ágh Péter, ÉszakVas megye országgyûlési képviselõje
és Maja Rosenzweig Bajiæ horvát
konzul köszöntötte a horvát nemzetiségû település lakóit. A délutáni kulturális programokon a megyeszékhelyi Szent Cecília énekkar, a horvátzsidányi Peruska Mária énekkar és a
horvátzsidányi HKD Èakavci tánccsoport mûsorát tekinthették meg az érdeklõdõk.
yde

Felsõváros búcsúja
Igaz ugyan, hogy az utóbbi idõkben megjelent és ismert katolikus
névtárak a kápolna titulusát nem nevezik meg, csupán Mária tiszteletrõl
szólnak, de a fentebb említett dátum,
Mária Neve ünnep utáni vasárnapot
jelöli. Miért is szentelte volna a Farkas
Sándor által megnevezett esperes,
és szakonyi plébános Mária Születésének a kápolnát szeptember 8. után
pontosan egy héttel...
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!
Pukler Zoltán

hûvös szelek járnak...
Na de valóban vége van?
A médiában egyre többször hallhatjuk azt a meteorológiai esélylatolgatást, miszerint idén nem lesz átmenet a nyár és a tél között, ahogy ebben az évben igazi tavaszban sem volt részünk. A nagy melegek az õsz végéig kitartanak és gyakorlatilag egyszerre a télbe cseppenünk majd. De
hol van az õsz? A kellemes, meleg õszi napok, amikor a napfénye már nem
tûz bennünket, csak jótékonyan melegít, amikor a fák színes ruhába bújnak, majd lehullatják azt, a kerti munkák a még kellemes idõben, az õszi
kirándulások, a gomba szedés, a szüret és még folytathatnánk. Mert ugye
ez mind az õsz velejárója. Az évelõ, dézsás növények bekerülnek a fagymentes téli pihenõhelyükre, a természet is felkészül a téli pihenésre, ahogy
az emberi szervezetnek is szüksége lenne a felkészülésre. De mi lesz velünk
õsz nélkül? Mert ugye az õsz hiánya életünk valamennyi területére kihat,
még ha ezt sokan nem is érzékelik, de ha jól belegondolunk, a természet
örök körforgása most felborulni látszik.
Arról nem is beszélve, hogy szeptember elején elkezdõdött a tanítás,
gyerekeink iskolába járnak és tudjuk, hogy elég nehéz visszazökkenni a
nyári pihenõ után a mindennapi „munkába”. Hiszen nekik ez munka. De
igazán nehéz az lesz, amikor a figyelmüket kell lekötni úgy, hogy közben
odakint még hétágra süt a nap és valószínûleg õk is szívesebben lennének
a természetben, mint az osztálytermekben. Szóval mi emberek szeretjük az
õszt, minden kellemes és kevésbé kellemes velejárójával. Bízzunk abban,
hogy a meteorológusok most egy kicsit melléfogtak ezzel a jóslattal és várjuk a kevésbé forró, kellemes õszi napokat!
N.P.K.

Következõ lapszámunk 2018. 10. 03-án jelenik meg!
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„Csepreg… Temploma sz. Miklós.
Ezenkívül Szûz Mária Neve és az apácák kolostorában Szent Katalin kápolnája. Boldogasszony pusztán Nagyboldogasszony,…”. Olvasható Dr.
Sziklay János: A katholikus Magyarország 1001-1901. címû mûvében
Csepreg templomának és kápolnáinak neve. Ezek alapján bátran állíthatjuk, hogy Csepreg, Kõszegi utcában álló kápolnája, Mária Nevének
tiszteletére szenteltetett 1816. szeptember 15-én, Varga János kerületi
esperes, szakonyi plébános által.

Vége van a nyárnak
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ÚJ JÁRDA ÉPÜLT
A városvezetés újabb ponton számolta fel
az évtizedes hiányosságot, hiszen a Bognár Ignác utcában építettünk ki járdát a városgazdálkodás munkatársaival – számolt be a város
újabb út- és járda felújítási ütemérõl Vlasich
Krisztián, Csepreg város polgármestere.

az erdõ lágy ölén

25. alkalommal rendezték meg Peruska Mária
ifjúsági nomád tábort a horvátzsidányi kegyhelyen. Ez katolikus hitüket, horvát gyökereiket erõsíti. Célja a hagyományok megismerése, anyanyelv ápolása, közösséghez tartozás. A Horvát Katolikus Ifjúság Vallási és Kulturális Egyesülete 2018.
július 30-án nyitotta meg a tábort. A táborozók a
horvátzsidányi templom elõtt gyülekeztek és közösen gyalogoltak
ki a Peruska Mária kápolnához.
Dumovits István plébániai kormányzó, a tábor fõvédnöke tartotta a tábornyitó szentmisét. 8
évestõl 16 éves korig voltak a fiatalok. Számos visszatérõ táborozó
érkezett, de voltak újak is, a helyiektõl egészen a távolról érkezõkig. Lelkes önkéntes szervezõk, nevelõk segítettek
a tábor szervezésében. Nomád körülmények között voltak a résztvevõk, hiszen nem volt villany, sátorban aludtak, nem volt mobiltelefon, egymásra
voltak utalva. Gazdag tábori programok voltak a
szokásos napi programokon túl, hiszen sportversenyeken, hittanórákon, kézmûves foglalkozásokon,
de vallási és világi elõadásokon is részt vettek a
gyerekek, valamint túráztak is Ólmódra ahol megismerkedtek a helyi nevezetességekkel. Augusztus
5-én a 10 órakor kezdõdõ szentmisével fejezõdött

be a tábor, ez mindig a Havas Boldogasszony Mária ünnephez kapcsolódik. A legenda szerint a 4.
században Liberius pápa idejében, az örök városban, egy dús gazdag gyermektelen házaspár elhatározták, hogy vagyonukat a Szent Szûznek
ajánlják fel. A Szent Szûz álomban megjelent a házaspárnak és tudtukra adta, hogy azon a helyen,

amelyet másnap hó fog borítani templomot kell
emeljenek tiszteletére. Kérését Mária azzal erõsítette meg, hogy a forró éjszakán hó esett az
Esquilinus dombon. A Szûzanya e szentélyét Havas
Boldogasszony bazilikának is nevezik. Több csoda
is fûzõdik a Havas Boldogasszonyhoz. A gyermekek és a nevelõk egyaránt szép élményekkel, lelkileg feltöltõdve mentek haza. Egy hétig ebben a
szép környezetben lehetõségük volt megpihenni,
lelassítani, hiszen erre a rohanó világban nagy
szükség van.
Horváthné Pados Teréz

Különös évjárat vár a szõlész-borászokra
„Az élet túlságosan rövid ahhoz, hogy rossz borokat igyál!”. Május végére az összes szõlõfajta elvirágzott. Az innentõl számított tenyészidõszak már
elõre vetítette a korai szüret lehetõségét. A kedvezõ idõjárás hatására július végén már zsendült a
szõlõ, augusztus elejére a kék szõlõk is beszínesedtek. Ilyen korai szõlõérésre senki sem emlékszik. Augusztus elején a csepregi és környékbeli szõlõsgazdák ismét összejöttek Horváth Gábor csepregi borász pincéjében, hogy meghallgassák Szövényi
Áron etyeki borász elõadását a várható szüretrõl: a
szüret 2-3 héttel korábban kezdõdik, magas alko-

hol, alacsony savak, magas ph érték várható és a
meleg sem könnyíti a borászok munkáját. Különösen oda kell figyelni az egyes fajták szüreti idejének megválasztására. Javasolt speciális fajélesztõket, tápsókat, derítõanyagot használni a szõlõ feldolgozása során és törekedni kell a hûtött, lassú erjedésre- hangzott el az elõadásban. Nagyon fegyelmezett technológiával egy különös évjárat
kíváló borai születhetnek. A gazdák elmondták tapasztalataikat és megkóstolták a házigazda borát.
Szép reményekkel várják a közelgõ szüretet.
Horváth József
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A Zrínyi utcai keresztezõdésnél, a Bognár
Ignác utca páros oldalán, egészen a 64-es
számig épült új betonos gyalogjárda, így az
összes lakóépület megközelíthetõ ezentúl szilárd burkolaton. A városvezetõ elmondta,
mintegy 80 méteren alakítottak ki új járdát az
ingatlanok elõtt. A munkálatok augusztus elsõ
hetében kezdõdtek, s a hónap végére már
csak a terület utógondozásával kapcsolatos
tennivalók maradtak.
Az utak és járdák karbantar tását kiemelten szem elõtt tartja a városvezetés, s a tudatos városépítõ szemléletnek köszönhetõen eredményesen zárulhat az idei esztendõ
is, hiszen a Hunyadi utca útfelújítását követõen a Petõfi utca is új aszfaltburkolatot fog
kapni, de folyamatban van a Rákóczi utcai
kerékpárút kiépítése is.
KM

Peruska tábor
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24. Sajtoskáli Falunappal
egybekötött 14. Sajtfesztivál- és vásár
Mint már rengetegen tudják, augusztus elsõ
vasárnapján Sajtoskál kapja a fõszerepet. Idén 24.
alkalommal került megrendezésre a Sajtoskáli Falunap, valamint a 14. Sajtfesztivál és vásár.

színpadára, akik megtáncoltatták a falu aprajanagyját. Õket nem más, mint a Cairo együttes követett, akik zenéjükkel még jobban felpezsdítették
a hangulatot. Idén is fellépett nálunk Kovács Levente, a Pendelyes Néptáncegyüttes szóló táncosa, aki most is elbûvölt minket tánctudásával. 17
órától a Defekt Duó gondoskodott a hangulatról,
elõadásukkal megnevettetve minden jelenlévõt.
Õket nem más, mint a SramliKings követett, akik a
sramlipoppal elvarázsolták a közönséget. 19 óra

A közönség szavazatai alapján idén elsõ helyen az Egri Margaréta Kecsketej Feldolgozó Üzem
végzett. A második hely a Léda Kecsketej Feldolgozó Üzemet illette, míg a harmadik helyet a Kallai
Kft. nyerte el. A gyerekek szavazatai alapján a
Cserpes Sajtmûhely kapta meg a különdíjat, míg a
Képviselõ Testület tagjai a Léda Kecsketej Feldolgozó Üzemet szavazták meg a legjobbnak. A Sajtmûvész díjat idén Põdör István nyerte el.
Délben a rendezvényre látogató vendégeket
nagyszerû étel várta, melynek elfogyasztása után
már kezdõdtek is a szórakoztató programok. A fergeteges mûsorok mellett a gyerekeknek lehetõségük volt kipróbálni a Mûvelõdési ház udvarán felállított hatalmas ugráló várakat.
Elsõként a Gencsapáti Néptáncegyüttes, valamint az õket kísérõ Boglya Zenekar lépett Sajtoskál

magasságában pedig, értékesebbnél-értékesebb tombolatárgyak kerültek kisorsolásra. Este 21
órakor pedig megérkezett a Desperado együttes,
melyre már mindenki nagyon várt. Az együttes remek hangulatot teremtett, idõsebbek-fiatalok
együtt mulattak. Az egy órás fergeteges bulit pedig az utcabál követte. A hangulatról Csiszár Duó
és Kati gondoskodott, akik idén is egy remek bulit
biztosítottak.
Nagyon jó hangulatban telt az idei falunap is,
kicsik – nagyok együtt szórakoztak, mindenki remekül érezte magát, melyet nem bizonyít más, mint
az éjjelig tartó mulatozás. Reméljük idén is mindenki, aki meglátogatta rendezvényünket mosolyogva gondol majd vissza Falunapunkra, valamint az
itt szerzett élményekre, emlékekre.
Kovács Vivien

Kiváló hangulat Répceszentgyörgy falunapján
Forró nyári napon várta vendégeit, a településrõl elszármazottakat, a falu lakóit Répceszentgyörgy Község Önkormányzata a falunapi rendezvényre. A kulturális programok között szerepelt a
csepregi Farkas Sándor Egylet, a Répcementi Férfikar, a Rába(p)Art Társulat és a Nicki Fergeteg néptánc elõadása. A megáldott Új Kenyeret együtt fo-

gyasztották el a jelenlevõk. A gyermekek szórakoztatását óriáscsúszda és légvár, csillámtetoválás,
arcfestés, valamint Simon-Nagy Attila keramikus
foglalkozása biztosította. Fogyott a fagylalt és a hideg frissítõ, melyet a bõi Dan Borozó szolgáltatott.
Az üstökben vadpörkölt és halászlé fõtt. Külön öröm
számomra, hogy ilyen nagy létszámban vettek

részt a rendezvényen. Rég nem látott barátok, itt
ingatlannal rendelkezõ külföldiek, elszármazott
gyermekek és unokák mind –mind itt találkozhattak egymással. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a nap sikeréhez, munkájával
vagy anyagilag támogatta a rendezvény sikeres
lebonyolítását.
Kovácsné Kelemen Gertrúd
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A falunap Haller Imre Polgármester beszédével
kezdõdött. Köszöntötte a meghívott vendégeket, a
falu illetve a környezõ települések lakóit, valamint
az összes rendezvényre látogató vendéget. Beszédében kiemelte, hogy az itt élõ embereknek mit is
jelent ez a község, valamint köszönetet nyilvánított
minden támogatónak, és a szervezõknek, akik
nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna létre.
Polgármester Úr köszöntõjét Marton Ferenc, a
Vas Megyei Közgyûlés Alelnökének beszéde követte, akinek kedves szavai után Szabó Miklós plébános úr, valamint dr. Pápai Lajos nyugalmazott gyõri
megyéspüspök megtartották az ünnepi szentmisét.
A szertartás keretein belül megáldották az új kenyeret, amelybõl minden jelenlévõ kapott egyegy falatot.
Az idei Sajtvásár a hagyományokhoz hûen a
Sajtlovagok megnyitójával kezdõdött. Idén 4 Sajtlovag jelent meg rendezvényünkön. A sajtvásáron
11 sajtkészítõ mester vett részt, többségük már
többször járt vásárunkon, viszont volt olyan sajtkészítõ, aki idén elõször csatlakozott hozzánk. Különleges sajtjaikat több körben is bírálták. Elsõ soron,
a falu lakói dönthetett arról, hogy melyik volt szá-

mukra az idei év legjobb sajtja, majd a képviselõ
testület tagjai, illetve a község gyermekei választhatták ki a számukra legjobban ízlõ terméket. Ezen
kívül idén harmadik alkalommal adták át a sajtmûvész díjat, melyet Sajtoskál Községi Önkormányzatának, a Sajtoskáli Sajtvásár Szervezõbizottságának, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanácsnak, a Magyar Sajtlovagrendnek, illetve a KKASE
Sajtkészítõk Egyesületének közös döntése alapján
adták át a legjobb sajtkészítõnek.
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Rövid hírek
• Tompaládony
FALUNAP TOMPALÁDONYBAN
Igazi forró nyári nappal köszöntött ránk a
falunap augusztus elsõ szombatján Tompaládonyban. Az idei évben is sokszínû, minden generációt kielégítõ program szemtanúi
lehettünk. A délelõtt folyamán, fõzõversenyen mérhették össze tudásukat a vállalkozó
kedvû csapatok. Az ízletes ebédet a Pannon
Cigányzenekar kíséretében fogyaszthattuk

A 90 éves szépkorú Poór Józsefnét (szül. Csuka
Vilma) Vilma nénit köszöntötte július 7-én népes
családja körében Talabér Jenõ polgármester úr és
Czipetics Györgyné jegyzõ asszony. Kevés az
olyan nyugdíjas, akinek ne lenne gondja. Van aki
betegséggel küszködik, van aki
gyermekein, unokáin nem gyõz segíteni, van aki a nyugdíja beosztásával
szenved meg hónapról hónapra, van
akit az egyedüllét és a magány gyötör.
De Vilma néni nem ilyen! Könnyekig hatódva, sugárzó arccal mesélt szeretteirõl, 3 gyermekérõl, 5 unokájáról, 9 dédunokájáról és az ükunokájáról, és arról
a meglepetés ünnepségrõl, amit a tiszteletére szerveztek, a rengeteg csokorról, a 90 szál rózsából álló szülinapi virágkölteményrõl. És magáról, az életérõl: „1928-ban születtem EgyházasfaluKisgógánfán. Hárman voltunk testvérek, sajnos
egyikünk már nem él. Gyermekkoromból annyira
emlékszem, hogy nagyon szerettem iskolába járni.
Valamiképpen a nevelõk kedvence voltam, mindig minden ünnepségen osztottak rám feladatot.
1938-ban, amikor a felvidék visszakapcsolását ünnepeltük, én lehettem az anyaország. Gyönyörû,
díszes magyar népviseleti ruhában álltam a színpadon, és ahogy „jöttek haza” a visszacsatolt városok- Pozsony, Léva, Rimaszombat, Losonc-,
mindet köszöntenem kellett egy-egy rövidke verssel. Mindenhol helyt tudtam állni, a rámbízott feladatokkal mindig megbirkóztam. Fiatalon, mindössze 20 évesen, 1948-ban kötöttünk házasságot
a férjemmel, akkor kerültem Horpácsra. A gyerekek is hamar jöttek. Talán ennek köszönhetem,
hogy megélhettem az ükunokám születését. A mai
világban az emberek mindig arra hivatkoznak,
hogy nincs idejük, nem érnek rá, túl elfoglaltak. Én
is elfoglalt voltam, gyerekeket neveltem, késõbb
az unokákat pesztráltam. De mindenre tudtam idõt
szakítani, csak akarat kellett hozzá. Szeretetben éltünk, nagymamaként is mit tehettem volna? Átöleltem a gyermekeim, akkor és ott segítettem ahol
szükség volt rám. Mert csak a szeretet útján megy
az élet, ahol szeretet van, ott minden megvan. A

férjem sajnos meghalt, de 62 évig éltünk így
együtt. Minden életnek vannak nehézségei, voltak
az enyémben is. Ilyen volt a háború, de errõl nem
szeretek beszélni, mert rossz emlékeket, nyomorúságot, elvesztéseket hagyott maga után. Egész ki-

csi gyermekként már templomba járó voltam, és
az elmúlt 90 évben is minden vasárnap elmegyek
az istentiszteletekre. Egész életemben egyetlen
egy alkalom maradt ki, az is azért, mert rosszul jegyeztem meg a mise idõpontját. Ebben a korban
a templomba járást csak a családom segítségével tudom megoldani. De minden vasárnap jön
értem az unokám, és visz. Csodálkoznak is az emberek, hogy ennyi idõsen még van erõm elmenni.
A fiam is rengeteget segít, ellát, gondoskodik rólam, fõz, bevásárol. Dolgozni már nem nagyon tudok, de a veteményt rendszeresen ellenõrzöm, a
nem oda illõt kihúzom, talicskára szedem. Megszoktam, hogy minden nap így tegyek. Kilencven
esztendõ hosszú idõ, nem mindenkinek adatik
meg. Nekem az Isten mégis ezt adta, a hosszú életet. Vannak nehézségek, minden reggel meg kell
küzdenem, hogy talpra álljak. Elsõ dolgom az
imádság, aztán a mosakodás, és jöhet a kávé. Kell
más egy öregnek, mint hogy egészséges és még
ki is szolgálják? Nem tudom milyen érdemem volt
hogy ezt kapom a Jóistentõl! De azt tudom, hogy
ahol hit van ott szeretet, ahol szeretet ott béke, hol
béke ott áldás, hol áldás ott Isten, hol Isten, ott szükség nincsen.”
Zsoldosné H. Kati
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el. Az ünnepélyes megnyitót követõen ökumenikus Istentisztelettel folytatódott a nap. A
programok között szerepelt társastánc, népdalcsokor, valamint a Nicki Fergeteg néptáncegyüttes bemutatója. A hangulat fokozásáról Sihell Ferry és Henna gondoskodott. A
késõ délutáni órákban a helyi fiatalok szórakoztatták a közönséget, akik idõutazásukkal
felelevenítették a 70-es, 80-as 90-es évek zenéit. Ezt követõen a Zaporozsec együttes
adott koncer tet. A nap folyamán a gyermekeket ugrálóvár és különbözõ fajátékok szórakoztatták. A falu lakói ingyenes egészségügyi szûrõvizsgálatokon vehettek részt. Este a
West együttes gondoskodott a fergeteges
szórakozásról.
M.O.B.

Kilencven év bölcsessége
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MÉGIS Szélrózsa Bükön
Én tudom, hogy az utóbbi hónapokban lassan
már a csapból is a Szélrózsa folyt. A regionális és a
megyei, de még az országos média is egyre több formában adott hírt, szólaltatott meg szervezõket arról,
hogy mi is lesz az az evangélikus ifjúsági találkozó,
amely megrendezésre kerül 2018. július 25-29-én Bükön. Ha személyes beszélgetésekben elõkerült, már
mindenki csak bólogatott, hogy igen, tudom, hallottam róla. De valahogy hiába hangzott el, hogy kb.
2000 fõt megmozgató esemény, hogy kb. 400 fõs
szervezõ csapat áll mögötte, valósággá akkor kez-

A nyitóünnepségen Fabiny Tamás, az Északi
Evangélikus Egyházkerület püspöke adja át a stafétát
Firisz Anitának, a Büki Evangélikus Egyházközség
Ifjúsági Önkormányzata elnökének.

A szombathelyi Haladás VSE U-15-ös foci csapata képviselte Magyarországot
2018. 07.29-08.03.között Izraelben zajló 53.
Nemzetközi Gyermek Világjátékokon.
A csoport egyik tehetséges játékosa
községünk büszkesége: Bódi Bence volt.

Álló sor jobbról a 2. Bódi Bence

A megérkezésük után a fiúk ellátogattak vezetõikkel többek között Betlehemben
Jézus születési helyére, az Olajfák hegyén
található Getsemáné kertbe és az Izrael és
Jordánia határán levõ Holt-tengerben is
megfürödhettek. Hétfõn este a jeruzsálemi
megnyitó ünnepségen Bencéék edzõje,
Horváth Tibor vonulhatott be a magyar
zászlóval, s õt követte a Haladás csapata s
a többi magyar versenyzõ. Kedden elõször a görögökkel, majd a házigazda Izrael csapatával játszottak és nyertek a fiúk.
Utóbbi mérkõzésen Bence egy találattal
járult hozzá a gyõzelemhez. A foci világjátékok negyedik helyét szerezték meg! Óriási és nagyszerû eredmény ez! Gratulálunk, s további szép sikereket kívánunk valamenynyiüknek.
Hajrá Haladás! Hajrá Bence!
KSzÁ
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dett válni, amikor a találkozó hetének borongós hétfõjén megjelent a büki mûvelõdési ház és iskola környékén egy lelkes fiatal csapat, sistergõ rádiókkal a
kezükben, és kezdték építeni a sátrakat. Õk voltak a
„mekkelek”. A csepergõ esõben megkérdeztem szigorú huszonéves vezetõjüktõl, hogy szerezzek-e nekik
esõkabátokat. Stofee azt válaszolta, hogy akinek kell,
az megoldja szemeteszsákkal. Ez a hirtelenség, erõ és
szívósság végig jellemzõ maradt erre a csapatra, akik
meghatározták a nagyon jól sikerült rendezvény
technikai hátterét. A szervezõk élén Pongzácz Máté

kaposvári lelkész és Szeli Noémi programkoordinátor
állt. Noémi volt a csapatban az egyetlen, akit egyházunk többek közt ezzel a feladattal alkalmazott, mindenki (!) más önkéntes szervezõ. Õket követte a 15 fõs
presbitérium. Minden presbiternek megvolt a feladatköre, amelyek a program sokszínûségét is hozták: teológia, istentiszteletek, áhítatok, csendkuckó,
„Nikodémus” éjszakai beszélgetései, keresztény zenekarok, nagy zenekarok, kultúra fõelõadói, fórumbeszélgetések, színház, babás és gyerekprogramok, középiskolások, egyetemista (és felnõtt) programok,
ökoteológia, nemzetközi programok, az evangélikus
egyház szlovák, német és cigány programjai, külmissziós programok, beszélgetõs kávéházak. Amikor
július 25-én begördült a büki vasútállomásra a két
közvetlen Budapest-Bük vagon, és jöttek a résztvevõk, ahogy egyre több sátor állt már a templom és a
gyülekezeti ház udvarán, és a gyorsan felépült programsátrak között is egyre több ember bóklászott, akkor pedig igazán valósággá vált. És a nyitó istentisztelettel kezdõdõ 12. büki Szélrózsa Evangélikus Ifjúsági Találkozó tényleg egy csoda volt. Nem azért, mert
minden eddigi résztvevõ rekord megdõlt, nem azért,
mert a helyszín méretei pont illettek ehhez a csapathoz, hanem azért, mert aki ott volt, mindenki akarta a
Szélrózsát. Akartuk szervezõkként, de nagyon akarták
a résztvevõk is, hiszen minden programon voltak nagyon szép számban. Valaki pedig így fogalmazott:
„szinte tapintható a Szentlélekisten jelenléte”. És vége
lett. A záró istentiszteleten az iskolaudvaron kb. 3000en voltunk. És még sincs vége. Mert él bennünk tovább. Újranézzük a felvételeket az interneten... De él
még tovább bennünk legalább 2 évig, amikor majd
újra elmegyünk a következõre. És nagyon hálásak
vagyunk Istennek, hogy a büki Szélrózsa megtörtént.
Simon Réka, büki evangélikus lelkész

TÖMÖRDRÕL JERUZSÁLEMBE...
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Rövid hírek
• Bõ
DÉLVIDÉKEN JÁRTAK A HETEDIKESEK
A Bõi Általános Iskola immáron harmadik
alkalommal nyerte el a Határtalanul programban való részvételt, melynek keretében idén
májusban a Szelestei Általános Iskolával és a
Kemenesmagasi Általános Iskolával közösen
a délvidéken jártunk.
A HAT-17-01-2017-00766 megjelölésû
gyõztes pályázat támogatásával 41 diák és 6
kísérõtanár ismerte meg közelebbrõl Szlovénia és Horvátország magyar vonatkozású területeit, emlékeit május 22 -25 között. A diákok
megismerkedtek a Göntérházai Kétnyelvû Általános Iskola diákjaival, a falu nevezetességeivel, betekintést szereztek vendéglátóink

áldozatokra emlékeztek
Bük Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
augusztus 3-án idén is megemlékezést szervezett a
holokauszt-pharrajimos áldozatainak emlékére az
egykori büki temetõ helyén kialakított Templomkertben. Itt találhatók a milleneumi és
millecentenáriumi emlékfák, az I. és II. világháború
büki hõseinek és áldozatainak emlékmûve, az
1848–49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztetõ kõ és ágyúcsõ. Öt éve ezek közelében
került felállításra a holokauszt emlékmû is. A rendezvényt a magyar és a cigány himnusz elhangzása után Németh Tiborné, a nemzetiségi önkormányzat elnöke nyitotta meg. Köszöntõjében elmondta, hogy augusztus 3-a az 1944. augusztus
másodikáról harmadikára virradó éjszaka
Auschwitz-Birkenauba elpusztított háromezer roma
áldozat miatt lett a roma holokauszt, a pharrajimos
nemzetközi emléknapja. A Vas Megyei Közgyûlés
elnöke, Majthényi László emlékezõ beszédében
elismerõen szólt a város roma önkormányzatának
kezdeményezésérõl, mely öt éve Bükön a
holokauszt emlékmû felavatásához vezetett. Ebben a történelmi környezetben a nevekbõl olvasható a származás, s látható, hogy kik fogtak össze,
s adták életüket a hazáért a harcok során. Együtt
emlékezünk azokra, akik nem kerülhették el a sorsukat a II. világháború alatt. Iparosok, kereskedõk,
mûvészek és mások tûntek akkor el, akik ma is hiányoznak. Ha az európai kultúráról beszélünk, nem
feledhetjük a kereszténység zsidó gyökereit. A romák is keresztények, velük is összeköt bennünket a
hit. Dr. Németh Sándor, a város polgármestere a
hagyományteremtõ elképzelést méltatta. A 2014ben felállított emlékmû azóta is megfelelõ helyet
biztosít az évenkénti megemlékezéseknek, melyeken sok értékes gondolat elhangzik. Minden évben részt vett, s most is szívesen jött a rendezvényre Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó Hitközség
elnöke. Õ belsõ parancsnak nevezte az emlékezést. Emlékeznünk kell a nem ismert nagyszülõkre,
akiknek az volt a bûnük, hogy a hagyományaik
szerint akartak élni. Emlékezzünk hazavánszorgó

szüleinkre, akik a borzalmak után új életet kezdtek,
családot alapítottak, megpróbálták elfelejteni a
felejthetetlent. Már õk sincsenek velünk. Ránk maradt az örök kérdés: Miért történt? Meg kell emlékeznünk mártírjainkról az idõk végezetéig.
Ferkovics József festõmûvész Anne Frank naplójá-

ból idézett: „Együtt szenvedek az emberek millióival, mégis, ha felnézek az égre, arra gondolok,
hogy egyszer még minden jóra fordul, a kegyetlenségeknek vége szakad, és a világra ismét egy
békés és nyugalmas kor köszönt. Addig hû maradok eszméimhez, hátha a jövõben valóra válnak.”
A beszédek elhangzása után koszorút helyezett
el az emlékmûnél Németh Tiborné a büki-, Forgács
Kálmánné a szombathelyi-, Farkas Jánosné az
olaszfai roma nemzetiségi önkormányzat, Bogdán
Piroska a gyõri Czinka Panna-, Tóth Gyuláné és
Major Gyula a Büki Városvédõ és Szépítõ Egyesület
nevében, Majthényi László, a Vas Megyei Közgyûlés elnöke, dr. Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Kormányhivatal Kõszegi Járási Hivatalának vezetõje,
dr. Németh Sándor, Bük polgármestere, dr. Tóth Ágnes, Bük jegyzõje, Lõrincz Attila r. alezredes, õrsparancsnok, Barabás Mónika r. õrnagy, Nika Róbert
nyomozó és Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsidó
Hitközség elnöke.
Sági Ferenc
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mindennapi életébe. A tanulók heteken át lelkesen készültek a kirándulásra, az elõkészítõ
órákon pedig elõre megismerték a fõbb helyszíneket, a híres történelmi személyeket.
Elsõ nap látogatást tettünk Közép-Európa
legnagyobb orchidea farmján, a Dobronok
határában megépült Trópusi kertbe, ahol különleges, egzotikus növényeket találtunk. Ezután a Bakonaki –tó körül tettünk egy sétát,
ahol energiapark mûködik, mely a különbözõ
szer vi bajokat hivatott or vosolni. Délután
Lendván megtekintettük a Bánffy-Esterházy
kastély kiállítását, benne Zala György szobrászmûvész alkotásainak miniatûr másait, valamint az erre a tájegységre jellemzõ népviseletet és használati tárgyakat.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

A roma és zsidó
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Együttmûködés
Bük-Csepreg turisztikai fejlesztéséért
Nemrégiben tartott együttes sajtótájékoztatót Vlasich Krisztián, Dr. Németh Sándor, Csepreg és Bük város
polgármestere, Ágh Péter, a térség
országgyûlési képviselõje és Dr. Kondora Bálint megyei alelnök, mely során a két város nyertes turisztikai attrakciófejlesztési pályázatát ismertették. Bük turisztikai szerepe a megyében jelentõs, Sárvárral együtt magasan a két legtöbb vendégéjszakát
reprezentáló települések országos
szinten is– ismertette a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
nyertes pályázatát Ágh Péter képviselõ. Mint fogalmazott, erre az adottságra építve kell lehetõséget adni a

rült napirendre, arra is figyelnek,
hogy ne szervezzenek egymásra
nagyrendezvényeket. Dr. Kondora
Bálint, a Vas Megyei Közgyûlés alelnöke az együttmûködés fontosságról
beszélt, melyekben a kisléptékû döntéseknek is óriási súlya van. Mérföldkõhöz érkezett a két település, hiszen
korábban elképzelhetetlennek tûnt
Csepreg és Bük városok ilyen jellegû
együttmûködése - fogalmazott az alelnök. A csepregi önkormányzat dísztermében tartott sajtótájékoztatón
részt vett Pálffy Tamás és Spielenberg
Andrea a büki TDM munkatársai, Horváth Gábor a Kõszegi Hegyközség
csepregi választmányának tagja, és
Szelestey László, a cserpegi projekt
pályázati referense is.
KM

1 Úton Zarándoknap Kõszegrõl Csepregre
2018. augusztus 25-én az 1 Úton
Zarándoknap volt a Nemzetközi Mária –út összes útvonalán, 1 napi járásra található Mária kegyhelyekre. A
zarándokutak kiemelkedõ és fokozódó jelentõségûek a világban. A keresztény kultúrkörben sok embert
vonzanak évente. A keresztény világ

Édesanyákért ajánlották fel. A lelki
vezetõ Kovács Richárd kõszegi iskolalelkész volt. A zarándokok Kõszegrõl
indultak és több helyen megálltak
imára, pihenésre. Például a Peruska
Mária kápolna és szoborkertben találkoztak a csepregiekkel és a
Tömörd felõl érkezõkkel is. Innen Má-

zarándoklatai Jézus életének színteréhez, Szentek emlékhelyeihez vagy
Szûz Mária kegyhelyeihez vezetnek.
A Kárpát medence a Mária tisztelet
szempontjából óriási értékkel rendelkezik. A Mária Út egy több, mint 1400
km-es spirituális és kulturális értékeket
adó gyalogút, melyet bárki bejárhat.
A Mária Út mentén kb. 60 zarándokhely található. A csepregi Boldogasszony-kápolna is ilyen. A Mária Zarándokutak célja, hogy megerõsítsék
a térség mélyen gyökerezõ Szûz Mária tiszteletét, a Mária kegyhelyek
rendkívüliségét felfedeztessék a világgal. A csepregi Boldogasszonykápolna a környékbeli települések
hagyományos zarándokhelye. Ezt a
hagyományt eleveníti meg minden
évben a Máriaút Egyesület, a Nagyboldogasszony napját követõen.
Célja, hogy a környékbeli lakosságot
összefogja. Ezt a zarándoknapot az

ria énekeket énekelve mentek a
csepregi Szentkúti kápolnához. Közben érintették Szent Orbán szobrát a
csepregi szõlõhegyen, aki a hegy
védõszentje. A Szentkúti kápolnánál
találkoztak Peresznye, Zsira, Répcevis, stb… felõl érkezõkkel. Itt már a
babakocsis édesanyák is tudtak
csatlakozni. Az idõjárás miatt a
szentmise most nem a Boldogaszszony kápolnánál volt, hanem a
csepregi Szent Miklós templomban,
ezért a zarándokok itt találkoztak a
másik irányból Szeleste, Bõ, Gór, Bük,
stb. felõl érkezõkkel. A szentmisén a
fõcelebráns Kovács Richárd iskolalelkész volt. A szentmise után agapéra várták a résztvevõket. A zarándoklatról életre szóló élményekkel,
lelkileg megújulva térhettek haza.
„Aki menekül, önmaga elõl fut, aki
zarándokol, önmaga felé tart.”
Horváthné Pados Teréz
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turistáknak, hogy egy csepregi kitérõvel meghosszabbítsák az üdülésüket. Hozzátette, a jövõben is sokat kell
tenni azért, hogy Csepreg a benne
rejlõ potenciált ki tudja használni, a
most megvalósuló projekt az elsõ állomás azon az úton, hogy a város felkerüljön a turisztikai térképre. A most
közösen elnyert 100-100 millió forintnak köszönhetõen Csepregen számos, a város turizmusi vonzerejét növelõ fejlesztés valósulhat meg.
Nordic Walking pálya kialakítását tervezik, kerékpáros pihenõhelyet hoznak létre, de a belvárosban fotópontot is elhelyeznének, hogy a legjobb
és legélvezhetõbb szögbõl készült
képeslapok helyett, saját felvételeikkel örökíthessék meg a látványossá-

gokat. Vlasich Krisztián kiemelte, régi
álmom teljesül a városban azzal, ha
a tervezett kilátót megépítik. Elárulta
továbbá, hogy egy turisztikai információs pontot és vinotékát is kialakítanak a csepregi bor népszerûsítése
érdekében, de a településen egy
város makettet is elhelyeznek a fõtéren. Közös image kiadványokkal, fotó és videókampányokkal készülnek
a városok, nagyszabású médiamegjelenéseket terveznek. Dr. Németh
Sándor a büki fejlesztésekrõl elmondta, az eddig össze nem érõ kerékpárutakat kötik össze a településen, és
fejlesztik a Kneipp parkot is. A két város együttmûködése néhány éve ke-

Zarándoklat Csepregre
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Rövid hírek
• Csepreg
SZERETETTELJES
ÉS MEGBECSÜLT IDÕSKOR
Augusztus 7-én Varga Jánosné Juliska nénit 90. születésnapja alkalmából szerettei köszöntötték a Területi Gondozási Központban,
ahová Vlasich Krisztiánt, Csepreg város polgármesterét is meghívták. Juliska néni
Csepregen született, két leány testvérével
együtt, boldog családban. Fiatalon aktív tagja volt a helyi közösségnek, több színdarabban is szerepelt. A csepregi hegyen szõlõs
kertjük volt, az ott töltött idõkre ma is szívesen
emlékszik vissza. Férjével egy fiúgyermeket
neveltek. Varga Jánosné a ruhagyárban dolgozott és onnan is ment nyugdíjba, a munkája a hobbija volt, hiszen szabadidejében is

Nemesládonyban...
„A 2016-ban beadott pályázataink sajnálatos
módon nem nyertek, így nem valósult meg az elképzelés, ami szerint felújítjuk az orvosi rendelõt, ill.
új járdaszakaszokat alakítunk ki. -kezdi a beszélgetést kissé csalódottan Németh László, Nemesládony polgármestere. - A rendelõ szerencsére még
nincs olyan állapotban,
hogy gondot okozna a falu
lakóinak ellátása. Heti egy
alkalommal van nálunk rendelés, ennek jelenleg megfelel, de például nincs akadály mentesítve, így a mozgássérültek bejutása nehézkes, elavult a belsõ járólapozás, és mivel az 1960-as
években épült, ráférne az
elektromos hálózat felújítása
és a külsõ homlokzat szigetelése. Kistelepülési támogatást viszont nyertünk, ez
750 ezer Ft-ot jelent, ami nagyon kevés pénz, de ennek
is örülünk. Ebbõl az összegbõl a ravatalozót bõvítettük egy esõbeállóval. A fenti összeg a költségek
felét fedezte, a többit az önkormányzat tette hozzá. Ez már elkészült, szép lett a kivitelezése. Több
pályázatunkat befogadták, a rendezvényekre
szánt összeget remélhetõleg már augusztus, szeptember hónapban rendelkezésünkre bocsájtják.
Mindenféle pályázati lehetõséget próbálunk megragadni, ami a falut elõre viheti. Nagyon ránk férne már egy komoly összeg. Jelen pillanatban a
hõsi emlékmû felújítását tervezzük, amit, ha kell,
önkormányzati pénzbõl oldunk meg, de nem tudunk mindent önerõbõl megvalósítani.
A falu lélekszáma szerencsére nem csökkent. A
kiüresedett és reális áron kínált családi házak mindig találnak új gazdát, viszonylag könnyen el tudják adni. Egyre több a fiatal a faluban, reméljük ez
a tendencia folytatódik, és „javul” az átlagéletkorunk. Az önkormányzat a beköltözõ fiatal családoknak 100.000 Ft letelepedési támogatást biztosít,
amennyiben megfelelnek a feltételeknek. A faluból Bükre és Sopronkövesdre járnak sokan dolgozni, ez valószínûleg a versenyképes béreknek tudható be. Egyre inkább ebbe az irányba orientálódnak az emberek, Répcelakra és Sárvárra már
jóval kevesebben utaznak. Ami nagyon hiányzik a
faluból, az egy élelmiszerbolt. Sajnos most a szomszéd településig kell menni, hogy az alapvetõ élelmiszereket be tudják szerezni. Állandó rendezvényeink mindig jeles napként vannak bejegyezve a
naptárba. Ebben az évben március 10-én tartottuk
a nõnapot, május 6-án pedig az anyák napját.
Ezeket az ünnepeket mindig a gyermekek aktív

részvételével szervezzük. Következõ programunk a
Gyermeknap volt, amit már második éve nem
helyben tartunk, hanem a szülõkkel egyetértésben
kirándulni visszük a csemetéket. Idén Zalaszabaron
voltunk, a Zobori Kalandparkban. Az önkormányzat felvállalta az anyagi költségeket, az utaztatást
és a belépõjegyeket, a szülõknek csupán az étkezéseket kellett megoldani. A kiránduláson szinte az összes
gyerekes család részt vett.
Ez a program felfogható úgy
is, hogy a gyerekek egész
éves rendezvényeken való
részvételét honoráljuk, viszonozzuk ezzel a kirándulással.
A szülõk együttmûködése és
rábeszélése nagyon kell ahhoz, hogy a mai fiatalok szívesen szerepeljenek, hajlandóak legyenek szavalni, verselni, táncolni. A gyerekek
szerencsére bevonzzák egymást, így mindig van jó pár vállalkozó kedvû ifjoncunk. Minden évben július második szombatján
tartjuk a falunapot, másnap pedig a falu búcsúját.
Sajnos manapság a búcsúk elvesztették jelentõségüket, közel sem bírnak olyan tartalommal és hírrel, mint pár évtizeddel ezelõtt. Ilyenkor próbáljuk
hazacsalogatni az elszármazottakat, családias beszélgetéseket, élménybeszámolókat, eszem-iszomot, szerény mulatságot tartunk. A résztvevõk száma szerencsére évrõl évre nõ.
Nyár végén, augusztus 25-én, iskolakezdés
elõtt rendezzük a nyárbúcsúztatót. Ilyenkor is minden a gyerekekrõl szól, társasjátékok, csapatjátékok, szalonnasütés, bográcsozás, süteményverseny
kerül megrendezésre, melyen a szülõk, nagyszülõk
is szívesen vesznek részt. Következõ rendezvényeink mind decemberhez kötõdnek, kezdve az adventi gyertyagyújtással, majd a Mikulás ünnepséggel, végül pedig az Idõsek Napjával. Ezekre a
programokra a szombathelyi Berzseny Dániel Megyei Könyvtár térítésmentesen biztosít fellépõket,
mivel a Vas Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer tagja vagyunk. A gyertyagyújtáson
mindkét vallási közösség, a katolikus és az evangélikus is részt vesz, ami jól összehozza a falu lakosságát, értékelik az emberek. A Mikulás ünnepségre
idén bábszínházi elõadással készülünk és értékes
csomagokat kapnak a gyerekek. Az Idõsek Napját
is igyekszünk emlékezetessé tenni. Ezek a rendezvények mindig összehozzák a falu apraja-nagyját,
jó hangulatban telnek. Már ezért megéri Nemesládonyban élni!”
Zsoldosné H. Kati

Kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása Csepregen
A Vas Megyei Önkormányzat és Csepreg Város Önkormányzata által létrehozott konzorcium
153 millió forint összegû támogatásban részesült a
Széchenyi 2020 program keretében. Így Csepreg
város kerékpárosbarát fejlesztése, a település belvárosának és a külterületi városrésznek kerékpárút-

tal történõ összekötése valósul meg, összesen 870
méter hosszan. A Rákóczi utcában fog megvalósulni a projekt, melynek fontos eleme, hogy a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit megteremtse Csepreg külterületei irányába is, elõsegítve
a munkaerõ fenntartható mobilitásának feltételeit.
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szeretett varrni és horgolni. Több alkotása ma
is szobáját díszíti. Kilenc éve költözött a Szent
Katalin Idõsek Otthonába, ahol családtagjai
a mai napig aktívan tartják a kapcsolatot vele. A jeles évforduló alkalmával unokái, dédunokái és menye is meglátogatta, s felköszöntötte az ünnepeltet. Zétényi Irén intézményvezetõ és Kapitány Eszter mentálhigiénés munkatárs is külön készültek az ünnepi eseményre,
szívhez szóló köszöntõ és torta is készült. A város polgármestere jókívánságokkal látta el a
Juliska nénit, s egy csokor virággal, csokoládéválogatással kedveskedett a kerek évforduló alkalmával. Vlasich Krisztián átadta a város és Orbán Viktor miniszterelnök úr személyre szóló emléklapját is, melyben megbecsülésüket és soha el nem múló hálájukat fejezik ki
idõs polgártársaik iránt.
KM

Sûrû a program
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Játszóház Sajtoskálon
ugrik nagyobbat?” és ehhez hasonló
feladatok vártak a gyerekekre. Az
esõnek köszönhetõen a szerdai
program már 4 órakor véget ért.
Csütörtökön ismét tele volt a mûvelõdési ház udvara gyerekekkel. Folyamatos sorversenyek, és kvízek vártak
rájuk. Mint például; táncolás lufikkal
a lábukon, mályva cukor evés gördeszkáról, számháború, mocsárjárás, különbözõ kvízek .. stb. Az idõjárás ezen a napon sem volt túl kegyes, így mindenkinek hamar vissza
kellett vonulnia a kultúrház udvarára.
Miután mindenki visszaért nekilátottak a vacsorának, melyet közösen
sütöttünk a mûvelõdési ház udvarán.
A pénteki nap a kirándulásról szólt. A
Kalandvároshoz érve a gyerekek
egy másodperc alatt a játékokon teremtek, és egész délelõtt megállás
nélkül játszottak. Miután mindenki
kellõen elfáradt, megebédeltek,
majd egy rövid szabad program
után megnéztek egy mozifilmet. Az
öt nap alatt rengeteg pozitív élménynyel gazdagodtak a gyerekek, s
mindenki önfeledten mulatott,
Sajtoskál a gyerekek kacajától zengett. Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki segített
abban, hogy ez a fergeteges játszóhét létrejöhessen! Köszönjük minden
támogatónak, valamint a szülõknek,
akik nap, mint nap segítettek!
Kovács Vivien

nyári focitábor

Idén nyolcadik alkalommal rendeztek „Rúgd a bõrt” nyári focitábort
Csepreg városában, egy héten át
tartottak szórakoztató és ügyességi
foglalkozásokat az 5-16 év közötti lá-

nyoknak és fiúknak. A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület a Csepregi
Sportegyesülettel karöltve a Malomkerti Sportlétesítményben tartott labdarúgó edzések mellett természetesen játékos feladatokra, fürdõzésre
és kirándulásra is invitálta a gyermekeket. Céljuk az volt, hogy a rendszeres mozgást megszerettessék, s az
egészséges életmódra neveljék a fiatalokat, akik kitörõ lelkesedéssel fogadták az edzéseket záró izgalmas
focimeccseket. A hét elsõ napja a
bemelegítõ labdafeladatokkal kezdõdött, ráhangolódásból a hét további napjára. A kicsik és nagyok

megismerkedtek egymással, a labdával, különbözõ ügyességi feladatokban, akadályversenyen mérettethették meg magukat. Másnap a kikapcsolódás és az élménygyûjtés
volt fõszerepben, a tábor
résztvevõi a Celldömölki
Vulkán Gyógy –és Élményfürdõbe látogattak
el. A hatalmas melegben
mindenki kedvére csúszkálhatott, ugrálhatott és
pancsolhatott a medencékben. A hét folyamán
a labdarúgó edzések
mellett Kõszegre, az Óház kilátóhoz is ellátogattak, a túra izgalmait a kilátóra felérve a gyönyörû panoráma
koronázta meg. Délután a jól megérdemelt fagylaltozás sem maradhatott el, ami hûsítõül szolgált a nagy
melegben, de természetesen mindig
jutott idõ a focizásra. A mozgás mellett a rendszeres étkezésrõl is gondoskodtak a szervezõk, minden nap meleg ebedét, uzsonnára különféle
gyümölcsöket kínáltak a táborozó
gyermekeknek. Egy biztos, tartalmas,
élményekkel és tapasztalatokkal teli
hetet tudhatnak maguk mögött az
idei évben is a csepregi „Rúgd a
bõrt” focitábor résztvevõi.
KM
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2018-ban sem maradhatott el a
hagyományos játszóhét a sajtoskáli
gyermekek számára. Idén öt napon
keresztül játszhattak közösen a falu,
valamint a faluból elszármazott szülõk gyermekei. A tábor a Csepregi
Önkéntes Tûzoltóinak elõadásával
kezdõdött, mely során rengeteg érdekességet árultak el munkájukról. A
gyerekeknek lehetõségük volt felpróbálni az egyenruhákat, valamint beülhettek a tûzoltóautóba, viszont nekik mégis a „tûzoltás” tetszett a legjobban. A tûzoltóknak köszönhetõen
mindenki kipróbálhatta, milyen érzés
egy kisebb méretû tömlõvel tüzet oltani. A délután folyamán a Répcelaki Rendõrség is tartott egy kis bemutatót, majd csapatversenyek következtek. A gyümölcstálak elkészítése
után kezdõdtek a vicces sorversenyek, és kvízek, melyben minden
csapat remekül szerepelt. A keddi
napon kézmûves foglalkozás várta a
gyerekeket. Kicsik-nagyok közösen
batikoltak. Miután minden póló elkészült, megérkezett Simon Nagy Attila
keramikus, aki röviden bemutatta
mesterségét, majd közösen nekiálltak az agyag formázásának.
A szerdai napon a fürdõzés kapta a fõszerepet. A gyerekek meglátogatták Bük-fürdõt. Természetesen itt
sem maradhattak el a vetélkedõk.
„Ki bírja tovább a víz alatt?”; „Ki csúszik le hamarabb a csúszdáról?”; „Ki

Rúgd a bõrt
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Rövid hírek
• Csepreg
BARÁTI TALÁLKOZÓ MAGÁVAL
RAGADÓ KONCERTTEL

SZÍNES BÚCSÚI FORGATAGGAL ÜNNEPELTEK A CSEPREGIEK
Augusztus 11-12-én rendezték a Répcementi
Napokat, s a Csepregi Búcsút, melyet Csepreg
Város Önkormányzata és a Szebb Holnapért
Közhasznú Egyesület szervez sikeresen több éve
közösen. A hétvége elõestéjén retro discoval

várták a szórakozni vágyó fiatalokat a Malomkertben, DJ Steve Wolf zenélését az est sztárvendége, Sipos F. Tamás nagyszerû hangulatban
telt fellépése koronázta
meg. Augusztus 12-én
vasárnap délelõtt ünnepi szentmisét tartottak a
Nagyboldogasszony kápolnában, ahová nem
csak a városból, hanem
a környékbõl is több száz
hívõ gyûlt össze Juhos
Imre a gyõri szeminárium
spirituálisa prédikációjára. Délután a malomkerti
eseményeket a Farkas
Sándor Egylet elõadása
nyitotta meg, Mátyás király tréfái címû darabjával, mellyel mókás pillanatokat csalt a közönség
arcára. A rendezvényen
Oláh Imre képviselõ és Majthényi László, a Vas
Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte a megjelenteket, s nyitotta meg a búcsúi délutánt. Köszöntõjében kiemelte a hagyományok ápolásának szükségességét, az együtt töltött minõségi

idõ és a családi kötelék fontosságát. A megnyitót követõen a Zabszalma Együttes énekbe foglalt versekkel és játékos találós kérdésekkel szórakoztatta közönség apróbb tagjait, majd Benk
Dénes humorista nagysikerû elõadásától zengett a sátor. A városi díjátadót megelõzõen
Csepreg Város Mazsorett csoportja az ünnephez
méltó koreográfiával kápráztatta el a közönséget. A színvonalas fellépést követõen Vlasich
Krisztián Csepreg város polgármestere köszöntötte az egybegyûlteket. Ünnepi beszédében

úgy fogalmazott: „Csepreg az otthonunk, amelyet erõvel, hittel, és kitartással építünk napról
napra. Sikeres pályázatainkból, újításainkból,
fejlesztéseinkbõl a legkisebbektõl a legidõsebbekig mindenki profitálhat. Munkánk gyümölcsének együtt tudunk örülni az
ilyen alkalmakkor, mint a Márianapi búcsú”, köszönetet mondva a
fellépõknek, a segítõknek, a támogatóknak. Ágh Péter országgyûlési
képviselõ azt hangsúlyozta, hogy
akik ezen a napon elismerést kapnak, azokban igazi „csepregi szív”
dobog. Maga is e szerint dolgozik
a helyiek támogatásával, és az
együttmûködés nyomán számos
pozitív döntés született már a város érdekében.
Bejelentette: újabb pályázaton is sikerrel szerepelt Csepreg, 15 millió forintos kormányzati for-

rás segítségével újulhat meg az Árpád utca. Ezt
követõen a Tiszta udvar rendes ház pályázatának nyerteseit díjazták, ahol az elsõ helyezést
Plank Ferenc és Plank Ferencné, a másodikat
Horváth Ildikó kapta, harmadikként pedig Csupor László részesült elismerésben és pénzjutalomban. Csepreg Város Díszpolgára az idei évben Kóbor Ferenc lett, míg Csepreg Város Életmû díját Sudár Lászlóné T. Molnár Zsuzsanna vehette át. Mindketten példamutató életükkel, a
városért végzett alázatos munkájukkal érdemelték ki a megtisztelõ kitüntetést.
Csepreg Város Szolgálatáért díjban részesült
védelmi és rendészeti tagozatban Horváth István, egészségügyi tagozatban Jákli Antalné,
nemzetiségi tagozatban Kissné Krály Mária, kulturális tagozatban dr. Balogh Jánosné dr. Horváth Terézia, szociális és gyermekvédelmi tagozatban Dömötör Ferencné és oktatási tagozatban Frankné Lukács Ágnes. Polgármesteri Elismerésben részesült: Babos Anna, az általános iskola 8 éve alatt elért példamutatómagatartásáért és szorgalmáért. Hetyési Katalin és a Vas Népe döntõjébe bejutott ladikverseny részvevõi:
Ambrus Angelika, Gaján Réka, Horváth Hanna,
Szabó Laura és Vigh Adrienn a versenyen elért
kimagasló helyezésükért vehették át az okleve-
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Niederdollendorfi és magyar zenészek közös próbája. Wettelschossi kivándorló hozta
össze a zenekarokat.
Königswinter: Magyarországról nem csak
a Balaton, hanem a fúvószene is eszünkbe juthat. Errõl gyõzõdhetett meg a Niederdollendorfi Fúvósbarátok és Csepreg Város
Fúvószenekarának közös próbájának közönsége a CJD aulájában. A hallgatóságot tûzbe
hozta a vendégek játékának temperamentuma és magas színvonala. A nézõk ráadást követeltek.
Az 1930-ban alapított csepregi fúvószenekar 46 tagból áll, a magyarországi nemzeti
porondon B kategóriás arany minõsítéssel rendelkezik. Számos külföldi koncer tet adtak
egész Európában. Most éppen Königswinter
került sorra.
Bár a zenészek egész éjjel úton voltak,
élénken és frissen mutatkoztak be. Az egyik
nézõ, Hans-Theo Handick megjegyezte: ”Ez
már nem is próba, ez egy igazi koncert, s
mindez ingyen. Nagyszerûen játszanak.”
Csepreg kis városkája a büki termálfürdõ
közelében helyezkedik el Nyugat-Magyarországon. Kapcsolatukat a helyiekkel, a Siebengebirge környékiekkel kürtösüknek, Richard
Löfflernek köszönhetik. Wettelschoss egykori
lakosa nyugdíjasként 6 évvel ezelõtt kivándorolt Magyarországra, s azóta zenél a csepregi
fúvószenekarban. Korábban a „KuhleMusikanten” csoportjában játszott, ami a fúvósbarátok tagjaiból állt össze. A hozzájuk tartozó családok, mint a Wachtler, a Schommers,
a Leischner és a Frohwein család minden második évben Csepregen nyaralnak. Ilyenkor
együtt zenélnek Richard Löfflerrel.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!

Répcementi Napok
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let. Hódosi Ottó és Sztojka Antal a városért végzett kitartó munkájáért, Sárai Lajosné az iskolában végzett alázatos munkájáért érdemelte ki
az elismerést. Horváth Istvánné a Csepregi Közös
Önkormányzati Hivatalban évekig végzett munkájáért, Horváth Lászlóné az óvodában végzett
alázatos és kitartó munkájáért, Taródi Ferenc és

tanító nénivel
2018. június 8-án ünnepelte a Dr. Csepregi
Horváth János Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola fennállásának 70-dik évfordulóját. A születésnap méltó megünneplése mellett
a tömördiek számára különleges alkalom volt az
a nap: Márczi Józsefné, Kati néni Gyémántdiplomát vehetett át abban az intézményben, ahol
dolgozott. Ez alkalommal egy szûkebb kör köszöntötte õt,
2018. 07. 21-én a Falunapon pedig az a közösség idézte meg az elmúlt éveket, ahol ma is él. Az ünnepség résztvevõinek nagy többsége elmondhatja, tanítványa volt a Tanító
néninek. Vele készítettem egy rövid riportot.
– Mikor döntött úgy, hogy tanító lesz? Mit szólt hozzá a család?
– 1936. november 26-án születettem Celldömölkön, négyen voltunk
testvérek (3 lány és 1 fiú). Szüleim
örültek elhatározásomnak, hogy tanítónõ leszek. Az általános iskolai tanulmányaim
befejezése után 1952-ben beiratkoztam a Celldömölki Gábor Áron Gimnáziumba. A következõ évtõI a kõszegi Állami Tanítóképzõbe
jártam,sikeres vizsgáim után I957 -ben tanítónõi
oklevelet szerzetem.
– Kik voltak életében a legmeghatározóbb tanítóegyéniségek?
– Mindig hálával és szeretettel gondolok a
Neveléstan és neveléstör ténet tanárnõmre, dr.
Kada Juditra, aki olyan sok tudást adott. Nem
felejtem el dr. Regõs János tanárurat sem. Õ

mindig segített a tanítási gyakorlatokon. Folytatom a sort Takács Béla matematika tanárúrral, mert neki sikerült megszerettetni velem a
matematikát.
– Hogyan került a tömördi iskola élére?
– Pályám kezdetén helyettes tanítóként
Szergénybe kerültem, majd kineveztek a Kenyeri
általános iskolába. Magánéleti változások miatt

1959. szeptember 1-jén Tömördre költöztem,
ahol rám bízták elsõtõl a negyedik osztályig
összevontan tanuló kisdiákokat. A tömördi tagiskolát 34 évig vezettem, azaz 1983-ig. A tagiskola megszûnése után nyugdíjazásomig, 1991-ig,
a csepregi általános iskolában dolgoztam. Magánéletem is e településhez köt: itt élek férjemmel, két fiúnkkal Endrével és Attilával és Endre
családjával.
A cikk folytatása a
repcevidek.hu weboldalon!
Tanítványa: Szabó Ági

2018. szeptember VIII. évfolyam 9. szám • www.repcevidek.hu

Taródi Ferencné a város kultúrájáért, hagyományõrzéséért végzett munkájukért érdemeltek
elismerést. Az elismerések átadása után Nagy
Jonathan bûvész produkciója kápráztatta el a
közönséget, ezt követõen pedig az est fénypontjaként a Liszt Ferenc és Kossuth díjas mûvésznõ Kovács Kati énekeltette meg a megjelent
polgárokat. Vidámsága és közvetlensége elvarázsolta a jelenlévõket. A kiváló koncert hangulatot tovább fokozta Nótár Mary fellépése, aki
szó szerint megtáncoltatta a jelenlévõ több száz
fõs közönséget, akik aztán a hajnalig tartó bálban az Unicum együttessel rophatták a táncot.
Egész nap vidámpark, légvár, óriáscsúszda és a
színes búcsúi forgatag várta a családokat, akik
ismét egy felejthetetlen és vidám hétvégét tölthettek el együtt barátaik, rokonaik és ismerõseik
társaságában.
KM

Interjú a gyémántdiplomás
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Lóháton ülve
NYÁRI LOVASTÁBOR ZSIRÁN
Az idei nyáron is várta a Zsirai Lovarda
a lovak, lovaglás után érdeklõdõ gyerekeket. Ezen a nyáron 3 alkalommal szervezték meg a tábort. Júliusban kettõt, augusztusban pedig egyet. A táborozók létszáma kb. 15 fõ volt. Több településrõl érkeztek az érdeklõdõk pl. Bükrõl,
Csepregrõl, Kõszegrõl, Sopronhorpácsról,

Gyógyszertár
Készenlét és ügyelet
a térségben
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

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

Központi
orvosi ügyelet
• Ügyelet hétköznap 16.00-7.00-ig
• Pénteken 13.00-7.00-ig • Hétvégén,
ünnepnapokon: 7.00-7.00-ig
•Telefon: 94/358/558 • Bük, Eötvös u. 2/a.
(a mentõállomás mellett)

Szeptember 7-ig Csepregen, a
PSMSK-ban: Király Mária és Király
Árpádné, a Csepregi Mozaik Kör tagjai életmû kiállítása. Megtekinthetõ:
10-18 ó.
Szeptember 7., 14., 21., 28. és
október 5-én, pénteken Bükfürdõn:
TERMELÕI PIAC.
Szeptember 8-án, szombaton
16.30 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK–Uraiújfalu megyei II. o., 17 ó.
Egyházasfaluban, a Sportpályán:
Egyházasfalu–Zsira, megyei III. o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 8-án, szombaton:
Traktoros nap Sopronhorpácson.
Szeptember 9-én, vasárnap 10
ó. Horvátzsidányban: Idõsek miséje a
Peruska kápolnánál.
Szeptember 9-én, vasárnap
16.30 ó. Bõben, a Sportpályán:
Répcevölgye SK.–Izsákfa megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 14-15. CSEPREGI
SZÜRETI FESZTIVÁL 2018. 14-én, pénteken: 17.30 ó. a PSMSK-ban: Cornelia
Hartmann festõmûvész kiállításának

megnyitása. (A tárlat október 13-ig
tekinthetõ meg.) Utána: mûsorok. 15én, szombaton 14 órától: Szüreti felvonulás és mûsor a város civilszervezeteinek, intézményeinek, polgárainak részt vételével. Borkóstoló és utcabál - közben kb. 20 ó.: A Be-Jó
Együttes tûztáncos elõadása.
Szeptember 15-16. Kõszegen,
Sopronban, Sopronkövesden, Szombathelyen és sok más településen:
Kulturális Örökség Napok.
Szeptember 16-án, vasárnap
16.30 ó. Csepregen, a sportpályán:

Csepregi SE.–Rábapaty megyei I. o.,
11 ó.: Répcevis–Agyagosszergény,
Zsira–Csapod, 16 ó. Sopronhorpács–Nagylózs, 16.30 ó. Simaság–Kemenesmagasi FC. megyei III.
o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 22. Autómentes
nap.
Szeptember 22-én, szombaton
16 ó. Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK–Szeleste-Pósfa megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 23-án, vasárnap,
16 ó.: Egyházasfalu–Ágfalva, Répcevölgye SK.–Nagysimonyi TC. megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Szeptember 27-30. Kõszeg utcáin, terein, stb.: Kõszegi Szüret és
Nemzetközi Fúvószenei Találkozó
2018.
Szeptember 29-én, szombaton
Horvátzsidányban, az iskolaudvaron:
Magyarország, szeretlek! Szent Mihály-napi rendezvény.
Szeptember 30-án, vasárnap
16.30 ó. Csepregen, a sportpályán:
Csepregi SE.–Jánosháza megyei I. o.
11 óra: Sopronhorpács–Ászok SE, Zsira–Agyagosszergény, 16 ó.: Répcevis–Nagylózs, Simaság–Boba megyei
III. o. labdarúgó mérkõzés.
Október 1-7-én Bükön, Csepregen és az ország több száz településén: Közös tudás - Közösségi hozzáférés. Országos Könyvtári Napok – színes programok minden korosztály
tagjainak.
Október 5-én, pénteken 18
órakor a Dr. Csepregi Horváth J. Általános Iskola és AMI elõtt: Emlékezés
Batthyány Lajosra és az aradi vértanúkra.
Október 6-án, szombaton 1021 ó. Bükön, a Koczán-háznál: Szent
Mihály-napi Civil Forgatag.
Október 6-án, szombaton 15 ó.
Bükön, a Sporttelepen: Büki
TK–Honvéd Sé megyei II. o. labdarúgó mérkõzés.

A részletek olvashatók a plakátokon, illetve a http://www.visitbuk.hu/,
a http://www.csepreg.hu/, és a http://www.naturpark.hu/ honlapokon.
A rendezõ szervek a mûsorváltoztatás jogát fenntartják.
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S Z E P T E M B E R

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

Ausztriából stb. Az óvodástól a felsõtagozatos korú gyerekekig minden életkor
megtalálható volt. Ez volt benne a jó, így
a nagyobbak tudtak segíteni a kisebbeknek. A lányok többen voltak, mint a fiúk,
de a táborozók különbözõ programokon
vehettek részt: lovardai élet megismerése,
lóápolási ismeretek, elméleti ismeretek,
nyergelés, istállótakarítás, etetés. Természetesen a lovaglásé volt a fõszerep. Ki-ki
tudásszintjének megfelelõen ült a lóra: futószáron, osztálylovaglás, tereplovaglás.
Délelõtt és délután is lovagolhattak, hiszen
lelkes lovászok segítették õket, igyekeztek
a lovak szeretetét is beléjük plántálni. Kézmûves foglalkozások is színesítették a tábori életet. Természetesen szabadfoglalkozások is voltak, ahol egymással ismerkedhettek, kis állatokat simogathattak. Aki
akarta az íjászatot is kipróbálhatta, hiszen
a ló és íjászat valahol összetartozik. A
Csepregi Citerások mûsora még hangulatosabbá tették a tábori napokat, aki akarta a hangszert ki is próbálhatta. Egész héten természet közelben, állatok közelében
lehettek. A természet közeli életmód jó hatással van gyermekeinkre, könnyebben kialakítható környezet iránti érzékenységük,
egészséges életmódhoz, testmozgáshoz
való pozitív hozzáállásuk. A zárónapon,
pénteken volt a csapatok közötti verseny,
ahol a legjobbak érmet is kaptak. A lovak
hatalmas bûvölettel rendelkeznek, csodálatosan szépek, lenyûgözik a gyerekeket.
Minél több gyereknek kellene testközelbõl
megismerni õket. Rengeteg dolgot tanulhatnak tõlük. A ló megtanít szeretni, érezni,
és küzdeni a célokért. Tartást, erõt adnak
egy olyan világban, ahol ezekre hatalmas
szükség van. Horváthné Pados Teréz
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