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Rövid hírek
• Zsira

Szülõi összefogással újult 
meg a zsirai játszótér
Példás összefogással, kisgyerekes szülõk

részvételével újult meg az apróságok legna-
gyobb örömére Zsirán a játszótér. A több, mint
10 éve elkészült játszótér játékai megkoptak,
tönkrementek és már nem nyújtottak felhõtlen ki-
kapcsolódási lehetõséget a község gyermekei-
nek. Tajmelné Kövér Ibolya két kisgyermek édes-
anyja, s mint olyan, szükségét érezte a játszótér
felújításának. Felhívására a fiatal szülõk csiszol-
tak, festettek, ástak, kapáltak, folyamatos mun-

ka folyt a játszó-
téren. Amellett,
hogy a játékokat
újították, gyûjtést
is szerveztek egy
új játszótéri
elem, egy csúsz-
dás, mászókás,
hintás játék be-

szerzésére. A felajánlásokból 550.000 forint jött
össze, melybõl az óhajtott játék és egy rugós hin-
ta is megvásárlásra került. Vállalkozók segítettek
a lakatos, kõmûves, asztalos munkákban. Aki
Zsirára látogat, mostanra már egy komplex, jól
felszerelt játszóteret talál.

S hogy a kép teljes legyen, augusztus 24-én
vasárnap délután, ünnepélyes keretek között
került átadásra mindenki legnagyobb örömé-
re. Németh István helyi plébános megáldotta,
s aztán a gyerekek birtokba is vették a meg-
újult játszóteret. N.P.K.

2014. július 26-án, immáron 19. alkalommal
rendeztük meg a Falunapot – Geresdi Találkozót –,
Nagygeresden. Reggel 7 órakor Németh Lajos pol-
gármester úr hangos zeneszóval ébresztette
Nagygeresd még esetleg alvó lakóit. 8 órától a
sporté volt a fõszerep, a focipályán rúgták a bõrt
a játékosok. Közben a Faluház pincéjébõl meny-
nyei illatok szálldostak ki az
ablakon – jókora üstökben
rotyogott az ebédnek való.

10.30-tól ünnepélyes
megnyitón köszöntötte a
megjelenteket polgármes-
terünk, és Ágh Péter ország-
gyûlési képviselõ. A megnyi-
tó után a prominens vendé-
gek és a közönség is kisétált
a focipálya mellett tavasszal
felépített játszótérhez, me-
lyet Bolfán Csaba az Utiro
Leader egyesület elnöke,
Ágh Péter országgyûlési képviselõ, valamint Né-
meth Lajos polgármester úr – Németh Dorina nél-
külözhetetlen közremûködésével – adott át közsé-
günk ifjú lakóinak. Ezt követõen az evangélikus, il-
letve a római katolikus felekezetek képviselõi meg-
áldották az új létesítményt. A szalag átvágása után
immár hivatalosan is birtokba vehették a gyerekek
a játszóteret.

A finom ebéd után, fél kettõkor lépett „színpad-
ra a délutáni kulturális program elsõ fellépõje, a
sárvári Ákovita zenekar, és néptánccsoport. Két
órakor a véradókat köszöntötték a Vöröskereszt
képviselõi. Ezt  követõen Németh Tibornét, az ön-
kormányzati hivatal dolgozóját köszöntötte nyug-

díjba vonulása alkalmából Nagygeresd képviselõ
testülete, valamint községünk díszpolgára, Ágos-
ton Gábor bácsi, aki három cikluson át a falu elsõ
embereként szolgálta községünket.

A délután folyamán fellépett még a csepregi
Mazsorett-csoport, Csikó Teodóra és Takács Zoltán
a gyõri Nemzeti Színház mûvészei, a Tapolcai Mu-

sical Színpad, az undi horvát néptánccsoport és
tamburazenekar. 19 órától a hegyfalui Galeri ze-
nekar tagjai csaptak a húrok közé. Rock-muzsiká-
tól volt hangos a Faluház udvara. Sajnos többször
is áramszünet szakította meg a produkciót, ami így
nem volt maradéktalanul élvezhetõ. Talán legkö-
zelebbi geresdi fellépésükön áramkimaradások
nélkül, zavartalanul hallgathatjuk zenéjüket. Áram-
szünetek tarkították a nap „sztárvendégének”, a
Kredenc énekduónak mûsorát is. A Falunap zárá-
saként, 21 óra után kezdõdött a hajnalig tartó mu-
latság a Bliccelõk zenekarral.           (Béres Péter)

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon!

Falunap Nagygeresden
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I m p r e s s z u m

Szeptember a természetben a beérést, a gyümölcsök szüretelé-
sét, s egyben a búcsúzást is jelenti. A diákoknak búcsúzás a gond-
talanságtól, a régi s az új barátoktól, a nyár örömeitõl. Ám a szep-
tember elhozza az örök újrakezdést, a megújulást is diáknak, tanár-
nak egyaránt. A szeptemberi csengõszó tele van várakozással, fe-
szültséggel, jólesõ izgalommal és örömmel. Mert öröm tanítani és
öröm tanulni. 

Idén szeptember 8-ig, Kisasszony napjáig kell regisztrálni a helyi ön-
kormányzatoknál, azoknak, akik szeretnék képviselni szülõfalujukat. 

Még nincs vége a mulatságnak! Folytatódnak a falunapok, szü-
reti felvonulások, bor napok, a különbözõ fesztiválok és még sorol-
hatnám a jobbnál jobb programokat.

Ha az õszre gondolunk, akarva-akaratlanul, de mindenképp
eszünkbe jut a hideg idõvel együtt járó megfázások sorozata. Érde-
mes megkérdezni az orvost és a gyógyszerészt, hogy hogyan véde-
kezzünk, milyen gyógymódot alkalmazzunk 

„A fák lombjait színesre fested. Átformálod szépen a természe-
tet.” Szép õszi napokat mindenkinek!    

Galavics Adrienn

Hirdetések tartalmáért, valamint esetleges nyomdai hibákért felelõsséget nem vállalunk! Következõ lapszámunk 2014. október 9-én jelenik meg!

Beköszöntõ
2014 augusztus 9-én faluren-

dezvényt tartottunk. A program
12.30-kor kezdõdött egy négycsa-
patos kispályás focitornával. Min-
denki játszott mindenkivel, majd
egy nagypályás „örömfoci” zárta a

tornát, ahol minden kispályán pá-
lyára lépõ játszott.

Közben gyülekeztek a „fõzõver-
seny” résztvevõi. Minden utcából
fõzött, vagy sütött egy csapat és
volt két vendégcsapatunk is: az
iparteleprõl a Polmetál és a Sopro-
ni Stubi borozó csapata. Közben a
gyerekek a légvárugrálóban szó-

rakozhattak. A vacsora délután öt
órára elkészült és addigra befeje-
zõdött a foci is.

A csatát a Nagyfiúk csapata
nyerte, második a Serdülõk csapata,
a képzeletbeli dobogó harmadik he-

lyét a Polmetál
csapata sze-
rezte meg, az
Öregfiúk lett a
negyedik. A fõ-
zõversenyen
nem hirdettünk
gyõztest, de
mindenki nyert,
aki megkóstol-
ta a finom fala-
tokat. Este hét-

tõl bál zárta a rendezvényt, a buli jó
volt, még az esõ sem vette el a ked-
vét senkinek.

Köszönet a résztvevõknek és kü-
lön köszönet jár a Nestlé Hungária
Kft-nek az anyagi támogatásért.

M.Á.F.
További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon!

Nyárbúcsúztató falunap 
Tormásligeten 
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• Sopronhorpács
kápolna avató

Képriportok

• Sopronhorpács
megszépült

• Tompaládony
falunap

A Répcevidék újság térítésmentesen lehetõséget biztosított a jelenlegi településvezetõknek,
hogy értékeljék az elmúlt éveket. Ajánlatunkkal a lent szereplõ települések vezetõi éltek.

Aki értékel: 
Bük polgármestere

Sorozatunkban ezúttal Bük polgármester-
ét, Németh Sándort kérdeztük az elõzõ 4 év
eseményeirõl. 

– Miként értékeli az elmúlt 4 eszten-
dõt?

– A város sikerrel hívta le a 2007-2013 közöt-
ti uniós forrásokat, amihez megfelelõ saját
anyagi erõ társult. Ezek együttesen azt eredmé-
nyezték, hogy a város dinamikusan fejlõdött,
ami különösen az épített környezeten látszik. Bük
településképe kezd városias lenni. Fontos, hogy
nem csak a közszolgáltatások köre, hanem
azok mûködési fedezetét biztosító munkahelyek
is bõvültek ebben az idõszakban. 

– Milyen fejlesztések, meghatározó
események történtek?

– A legnagyobb fejlesztés a NESTLÉ helyi
üzemének két ütemben történõ bõvítése, a
Büki Gyógyfürdõ új egységeinek a megépí-
tése a 2. Széchenyi Terv keretében, az iskola
bõvítése a Norvég Alapból, illetve további

uniós forrásokból kialakult a belváros, bõvült
az óvoda, megszépültek a közösségi közle-
kedés létesítményei (pl. buszvárók), önerõs
fejlesztésekbõl utak, járdák épületek, újultak
fel. Az önkormányzat vagyona nem csak
ezek révén, hanem a különbözõ társaságok-
ban szerzett vagyonelemekkel is gyarapo-
dott (pl. Parkom Kft. többségi tulajdona). 

– Mik a település legfontosabb fel-
adatai a jövõben?

– A 2014-2020-as uniós költségvetési
idõszakban rendelkezésre álló források mi-
nél nagyobb arányban történõ lehívása.
Ehhez világos jövõkép, konkrét intézkedé-
sek és pénzügyi fedezet szükséges. Úgy tû-
nik, hogy most mindhárom tényezõ rendel-
kezésre áll.

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Értékelt Csepreg 
polgármestere

Sorozatunkban ezúttal Király Árpád,
Csepreg polgármestere értékelte a ciklusban
megvalósult fejlesztéseket és felvázolta a jövõ
feladatait is. 

Rendkívül nehéz összefoglalni több, mint 3
év történetét, hiszen egy ciklus önmagában
nem értelmezhetõ, mert az önkormányzatiság
folyamatos tevékenységet jelent. Az új testüle-
tünk folytatni kívánta az uniós támogatású vá-
rosfejlesztési revitalizációs programot, s ennek
lezárása eredményesen megtörtént. A félmil-
liárdos költségvetésû  projekt során modern
városképi elemek jelentek meg, a pályázat
végsõ elszámolását a Nádasdy kastély érté-
kesítésével tudta teljesíteni a Város. 

A vállalkozások egy része fejlesztésbe kez-
dett: elkelt az egykori ruhagyári épület, az
UNIRÍV KFt. egy új, európai színvonalú üzemcsar-
nokot épített fel a város szélén, fejlesztések tör-
téntek a WFK – Ü Mûanyagfeldolgozó KFt. – nél
és az Euroboard KFt. – nél is. Fontosnak tartjuk,
hogy a helyi lakosságnak a lehetõ legtöbb
munkalehetõséget biztosítsuk, a meglévõ érté-
keinket, intézményrendszerünket megóvjuk és
továbbfejlesszük, csatlakoztunk a közmunka
programhoz is. 

Az új iskolaépületben megszüntettük a bal-
esetveszélyes helyzetet. Az új önkormányzati
törvény sok változást hozott a település életé-
be. A törvényi elõírás szerint közös önkormány-
zati hivatal létrehozása vált szükségessé,  így
Lócs, Tormásliget és Tömörd településekkel
együtt mûködtetjük közösen a Hivatalt. A Hiva-
tal vezetése átalakult. Felálltak az új járási hiva-
talok is, mi  a Kõszegi Járáshoz tartozunk. A hi-
vatali épületben maradt az Okmányiroda,
amely 2014-ben reményeink szerint Kormány-
ablakká fog fejlõdni. 

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Képriportok folytatása a

www.repcevidek.hu 
weboldalon!



5

2014. szeptem
ber IV. évfolyam

 9. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

A Répcevidék újság térítésmentesen lehetõséget biztosított a jelenlegi településvezetõknek,
hogy értékeljék az elmúlt éveket. Ajánlatunkkal a lent szereplõ települések vezetõi éltek.

Megalakult a falufejlesztõ 
egyesület is…

Egyházasfalu polgármestere, Sándor
József szerint a 4 éves ciklus gyorsan elre-
pült. A település elsõ emberét kértük értéke-
lésére.

Mintha most indultam volna a választá-
son, nagyon gyorsan eltelt ez a ciklus. Vol-
tak elképzeléseim, céljaim, nagy terveim,
hála isten ezeket részben sikerült is megva-
lósítanom. A beadott pályázaton sikeresen
nyertünk. Ez a falu életében egy nagy mér-
földkõ, hiszen ez 20.000.000 Ft-os beruhá-
zás, melybõl fel tudom újítani az önkor-
mányzatot, egészségházat és egy közösségi
teret is létre tudok hozni. Persze ez a ciklus

nem csak errõl szólt, teljesen átalakult az
önkormányzati rendszer. Amit meg lehet vál-
toztatni azt meg is változtatták! Mint elsõ cik-
lusos polgármester szerencsés voltam mivel
nem volt hasonlítási alapom, így nagy
munkával, de sikeresen átalakult az önkor-
mányzat. Még ezek mellett átalakult a tûzol-
tóság, sport, megalakult a falufejlesztõ
egyesület, most ezek a civil szervezetek jogi-
lag is rendben vannak és törvényben elõír-
tak szerint mûködnek! Az idei évben már ter-
vezem a következõ célkitûzéseim, ezek kö-
zött szerepel kettõszáz négyzetméteres falu-
ház, látványtó sétánnyal mivel ez még nem
került megoldásra, csak ígéretek voltak! Én
azt gondolom, hogy ezt meg tudom oldani
a következõ ciklus alatt. Terveim közt szere-
pel még a járdák felújítása. Ebben a falu-
ban az összetartás rendkívüli, csak egypár
adat: falunapon közel 650-en vettek részt,
falufutáson 300-an. Remélem a következõ
idõszakban sem fognak változni ezek a szá-
mok. Talán az álmokat nem kell feladni for-
ráshiány miatt és mindent meg tudunk való-
sítani közösen, hisz itt ami fontos az Egy-
házasfalu fejlõdése mindenek elõtt!

Élettel teli közösségi 
tér épült Górban

Gór település polgármestere, Gángliné
Schreiner Tünde szerint a községben min-
dig segítõkész emberek éltek. A polgármes-
terasszonyt kérdeztük az elõzõ 4 év történé-
sirõl és a tervekrõl. 

Górban születtem, már gyermekkorom-
ban is aktívan részt vettem a település éle-
tében. 15 évig képviselõként, és az elmúlt 5

évben polgármesterként tevékenykedem a
faluban. A településünknek mindig a leg-
fontosabb célja az anyagi biztonság és az
emberekre való odafigyelés volt, jó diák-
ként ezt tanultam az elõdömtõl. Nagy
hangsúlyt fektetünk az egyedül élõ idõs
emberekre, és szükség esetén segítség-
nyújtásra.

Fontos számunkra a gyerekek közösségi
nevelése, mert Górban mindig nagyon ösz-
szetartó emberek éltek. Az elmúlt években
a szülõk támogatásával, rendszeresen gye-
rek és családi programokat, kézmûves fog-
lalkoztatókat szerveztünk. Sikeresek voltak a
falunapi rendezvények, a Tûzoltónap, és a
Közösségi tér avatóünnepség. Ez a beruhá-
zás nagyon szükséges volt, nyáron élettel
telik meg a játszótér és a faluház környéke.

Az idei évben a közbiztonság az elsõdle-
ges feladatunk, a település területén ka-
merarendszer kiépítését tervezi az önkor-
mányzat. A késõbbiekben a temetõ és a
parkoló rendbetétele, az önkormányzati
épületek tetõszerkezet felújítása a cél, de
ezt csak pályázattal tudjuk megtenni.

Számomra nagy kihívás volt az elmúlt
idõszak, de ezt csak a falu iránti elhivatott-
ságból, az emberek támogatásával lehet
felelõsségteljesen és becsületesen elvé-
gezni.

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Szakony polgármestere folytatná
a megkezdett munkát 

Szakony falu polgármesterét, Farkas
Gyulát kérdeztük az elmúlt négy esztendõ
legfontosabb helyi történéseirõl:

A harmadik 4 éves ciklushoz érve azt kell
mondanom, hogy egyetlen ciklus sem telt el
komoly fejlesztés nélkül.

Az utcák, járdák, kerékpárutak, a hivatal,
ravatalozó, temetõkerítések felújítása után el-
kezdtük a közösségi ház kialakítását, a volt is-
kola épületének korszerûsítését. 2012-ben el-
sõ lépésként a pályázaton elnyert 6,5 millió
forintból az összes nyílászárót kicseréltük, aka-
dálymentesítettük a közösségi házat, az orvo-
si rendelõt. Illemhelyet alakítottunk ki a moz-
gássérültek számára. Új padlóburkolatot ka-
pott a közösségi ház nagyterme. Most zárul a
második lépcsõben elnyert 15 millió forintból
történõ teljes tetõcsere, szigetelés, fûtéskor-
szerûsítés. Megvalósítottuk az udvar vízelveze-
tését-lecsövezését, fásítását, füvesítését, mint-
egy 600 m2-en.

Mivel nem volt adósságunk, így az Állam-
tól kapott 6,5 millió forintból felújítottuk a ha-
rangláb és a központi temetõ közötti útsza-
kaszt, és a kerékpárút veszélyes szakaszát.
Megújítottuk mindkettõ Répce hidat, és a szõ-
lõhegybe vezetõ utat. 

A pályázatoknál még meg kell említe-
nünk, hogy 100%-os támogatással nyertünk
egy 9 személyes VW típusú összkerék-
meghajtású kisbuszt az Önkéntes Tûzoltó
Egyesületnek. Az Egyesület már 125 éve mû-
ködik a településen, és a jövõben a polgár-
védelmi feladatokat is ellátja majd. Sajnos
csak ez az egy egyesület aktív a közösségi
élet terén. Remélem, a továbbiakban a fel-
újított közösségi házban majd felpezsdül a
falu élete.

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon
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• Bük
Horgászverseny Bükön
Augusztus 23-án került megrendezésre eb-

ben az évben Bükön a Répce kupa névre hall-
gató horgászverseny. A hagyományok szerint
most is 3 egyenként 5 fõs csapat mérkõzött
meg egymással a serlegekért. Az idõjárás ke-
gyes volt a szervezõkhöz, egy csepp esõ nélkül
sikerült lebonyolítani a versenyt. A vándorserle-
get idén Bük csapata vihette haza. 

Csapathelyezések: 1. Hely: Büki H.E. 7 p
Összsúly: 3820g • 2. Hely: Répcementi H.E. 10
p Összsúly: 2930g • 3. Hely: Répcelaki H.E. 13
p Összsúly: 1340g

Egyéni helyezések: 1. Hely: Varga Bálint
(Répcementi H.E.) 2040g • 2. Hely: Kajtár Má-
té (Büki H.E.) 1240g • 3. Hely: Vasvári Ramon
(Büki H.E.) 1150g

Legnagyobb hal: Varga Bálint (Répce-
menti H.E.) 35 dkg kárász

Kincse A.

• Lócs
Szeptember 13. szombat: „Kisfalunap”

avagy nyárbúcsúztató-õszköszöntõ délután
a falu lakóival.

Rövid hírek

Kisvárosainkban államalapító Szent István ki-
rályunk ünnepén színvonalas rendezvényeket
tartottak. Délelõtt mindkét településen játszó-
házba várták a legkisebbeket.

Délután Bükön ünnepi képviselõtestületi ülé-
sen emlékeztek meg államalapításunkról. Eper-
jes Károly Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmû-
vész ünnepi beszédében Szent István király
nagyságát és a keresztény hit összetartó erejét
emelte ki. A Sopron megyei gyökerekkel rendel-
kezõ mûvész elmondta, hogy a Hídember c. film
fõszerepének (Széchenyi István) elvállalásakor
alaposan áttanulmányozta hõsének életútját.
Széchenyi is tiltakozott Kossuth azon megállapí-
tása ellen, hogy õ lenne a legnagyobb magyar.

E cím szerinte is elsõ királyunkat illeti meg, aki-
nek személyét, cselekedeteit új megvilágításba
helyezte. A hit fontosságát is hangsúlyozó beszé-
dét Babits Mihály: Eucharisztia c. költeményé-
nek elmondásával fejezte be. A mûvészi él-
ményt ifj. Baranyai Lajos hegedûmûvész J. S.
Bach: G-moll Adagio c. szonátájának elõadá-
sával tette teljessé.

A következõ napirend keretében Németh
Sándor polgármester bejelentette, hogy a kép-
viselõtestület Bük Város Posztumusz Díszpolgára
címet adományozta néhai Szanyi Józsefnének.
Erzsi néni a helyi Nõtanács vezetõjeként sokat
tett a fürdõ létrehozásáért, majd dolgozója és
vezetõjeként pedig a gyógyfürdõ fejlesztéséért.
[S tegyük hozzá, hogy a községi tanács és a VB-
tagjaként pedig a település elõbbre jutásáért
is.] A díszoklevelet a rokonság nevében Szanyi
Ida vette át.

Ezt követõen dr. Beer Ferenc esperes és Si-
mon Réka lelkész megszentelte, illetve megál-
dotta az új kenyeret. A nagytiszteletû asszony a
104. zsoltárt is elénekelte a szertartás során. A
kenyeret a polgármester úr szegte meg, s min-
den jelenlevõ megkóstolta.

Az ünneplõk a Lokival és gépkocsikkal a
Kneipp parkba mentek, ahol az „Organikus
pont” nevû térplasztika ünnepélyes átadására
került sor. Az alkotó, Nagy Csaba, Munkácsy-dí-
jas mûvész nem tudott részt venni az avatáson,
levelét barátja olvasta fel. Németh Sándor pol-
gármester elmondta, hogy a tájba jól illeszkedõ
alkotás forte acélból készült a Nemzeti Kulturális
Alap és az önkormányzat támogatásával. A Kel-

tike Népdal Csoport hangulatos mûsorral tette
emlékezetessé a rendezvényt.

A büki ünnep este Fülöp Zsuzsanna és mû-
vésztársai nagy sikerû opera, operett és musi-
cal gálájával folytatódott, majd tûzijátékkal
zárult.

Csepregen, a Malomkertben – a hagyomá-
nyokat folytatva – terménybemutató várta az
ünnepség résztvevõit. A város fúvószenekara és
mazsorett csoportjai, valamint a Répce Citera-
barátok Köre hangulatos mûsora után Király Ár-
pád polgármester mondott ünnepi köszöntõt.
Beszédében hangsúlyozta Szent István király
életmûvének jelentõségét, s máig ható tanulsá-
gait. Az új kenyeret, melyet Finta József plébá-
nos szentelt meg, a 90 éves jubileumát ünneplõ
CSSE elnökének nyújtotta át.

Ezt követõen helyi kitüntetések adott át a
polgármester úr – Kovács Andrásnak, az önkor-

Augusztus 20.
Bükön és Csepregen
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mányzat humánpolitikai bizottsága elnökének a
közremûködésével: Csepreg Város Közbiztonsá-
gáért Díjat Luif Ákos kapta, aki január 17-én
egészsége kockáztatásával kimentett egy nõt a
szomszédos égõ házból. (Ákos nem rég átvette
a magyar kormány Életmentõ Emlékérmét is.)

Csepreg Város Sportjáért Díjat Sass Dezsõnek,
a CsSE felnõtt labdarugó csapata edzõjének ado-

mányozta a képviselõtestület. Nevezett irányításá-
val a Vas megyei labdarugó bajnokság III., majd a
II. osztálya megnyerése után ismét az I. osztályban
szerepelhet a csepregi csapat.

Csepreg Város Ifjúságáért Díjat a 90 éves ju-
bileumát ünneplõ Csepregi Sportegyesület ér-
demelte ki a fiatalok nevelése érdekében kifej-
tett tevékenységéért. Az elismerést a sportkör el-
nöke, Ravadich Zsolt vette át.

A gyémántdiplomás óvónõnek, Dravarits
Istvánnénak Vlasich Krisztián, az önkormányzat
városfejlesztési is pénzügyi bizottsága elnöke
adta át az önkormányzat ajándékát.

Az ünnepség a mazsorett csoportok, majd az
Ungaresca Táncegyüttes látványos mûsorával
folytatódott, kísért a Boglya Együttes. Majd a
Lunah Hastánc Trió és a Zumba Lady Hastánc-
csoport szórakoztatta a közönséget. Végül utca-
bállal zárult az ünnep.                                   SF

A nemesládonyi képviselõ-testület az idén
Szent István ünnepét követõ hétvégén tartotta
meg a falu ünnepét. Bokor Endréné polgármester-
asszony köszöntötte a 17. alkalommal megrende-
zett falunap szép számmal megjelent résztvevõit,
fõként a helyi lakosokat, az õ vendégeiket – haza-
térõ családtagokat, barátokat. Hangsúlyozta, fon-
tos az ünnep, a közösség összetartó ereje, hogy
egymásra tudjunk odafigyelni,
együtt örülni. Szeretettel és tisztelet-
tel emlékezett polgármesterasz-
szony a közelmúltban elhunyt Bara-
nyai Mariannára, aki sok-sok éven
keresztül vezette a könyvtárat, szer-
vezte a falu kulturális életét, mûsoro-
kat szerkesztett a gyerekekkel. Fel-
adatait ketten vették át. Mentsné
Páti Krisztina a könyvtárat vezeti to-
vább, Bencsik Gabriella pedig a
mûvelõdési ház programjait fogja össze, foglalko-
zik a lelkes gyerekcsapattal, akiket a szülõk is
nagymértékben támogatnak. Köszönetét fejezte ki
polgármesterasszony a felajánlott tombolatárgya-
kért, és reményét fejezte ki, hogy a délutáni prog-
ramokon mindenki megtalálja a kedvére való szó-
rakoztató programot. A helyi gyerekek kedves mû-
sora nyitotta a fellépõk sorát. A falu gyerekeinek
apraja és nagyja verses-énekes-táncos összeállí-
tással köszöntötte a napot, a résztvevõket Bencsik
Gabriella vezetésével. A kenyérrõl szóló verset kö-
vetõen Szabó Miklós plébános úr és Verrasztó Já-
nos lelkész úr közösen áldották meg a kenyeret a
jelenlévõk közös imájának kíséretében. A falu lelki
vezetõi megemlékeztek Szent István királyról, az õ
ránk hagyott örökségére hívták fel a figyelmet, hi-
szen a kereszténység nem mást jelent a mai em-

ber számára sem, mint béke, öröm, megbocsátás
és munka. Ha ezek mind megvannak életünkben,
akkor leszünk elégedett, boldog emberek. 

A szórakoztató programok elsõként a gyere-
keknek szóltak, mintegy köszönetképpen a szép
mûsorért. A Szamóca Színház mutatta be a Csipi-
Csupi bábszínháza elõadását, melyet nemcsak a
gyerekek, hanem a felnõttek is derültséggel követ-

tek. A hegyfalui HÁNCS Néptánccsoport hangula-
tos mûsora a végén meglepetéssel zárult a férfi-
tagok részérõl. Az European Operett mûvészeinek
vidám nóta és operett mûsora dalolásra bíztatta a
jelenlévõket, sõt a tánc sem maradt el. A keme-
nesmagasi Septeam Együttes dalai szórakoztatták
a nagyérdemût a délután zárásaként. Közben egy
tál finom étellel kínálta meg a vendégeket a kép-
viselõ-testület. A gyerekek részére felállított légvár
sajnos gazdátlan maradt, mert az esõ nem kímél-
te ezt a rendezvényt sem, viszont a lufikardokkal szí-
vesen játszottak a kis lurkók. A rendezvény esti fel-
lépõje a Cappuccino Együttes volt, majd azt köve-
tõen a bálban táncoltak, mulattak a résztvevõk. 

bse
További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon!

„Ünnepelni összegyûltünk...”
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• Csepreg
Szétlövés döntött
Csepreg Közbiztonságáért Polgárõr és Baj-

társi Egyesület 2014.08.16-án lövészetet tartott a
Csepregi lõtéren. A lövészetre meghívást kaptak
magyar, osztrák , szlovén  és természetesen a

csepregi egyesületek is. A lõversenyre 14 csa-
pat nevezett, de sajnos 2 csapat nem érkezett
meg. Itt voltak külföldrõl az Osztrák Bajtársi szö-
vetség güssingi egyesületétõl és az Osztrák Bé-
kefenntartók Burgenlandi Egyesületétõl. A csa-
patok 3 fõsek voltak, akadt vegyes csapat is. A
verseny jó hangulatban, szervezetten folyt le. Az
egyéni értékelés során megállapítottuk, hogy
hárman ugyanazt az eredményt érték el. Ezért a
három fõ újra lõtt, vagyis szétlõtték az ered-
ményt. A verseny után elfogyasztottuk közösen
az ebédet, majd bemutattuk a helyi borokat
egy borkóstoló keretében. Többen kérdezték mi-
kor lövünk újból, egy év múlva biztosan szeret-
nénk a versenyt kiterjeszteni, hogy még többen
vegyenek részt a tagegyesületek, illetve a külföl-
di partnerek közül. Gratulálunk a helyezetteknek
és a többi versenyzõnek is! Eredménytáblázat a
www.repcevidek.hu oldalon olvasható.

Horváth Zsolt CSKPBE Alelnök

• Bük
Jobb közlekedési feltételek 
Bükön és környékén
Uniós Támogatásból épült 21 buszmegálló,

16 buszöböl és 2 buszforduló Acsád, Bõ, Bük,
Iklanberény és Meszlen települések összefogá-
sával biztonságosabbá és kényelmesebbé vált
a közösségi közlekedés a térségben.  A Nyu-
gat-dunántúli Operatív Program keretében
200.000.000,- Ft támogatás érkezett a térség-
be. A projekt megvalósításának célja a közös-
ségi közlekedés népszerûsítése a közlekedés
feltételeinek javításával és korszerû közösségi
közlekedési infrastruktúra létrehozásával.

A Nyugat-dunántúli Régióról sok esetben el-
hangzik, hogy közlekedési rendszere meglehe-
tõsen rossz állapotú, mind a vonalas közlekedé-
si infrastruktúra, mind pedig a közösségi közleke-
dést kiszolgáló létesítmények esetében. Igaz ez
Bükre és a többi településre is, ennek javítására
nyújtottak be konzorciumi pályázatot a falvak és
a Bük város a Nyugat-dunántúli Operatív Prog-
ram felhívására.                        A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon

Rövid hírek

2014. augusztus 23-án kettõs ünnepre gyûlt
össze a falu apraja és nagyja. 10 órakor dr. Pá-
pai Lajos gyõri megyés püspök 5 római katolikus
pap közremûködésével és Simon Réka evangé-
likus lelkész jelenlétében újraszentelte a külsõleg
felújított római katolikus templomot. A szentmise
hangulatát még ünnepélyesebbé tette a Bõi
Nõi Kar elõadása. 

A szentmise elején
Gángliné Schreiner Tünde
polgármester asszony és Bo-
kor Miklós katolikus egyház-
közösségi képviselõ köszön-
tötte a püspök urat. 

Bokor Miklós beszédében
kiemelte, hogy különösen
nagy megtiszteltetés a góri
hívõk számára, hogy a fõtisz-
telendõ úr ellátogatott hoz-
zánk, mert 50 év elteltével
elõször jár templomunkban
gyõri püspök. Ezután röviden
ismertette a falu és a temp-
lom történetét. Elhangzott,
hogy a templom középkori
eredetû és a Szent Kereszt
Felmagasztalása tiszteletére
építették. A falak õrzik az
egykori római kori kövek ma-
radványait. Az oltár lépcsõjé-
be egy római elõkelõség I. századból származó
sírkövét építették be. A templom a XVIII. századi
barokk átépítés után kapta meg jelenlegi for-
máját.

A szentmisét követõen a program a közössé-
gi téren folytatódott. Ágh Péter országgyûlési
képviselõ mondott köszöntõt annak kapcsán,
hogy falunkban a kormányhoz benyújtott kon-
szolidációs pályázat eredményeként megújult a
templomhoz vezetõ út, új nyílászárót kapott az
orvosi rendelõ, felújításra került a faluház tetõ-

szerkezetének a bádogozása és a beltéri lépcsõ
új burkolattal lett ellátva. A folytatásban a püs-
pök úr megszentelte, Simon Réka evangélikus
lelkész pedig megáldotta a Túri Tamás fafaragó
által készített falutáblát.

A nap a helyiek által készített ebéddel foly-
tatódott. Ezt követõen a Bõi Nõi Kar önkéntesek-

kel kiegészülve népdalokat adott elõ. Az ének-
lésbe a nézõk is bekapcsolódtak. Õket követte
a sajtoskáli asszonyok zenés, táncos produkció-
ja, amely nagyon nagy sikert aratott.

A Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár közvetíté-
sével Budapestrõl érkezett Kávészünet együttes
fellépése alatt sajnos megeredt az esõ. Az idõ-
sebbek behúzódtak a sátorba, a fiatalabbak az
elõadók köré gyûlve hallgatták a megzenésített
verseket. Néhány bátrabb gyermek táncra is per-
dült az elõadás alatt. A fiúk ráadásként egy vi-

Templom szentelés
és falunap Górban
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Mi kell egy sikeres zarándoklathoz? Kellenek
közönséges, mindennapi dolgok. Például elen-
gedhetetlen a jó bakancs.  Szükség lehet tá-
maszra is. Emelkedõn és lejtõn jó, ha kézben
van a sokat látott vándorbot.

Aztán kellenek lelki, belsõ összetevõk is. Az út
során legyen velünk az ütemet adó ima, az
ének, a kísérõ belsõ gondolatok.
Sokan szeretik a csendet, a rá-
hangolódást a teremtett világ
szépségeire. Nagyon szerencsés
az a zarándok, aki lelki vezetõvel
indulhat útra.

Bizony, elengedhetetlen a fel-
készülés. Edzeni kell a testet és a
szellemet egyaránt. Elõkészítjük a
lábakat, egész szervezetünket.
Ugyanígy elõ kell készíteni a lelket
is. Segít ebben az elcsendesedés,
az égre a földre és az emberekre
figyelés. Segítenek a jó helyrõl ös-
szegyûjtött információk. (Sok kér-
désemre válaszoltak a Mária Rá-
dió és a Katolikus Rádió adásai.)

Minden elõkészületet megtet-
tünk. Elérkezett az indulás napja.
Összeállt a zarándok csapat. Kö-
zös ima és könyörgés a plébánia elõtt. Aztán lel-
ki vezetõnk áldásával nekivágtunk az útnak.
Ahány ember, annyi felkészülés, annyi féle vára-
kozás. Ahány zarándok annyi kérés az Isten és
Jézusunk anyja, Mária felé.

Lépésrõl lépésre közeledünk a cél felé. Csa-
patban, együtt vagyunk. Kapunk és adunk.
Ugyanígy ad valamit felénk zarándoktársunk. Az
ima, az ének ritmust ad. Ha fárad is, nem lankad

a láb. Mondom és hallom az imát, az éneket.
Gondolkodom. Nézem az elém lépõ tájat. Az er-
dõbõl kiérve felnézek az égre. Szép az idõ. Me-
gyek valami felé. Megyek valamiért. Közele-
dünk célunk felé. Az úton a távolban elõbukkan
a kápolna tornyán a kereszt. Keresztet visznek a
csapat elõtt is. Kereszt van a zászlókon is. Aztán

legyõzve a fáradságot, túljutva a holt-ponton –
zarándoklatunk végcélján szembe találkoztunk
egy másik zarándok csapattal. Közös szentmise,
körmenet. Hála Istennek sokan hallották meg a
Boldogaszszony hívó szavát!

Tudom, hogy augusztus 16-án sok-sok ezer
zarándoktársam ugyan ilyen lelki impulzusokat
élt meg szerte az országban, a Mária úton!

Dóra György

dám hangvételû saját szerzeményt adtak elõ.
A Hegyfalui Háncs néptáncegyüttes a sze-

merkélõ esõ ellenére is fergeteges mûsort adott
elõ. Elõadásukban különbözõ tájegységek tán-
cait ismerhettük meg. A fiúk által ráadásként be-
mutatott vidám, bohókás tánc egyveleg hatal-
mas sikert aratott.

A fenti programokkal párhuzamosan Marton
Eszter és Kovács Kitti csillámtetoválást, Pál And-
rea pedig arcfestést készített a vállalkozó szelle-
mû gyerekeknek, akik nem sok pihenést enged-
tek a mûvészeknek. A focipályán a büki íjászok
tanították a gyerekeket az íjjal való célzás és lö-
vészet tudományára. A szakadó esõ sajnos lerö-
vidítette az íjászatra szánt idõt is. Nagyon sok
gyerek bánatára nem tudtuk elhozni Bükrõl a
pedálos járgányokat sem, mert az idõjárás nem
tette lehetõvé az autózást.

A falunap rendezvényeit bál zárta, melyen a
Peti & Ati duó énekelt. A fiúk által játszott zenék-
re a gyerekek és felnõttek egyaránt nagyon jó
hangulatban táncoltak.

Az Önkormányzat és a Katolikus Egyházkö-
zösség nevében ezúton szeretnénk köszönetet
mondani mindenkinek, aki munkájával, támo-
gatásával hozzájárult a rendezvények sikeres le-
bonyolításához.                       Németh László

1úton zarándokoltunk
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Rövid hírek
• Tömörd

Keresztmegáldás Tömördön 
Bizonyára sokan emlékeznek arra, hogy a

Csepregi Állami Gazdaság almáskertjében, a
Kender földek és a Nyires erdõ mellett állt va-
lamikor egy kõkereszt.

Bauer Ferenc állíttatta azt, aki Tömördön
alapított családot. Három lánya és egy fia
született; négy kõkereszttel adott hálát értük Is-
tennek 1864-ben, 150 éve. Tömördön Júlia
keresztje állt. özv. Lenck Kálmánné szül. Bauer
Júlia 1930-ban alapítványt tett a kõkereszt
fenntartására. 

A tavalyi évben Mindenszentek ünnepére
sikerült a keresztet leszármazottjuk és Tömörd
Községért Közalapítvány által áthelyeztetni és
a tömördi temetõben felújítás után felállíttatni.
2014.08.03-án a Lenck-féle alapítványi szent-
mise után, a hívek jelenlétében került sor an-
nak megáldására.

A szertartás elején Juhász Gyula: A tápai
Krisztus címû verse hangzott el Vlasich Dóra
tolmácsolásában, majd a kereszt megáldása
következett. Vas Csaba plébános úr beszédé-
ben a kereszt jelentõségét méltatta. Kovács
Liliana II. János Pál pápa versét mondta el:
Imádság a kereszthez. 

Köszönjük mindazoknak, akik áldozataik-
kal, munkájukkal hozzájárultak keresztünk fel-
újításához!

KSzÁ

Több menetrendszerinti 
autóbusz Tömördön…
Sikeres tárgyalások után a Vasi Volán 2014.

szeptember 01-jétõl az Önkormányzat által idõ-
közben felújított régi buszmegállókat több gyor-
sított buszjárat megállóhelyeként jelölte meg,
így a jövõben jelentõsen emelkedik a Szombat-
hely vagy Csepreg iránya igénybe vehetõ busz-
járatok napi száma. Csepreg irányába, illetve
Szombathely irányába menõ érvényes menet-
rendet a www.tomord.hu  honlapon , a linkekre
kattintva nézhetik meg az érdeklõdõk, s  a válto-
zásról a szöveges értesítést ott olvashatják el. Az
új megállóhelyrõl induló járatok piros színû keret-
tel kiemelésre kerültek a menetrendekben.

SzG

Az augusztus 20-át megelõzõ hétvégén im-
már 20. alkalommal gyûltek össze a magyar és
külföldi lócsi lakosok és a faluhoz kötõdõ roko-
nok, ismerõsök, a környezõ települések lakói,
nyaraló vendégek, hogy együtt töltsenek egy
kellemes napot, megüljék a falu napját.

A hagyományokhoz hûen idén is szentmisé-
vel kezdõdött az ünnep, melyet Kovács Csaba
Albert atya mutatott be a külsõleg nagyon szé-
pen felújított római ka-
tolikus templomban.
Aztán a virágos „fõté-
ren” folytatódott az ün-
neplés, zajlottak a szó-
rakoztató programok.
Horváth István polgár-
mester köszöntötte a
megjelenteket, emlé-
kezett a 20 évvel ez-
elõtti falunapokra.

A szervezõ csapat
azonban õt is meglep-
ve, megköszönte pol-
gármester úr eddigi
munkáját, és átadták
neki is a 20 évet jelké-
pezõ egyen pólót, melyet a falu elsõ embere
meghatottan köszönt meg. A köszöntõ szavakat
az új kenyér megáldása követte. A mindennapi
étkünket Albert atya és Simon Réka lelkészasz-
szony közösen áldották meg. 

A szórakoztató programok sora a kõszegi Be-
Jó Táncegyüttes látványos mûsorával kezdõ-
dött, amit az Ungaresca Néptáncegyüttes fer-
geteges bemutatója követett. Majd Schimmer
Attila énekes valóságosan is lovon érkezett, mint
rózsalovag, és szórakoztatta dalaival a nagyér-

demût. Õt Munkácsi Sándor, Berentei Péter és
Szóka Júlia színvonalas énekmûsora követte, a
közönség együtténeklésével. Az elsõ ízben
megrendezett árverést nagy érdeklõdés kísérte.
Hiszen gazdára találtak többek között az éb-
resztõóraként alkalmazható kakasok, a fûnyíró
kosok. Az ízletes vacsora után meglepetésként
a Be-Jó Tánccsoport tûztánca kápráztatta el a
szépszámú vendégsereget. A tombolasorsolá-

son sokaknak kedvezett a  szerencse, hiszen sok
szép felajánlott ajándék talált gazdára. A Mé-
száros László vezette „kis csapat” az idén a jubi-
leumra való tekintettel az eddigieknél még im-
pozánsabb tûzijátékkal nyûgözte le a falunap
résztvevõit. Egész nap zajlott a tekeverseny,
amelyen sokan vettek részt, értékes nyeremény-
kért is küzdöttek önmaguk kipróbálása mellett.
A Mega együttes zenéjére hajnalig mulattak a
jókedvû lócsiak. 

bserika

Jubileumi Falunap Lócson

Tájékoztatás Csepreg városban fizetendõ építményadó kötelezettségrõl

Az önkormányzati adóhatóság megkezdte az építményadóra kötelezett építmények
feltárását, ellenõrzését Csepreg városban, különös tekintettel a külterületi, korábbi zártkerti
ingatlanokra. Az adóhatóság kéri valamennyi ingatlan tulajdonosát, hogy tekintsék át van-e
adófizetési kötelezettségük.                               A cikk folytatása www.repcevidek.hu weboldalon!



11

2014. szeptem
ber IV. évfolyam

 9. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

Kétszáz éves levelek a csepregi uradalomból

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom”
megszólítással a felváltva több birtokán lakó özvegy
Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban
bemutatott, eddig ismeretlen leveleket a csepregi
tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A
grófnõ (nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl
kezdve a nevelt fia, Izidor nagykorúságának eléréséig,
1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A

„Méltóságos Gróffné Kegyes Asszonyom” megszólítással a felváltva több
birtokán lakó özvegy Daruvári Jankovich Jánosné gróf Tolnai Festetics Alojzia
(1765 – 1813) számára írta a sorozatunkban bemutatott, eddig ismeretlen leve-
leket a csepregi tiszttartója, „alázatos szolgája, Pegony György.” – A grófnõ
(nem grófné) a férje halálától, 1799 végétõl kezdve a nevelt fia, Izidor nagyko-
rúságának eléréséig, 1813 elejéig kezelte a csepregi uradalmat. (A leveleket
az Országos Levéltár õrzi: MOL P 234, 56. cs.)

Kétszáz éves levelek 
a csepregi uradalomból      18.

a cikk folytatása a www.repcevidek.hu weboldalon

1811. május 5.
[…] A gyapjunak minden nap fellebb emelkedvén az ára, még ezideig az

itt való kerületben senki sem adta ell a gyapját, ugy hallottam, hogy
Csernerurtul 1200 fl.kérték, hanemigaz hogy az eõ gyapja szebb a
csepreginél, a birkásoktuldarabb számra veszika zsidók a gyapjut, minden egy
birkának gyapjáért fizetnek 10 fl.általlábanlehet számlálni 1? forintot egy
birkára,igy jönne mázsája 750 fl. a csepregigyapjutugy gondolnám, hogy most
nyoltz száz, avagy ezer forinton ell lehetne adni.

Már most az Anya birkák leellettek, a himlõ miat sok medü maradott,
bárán lettmind eszve 1328.darabb, minden veszedelem mellett tsak ugyan
még is reámerhetek arra, hogy a jõvõeõszre a meg határozot számot 4000
darabot kitsinálhatom, a mostani számokrul a specificatiotalázatossan ide
mellékezem.

Balogh Jánosné Horváth Terézia muzeológus, Budapest

w w w . r e p c e v i d e k . h u

A Büki Horgász Egyesület 2013 júniusá-
ban adta be pályázatát, az Európai Vi-
dékfejlesztési Alapból a LEADER kereté-
ben igénybe vehetõ támogatásra.

A pályázat megvalósításával, az épü-
let felújításával, az egyesület célja az volt,
hogy tagjainak legyen egy közösségi te-
re. Az épület felújításával, a
jelenleg használaton kívüli
épület új funkciót kap. A
közösségi helyen ezután
helyet adhat az egyesület
hagyományos rendezvé-
nyeinek, összejöveteleinek,
például: horgászattal kap-
csolatos elõadások, tájé-
koztatók, sport-rendezvé-
nyek, házi horgászverse-
nyek háttérmunkái, hor-
gászbál. A felújított közös-
ség házat a jövõben nem
csak a horgászok használhatják. Várják a
helyi egyesületeket, civil szervezõdéseket,
közösségeket is. 

A pályázati támogatásból finanszíro-
zott munkálatok:

Az épület utólagos vízszigetelése, a te-
tõ hõszigetelése, nyílászáró cserék, új te-
tõcserép, belsõ burkolat cserék, homlok-
zat felújítás. Az épületgépészeten belül ki-
építésre kerül a hidegvíz, melegvíz háló-
zat, szennyvíz hálózat, villamos hálózat ki-
építése.

A Büki Horgász Egyesületnek nem volt
közösségi tere, így ez az egyébként ma-
gányos sportág nem töltötte be a közös-

ség összetartó szerepét. Az épület szigete-
lése, a nyílászárók cseréje hozzájárul az
energiafelhasználás csökkentéséhez, a
környezet terhelésének csökkentéséhez.

Három évvel ezelõtt ezen a területen
illegális szemétlerakó, gazzal benõtt tör-
melék és földhalmok voltak. A romos épü-

letmaradványból fa nõtt ki, az összefirkált
falak esõtõl és talajvíztõl voltak nedvesek.
Tavaly az önkormányzat saját költségén
elszállítatta a szemetet és a törmeléket,
így már megközelíthetõvé vált a város
központjához közeli, a közeli vasútvonalról
is jól látható terület. 

Rengeteg önkéntes munkát vállaltak
a Horgászegyesület tagjai. Segítettek a
felújításban, takarításban és a terepren-
dezésben. 

A továbbiakban parkolók kialakítása
és további tereprendezés szerepel a ter-
vek között.

V.Zs.

Büki horgászok új épületben



12

2014. szeptem
ber IV. évfolyam

 9. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

• Csepreg
Ministráns találkozó Csepregen
Augusztus 12-én találkozóra várták a minist-

ráns gyerekeket a csepregi Szent Miklós plébá-
nián.  Másfél évtizede minden évben a búcsú
környékén rendezik meg ezt az összejövetelt. A
leggyakoribb segítõ a katolikus templomban a
ministráns. Ezt a szolgálatot az õsegyház keletke-
zésekor már igen fontosnak tartották.

A feladatot általában fiúk végzik, de több
helyen a lányokat is bevonják. A találkozóra
azonban nem csak õket várták, hanem minden
olyan fiatalt, aki bármely módon bekapcsolódik
az egyház életébe.

Jó volt látni, hogy többen régi ismerõsként,
barátként köszöntötték egymást. A korosztályok
közti különbségek is eltûntek.

A helyiek mellett Bük, Bõ, Gór, Horvátzsidány,
Répcevis, Peresznye, Zsira, Sopronhorpács,
Völcsej, Egyházasfalu, Újkér, Iván, Fertõd, Süttör,
Fertõszentmiklós és Fertõszéplak plébániái kép-
viseltették magukat. A Gyõri Egyházmegye
egyik kiemelt rendezvénye volt a találkozó.  Idén
elõször Nagybajcsról is érkezett egy kisebb mi-
nistráns csoport.

A találkozó mottója: Isten akarata, hogy
szentek legyetek. Ennek szellemében került sor
az akadályverseny megrendezésére. Az ügyes-
ségi feladatok mellett a szentekkel kapcsolatos
feladatokat kellett megoldani. Az egyes állomá-
sokon az ifjúsági csoport fiataljai segítettek, vár-
ták a gyerekeket.                          SulicsBogi

A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon!

Rövid hírek Sajtoskáli Sajtvásár 
és Falunap

Az idei évben immár 20. alkalommal került
megrendezésre a Falunap Sajtoskálon, míg a
Sajtoskáli Sajtfesztivál és – vásár rendezvény már
elérte a 10. jubiláns évfordulóját. A napot Haller
Imre polgármester úr beszéde nyitotta, majd
Ágh Péter országgyûlési képviselõ úr köszöntötte
a falu lakosait, vendégeit. 

Ezután az ünnepi szentmise következett, mely-
nek keretében Szabó Miklós plébános úr megál-
dotta az új kenyeret. Az elõzõ évekhez hasonlóan
idén is felvonultak a sajtvásár lovagjai, így képvi-
selve a nagy múltú szakmát. Számos sajtkészítõ
érkezett az ország több területérõl, hogy a termé-
keiket népszerûsítsék, kínálják; az érdeklõdõk pe-
dig kedvükre ízlelhessék a hagyományos és kü-
lönleges sajtokat. Ez alatt szakértõ és amatõr bí-
rák zsûrizték a sajtkülönlegességeket. 

Délben szeretettel várták a korgó gyomrú
vendégsereget a falu ,,szakácsai”. Az ebédhez
a kellemes hangulatot a Német Tûzoltózenekar
biztosította.

A délután során a kulturális programoké volt
a fõszerep. A fellépõk között volt humoros, ze-
nés, táncos elõadás, így mindenki megtalálta a
kedvére való programot. Láthattuk a színpadon
Tarnai Kiss László nótaénekest, a Varnyú Country
zenés gyermekmûsorát, a Szombathelyi kötélug-
rókat, a Zalaegerszeg Hevesi Sándor Színház
musical stúdiójának operett elõadását, Maksa
Zoltán humoristát, a Sajtoskáli Asszonykórust. 

A tombolahúzás során értékes nyeremé-
nyekkel térhettek haza a szerencsések. 

Az est során további sztárfellépõk léptek szín-
padra, mint Sihell Ferry, Henna, Karda Beáta, Rácz
Olivér és Márió. Az utcabál során a hajnalig tartó
jó hangulatról a Csiszár Duó gondoskodott. 

A jó idõnek köszönhetõen rengetegen látogat-
tak el a rendezvényre, ahonnan reméljük minden-
ki élményekkel gazdagodva tért haza.            BB.

További képek a

www.repcevidek.hu weboldalon!
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Július utolsó hetében megtelt a sajtoskáli kul-
túrház udvara a gyerekek kacagásával, játéká-
val, mókázásával, hiszen kezdetét vette a
sajtoskáli Játszóház. A gyermekek csoportot al-
kotva tanulva játszhattak, és felszabadultan szó-
rakozhattak.

Az elsõ napon interaktív kutyabemutatón is-
merhették meg, hogy kell a házi kedvencünkkel
bánni, milyen a jó ember-kutya kapcsolat, és
hogyan lehet a háziállatunk egyben a barátunk
is. A további napokon a sportolás, mozgás sem
hiányozhatott a programok közül, amit igényelt
is a gyereksereg, amint egy kis idõ volt, máris
rúgták a bõrt. Majd csapatokat alkotva készül-
tek az akadályversenyre. Mindenki megfestette
a csapat egyen pólóját és szellemesebbnél
szellemesebb csapatkiáltások pattantak ki a
gyermekek fejébõl. Nem csak a csapatkiáltáso-
kon, hanem a Vitéz László bábszínház elõadá-
son is nagyokat nevethettünk. 

Ha játszóház, akkor nem maradhatott el a
kézmûves foglalkozás sem, hûtõ mágneseket,
fülbevalókat, szélkereket készítettek a serény

gyermekkezek. Ezután a kétkeréken versenyen
mutathatták meg, ki milyen ügyesen tud kerék-
párral/rollerrel közlekedni, a totón pedig kiderült
mennyire ismerik a KRESZ szabályait. Mindezt te-

tõzte a csütörtöki kirándulás a bük-fürdõi golf
pályára, ahol a gyerekek betekinthettek a golf
rejtelmeibe, és kipróbálhatták ezt a sportágat is.
Az idõjárás is kedvezett a táborozó gyerekek-
nek, így zárásként a tábortûz mellett sütöttek
együtt a kicsik és nagyok.                            BB.

A Felsõbüki Nagy Pál Általános Iskola diákjai az
elmúlt nyáron több táborozási lehetõség közül vá-
laszthattak: a 3-8. évfolyamos korosztályból közel
100-an vettek részt ezen nyári üdülések valamelyi-
kén. A 3-4. évfolyamosok 28-an 4 kísérõ pedagó-
gussal a balatonberényi Erzsébet táborban töltöt-
tek el felejthetetlen 6 napot. A hét folyamán a fõ-
szerep a fürdésé volt, hiszen nagyon szép idõ fo-
gadta a táborlakókat. Vízicsibékként lepték el a

Balatont a minden játékra és vízi fondorlatra, mu-
tatványokra képes lurkók. A partot csak az étkezé-
sek idején vették birtokba. A program keretében
azonban fõként esténként színvonalas kulturális
rendezvényeken vettek részt. „Tökös-mákos szép jó
estét” töltöttek el a vidám bábszínházban, együtt
táncoltak Bognár Szilvivel a Csintekerintõ koncer-
ten, no és a táncházban sem restelltek számot ad-
ni a gyorsan szerzett tánctudásukról.  

bserika
A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon!

Gyalókai kézmûves délután

Második alkalommal került megrendezésre Gyalókán
a kézmûves délután a helyi kicsiknek. A gyõri Dr. Kovács
Pál megyei könyvtár jóvoltából idén is összeülhetett a falu
apraja, hogy együtt alkothasson. A délután a nyár jegyé-
ben telt, a gyerekek kagylókból készítettek legszívesebben
dekorációkat. Amellett, hogy festettek, vágtak, ragasztot-
tak, a mókázás sem maradt el. Reméljük lesz még lehetõ-
ség ilyen alkalomra a késõbbiekben is.              Kincse A.

Játszóház Sajtiban

Táborról-
táborra



14

2014. szeptem
ber IV. évfolyam

 9. szám
 •

w
w

w
.repcevidek.hu

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

(Készenlét esetén, ha a becsengetés
után a gyógyszerész nem jön ki, fel kell
hívni telefonon, s a bejelentkezést köve-
tõen 25 percen belül jelentkezni fog.)
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04. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
05. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
06. Sanitas 9–13.00 NYITVA
07. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
08. Sanitas 17–20.00 készenlét
09. Sanitas 17–20.00 készenlét
10. Sanitas 17–20.00 készenlét
11. Sanitas 17–20.00 készenlét
12. Sanitas 17–20.00 készenlét
13. Sanitas 9–13.00 NYITVA
14. Sanitas 9–14.00 ügyelet
15. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
16. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
17. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
18. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
19. Üdvözítõ 17–20.00 készenlét
20. Sanitas 9–13.00 NYITVA
21. Üdvözítõ 9–14.00 ügyelet
22. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
23. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
24. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
25. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
26. Sz. Péter 17–20.00 készenlét
27. Sanitas 9–13.00 NYITVA
28. Sz. Péter 9–14.00 ügyelet
29. Sanitas 17–20.00 készenlét
30. Sanitas 17–20.00 készenlét
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Aug. 15 – szeptember 15-ig
Csepregen, a Petõfi Sándor Mûvelõ-
dési-, Sportház és Könyvtár kiállítóter-
mében: 90 éves a Csepregi Sport-
egyesület – kiállítás. Díjtalanul meg-
tekinthetõ az intézmény nyitvatartási
ideje alatt.

Szeptember 12 – 13-án a Bükfür-
dõi Termál Gyógykempingben: 15
éves jubileumi programok, melyeken
díjtalanul bárki részt vehet.

Szeptember 14-én, vasárnap 9-
18 ó. a lékai várban (Lockenhaus
Ausztriában): Templomos lovagok –
óránként díjtalan vezetés e kiállítá-
son. (Az összes kiállításra belépõdíj:
felnõtt: 8 euró, gyerek: 4 euró, diák
és nyugdíjas: 6 euró.)

Szeptember 19 – 21. a Csepregi
Promenádon: Csepreg Feszt 2014.

Szeptember 25-én, csütörtökön
10-15 ó. a Bükfürdõi Gyógy- és Él-
ménycentrumban: Egészségmegõr-

zõ nyílt nap. A Medical Wellness
Centrum szolgáltatásai – a masszá-
zsok kivételével – díjtalanul kipróbál-
hatók a kapacitások függvényében.

Szeptember 26 – 27. Bükön az
Eötvös utcában és a Mûvelõdési és
Sportközpont, Könyvtárban: III. Szent
Mihály-napi Forgatag. Vásári komé-
diások, kézmûves vásár, gasztronómi-
ai bemutatók, koncertek és néptánc-
mûsor.

Szeptember 26 –29. Kõszegi Szü-
ret és Nemzetközi Fúvószenekari Ta-
lálkozó.

Szeptember 27. szombat: A turiz-
mus világnapja. Egész nap díjtalan
wellness programokon vehetnek részt
a Bükfürdõ Gyógy- és Élménycent-
rum vendégei!

Szeptember 27 – 29. Magyaror-
szág szeretlek! - Szent Mihály-napi
rendezvények térségünk több tele-
pülésén is.

Szeptember 26-án, pénteken 14
ó. Csepregen, a Petõfi Sándor Mûve-
lõdési-, Sportház és Könyvtárban: I.
Répcementi Mesemondó Találkozó –
Berecz András mûsorával.

Október 3-5. Bükfürdõn, a parko-
lóban: MiSTER CLASSiC - Old timer ta-
lálkozó.

Október 5-én, vasárnap 8.30 ó.
Madármegfigyelõ túra a Csepregi
Promenádról a tömördi Nagy-tói Ma-
dárvártához. Vezeti: Bogáti András, az
Õrségi Nemzeti Park munkatársa. Táv:
10 km, idõtartam: a madármegfigye-
léssel és gyûrûzéssel együtt kb. 7 óra.

A részletek olvashatók a plakátokon, továbbá a
www.bukmsk.hu, www.visitbuk.hu, www.bukfurdo.hu,
www.csepregikultura.hu, www.utiro.hu és a
http://kirandulastippek.hu/news/article/leka-vara
honlapokon.

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 4. Csütörtök Dr. Bencsik István • 5.
Péntek Dr. Müller András • 6. Szombat  Dr. Nagy
Gábor • 7. Vasárnap Dr. Lõrincz Attila • 8. Hétfõ  Dr.
Bencsik István • 9. Kedd Dr. Szirmai László • 10.
Szerda  Dr. Bence Zsolt • 11. Csütörtök Dr. Földi
Sándor • 12. Péntek Dr. Müller András • 13. Szom-
bat  Dr. Bencsik István • 14. Vasárnap Dr. Földi Sán-
dor • 15. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 16. Kedd Dr. Nagy
Gábor • 17. Szerda Dr. Szilasi Imre • 18. Csütörtök
Dr. Nagy Gábor • 19. Péntek Dr. Lõrincz Attila • 20.
Szombat Dr. Petro Andor • 21. Vasárnap Dr. Petro
Andor • 22. Hétfõ Dr. Szilasi Imre • 23. Kedd Dr.
Szirmai László • 24. Szerda Dr. Szilasi Imre • 25.
Csütörtök Dr. Lõrincz Attila • 26. Péntek Dr. Földi
Sándor • 27. Szombat Dr. Lõrincz Attila • 28.
Vasárnap Dr. Szilasi Imre • 29. Hétfõ Dr. Szilasi Imre •
30. Kedd Dr. Földi Sándor.
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A gyõri Czinka Panna Roma Kulturális Egyesü-
let és Bük Város Önkormányzata a Holokauszt 70 –
Holokauszt Emlékév alkalmából, a Civil Alap 2014.
pályázati program támogatásával augusztus 2-án
emléknapot szervezett Bükön.

A múlt évben felavatott Holokauszt emlékmû-
nél Farkas Flórián, az Országos Roma Önkormány-
zat elnöke beszélt a 70 évvel ezelõtti auschwitz-
birkenaui cigány
népirtásról és a
magyar roma holo-
kausztról, mely ma
gyertyásra és meg-
emlékezésre kész-
teti a romákat és a
jóakaratú embere-
ket. Cselekvõ tenni
akarásra és össze-
fogásra van szük-
ség, hogy a múlt
sötét történései ne
ismétlõdhessenek
meg. Az emlékezte-
tésnek megfelelõ színtere lesz az általa kezdemé-
nyezett Tolarencia Központ.

Kovács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés elnö-
ke a két világháború és a holokauszt történelmi
elõzményeit összegezte. Dr. Kapiller Sarolta, a Kõ-
szegi Járási Hivatal vezetõje elmondta, hogy a
szörnyûségek óta eltelt 70 év nem elég sem a fe-
lejtéshez, sem a megbocsátáshoz. Építsük újra kö-
zösségeinket, és tudjunk baráti jobbot nyújtani
szomszédjainknak, hogy feloldjuk a felszín alatti

feszültségeket. Márkus Sándor, a Szombathelyi Zsi-
dó Hitközség elnöke hangsúlyozta, hogy 70 éve
bûnbakként kezelték a zsidókat és cigányokat.
Kötelességünk emlékezni és emlékeztetni, hogy ez
soha többé ne ismétlõdhessen meg.

A jelenlevõ önkormányzatok, intézmények,
egyesületek vezetõi és a hozzátartozók elhelyez-
ték a megemlékezés koszorúit, meggyújtották a

mécseseket. A programok a Mûvelõdési és Sport-
központban a Gyõri Roma Színház mûsorával és
kiállítással folytatódtak. Este a 100 tagú cigányze-
nekar szívszorító dallamokkal emlékezett az áldo-
zatokra, majd „könnyedebb” zenemûvekkel, de
végig szimfonikus hangzással – kotta nélkül játszva
– varázsolta el a közönséget.

Sági
A cikk folytatása

www.repcevidek.hu weboldalon!

Ízelítõ a Csepreg Feszt 
2014 programjából

:: Szeptember 18. csütörtök - Fesztiválra hango-
ló az Óvodában, délelõtt: kézmûves foglalkozá-
sok, ovis apródpróbák, délután: színházi etüdök

:: Szeptember 19. péntek - 14.00 – 15.30 „Ele-
ink asztalánál” - kalinkó készítése, Promenádi
kézmûves ház és apródpróbák, 15.30 Paprika-
jancsi Bábszínház / Czirók Tamás : Paprika Jancsi
legújabb kalandjai, 17 órakor a mûvelõdési
házban kiállítás megnyitása, Korabeli esküvõi és
fõúri viseletek – Tompa Kornélia jelmeztervezõ
bemutatkozása, 18.30 órakor Borban az igaz-
ság, borban a vigasz?  Gyógyteák és gyógyital-
ok kóstoltatása, Helyszín:  Promenád /rossz idõ
esetén mûvház, Farkas Sándor Egylet - Fûben –
fában orvosság / csepregi boszorkányok,
Mennyasszony és võlegény próba, Répce Cite-
rabarátok Köre, Csepregi Nyugdíjas Énekkar,
Meglepetés sztárvendég, 21.30   Fiatalok zené-
je:  Big Box.

:: Szeptember 20. - szombat - Közösségi Szol-
gáltató Központ (régi középsõ iskola), 15.00 Há-
rem sátor  - a Mosoly hastáncklub és a Zumba
csoport és vendégei mûsora, Promenád  -
nagyszínpad, 14.00 –16.30 apród bemutató –
lovagi bemutatók, hagyományõrzõk mûsorai,
17.00 Reneszánsz esküvõ, kikérés – kisérés – fo-
gadalomtétel, Köszöntõ mûsorok: reneszánsz
táncok - zenék, Jankovich kórus és vendégeik
köszöntõje, Táncos üdvözletek (roma, hastán-
cos köszöntés), Kéri György és a skót/brit hagyo-
mányõrzõk mûsora, Tûztánc, Tûzijáték

:: Szeptember 21. vasárnap, 14 órától Hagyo-
mányos  szüreti felvonulás a város utcáin, Fúvós
és mazsorett találkozó, Csepreg Város Fúvósze-
nekarának vendége:  Kühne Fúvószenekar -
Mosonmagyaróvár, Blaskapelle Bernstein/Auszt-
ria utcabál a Big Mouse Banddal, részletesebb
program a csepregikultura.hu honlapon és a
plakátokon, meghívókon.

„Ne felejts!”
A ROMA HOLOKAUSZTRA EMLÉKEZTEK




